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ফাণী
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ মদবয ল্লী এরাকায দার্যদ্রয র্ফবভািন ও আথ ি-াভার্জক উন্নয়বন অগ্রণী ভুর্ভকা
ারন কবয আবে। মদবয ভগ্র ল্লী এরাকায, র্ফবল কবয শ্চাদদ ও প্রতযন্ত অঞ্চর ম িন্ত এ র্ফবাবগয কাম িক্রভ র্ফস্তৃত।
যকাবযয নীর্তভারা, অঙ্গীকায ও অগ্রার্ধকাযভবয আবরাবক এ র্ফবাগ ও অধীনস্থ াংস্থাভ র্ফর্বন্ন কভিসূর্ি ফাস্তফায়ন
কবয থাবক। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভিকান্ড তুবর ধবয ২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন
প্রকা বত মাবচ্ছ মজবন আর্ভ আনর্ন্দত।
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয আওতাধীন াংস্থাভবয ভবে র্ফআযর্ডর্ফ এফাং ভফায় অর্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন প্রকল্প ও
কভিসূর্িয ভােবভ গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগার্ষ্ঠবক দার্যদ্রয র্ফবভািবনয রবক্ষয ঋণ, প্রর্ক্ষণ ও উকযণ র্ফর্বন্ন ায়তা প্রদান
কবয আবে। এ কর কাম িক্রবভয ভােবভ আত্মকভিাংস্থান সৃর্ি, ক্ষুদ্র উবযাক্তা উন্নয়ন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন প্রভৃর্ত মক্ষবরে  এ
র্ফবাগ উবল্লখবমাগ্য অফদান মযবখ িরবে। ফতিভান যকাবযয রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়বনয রবক্ষয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনরে ী
মখ ার্নায স্বপ্ন ‘একটি ফার্ি একটি খাভায প্রকল্প’ এ র্ফবাবগয ভােবভ ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ। কভিাংস্থান ও জনগবণয পুর্িয
িার্দা পূযবণ ফাাংরাবদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় ইউর্নয়ন র্রর্ভবটড (র্ভল্কর্বটা) এয অফদান প্রাংর্ত বয়বে। প্রর্ক্ষণ ও
গবফলণা প্রর্তষ্ঠান র্ববফ ফাড ি, ফাাড ি এফাং আযর্ডএ একর্দবক মমভন ভানফ ম্পদ উন্নয়বন অফদান যাখবে, অন্যর্দবক ল্লীয
জনগবণয আথ ি-াভার্জক অফস্থায ারনাগাদ র্িরে  তুবর ধযা ল্লী উন্নয়বনয নতুন নতুন ভবডর উদ্ভাফবন র্নবয়ার্জত যবয়বে।
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভিকান্ড তুবর ধবয ২০১৫-২০১৬ অথ-ি ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন
প্রকানায ভােবভ এ র্ফবাবগয কভিকান্ড ও ারনাগাদ তথ্য করবক অফর্ত কযবত ায়তা কযবফ এফাং আভাবদয কভিকান্ড
ভল্যায়বন ায়ক বফ। ২০১৫-২০১৬ াবরয প্রর্তবফদন প্রস্তুবতয াবথ াংর্িি করবক আর্ভ আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই।
জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু
ফাাংরাবদ র্িযজীফী মাক

(খন্দকায মভাাযযপ মাবন, এভর্)
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ফাণী
দার্যদ্রয র্ফবভািন ও ল্লী উন্নয়বনয রবক্ষয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ অগ্রণী ভূর্ভকা ারন কবয আবে।
স্বাধীনতা-উত্তয ফাাংরাবদ অবনক িিাই-উতযাই তথা অস্বাবার্ফক জনাংখ্যা বৃর্িয িা, ঘন ঘন প্রাকৃর্তক র্ফম িয়,
র্ফশ্বায়বনয িযাবরঞ্জ মভাকার্ফরা এফাং মফ কবয়কফৎয মাফৎ র্ফশ্বব্যাী অথ িননর্তক ভন্দা বেও আথ-ি াভার্জক মক্ষবরে 
উবল্লখবমাগ্য াপল্য অজিন কবযবে।
ফতিভান যকায- ক্ষুধা, দার্যদ্রয, বফলম্য ও দূনীর্তভৄক্ত সুখীভি ’’র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’’ গিায স্বপ্ন ফাস্তফায়বনয
রবক্ষয র্ফপুর জনভথ িন র্নবয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনরে ী মখ ার্নায মনতৃবে ক্ষভতায় এববে। ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয
র্নযবনয অন্যতভ বৃৎ কভিসূর্ি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্নপ্রসূত ’’একটি ফার্ি একটি খাভায’’ প্রকল্প ফাস্তফায়বনয দার্য়ে ল্লী
উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগবক মদয়া বয়বে এফাং এয ভােবভ প্রর্তটি ফার্িবক মকন্দ্র কবয কৃর্ল জর্ভ ও অন্যান্য ম্পবদয
বফ িাত্তভ ব্যফাবযয ভােবম্য কভিাংস্থান, খায ও পুর্ি িার্দা পূযবণয ব্যাক কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও
ভফায় র্ফবাবগয অধীন াংস্থাভবয ভবে র্ফআযর্ডর্ফ এফাং ভফায় অর্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন প্রকল্প ও কভিসূর্ি ফাস্তফায়ন কবয
র্ফপুর াংখ্যক গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক দার্যদ্রয র্ফবভািবনয রবক্ষয ঋণ, প্রর্ক্ষণ ও উকযণ র্ফর্বন্ন ায়তা প্রদান কবয
আবে- মা মদবয উন্নয়বন অনন্য ভূর্ভকা যাখবে।
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভিকাবন্ডয প্রর্তপরন ঘটিবয় ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফেবযয ফার্ল িক এ
প্রর্তবফদন প্রকানায ভােবভ াংর্িি করবক ার্ফ িক র্ফলয় অফর্ত কযবত ায়ক বফ ফবর আভায দৃঢ় র্ফশ্বা। এ
প্রর্তবফদন প্রকানায াবথ জর্িত াংর্িি করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই।

জয় ফাাংরা জয় ফঙ্গফন্ধু
ফাাংরাবদ র্িযজীফী মাক
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ড. প্রান্ত কুভায যায়
বাযপ্রাপ্ত র্িফ
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায

ফাণী
ফতিভান যকায দার্যদ্রয র্ফবভািনবক ফ িার্ধক গুরুে প্রদান কবযবে। যকাবযয ‘‘র্বন ২০২১’’ এ ফর্ণ িত ল্লী উন্নয়ন
ও দার্যদ্রয র্ফবভািন াংর্িি অঙ্গীকাযভ ফাস্তফায়বনয জন্য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ একটি স্বল্প ও ভে মভয়াদী
বর্ফষ্যৎ কভির্যকল্পনা প্রণয়ন কবযবে এফাং ২০০৯-২০১০ ার মথবক এয ফাস্তফায়ন শুরু বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
র্ফবাগ ল্লী অঞ্চবরয দর্যদ্র জনবগার্ষ্ঠয দার্যদ্রয র্ফবভািন, আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়ন, ভফায়র্বর্ত্তক কাম িক্রভ র্যিারনা
এফাং অব্যাতবাবফ ল্লী উন্নয়ন ম্পর্কিত প্রাবয়ার্গক গবফলণা কাম িক্রভ র্যিারনা কযবে। ফতিভান যকাবযয র্নফ িািনী
অঙ্গীকায পূযবণ মদবক দর্যদ্রভৄক্ত এফাং স্ব-র্নবিয কবয গবি মতারায রবক্ষয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ নীর্তভারা প্রণয়ন,
ব্যাক উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়ন, কভিসূর্ি গ্রণ ও ফাস্তফায়বন কাজ কবয মাবচ্ছ।
রুর অফ র্ফজবন অনুমায়ী যকাবযয প্রর্তটি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগবক প্রর্ত ফেয তায কভিকাবন্ডয উয ফার্ল িক
প্রর্তবফদন প্রণয়ন কযবত য়। এ মপ্রর্ক্ষবত পূফ িফতী ভবয়য ধাযাফার্কতায় এ র্ফবাবগয ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৫-২০১৬ প্রণীত
র। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ এফাং অধীনস্ত প্রর্তষ্ঠানভবয কভিকান্ড এ প্রর্তবফদবন র্ন্নবফর্ত বয়বে।
প্রকানাটি ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয কভিকান্ড প্রিাবয অফদান যাখবফ এফাং এ র্ফবাবগয কভিকান্ড ম্পবকি
জানবত আগ্রী াংর্িি ব্যর্ক্তফবগযি র্নকট ভাদৃত বফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য। প্রর্তবফদন প্রণয়বনয াবথ াংর্িি
কভিকতিাবৃন্দবক ধন্যফাদ।

vi

ম্পাদকীয়
কবরয র্ির্রত মভধা, শ্রভ ও ভনবনয পর ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফেবযয এই ফার্ল িক
প্রর্তবফদন। এ ব্যাাবয মাযা তথ্য র্দবয় বমার্গতা কবযবেন তাবদয ফাইবক ম্পাদনা ল িবদয ক্ষ মথবক জানাই আন্তর্যক
অর্বফাদন।
প্রর্তবফদনটি প্রকাবয রবক্ষয ার্ফ িক পৃষ্ঠবালকতা ও র্নবদ িনা প্রদাবনয জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী, ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী ও ন্মার্নত
র্িফ ভবাদয়গবণয প্রর্ত ম্পাদনা ল িদ অবল কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযবে।
এ প্রর্তবফদবন ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয র্ফবভািন, ফাাংরাবদবয ভফায় আবন্দারন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় আবন্দারবনয
াভর্গ্রক র্িরে  মমভন র্ির্রে ত বয়বে মতভর্ন ভফায় অর্ধদপ্তয, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (ফাড ি), কুর্ভল্লা, ফাাংরাবদ
ল্লী উন্নয়ন মফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ), ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (আযর্ডএ), ফগুিা, ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভািন পাউবন্ডন (র্র্ডর্ফএপ),
ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবন্ডন (এএপর্ডএপ) এয র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ও াপল্যভ াংর্ক্ষপ্ত আকাবয র্ফবৃত বয়বে মা ল্লী
উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয কাম িক্রভ ম্পবকি জানবত আগ্রী সুধীজবনয র্নকট ভাদৃত বফ ফবর ম্পাদনা ল িদ ভবন কবয।

(আযাপৄর মভাাবেক)
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় আন্দারন

1

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় আন্দারন
১.১. ল্লী উন্নয়ন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন
ফাাংরান্দন্য তওযা ৭৫ বাক ভানুল ল্লী অঞ্চন্র ফা ওন্য এফাং এ দদন্য দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয অরধওাাংন্য অফস্থান
ল্লী অঞ্চন্র। পন্র এ দদন্য অরধওাাং ভানুন্লয চীরফওায়ন ল্লীয য রনবভযীর। সুতযাাং ল্লীয ারফ ভও উন্নয়ন ব্যতীত
ফাাংরান্দন্য উন্নয়ন ম্ভফ নয়।
ফাাংরান্দন্ প্রারতষ্ঠারনওবান্ফ ল্লী উন্নয়ন্নয মাত্রা শুরু য় রব-এইড (গ্রাভীণ কৃরল এফাং রল্প উন্নয়ন) ওভভসূরঘয ভাধ্যন্ভ
১৯৫৩ ান্র। রব-এইড ওভভসূরঘ ল্লী উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্নয চন্য যওারয ওভভওতভান্দয প্ররক্ষণ প্রদান্নয চন্য ১৯৫৯
ান্র ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ) প্ররতরষ্ঠত য়। যফতীন্ত এওান্ডভীয প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভন্ও দচাযদায ওযায চন্য
কন্ফলণা  প্রান্য়ারকও কন্ফলণান্ও াংভেক্ত ওযা য়। এওান্ডভী ল্লী উন্নয়ন্নয ভন্ডর রন্ন্ফ কুরভল্লা ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্য ঔাদ্য
উৎাদন বৃরি তথা দারযদ্র্য দূযীওযন্ণ গুরুত্বপূণ ভ অফদান যান্ঔ, মা দদন্ এফাং রফন্দন্ অতযন্ত প্রাংরত ন্য়ন্ঙ। কুরভল্লা ভন্ডন্রয
প্রধান উাদানগুন্রা ন্ছেঃ রি-স্তয ভফায়, ল্লী পূতভ ওভভসূরঘ, থানা প্ররক্ষণ  উন্নয়ন দওন্দ্র এফাং থানা দঘ ওভভসূরঘ। কুরভল্লা
ভন্ডন্রয এ ওর উাদান দথন্ও চাতীয় ম ভান্য় সৃষ্ট প্ররতষ্ঠানগুন্রা ন্ছেঃ রি-স্তয ভফায় দথন্ও ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ
(রফআযরডরফ); ল্লী পূতভ ওভভসূরঘ দথন্ও স্থানীয় যওায প্রন্ওৌর অরধদপ্তয (এররচইরড); থানা প্ররক্ষণ  উন্নয়ন দওন্দ্র
(টিটিরডর) দথন্ও উন্চরা ওভন্েক্স এফাং থানা দঘ ওভভসূরঘ (টিআইর)-য অরবজ্ঞতা দথন্ও ফাাংরান্দন্য কৃরল উন্নয়ন
ওন্ভান্যন (রফএরডর)। ম্প্ররত ফাড ভ ওর্তভও যীরক্ষত ক্ষুদ্র্ কৃলও  ভূরভীন শ্ররভও উন্নয়ন প্রওল্প (এএপরডর)-দও ক্ষুদ্র্ কৃলও
উন্নয়ন পাউন্েন (এএপরডএপ) এফাং ারফ ভও গ্রাভ উন্নয়ন ওভভসূরঘন্ও চাতীয় ওভভসূরঘন্ত রূান্তয ওযা ন্য়ন্ঙ।

১.২ ফাাংরান্দন্য ভফায় আন্দারন
ফাাংরান্দন্য দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন ভফায় এওটি প্রাঘীনতভ ব্যফস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টান্ে পযারভন ওরভন প্ররতন্ফদন্ন রফধ্বস্থ
কৃরল  ব্যাও কৃলও অন্ন্তান্লয ওাযণ রান্ফ উন্ল্লঔ ওযা য়, কৃলওযা ভাচনী দালণভরও ঋন্ণয বান্য চচভরযত এফাং
চ ন্তভ ঋণ রান্বয সুরফধা দথন্ও ফরঞ্চত। এ অফস্থা দথন্ও উত্তযন্ণয চন্য প্ররতন্ফদন্ন ঋণ ভফায় প্ররতষ্ঠায ভাধ্যন্ভ কৃলওন্দয
চন্য চ ন্তভ কৃরল ঋণ ঘালুয সুারয ওযা য়। এ দপ্রক্ষান্ে তদানীন্তন বৃটি যওায ১৯০৪ ান্র ফহুভৄঔী ভফায় আইন
প্রফতভন্নয ভাধ্যন্ভ কৃরল ঋণ ভফায় রভরত ঘালু ওন্য। এয ভাধ্যন্ভ এন্দন্ ভফান্য়য দকাড়াত্তন য়।
১৯৪০ রখ্রস্টান্ে ফঙ্গীয় ভফায় আইন া য়। ১৯৪৭ রখ্রস্টান্ে বাযত রফবান্কয ভয় ফাাংরান্দন্ ৩২,০০০ প্রাথরভও
রভরত রঙর মান্দয অরধওাাংই রঙর কৃরল ভফায় রভরত। লান্েয দন্ওয কুরভল্লায় ফাড ভ ওর্তভও রি-স্তয ভফায় প্রফতভন্নয
ভাধ্যন্ভ এও নতুন আরঙ্গন্ওয ভফান্য়য দকাড়াত্তন য়। কুরভল্লায রি-স্তয ভফান্য়য ভাধ্যন্ভ কৃরলয আদৄরনওায়ন  ঔাদ্য
উৎাদন বৃরিয নরচয স্থারত য়ায় যওায এ ভন্ডর ম্প্রাযন্ণ উৎারত য়। ত্তন্যয দন্ও আইআযরডর এফাং ৮০ এয
দন্ও রফআযরডরফ প্ররতষ্ঠায ভাধ্যন্ভ এ ভন্ডর দ্রুততায ান্থ াযা দদন্ ঙরড়ন্য় দদয়া য়। উন্ল্লখ্য, ফাাংরান্দন্য াংরফধান্ন
ভফায়ন্ও অথ ভননরতও উন্নয়ন্নয অন্যতভ গুরুত্বপূণ ভ দক্টয রান্ফ স্বীকৃরত দদয়া ন্য়ন্ঙ।
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২
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক
ফাাংরান্দন্য ল্লী উন্নয়ন্নয দক্ষন্ত্র স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় অতযন্ত গুরুত্বপূণ ভ অফদান দযন্ঔ
আন্ঙ। এ ভন্ত্রণারন্য়য অধীন্ন দু’টি রফবাক যন্য়ন্ঙ। এয ভন্ধ্য এওটি ন্ছ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক, অযটি স্থানীয়
যওায রফবাক। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক ল্লী উন্নয়ন্নয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, ভফায় রভরত কঠন  রযঘরনা,
ভফায় রফণন, ফীভা  ব্যাাংরওাং-দও উৎা দান, ল্লী অঞ্চন্র উৎাদন বৃরি, চনকন্ণয আত্মওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট এফাং
ন্ফ ভারয ভানফ ম্পদ উন্নয়ন তথা প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দক্ষতা বৃরিয রন্ক্ষয ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওন্য থান্ও। দদন্ও দারযদ্র্যভৄক্ত
এফাং স্বরনবভয ওন্য কন্ড় দতারায রন্ক্ষয ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক নীরতভারা প্রণয়ন, রযওল্পনা প্রণয়ন, ওাম ভক্রভ গ্রণ 
ফাস্তফায়ন ওযন্ঙ। যওান্যয অনুসৃত নীরতভারায ান্থ ঙ্গরত দযন্ঔ এ রফবাক ল্লীয চনাধাযন্ণয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  আথ ভাভারচও অফস্থায উন্নয়ন্ন ারফ ভও প্রন্ঘষ্টা ঘাররন্য় মান্ছ।

২.১. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয রভন দস্টেন্ভন্ট
ল্লী অঞ্চন্রয দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নয়ন, ভফায় রবরত্তও ওাম ভক্রভ রযঘারনা এফাং
অব্যাতবান্ফ ল্লী উন্নয়ন ম্পরওভত কন্ফলণা রযঘারনা।

২.২. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয প্রধান ওাম ভাফরী
1. ল্লী উন্নয়ন নীরত, ভফায় আইন, রফরধ  নীরত প্রণয়ন;
2. ল্লী এরাওায দারযদ্র্য রনযনওন্ল্প রফরবন্ন ওভভসূরঘ/প্রওল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন;
3. ক্ষুদ্র্ ঋণ, কৃরল ঋণ, ভফায় রবরত্তও ক্ষুদ্র্  কুটিয রল্প, ভফায় ব্যাাংও, ভফায় ফীভা, ভফায়রবরত্তও ঘালাফাদ 
রফণন, দুগ্ধ  অন্যান্য ভফায় রবরত্তও রন্ল্পান্দ্যাক-এয ভাধ্যন্ভ উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন ায়তা প্রদান;
4. ভফায়ীন্দয চন্য ভানফম্পদ উন্নয়ন ওাম ভক্রভ গ্রণ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফলন্য় রক্ষা, প্ররক্ষণ প্রদান  কন্ফলণা
রযঘারনা;
5. প্রান্য়ারকও কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ ল্লী উন্নয়ন রফলয়ও রনতয-নতুন ভন্ডর  দওৌর উদ্ভাফন;
6. ভফান্য়য আতায় গ্রাভীণ ভররান্দয আনুষ্ঠারনও  অনানুষ্ঠারনও দর কঠন্নয ভাধ্যন্ভ আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন 
ক্ষভতায়ন্ন ায়তা প্রদান।

২.৩. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয ভধ্যন্ভয়াদী দওৌরকত উন্েশ্য
এভটিরফএপ এয ওাঠান্ভা অনুমায়ী এ রফবান্কয দভাে াঁঘটি দওৌরকত উন্েশ্য যন্য়ন্ঙ। এগুন্রা ন্ছেঃ
1. ল্লী এরাওায দরযদ্র্  অরত দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয আত্মওভভাংস্থান সৃরষ্ট,
2. শ্চাৎদ এরাওায দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন,
3. ল্লী এরাওায় ওভভাংস্থান সৃচন্নয রন্ক্ষয ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট,
4. প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ ল্লী অঞ্চন্র দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃরষ্ট,
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5. কন্ফলণা  প্রান্য়ারকও কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ ল্লী উন্নয়ন রফলয়ও ভস্যা রঘরিতওযণ  ভাধান এফাং পরাপর
ম্প্রাযণ। এ ঙাড়া ফতভভান যওান্যয রনফ ভাঘনী ইন্স্তায অচভন্ন অফদান যাঔায চন্য এ রফবাক ওর্তভও প্রণীত স্বল্প 
ভধ্যন্ভয়াদী বরফষ্যৎ ওভভরযওল্পনায় রনম্নরূ আয াঁঘটি দওৌরকত উন্েশ্য দমাক ওযা য়। এগুন্রা ন্ছ৬. চাতীয় ল্লী উন্নয়ন ওাম ভক্রন্ভয ভন্বয় াধন,
৭. অরপন্য স্বছতা  চফাফরদরতা রনরশ্চতওযণ,
৮. ক্ষুদ্র্ ঋণ  উওাযন্বাকীন্দয উৎারদত ন্েয চন্য ফাচায-াংন্মাক (Marketing Linkage) সৃরষ্ট,
৯. ঔাদ্য পুরষ্টয ঘারদা দভোন্নায উন্েন্শ্য দুগ্ধ উৎাদন,
১০. াাংকঠরনও ওাঠান্ভা রক্তারীওযণ।

২.৪ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয ফান্চে
MZ 2015-2016 A_© eQ‡i cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡M me©‡gvU ev‡RU eivÏ wQj 1469 †KvwU 41
jÿ 77 nvRvi UvKv hv 2014-2015 A_© eQ‡ii Zzjbvq Kg| 2015-16 A_© eQ‡i G wefv‡Mi Avq wQj 19
†KvwU 9 jÿ 68 nvRvi Ges Abybœqb e¨q eivÏ wQj 427 †KvwU 01 jÿ 77 nvRvi UvKv Ges Dbœqb eivÏ
wQj 1042 †KvwU 40 jÿ UvKv| cjøx Dbœqb I mgevq wefvM wefvM Ges Gi AvIZvaxb `ßi/ms¯’ vMy‡jvi Avq
Ges e¨q Gi ev‡RU (Abybœqb I Dbœqb) wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jvt
[

(K) Avq
AsKmg~n nvRvi UvKvq

µwgK bs
01.
02.

wefvM/`ßi/ms¯’vi bvg
mwPevjq
mgevq Awa`ßi
me©‡gvU cjøx Dbœqb I mgevq wefvM

2015-2016
14,63,66
44602
19,09,68

(L) e¨q (Abybœqb I Dbœqb)
AsKmg~n nvRvi UvKvq

µwgK bs
01.
02
03.
04.
05.
06.
07.
08.

wefvM/`ßi/ms¯’vi bvg
mwPevjq
AvšÍRv©wZK cÖwZôv‡bi Puv`v
mgevq Awa`ßi
evsjv‡`k cjøx Dbœqb ‡evW© (weAviwWwe)
cjøx Dbœqb GKv‡Wgx (AviwWG),e¸ov
evsjv‡`k cjøx Dbœqb GKv‡Wgx (evW©),Kzwgjøv
e½eÜz `vwi`ª we‡gvPb I cjøx Dbœqb GKv‡Wgx
(evcvW©), †MvcvjMÄ
Ab¨vb¨
me©‡gvU cjøx Dbœqb I mgevq wefvM
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Abybœqb
33,69,14
51,50
1,74,0288
177,73,27
16,96,66
15,28,81
1,89,58

Dbœqb
66,837,00
00
28,30,00
106,98,00
88,95,00
00
50,00,00

6,89,93
427,01,77

99,80,00
104240,00

২.৫ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয াাংকঠরনও ওাঠান্ভা

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয াাংকঠরনও ওাঠান্ভা
কাড়ী  যঞ্জাভারদয তাররওা

কাড়ীেঃ

ভন্ত্রী
১ভ দশ্রণীেঃ
২য় দশ্রণীেঃ
৩য় দশ্রণীেঃ
৪থ ভ দশ্রণীেঃ

চনফর
রফদ্যভান
২৩ চন
১৮ চন
২৬ চন
২২ চন

প্রস্তারফত
০৫ চন
০৫ চন
০২ চন
০৫ চন
ফ ভন্ভাে

দভাে
২৮ চন
২৩ চন
২৮ চন
২৭ চন
১০৬ চন

প্ররতভন্ত্রী

উরঘফ
(ফান্চে অরধাঔা)

রঘফ

দপ্রাগ্রাভায (আইরটি ইউরনে)

দভাে
০৪ টি
০১ টি
০৩ টি
০১ টি

প্রস্তারফত
০২ টি
১৩ টি
০৬ টি

দভাে
০৬ টি
০১ টি
৩৪ টি
১৪ টি

উরঘফ
(উন্নয়ন অরধাঔা)

উ-প্রধান
(রযওল্পনা অরধাঔা)

র/ (আইন াঔা)
র/ (উন্নয়নাঔা)

র/ (ফান্চে-০১ াঔা)

রপ্র/প্র (রযওল্পনা-০১ াঔা)
রপ্র/প্র (রযওল্পনা-০২ াঔা)

র/ (প্ররতষ্ঠান-০২ াঔা)
র/ (প্রান-০২ াঔা)

ফতভভান
০৪ টি
০১ টি
২১ টি
০৮ টি

প্রস্তারফত
০১ টি
০১ টি
০১ টি
-

ভেগ্রঘফ
(রযওল্পনা  উন্নয়ন অনুরফবাক)

উরঘফ
(আইন  প্ররতষ্ঠান অরধাঔা)

র/ (প্ররতষ্ঠান-০১ াঔা)
র/ (প্রান-০১ াঔা)

ফতভভান
০৩ টি
০২ টি
০১ টি

যঞ্জাভারদেঃ
(ও) পন্োওরেঃ
(ঔ) ভারিরভরডয়া প্রন্চক্টযেঃ
(ক) ওরম্পউোযেঃ
(খ) ীতাত রনয়ন্ত্রণ মন্ত্রেঃ

ভেগ্রঘফ
(আইন  প্ররতষ্ঠান অনুরফবাক)

অরতরযক্ত রঘফ
(প্রান  ফান্চে অনুরফবাক)

উরঘফ
(প্রান অরধাঔা)

(ও) ওাযেঃ
(ঔ) চীেঃ
(ক) ভাইন্ক্রাফােঃ
(খ) ভেয াইন্ওরেঃ

র/ (ফান্চে-০২াঔা)

রপ্র/প্র (রযওল্পনা-০৩ াঔা)

রাফ যক্ষণ অরপায (রাফ াঔা)

রপ্র/প্র (রযওল্পনা-০৪ াঔা)
রপ্র/প্র (রযওল্পনা-০৫ াঔা)
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রপ্র/প্র (রযওল্পনা-০৬ াঔা)

৩
২০১৫-২০১৬ ান্র
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক
ভ
ওর্তও
ভ গৃীত ওামক্রভ
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২০১৫-১৬ ান্র ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক ওর্তও
ভ গৃীত ওাম ভক্রভ
ফর্তভান যকারযয ননফ তাচনী ইরোয ও অনিকায ফােফায়রনয ররযে দানযদ্য নফরভাচনরক প্রধান্য দদয়া
রয়রে। এয প্রধান দকৌর নররফ কৃনল ও ল্লী জীফরনয গনর্ীরর্া আনায়রনয জন্য র্দনযদ্ররদয ভারে ননযাত্তা
দফষ্টনী নফস্তৃনর্য ররযে এ নফবাগ কর্তক
ত স্বল্প ও ভধ্য দভয়াদী বনফষ্যর্ নযকল্পনা গৃীর্ রয়রে। ফর্তভারনয ৬.৫ দকাটি
দনযরদ্রয ংখ্যা ২০২১ ারর রফ ২.২ দকাটি। এ রযে পূযরেয জন্য অন্যান্য দরযরয রি নফগর্ আওয়াভী রীগ
যকারযয গৃীর্ প্রকল্প ’’একটি ফানি একটি খাভায’’ প্রকল্প মূরয পর ফােফায়রন গুরুত্ব আরযা কযা রয়রে।
প্রারনও াংস্কায  উন্নয়নভরও ওাম ভক্রভ
২০১৫-২০১৬ অর্ ত ফেরয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় নফবাগ নফনবন্ন প্রাননক ংস্কায এফং নফনবন্ন উন্নয়নমূরক
কাম তক্রভ গ্রে করয। কাম তক্রভমূ ননরে ংরযর উস্থান কযা ররাোঃ
৩.১

ও. প্রারনও ওভভওান্েয করতীরতা আনয়ন
প্রাননক গনর্ীরর্া আনয়রনয ররযে অত্র নফবাগ এফং আওর্াধীন দপ্তয/অনধদপ্তরযয ICT ংক্রান্ত দর
গঠে কযা রয়রে। ICT দর গঠির্ ওয়ায় কভতদযর্া ফহুরাংর বৃনি দরয়রে। ন্যানার দার্ তাররয আদরর এ
নফবারগয ওরয়ফ াইরর্য কর র্থ্য ারনাগাদ কযা রয়রে। র্াোিা ভাভরায ডার্ারফইরজয ভাধ্যরভ অনধক র্থ্য
জ রবে কযা ও র্থ্য প্রযুনি নফকারয উরদ্যাগ দনয়া রয়রে এফং ই-গবাযরনন্প কভতসূনচয ভাধ্যরভ এ নফবারগয
কর কভতকর্তা/কভতচাযীরদযরক র্থ্য প্রযুনিয উয প্রনযে প্রদান এফং ই-পাইনরং চালুয জন্য প্ররয়াজনীয়
কনিউর্ায, স্কোনায, দরজায নপ্রন্টায মত্রপাানর্ ক্রয় কযা রয়রে।
cjøx Dbœqb I mgevq wefvM‡i B-Mf©‡bÝ Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq G wefv‡Mi Kg©KZ©v I Kg©Pvwi‡`i
evsjv BDwb‡KvW, B›Uvi‡bU, B-‡gBj Ges MS Awdm 2007 Gi wel‡q MZ 10 ‡g 2015 ZvwiL n‡Z
wmiWv‡ci AvBwmwU j¨v‡e GKw`‡bi cÖwkÿY ‡Kvm© AbywôZ nq| D³ †Kv‡m© †gvU 80 Rb Kg©KZ©v I Kg©Pvwi‡K
PviwU e¨v‡P cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq|

cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi mwPe Rbve Gg G Kv‡`i miKvi evsjv
BDwb‡KvW, B›Uvi‡bU, B-‡gBj Ges MS Awdm 2007 Gi ‡Kv‡m©i
D‡Øvab Ki‡Qb

evsjv BDwb‡KvW, B›Uvi‡bU, B-‡gBj Ges MS Awdm 2007 Gi
wel‡q cÖwkÿYiZ Kg©KZ©vMY

cjøx Dbœqb I mgevq wefvM‡i B-Mf©‡bÝ Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi
Kg©KZ©v Ges G wefv‡Mi AvIZvaxi `ßi/ms¯’vi cÖavb‡`i wb‡q cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi mfv K‡ÿ
B›Uvi‡bU, B-‡gBj Ges wfwWI Kbdv‡iwÝs Gi Dci GKw`‡bi cÖwkÿY ‡Kvm© AbywôZ nq|
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cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi mwPe Rbve Gg G Kv‡`i miKvi
B›Uvi‡bU, B-‡gBj Ges wfwWI Kbdv‡iwÝs Gi Dci GKw`‡bi
cÖwkÿY ‡Kv‡m©i D‡Øvab Ki‡Qb

wfwWI Kbdv‡iwÝs Gi Dci cÖwkÿY

cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi Kg©KZ©v Ges G wefv‡Mi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vi n‡Z Kg©KZ©v‡`i wb‡q
wmiWvc AwW‡Uvwiqv‡g 5 w`be¨vwc MZ 17-21 Rvbyqvwi 2016 ch©šÍ RvZxq ï×vPvi †K․kj I Mfb©‡g›U
cvidi‡gÝ (wRwcGg) cÖwkÿY Kg©kvjv AbywôZ nq| D³ cÖwkÿY Kg©kvjv‡Z 25 Rb Kg©KZ©v AskMÖnY K‡i|
gwš¿cwil` wefv‡Mi Ges GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖK‡íi mn‡qvMxZvq cjøx Dbœqb I mgevq wefvM ‡Kvm©wUi
A‡qvRb K‡i|

cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi mwPe Rbve Gg G Kv‡`i miKvi
RvZxq ï×vPvi †K․kj I Mfb©‡g›U cvidi‡gÝ (wRwcGg) cÖwkÿY
Kg©kvjv D‡Øvab Ki‡Qb

RvZxq ï×vPvi †K․kj I Mfb©‡g›U cvidi‡gÝ (wRwcGg) cÖwkÿY
Kg©kvjv

cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi B-Mf‡b©Ý Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq ev‡RU e¨e¯’vcbv I iBAS++
Gw›Uª welqK cÖwkÿY Kg©kvjvwU MZ 03 †deªæqvwi 2016 Zvwi‡L AvBwmwU j¨ve wmiWv©‡c AbywôZ nq| D³
cÖwkÿY Kg©kvjv‡Z cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi Kg©KZ©v Ges G wefv‡Mi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vi Kg©KZ©v
mn `yB e¨v‡P ‡gvU 40 Rb Kg©KZ©v‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq|
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B-Mf‡b©Ý Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq ev‡RU e¨e¯’vcbv I iBAS++
Gw›Uª welqK cÖwkÿ‡Y cÖwkÿYv_©x

cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi mwPe Rbve Gg G Kv‡`i miKvi BMf‡b©Ý Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq ev‡RU e¨e¯’vcbv I iBAS++ Gw›Uª
welqK cÖwkÿY Kg©kvjv D‡Øvab Ki‡Qb

cjøx Dbœqb mgevq wefv‡Mi B‡bv‡fkb wU‡gi m`m¨ Ges G wefv‡Mi AvIZvaxb `ßi ms¯’vi
B‡bv‡fkb wU‡gi m`m¨‡`i wb‡q bvMwiK ‡mevq D™¢veb welqK cÖwkÿY Kg©kvjvwU MZ 13-14 †g 2016
Zvwi‡L wfAvBwc K¨v‡dUvwiqv, wmiW©v‡c AbywôZ nq| D³ cÖwkÿY Kg©kvjvwU‡Z 25 Rb Kg©KZ©v‡K bvMwiK
‡mevq D™¢veb welqK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| cÖwkÿY Kg©kvjvwU gwš¿cwil` wefvM I GK‡mm Uz Bbdi‡gkb
(GUzAvB) †cÖvMÖv‡gi mn‡hvMxZvq cjøx Dbœqb I mgevq wefvM Av‡qvRb K‡i|

cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi AwZiw³ mwPe I wPd B‡bv‡fkb
Awdmvi Rbve mi`vi Aveyj Kvjvg bvMwiK ‡mevq D™¢veb welqK
cÖwkÿY Kg©kvjvwU D‡Øvab Ki‡Qb

bvMwiK ‡mevq D™¢veb welqK cÖwkÿY Kg©kvjvq cÖwkÿYv_©x

ঔ. রফওাভান তথ্য প্রভেরক্তয প্রায
অফাধ র্থ্য প্রযুনি ব্যফারযয ররয নফকাভান র্থ্য প্রযুনিয ারর্ ংগনর্ দযরখ এ নফবাগ অধীনস্থ
দপ্তয/ংস্থায ননজস্ব ওরয়ফাইর্ ন্যানার দার্ তারর আদরর প্রস্তুর্ উম্মুি কযা রয়রে। ওরয়ফ াইর্মূ ননয়নভর্
আরডর্ এয ভাধ্যরভ জনাধাযরেয জন্য র্থ্য প্রানপ্ত জর্য কযা রয়রে। এয ধাযাফানকর্া ফজায় যাখায নফলরয়
গুরুত্বারযা কযা রয়রে।
ক. শূন্য ন্দ দরাওফর রনন্য়াক  ন্দান্নরত
২০১৫-২০১৬ ান্র ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্ক ০১ চন ওভভওতভান্ও ন্দান্নরত দদয়া ন্য়ন্ঙ। এ রফবান্কয
আতাধীন রফরবন্ন দপ্তয/অরধদপ্তন্যয শূন্যদ পূযন্ণয প্রন্ঘষ্টা অব্যাত যন্য়ন্ঙ।
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3.2. ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় নফবারগয প্রকল্পমূ
৩.২.১. এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওল্প
প্রওন্ল্পয রবনেঃ
যওাযী অনুদান ায়তায় দরযদ্র্ ভানুলন্দয পূরূঁ চ কঠন  রফরনন্য়ান্কয ভাধ্যন্ভ কৃরলচ উৎাদন বৃরি  চীরফওায়ন্নয
ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রনযন  দেওই উন্নয়ন।

প্রওন্ল্পয রভনেঃ










স্থানীয় প্রাকৃরতও  ভানফম্পন্দয ন্ফ ভাত্তভ ব্যফায রনরশ্চত ওযা;
দরযদ্র্ রযফাযন্ও পুরূঁ চ কঠন্ন ায়তা ওযা;
প্রন্য়াচন্নয রনরযন্ঔ চীরফওায়ন রনরশ্চত ওযা;
আদৄরনও তথ্য প্রভেরক্তয ান্থ দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীন্ও ম্পৃক্ত ওযা।
ওর ফারড়ন্ও অথ ভননরতও ওভভওান্েয দওন্দ্ররফন্দুন্ত রযণত ওযা;
দক্ষ ভানফম্পদ ততযীয ভাধ্যন্ভ ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট ওযা;
উন্নয়ন্ন নাযীয অাংীদারযত্ব  নাযীয ক্ষভতায়ন রনরশ্চত ওযা;
দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয স্থায়ী তরফর কঠন ওন্য রদন্য় আয়ফধ ভও ওভভওান্ে ম্পৃক্ত ওযা;
দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীন্ও ভাইন্ক্রান্ক্ররডন্েয পাঁদ দথন্ও রঘযতন্য ভৄু্রক্ত দদয়া।

প্রওন্ল্পয দভন-ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা’য স্থায়ী দারযদ্র্যরফন্ভাঘন ভন্ডর:
এ প্রওন্ল্পয ভর দভন ন্ছ দরযদ্র্ ভানুন্লয ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় এফাং যওান্যয ক্ষুদ্র্ অথ ভায়ন্ন স্থায়ী পূরূঁ চ কঠন্নয ভাধ্যন্ভ
দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয তরফর ভস্যায স্থায়ী ভাধান  তায স্থায়ী রফরনন্য়াক রনরশ্চতওযণ। দীখ ভরদন্নয প্রঘররত ক্ষুদ্র্ঋণ
ব্যফস্থায ভর ভস্যাগুন্রা রঘরিত ওন্য দগুন্রা দূযীওযন্ণয ভাধ্যন্ভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা নতুন দভন
ক্ষুদ্র্ঋণ নয় ক্ষুদ্র্ ঞ্চয়, ন্ফ ভারয ম্পদ  তরফন্র দরযদ্র্ ভানুন্লয ভাররওানা প্ররতরষ্ঠত ওন্যন্ঙন (ভন্ডর-১)।

এ ভন্ডন্রয প্রান্য়ারকও দওৌরই ন্ছ এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওল্প। এ প্রওন্ল্প গ্রাভপ্ররত ফাঙাইকৃত ৬০টি দরযদ্র্
রযফায রনন্য় (৪০ চন ভররা এফাং ২০ চন পুরুল) গ্রাভ উন্নয়ন রভরত কঠন ওযা য়। কঠিত রভরতয প্ররতটি দন্স্যয
রনচস্ব ঞ্চয় ভারও ২০০/- োওা, যওায ভরযভাণ দফানা ভারও ২০০/- োওা  রভরত তরফন্র ফাৎরযও
১,৫০,০০০/- োওা ঘূণ ভায়ভান তরফর প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ রভরতয ভরধন কঠন ওযা য়। এবান্ফ রভরতয ফাৎরযও
তরফর য় ৪৩৮,০০০/- োওা, এবান্ফ দু’ফঙন্যয তরফর ব্যাাংও সুদ ৯,০০,০০০/- োওায় উন্নীত য়। কন্ড় উঠা
উক্ত তরফর উঠান তফঠন্ও ফন্ ওর দস্য রনচ রনচ চীরফওা/দায ান্থ ঙ্গরত দযন্ঔ স্বাধীনবান্ফ ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্
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ারযফারযও ঔাভায কড়ায রিান্ত গ্রণ ওন্য। তদানুমায়ী তাযা রভরত ন্ত ঋণ গ্রণ ওন্য আয়ফধ ভও ওভভওান্ে
রফরনন্য়ান্কয ভাধ্যন্ভ ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ারযফারযও ঔাভায সৃচন ওযন্ঙ। ঔাভান্য আয় শুরুয য ৮% ারবভ ঘাচভ  রওরস্তন্ত
রওরস্তন্ত ঋন্ণয অথ ভ রনয়রভতবান্ফ রভরতয রনচস্ব রান্ফ রযন্াধ ওযন্ঙ। রযন্ারধত অথ ভ রভরতয আফতভও তরফর
রন্ন্ফ দরযদ্র্ উওাযন্বাকীকণ দারযদ্র্যভৄরক্তয চন্য স্থায়ীবান্ফ ব্যফায ওযন্ত াযন্ঙ। পুরুলানুক্রন্ভ এ অন্থ ভয ভাররও
দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠী। দারযদ্র্যভৄরক্তয এ দভন্নয ভর প্ররতাদ্য রফলয় ন্রা- “দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠী িাযা তরফর কঠন, তরফর
ব্যফায এফাং তরফর ব্যফস্থানা।” মায ভাধ্যন্ভ স্থায়ী পুরূঁ চ কঠন  তায স্থায়ী ব্যফায রনরশ্চত ওযা ম্ভফ। এোই
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনায স্থায়ী দারযদ্র্যরফন্ভাঘন ভন্ডর।

এঔান্ন যওায কযীফন্ও ঋন্ণয রযফন্তভ যারয অনুদান্নয ভাধ্যন্ভ তরফর কন্ড় রদন্ছ। এ ভন্ডন্রয আতায় কন্ড়
ঠা তরফর দরযদ্র্ দস্যকণ রনন্চযাই স্বাধীনবান্ফ রিান্ত রনন্য় ব্যফায ওযন্ঙ এফাং আয় বৃরিয য রনন্চন্দয
তরফন্র দপযৎ প্রদান ওযন্ঙ। অথ ভাৎ যওারয ায়তায় কন্ড় ঠা তরফর পুরুলাণুক্রন্ভ করযফ চনাধাযণ ব্যফায
ওযন্ফ- এটি তান্দয স্থায়ী ঘূণ ভায়ভান তরফর। ক্ষান্তন্য ক্ষুদ্র্ঋণ ভন্ডন্র অথ ভ এনরচ’য ভাধ্যন্ভ করযফন্দয ওান্ঙ
দৌূঁঙায় ঋণ রন্ন্ফ মা সুদ দপযৎ আন্ এনরচ’য ওান্ঙ অথ ভাৎ করযফ আফায তরফর শূন্য ন্য় ন্ড়। উক্ত অন্থ ভ
তান্দয দওান ভাররওানা থান্ও না (ক্ষুদ্র্ঋণ ভন্ডর)।

এও ওথায় ফরা মায়, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্থায়ী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন ভন্ডর  প্রঘররত ক্ষুদ্র্ঋণ ভন্ডন্রয ভন্ধ্য রফযাে
ব্যফধান যন্য়ন্ঙ। ভর াথ ভওযগুন্রা রনম্নরূেঃ
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নাং

এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওল্প: ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় ওাম ভক্রভ

প্রঘররত ক্ষুদ্র্ ঋণ ওাম ভক্রভ

01

অনুদান্নয ভাধ্যন্ভ অাংগ্রণভরও দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয
রনচস্ব তরফর কঠন ওযা য়

তরফর যওায/প্ররতষ্ঠান দথন্ও যফযা ওযা
য় দমঔান্ন কযীন্ফয ভাররওানা দনই

02

তরফর স্থায়ীেঃ দফাভল্য রভরতয রনচস্ব রান্ফ পুনেঃ
চভা য় মা আফতভও তরফর রন্ন্ফ পুরুলানুক্রন্ভ ব্যফহৃত
য়।

তরফর অস্থায়ীেঃ ঋণ প্রদানওাযী প্ররতষ্ঠান
সুদ োওা দপযত রনন্য় মান্ছ

03

উঠান তফঠন্ও ফন্ রনন্চন্দয প্রন্য়াচনভত ঋণ গ্রণ 
আন্য়য য রওরস্ত রনধ ভাযণ এফাং আয় দথন্ও দায় দাধ
িরতন্ত ঋণ রযন্াধ।

ঋণ গ্রণ  রওরস্ত রনধ ভাযন্ণ দন্স্যয স্বাধীনতা
থান্ও না, প্ররতষ্ঠান দথন্ও ঘারন্য় দদয়া য়

04

রডরচোর অনরাইন  বুচ ব্যফস্থানােঃ স্বছতা রনরশ্চত
ওন্য  দ্রুত দফা দদয়

ম্যানুয়ার ব্যফস্থানােঃ দুনীরত  য়যারনয
সুন্মাক দফী

প্রওন্ল্পয অচভনেঃ
প্রওল্পটি ফ ভপ্রথভ এওন্নও ওর্তও
ভ ০৫.1১.২০০৯ তারযন্ঔ অনুন্ভারদত য়। দভাে প্রাক্কররত ব্যয় ১১৯৭ দওাটি োওা।
দদন্য ৬৪টি উন্চরায ৪৮১টি উন্চরায প্ররতটিন্ত ৪টি ওন্য ইউরনয়ন্ন ৫টি ওন্য গ্রাভ অন্তর্ভভক্ত ওযা য়। এ ভন্য়
প্রওল্প ফাস্তফায়ন্ন রওছু ভাযাত্মও ত্রুটি রঘরিত য়। প্রওন্ল্পয উওাযন্বাকী রনফ ভাঘন্নয দওান সুরনরদ ভষ্ট ভাওাঠি মথামথ
অনুযণ ওযা য়রন। পন্র অন্নও স্বছর ব্যরক্ত গ্রাভ উন্নয়ন রভরতয দস্যর্ভক্ত ন। ম্পদ রফতযন্ণ ভাযাত্মও
তফলন্ম্যয সৃরষ্ট য়। প্ররত গ্রাভ উন্নয়ন রভরতন্ত ভাত্র ৫ চন উওাযন্বাকী ২০,০০০/- োওা ভন্ল্যয কফারদপ্রাণী দন্র
ফারও দস্যযা াভান্য ভন্ল্যয াঁ-ভৄযরকয ফাচ্চা, কান্ঙয ঘাযা, রি ফীচ ইতযারদ ায়ায় উওাযন্বাকীন্দয ভন্ধ্য
দনরতফাঘও প্ররতরক্রয়া সৃরষ্ট য়। এ রযন্প্ররক্ষন্ত প্রওল্প ফাস্তফায়ন দওৌন্র রযফতভন এন্ন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ
ারনায নতুন দভন ক্ষুদ্র্ঋণ নয় ক্ষুদ্র্ ঞ্চয়, ন্ফ ভারয ম্পদ  তরফন্রয ভাররওানা দরযদ্র্ ভানুন্লয-এ ভন্ডর প্রওল্প
ফাস্তফায়ন্ন ভর দওৌর রন্ন্ফ গ্রণ ওন্য প্রওল্প দররর াংন্াধন ওযা য়। প্রওল্প ওাম ভক্রভ ৪৮৩টি উন্চরায 4টি
ইউননয়রনয কর ওয়াড ত অর্ তাৎ ১৭,৩৮৮টি গ্রারভ ম্প্রাযেপূফ তক প্রকল্প ব্যয় ১৪৯২.৯২ দকাটি র্াকা প্রাক্করন কযা য়।
মা 13/9/2011 র্ানযরখ একরনক কর্তক
ত অনুরভানদর্ য়। প্রকরল্পয দভয়াদ জুন, ২০১৩ ম তন্ত ননধ তাযে কযা
ভাননীয় প্রধানভত্রপাী দখ াননায নতুন দতন ক্ষুদ্রঋে নয় ক্ষুদ্র ঞ্চয়, রফ তানয িদ ও র্নফররয ভানরকানা দনযদ্র
ভানুরলয-এ ভরডর প্রকরল্পয পর ফােফায়রন উরল্লখরমাগ্য ভূনভকা ারন করয। দনযদ্র উকাযরবাগীরদয ভরধ্য স্থায়ী
র্নফর গঠন এফং উি র্নফর রর্ আয়ফধ তক কারজ নফননরয়ারগয সুরমাগ প্রকল্প ফনর্ভতর্ এরাকায দনযদ্র
জনাধাযরেয ভরধ্য ব্যাক চানদা সৃনষ্ট করয। এ নযরপ্রনযরর্ যকায প্রকল্পটি দদরয ৪৮৫টি উরজরায ৪৫০৩টি
ইউননয়রনয কর ওয়ারড তয ১টি করয গ্রাভ অর্ তাৎ ৪০,৫২৭টি গ্রারভ ম্প্রাযরেয উরদ্যাগ গ্রে করয। প্রকল্প দনরর ২য়
ফায ংরাধনপূফ তক ৩১62.96 দকাটি র্াকা প্রাক্কনরর্ ব্যরয় জুন, ২০১৬ ম তন্ত ম্প্রাযে কযা য়। 30.০7.2013
র্ানযরখ ভাননীয় প্রধানভত্রপাীয বানর্রত্ব অনুনির্ একরনক বায় প্রকল্পটি অনুরভাদন রাব করয। জুন, ২০১৬ ম তন্ত
প্রকরল্পয অগ্রগনর্ ননেরূোঃ
µwgK
bs
1
2
3
4

Kg©KvÐ

AviwWwcwcÕi jÿ¨gvÎv

DcKvi‡fvMx cwievi evQvB
MÖvg Dbœqb mwgwZ MVb
m`m¨‡`i wbR¯^ mÂq Rgv (jÿ UvKv)
Kj¨vb Aby`vb cÖ`vb (jÿ UvKv)

24,31,620 wU
40,527 wU
107731.00
107731.00
13

Ryb 2016 ch©šÍ
AMÖMwZ
21,93,260 wU
40,216 wU
97462.47 jÿ UvKv
85314.23 jÿ UvKv

gšÍe¨

µwgK
bs
5
6
7
8
9

Kg©KvÐ

AviwWwcwcÕi jÿ¨gvÎv

mwgwZ‡Z AveZ©K Znwej cÖ`vb(jÿ
UvKv)Znwej (jÿ UvKv)
†gvU
µgcywÄZ wewb‡qv‡Mi cwigvY (jÿ UvKv)
M‡o IVv ÿ`ª ÿz`ª Avqea©K Lvgv‡ii msL¨v
cÖK‡íi Kg©KZ©v/Kg©Pvix I m`m¨‡`i
welq wfwËK `ÿZv e„w× cÖwkÿY|

124129.00
300000.00
250000.00
2500000wU
4,85,971 Rb

Ryb 2016 ch©šÍ
AMÖMwZ
110674.27 jÿ
UvKv jÿ
307993.85
UvKv jÿ
2৯৯৮০৭.২৮

gšÍe¨

24,23,370
UvKv wU
4,12,695 Rb

ভাননীয় প্রধানভত্রপাী দখ াননায স্বপ্নপ্রসূর্ একটি ফানি একটি খাভায প্রকল্প ফর্তভারন দদরয কর উরজরায় কর
ইউননয়রনয প্রনর্টি ওয়ারড ত একটি করয দভার্ ৪০,৫২৭ টি গ্রারভ ফােফানয়র্ রে। প্রনর্টি গ্রারভ ৬০ টি নযফায নররফ
াযা ফাংরারদর ৪০,216 টি গ্রাভ উন্নয়ন নভনর্য ভাধ্যরভ দভার্ ২২ রারখযও দফী দনযদ্র নযফায অর্ তাৎ প্রায় ১
দকাটি ১৬ রয দনযদ্র জনরগািী এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ র্নফর গঠন জীনফকায়রনয দফা ারে। একটি ফানি একটি
খাভায প্রকরল্পয ভাধ্যরভ প্রর্াগর্ ক্ষুদ্র ঋরেয নযফরর্ত ক্ষুদ্র ঞ্চয় ধাযোয প্রফর্তন কযা রয়রে। জুন, ২০১৬ ম তন্ত
উকাযরবাগীরদয ব্যনি ঞ্চয় জভা দভার্ ৯৭৪.৬২ দকাটি র্াকা, যকায কর্তক
ত ঞ্চরয়য নফযীরর্ প্রদত্ত দফানা
৮৫৩.১৪ দকাটি র্াকা, যকায কর্তক
ত গ্রাভ উন্নয়ন নভনর্রক প্রদত্ত ঘূে তায়ভান র্নফর ১১০৬.৭৪ দকাটি র্াকা গ্রারভয
দনযদ্র জনগরনয দভার্ র্নফর ৩০৭৯.৯৩ দকাটি র্াকা। গ্রারভয দনযদ্র জনরগানিয উন্নয়রন জুন ২০১৬ ম তন্ত দভার্
২৯৯৮.০৭ দকাটি র্াকা নফননরয়ারগ ২৪.২৩ রয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ফধ তক ানযফানযক খাভায গরি উরঠরে। মায ভরধ্য
3৬৪০২৯ টি ভৎস্য খাভায, ৬০৬৭১৫ টি াঁ-মুযগী খাভায, 7৫২৩২৬ টি গফানদশু ারন, 1২১৩৪৩ টি না তাযী,
1৪৫৬১১ টি নি চাল এফং ৪৩৬৮৩৫টি অন্যান্য আয়ফধ তক খাভায। এফ অরর্ তয মর্ামর্ ব্যফায ও স্বের্া নননির্
কযরর্ অনরাইন ব্যাংনকং প্রফর্তন কযা রয়রে। গর্ এক ফেরয এ প্রকরল্পয আওর্ায় দম কর ব্যনি খাভায গরি
তুরররেন র্ারদয ফাৎনযক আয় দফরিরে ১০,৯২১ র্াকা। নযকল্পনা ও আইএভইনড’য িৃির্ায় কযা একটি
মূল্যায়রন এ র্থ্য উরঠ এররে। উি প্রনর্রফদরন আযও ফরা রয়রে, ননে নযরযয আরয়য নযফারযয ংখ্যা হ্রা
দরয় অনধক আরয়য নযফারযয ংখ্যা ফািরর্ শুরু করযরে। অর্ তাৎ গ্রাভীে জনরদ দানযদ্রেীভায ননরচয দরাকজন দ্রুর্
দানযদ্রেীভা অনর্ক্রভ কযরর্ শুরু করযরে। পরর নফগর্ ফেযগুনররর্ জার্ীয় দানযরদ্রয ায ৮-৯ বাগ কনভরয় আনরর্ এ
প্রকল্প উরল্লখরমাগ্য অফদান যাখরর্ ভর্ ত রয়রে।

দরঔরঘন্ত্র জুন ২০১৬ ম ভন্ত প্রওন্ল্পয অগ্রকরত
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প্রওন্ল্পয রফন্লত্বেঃ
এ প্রওন্ল্পয ঘাযটি ফড় রফন্লত্ব যন্য়ন্ঙ মা অন্যান্য ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদানওাযী প্ররতষ্ঠান্নয দনই। এটি ক্ষুদ্র্ ঋণ নয় ক্ষুদ্র্ ঞ্চয়
ওাম ভক্রভ। এঔান্ন কন্ড় ঠা পূরূঁ চন্ত দরযদ্র্ চনকন্ণয ভাররওানা আন্ঙ মা অন্যন্ওান ক্ষুদ্র্ ঋণদানওাযী প্ররতষ্ঠান্ন দনই।
এ তরফর স্থায়ী মায ভাররও দরযদ্র্ চনকণ এফাং ব্যফস্থানা অনরাইনরবরত্তও। অতযন্ত স্বছ  ছান্ভরাভৄক্ত দদাযন্কাঁড়ায়
ব্যাাংরওাং দফা। এও ওথায়, দরযদ্র্ চনকণ তরফর কন্ড় দতান্র, তাঁযা রনন্চযাই রিান্ত রনন্য় তরফর ব্যফায এফাং
তাযাই এয ব্যফস্থানা ওন্য থান্ও।

প্রওন্ল্পয আতায় রবক্ষুও পুনফ ভান ওভভসূরঘেঃ
একটি ফানি একটি খাভায প্রকরল্পয আওর্ায় দদরয নবক্ষুকরদয পুনফ তান শুরু কযা রয়রে। ইরর্াভরধ্য নীরপাভাযী
দজরায নকরাযগঞ্জ উরজরায় ৯৫১ জন নবক্ষুক পুেফ তানর্ কযা রয়রে। র্ারদয ননজস্ব ঞ্চয়, ভাজরফায
বার্া/স্থানীয় র্নফর নভরর দভার্ ঞ্চয় ২6,৮২,৪০০ র্াকা। একটি ফানি একটি খাভায রর্ দফানা প্রদান কযা রয়রে
২6,৮২,৪০০ র্াকা এফং ঘূে তায়ভান র্নফর প্রদান কযা রয়রে 28,91,2০০ র্াকা। ননরজরদয ঞ্চয় ও যকাযী
র্নফর নভরর র্ারদয দভার্ মূরধন দানিরয়রে 82,৫6,0০০ র্াকা। এ র্নফররয ভরধ্য নফননরয়াগ রয়রে 35,00,০০০
র্াকা দমখারন দভার্ ৯১১টি আয়ফধ তক কাম তক্রভ ারর্ দনয়া রয়রে। র্ন্রধ্য ৭11টি োগর ারন, ১৩৫টি ক্ষুদ্র ব্যফা ও
65টি গফানদশু ারন যরয়রে। প্রধানভত্রপাীয কাম তাররয়য আশ্রয়ন-২ প্রকরল্পয ায়র্ায় ৫০০ নবক্ষুকরক ঘয ননভতান করয
দদয়া রচে। নবক্ষুক পুনফ তান কামক্রত ভ পরর্া রাব কযায় অন্যান্য দজরা/উরজরা প্রান নবক্ষুক পুনফ তারনয
উরদ্যাগ গ্রন করযরে। নিাইর দজরা প্রান প্রকল্পয ায়র্ায় এ অর্ ত ফেরয ৬২৪ জন নবক্ষুক পুনফ তারনয উরদ্যাগ
গ্রন করযরে।

ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংন্ওয মাত্রা শুরুেঃ
প্রওন্ল্পয আতায় দরযদ্র্ চনকন্ণয রঞ্চত অথ ভ াংযক্ষণ  দরনন্দন্নয চন্য যওায ‘ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংও’ নান্ভ এওটি
রফন্লারয়ত ব্যাাংও প্ররতষ্ঠা ওন্যন্ঙ। ভরতেঃ এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওন্ল্পয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন ভন্ডরন্ও স্থায়ীত্ব
প্রদান ওযায চন্ন্যই ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংও প্ররতষ্ঠা ওযা ন্য়ন্ঙ। কত ২২ জুন ২০১৬ তারযন্ঔ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ল্লী ঞ্চয়
ব্যাাংন্ওয ১০০ াঔায উন্িাধন ওন্যন্ঙন। ফারও ৩৮৫ াঔায ওাম ভক্রভ শুরু ওযায অনুন্ভাদন ফাাংরান্দ ব্যাাংও দথন্ও
ায়া দকন্ঙ। ১রা জুরাই ২০১৬ দথন্ও ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংন্ওয ওাম ভক্রভ আনুষ্ঠারনওবান্ফ শুরু ওন্যন্ঙ। এটিই পৃরথফীয
প্রথভ তবাক অনরাইন ব্যাাংও- মা শুদৄভাত্র দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চন্য প্ররতরষ্ঠত।

বরফষ্যৎ ওভভরযওল্পনােঃ
ফাংরারদর এখরনা প্রায় 50-60 রয নযফায দানযদ্রেীভায নীরচ যরয়রে। এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ জুন-২০১৬ ম তন্ত ২২
রয নযফারযয দানযদ্রেমুনিয কাম তক্রভ গ্রে কযা রয়রে। প্রকরল্পয আওর্ায় আযও ৩৬ রয দনযদ্র নযফায অন্তভূি
করয ২০২০ াররয জুন ভারয ভরধ্য একই ভরিরর দানযদ্র নফরভাচরনয নযকল্পনা গ্রন পূফ তক প্রকরল্পয ৩য় ংরাধনী
প্রোফ নযকল্পনা কনভরন দপ্রযে কযা রয়রে। প্রকরল্পয আওর্ায় সৃষ্ট অফকাঠারভা ব্যফায করয ম তায়ক্ররভ দদরয
এক দকাটি নযফারযয দানযদ্রেমুনিয ররযে একটি দযাডম্যা তর্যী কযা রয়রে। প্রোনফর্ দযাডম্যারয পর
ফােফায়রনয ভধ্য নদরয় ২০২০ াররয ভরধ্য দদরয অনধকাং দনযদ্র নযফাযরক প্রকরল্পয আওর্ায় এরন দানযদ্রর্া
নফরভাচরনয কাম তক্রভ গ্রন কযাগিা ম্ভফ রফ আা কযা মায়।

৩.২.২. ইওন্নারভও এভায়াযন্ভন্ট অফ রদ পুন্যস্ট ইন ফাাংরান্দ (ইইর) প্রওল্প
BKbwgK GgúvIqvi‡g›U Ae w` cyI‡i÷ Bb evsjv‡`k (BBwc) kx©lK cÖKíwU 101265.22 j¶ UvKv
e¨‡q †deªæqvwi, 2008 n‡Z ‡m‡Þ¤^i 2016 †gqv‡` ev¯Íevqbvaxb Av‡Q| Gi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q ‡m‡Þ¤^i,
2016 mv‡ji g‡a¨ cÖKí GjvKvi 11 j¶ AwZ`wi`ª Rb‡Mvwôi `vwi`ª¨ we‡gvP‡b A‡diZ‡hvM¨ m¤ú` n¯ÍvšÍi
Ges K…wl I A-K…wl Lv‡Z †UKmB Kg©ms¯’vb m„wói gva¨‡g `vwi`ª n«vmKiY Ges RvwZms‡Ni `vwi`ª¨ we‡gvPb
Kg©m~wP (MDG) j¶¨mg~n AR©‡bi gva¨‡g AwZ`wi`ª Rb‡Mvwôi `vwi`ª¨ n«v‡mi j‡¶¨ cjøx Dbœqb I mgevq
wefvM †`‡ki Pi, nvIi, evIi, Rjve× GjvKv, mgy`ª DcK~jeZx© N~wY©SocÖeY GjvKv Ges ky®‥ †g․my‡g Kv‡Ri
ms¯’vb nq bv Ggb AwZ `vwi`ªcxwoZ AÂj, wcwQ‡q _vKv cve©Z¨ GjvKvi `wi`ª RbM‡Yi Rb¨ weªwUk miKv‡ii
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mnvqZvq †gvU 1,012 †KvwU 65 jvL UvKv e¨‡q ÒBK‡bvwgK GgcvIqvi‡g›U Ae w` cyI‡i÷ Bb evsjv‡`k
(BBwc)Ó kxl©K GKwU cÖKí ev¯Íevqb K‡i P‡j‡Q| ‡deªæqvwi, 2008 †_‡K ‡m‡Þ¤^i, 2016 †gqv‡`i G cÖK‡í
cÖKí cwiPvj‡Ki ZË¡veav‡b 41 wU cvU©bvi GbwRI 30wU †Rjvq 115 wU Dc‡Rjvq gvV ch©v‡q G Kvh©µg
ev¯Íevqb Ki‡Q|
eZ©gv‡b G cÖK‡íi AvIZvq 3,09,509 Rb mydj‡fvMx cwievi wbe©vPb Kiv n‡q‡Q, wbe©vwPZ mydj‡fvMx
cwiev‡ii g‡a¨ 6,36,789 Rb bvix I 5,54,138 Rb cyiæl| wbe©vwPZ mydj‡fvMx cwiev‡ii g‡S 800015000 UvKv K‡i m¤ú` n¯ÍvšÍi Kiv n‡q‡Q| G cÖK‡íi AvIZvq 8911 wU `j MVb Kiv n‡q‡Q Ges 763 wU
mgvRwfwËK msMVb (CBO) MVb Kiv n‡q‡Q hvi g‡a¨ 249 wUi wbeÜb m¤úbœ n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq
4,94,447 Rb mydj‡fvMx cwievi‡K cywó mnvqK †mev cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges 24,712 Rb mydj‡fvMx
cwievi‡K 3,821 GKi Lvm Rwg n¯ÍvšÍi Kiv n‡q‡Q|
GQvov GW‡fv‡Kmx I wimvP© K‡¤úv‡b›U Gi gva¨‡g bxwZ wba©viK, AvBb cÖ‡YZv, miKvix-‡emiKvix ms¯’v I
mykxj mgvR‡K AwZ`wi`ª-evÜe Kg©Kv‡Û m¤ú„³ n‡Z DrmvwnZ Kiv n‡”Q| G cÖK‡í M„nxZ Kvh©µg mg~‡ni
g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ nj mydj‡fvMx cwiev‡ii Kv‡Q m¤ú` n¯ÍvšÍi I RxebgyLx cÖwkÿY cÖ`vb Kiv| cÖK‡íi
AvIZvq bvix cÖavb cwiev‡ii Avw_©K Dbœqb, mvgvwRK ÿgZvqb, ¯^v‡¯’i DbœwZ, AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v MÖnY
Kiv| GQvov, `jMV‡bi gva¨‡g mgwš^Z cyuwR e¨e¯’vcbv, evRvi ms‡hvM ¯’vcb I mgevq MV‡bi mnvqZv Kiv|
kni I MÖvg AÂ‡ji AwZ`wi`ª gvby‡li Ae¯’vi Dbœq‡b G cÖKí djcÖm~ Ae`vb ivL‡Q|ÕÕ

৩.২.৩. ারফ ভও গ্রাভ উন্নয়ন ওভভসূরঘ (ররবরডর-২য় ম ভায়) প্রওল্প

mvwe©K MÖvg Dbœqb Kg©m~wP (wmwfwWwc-2q ch©vq) ¯’vbxq miKvi,cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi cjøx
Dbœqb I mgevq wefv‡Mi GKwU AMÖvwaKvi cÖKí| cÖKíwU 64 wU †Rjvi 66 wU Dc‡Rjvq mgevq Awa`ßi,
weAviwWwe, evW© , AviwWG KZ©„K ev¯ÍevwqZ n‡”Q| cÖK‡íi †gqv` RyjvB 2009 †_‡K wW‡m¤^i 2015 ch©šÍ|
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q MÖvg wfwËK GKK mgevq msMV‡bi AvIZvq MÖv‡gi abx-`wi`ª, bvix-cyiæl, wK‡kviwK‡kvix wbwe©‡k‡l mKj †ckv I †kªYxi Rb‡Mvôx‡K msMwVZ K‡i Zv‡`i Av_©-mvgvwRK Z_v mvgwMÖK Dbœq‡bi
gva¨‡g `vwi`ª¨ we‡gvPb Kiv|
ÔÔFY bq cÖwk¶YÓ wmwfwWwcÕi g~jbxwZ| D³ cÖK‡íi AvIZvq G ch©šÍ (wW‡m¤^i/2015 ch©šÍ) 4275 wU
mvwe©K MÖvg Dbœqb mwgwZ MVb I wbeÜb n‡q‡Q| cÖKíwUi †gvU DcKvi‡fvMxi msL¨v 683047 R‡b DbœxZ
n‡q‡Q| cuywR MwVZ n‡q‡Q 151 †KvwU 05 j¶ 59 nvRvi UvKv, cÖwk¶Y †c‡q‡Qb 430069 Rb, AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wó n‡q‡Q 164513 R‡bi Ges mwgwZi wbR¯^ Znwej †_‡K mgevqx‡`i‡K cÖvq 210 †KvwU 46
j¶ 36 nvRvi UvKv FY mnvqZv †`qv n‡q‡Q| wmwfwWwc fy³ mwgwZ ¸‡jv ¯’vbxq RvwZMVb g~jK wefvM mg~n
Ges GbwRI mg~‡ni mv‡_ mgš^q K‡i `vwi`ª we‡gvP‡bi Rb¨ KvR Ki‡Q|

ev¯ÍevqbKvix ms¯’vmg~n
 AviwWG
 evW©
 weAviwWwe
 mgevq Awa`ßi

-

16wU Dc‡Rjvi 1020wU MÖvg
16wU Dc‡Rjvi 1020wU MÖvg
17wU Dc‡Rjvi 1110wU MÖvg
17wU Dc‡Rjvi 1125wU MÖvg

ev¯ÍevqbKvj
 RyjvB 2009 n‡Z wW‡m¤^i 2013
 Rvbyqvix 2014 n‡Z wW‡m¤^i 2014 (1g ms‡kvwaZ)
 Rvbyqvix 2015 n‡Z wW‡m¤^i 2015 (e¨q e„w× e¨wZ‡i‡L †gqv` e„w×)
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cÖK‡íi D‡Ïk¨
 MÖv‡gi mKj †kªYx I †ckvi Rb‡Mvôx‡K GKK mgevq msMV‡bi AvIZvq G‡b Zv‡`i Av_©-mvgvwRK
Z_v mvgwMÖK Dbœqb mvab Kiv|

evW© Kzwgjøvi wmwfwWwc cÖKí ev¯Íevqb KwgwUi gZwewbgq mfv

wmwfwWwc cÖKí cwiPvjK Rbve Avj byix dqRyi ‡iRv gvwmK
†h․_ mfvq e³e¨ ivL‡Qb

cÖK‡íi Dcv`vbmg~n
 cÖwk¶Y I DØy×KiY
 Db¥y³ m`m¨ c`
 cÖwkw¶Z MÖvg Dbœqb Kg©x
 cyuwR msMÖn I wewb‡qvM Kvh©µg
 A_©‣bwZK I AvZœ-Kg©ms¯’vbg~jK Kvh©µg
 mvgvwRK Dbœqbg~jK Kvh©µg
 ¯’vbxq ch©v‡q cwiKíbv cÖYqb
 gvwmK †h․_ mfv
ev¯Íevqb †KŠkj
 MÖvg wfwËK GKK mgevq msMVb •Zwi|
 MÖv‡gi bvix-cyiæl I abx-Mixe wbwe©‡k‡l mKj Rb‡Mvôx‡K msMVbfy³ Kiv|
 ¯’vbxq m¤ú` wPwýZ K‡i Zvi cwiKwíZ e¨envi wbwðZ Kiv|
 MÖvg m¤ú` eB cÖYqb I Zvi e¨envi Kiv|
 wbqwgZ cÖwk¶Y cÖ`v‡bi gva¨‡g m`m¨‡`i Ávb I `¶Zv e„w× Kiv Z_v cÖhyw³ n¯ÍvšÍi Kiv|
 gvwmK †h․_ mfvi gva¨‡g AskMÖnYg~jK cwiKíbv cÖYqb|

mydj‡fvMx‡`i ‡mjvB‡gwkb cÖ`vb Ki‡Qb A_© gš¿x Rbve Aveyj
gvjAve`yj gywnZ

wmwfwWwc KZ…K Dc‡Rjvi mgevqx‡`i cÖwkÿ‡Yi mgvcbx Abyôv‡b
e³e¨ ivL‡Qb cÖKí cwiPvjK Rbve Avj byix dqRyi ‡iRv
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৩.২.৪ ঘয চীরফওায়ন ওভভসূরঘ-২য় ম ভায়
চয এরাকা I নফনবন্ন িাদদ এরাকায় ফফাযর্ দনযদ্র নফরভাচরন “চয জীনফকায়ন কভতসুনচ (নএরন)”
ীল তক প্রকল্পটি দদরয কুনিগ্রাভ, জাভারপুয, গাইফান্ধা. ফগুিা এফং নযাজগঞ্জ দজরায ২৮টি উরজরায দভার্ ১৫০টি
ইউননয়রন ফােফানয়র্ য়। প্রকরল্পয আIর্ায় চযাঞ্চররয ৫৫ াজায র্দনযদ্র নযফারযয আিাই রয র্দনযদ্র ভানুল
প্রর্েয সুনফধা দরয়রে এফং রযাযবারফ প্রায় ১০ রয ভানুল এয ভাধ্যরভ উকৃর্ রয়রে। প্রকল্পটিয পর
ফােফায়রনয পরর নির্ীয় ম তারয় ৯৩১ দকাটি ৩৫ রয র্াকা ব্যরয় “চয জীনফকায়ন কভতসূনচ”- ২য় ম তায় (১ভ
ংরানধর্) ফােফায়নাধীন যরয়রে। ২য় ম তারয় এ প্রকরল্পয আIর্ায় চয এরাকায় আর্টি দজরা র্ািাইর, াফনা,
নীরপাভাযী, রারভননযার্, যংপুয, কুনিগ্রাভ, গাইফান্ধা, জাভারপুয দজরায ৩৩টি উরজরায ১২৮টি ইউননয়রনয
চযাঞ্চররয ৭৮ াজায র্দনযদ্র নযফারযয ৩ রয ৩৫ াজায র্দনযদ্র ভানুল প্রর্েযবারফ এফং ১০ রয ভানুল
রযাযবারফ সুনফধা ারফন ।

ফর্নবর্া উঁচুকযে

গ্রাভীন ঞ্চয় ঋেদর (নবএএরএ)

চরযয দুরধয ফাজায উন্নয়রনয ভরডর

জীনফকায়ন কভতসূনচ

জুরাই’ ২০১০ দর্রক নডরম্বয’ ২০১৬ দভয়ারদ “চয জীনফকায়ন কভতসূনচ (নএরন) ২য় ম তায় (১ভ ংরানধর্)”
ীল তক প্রকল্পটি ফােফায়র্ রে। প্রকল্পটি আIর্ায় চয এরাকায় ২০১৫-১৬ অর্ তফেরয ১৬১ টি অনানুিাননক নযা দকন্দ্র
নযচারনায় ৩,৭৮১ টি নশুরক প্রাক-প্রার্নভক নযা প্রদান কযরে; ২,১৪৩ টি দরর্রাইর্ নিননক স্থারনয ভাধ্যরভ
১,৬৮,০৯৯ জন চযফাীরক প্রার্নভক নচনকৱা দফা প্রদান এফং ৫,০৯৮ টি ফর্নবর্া উঁচুকযরেয রযেভাত্রায় ৫০৯৫
ফর্নবর্া উঁচুকযরেয ভাধ্যরভ উি নযফাযগুররারক ননযাদ আশ্রয় প্রদান; ননযাদ াননয জন্য ৩,০৩২ টি টিউফরয়র
এফং য়োঃননস্কান এয জন্য ২২,৯০৬ স্যাননর্ানয ল্যানিন প্রদান কযা রয়রে; ৭৬৭ টি গফাদী গাবীরক কৃনত্রভ প্রজনন
প্রদান কযা রয়রে। ভংগা দভৌসুরভ খন্ডকারীন কভতংস্থারনয জন্য ৩,৩৬,৬৫৬ জন/নদফ কভতংস্থারনয ব্যফস্থা কযা
রয়রে; ২,৪৮৪ জনরক াঁমুযগী ারন প্রনযে এফং ২২,০২৪ জন / নদফরক করিাস্ট ায উৎাদরনয প্রনযে;
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১৩,২৮৪ জন/নদফরক আনিনা ফাগান তর্যীয প্রনযে প্রদান; ১৪,৪৫৭ জনরক গফাদী শুারন নফলরয় প্রনযে দান
কযা রয়রে। কভতদযর্া বৃনিকযরনয জন্য প্রকল্প এরাকায় ইউননয়ন নযলদ দচয়াযম্যান ,নচফ এফং দস্যরদযরক
নফনবন্ন প্রনযে প্রদান কযা রয়রে। ১৭৯ জনরক জরুযী ত্রান অনুদান দদIয়া রয়রে; ১৩,৩৮৮ টি গ্রাভীন ঞ্চয় ঋেদর
গঠরনয ভাধ্যরভ ৯৬,৬২৩ জন সুনফধারবাগী উকৃর্ রয়রে। ৩০ জুন, ২০১৬ ম তন্ত প্রকল্পটিয ক্রভপুনঞ্জর্ ব্যয়
৯২,৭০৪.৫৪ রয র্াকা ।
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৩.৩ ২০১৫-২০১৬ অথ ভফঙন্যয ফারল ভও উন্নয়ন ওভভসূরঘ
2015-16 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (AviGwWwc)-‡Z cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi Dbœqb cÖKímg~‡ni eivÏ I e¨‡qi wnmve
(jÿ UvKvq)
µt bs

cªK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v

‡gvU cÖKí e¨q

2015-16 A_© eQ‡ii AviGwWwc
eivÏ

1

2

3

4

5

wRIwe
6

cÖtmvnvh¨
7

GKwU evwo GKwU Lvgvi cªKí-2q
ms‡kvwaZ) (RyjvB/2009-Ryb/2016)
BKbwgK GgcvIqvi‡g›U Ae w` cyI‡i÷
Bb evsjv‡`k(BBwc)(†deªæqvwi/2008‡m‡Þ¤^i/2016)
Pi RxweKvqb Kg©m~wP (2q ch©vq)-1g
ms‡kvwaZ (RyjvB/2011-wW‡m¤^i/2016)
mvwe©K Mªvg Dbœqb Kg©m~wP (wmwfwWwc) 2q
ch©vq (RyjvB/2009-wW‡m¤^i/2015)
e½eÜz `vwi`ª¨ we‡gvPb cªwk¶Y Kg‡cø·
(eZ©gv‡b
evcvW©),
†KvUvjxcvov,
†MvcvjMÄ Gi m¤cªmviY, ms¯‥vi I
AvaywbKvqb (ms‡kvwaZ) cªKí (gvP©/2010
n‡Z Ryb/18)
`wi`ª gwnjv‡`i Rb¨ mgwb¡Z cjøx
Kg©ms¯’vb mnvqZv cªKí (1g ms‡kvwaZ)
(Rvbyqvwi/2012 n‡Z wW‡m¤^i/2016)
`vwi`ª¨ we‡gvP‡bi j‡¶¨ Acªavb km¨
Drcv`b, msi¶Y, cªwµqvKiY I
evRviRvZKiY Kg©m~wP(2q ch©vq)(1g
ms‡kvwaZ) (RyjvB,2011 n‡Z Ryb,2016)
cjøx RxweKvqb cªKí-2q cq©vq (RyjvB,
2012-Ryb, 2017)

cDmwe

316296.68

48001.00

48001.00

cDmwe

101265.22

8276.00

cDmwe

93128.35

cDmwe

‡gvU

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

2015-16 A_© eQ‡i †gvU e¨q
8

wRIwe
9

cÖtmvnvh¨
10

11

0.00

47843.18

47843.18

0.00

99.67%

100.00

8176.00

7970.00

69.00

7901.00

96.30%

9410.00

410.00

9000.00

9832.82

362.82

9470.00

104.49%

9596.33

1150.00

1150.00

0.00

1148.17

1148.17

0.00

99.94

evcvW©

32684.71

5000.00

5000.00

0.00

4996.31

4996.31

0.00

99.93%

weAviwWwe

13139.82

3100.00

3100.00

0.00

3098.75

3098.75

0.00

99.96%

weAviwWwe

6093.61

1444.00

1444.00

0.00

1432.17

1432.17

0.00

99.18

weAviwWwe

33142.07

3700.00

3700.00

0.00

3696.00

3696.00

0.00

99.89%
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‡gvU

e¨‡qi nvi

µt bs

cªK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v

‡gvU cÖKí e¨q

2015-16 A_© eQ‡ii AviGwWwc
eivÏ

1

2

3

4

5

wRIwe
6

weAviwWwe

1905.74

554.00

554.00

weAviwWwe

2043.75

400.00

400.00

weAviwWwe

9487.59

1300.00

1300.00

weAviwWwe

23167.15

200.00

mgevq

4247.22

mgevq

‡gvU

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

‡mP m¤úªmviY cªKí (Rvby/2013 n‡Z
wW‡m¤^i/2016)
Bwbwk‡qwUf
di
†W‡fjc‡g›U,
GgcvIqvi‡g›U,
GIqvi‡bm
GÛ
jvBfjxûW cª‡R± (RyjvB, 2012-Ryb,
2016)
DËivÂ‡ji AwZ`wi`ª‡`i Kg©ms¯’vb
wbwðZKiY Kg©m~Px (2q chv©q)
(GwcÖj/2014 n‡Z gvP©/2019)
Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cªKí-3q
ch©vq (wcAviwWwc-3) (RyjvB, 2015Ryb,2020)
`y» mgevq mwgwZi Kvh©µg we¯Í…ZKi‡bi
gva¨‡g e„nËi dwi`cyi I ewikvj †Rjvi
`vwi`ª n«vmKiY I Av_©-mvgvwRK Dbœqb
cÖKí (RyjvB/2012- Ryb/2017)
‡mvjvi c¨v‡bj ¯’vcbmn mgevq fe‡bi
Amgvß As‡ki †f․Z wbg©vY cÖKí
(wW‡m¤^i/2013-wW‡m¤^i/2016)
Mev`x
cïcvjb
Ges
ev‡qvM¨vm
†evZjRvZKi‡Yi gva¨‡g `vwi`ª¨ we‡gvPbg~jK
cÖv‡qvwMK
M‡elYv
cÖKí
(ms‡kvwaZ)(RyjvB/2009-wW‡m¤^i/2015)
AviwWG Lvgvi I j¨ve‡iUix ¯‥zj GÛ K‡jR
AvaywbKvqb
cÖKí
(Rvbyqvwi/2014wW‡m¤^i/2016)

‡gvU

cÖtmvnvh¨
10

e¨‡qi nvi

8

wRIwe
9

0.00

515.00

515.00

0.00

92.96%

0.00

399.92

399.92

0.00

99.98%

0.00

1299.76

1299.76

0.00

99.98%

200.00

0.00

199.00

199.00

0.00

99.50%

1030.00

1030.00

0.00

978.31

978.31

0.00

94.98%

3325.61

1800.00

1800.00

0.00

1799.55

1799.55

0.00

99.98%

AviwWG

5155.74

281.00

281.00

0.00

281.74

281.74

0.00

100.26%

AviwWG

3420.90

803.00

803.00

0.00

802.86

802.86

0.00

99.98%

22

cÖtmvnvh¨
7

2015-16 A_© eQ‡i †gvU e¨q

11

µt bs

cªK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v

‡gvU cÖKí e¨q

2015-16 A_© eQ‡ii AviGwWwc
eivÏ

1

2

3

4

5

wRIwe
6

cÖtmvnvh¨
7

AviwWG

6159.85

1700.00

152.00

AviwWG

42433.78

3750.00

AviwWG

11132.00

AviwWG

‡gvU

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

hgybv, cÙv Ges wZ¯Ív PivÂ‡ji gv‡K©U
P¨v‡bj Dbœ&qb (M4C) cÖKí (‡g/2013b‡f¤^i/16)
MÖvgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb Ges
AvaywbK bvMwiK my‡hvM myweav m¤^wjZ
mgevqwfwËK eûZj feb wewkó cjøx
Rbc` wbg©vY(RyjvB/2014 Ryb/2017)
cjøx Dbœqb GKv‡Wgx(AviwWG) iscyi
¯’vcb cÖKí (A‡±vei, 2014 n‡Z
‡m‡Þ¤^i, 2018)
cvwb mvkÖqx AvaywbK cÖhyw³i m¤úªmviY I
we¯Ívi Ges e¨e¯’vcbvi gva¨‡g av‡bi djb
e„w× kxl©K cÖv‡qvwMK M‡elYv cÖKí
(A‡±vei, 2014 n‡Z Ryb, 2019)
`y» Drcv`b e„w×i j‡¶¨ gwn‡li K…wÎg
cÖRbb †K›`ª ¯’vcb cªKí (RyjvB/2013wW‡m¤^i/2016)
wmivRM‡Äi evNvevoxNv‡U ¸u‡ov `y» KviLvbv
cÖKí (RyjvB, 2015 n‡Z Ryb, 2017)
`vwi`ª¨ `~ixKiY I AvZ¥-Kg©ms¯’vb m„wói
Rb¨ cjøx `vwi`ª¨ we‡gvPb dvD‡Ûkb
(wcwWweGd) Gi Kvh©µg m¤cÖmviY
(RyjvB/12-Ryb/2016)
cjøx
`vwi`ª¨
we‡gvPb
dvD‡Ûkb
(wcwWweGd) Gi AvBwmwU Kvh©µg I B‡mev
kw³kvjxKiY
(gvP©/2014-

2015-16 A_© eQ‡i †gvU e¨q
8

wRIwe
9

cÖtmvnvh¨
10

11

1548.00

1649.00

152.00

1497.00

97.00%

3750.00

0.00

3737.92

3737.92

0.00

99.68%

1400.00

1400.00

0.00

1083.30

1083.30

0.00

77.38%

3902.00

961.00

961.00

0.00

902.00

902.00

0.00

93.86%

wgéwfUv

1789.00

600.00

600.00

0.00

597.90

597.90

0.00

99.65%

wgéwfUv

7480.00

180.00

180.00

0.00

72.59

72.59

0.00

40.33%

wcwWweGd

28830.59

5800.00

5800.00

0.00

5800.00

5800.00

0.00

100%

wcwWweGd

1880.00

1000.00

1000.00

0.00

980.00

980.00

0.00

98%
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‡gvU

e¨‡qi nvi

µt bs

cªK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v

‡gvU cÖKí e¨q

2015-16 A_© eQ‡ii AviGwWwc
eivÏ

1

2

3

4

5

wRIwe
6

cÖtmvnvh¨
7

`vwi`ª¨ we‡gvP‡b ¶z`ª K…lK Dbœqb
dvD‡Ûkb Gi Kvh©µg m¤úªmviY cªKí
(RyjvB/2013-wW‡m¤^i/2016)
ÿz`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûkb mnvqZv cªKí
(2q ch©vq) (Rvby,16- wW‡m¤^i,18)
‡gvU

GmGdwWGd

5913.00

1800.00

1800.00

GmGdwWGd

6409.54

600.00
1042,40.00

‡gvU

2015-16 A_© eQ‡i †gvU e¨q
‡gvU

e¨‡qi nvi

8

wRIwe
9

cÖtmvnvh¨
10

11

0.00

1797.43

1797.43

0.00

99.86%

600.00

0.00

467.37

467.37

0.00

77.90%

85516.00

18724.00

1033,81.05

84513.05

18868.00

99.18%

gvP©/2017)
25.

26.

24

৪
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয
অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থা
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থা
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্নয চন্য প্রধান াঁঘটি াংস্থা যন্য়ন্ঙ, এগুন্রা ন্রা- ভফায়
অরধদপ্তয; ফাাংরান্দ উন্নয়ন ল্লী এওান্ডভী (ফাড)ভ , কুরভল্লা, ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (রফআযরডরফ); ল্লী উন্নয়ন
এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া এফাং ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাাড)ভ , দওাোরীাড়া,
দকাারকঞ্জ। আয যন্য়ন্ঙ ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন  ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন। এঙাড়া রওছু আঞ্চররও
প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান যন্য়ন্ঙ, এগুন্রা ন্রা-ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন প্ররক্ষণ ইরটস্টটিউে, ঔারদভনকয, রন্রে; দনায়াঔারী
ল্লী উন্নয়ন প্ররক্ষণ দওন্দ্র, দনায়াঔারী; োাংকাইর ল্লী উন্নয়ন প্ররক্ষণ দওন্দ্র, োাংকাইর; ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী,
কুরভল্লা; আঞ্চররও ভফায় ইরটস্টটিউে, ভৄক্তাকাঙা; আঞ্চররও ভফায় ইরটস্টটিউে, দভৌরবীফাচায; আঞ্চররও ভফায়
ইরটস্টটিউে, দপনী; আঞ্চররও ভফায় ইরটস্টটিউে, যাংপুয; আঞ্চররও ভফায় ইরটস্টটিউে, খুরনা; আঞ্চররও ভফায়
ইরটস্টটিউে, পরযদপুয; আঞ্চররও ভফায় ইরটস্টটিউে, ফরযার; আঞ্চররও ভফায় ইরটস্টটিউে, নওঁকা এফাং আঞ্চররও
ভফায় ইরটস্টটিউে, কুরষ্টয়া যন্য়ন্ঙ মাযা ল্লী উন্নয়ন ওভভওান্েয ন্ঙ্গ প্রতযক্ষ ফা ন্যাক্ষ বান্ফ চরড়ত।

৪.১. ভফায় অরধদপ্তয
ভফায় অরধদপ্তয এয আতায় রনফরিত ভফায় রভরতভ ফাাংরান্দন্য আথ-ভ াভারচও অগ্রকরত অচভন্ন দীখ ভরদন
মাফৎ প্রাংনীয় র্ভরভওা দযন্ঔ ঘন্রন্ঙ। রনফরিত দভাে ভফায় রভরত ১,৭৮,৯৫৬ টি। এ ওর ভফায় রভরতয ব্যরক্ত
দস্য াংখ্যা ১,০১,০৫,৯৮৫ চন এফাং দভাে ম্পন্দয রযভাণ প্রায় ৮৯৫০ দওাটি োওা। এ রফপুর ম্পদ ব্যফান্যয
ভাধ্যন্ভ ভফায় রভরতগুন্রা দদন্য উৎাদন বৃরি  ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ অথ ভননরতও উন্নয়ন 
দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন উন্ল্লঔন্মাগ্য অফদান যাঔন্ঙ। উন্নয়ন দওৌন্রয অাং রন্ন্ফ অনগ্রয  শ্চাৎদ চনন্কাষ্ঠীন্ও
ভফান্য়য ান্থ ম্পৃক্ত ওন্য তান্দয চীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন্নয চন্য ভফায় অরধদপ্তয রফরবন্ন উন্নয়ন প্রওল্প
ফাস্তফায়ন ওন্য থান্ও। দদন্য ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয রন্ক্ষয ভফায় অরধদপ্তয ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  ১০ টি
আঞ্চররও ভফায় ইনরষ্টটিউে এয ভাধ্যন্ভ ভফায় অরধদপ্তন্যয ওভভওতভা/ওভভঘাযী এফাং ভফায়ীন্দয রফরবন্ন রফলন্য়য
দক্ষতা বৃরিয চন্য প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য থান্ও। এঙাড়া ভফায় অরধদপ্তন্যয প্রধান ওাম ভাফরীয ভন্ধ্য উন্ল্লঔন্মাগ্য ন্ছ
আইন  রফরধয আতায় নতুন ভফায় রভরত াংকঠন, রনফরিত ভফায় রভরতভৄন্য রযঘম ভা, ভফায় রভরতয
রাফ রনযীক্ষণ, ভফায় রভরতয রনফ ভাঘন, রফফাদ রনষ্পরত্ত ইতযারদ।
উরল্লরঔত ওাম ভক্রভ ঙাড়া ভফায় অরধদপ্তয রফরবন্ন যওারয প্ররতষ্ঠান্নয ওাম ভক্রন্ভয ান্থ ন্মাকী াংস্থা রন্ন্ফ
ওাচ ওন্য থান্ও। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ওাম ভারন্য়য আশ্রয়ন প্রওন্ল্পয অন্যতভ প্রধান অাংক ক্ষুদ্র্ঋণ ওাম ভক্রভ ভফায়
অরধদপ্তন্যয যারয তত্ত্বাফধান্ন রযঘাররত য়। এ ঙাড়া স্থানীয় যওায প্রন্ওৌর অরধদপ্তয এফাং ারন উন্নয়ন দফান্ড ভয
রওছু ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্ন ভফায় অরধদপ্তয ন্মাকী যওারয প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ।
২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ভফায় অরধদপ্তয ওর্তও
ভ ম্পারদত উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ (জুরাই’১৫ ন্ত জুন’১৬ ম ভন্ত):
১। নতুন রভরত াংকঠনেঃ ভফায় অরধদপ্তন্যয অন্যতভ প্রধান দারয়ত্ব রফরবন্ন দায চনন্কাষ্ঠীয ভন্বন্য় নতুন নতুন
ভফায় রভরত াংকঠন । ২০১৫-১৬ ান্র ভফায় অরধদপ্তন্য ৩৬১৮ টি নুতন প্রাথরভও ভফায় রভরত এফাং ৫০ টি
নুতন দওন্দ্রীয় ভফায় রভরত রনফিন দদয়া ন্য়ন্ঙ।
২। রভরতয রনফিন ফারতরেঃ রওছু রওছু ভফায় রভরত রনফিন্নয য এও ম ভান্য় রনরিয় ফা অওাম ভওয ন্য় মায়।
তঔন অফায়ন প্ররক্রয়ায ভাধ্যন্ভ অথফা যারয এ ওর রভরতয রনফিন ফারতর ওযা য়। ২০১৫-১৬ ান্র দভাে
৭০৪৩ টি প্রাথরভও ভফায় রভরত এফাং ১৩ টি দওন্দ্রীয় ভফায় রভরতয রনফিন ফারতর ওযা ন্য়ন্ঙ। নতুন রভরত
রনফিন  অওাম ভওয রভরতয রনফিন ফারতন্রয য ২০১৫-১৬ ফঙয দন্ল ফ ভন্ভাে ভফায় রভরতয াংখ্যা
দাঁরড়ন্য়ন্ঙ ১,৭৮,৯৫৬ টি মায ভন্ধ্য ১১,৭৭,৭৩৮ টি প্রাথরভও ভফায় রভরত, ১১৯৬ টি দওন্দ্রীয় ভফায় রভরত  ২২
টি চাতীয় ভফায় রভরত।
৩। ভফায় রভরতয ব্যরক্ত দস্য াংখ্যােঃ ২০১৫-১৬ ান্র নতুন রভরত রনফিন  পুযন্না রভরতন্ত নতুন দস্য
বরতভয ভাধ্যন্ভ ভফায় রভরতয দস্য াংখ্যা বৃরি ায় ৩,৯৫,৩৪৪ চন। অযরদন্ও রনফিন ফারতন্রয পন্র দস্য
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াংখ্যা হ্রা ায় ৫,৭৭,৩৫৮ চন। ২০১৪-১৫ ান্র ভফায় রভরতয দস্য াংখ্যা রঙর ১৮৬৩,২৫,০৩, চন এফাং
২০১৫-১৬ ান্র ফঙন্যয দন্ল ভফায় রভরতয ব্যরক্ত দস্য াংখ্যা ন্য়ন্ঙ ১,০১,০৫,৯৮৫ চন।
৪। ভফায় রভরতয অরডেেঃ ভফায় অরধদপ্তন্যয অন্যতভ প্রধান ওাচ র রনফরিত ভফায় রভরতয রাফ অরডে
ওযা। এ অরডে ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ ভফায় রভরতয ওাম ভক্রন্ভ স্বছতা  চফাফরদরতা রনরশ্চত ওযা ম্ভফ য়।
২০১৫-১৬ ান্র দভাে ১,১৫,২৫৮ টি ভফায় রভরতয ওাম ভক্রভ অরডে ওযা ন্য়ন্ঙ। মায ভন্ধ্য ১,১৪,০৯৬ টি প্রাথরভও
ভফায় রভরত এফাং১১৪৭ টি দওন্দ্রীয় ভফায় রভরত ।
৫। প্ররক্ষণেঃ ভফায় রভরতয দস্য  ভফায় অরধদপ্তন্যয ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয প্ররক্ষণ প্রদান্নয চন্য ভফায়
অরধদপ্তন্যয তত্ত্বাফধান্ন এওটি চাতীয় ম ভান্য়য প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  ১০ টি আঞ্চররও
ভফায় ইন্সটিটিউে ওাচ ওন্য মান্ছ।
ও) তফন্দরও প্ররক্ষণেঃ ভফায় অরধদপ্তন্যয রফরবন্ন দশ্রণীয ওভভওতভাকণ রফরবন্ন ভয় উচ্চ রক্ষান্থ ভ রফন্দন্ প্ররক্ষণ
গ্রণ ওন্য থান্ওন। ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য দভাে ৪০ চন ওভভওতভা রফরবন্ন দদন্ তফন্দরও প্ররক্ষণ গ্রণ ওন্যন্ঙন।
ঔ) ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  আঞ্চররও ভফায় প্ররক্ষণ ইরনরস্টটিউেেঃ ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  ১০ টি
আঞ্চররও ভফায় প্ররক্ষণ ইরনরস্টটিউন্ে রযন্ো ভ দওা ভ, দনর্তত্ব  ব্যফস্থানা উন্নয়ন দওা ভ, ভফায় ব্যফস্থানা
দওা ভ, ারন ব্যফস্থানা ভফায় রভরতয দস্যন্দয এফাং নফরনন্য়াকপ্রাপ্ত ওভভঘাযীন্দয দভৌররও প্ররক্ষণ দওা ভ অনুরষ্ঠত
ন্য় থান্ও। ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  আঞ্চররও ভফায় প্ররক্ষণ ইন্সটিটিউেভন্য
প্ররক্ষণ অগ্রকরত রনম্নরূেঃ
২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  আঞ্চররও ভফায় প্ররক্ষণ ইন্সটিটিউেভন্য ওাম ভক্রন্ভয
অগ্রকরত
ফঙয
২০১৫-১৬

রক্ষযভাত্রা
দওা ভ
প্ররক্ষণাথী

অগ্রকরত
দওা ভ
প্ররক্ষণাথী

৩১০

৫৫৩

৭৭২০

১৪৩৫৯

অগ্রকরতয ায
(প্ররক্ষণাথী)
১৮৫%

ক) ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণেঃ ভফায় ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণ ইউরনে দচরা ম ভান্য় রনধ ভারযত প্ররক্ষণ ওারযকুরাভ অনুান্য
রভরত ম ভান্য় ভফায়ীকণন্ও রভরত রযঘারনা, াঁ ভৄযকী  কফাদী শু ারন এফাং চাতীয় ওভভসূরঘ দমভন
বৃক্ষন্যান, স্যারনন্েন, দমৌতুও রফন্যাধী আন্দারন ইতযারদ ম্পন্ওভ প্ররক্ষণ প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ আথ-ভ াভারচও
অফস্থায উন্নয়ন্নয াাার আত্মওভভাংস্থান্ন উিবুদি ওন্য থান্ও। ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণ ইউরনে
ওর্তও
ভ প্রদত্ত প্ররক্ষন্ণয অগ্রকরতয রঘত্র রনম্নরূেঃ
২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণ ইউরনে ওর্তও
ভ প্রদত্ত প্ররক্ষন্ণয অগ্রকরতফঙয
২০১৫-১৬

অাংগ্রণওাযীয াংখ্যা
রক্ষযভাত্রা
অগ্রকরত
৫৩,৩০০
৫৫,১৮৭

অগ্রকরতয ায
১০৩%

৬। অরডে রপ  রনফিন রপ আদায়েঃ ভফায় অরধদপ্তয যওারয যাচস্ব আন্য় ভূরভওা ারন ওন্য আন্ঙ। ভফায়
রভরত রনফিন্নয ভয় রনফিন রপ আদায় ওযা য়। অযরদন্ও রভরতয অরডে ওযায য রভরত ন্ত রনরদ ভষ্ট ান্য
অরডে রপ আদায় ওযা ন্য় থান্ও। ২০১৫-১৬ ান্র ভফায় অরধদপ্তয ওর্তও
ভ রনফিন রপ রান্ফ ১৬.৩৯ রক্ষ োওা 
অরডে রপ রান্ফ ৩৪৬ রক্ষ োওা অথ ভাৎ দভাে ৩৬২.৩৯ রক্ষ োওা যাচস্ব যওারয দওালাকান্য চভা ন্য়ন্ঙ।
৭। ঋণ ওাম ভক্রভ রযঘারনােঃ আশ্রয়ণ প্রওন্ল্পয ক্ষুদ্র্ঋণ রফতযণ  আদায় ওাম ভক্রভ ভফায় অরধদপ্তন্যয ভাঠ ম ভান্য়য
দপ্তযভন্য ভাধ্যন্ভ ফাস্তফারয়ত ন্য় থান্ও। আশ্রয়ণ প্রওন্ল্প পুনফ ভারত রযফায ভন্য ভফায় রভরত কঠন্নয
ভাধ্যন্ভ পুনফ ভারত চনন্কারষ্ঠন্ও প্রন্য়াচনীয় প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য আত্ম-ওভভাংস্থান্নয চন্য এন্দয ভন্ধ্য ক্ষুদ্র্ ঋণ
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রফতযণ ওযা য়। ২০১৫-১৬ ফঙয ম ভন্ত (ক্রভপুরঞ্জত) আশ্রয়ণ প্রওন্ল্প ভফায় অরধদপ্তন্যয ভাধ্যন্ভ প্রায় ৮৭.২৩ দওাটি
োওা ঋণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং প্রায় ৫৭.৩১ দওাটি োওা ঋণ আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ।
৮। ভফায় রভরত রফরধভারােঃ আইন, ২০১৩ এয ন্ঙ্গ ঙ্গরত দযন্ঔ রফদ্যাভান ভফায় রভরত রফরধভারা, ২০০৪ এয
াংন্াধন প্ররক্রয়া শুরু ওযা ন্য়ন্ঙ। রফকত ০৭/০৫/২০১৩ তারযন্ঔ প্রণীত ভফায় রভরত রফরধভারা, ২০১৩ এয চূড়ান্ত
ঔড়া ভফায় অরধদপ্তয ন্ত ভন্ত্রণারন্য় দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। যীক্ষান্ন্ত এফাং ভফায়ীন্দয প্রস্তান্ফয দপ্ররক্ষন্ত রফদ্যভান
ভফায় রফরধভারা, ২০০৪ াংন্াধন্নয নতুন প্রস্তাফ এফাং সুারয কত ০৭/১০/২০১৩ রখ্র: তারযন্ঔ ভন্ত্রণারন্য় পুনযায়
দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ঔড়া রফরধভারা ফতভভান্ন যীক্ষা রনযীক্ষায ম ভান্য় যন্য়ন্ঙ।

২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্যয ওাম ভক্রন্ভয রঘত্র
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প্রওল্পভন্য ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্যয গৃীত ওাম ভক্রন্ভয উয প্ররতন্ফদন
১. দুগ্ধ ভফায় রভরতয ওাম ভক্রভ রফস্তৃতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ বৃত্তয পরযদপুয, ফরযার এফাং খুরনা দচরায দারযদ্র্
হ্রাওযণ  আথ ভ াভারচওউন্নয়ন প্রওল্প (জুরাই ২০১২ ন্ত জুন ২০১৭):
‘‘দুগ্ধ ভফায় রভরতয ওাম ভক্রভ রফস্তৃতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ বৃত্তয পরযদপুয, ফরযার  খুরনা দচরায দারযদ্র্ হ্রাওযণ 
আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন” ীল ভও প্রওল্পটি ৪২৪৭.২২ রক্ষ োওা (রফয়ারল্ল দওাটি াতঘরল্ল রক্ষ ফাই াচায) োওা
29

ব্যন্য় জুরাই, ২০১২ রখ্রেঃ ন্ত জুন, ২০১৭ ইাং দভয়ান্দ ফাস্তফারয়ত ন্ছ। গ্রাভীণ ভররা  দফওায ভেফওন্দয চন্য
রাবচনও আত্ম-ওভভাংস্থান সৃরষ্ট, দুগ্ধ উৎাদন বৃরি  কারব/ভরন্লয চাত উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ম্প্রাযন্ণয রন্ক্ষয
প্রওল্পটি গ্রণ ওযা ন্য়ন্ঙ।

ফাস্তফায়ন অগ্রকরতেঃ
প্রওন্ল্পয আতায় ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্যয ৬২৭ চন সুরফধান্বাকীন্ও ম্পদ ায়তা  ৫০০ চনন্ও ওাম ভওযী ভরধন
ফাফদ দভাে ৬৭৭.০০ রক্ষ োওা প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। দকাারকন্ঞ্জয েকীাড়া  দয উন্চরা, রন্যাচপুন্যয দয 
নারচযপুয উন্চরা, খুরনায ডুভৄরযয়া  াইওকাঙা উন্চরা, াতক্ষীযায তারা উন্চরা, ভাদাযীপুন্যয যানচয
উন্চরা, যাচফাড়ীয াাংা উন্চরা, ফরযান্রয ফাবুকঞ্জ  আনকরছাড়া উন্চরা, পরযদপুন্যয আরপাডাাংকা 
দফায়ারভাযী উন্চরায় প্রথভ ম ভান্য় ঋণ প্রাপ্ত সুরফধান্বাকীকণ ওর্তও
ভ ক্রয়কৃত কারব ন্ত দুগ্ধ উৎাদন শুরু ন্য়ন্ঙ। এ
ওর রভরতন্ত তদরনও উৎারদত দুন্গ্ধয রযভাণ প্রায় ১১,০০০ ররোয। উৎারদত দুগ্ধ রভল্ক রবোয টুকীাড়া,
দেন্ওযাে, খুরনা  াতক্ষীযায রঘররাং োন্ন্ট এফাং উৎারদত দুন্গ্ধয রওয়দাং স্থানীয় ম ভান্য় রফক্রয় ওযা ন্ছ।
দারযদ্র্ রফন্ভাঘন্নয রন্ক্ষয কতানুকরতও ক্ষুদ্র্ ঋণ ব্যফস্থায ফারন্য এ প্রওল্প এওটি ব্যরতক্রভী উন্দ্যাক। এয ভাধ্যন্ভ
এওচন কযীফ ভানুলন্ও স্থায়ীবান্ফ দারযদ্র্ ভৄক্ত ওযায রন্ক্ষয তায দক্ষতা বৃরি, চন্তভ প্রন্য়াচনীয় ভরধন যফযা,
উৎারদত ন্ন্যয ফাচায সুরফধা সৃরষ্ট ইতযারদ ওর রফলয় প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রন্ভয অন্তর্ভভক্ত। মায ধাযাফারতায় প্রন্তযও
সুরফধান্বাকীন্ও ভাত্র ২% ারবভ ঘান্চভ ২টি উন্নত চান্তয ফওনা ক্রন্য়য চন্য ৫০,০০০.০০ x ২ = ১০০,০০০/োওায ম্পদ ায়তা প্রদান ওযা য়। ফওনাগুন্রা দুধ আায পূফ ভ ম ভন্ত ঔাদ্য ব্যয় ফাফদ আন্যা ১০,০০০/- োওায
ওাম ভওযী ভরধন রন্ন্ফ প্রদান ওযা য়। ঋণ রযন্ান্ধয চন্য সুরফধাবাকীকণ ১২ ভা অব্যারত ওার দন্য় থান্ওন।
এ প্রওন্ল্পয প্রবান্ফ াংরিষ্ট এরাওায় ইন্তাভন্ধ্য উন্নত চান্তয কাবী ারন্নয এওটি প্রাংনীয় াংস্কৃরত ঘালু ন্য়ন্ঙ
এফাং ওভভাংস্থান সৃরষ্ট  দ্র্ারযদ্র্ রফন্ভাঘন্ন গুরুত্বপূণ ভ ভূরভওা যাঔন্ঙ।

দুগ্ধ ভফায় রভরতয ওাম ভক্রভ রফস্তৃতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ বৃত্তয পরযদপুয , দুগ্ধ ভফায় রভরতয ওাম ভক্রভ রফস্তৃতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ বৃত্তয
াভারচও-খুরনা দচরায দারযদ্র্ হ্রাওযণ  আথ ভ ফরযার এফাংউন্নয়ন পরযদপুয-ফরযার এফাং খুরনা দচরায দারযদ্র্ হ্রাওযণ  আথ ভ ,
প্রওন্ল্পয এওচন সুরফধান্বাকী
াভারচওউন্নয়ন প্রওন্ল্পয এওচন সুরফধান্বাকীয কন্ড় দতারা ঔাভায

২. ‘‘দারায প্যান্নর স্থান ভফায় বফন্নয অভাপ্ত অাংন্য দবৌত রনভভাণ’’ প্রওল্প (জুরাই ২০১৪ ন্ত
জুন ২০১৬)
K) ‡fŠZ AMÖMwZ:
†fŠZ I c~Z©
†f․Z I c~Z©

জুন/2016 wLª. ch©šÍ †fŠZ AMÖMwZ

wWwcwc Abyhvqx
7519 eM© wgUvi
I
Avf¨šÍixY •e`y¨wZK
KvR

mgevq Awa`ßi KZ…©K ev¯Íevqbvaxb Ò†mvjvi c¨v‡bj ¯’vcbmn mgevq
fe‡bi Amgvß As‡ki †f․Z wbg©vYÓ kxl©K cÖKíwU 3325.61 jÿ
UvKv cÖv°wjZ eiv‡Ï Ryb,2014 wLª. n‡Z wW‡m¤^i,2016 wLª, †gqv‡`
ev¯ÍevwqZ n‡”Q| Aby‡gvw`Z wWwcwcÕ‡Z 16 Zjv wfZ wewkó wbwg©Ze¨
mgevq fe‡bi 7g, 8g , 9g I 10g Zjvi c~Z©KvR mgvß nIqvi
30

c‡_| 7g I 8g Zjvq wØZj D”PZv m¤úbœ 150 Avmb wewkó
Kbdv‡iÝ nj Ges 9g I 10g Zjvq wØZj D”PZv m¤úbœ 750 Avmb
wewkó gvwëcvicvm njmn wbwgZe¨ ‡d¬vi mg~‡ni Af¨šÍixY BU Mv_ywb,
•e`y¨wZK KvR, UvBjm& wdwUs I `iRv Rvbvjv wdwUsmn wdwbwks KvR
†k‡li w`‡K| Z‡e 750 Avmb wewkó gvwëcvicvm n‡ji GKzBw÷K
Kv‡Ri bKkv ¯’vcZ¨ Awa`ßi KZ©„K cÖYqb Kiv n‡q‡Q wKš‘ GL‡bv
GKzBw÷K KvR ïiæ Kiv m¤¢e nqwb| wbe©vnx cÖ‡K․kjx, MYc~Z© (wmwfj)
cÖ`Ë জুন /16 wLª gv‡mi †f․Z AMÖMwZi cÖwZ‡`b Gi Z_¨ Abyhvqx
†f․Z wbg©v‡Yi 87% fvM KvR m¤úbœ n‡q‡Q|

L) Avw_©K AMÖMwZ:
†KvW bs
4800

AvB‡Ug
mieivn I ‡mev
†gvU ivR¯^ e¨q
6800
µq I msMÖn
7000
wbg©vY I c~Z©
†gvU g~jab
me© †gvU g~jab + ivR¯^

( jÿ UvKvq)
wWwcwc‡Z eivÏ
16.75
16.75
961.00
2347.86
3325.61
3325.61

µgcywÄZ e¨q জুন /16
9.58
9.58
475.00
1733.00
2208.00
2217.58

kZKiv nvi ‡gvU eiv‡Ïi

gšÍe¨

66.68%

প্রারনও উন্নয়ন রফলয়ও ওাম ভক্রভ াংক্রান্ত তথ্য:
ভফায় অরধদপ্তন্য রফরবন্ন ন্দ চনফর রনন্য়াক : ২০১৪-২০১৫ ভন্য় ভফায় অরধদপ্তন্য ১ভ দশ্রণীন্ত ২ চন’দও নতুন
রনন্য়াক প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। রনন্য়ান্কয পন্র ভাঠ ম ভান্য় ভফায় রফবাকীয় ওাম ভক্রন্ভয করতীরতা বৃরি দন্য়ন্ঙ।

ন্দান্নরত: ২০১৫-২০১৬ ভন্য় ভফায় অরধদপ্তন্য১ভ দশ্রণীন্ত-১৭ চন, রিতীয় দশ্ররণন্ত ৪২ চনন্ও ন্দান্নরত দদয়া
ন্য়ন্ঙ। ন্দান্নরতয পন্র ভাঠ ম ভান্য় ভফায় রফবাকীয় ওাম ভক্রন্ভয করতীরতা বৃরি দন্য়ন্ঙ।

ভফায় অরধদপ্তন্যয অন্যান্য ম্প্রাযণভরও ওাম ভক্রন্ভয তথ্যেঃ
১। দওা-অান্যটিব ভান্ওভটিাং প্রন্ভান দর
(ও) দওা-অান্যটিব ভান্ওভটিাং প্রন্ভান দর ২০১১ ার ন্ত ওাম ভক্রভ শুরু ওন্য ৩০ জুন ২০১৬ রখ্র: তারযঔ ম ভন্ত ০৭
(াত) টি রফবান্ক মথাক্রন্ভ ফ ভন্ভাে ৩৬৭টি ভফায় ফাচায ঘালু ন্য়ন্ঙ তন্মন্ধ্য ঢাওা রফবান্ক ২০৬ (দুইত ঙয়) টি,
যাচাী রফবান্ক ২৩ (ন্তই) টি, খুরনা রফবান্ক ২৯ (ঊনরত্র) টি, ঘট্টগ্রাভ রফবান্ক ৫৯ (ঊনলাে) টি, রন্রে রফবান্ক
২৪ (ঘরফফ) টি, ফরযার রফবান্ক ১৩ (ন্তয) টি, যাংপুয রফবান্ক ১৩ (দতয) টি ভফায় ফাচায ঘালু যন্য়ন্ঙ।
(ঔ) ভফায় ফাচায রযঘারনা নীরতভারা ২০১৩ কত ০১-০৯-২০১৩ রখ্রেঃ তারযন্ঔ পুস্তও আওান্য প্রওা ওযা ন্য়ন্ঙ।
ইন্তাভন্ধ্য নীরতভারায ওরটি রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়, রফবাক, দচরা  উন্চরা ম ভান্য় রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ।
ভ ররেঃ এয ফতভভান দস্য াংখ্যা ৩৫৩টি প্রাথরভও রভরত। তায ভন্ধ্য ঢাওা রফবান্ক
(ক) ভফায় ফাচায ওনন্াটিয়াভ
১৪৪ (এওত চুয়ারল্ল)টি, যাচাী রফবান্ক ৩৫ (য়রত্র) টি, খুরনা রফবান্ক ৩৩ (ন্তরত্র) টি, ঘট্টগ্রাভ রফবান্ক ৫৬
(ঙাপ্পান্ন) টি, রন্রে রফবান্ক ৪৩ (ন্ততারল্ল) টি, ফরযার রফবান্ক ৩০ (রত্র) টি, যাংপুয রফবান্ক ১২ (ফায) টি ভফায়
রভরত।
(খ) চনকন্ণয ঘারদা দভাতান্ফও ভফায়ীন্দয উৎারদত ে ন্যায্য ভন্ল্য রফক্রন্য়য উন্েন্শ্য ১টি রফক্রয়ন্ওন্দ্র স্থান
ওযা ন্য়ন্ঙ। এ দপ্তন্যয ওভভওতভা, ওভভঘাযী  দভণাথীন্দয ব্যাও উরস্থরতয পন্র রফক্রয় দওন্ন্দ্রয ব্যফারয়ও ওাম ভক্রভ
আানুরূবান্ফ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। এয াাার প্ররতফঙয ঢাওা আন্তচভারতও ফারণচয দভরায় ভফায় অরধদপ্তন্যয
ব্যানান্য ভফায় ন্েয ১টি রভরন প্যান্বররয়ন ফযাে দনয়া য়।
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২। ারন ব্যফস্থানা ভফায় রভরত (াফ)
,

দদন্য ারন ম্পন্দয সুষ্ঠবুদ  রযওরল্পত ব্যফান্যয উন্েন্শ্য ভূ-ম্পদ  চরান্য়য ব্যফায এফাং সুষ্ঠবুদ
ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ উৎাদন বৃরি, ঔাদ্য ঘারদা পূযণ, গ্রাভীন ভানুন্লয ওভভাংস্থান  উাচভন বৃরি তথা আথ-ভ
াভারচও উন্নয়ন্নয রন্ক্ষয এরডরফ, ইপাদ  দনদাযল্যাে যওান্যয ায়তায় এররচইরড ওর্তও
ভ ‘‘ক্ষুদ্র্াওায ারন
ম্পদ উন্নয়ন দক্টয প্রওল্প’’ ফাস্তফায়ন ঘরন্ঙ। উক্ত প্রওন্ল্পয সুষ্ঠবুদ ফাস্তফায়ন এফাং দেওই রবরত্তয (Sustainability)
চন্য প্রওল্প এরাওায উওাযন্বাকীন্দয ভন্বন্য় কঠিত ন্ছ ারন ব্যফস্থানা ভফায় রভরত (াফ)। এ রন্ক্ষয উবয়
দপ্তন্যয ভন্ধ্য স্বাক্ষরযত ভন্ছাতা স্মাযন্ওয রবরত্তন্ত ভফায় অরধদপ্তয এফাং LGED অাংীদারযন্ত্বয রবরত্তন্ত ওাচ
ওন্য মান্ছ। উক্ত প্রওন্ল্পয আতায় ২০১৫-২০১৬ অথ ভ ফঙন্য াযান্দন্ রনফরিত ারন ব্যফস্থানা ভফায় রভরত
াংখ্যা ১টি ।
এ প্রওন্ল্পয আতায় রনফরিত ভফায় রভরতয অফওাঠান্ভা রনভভাণ ওারযকযী ায়তা  যক্ষনান্ফক্ষন এররচইরড
ওর্তও
ভ রযঘাররত য় এফাং াফন্য রফরধফি  উন্নয়নভরও ওাচভ দমভন-রনফিন, প্ররক্ষণ, রযদভন, ফাৎরযও
অরডে ম্পাদন, রনফ ভাঘন, রযফীক্ষণ  তদাযওী, অরবন্মাক রনস্পরত্ত প্রভৃরত ওাম ভক্রভ ভফায় অরধদপ্তন্যয রযঘারনা
ওন্য থান্ও।

াফ- এ ভফায় অরধদপ্তন্যয ভূরভওা
ক্ষুদ্র্াওায ারন ম্পদ উন্নয়ন দক্টয প্রওন্ল্পয এওটি উ-প্রওল্প তথা ারন ব্যফস্থানা ভফায় রভরত (াফ)
এওরদন্ও প্রারন্তও, ক্ষুদ্র্  ভাছাযী কৃলওন্দয ন্স্যয রনরফড়তা ফারড়ন্য় অরধও উৎাদন রনরশ্চত ওন্য অযরদন্ও
তান্দয আথ ভ-াভারচও স্বছরতায চন্য রফরবন্ন উন্নয়ন  দফাভরও ওভভওাে রযঘারনা ওযন্ঙ। এ দক্ষন্ত্র রনন্ম্নাক্ত
ওাম ভক্রভ রফন্লবান্ফ উন্ল্লঔন্মাগ্যেঃ
১। উৎাদন ায়ও ক্ষুদ্র্ অফওাঠান্ভা দমভন- ভাঙ ঘান্লয চন্য পুকুয/ন্ঙাে ঔার পুন: ঔনন।
২। াঁ-ভৄযরক, কফারদ শু রারন ারন ইতযারদ।
৩। ায়ায টিরায, কৃরল উৎাদন্ন ায়ও এফাং কৃরল ওান্চ ব্যফান্যয চন্য রফরবন্ন মন্ত্রারত উওযণ ক্রন্য়য চন্য
ঋণ প্রদান।
৪। রনরদ ভষ্ট এরাওায় রফন্ল ওন্য ঔান্রয ান্ড় এফাং ফাঁন্ধয ান্ বৃক্ষন্যান।
৫। স্ব-ওভভাংস্থান সৃরষ্টয রন্ক্ষয দরাই ওান্চ প্ররক্ষণ প্রাপ্ত দরযদ্র্, রফধফা  স্বাভী রযতযক্তা ভররান্দযভান্ছ
রফনাভন্ল্যন্রাই দভরন রফতযণ।
৬। াধাযণ দস্যন্দয ভন্ধ্য ঋন ওাম ভক্রভ রযঘারনা।

াফ এ ভফায় অরধদপ্তন্যয অন্যান্য ওাম ভক্রভেঃ
১। দচরা  উন্চরা ম ভান্য় ারন ব্যফস্থানা ভফায় রভরতয ওাম ভক্রভ ম্পরওভত ভারও অগ্রকরত ম ভান্রাঘনা বায
দপ্ররযত ওাম ভরফফযণীয রবরত্তন্ত দচরা ভফায় অরপাযন্দয রনন্দ ভনা প্রদান ওযা ন্ছ।
২। অাংগ্রণভরও ক্ষুদ্র্াওায ারন ম্পদ উন্নয়ন প্রওন্ল্পয আতায় এররচইরড  ভফায় অরধদপ্তন্যয ওভভওতভা
ম ভান্য় অনুরষ্ঠত রি-ারক্ষও ভন্বয় বায রিান্তভ  এরডরফ ইপাদ চন্য়ন্ট দরান রযরবউ রভন্নয ান্থ
ভতরফরনভয়ওান্র প্রাপ্ত রফরবন্ন যাভভ ফাস্তফান্নয চন্য ভরনেরযাং ওাম ভক্রভ অব্যাত যন্য়ন্ঙ ।
৩। ভাঠ ম ভায় দথন্ও রনধ ভারযত ঙন্ও রভরতয়াযী াংগৃরত তথ্য পেয়ান্যয ভাধ্যন্ভ াংযক্ষণ ওযা ন্ছ এফাং প্রাপ্ত
তন্থ্যয রবরত্তন্ত ারন ব্যফস্থানা ভফায় রভরতয ভস্যা রঘরিতওযণ  ভরনেরযাং এয ভাধ্যন্ভ ম ভায়ক্রন্ভ ভস্যা
ভাধান্নয রনন্দ ভনা প্রদান ওযা ন্ছ।
৪। এররচইরডয ান্থ দমৌথ বা ওযতেঃ অঘর অফওাঠান্ভাভ ওাম ভওয ওযা না দকন্র অওাম ভওয রভরতভন্য
রফলন্য় আইনানুক ব্যফস্থা গ্রন্ণয ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।
৫। উন্চরা, দচরা, রফবাক এফাং ভফায় অরধদপ্তন্যয রফরবন্ন ম ভান্য়য ওভভওতভান্দয ারন ম্পদ ব্যফস্থানা ম্পভরওত
দচোয রফলয়ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। উক্ত প্ররক্ষন্ণ ৯৬ চন ওভভওতভা অাংগ্রণ ওন্যন্ঙন।
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৪.১.১ ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও রররভন্েড
ভূরভওােঃ ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও ররেঃ ভফায় রভরত আইন ২০০১ (াংন্ারধত ২০০২  ২০১৩) 
ভফায় রভরত রফরধভারা, ২০০৪ অনুমায়ী রযঘাররত। স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য
অধীন ভফায় অরধদপ্তন্যয রনয়ন্ত্রনাধীন ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও ররেঃ ভফায়ীন্দয চন্য এওটি আরথ ভও প্ররতষ্ঠান।
অরধওন্তু রিয়ারযাং াউন্চয দস্য রন্ন্ফ ফাাংরান্দ ব্যাাংন্ওয তত্ত্বাফধান্ন এ ব্যাাংও ীরভত আওান্য ব্যাাংরওাং
ওাম ভক্রভ ওন্য থান্ও। ফতভভান্ন ব্যাাংন্ওয দস্য রভরতয াংখ্যা ৪৭৬ টি। ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও ররেঃ এয দওান
াঔা দনই। ব্যাাংন্ওয দস্য র্ভক্ত ৭২টি দওন্দ্রীয় ভফায় ব্যাাংও ররেঃ, ৫০টি ভফায় ভূরভ উন্নয়ন ব্যাাংও ররেঃ, ১৬টি
উন্চরা দওন্দ্রীয় ভফায় রভরত ররেঃ, ১২টি দওন্দ্রীয় আঔ ঘালী ভফায় রভরত ররেঃ এফাং ১টি দওন্দ্রীয় ফহুভৄঔী ভফায়
রভরত ররেঃ এয ভাধ্যন্ভ াযান্দন্ ভফায়ী কৃলওন্দয কৃরল ঋণ রফতযণ ওযা য়।

কৃরল ঋন্ণয সুদ ভকুপচরনত ওাযন্ণ যওায ন্ত প্রাপ্ত বতুরভ ওয োওা রফতযণ
যওায ওর্তও
ভ দখারলত ভফায়ী কৃলওন্দয গৃীত ৫০০০ (াঁঘ াচায) োওা ম ভভত্ম কৃরল ঋন্ণয য ধাম ভকৃত
সুদ  দেসুদ (ভৄনাপা  দেভৄনাপা) ভকুন্পয োওা পুণ ভবযন্ণয রন্ক্ষয ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও ররেঃ এয অনুকূন্র
অথ ভ-ভন্ত্রাণরন্য়য অথ ভ রফবাক দথন্ও ৯৮,৭১,২৬,০০০ (আোনফফই দওাটি এওাত্তয রক্ষ ঙারফফ াচায) োওা ফযাে
দদয়া ন্য়ন্ঙ। উক্ত বতুরভ ওয োওা ২০১১-২০১২ ার ন্ত ২০১৫-২০১৬ ার ম ভন্ত ৫(াঁঘ) রওরস্তন্ত প্রাপ্ত ন্য়
ক্ষরতগ্রস্থ াংরিষ্ট ঋণ গ্রীতান্দয ভন্ধ্য ফন্টন ওযা ন্য়ন্ঙ। উন্ল্লখ্য ২০১৫-২০১৬ ান্র বতুরভ ওয ফ ভন্ল রওরস্ত ফাফদ
৬৪.৭৮ রক্ষ োওা দন্য়ন্ঙ।

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ভফায়ীন্দয ান্ত বতুরভ ওয দঘও রফতযণ ওযন্ঙন

ফহুতর রফরষ্ট ফারণরচযও বফন রনভভাণ
নাযায়কঞ্জ দচরায ফঙ্গফন্ধু ড়ন্ও (ন্যয প্রাণন্ওন্ন্দ্র) ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও ররেঃ এয ১৬ ওাঠা চরভয য
৯(নয়) তরা রফরষ্ট ফারণরচযও বফন রনভভাণ ওাচ শুরু ওযা ন্য়ন্ঙ। কত ০৪-০৪-২০১৫ তারযন্ঔ বফনটিয রনভভাণ ওাচ
উন্দ্ভাধন ওযা য়। আা ওযা মান্ছ বফন্নয রনভভান ওাচ রনধ ভারযত ভন্য়য ভন্ধ্য ম্পন্ন ন্য় মান্ফ। বফনটি রনরভভত
ন্র ব্যাাংও আরথ ভওবান্ফ অন্নও রাবফান ন্ফ এফাং ব্যাাংন্ওয আরথ ভও রবত অন্নও সুদৃহ ন্ফ এফাং ১০৭টি দদাওান খয
রনরভভত ন্র ৩২১ চন দরান্ওয আত্মওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট ন্ফ। এ ঙাড়া রবন্ক্টারযয়া াওভ াংরগ্ন ফাাংরান্দ
ভফায় ব্যাাংও ররেঃ এয ০৫(াঁঘ) ওাঠা চরভ অনফধ দঔরদান্যয াত দথন্ও উিায ওযা ন্য়ন্ঙ। উক্ত চরভন্ত
দডবরান্যয ভাধ্যন্ভ ফহুতর বফণ রনভভান্ণয চন্য ফতভভান ব্যফস্থানা ওরভটি ভফায় ভন্ত্রণারয়  রনফিও ভফায়
অরধদপ্তন্যয অনুন্ভাদন গ্রণ ওন্যন্ঙ।
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নাযায়নকঞ্জস্থ ব্যাাংন্ওয চায়কায় ফারণরচযও বফন রনভভান্ণয রবরত্তপ্রস্তয স্থান ওযন্ঙন
ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী দভােঃ ভরউয যভান রাঙ্াাঁ,এভর

ব্যাাংন্ওয ৩৯তভ ফারল ভও াধাযণ বা
২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ঢাওা ভানকন্যয গুররস্তান এরাওায় অফরস্থত ওাচী ফরয রভরনায়তন্ন ব্যাাংন্ওয ৩৯তভ
ফারল ভও াধাযণ বা অনুরষ্ঠত য়। ফারল ভও াধাযণ বায় স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয়
প্ররতভন্ত্রী দভােঃ ভরউয যভান রাঙ্াাঁ, এভর প্রধান অরথরত রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন। ফারল ভও াধাযণ বায় ব্যাাংন্ওয
উন্নয়ন্নয রন্ক্ষয ব্যাাংন্ওয ওাম ভক্রন্ভয রযরধ ম্প্রাযণ ওযায চন্য রফরবন্ন রিান্ত গ্রণ ওযা য়। উক্ত বায়
২০১৬-২০১৭ অথ ভ ফঙন্যয প্রস্তারফত যাচস্ব আয়- ৪৩৪৪.১০ রক্ষ, ব্যয়- ২২৭২.১৭ রক্ষ  ২০৩০২.৯৩ রক্ষ োওায
ভরধনী  রফরনন্য়াক ফান্চে অনুন্ভাদন ওযা য়।

৩৯ তভ ফারল ভও াধাযণ বায় ফক্তব্য যাঔন্ঙন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রনারয় এয
ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী দভােঃ ভরউয যভান রাঙ্াাঁ,এভর

প্রওল্প ঋণ
ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও ররেঃ ফতভভান যওান্যয ভেকন্ান্মাকী রঘন্তা দঘতনায় উদ্ভবুদি ন্য় দেওই উন্নয়ন 
দারযদ্র্ রফন্ভাঘন্নয রন্ক্ষয উৎাদনভঔী ওভভওান্ে দস্যরভরত  দস্যরভরত ফরভূভত রফরবন্ন ভফায় রভরতয
দস্যন্দয প্রওল্প ঋণ দাদন ওাম ভক্রভ রযঘারনায উন্দ্যাক গ্রণ ওন্য। ভফায় অরধদপ্তন্যয ান্থ ভন্ছাতা স্মাযন্ওয
ভাধ্যন্ভ দচরা প্রওল্প ঋণ মাঘাই/ফাঙাই ওরভটিয অগ্রায়ন্নয রবরত্তন্ত প্রওল্প ঋণ দাদন ওাম ভক্রন্ভ ভফায় অরধদপ্তন্যয
ন্মারকতায় যারয রভরতয ব্যরক্ত দস্য ম ভান্য় রফরবন্ন উৎাদনভঔী ওভভওান্ে (ন্মভনেঃ ক্ষুদ্র্ ব্যফা, ভৎস্য ঘাল,
াঁ-ভৄযরক ারন, কারব ারন, াও ফচী ঘাল, তযভৄচ ঘাল, আনায ঘাল, ঘা উৎাদন, কৃরলচাতদ্র্ব্য
প্ররক্রয়াচাতওযণ, দারায  আইটি প্রওল্প ইতযারদ) অতযন্ত চ ন্তভ প্রওল্প ঋণ দাদন ওযা ন্ছ। ২০১৫-২০১৬ অথ ভ
ফঙন্য ৪৮টি ভফায় রভরতন্ত ৮ দওাটি ২৪ রক্ষ ৭০ াচায োওা ১৯৭০ চন দন্স্যয ভন্ধ্য রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ।
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আায আন্রা ফহুভৄঔী ভররা ভফায় রভরতয বান্নত্রীয ান্ত প্রওল্প ঋন্ণয দঘও রফতযণ ওযন্ঙন ব্যাাংন্ওয দঘয়াযম্যান চনাফ ভরউরেন আন্ভদ

ওনজুভা ভ ঋণ
ব্যাাংন্ওয আয় বৃরি  স্বল্প আন্য়য ভানুন্লয আথ-ভ াভারচও উন্নয়ন্নয রন্ক্ষয যওাযী ঘাকুরযচীরফ
ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয গৃ াভগ্রী ক্রন্য়য চন্য ওনজুভা ভ ঋণ ঘালু ওযা ন্য়ন্ঙ। ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ১৬৩৭ চন
ঘাকুরযচীরফ ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয গৃ াভগ্রী ক্রন্য়য চন্য ২৯ দওাটি ৭০ রক্ষ োওা ওনজুভা ভ ঋণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ।
আদান্য়য ায ৯৫.৯২%।

কৃরল ঋণ
ব্যাাংও রনচস্ব ভরধন ন্ত দওন্দ্রীয় ভফায় ব্যাাংও, ভফায় ভূরভ উন্নয়ন ব্যাাংও, উন্চরা দওন্দ্রীয় ভফায়
রভরত  দওন্দ্রীয় আঔ ঘালী ভফায় রভরতয ভাধ্যন্ভ াযান্দন্ ভফায়ী কৃলওন্দয ঘারদা অনুমায়ী (ও)স্বল্প দভয়াদী
(১ ফঙয দভয়াদী) আউল, আভন, দফান্যা, স্য, ীত/গ্রীষ্মওারীন াও-ফচী উৎাদন (ঔ) ভধ্যভ দভয়াদী (২ ফঙয
দভয়াদী) দঘ/কৃরল মন্ত্রারত ক্রয়, কযঘ দভাোতাচাওযণ, কাবীারন/দুগ্ধঔাভায, াঁ/ভৄযরকারন, ঙাকর/ন্বড়াারন,
ভৎস্য ঘাল (ঔাভায িরতন্ত), ইতযারদ  (ক) দীখ ভ দভয়াদী (৫ াঁঘ ফঙয দভয়াদী) কৃরলভূরভ উন্নয়ন, ট্রাক্টয রফরবন্ন
ধযন্নয কৃরল উওযণ ক্রন্য়য চন্য ফারল ভও ১০% যর ভৄনাপায় কৃরল ঋণ রফতযণ ওযা ন্ছ। ২০১৫-২০১৬ অথ ভ ফঙন্য
স্বল্প দভয়াদী ৩ দওাটি ৬০ রক্ষ  ভধ্যভ দভয়াদী ২ দওাটি ৫০ রক্ষ োওা, দভাে ৬ দওাটি ১০ রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ
ওযা য় এফাং ৭ দওাটি ৪ রক্ষ ৬৫ াচায োওা আদায় ওযা য়। উন্ল্লখ্য দম, কত ০৪-০৬-২০১৬ তারযন্ঔ ব্যাাংও
বফন্ন ২০১৫-২০১৬ অথ ভফঙন্যয কৃরল ঋণ আদায় ন্েরন অনুরষ্ঠত য় এফাং ১ দওাটি ৬৪ রক্ষ োওা আদায় য়। 

স্বণ ভ আভানত ঋণ
ব্যাাংন্ওয আয় বৃরিয রন্ক্ষয ব্যাাংন্ওয রফদ্যভান কৃরল ঋণ রফতযন্ণয াাার যারয ব্যরক্ত ম ভান্য়
ব্যাাংন্ওয রনচস্ব ওাউণ্টান্যয ভাধ্যন্ভ স্বণ ভ-স্বাণ ভারাংওায আভানত দযন্ঔ স্বণ ভ ফিওী ঋণ ঘালু ওযা ন্য়ন্ঙ। ২০১৫-১৬
অথ ভ ফঙন্য এঔান্ত রফরনন্য়ান্কয রযভাণ ২৫দওাটি ৫৬ রক্ষ ৫৮ াচায োওা এফাং আদান্য়য রযভাণ ৩১ দওাটি ৪৭
রক্ষ ৩৯ াচায োওা।

২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য উন্ল্লঔন্মাগ্য ঔাত ভন্য াংরক্ষপ্ত রঘত্র
( রক্ষ োওায অাংন্ও)
ক্র:নাং
১
২
৩
৪

রফফযণ
অনুন্ভারদত ভরধন
দভাে আয়
নীে রাব
রবযাাং প্রদান (ন্য়ায দাল্ডায) (২০%)
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২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙয
১০০০০.০০
২৫৪২.৭৭
৮৬১.৫২
৮২.১৮

ক্র:নাং
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১২
১৩
১৪

রফফযণ
ঋণ দাদন
ঋণ আদায়
ওভভওতা- ওভভঘাযী
দয়ায
াংযরক্ষত তরফর
আভানত াংগ্রন্য রযভান
দভাে রযম্পদ
রফরনন্য়াক
ফাাংরান্দ ব্যাাংন্ও ঋণ (ন্দনা) রযন্াধ
ভফায় উন্নয়ন তরফন্র ঘাঁদা
অরডে রপ প্রদান

২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙয
৯৪৭৬.০৯
৬২৫৯.২৬
২১৯
৬০৫.১৩
১৭৭২০.৬৫
১০৭২.৮৮
৪৮০৫৭.৯৭
৭০.২৯
১৭১.০০
৪৪.০৭
১.৫

উন্যাক্ত ওাম ভক্রভ ঙাড়া যওাযী রনন্দ ভনা দভাতান্ফও ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও ররেঃ এয ন্য়ফ াইটি
www.bsbl.org.bd এটুআই দপ্রাগ্রাভ এফাং ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয ন্য়ারকতায় ন্যানার ন্য়ফ
দভাোন্রয দেভয়ভাও এয আতার্ভক্ত ওযা ন্য়ন্ঙ। ব্যাাংন্ওয ওর তথ্য ন্য়ফাইন্ে আন্ডে ওযা  রনয়রভত
বান্ফ প্রন্য়াচনীয় তথ্য আন্ডে ওযা ন্ছ। ব্যাাংন্ওয দস্যর্ভক্ত রভরত  ভফায়ীন্দয তথা চনকন্নয চন্য
প্রন্য়াচনীয় দফা প্রদান্নয রনরভন্ত্ত রটিন্চন ঘাে ভায রনধ ভাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। তথ্য অরধওায আইন, ২০১৫ অনুমায়ী অত্র
ব্যাাংও ওর্তও
ভ প্রদত্ত নাকরযও দফা প্রদান এফাং দফাদান প্ররক্রয়া দ্রুত চীওযণ  সুান াংরতওযন্ণয রনরভন্ত্ত
এওচন ওভভওতভান্ও Focal point/ দল্পন্ডক্স এয দারয়ত্ব প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ।

৪.১.২. ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফায় রভরত রররভন্েড (রভল্করবো)
ফাাংরান্দন্য বৃত্তভ দুগ্ধ উৎাদনওাযী প্ররতষ্ঠান রভল্করবো ফতভভান যওান্যয ফররষ্ঠ নীরত  ভেকান্তওাযী
দন্ক্ষ দদন্য ল্লী উন্নয়ন  দারযদ্র্ রফন্ভাঘন ওাম ভক্রভ রযঘারনায় নানাভৄঔী াপল্য অচভন ওযন্ঙ। দুগ্ধ রন্ল্প
স্বয়াংম্পূণ ভতা অচভন্নয রন্ক্ষয প্ররতষ্ঠানটি ভফায় ব্যফস্থানায় এন্ন ভফায় রবরত্তও দুগ্ধ উৎাদনওাযী রভরত কন্ড়
দতারায ভাধ্যন্ভ দদন্য ম্ভাব্য দুগ্ধ এরাওায় দারযদ্র্ ভূরভীন, প্রারন্তও  স্বল্পরফত্ত দুগ্ধ উৎাদনওাযী কৃলওন্দয
ভফান্য়য ভাধ্যন্ভ সুাংকঠিত ওন্য তান্দয স্বল্প সুন্দ কাবী ঋণ, উন্নত চান্তয রন্ভন, রফনাভন্ল্য রঘরওৎা  লধ
প্রদান এফাং দুন্গ্ধয ন্যায্য ভল্য রনরশ্চতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্ রফন্ভাঘন এফাং তান্দয চীরফওায উন্নয়ন্নয রন্ক্ষয রভল্ক
ইউরনয়ন ওাচ ওন্য মান্ছ। রভল্ক ইউরনয়ন্ন ফতভভান্ন রভরতয াংখ্যা ২৪৭৫ টি এফাং প্রাথরভও রভরতয দস্য াংখ্যা
১.২১ রক্ষ চন।
২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য রফনাভন্ল্য কফাদী শুয লধ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ ১৯২.০০ রক্ষ োওা এফাং উন্নত চান্তয
রন্ভন রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ প্রায় ১.২১ রক্ষ দডাচ। এঙাড়া রফকত ফঙন্য দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয যাংপুয দচরায
ীযকঞ্জ, কঙ্গাঘড়া, ফরযার দচরায আনকরছাড়া, টুয়াঔারী দচরায করারঘা; োঙ্গাইন্রয াযফাহুরীয ঘয,
পরযদপুন্যয দফায়ারভাযী প্রভৃরত দুগ্ধ ভি অঞ্চন্র দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্দ্র স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। রযাচকঞ্জ দচরায
উল্লাাড়ায রারড়ীন্ভানপুন্য “দকা-ঔাদ্য ওযাঔানায উৎাদন শুরু ন্য়ন্ঙ। এফ উন্দ্যন্কয ভাধ্যন্ভ রভল্ক ইউরনয়ন্নয
ওাঁঘা তযর দুগ্ধ াংগ্র ২০১৫-২০১৬ ফঙন্য দারড়ন্য়ন্ঙ প্রায় ৬৩২.০০ রক্ষ ররোয এফাং রফণন দারড়ন্য়ন্ঙ প্রায়
৪১০০০.০০ রক্ষ োওা। রফকত ফঙন্য নীে ভৄনাপা অরচভত ন্য়ন্ঙ প্রায় ১০৬১.৮১ রক্ষ োওা।
২০১৫-২০১৬ অথ ভ ফঙন্য নতুন ে রন্ন্ফ রভল্করবো রাফাাং ফাচাযচাতওযণ শুরু ন্য়ন্ঙ। অন্যান্য ে
াভরগ্রয ভন্ধ্য ২০১৫-২০১৬ অথ ভ ফঙন্য গুন্ড়াদুধ ১.১৫ রক্ষ দওরচ, ভাঔন ২.৬৫ রক্ষ দওরচ, রখ ২.৭৩ রক্ষ দওরচ,
আইক্রীভ ১.৫০ রক্ষ ররোয, দই ১.২১ রক্ষ ররোয, দেবাড ভরভল্ক ৪.১৪ রক্ষ প্যান্ওে রফক্রয় ন্য়ন্ঙ। রফরবন্ন ন্েয
দভাড়ও আদৄরনওায়ন প্ররক্রয়া ঘরভান যন্য়ন্ঙ।

বরফষ্যৎ ওভভরযওল্পনােঃ
ফাাংরান্দন্য প্ররতটি অঞ্চন্র রভল্করবোয ওাম ভক্রভ মথা : দুগ্ধ াংগ্র  রফণন্নয আতায় আনা। রারড়ীন্ভানপুয
দকা-ঔাদ্য ওাযঔানায ভাধ্যন্ভ উৎারদত দকা-ঔাদ্য ন্যায্য ভন্ল্য ঔাভাযীন্দয ভান্ছ যফযা ওন্য কফারদশুয
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দেঁচারভৄক্ত সুলভ ঔাদ্য যফযা রনরশ্চত ওযা। চনাধাযণন্ও াস্তুরযত তযর দুধ ান্ন উৎারত ওযায ওাম ভক্রভ
গ্রণ ওযা। ওর যওাযী প্ররতষ্ঠান্ন যারয রভল্করবো দুগ্ধ  দুগ্ধচাত ে াভগ্রী ক্রন্য়য ওাম ভক্রভ গ্রণ ওযা। যাংপুয
দচরায ওাউরনয়া; রক্ষীপুয দচরায যাভকরত; দনায়াঔারী দচরায দওাম্পানীকঞ্জ; যাচাী দচরায ঘাযখাে; কুরষ্টয়া
দচরায দদৌরতপুয, দবড়াভাযা  কুভাযঔারর অঞ্চন্র দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্দ্র স্থান্নয ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। দদন্য
ফারণরচযও যাচধানী ঘট্টগ্রান্ভ ক্রভফধ ভভান ঘারদায দমাকান রদন্ত এফাং দবাক্তা াধাযন্ণয ঘারদায আন্রান্ও দ্রুততভ
ভন্য়য ভন্ধ্য াস্তুরযত তযর দুধ যফযা ওযায উন্েন্শ্য ঘট্টগ্রান্ভয টিয়ান্ত (ফতভভান্ন ওণ ভপৄরর) ৩৮৫২.০০ রক্ষ
োওা ব্যন্য় এওটি পূণ ভাঙ্গ দুগ্ধ ওাযঔানা স্থান্নয উন্দ্যাক গ্রণ ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙাড়া রফশ্বভান্নয গুূঁন্ড়াদুধ উৎাদন
ওন্য দদন্ও গুূঁন্ড়াদুধ উৎাদন্ন স্বয়াংম্পূণ ভ ওযন্ণয রন্ক্ষয ৭৪৮০.০০ রক্ষ োওা ব্যন্য় “রযাচকঞ্জ দচরায
ফাখাফাড়ীখান্ে গুন্ড়াঁ দুগ্ধ ওাযঔানা স্থান প্রওল্প”, রক্ষীপুয দচরায যায়পুন্য ১৭৮৯.০০ রক্ষ োওা ব্যন্য় “ভরন্লয
কৃরত্রভ প্রচনন দওন্দ্র স্থান” প্রওন্ল্পয ওাচ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। ৫৬৫২০.৮০ রক্ষ োওা ব্যন্য় “বৃত্তয পরযদপুন্যয
ঘযাঞ্চন্র কফাদীশুয চাত উন্নয়ন, ঘাযণ ভূরভ সৃচন  দুন্গ্ধয ফহুভঔী ব্যফায রনরশ্চতওযণ ওাযঔানা স্থান প্রওল্প”,
৩২৩৬২.০০ রক্ষ োওা ব্যন্য় ”দকাারকন্ঞ্জয টুরঙ্গাড়ায় রভল্করবো’য কফারদশুয লধ ওাযঔানা স্থান প্রওল্প”,
১২৮০০.০০ রক্ষ োওা ব্যন্য় “দেন্ওযান্ে আইক্রীভ  দকা-ঔাদ্য ওাযঔানা স্থান প্রওল্প” এয উন্দ্যাক গ্রণ ওযা
ন্য়ন্ঙ।

৪.২. ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুরভল্লা
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড)ভ , কুরভল্লা লান্েয দও দথন্ও শুরু ওন্য অদ্যাফরধ ল্লী উন্নয়ন্ন
গুরুত্বপূণ ভ ভূরভওা ারন ওন্য আন্ঙ। দদন্য আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন তথা দারযদ্র্ রফন্ভাঘন্নয চন্য ফাড ভ রনয়রভতবান্ফ
প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দক্ষ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফাং প্ররক্ষণ কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ দদন্য রফদ্যভান ভস্যা রঘিত ওন্য
থান্ও। তাঙাড়া, ফান্ড ভয কন্ফলণা পরাপন্রয উয রবরত্ত ওন্য যীক্ষাভরও প্রওল্প গ্রণ ওযা ন্য় থান্ও। ফাড ভ
ইন্তাভন্ধ্য দদন্য আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন্ন এওারধও ওাম ভওরয ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্যন্ঙ মা এন্দন্য রফরবন্ন
ভন্ত্রণারয়/রফবাক ওর্তও
ভ ফাস্তফারয়ত ন্ছ।

১.

প্রারনও ওাম ভক্রভ

ফান্ড ভয ০৪টি ারবভ রডরবন এফাং ০৫টি এওান্ডরভও রডরবন দভাে ০৯টি রডরবন যন্য়ন্ঙ। রফকত ০১
ফঙন্য প্রান রফবাক ওর্তও
ভ দভাে ১১ চন ওভভঘাযীন্ও রনন্য়াক প্রদান ওন্য। তাঙাড়া রফন্ফঘয ভন্য় তদরনও রবরত্তন্ত
১০ চন্নয দফর শ্ররভন্ওয চন্য অস্থায়ী রবরত্তন্ত ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট ওযা য়। রফন্ফঘয ভন্য় দদন্য অবযন্তন্য
৩২ চন ওভভওতভা এফাং দদন্য ফারন্য ১৫ চন ওভভওতভান্ও প্ররক্ষণ  উচ্চরক্ষা গ্রন্ণ প্রন্য়াচনীয় ব্যফস্থা রনন্য়ন্ঙ।

২.

প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ

ফাড ভ ল্লীয দরযদ্র্ চনকন্ণয উন্নয়ন্ন এফাং দদন্য রফরবন্ন যওারয-দফযওারয  স্ানীয় যওায প্ররতষ্ঠান্নয
ব্যরক্তফন্কযভ জ্ঞান  দক্ষতা বৃরি এফাং ভানরওতায রযফতভন্নয রন্ক্ষয রফলয়রবরত্তও প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য থান্ও।
ফান্ড ভয প্ররক্ষন্ণয রফলয়ফস্তুয ভন্ধ্য যন্য়ন্ঙ অাংগ্রনওাযীকন্ণয দক্ষতা বৃরি, ল্লী উন্নয়ন্নয ধাযণা প্রদান, নাযী উন্নয়ন,
সুান, দারযদ্র্য হ্রাওযণ দওৌর, প্ররক্ষও প্ররক্ষণ, প্রওল্প ব্যফস্থানা, ভরনেরযাং  ইবালুন্য়ন, ইউরনয়ন রযলদ
ব্যফস্থানা, উন্চরা রযলদ ব্যফস্থানা রফলন্য় জ্ঞান বৃরি ইতযারদ। ফাড ভ দীখ ভরদন দথন্ও রফরএ (স্বাস্থয) ওযাডায
ওভভওতভা এফাং এররচইরড’য উন্চরা প্রন্ওৌরীন্দয চন্য ২ ভা দভয়াদী রফন্ল বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ দওা ভ রযঘারনা
ওন্য আন্ঙ। এঙাড়া চাতীয় কৃরল কন্ফলণায রন্ষ্টন্ভয কৃরল রফজ্ঞানীন্দয চন্য ৪ ভা দভয়ারদ বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ
দওা ভ রনয়রভতবান্ফ ফাস্তফায়ন ওন্য আন্ঙ। ফতভভান্ন ফাড ভ ফাাংরান্দ ররবর ারবভন্য রফরবন্ন ওযাডান্যয নফীন
ওভভওতভাকন্ণয চন্য ৬ ভা দভয়ারদ বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ দওা ভ াংকঠন ওযন্ঙ। ফাড ভ ২০১৫-১৬ অথ ভ ফৎন্য ৮৬টি
চাতীয়  আন্তচভারতও প্ররক্ষণ ওভভসূরঘ াংকঠনপূফ ভও দভাে ৪৪২৪ চনন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওন্যন্ঙ। এ ওর প্ররক্ষন্ণ
দভাে ৫৪৩৮৮ ভানফ রদফ ব্যরয়ত ন্য়ন্ঙ।

২.১.

আন্তচভারতও প্ররক্ষণ ওভভারা/ওনপান্যন্স াংকঠন

(ও)

প্ররতন্ফদনাধীন ভয়ওান্র ফাড ভ ০১টি আন্তচভারতও প্ররক্ষণ ওভভারা াংকঠন ওন্যন্ঙ। AARDO-GoB-এয
অথ ভায়ন্ন আন্য়ারচত “Governance in Microcredit Delivery System for Rural
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Development” রফলয়ও প্ররক্ষণ ওভভারাটি কত ২৩ দপব্রুয়ারয - ০৫ ভাঘ ভ ২০১৬ ভন্য় ফান্ড ভ াংকঠিত
য়। এন্ত Asia এফাং Africa এয ১৪টি দদ দথন্ও ৩১ চন ওভভওতভা অাংগ্রণ ওন্যন। উন্ল্লখ্য দম, এটি
AARDO-GoB এয এওটি রনয়রভত প্ররক্ষণ ওভভারা মা প্ররত ফঙন্যয দপব্রুয়ারয  ভাঘ ভ ভান্ াংকঠিত

ন্য় থান্ও।

“Governance in Microcredit Delivery System for Rural
Development” রফলয়ও প্ররক্ষণ ওভভারায উন্িাধনী অনুষ্ঠান

(ঔ) ফাড ভ ঢাওা রফশ্বরফদ্যারন্য়য দরাওপ্রান রফবাক এফাং ষ্টযাভন্পাড ভ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওায দমৌথ উন্দ্যান্ক প্ররতফঙয
International Integrative Research Conference on Governance in Transition:
Perspective and Practices ীল ভও ওনপান্যন্স আন্য়াচন ওন্য থান্ও। দুই রদনব্যাী এ আন্তচভারতও

ওনপান্যন্ন্স দদ রফন্দন্য স্বনাভধন্য কন্ফলও এফাং এওান্ডরভরয়ানকণ অাংগ্রণ ওন্য থান্ওন।
প্ররতন্ফদনওারীন ভন্য় ফরণ ভত ওনপান্যন্সটি কত ১৮-১৯ রডন্ম্বয ২০১৫ তারযঔ ফাড ভ ওযাম্পান্ াংকঠিত য়
এফাং এন্ত ৮২ চন দদী রফন্দী কন্ফলও  এওান্ডভীরয়ান অাংগ্রণ ওন্যন।

“International Integrative Research Conference on Governance in
Transition: Perspective and Practices” রফলয়ও প্ররক্ষণ ওভভারায ভানী অনুষ্ঠান
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২.২

চাতীয় ম ভান্য় ওভভারা াংকঠন
ফাড ভ প্ররতন্ফদনওারীন ভন্য় AARDO-এয ান্থ দমৌথ উন্দ্যান্ক “Sustainable Development

Goals: Land Use, Food Security and Changing Pattern of Agriculture in
Bangladesh” ীল ভও এওটি চাতীয় ওভভারায আন্য়াচন ওন্যন্ঙ এফাং এ চাতীয় ওভভারায় ৭০ চন যওারয

রফরবন্ন ম ভান্য়য ওভভওতভা এফাং উন্চরা  ইউরনয়ন ম ভান্য়য প্ররতরনরধ/চনপ্ররতরনরধকণ অাংগ্রণ ওন্যন।

“Sustainable Development Goals: Land Use, Food Security and Changing Pattern of
Agriculture in Bangladesh”

২.৩

রফলয়ও প্ররক্ষণ ওভভারায ভানী অনুষ্ঠান

ল্লী উন্নয়ন রফলয়ও ভতরফরনভয় বা

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক এয আতাধীন ফাড,ভ রফআযরডরফ, ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্ রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ দওন্দ্র,
আযরডএ, এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায, ল্লী দারযদ্র্ পাউন্েন, এএপরডএপ এয ওাম ভক্রভ ম ভান্রাঘনা ওন্য রদও
রনন্দ ভনা প্রদান্নয রনরভন্ত্ত ভাননীয় ভন্ত্রী ঔদওায দভাাযযপ দান্ন, রঘফ, স্থানীয় যওায, রঘফ, ল্লী উন্নয়ন 
ভফায় রফবাক এফাং রফরবন্ন প্ররতষ্ঠান প্রধানকন্ণয উরস্থরতন্ত রদনব্যাী ভতরফরনভয় বা কত ১২ আকস্ট ২০১৫
তারযঔ ফান্ড ভ াংকঠিত য়।

ল্লী উন্নয়ন রফলয়ও ভত রফরনভয় বায় ফক্তব্য যাঔন্ঙন এররচআযরড-এয
ভাননীয় ভন্ত্রী ঔদওায দভাাযযপ দান্ন, এভর

ল্লী উন্নয়ন রফলয়ও ভত রফরনভয় বায় এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায
প্রওন্ল্পয উয উস্থানা প্রদান ওযন্ঙন ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
রফবান্কয োরনত বাযপ্রাপ্ত রঘফ ড. প্রান্ত কুভায যায়

২.৪ বুরনয়ারদ  রফন্ল বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ
প্ররতন্ফদনওারীন ভন্য় ফাড ভ ফাাংরান্দ ররবর ারবভন্য নফীন ওভভওতভান্দয চন্য ৬ ভা দভয়াদী ১টি
বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ দওা ভ ম্পন্ন ওন্য। এঙাড়া রফরএ (স্বাস্থয) ওযাডায ওভভওতভান্দয চন্য ৮টি  এররচইরড-এয
প্রন্ওৌরীন্দয চন্য ১টি ২ ভা দভয়ারদ রফন্ল বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ দওা ভ াংকঠন ওন্যন্ঙ।
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৬১তভ বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন ফক্তব্য যাঔন্ঙন
দওরফন্নে রঘফ (াংস্কায) চনাফ এন এভ রচয়াউর আরভ

২.৫

১২২তভ রফন্ল বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ দওান্ ভয ভানী অরধন্ফন্ন প্রধান অরতরথ এফাং
বারতয ান্থ রডরচ এয়াড ভ  দক্রস্ট অফ অনায প্রাপ্ত প্ররক্ষণাথীবৃদ

দফরও প্ররক্ষণ দওা ভ

ফাাংরান্দ যওান্যয “রডরচোর ফাাংরান্দ” রফরনভভান্ণয এন্চো ফাস্তফায়ন্নয রন্ক্ষয ফাড ভ ওাচ ওন্য মান্ছ।
এ দপ্ররক্ষন্ত ফাড ভ ফাাংরান্দ ওরম্পউোয ওাউরন্সন্রয ঘরভান LICT প্রওন্ল্পয উন্দ্যান্ক প্ররতন্ফদনওারীন ভন্য় ১৩২
চন নফীন গ্রযাজুন্য়েন্ও ৩ ভা দভয়ারদ রতনটি ব্যান্ঘয Fast Track Future Leader (FTFL) রফলন্য়
দভৌররও প্রররক্ষণ প্রদান ওন্য। উক্ত প্ররক্ষন্ণ Soft Skill  ICT-এয ৬টি Track-ম্পরওভত রফলয়ারদন্ত ফান্ড ভয
প্ররক্ষও, চাতীয় ম ভান্য়য রফরবন্ন প্ররক্ষও  ৯ চন বাযতীয় IT রফন্লজ্ঞ দন রযঘারনা ওন্যন।

FTFL প্ররক্ষণ দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন ফক্তব্য যাঔন্ঙন অরতরযক্ত রঘফ  রফরর

এয রনফ ভাী রযঘারও চনাফ এ এভ আযাপৄর ইরাভ

২.৬

স্ব-উন্দ্যান্ক আন্য়ারচত প্ররক্ষণ

ফাড ভ কন্ফলণা  প্রান্য়ারকও কন্ফলণায পরাপন্রয রবরত্তন্ত ১৬টি স্ব-উন্দ্যান্কয প্ররক্ষণ দওা ভ রডচাইন
ওন্যন্ঙ। প্ররতন্ফদনওারীন ভন্য় ফাড ভ ৭টি স্ব-উন্দ্যান্কয প্ররক্ষণ দওা ভ আন্য়াচন ওন্য এফাং এ ওর দওান্ ভ রফরবন্ন
াংস্থা দথন্ও ১৬৬ চন প্ররক্ষণাথী অাংগ্রণ ওন্যন। স্ব-উন্দ্যান্ক আন্য়ারচত দওা ভ ভন্য প্রধান ওন্য়ওটি ন্ছ
Research Methodology, Training of Trainers (ToT), Participatory Rural
Development, Monitoring & Evaluation of Development Project, Development
Management ইতযারদ।
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২.৭

স্বল্প দভয়াদী প্ররক্ষণ দওা ভ

ফান্ড ভ অনুরষ্ঠত প্ররক্ষণ দওা ভভন্য ভন্ধ্য প্রায় ৮০% ন্ছ স্বল্প দভয়ারদ দওা ভ। প্ররতন্ফদনওারীন ভন্য়
রফরবন্ন যওারয  দফযওারয ওভভওতভা  স্থানীয় ম ভান্য়য দনর্তবৃন্দয চন্য উক্ত দওা ভভ আন্য়াচন ওযা য়। এ
ওর প্ররক্ষণ দওান্ ভয উন্ল্লঔন্মাগ্য রফলয়ভন্য ভন্ধ্য দারযদ্র্য হ্রাওযণ রযওল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ব্যফস্থানা,
রযওল্পনা  ফান্চে প্রণয়ন ওযা, অাংগ্রণভরও ল্লী উন্নয়ন, চরফায়ু রযফতভন ইতযারদ অন্যতভ। এঙাড়া ফাড ভ ওর্তও
ভ
ফাস্তফারয়ত রফরবন্ন প্রওন্ল্পয গ্রাভ ম ভান্য়য ওভীন্দয চন্য ০৮টি প্ররক্ষণ দওা ভ াংকঠন ওযা য়।

২.৮ ফান্ড ভয ৪৯তভ ফারল ভও রযওল্পনা ন্েরন
প্ররতষ্ঠারগ্ন 1959 খ্রীষ্টাে দথন্ও ফাড ভ ফারল ভও রযওল্পনা ন্েরন াংকঠন ওন্য আন্ঙ। এ রযওল্পনা
ন্েরন্ন রফকত ফঙন্য ফান্ড ভয ওাম ভক্রভ ভল্যায়ন  আকত ফঙন্যয রযওল্পনা প্রণয়ন ওযা ন্য় থান্ও। এ ন্েরন্ন
ল্লী উন্নয়ন ওভভওান্েয ান্থ ম্পৃক্ত যওাযী, দফযওাযী, আন্তচভারতও াংস্থা, স্থানীয় যওায প্ররতষ্ঠান্নয প্ররতরনরধ
এফাং গ্রাভ প্ররতরনরধন্দয আভন্ত্রণ চানান্না য়। রযন্াে ভওারীন ভন্য় কত ২০-২১ জুরাই ২০১৬ ফান্ড ভ ৪৯তভ ফারল ভও
রযওল্পনা ন্েরন াংকঠিত য় এফাং এন্ত ৮২চন দদর রফন্দর অাংগ্রনওাযী অাংগ্রন ওন্যন।

ফান্ড ভয ৪৯তভ ফারল ভও রযওল্পনা ন্েরন্ন ফক্তব্য যাঔন্ঙন রযডা-এয ভারযঘারও চনাফ
দতরবতা রচ. দফারয়াওা তারচনা র্ভরা

২.৯

াংভেরক্ত  অফরতওযণ

রযন্াে ভওারীন ভন্য় ফাড ভ রফশ্বরফদ্যারন্য়য ঙাত্র-ঙাত্রীন্দয চন্য ০৬টি ল্লী উন্নয়ন াংভেরক্ত ওভভসূরঘয আন্য়াচন
ওন্যন্ঙ। এঙাড়া প্ররতন্ফদনওারীন ভন্য় ১রদন দভয়ারদ ৩১টি অফরতওযণ ওভভসূরঘয আন্য়াচন ওযা য় দমঔান্ন
২১০২ চন অাংগ্রণওাযী অাংগ্রণ ওন্যন। উক্ত অফরতওযণ ওভভসূরঘভন্ যওান্যয রফরবন্ন এন্চোভ এফাং এ
দপ্ররক্ষন্ত ফান্ড ভয রফরবন্ন ওাম ভক্রভভ রফস্তারযতবান্ফ আন্রাঘনা ওযা য়।
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২০১৫-২০১৬ অথ ভ ফঙন্যয ফান্ড ভ অনুরষ্ঠত আন্তচভারতও ম ভান্য় প্ররক্ষণ দওা ভ াংক্রান্ত তথ্য:
ক্রেঃ
নাং
১.

প্ররক্ষণ দওান্ ভয নাভ
International Training Workshop on
Governance in Micro-credit
Delivery System for Rural
Development

উন্দ্যাক্তা
BARD
AARDO

অাংগ্রণওাযীয ধযন
Senior and Mid Level
Officials from Govt.
Autonomous Bodies.
Research & Training
Institution of Asia and
Africa Region

দওান্ ভয ধযন

দওান্ ভয দভয়াদ
(রদন)

দওান্ ভয
াংখ্যা

পুরুল

ভররা

দভাে

প্ররক্ষণ চন
রদফ

১২

১

২৫

০৬

৩১

৩৭২

৫

১

১৭

০২

১৯

৯৫

৯০^৩=
২৭০
১৮০

০৩

৭৮

৫১

১২৯

১১৬১০

০১

১০

৩০

৪০

৭২০০

৬০

০১

৪০

০

৪০

২৪০০

৬০^৮=
৪৮০
০৫

০৮

২৪৪

১৫৪

৩৯৮

২৩৮৮০

০১

০৭

০৩

১০

৫০

Self
Initiated

০৫

০১

১৬

০৪

২০

১০০

Self
Initiated

০৫

০১

৩২

০২

৩৪

১৭০

Self

২১

০১

১৪

০৩

১৭

৩৫৭

International

অাংগ্রণওাযীয াংখ্যা

২০১৫-২০১৬ অথ ভ ফঙন্য ফান্ড ভ অনুরষ্ঠত চাতীয় ম ভান্য় প্ররক্ষণ াংক্রান্ত তথ্য:
২.

৩.
৪.

৫.
৬.
৭.

National Level Training Workshop on
Sustainable Development Goals: Land
Use, Food Security and Changing
Pattern of Agriculture in Bangladesh
3rd FTFL Foundation Training Course
BA 61st Foundation Training Course
of BCS Cadre officials

Special Foundation Training Course
for LGED Engineers Oficials
Special Foundation Training Course
for BCS (Health) Cadre Officials
ফান্ডযভ ৩য়  ৪থ ভ দশ্রণী ম ভান্য় নফ রনভেক্ত ওভভঘাযীন্দয দভৌররও
প্ররক্ষণ দওা ভ

৮.

AARDO &
BARD
BCC
Ministry
of Public
Administr
ation
LGED
DGHS
BARD
BARD

Self Initiated Course on
“Development Management”
৯.

১০.

Self Initiated Course on
“Development Project Planning and
Management” (DPPM)
Self Initiated Course on “Research

Other Institute
Senior Level Officials
and Faculty Members
of BARD
FTFL-এয প্ররক্ষণাথীবৃদ
BCS Cadre Officials of
under the ministry of
public Administration
Assistant Engineers
ofLGED
BCS Health Cadre
Officials
Employee of BARD
Officials of different
Organization

BARD

Officials of different
Organization

BARD

Officials of different
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Workshop
Foundation

Foundation
Special
Foundation
Special
Foundation
Professional

ক্রেঃ
নাং

১১.

১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.

১৭.

১৮.

১৯.

২০.

২১.

প্ররক্ষণ দওান্ ভয নাভ
Methodology” for Social
researchers
Self Initiated Course on “Climate
Change Issues and Its Adaption for
social researchers”
Self Initiated Course on “Monitoring
Evaluation of Development Project”
Self Initiated Course on
“Development Communication”
Training on “Participatory Rural
Development”
াফন্য ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য হ্রাওযণ রযওল্পনা প্রণয়ন
রফলয়ও দওা ভ
ToT On Governance of Social
Protection and Grievance
Mechanism (1st Batch)
ToT On Governance of Social
Protection and Grievance
Mechanism (2nd Batch)
Attachment Programme on Rural
Development for the Students of
Public Administration Department
of Chittagong University
Orientation Programme on Rural
Development and Participatory
Rural Appraisal (PRA)
Attachment Programme on Rural
Development for the Students of
Sociology Department of
Chittagong University
Attachment Programme on Rural
Development for the Students of
Public Administration Department
of Begum Rokeya University

উন্দ্যাক্তা

অাংগ্রণওাযীয ধযন
Organization

BARD
BARD
BARD
BARD
PSSWRSP
LLGED
Manusher
Janno
Foundation
Manusher
Janno
Foundation

Officials of different
Organization
Officials of different
Organization
Officials of different
Organization
Officials of different
Organization
াফ রভরতভূক্ত দস্যকণ

দওান্ ভয ধযন

দওান্ ভয দভয়াদ
(রদন)

দওান্ ভয
াংখ্যা

পুরুল

ভররা

দভাে

প্ররক্ষণ চন
রদফ

Self
Initiated

০৫

০১

১০

০২

১২

৬০

Self
Initiated
Self
Initiated
Self
Initiated
Professional

০৫

০১

১৫

০২

১৭

৮৫

০৫

০১

০৯

০২

১১

৫৫

০৩

০১

৩৫

২০

৫৫

১৬৫

০৪

১৩

৩৮২

১৫৫

৫৩৭

২১৪৮

অাংগ্রণওাযীয াংখ্যা

Initiated

Project Officials

Professional

০৩

০১

২১

০৩

২৪

৭২

Project Officials

Professional

০৩

০১

২৪

০৫

২৯

৮৭

Chittagong
University

Students of
Chittagong University

Attachment

৪

১

৮৪

৪২

১২৬

৫০৪

North
South
University

Students of North
South University

Attachment

৫

১

১৪

০৬

২০

১০০

Chittagong
University

Students of
Chittagong University

Attachment

৪

১

৮১

৫৫

১৩৬

৫৪৪

Begum
Rokeya
University

Begum Rokeya
University Rangpur

Attachment

৩

১

৩৮

১৩

৫১

১৫৩
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ক্রেঃ
নাং
২২.

২৩.

প্ররক্ষণ দওান্ ভয নাভ
Rangpur
Attachment Programme on Rural
Development for the Students of
Public Administration Department
of Comilla University
Orientation on Rural Development
Programme and Summer Live in
Field Experience (LFE)

২৪.

ফান্ডযভ ওাম ভক্রভ অফরতওযণ ওভভসূঘী

২৫.

কুরভল্লা অঞ্চন্র কৃরল দক্ষন্ত্র উদ্ভূত ভস্যা রঘরিতওযণ 
ম্ভাব্য ভাধান রফলয়ও ওভভারা
Workshop Level Training Course on
Governance of Social Protection
and Grievance Mechanism

২৬.

২৭.

২৮.
২৯.

48th Annual Planning conference
2015-16
ররবরডরভূক্ত দুগ্ধ ঔাভাযীন্দয কাবী ারন  ঔাভায
ব্যফস্থানা রফলয়ও প্ররক্ষণ দওা ভ
নাযীন্দয আয়বৃরিন্ত ক্ষুদ্র্  কুটিয রল্প এফাং ারভারযাং দক্ষতা
উন্নয়ন রফলয়ও প্ররক্ষণ দওা ভ

উন্দ্যাক্তা

অাংগ্রণওাযীয ধযন

দওান্ ভয ধযন

দওান্ ভয দভয়াদ
(রদন)

দওান্ ভয
াংখ্যা

পুরুল

ভররা

দভাে

প্ররক্ষণ চন
রদফ

অাংগ্রণওাযীয াংখ্যা

Rangpur
Comilla
University

IUB
BARD
BARD
BARD

BARD
BARD
WEINIP
BARD

Students of Comilla
University

Attachment

৫

১

৩০

২০

৫০

২৫০

Students of
Independent
University
ইরঞ্জরনয়ারযাং স্টাপ ওন্রচ রভযপুয,
ঢাওা
ফান্ডযভ ওভভওতভাবৃদ  স্থানীয় কৃলওকণ

Attachment

১২

১

৩৬

২৩

৫৯

৭০৮

৩১

১

১৪১০

৬৯২

২১০২

২২৫২

১

১

৭৩

০৬

৭৯

১

১

২৫

১০

৩৫

৩৫

Conference

২

১

৮১

১৯

১০০

২০০

Project
Level
Project
Level

১

১

১৫

১০

২৫

৩৫

১

১

০

২৪

২৪

২৪

Orientation

৭৯

Workshop
Faculty Members of
BARD
Mid and Senior Level
Officials of GO & NGO
and Faculty Members
of BARD
ররবরডরভূক্ত দুগ্ধ ঔাভাযীকণ
ভরআপুউ প্রওন্ল্পয সুপরন্বাকীকণ

Workshop

৩০.

ারযফারযও রনম ভাতন প্ররতন্যাধ এফাং অগ্রয আইরন রক্ষা
রফলয়ও প্ররক্ষণ দওা ভ

WEINIP
BARD

ভরআপুউ প্রওন্ল্পয সুপরন্বাকীবৃদ

Project
Level

১

১

০

২০

২০

২০

৩১.

ভানেত রক্ষাদান  সৃচনীর িরত প্রন্য়ান্ক অনুভূত
ভস্যা  ম্ভাব্য ভাধান ীল ভও ওভভারা

WEINIP
BARD

ফাড ভ ভন্ডর স্কুর, ভরআপুউ 
ররবরডর প্রওল্প ভূক্ত এরাওায
রফদ্যারন্য়য রক্ষওকণ

Project
Level

১

১

২০

৩০

৫০

৫০

৩২.

প্রচনন স্বাস্থয, রশুন্দয রযবৃরি  ঔাদ্য, পুরষ্ট-এয রযন্ফ

WEINIP

ভরআপুউ প্রওন্ল্পয দস্যবৃদ

Project

৫

১

০

২৪

২৪

১২০
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প্ররক্ষণ দওান্ ভয নাভ

ক্রেঃ
নাং
৩৩.
৩৪.
৩৫.

উন্দ্যাক্তা

উন্নয়ন রফলয়ও প্ররক্ষণ দওা ভ
নাযী রদফ উরন্ক্ষ দচোয ভতা এফাং ভানফারধওায
উন্নয়ন্ন ওযণীয় ীল ভও ওভভারা
কাবী ারন  প্রাণী স্বাস্থয রফলয়ও প্ররক্ষণ ওভভারা

BARD
WEINIP
BARD
BARD

নাযীন্দয ওরম্পউোয ঘারনা, দভাফাইর ারবভরাং ইন্রওট্ররনক্স,
গৃন্য যক্ষণান্ফক্ষণ রফলয়ও প্ররক্ষণ দওা ভ

WEINIP
BARD

অাংগ্রণওাযীয ধযন

ভরআপুউ প্রওল্প ভূক্ত দস্যবৃস্দ 
ফান্ডযভ ওভভওতভা ওভভঘাযীবৃদ
ররবরডরর্ভক্ত  ভরআপুউ প্রওন্ল্পয
সুপরন্বাকীকণ
ভরআপুউ প্রওল্প ভূক্ত সূপরন্বাকীকণ

দওান্ ভয ধযন
Level
Project
Level
Project
Level
Project
Level

‡gvU

দওান্ ভয দভয়াদ
(রদন)

দওান্ ভয
াংখ্যা

পুরুল

ভররা

দভাে

প্ররক্ষণ চন
রদফ

১

১

২০

৩০

৫০

৫০

২

১

০

২০

২০

৪০

৪

১

০

৩০

৩০

১২০

১১৫৫

৮৬

২৯৪
৬

১৪৭৮

৪৪২৪

৫৪৩৮৮

অাংগ্রণওাযীয াংখ্যা

ফান্ড ভয প্ররক্ষণ রযওল্পনা ২০১৬-১৭
Sl.
No.
A
1.
2.
3.
4.
B
1.
2.
3.
4.
5.

Title of the Course
International
Training Course
International Training Workshop Governance in Microcredit Delivery System for Rural Development
Insearch 23-24 Dec 2016
Orientation Programme
National
Foundation Training Course for BCS Cadre officials of
MoPA
Foundation Training Course for BCS Health Cadre
Officials
Live in Field Experience for CIU Students
Attachment Programme
Attachment Course on Rural Development and Poverty
Reduction

Number of
Courses

Duration of the
Course (Days)

Number of
Participants

Sponsor

--

--

--

--

1

9

20

AARDO

1
1

3
5

100
15

Insearch, DU, SU
AARDO

2

180

100

Public Administration

4

120

200

DGHS

2
5

12
10

150
400

IUB
CU/CoU/RU

6

12

600

BPATC

45

Sl.
No.
C
6.a
6.b
7.
8.
9.

Number of
Courses

Duration of the
Course (Days)

Number of
Participants

Professional Training Course
Self-initiated Training Course
Sponsored by Other Organizations

14
86

5
17

280
2410

Workshop/Seminar/Conference
Project Level Training Course
Orientation Programme
Total

2
15
25
164

1
3
1
378

130
300
750
5455

Title of the Course

46

Sponsor

BRAC/MJF/
PABASAS
BARD
WEINIP/CVDP
GO/NGO
--

কন্ফলণা ওাম ভক্রভ

৩.

ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ) এয অন্যতভ প্রধান ওাচ ন্রা কন্ফলণা রযঘারনা ওযা। ফান্ড ভয
কন্ফলণায ভর উন্েশ্য ন্রা ল্লী অঞ্চন্রয রফযাচভান আথ ভ াভারচও অফস্থা রফন্িলণ ওযা, তায ভাধান্নয উায়
ূঁ দফয ওযা এফাং তা নীরত রনধ ভাযণী ম ভান্য় অফরত ওযা। প্রধানত: রতনটি রক্ষয অচভন্ন ফাড ভ কন্ফলণা রযঘারনা
খুন্চ
ওন্য থান্ও। তন্মন্ধ্য গ্রান্ভয ভস্যা, ঘারদা  ম্ভাফনা রতনটি রক্ষয অচভন্ন ফাড ভ কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য থান্ও।
তন্মন্ধ্য গ্রান্ভয ভস্যা, ঘারদা  ম্ভাফনা রনরূণ ওন্য তায রবরত্তন্ত প্রান্য়ারকও কন্ফলণা রযঘারনা অন্যতভ। এঙাড়া
অয রক্ষয ন্রা রযঘাররত কন্ফলণায পরাপন্রয রবরত্তন্ত ফান্ড ভয প্ররক্ষণ দওাগুভ ন্রায চন্য উওযণ প্রণয়ন 
ব্যফায এফাং চাতীয় ম ভান্য় নীরত রনধ ভাযন্ণ প্রন্য়াচনীয় ায়তা প্রদান। তাঙাড়া, যওারয  দফযওারয ম ভান্য় ল্লী
উন্নয়ন ওভভসূরঘ ভল্যায়ন ওযা ফান্ড ভয এওটি অন্যতভ ওাচ। ফান্ড ভয অরধওাাং কন্ফলণা যাচস্ব অন্থ ভ রযঘাররত ন্য়
থান্ও। রনচস্ব অথ ভায়ন্ন রযঘাররত কন্ফলণা ঙাড়া দাতা/ন্মাকী াংস্থায অথ ভায়ন্ন ফাড ভ কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য
থান্ও। ফাড ভ দীখ ভওার মাফৎ রফরবন্ন াংস্থায অনুন্যান্ধয আন্রান্ও রফরবন্ন প্রওল্প/ওভভসূরঘ  ভল্যায়ন ওন্য আন্ঙ।
দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, ল্লী উন্নয়ন এফাং দদন্য আথ-ভ াভারচও উন্নয়ন্নয রন্ক্ষয যওান্যয অগ্রারধওায (Priority)
রফন্ফঘনায় দযন্ঔ ফাড ভ কন্ফলণা রযওল্পনা ওন্য থান্ও। রনন্ম্ন ফান্ড ভয কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয ২০১৫ - ২০১৬ অথ ভ ফঙন্যয
তথ্যারদ উস্থান ওযা ন্রােঃ

৩.১

ফাড ত রর্ প্রকানর্ ২০১৫ - ২০১৬ অর্ ত ফেরয গরফলো ও অন্যান্য প্রনর্রফদন

Sl.
Publications
No.
01. Farm Level Poultry Rearing and Shrimp Culture: An Exploration into
Market and Employment

Time of
Publication
December 2015

02.

Endangered and Promising Fruit Species in the Changing Context of
Climate for Nutrition Security and Livelihood in Coastal Areas of
Bangladesh
Farmers’ Response to Natural Disasters in Chittagong Coastal Zone of
Bangladesh

February 2016

04.

Role of ICTs in Agriculture/Rural Development and Governance in
Taiwan: A Report on Study Visit

February 2016

05.

Farm Management and Livelihood of Rural Households: A Longitudinal
Study

June 2015

06.

Annual Plan (2015-16)

July 2015

07.

Annual Report (2014-15)

July 2015

08.

Proceedings of the National Level Training Workshop on Sustainable
Development Goals: Land Use, Food Security and Changing Pattern
Agriculture in Bangladesh

February 2016

09.

Social Mobility and Changing Peasant Society: An Analysis of
Institutional Dynamics of Rural Bangladesh

May 2016

03.

৩.২
Sl.
No.
1.
2.

August 2015

২০১৫ - ২০১৬ অর্ ত ফেরযয ফারড তয িানদর্ গরফলোমূ
Publications
Revisiting Family Planning Activities in Bangladesh
Access to e-Services at Upazila Level: Experience of Comilla and Moulavibazar
Districts
47

Sl.
No.
3.

Publications
Role of Rural Local Government in Service Delivery and Participatory Development:
Case of Three Union Parishads

4.

Performance and Opportunities of Upazila Central Cooperative Association
(UCCA): An Analysis of Selected UCCAs

5.

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

6.

A Situation Analysis of Water, Sanitation and Hygiene in Selected Areas of
Bangladesh

7.

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

8.
9.
10.

Impact of Micro Credit Programme of DYD in Bangladesh
Remittance Flow and Its Impact on Rural Society
Trends of Socio-economic Change of Indigenous Fishermen Communities and their
Potentialities in Selected Areas of Bangladesh

11

Quality Education and Gender Perspectives in Rural Schools: A Case Study of GoB
Project

৩.৩
Sl.
No.
1.
2.

Research Title
Capital Mobilization and its Utilisation under “One House One Farm” Project: A Study in
Selected Areas
Agricultural Practices, Problems and Potentials of Farmers in Comilla

5.

Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer’s Response in Selected
Areas of Bangladesh
Empowerment and Food Security among Vulnerable Women Group in Selected Districts
of Bangladesh
River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh

6.
7.

ইউননয়ন নডনজর্ার দন্টারযয জনন্তুনষ্ট ও কাম তকানযর্া নফরেলে: চট্টগ্রাভ নফবারগয উয একটি ভীযা
নফলুপ্ত নের্ভর এরাকায আর্ ত-াভানজক অফস্থা ননরুে।

8.

Education Safety Nets in Bangladesh: A Snapshot on Elite Capture

3.
4.

৩.৪

২০১৫ - ২০১৬ অর্ ত ফেরযয ফারড তয চরভান গরফলোমূ

উচ্চর্য নযা ও গরফলো বৃনত্ত

ম্প্ররত কন্ফলণা রফবাক “উচ্চতয রক্ষা  কন্ফলণা” দপন্রারন্য আতায় রএইঘরড/এভ.রপর 
প্রন্পনার কন্ফলণায দক্ষন্ত্র বৃরত্ত প্রদান্নয উন্দ্যাক রনন্য়ন্ঙ। রত্রওায় রফজ্ঞরপ্ত প্রওান্য আন্রান্ও প্রন্পনার কন্ফলণায
দক্ষত্র ৩৯টি এফাং রএইঘরড/এভরপর রক্ষায দক্ষত্র ১৩টি প্রস্তাফনা ায়া মায়। কন্ফলণা রফবাক  যফরতভন্ত
ম ভান্রাঘন্ওয ভতাভন্তয আন্রান্ও প্রন্পনার কন্ফলণায দক্ষন্ত্র ৯টি  রএইঘরড/এভ.রপর রক্ষায দক্ষত্র ৫টি প্রস্তাফনা
ওরভটি ওর্তও
ভ ভল্যায়ন্নয চন্য প্রাথরভওবান্ফ রফন্ফঘনা ওযা ন্য়ন্ঙ।
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৩.৫

গরফলো নফবাগ কর্তক
ত দকা ত ংগঠন

ফান্ড ভয কন্ফলণা রফবাক প্ররত ফঙয নফীন কন্ফলও সৃরষ্ট তথা আথ ভ াভারচও উন্নয়ন প্ররতষ্ঠানভন্
ওভভওতভান্দয াভারচও কন্ফলণায় বুৎরত্ত অচভন্নয রনরভন্ত্ত Research Methodology for Social
Science Researchers ীল ভও দওা ভ াংকঠন ওন্য থান্ও। কন্ফলণা রফবাক রফকত ২০১৫ - ২০১৬ অথ ভ-ফঙন্য
উক্ত রফলন্য় এওটি দওা ভ াংকঠন ওন্যন্ঙ। দওা ভটি রফকত ০৭-২৬ দপব্রুয়ারয ২০১৬ দভয়ান্দ াংকঠন ওযা ন্য়ন্ঙ।

৪.

প্রওল্প ওাম ভক্রভ

৪.১

এরডরন্ত প্রস্তারফত প্রওল্পভৄ

৪.১.১ ভরন্বত কৃরল ঔাভাযওযন্ণয ভাধ্যন্ভ কুরভল্লায রারভাই-ভয়নাভরত াাড়ী এরাওায গ্রাভীণ চনকন্ণয
চীফন ভান্নয উন্নয়ন াধন ওযা
প্রওন্ল্পয দভয়াদ
প্রওন্ল্পয ফান্চে
অথ ভায়নওাযী াংস্থা
প্রওল্প এরাওা

:
:
:
:

প্রওন্ল্পয প্রধান উন্েশ্য

:

জুরাই ২০১৬- জুন ২০২০
৫৩০০.০০ রক্ষ োওা
রচরফ
কুরভল্লা দচরায রতনটি উন্চরা (আদভ দয, দয দরক্ষণ এফাং বুরড়ঘাং), ৭টি
ইউরনয়ন্নয ৬৯টি গ্রাভ
ভরন্বত কৃরল ওভভওান্েয ভাধ্যন্ভ কুরভল্লায রারভাই-ভয়নাভরত াাড়ী এরাওায
গ্রাভীণ চনকন্ণয চীফন ভান্নয উন্নয়ন াধন ওযা।

সুরনরদ ভষ্ট উন্েশ্যভ :
1. কৃরল ঔাভায িরতভন্য উন্নয়ন;
2. তচফ উান্য় কৃরল উৎাদন বৃরি;
3. ভূ-পৃষ্ঠস্থ  ভূ-কবভস্থ ারনয রফতযণ  ব্যফায উন্নত ওযা;
4. তফজ্ঞারনও উান্য় ভাঙ ঘাল বৃরিওযণ;
5. কফারদ শু/দডইরয/দারি ঘান্লয উন্নরতওযণ;
6. কৃরলচাত ন্েয রফণন ব্যফস্থায উন্নয়ন  ম্প্রাযণ;
৭. কৃরল চরভয উৎাদন ক্ষভতা বৃরি  াংযক্ষণ।
প্রওন্ল্পয ওন্ম্পান্নন্টভ:
১. গ্রাভরবরত্তও াংকঠন ততরয
২. দফইচ রাইন/ভধ্যফতী/ চূড়ান্ত ভল্যায়ন
৩. কৃরল উওযণ যফযা: করু-ঙাকর/াঁ-ভৄযরক, বারভভওন্ম্পান্স্টয চন্য ওাঁঘাভার, ফীচ  ঘাযা
৪. প্ররক্ষণ প্রদান
৫. দন্ঘয চন্য নারা রনভভাণ
৬. রআযএইঘ যফযা
৭. দৌয প্যান্নর রবরত্তও অকবীয নরকূ এফাং ফারযড াই স্থান।
ফতভভান অগ্রকরত: প্রওল্পটি এওন্নও ওর্তও
ভ অনুন্ভারদত ন্য়ন্ঙ। উক্ত প্রওল্পটি “এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায” প্রওন্ল্পয
আতায় রযঘারনায দক্ষন্ত্র রওছু প্রারনও প্ররক্রয়া ম্পন্ন না য়ায় প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভ অদ্যাফরধ শুরু য়রন।
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৪.১.২ Capacity Building of BARD Physical Facilities
প্রওন্ল্পয দভয়াদ
প্রওন্ল্পয ফান্চে
অথ ভায়নওাযী াংস্থা
প্রওল্প এরাওা
প্রওন্ল্পয প্রধান উন্েশ্য

:
:
:
:
:

জুরাই ২০১৬ – জুন ২০১৯
৩৪৩৯.৬৫ রক্ষ োওা
রচরফ
ফাড ভ ওযাম্পা
প্রওল্পটিয ভর উন্েশ্য ন্রা ফান্ড ভয দবৌত সুরফধারদ আদৄরনওায়ন  ভান উন্নয়ন্নয
ভাধ্যন্ভ ফান্ড ভয প্ররক্ষণ, কন্ফলণা এফাং প্রান্য়ারকও কন্ফলণা ওাম ভক্রভভন্য
অরধওতয দক্ষতায ান্থ রযঘারনায দক্ষন্ত্র ফান্ড ভয ক্ষভতা বৃরিয রন্ক্ষয দবৌত
অফওাঠান্ভা ভন্ও রক্তারীওযণ।

প্রওন্ল্পয ওন্ম্পান্নন্টেঃ
১। Automation of Research, Training, Project and Different Sections of BARD
২। প্রওন্ল্পয আতায় ১টি ৫তরা িা রুভ ওাভ ওনপান্যন্স র বফন, ১টি ৫তরা সুররযয়য োই দান্স্টর বফন, ১টি
৩ তরা স্কুর বফন  ১টি সুইরভাংপুর রনভভাণ।
৩। ১টি দওাস্টায  ১টি চী ক্রয়।
৪। পন্োওরয়ায দভরন এফাং পন্ো রপ্রন্টায ক্রয়।
৫। ওনপান্যন্স  রএ রন্স্টভ (০৩টি ওনপান্যন্স র)।
৬। ফান্ড ভয কন্ফলণা, প্ররক্ষণরফরবন্ন াঔায অন্োন্ভন। প্রওল্প  ,
৭। আফাফত্র ক্রয়।
৮। প্রস্তারফত বফন্নয অরতরযক্ত ওাচ (দৌয রফদুযৎ ব্যফস্থানা)।

ফতভভান অগ্রকরতেঃ ২০১৬-১৭ অথ ভ ফঙন্য প্রওল্পটি অনুন্ভাদন্নয চন্য রইর বা ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ।
৪.২

ফান্ড ভয যাচস্ব ফান্চের্ভক্ত প্রওল্পভ

৪.২.১ ভররা রক্ষা, আয়  পুরষ্ট উন্নয়ন (ভরআপুউ) প্রওল্প
ফাস্তফায়নওার
প্রওল্প ফান্চে
প্রওল্প রযঘারন্ওয নাভ

:
:
:

জুরাই ২০০৪- জুন ২০১৮
২০.৬০ রক্ষ োওা (জুরাই ২০১৪- জুন ২০১৮)
নারঙভা আক্তায, ভেগ্-রযঘারও, ফাড ভ

প্রওল্প এরাওােঃ ফান্ড ভয যাচস্বঔাতর্ভক্ত ভররা রক্ষা, আয়  পুরষ্ট উন্নয়ন (ভরআপুউ) প্রওল্পটি যীক্ষাভরওবান্ফ
জুরাই ২০১৪- জুন ২০১৮ দভয়ান্দ দভাে ২০.৬০ রক্ষ োওা রক্ষ োওায ফান্চে ফযাে রদন্য় প্রওল্পটি রযঘারনা ওযায
ওাচ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। প্রওল্পটি কুরভল্লা দচরায কুরভল্লা দয, দয দরক্ষণ, বুরড়ঘাং  ফরুড়া উন্চরায ১৯৯৯-জুন
২০০৪ ম ভন্ত ১২টি গ্রান্ভ এফাং ফতভভান্ন ২৪টি গ্রান্ভ পূফ ভফতী প্রওল্প ওাম ভক্রভ রযভারচভত আওান্য ম্প্রাযণ এফাং
আয দফকফান ওযায ওাচ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।

প্রওন্ল্পয েভূরভেঃ ফান্ড ভয প্ররতষ্ঠা রন্গ্নয য দথন্ওই ভররান্দয উন্নয়ন্ন রফরবন্ন প্রান্য়ারকও কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য
আন্ঙ। ফাড ভ ১৯৬২ ন্ন গ্রাভীণ নাযীন্ও গৃ দথন্ও দফয ওন্য আনা  তান্দয আথ ভ-াভারচও অফস্থায রযফতভন 
উন্নয়ন ওভভওান্ে ম্পৃক্তওযন্ণয রন্ক্ষয, ভররা রক্ষা  গৃ উন্নয়ন নান্ভ এওটি প্রওল্প গ্রণ ওন্য। উন্নয়ন্নয ভর
দরাতধাযায় ভররান্দয রফন্ল ওন্য দরযদ্র্য ভররান্দয রক্রয় অাংগ্রন্ণয সুন্মাক সৃরষ্ট এফাং ভা  রশুন্দয রক্ষা,
স্বাস্থয  পুরষ্ট উন্নয়ন দভৌররও অরধওাযভ ফাস্তফায়ন্নয সুন্মাক সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ ১৯৯৩ ান্রয চানুয়ারয ভা ন্ত
ফতভভান্ন কুরভল্লা দয, দয দরক্ষণ, ফরুড়া  বুরড়ঘাং উন্চরায় ২৪টি গ্রান্ভ যীক্ষাভরওবান্ফ ভররা রক্ষা, আয় 
পুরষ্ট উন্নয়ন (ভরআপুউ- Women’s Education, Income and Nutrition Improvement Project
(WEINIP).
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প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
(ও) প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্রা ল্লী এরাওায চনন্কারষ্ঠয ভররা রফন্লতেঃ সুরফধা ফরঞ্চত  দারযদ্র্ীরড়ত রযফান্যয
নাযীন্দয উন্নয়ন্নয ভর-দরাতধাযায় রক্রয় অাংগ্রন্ণয সুন্মাক সৃরষ্ট এফাং চীফন দক্ষতা উন্নয়নপূফ ভও দারযদ্র্ রফন্ভাঘন্নয
রন্ক্ষ আয়, উৎাদন বৃরি  ঔাদ্য রনযাত্তায াাার ভানফারধওায  আইনকত সুযক্ষা, ভা  রশুন্দয রক্ষা, স্বাস্থয
 পুরষ্ট উন্নয়ন দভৌররও অরধওাযভ ভরন্বতবান্ফ ফাস্তফায়ন্নয ভাধ্যন্ভ তান্দয চীফন্নয ারফ ভও ভান্নান্নয়ন 
ক্ষভতায়ন। প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট উন্েশ্যগুন্রা রনম্নরুেঃ
 নাযীন্দয াাংকঠরনও ব্যফস্থানাকত দক্ষতা, ক্ষভতায়ন  দনর্তন্ত্বয উন্নয়ন াধন্ন রাকই প্ররক্ষণ প্রদান;
 নাযীন্দয আত্মরনবভীরতা অচভন্ন পুরূঁ চ কঠন, উন্দ্যাক্তা সৃচন, আয় উৎাদন ক্ষভতাবৃরিন্ত 
ভান্ওভেররাংন্ওচ স্থান্ন ায়তা প্রদান;
 গৃ, রযফায এফাং ওভৄযরনটি ম ভান্য় দচোয তফলম্য  রনম ভাতন প্ররতন্যাধ,অরধওায সুপ্ররতষ্ঠা, রনযাদ ভার্তত্ব
রাব, রক্ষা, স্বাস্থযপুরষ্ট  রযন্ফ উন্নয়ন ইতযারদ রফলয়ও রযওল্পনা ফাস্তফায়ন্ন ারফ ভও ায়তা প্রদান;
এফাং
 ওর যওারয  দফযওারয উন্নয়ন াংস্থাভন্য রযন্লফা প্রারপ্তন্ত তথ্য প্রভেরক্ত ব্যফায, তথ্যায়ন 
ওাম ভওয দনেয়াওভ স্থান।

প্রওন্ল্পয ফাস্তফারয়তব্য ওাম ভক্রভেঃ
এ প্রওন্ল্পয ওন্ম্পান্নন্ট গুন্রায ভন্ধ্য যন্য়ন্ঙ ভররা উন্নয়ন, আয় বৃরি, রক্ষা উন্নয়ন এফাং স্বাস্থয  পুরষ্ট
উন্নয়ন। এ াংক্রানত ভস্যাগুন্রা ভাধান্নয রন্ক্ষয গ্রাভীণ নাযী ভাচন্ও াংকঠিত ওন্য তান্দয আথ ভ-াভারচও
উন্নয়ন এফাং আইনকত সুযক্ষা  অরধওায অচভন ওযা ম্ভফ এ ধাযণা দথন্ওই এ প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্য়
আন্ঙ । এ প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ নাযী ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয ধাযণাটি ফন্ঘন্য় গুরুত্ব দদয়া য় । ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয
রযভাও দমভনেঃ আয়, রক্ষা, স্বাস্থয  পুরষ্ট এফাং আয়ুস্কার ইতযারদ াংরিষ্ট উাদনগুন্রায াংন্ক াংকরত দযন্ঔ
সুরনরদ ভষ্ট রক্ষয রান্ফ ভররান্দয রফরবন্ন দন্র (আনুষ্ঠারনও/অনানুষ্ঠারনও) াংকঠিত ওন্য তান্দয দনর্তন্ত্বয রফওা
াধন্নয চন্য প্ররক্ষণ  রক্ষায ভাধ্যন্ভ তান্দয জ্ঞান, দক্ষতা এফাং তান্দয রনচস্ব পুরূঁ চ কঠন এফাং উৎাদন বৃরি,
ওভভাংস্থান  আয় বৃরিভরও ওান্চ প্রারতষ্ঠারনও ঋণ প্রদানপূফ ভও মথামথ প্রভেরক্ত স্থানান্তন্যয ব্যফস্থা দনয়ায উয গুরুত্ব
দদয়া য়। ভররা াংকঠন্নয আতায় গ্রান্ভয ভররান্দয টির দদয়ায প্রঘরন ফি ওন্য অক্ষয জ্ঞান, ফণ ভ রযঘয়,
তদনরদন রাফ রনওা ইতযারদ দঔান্নায ভাধ্যন্ভ ভররান্দয অনানুষ্ঠারনও রক্ষা এফাং ব্যফারযও রক্ষায ায বৃরি
এফাং ঙাত্র ঙাত্রীন্দয রফন্ল ওন্য দভন্য়ন্দয স্কুন্র অন্তর্ভভরক্ত এফাং অফস্থান্নয ায বৃরিপূফ ভও রক্ষা রফস্তায ওাম ভক্রভ
দচাযদায ওযা ম। তাঙাড়া গ্রান্ভয ভররান্দয রনন্য় ফারল ভও উন্নয়ন রযওল্পনা ন্েরন, ফাস্তফায়ন  ভল্যায়ন ইতযারদ
ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ আয় উৎাদনবৃরি, স্বাস্থয পুরষ্ট, প্রাথরভও স্বাস্থয রযঘম ভা এফাং প্রচনন স্বাস্থয  াভারচও অরধওায
 রযন্ফ উন্নয়ন রফলন্য় ভররান্দয প্রররক্ষত  ন্ঘতন ওন্য দতারা এফাং স্বাস্থয  রযফায রযওল্পনা ারবভন্য
ান্থ ম্পওভ স্থান্নয ব্যফস্থা দনয়ায উয গুরুত্ব দদয়া ন্ছ।

প্রওন্ল্পয প্রবাফ  গুরুত্বেঃ ভরআপুউ প্রওন্ল্পয ভর দওন্দ্ররফন্দু ন্রা গ্রান্ভয দরযদ্র্ নাযী। এ রন্ক্ষয ভররান্দয দনর্তত্ব 
ব্যফস্থানায় ২৪টি গ্রান্ভ াংকঠন সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ আত্মওভভাংস্থান রাব, ১০৫২ চন দস্য  ৮৭৭টি রযফায
অন্তর্ভভরক্তপূফ ভও পুরিঁ কঠন, আয়বৃরিভরও ওাম ভক্রভ উন্নয়ন, রক্ষা, দরনন্েন, প্রররক্ষত দাই ারবভ প্রদান, কবভফতী ভা
 নফচাতন্ওয মত্ন, প্রাথরভও স্বাস্থয েত রযন্ফ কঠন  াভারচও অফস্থান ইতযারদয ইরতফাঘও রযফতভন ন্য়ন্ঙ।
এ ওভভন্ওৌরন্ও আগ্রী াংরিষ্ট ব্যরক্ত ফা প্ররতষ্ঠান ওান্চ রারকন্য় দদন্য াভরগ্রও উন্নয়ন্ন নতুন ভাত্রা াংন্মাচন
ওযন্ত ান্য।

২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্যয ভরআপুউ প্রওল্প ফাস্তফায়ন অগ্রকরত প্ররতন্ফদন
ক্রেঃ
প্রওল্প ওাম ভক্রভ
নাং
১। দভাে াংকঠন্নয াংখ্যা
২। নতুন দস্য র্ভরক্ত (চন)
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রক্ষযভাত্রা

অগ্রকরত

২৪টি
৪০চন

২৪টি (১০০%)
১৬ চন (৪০%)

ক্রভপুরঞ্জত অগ্রকরত
জুন ২০১৬ ম ভন্ত
২৪টি
১০৫২চন

ক্রেঃ
প্রওল্প ওাম ভক্রভ
নাং
৩। দভাে রযফায র্ভরক্ত ( াংখ্যা)
৪। ও) রনচস্ব ঞ্চয় (োওা)
ঔ) রনচস্ব দয়ায (োওা)

রক্ষযভাত্রা

অগ্রকরত

৪০টি
৫,২৬,১৫০/১,৮৩,৮৫০/-

১৫টি (৩৮%)
৬,৩৭,৩০৪/-(১২১%)
২,১৬,৪৩৬/-(১১৮%)

২০,০০,০০০/(২১০ চন)
১৪,২৯,০০০/-

১৪,২৯,০০০/- োেঃ/ ১০৯
চন (৭১%)
১০,৮২, ৮৭০/-(৭৫.৭%)

৫।

ও) রনচস্ব তরফন্রয ঋণ প্রদান (োওা/চন)

৬।

ও) রনচস্ব তরফন্রয ঋণ আদায় (োওা)

৭।

ঔ) আফ ভতরনও ঋণ প্রদান (োওা)

-

-

ঔ) আফ ভতরনও ঋণ আদায় (োওা)

-

-

৮।

৯।

ও) রনয়রভত ারক্ষও িা (াংখ্যা/চন)
ঔ) রফলয় রবরত্তও রফন্ল প্ররক্ষণ
(াংখ্যা/চন) (উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন, আইনী
ায়তা, প্রচনন স্বাস্থয, তথ্য প্রভেরক্ত াংক্রান্ত)
ও) স্বাক্ষয াংগ্র, প্ররতন্মারকতা  দরাওচ
াাংস্কৃরতও অনুষ্ঠান (াংখ্যা/চন)

ঔ) রক্ষায় উিবুদিওযণ
ক) াপ্তারও বা/ রফন্ল গ্রাভ বা
১০। প্রাথরভও স্বাস্থয দফা
১১। নরক্থ
ও) াংকঠন্ন
ঔ) গ্রান্ভ
২২। চরাফি ায়ঔানা
ও) াংকঠন্ন
ঔ) গ্রান্ভ
১৩। ও) পরচ, দবলচ  ওাঠ চাতীয় বৃক্ষন্যান
ঔ) াও ফরচ ঘাল (ঔানায াংখ্যা)
ক) না ভাযী  ফীচতরা স্থান (াংখ্যা)
খ) পুরষ্ট উদ্যান
১৪। আফচভনা ব্যফস্থান
১৫। ও) উঠান তফঠও
ঔ) িদ রনযন বা
১৬। প্ররক্ষণ  রক্ষা উওযন ততযী  রফতযণ
(IEC and BCC)
১৭। ফারল ভও াধাযণ বা (াংখ্যা/চন)
১৮। চাতীয়  আনতচভারতও গুরুত্বপূণ ভ রদফ 
ওভভারা (াংখ্যা/চন)

২৪টি/১১৫২চন
০৪টি/ ১২০চন

২৪টি/ ১০৯১চন
(১০০%)
০৪টি/ ৯৮ চন
(১০০%)

ক্রভপুরঞ্জত অগ্রকরত
জুন ২০১৬ ম ভন্ত
৮৭৭চন
৩৯,৯৫,৮৮৪/১৯,০১,৯৯৩/১,২৩,২৩,৬০০/(২১৫৫) চন
১,৪১,৬০,৮৭৫/(২১৫২চন)
১৩,৭৬,০০০/(১৩১চন)
১৩,৭৬,০০০/(১৩১চন)
৭০৫টি/
১৬০২৬চন
৬১টি (৫৯৯চন)

২২টি
১০০০চন

২৯টি /১৫৯৬ চন
(১৩২%)

১৪৭টি
(৪০২৬চন)

১২০চন
১২৯০টি
১১০০চন

১১৬চন (৯৭%)
১৭৭৫টি (১৩৮%)
১০৯২ (৯৯%)

২১০৪ চন
১৭৯২৯ চন
৪১৪২ চন

৬৬টি
১০০টি

৬০টি (৯১%)
১১৫ টি (১১৫%)

১০৬০ টি
১৭৯৯ টি

১০০টি
১০০টি
৯৭০০টি
৬০০টি
০৪টি
০৩টি
০১টি
২০টি
০৩টি
৪০০টি

৭৫ টি (৭৫%)
৮৫টি (৮৫%)
৯৫০০টি ৯৮%
৬১০টি (১০২%)
০৪টি (১০০%)
০৩টি (১০০%)
০১টি (১০০%)
২০টি (১০০%)
০৩টি (১০০%)
৪০০টি (১০০%)

১০৮৫টি
৪৮৫৩টি
৭১৯২৮টি
৫৯৩৬টি
৩২টি
৩৩টি
৩৮টি
১৩৯টি
৪২টি
২৫৩৮টি

০৮টি (৬০০চন)

০৮টি /(৫২৬চন)
(১০০%)
০৩টি /১৫৬চন
(১০০%)

৯২টি /৫৫৬০চন

০৩টি /৩১০চন
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৬৫টি/২৩১৮চন

ক্রেঃ
প্রওল্প ওাম ভক্রভ
নাং
১৯। যযারী  প্রদভনী দভরা
২০।

ফারল ভও ভল্যায়ন  রযওল্পনা ন্েরন

রক্ষযভাত্রা

অগ্রকরত

০৩টি

০৩টি (১০০%)

০১টি (২৫০)

০১টি/ ২৪০চন
(১০০%)

ভানেত রক্ষাদান িরত  সৃচনীর িরত প্রন্য়ান্ক ওভভত্র
উস্থান ওযন্ঙন দফকভ নারঙভা আক্তায, ভেগ্-রযঘারও, ফাড ভ

ক্রভপুরঞ্জত অগ্রকরত
জুন ২০১৬ ম ভন্ত
২৭টি
১৭টি / ৩৫৪০চন

নাযীন্দয ওারযকযী রক্ষা  উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন রফলয়ও
প্ররক্ষণ দওান্ ভয দন রযঘারনা ওযন্ঙন টিটির এয
প্ররক্ষও

৪.২.২ ল্লী এরাওায় উন্নত দফা যফযান্ ই - রযলদ প্রওল্প
প্রওন্ল্পয দভয়াদ
প্রওন্ল্পয ফান্চে
প্রওন্ল্পয প্রধান উন্েশ্য

প্রওল্প এরাওা

: জুরাই ২০১২- জুন ২০১৭
: ৪.২২ রক্ষ োওা
: এ প্রওন্ল্পয প্রধান উন্েশ্য ন্রা গ্রাভীণ চনকন্ণয চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন তান্দয
রনওে অতযাফশ্যওীয় দফা যফযা ওযা তথা স্থানীয় ম ভান্য় তথ্যপ্রভেরক্ত রবরত্তও
(ICT) েযােপভভ সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ ল্লী উন্নয়ন াধন ওযা।
: দয দরক্ষণ উন্চরায দচাড়ওানন (পূফ ভ) ইউরনয়ন

২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্যয ফঙন্যয প্রওল্প ফাস্তফায়ন অগ্রকরত:
ক্ররভও প্রওল্প ওাম ভক্রভ
নাং
১
(UPMS) পেয়যায-এয ভাধ্যন্ভ ইউরনয়ন
রযলন্দয ওাম ভক্রভ রযঘারনা ভরনেরযাং ওযা
২
(UPMS) পেয়যায-এয ওাম ভওারযতা ভল্যায়ন,
পেয়যায আন্ডে এফাং ভস্যা রঘরিতওযণ
৩
ইউরনয়ন রযলন্দয রঘন্ফয প্ররক্ষণ প্রদান
৪
ইউরনয়ন রযলন্দয ন্য়ফাইে উন্নয়ন ওযা
৫
উন্চরা রযলন্দয ান্থ দমাকান্মাক স্থান
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জুরাই ২০১৫- জুন ২০১৬
রক্ষযভাত্রা
অগ্রকরত
১০০%
১০০%
১০০%

৮০%

১ টি
১
১০০%

১ টি (১০০%)
১ (১০০%)
৪০%

ই-রযলদ প্ররক্ষণ দওান্ ভয দনত্র রফতযণ অনুষ্ঠান্ন
প্ররক্ষণাথীন্দয ভন্ধ্য নদত্র রফতযণ ওযন্ঙন ফান্ড ভয
োরনত ভারযঘারও, চনাফ ারাউরেন ভাভৄদ

ই-রযলদ প্রওন্ল্পয আতায় আন্য়ারচত দফরও ওরম্পউোয
রফলয়ও প্ররক্ষণ দওান্ ভয িান্ প্ররক্ষণাথীবৃদ

৪.২.৩ Management and Extension of BARD Dairy Demonstration Farm
প্রওন্ল্পয দভয়াদ
প্রওন্ল্পয ফান্চে
অথ ভায়নওাযী াংস্থা
প্রওন্ল্পয উন্েশ্য

:
:
:
:

প্রওল্প এরাওা

:

জুরাই ২০১৪- জুন ২০১৬
১৩.২২ রক্ষ োওা
ফাড ভ
১) কারব ারন্নয রফজ্ঞানেত রফলয়গুন্রা প্রদভন;
২) ফান্ড ভয প্রারণ ম্পদ রফলন্য় প্ররক্ষণ, কন্ফলণা  প্রান্য়ারকও কন্ফলণা
ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ
৩) কারব ারন্ন নতুন নতুন প্রভেরক্ত গ্রণ।
ফাড ভ ওযাম্পা

২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্যয ফঙন্যয প্রওল্প ফাস্তফায়ন অগ্রকরত:
ক্ররভও
নাং
১
২
৩
৪

প্রওল্প ওাম ভক্রভ
গ্যা রাইন  গ্যা রররোয স্থান
ফান্ড ভয ওভভওতভা ওভভঘাযী এফাং ফাড ভ ওযান্পন্েরযয়ায় দুগ্ধ
যফযা
দনরয়ায  চান্ম্বা খা এফাং র্ভট্টা উৎাদন  ঘাল
কারব ক্রয়

প্রদভনী দুগ্ধ ঔাভায প্রওন্ল্পয দুগ্ধ ঔাভায রযদভন ওযন্ঙন ফান্ডযভ োরনত
ভারযঘারও চনাফ ারাউরেন ভাভৄদ

জুরাই ২০১৫- জুন ২০১৬
অগ্রকরত
ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ (অন্ক্টাফয ২০১৫)
ঘরভান যন্য়ন্ঙ
ঘরভান যন্য়ন্ঙ
অন্থ ভয অপ্রতুরতায ওাযন্ণ ক্রয় ওযা য়রন

দুগ্ধ ঔাভায প্রদভনী প্রওন্ল্পয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন অরতরথন্ও দক্রস্ট প্রদান
ওযন্ঙন ফান্ডযভ োরনত ভারযঘারও চনাফ ারাউরেন ভাভৄদ
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৪.৩

রি-ারক্ষও প্রওল্পভ
Institutionalizing Local Level Poverty Monitoring System (LLPMS)

প্রওন্ল্পয দভয়াদ
প্রওন্ল্পয ফান্চে
অথ ভায়নওাযী াংস্থা
প্রওল্প এরাওা
প্রওন্ল্পয উন্েশ্য

:
:
:
:
:

জুরাই ২০১৩- জুন ২০১৬
কন্ফলণা- ৫০,০০০ ডরায, ৩৯ রক্ষ োওা
CBMS Network, রপররাইন
দাউদওারদ উন্চরায দভাােদপুয ইউরনয়ন
এ প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্রা ফাাংরান্দন্য ভেফ ভান্চয বৃৎ অাংন্ও ওান্চ
রারকন্য় স্থানীয় ম ভান্য় দারযদ্র্যতায স্বরূ রনণ ভয় ওন্য তায রযফীক্ষণ  দারযদ্র্য
দূযীওযন্ণয চন্য এওটি প্রারতষ্ঠারনও ওাঠান্ভা সৃরষ্ট ওযা।

২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্যয ফঙন্যয প্রওল্প ফাস্তফায়ন অগ্রকরতেঃ
১. ইনাভৄন্যো ভ ম্যানুন্য়র ততরয ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং তথ্য াংগ্রন্য চন্য তথ্য াংগ্রওাযীন্দয প্ররক্ষণ প্রদান ওযা
ন্য়ন্ঙ।
২. Youth and Employment and Enterpreneurship রফলয়ও কন্ফলণায তথ্য াংগ্রন্য রন্ক্ষয
াউচন্াল্ড  যাইডায প্রশ্নন্ত্রয ভাধ্যন্ভ ট্যাফ দফইচ তথ্য াংগ্র ওযা ন্য়ন্ঙ।
৩. Computer Assisted personal Interview (CAPI) রবরত্তও তথ্য াংগ্র ওযা ন্য়ন্ঙ।
৪. াংগৃীত তন্থ্যয রবরত্তন্ত ঔড়া প্ররতন্ফদন ততরয ওযা ন্য়ন্ঙ।
৫. ডাোন্ফচ ততরয ওযা ন্য়ন্ঙ।

ট্যাফ দফইচ তথ্য াংগ্র রফলয়ও প্ররক্ষণ দওান্ ভয ভানী
অনুষ্ঠান্ন বারত রন্ন্ফ ফক্তব্য যাঔন্ঙন প্রওল্প রফবান্কয
োরনত রযঘারও ড. এ, দও যীপউল্লা

ট্যাফ দফইচ তথ্য াংগ্র রফলয়ও প্ররক্ষণ দওান্ ভয িান্
প্ররক্ষণাথীবৃদ

৪.৩ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (রফআযরডরফ)
1.cUf~wg
m`¨ ¯^vaxb †`‡k K…wl Drcv`b e„w×i gva¨‡g cjøx Dbœqb wbwðZ Ki‡Z Òmgwš^Z cjøx Dbœqb Kg©m~wPÓGi AvIZvq e½eÜz wØ-¯Íi mgevqwfwËK †h Av‡›`vjb †`ke¨vcx Qwo‡q w`‡qwQ‡jb, ZviB avivevwnKZvq cjøx
Dbœqb I `vwi`ª¨ we‡gvP‡b †`‡ki me©e„nr miKvwi cÖwZôvb wn‡m‡e evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© (weAviwWwe)
1972 mvj †_‡K wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| eZ©gvb miKv‡ii iƒcKí-2021 Gi g~j D‡Ïk¨ Ôcjøx Dbœqb I
`vwi`ª¨ we‡gvPbÕ Gi gnZx Kvh©µg ev¯Íevq‡b ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi ¸iæZ¡c~Y© ms¯’v
wn‡m‡e weAviwWwe wb‡qvwRZ i‡q‡Q| weAviwWwe MÖvgxY Rb‡Mvôxi `vwi`ª¨ we‡gvPb I mvwe©K Dbœq‡bi j‡ÿ¨ wØ¯Íi mgevq Z_v Kzwgjøv c×wZi mgevq I wewfbœ Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g `xN© 40 eQi hver mvgvwRK
wbivcËvg~jK Kvh©µ‡gi AvIZvq wewfbœ †mev cÖ`vb K‡i Avm‡Q| weAviwWweÕi Kvh©µ‡gi Ab¨Zg †K․kj n‡jv
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cjøx AÂ‡ji ÿy`ª I gvSvix K…lK, weËnxb cyiæl I gwnjv‡`i‡K mgevq mwgwZ Ges AbvbyôvwbK `‡ji gva¨‡g
msMwVZ K‡i cyuwR MVb, Avqe„w×g~jK Kg©Kv‡Û cÖwkÿY cÖ`vb, Avw_©K ¯^vej¤^x I ¯^ -Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ ÿz`ª FY
cª`vb, mvgvwRK m‡PZbZv e„w×, bvixi ÿgZvqb, m¤úªmviY Kvh©µ‡gi gva¨‡g †UKmB cÖhyw³ n¯ÍvšÍi, Drcv`b
e„w×i gva¨‡g MÖvgxY A_©bxwZi weKvk mvab BZ¨vw`|
gvbbxq cÖavbgš¿xi ¯^cœcÖm~Z ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi ÔGKwU evwo GKwU LvgviÕ cÖKí
†`ke¨vcx mdjfv‡e ev¯Íevq‡b wjW G‡RwÝ wn‡m‡e weAviwWwe ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡i P‡j‡Q| GQvov
KzwoMÖvgmn DËi I `wÿYvÂ‡ji †Rjvmg~‡n A‡cÿvK…Z `wi`ª Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœq‡b weAviwWwe gvbbxq
cÖavbgš¿xi cÖwZkÖæZ wZbwU we‡kl Dbœqb cÖKí ev¯Íevqb Ki‡Q| wewfbœ RvwZMVbg~jK ms¯’vi †mev cÖ`vb
cÖwµqv AwaKZi djcÖm~ Kivi j‡ÿ¨ BDwbqb cwil`¸‡jvi gva¨‡g ev¯Íevqbvaxb ÔwjsK g‡WjÕ weAviwWweÕi
Kvh©µ‡g we‡kl gvÎv hy³ K‡i‡Q, hv AvšÍR©vwZK ch©v‡qI cÖkswmZ n‡q‡Q|

2. weAviwWweÕi cuvP `kK
lv‡Ui `k‡Ki ‡kl fv‡M AwaK Lv`¨ djvI Av‡›`vjb mdj Kivi j‡ÿ¨ MÖvgxY Rbkw³‡K msMwVZ K‡i DbœZ
K…wl e¨e¯’vcbv I AvaywbK K…wl c×wZi gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w×i Rb¨ W. AvKZvi nvwg` Luvb KZ…©K D™¢vweZ
wek¦ bw›`Z Kzwgjøv g‡W‡ji ÒwØ¯Íi mgevq e¨e¯’vÓ hv 1971 m‡b mgwš^Z cjøx Dbœqb Kg©m~wP (AvBAviwWwc)
bv‡g RvZxqfv‡e Pvjy Kiv nq| RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi wb‡`©‡k K…l‡Ki gy‡L nvwm †dvUv‡bvi
j‡¶¨ 1972 mv‡j mviv †`‡k AvBAviwWwcÕ‡K m¤cÖmvwiZ Kiv nq| m`¨ ¯^vaxb ‡`‡k AvBAviwWwcÕi M„wnZ
Kvh©µg ‡`‡k Lv`¨ Drcv`b e„w×‡Z e¨vcK f~wgKv cvjb K‡i| AvBAviwWwcÕi mdjZv jÿ¨ K‡i cjøx Dbœqb
Kg©KvÐ‡K AviI MwZkxj Kivi Rb¨ 1973 m‡b AvBAviwWwcÕ‡K Ôevsjv‡`k cjøx Dbœqb ms¯’vÕ bv‡g miKv‡ii
GKwU Dbœqb ms¯’vq iƒcvšÍi Kiv nq| cieZ©x‡Z wek¦ e¨vs‡Ki GK cÖwZ‡e`‡bi mycvwi‡ki Av‡jv‡K evsjv‡`k
cjøx Dbœqb ms¯’v‡K c~bivq AvBAviwWwc‡Z cwieZ©b Kiv nq| mËi ‡_‡K Avwki `kK ch©šÍ K…wl I cjøx
Dbœq‡b GKK †bZ…‡Z¡i gva¨‡g ÿy`ª I cÖvwšÍK K…lK‡`i wØ¯Íi mgevq c×wZ‡Z msMwVZ K‡i Zuv‡`i cÖwkÿY,
c~uwR MVb, Drcvw`Z cY¨ evRviRvZKiY, FY mnvqZv, K…wl cÖhyw³ mnvqZv cÖ`v‡bi †ÿ‡Î AvBAviwWwci
e¨vcK f~wgKv cvj‡bi Kvi‡b †`k Lv‡`¨ ¯^qsm¤ú~Y©Zv AR©‡bi w`‡K AMÖmi nq| K…wl Dbœq‡bi cvkvcvwk
AvBAviwWwc Dbœq‡bi †¯ªvZavivq gwnjv‡`i m¤ú„³Ki‡Yi Rb¨ 1975 mv‡j gwnjv Dbœqb Kg©mw~P I †eKvi
hyeK‡`i m„Rbkxj mvgvwRK kw³‡Z iƒcvšÍ‡ii Rb¨ 1978 mv‡j hye Dbœqb Kg©m~wP Pvjy K‡i|1980 mv‡j
wek¦e¨vsK I evsjv‡`k miKvi †h․_fv‡e AvBAviwWwcÕi mvwe©K Kvh©µg g~j¨vq‡b GKwU mgx¶v cwiPvjbv K‡i|
G †h․_ mgx¶v cÖwZ‡e`‡bi mycvwik Abyhvqx AvBAviwWwcÕi mvdj¨‡K AviI mymsnZ Kivi D‡Ï‡k¨ 1982
mv‡j miKv‡ii GK Aa¨v‡`k e‡j AvBAviwWwc ‡_‡K evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© (weAviwWwe) MwVZ nq|
Avwki `k‡K weAviwWwe Zvi Kvh©µ‡g •ewPÎ¨Zv Avbqb K‡i wØ¯Íi mgevq c×wZi cvkvcvwk AbvbyôvwbK cjøx
Dbœqb `‡ji gva¨‡g cjøxi RbM‡Yi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi Rb¨ `vwi`ª n«vm, gwnjv Dbœqb, hye Dbœqb, MÖvgxY
†bZ…‡Z¡i weKvk mvabmn wewfbœ m¤úªmviYg~jK Kvh©µg MÖnY K‡i| Avwki I beŸB `k‡K weAviwWwe †mPhš¿
F‡Yi gva¨‡g mgevqx K…lK‡`i ‡mPhš¿ weZib K‡i K…wl Drcv`‡b be wecøe NUvq| Avwki `kK †_‡K wmWv,
WvwbWv, BD‡K, GwWwe, BDwb‡md, Bdv`, dvI, wek¦e¨vsK, †bvivW, BDGbwWwc, RvBKv BZ¨vw` `vZv ms¯’v
weAviwWweÕi mv‡_ Dbœqb Askx`vi wn‡m‡e KvR K‡i| 1986-1995 †gqv‡` weAviwWwe, evW©, AviwWG,
weGBD, RvBKv I Rvcv‡bi wK‡qvUv wek¦we`¨vj‡qi †h․_ D‡`¨v‡M cjøx Dbœq‡b ÒwjsK g‡WjÓ bv‡g GKwU
†UKmB Dbœqb g‡Wj D™¢veb Kiv nq hv MÖvgxY Rb‡Mvôxi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Q|
beŸB `k‡K wewfbœ miKvwi I †emiKvwi ms¯’v (GbwRI) ÿy`ª FYmn cjøx Dbœq‡b wewfbœ Kvh©µg ïiæ Kivq
weAviwWwe †K․kjMZ w`K †_‡K wewfbœ P¨v‡jÄ Gi gy‡LvgywL nq| 1992 mv‡j ZrKvwjb miKvi 5000 UvKv
ch©šÍ K…wlFY gIKzd Ki‡jI †`‡ki mKj K…wlFY MÖwnZvi g‡Zv weAviwWweÕi mgevqx m`m¨iv AvB‡bi †Nvi
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c¨uv‡P †Nvlbv Abyhvqx K…wlFY gIKzd myweav cÖvwß †_‡K ewÂZ nq| mgevqxMY miKv‡ii K…wlFY gIKz‡di
‡ÿ‡Î •ØZbxwZi †cÖwÿ‡Z c~‡e©i M„wnZ FY cwi‡kv‡a Abxnv cÖKvk K‡i| d‡j e¨vcKfv‡e FY †Ljvcx cÖ eYZv
•Zix nq Ges AwaKvsk BDwmwmG FY cwi‡kv‡a e¨_© nIqvq mvwe©Kfv‡e FY Kvh©µg ¯’wei n‡q c‡o|
Ab¨w`‡K miKvi cÖvB‡fU †m±i‡K MwZkxj Kivi j‡ÿ¨†mPhš¿ evRviRvZKiY ‡emiKvix Lv‡Zi Rb¨ D¤§y³
K‡i †`qvi d‡j weAviwWwe-weGwWwm-e¨vsK Gi mw¤§wjZ D‡`¨vM Ò†mPhš¿ weZiYÓ Kvh©µg cÖwZ‡hvwMZvi
gy‡LvgywL nIqvq weAviwWwe wb‡Ri Aw¯ÍZ¡ wU‡K ivLvi msMÖv‡g e¨¯Í n‡q c‡o| d‡j beŸB `k‡K G‡m
weAviwWwe Zuvi HwZn¨ nvwi‡q †d‡j Ges gvivZ¥K B‡gR msK‡U cwZZ nq|
cieZ©x‡Z miKvi KZ…©K AveZ©K (K…wl) FY Lv‡Z cÖ`Ë gÄyix 320.00 †KvwU UvKvq weAviwWwe e¨vcKfv‡e
ÿz`ªFY Kvh©µg ïiæ K‡i| eZ©gv‡b weAviwWwe me©e„nr ÿz`ªFY cÖ`vbKvix miKvix ms¯’v Ges `vwi`ª n«v‡m
miKvix †gvU F‡Yi 67% FY †hvMvb w`‡q _v‡K| miKvix I `vZv ms¯’vi A_©vq‡b weAviwWwe G ch©šÍ 114 wU
cÖKí mdjfv‡e ev¯Íevqb K‡i‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbvi MYZvwš¿K miKvi KZ©„K M„wnZ
iƒcKí-2021 Abymi‡Y M„wnZ Kg©m~wPi mdj ev¯Íevq‡b 07wU cÖKí ev¯Íevqbvaxb i‡q‡Q hvi g‡a¨ i‡q‡Q
D`KwbK, GgwmwcwcGg cÖKíÓ, B‡im‡cv, AvBwW‡qj, ‡mP m¤úªmviY cÖKí, wcAviwWwc-3 BZ¨vw` cÖKí|
GQvov `vwi`ª I ÿyavgy³ wWwRUvj evsjv‡`k Movi jÿ¨ c~i‡Y gvV ch©v‡q ÒGKwU evwo GKwU LvgviÓ ev¯Íevq‡b
weAviwWwe g~L¨ f~wgKv cvjb Ki‡Q|

3. cÖvwZôvwbK KvVv‡gv Ges Gi wfkb I wgkb
3.1 cÖvwZôvwbK KvVv‡gv
1982 mv‡ji 9 wW‡m¤^i evsjv‡`k miKvi KZ©…K RvwiK…Z evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© Aa¨v‡`k (Aa¨v‡`k bs53, 1982 wLª÷vã) g~‡j weAviwWwe MwVZ nq hv 21 m`m¨ wewkó †evW© Øviv cwiPvwjZ nq| GKRb K‡i
cwiPvj‡Ki †bZ…‡Z¡ weAviwWweÕi †gvU 5wU wefvM i‡q‡Q|



‡ev‡W©i cwiPvjbv cl©`
¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi `vwqZ¡cÖvß gš¿x;



mwPe, cjøx Dbœqb I mgevq wefvM A_ev H wefv‡Mi AwZwi³ mwPe ev hyM¥-mwPe,
c`vwaKvi
K…
wl wefvM,e‡j;
grm¨ I cÖvwYm¤ú` wefvM, A_© wefvM, R¡vjvbx wefvM, †mP, cvwb Dbœqb I
eb¨v wbqš¿Y wefvM Ges ¯’vbxq miKvi wefvM Gi hyM¥-mwPe c`gh©v`vi wb‡¤œ b‡n, Ggb
GKRb Kg©KZ©v, c`vwaKvie‡j;
†Pqvig¨vb , evsjv‡`k K…wl Dbœqb K‡c©v‡ikb, c`vwaKvie‡j;
gnvcwiPvjK, evsjv‡`k cjøx Dbœqb GKv‡Wgx, Kzwgjøv I e¸ov (ch©vqµ‡g GK ermi AšÍi
AšÍi), c`vwaKvie‡j;
gnvciwPvjK I wbeÜK, mgevq Awa`ßi, c`vwaKvie‡j;
‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k ÿz`ª I KzwUi wkí ms¯’v, c`vwaKvie‡j;
_vbv †K›`ªxq mgevq mwgwZmg~‡ni RvZxq †dWv‡ikb KZ…©K wbe©vwPZ cuvPRb m`m¨;
_vbv †K›`ªxq mgevq mwgwZmg~n‡K Avw_©K mnvqZv cÖ`vbKvix cÖavb cÖwZôvmg~n nB‡Z
miKvi KZ…©K g‡bvbxZ GKRb m`m¨;
evsjv‡`k RvZxq mgevq BDwbqb KZ…©K g‡bvbxZ GKRb m`m¨;



gnvcwiPvjK, evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©, c`vwaKvie‡j|
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†Pqvig¨vb
fvBm†Pqvig¨vb
m`m¨
m`m¨

m`m¨-mwPe

3.2 weAvwWweÕi wfkb I wgkb
wfkbt MÖvg Dbœq‡bi gva¨‡g AvZ¥wbf©ikxj, ÿyav I `vwi`ª¨gy³ mywL mg„× evsjv‡`k|
wgkbt cjøxi Rb‡Mvôx‡K msMwVZ K‡i gvbe I e¯‘MZ m¤ú‡`i me©vwaK e¨envi, K…wl I AK…wl Drcv`b e„w×i
j‡ÿ¨ cÖwkÿY I g~jab mnvqZv cÖ`vbmn cjøxi Rxebgvb Dbœqb I mvgvwRK ÿgZvq‡bi gva¨‡g mvgwMÖK cjøx
Dbœqb wbwðZ Kiv|

4. GK bR‡i 2015-2016 A_© eQ‡i weAviwWweÕi Kvh©µg
µt bs
1
2

Kvh©µ‡gi aiY I bvg
2015-2016 eQ‡i AMÖMwZ
K) mvsMVwbK Kvh©µg
mwgwZ/`j MVb
m`m¨ fwZ©

gšÍe¨

3,523 wU
1,35,128 Rb
L) g~jab MVb I FY Kvh©µg

3
4
5
6
7
8

‡kqvi Rgv
mÂq Rgv
FY weZiY
FY Av`vq
FY MÖwnZvi msL¨v
MÖvRy‡qU m`m¨ msL¨v

1101.15 jÿ UvKv
419.89 jÿ UvKv
106513.63 jÿ UvKv
99748.18 jÿ UvKv
488221 Rb
18720 Rb
M) cÖwkÿY Kvh©µg

9
10

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb
667 Rb
DcKvi‡fvMx‡`i cÖwkÿY cÖ`vb
4.20 Rb
N) m¤úªmviYg~jK Kvh©µg

11
12
13
14

‡gvU e„ÿ †ivcb
nuvm-gyiMx wUKv`vb/cÖwZ‡laK
grm¨ Pvl
bvwi‡KjPviv †ivcb (msL¨v)

50.38 jÿ
2.98 jÿ
19.40 jÿ
438
O) Ab¨vb¨ Kvh©µg

15
16
17
18

ÿz`ª AeKvVv‡gv wbg©Y (wcAviwWwc-3)
bjK~c †givgZ
¯^v¯’¨ m¤§Z cvqLvbv ¯’vcb
DbœZ Pzjøxi e¨envi

2810 wU
250 wU
38090 wU
898 wU cwievi

5. wefvMxq Kvh©µg
weAviwWweÕi mvgwMÖK Kvh©µg cuvPwU wefv‡Mi gva¨‡g m¤úvw`Z n‡q _v‡K; h_v- m‡iRwgb wefvM, cwiKíbv, g~j¨vqb I
cwiexÿY wefvM, cÖwkÿY wefvM, cÖkvmb wefvM Ges A_© I wnmve wefvM| cÖ‡Z¨K wefvM GKRb cwiPvj‡Ki †bZ…‡Z¡
cwiPvwjZ n‡q _v‡K|

5.1. m‡iRwgb wefv‡Mi Kvh©µg
m‡iRwgb wefv‡Mi gva¨‡g weAviwWweÕi gvV ch©v‡qi mKj Kvh©µg ev¯Íevqb I Z`viwK n‡q _v‡K| m‡iRwgb wefv‡Mi
AvIZvaxb 7wU kvLv i‡q‡Q; h_v 1. mgevq kvLv 2. FY kvLv 3. †mP kvLv 4. m¤úªmviY kvLv 5. evRviRvZKiY
kvLv 6. we‡kl cÖKí kvLv I 7. gwnjv Dbœqb AbywefvM| m‡iRwgb wefv‡M GKRb cwiPvjK, wZbRb hyM¥cwiPvjK I
QqRb DccwiPvjK Kg©iZ Av‡Qb|
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5.2. cwiKíbv, M‡elYv I g~j¨vqb Ges cwiexÿY wefvM
weAviwWweÕi fwel¨r Kvh©µg I cÖKí/Kg©m~wPi cÖ¯vÍ ebv •Zwi, Pjgvb cÖKímg~‡ni h_vh_ gwbUwis Ges M‡elYv I
g~j¨vqb Kiv G wefv‡Mi cÖavb KvR| G wefv‡M GKwU cwiPvjK, `yBwU hyM¥cwiPvjK I PviwU DccwiPvj‡Ki c`
i‡q‡Q|

5.3 cÖwkÿY wefvM
cÖwkÿY wefvM weAviwWweÕi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i †g․wjK cÖwkÿYmn wewfbœ cÖKvi cÖwkÿY Kvh©µg, †mwgbvi I Kg©kvjvi
Av‡qvRb K‡i _v‡K| GQvovI weAviwWweÕi wZbwU cÖwkÿY cÖwZôv‡bi cÖwkÿY Pvwn`v Aby‡gv`bmn Dbœqb msµvšÍ
hveZxq KvR mgš^q mvab Kiv G wefv‡Mi KvR| G wefv‡M GKRb cwiPvjK I GKRb DccwiPvjK Kg©iZ Av‡Qb|

5.4 cÖkvmb wefvM
weAviwWweÕi ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvaxb Kg©x e¨e¯’vcbv I gvbem¤ú` cwiKíbv (Human Resource Planning)
mn gvbem¤ú‡`i myôz e¨envi wbwðZ Kiv cÖkvmb wefv‡Mi `vwqZ¡| G wefvM GKRb cwiPvjK, GKRb hyM¥cwiPvjK I
`yBRb DccwiPvj‡Ki ZË¡veav‡b cwiPvwjZ nq| cÖkvmb wefv‡Mi AvIZvaxb 5 wU kvLv/DckvLv i‡q‡Q; †hgb- (1)
cv‡mv©‡bj kvLv, (2) k„•Ljv DckvLv (3) ‡cbkb (cÖkvmb) DckvLv (4) mvaviY cwiPh©v DckvLv I (5) hvbevnb
DckvLv|

5.5 A_© I wnmve wefvM
weAviwWweÕi Avw_©K e¨e¯’vcbv msµvšÍ hveZxq Kvh©vw` A_©, wnmve I wbixÿv wefv‡Mi gva¨‡g cwiPvwjZ nq| G
wefv‡Mi AvIZvaxb 5wU kvLv/DckvLv i‡q‡Q; h_v- (1) A_© I ev‡RU kvLv, (2) wnmve kvLv, (3) wbix¶v kvLv, (4)
cwi`k©b kvLv Ges (5) †cbkb (A_©) DckvLv| G wefvM GKRb cwiPvjK, `yBRb hyM¥cwiPvjK Ges PviRb
DccwiPvj‡Ki ZË¡veav‡b cwiPvwjZ nq|

6. GwWwcf~³ cÖKímg~n cwiwPwZ
GK bR‡i weAviwWweÕi 2015-2016eQ‡ii GwWwc






cÖKí msL¨v
†gvU ms‡kvwaZ eivÏ
†gvU Qvo
†gvU e¨q
e¨‡qi nvi

t
t
t
t
t

7wU
13563.00 jÿ UvKv
13539.00 jÿ UvKv
13505.99 jÿ UvKv
98.92% (eiv‡Ïi wecix‡Z)

6.1 GwWwcf~³ cÖKímg~‡ni cwiwPwZ
6.1.1. Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-3 (wcAviwWwc-3)




cÖKí
cÖK‡íi †gqv`
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm

t
t
t

†`‡ki 64wU †Rjvi 200wU Dc‡Rjvi 600wU BDwbqb
RyjvB 2015 †_‡K Ryb 2020
23167.15 jÿ UvKv, wRIwe I BDwbqb cwil`

cÖK‡íi mdjZv AR©‡b KiYxq cÖ¯vÍ e: wjsK g‡Wj Kvh©µ‡gi mdjZvi Rb¨ weAviwWweÕi 45Zg †evW© mfvq wjsK
g‡Wj‡K weAviwWweÕi wbqwgZ Kg©KvÐ wn‡m‡e AšÍf³
y© Kivi wm×všÍ M„nxZ
n‡q‡Q
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
 wjsK g‡Wj n‡”Q GKwU cÖvwZôvwbK KvVv‡gv hvi D‡Ïk¨ MÖvgxY Rb‡Mvôxi Pvwn`v I AvKv•ÿvi ev¯Íevqb;
 RbM‡Yi AskMÖn‡Yi gva¨‡g e¨vcK wfwËK Dbœqb wbwðZ Kiv;
 miKvwi/‡emiKvwi cÖwZôvb/ms¯’vi mKj †mev I mieivn djcÖm~fv‡e mvaviY RbM‡Yi wbKU †cu․Qv‡bv
wbwðZ Kiv;
 Rxebgvb Dbœq‡b ÿz`ª AeKvVv‡gv †givgZ/wbg©vY;
 ¯’vbxq m¤ú` AvniY I gvbem¤ú‡`i Dbœqb
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mKj ‡ÿ‡Î ¯^”QZv I `vqe×Zv wbwðZ Kiv

6.1.2. cjøx RxweKvqb cÖKí (cRxc)-2q ch©vq


cÖKí GjvKv wefv‡Mi




cÖK‡íi †gqv`
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm

t ivRkvnx, Lyjbv, XvKv&, PÆMÖvg, wm‡jU, ewikvj I iscyi
AvIZvq wba©vwiZ 42wU †Rjvi 190wU Dc‡Rjv
t RyjvB 2012 n‡Z Ryb 2017 ch©šÍ
t 33142.07 jÿ UvKv (wRIwe 19085.45 jÿ Ges
BDwewmwmGÕi wbR¯^ Avq n‡Z 14056.62 jÿ UvKv)|

cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
†kqvi I mÂq Rgv K‡i cyuwR MVb;
cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Kvh©µg cwiPvjbvq mÿg Kiv;
weËnxb‡`i gv‡S Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Ð ÿz`ªFY weZiYc~e©K Zv‡`i Kg©ms¯’vb I Avq DcvR©‡bi my‡hvM
m„wó;
mÿg I ¯^q¤¢i cÖwZôvb •Zwi K‡i Avq e„w× I `vwi`ª¨Zv we‡gvPb Kiv |

6.1.3. `vwi`ª¨ we‡gvP‡bi j‡ÿ¨ AcÖavb km¨ Drcv`b, msiÿY, cÖwµqvKiY I evRviRvZKiY Kg©m~wP (2q
ch©vq)
 cÖKí GjvKv
t 64wU †Rjvi 256wU Dc‡Rjv
 cÖK‡íi †gqv`
t RyjvB 2011 †_‡K Ryb 2016 ch©šÍ
 cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t 6093.61 jÿ UvKv (evsjv‡`k miKvi)
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
Avg`vwb wbf©i AcÖavb km¨ †hgb •ZjexR, Av`v, imyb, wcqvR BZ¨vw` Drcv`b e„w×i gva¨‡g †`‡ki
Af¨šÍixY Pvwn`v †gUv‡bv Ges K…lK‡`i Avq e„w×i gva¨‡g Zv‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb;
AcÖavb k‡m¨i Avg`vwb n«v‡mi gva¨‡g ‣e‡`wkK gy`ªvi mvkªq I `vwi`ª¨ we‡gvP‡b Ae`vbmn †`‡ki
A_©‣bwZK cÖe„w×;
DcKvi‡fvMx m`m¨‡`i ÿz`ª ÿz`ª mÂ‡q cuywR MVb I AvZ¥wbf©ikxjZv AR©‡b mnvqZvKiY;
2,30,400 Rb `wi`ª Pvwl‡K wewfbœ wel‡q cÖwkÿYmn Drcvw`Z c‡Y¨i wecYb myweav cÖ`vb|

6.1.4. `wi`ª gwnjv‡`i Rb¨ mgwš^Z cjøx Kg©ms¯’vb mnvqZv cÖKí (B‡im‡úv)
cÖKí GjvKv
cÖK‡íi †gqv`
eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨

t
t
t
t

Lyjbv I ewikvj wefv‡Mi 15wU †Rjvi 59wU Dc‡Rjv|
Rvbyqvwi 2012 n‡Z wW‡m¤^i 2016 ch©šÍ|
13139.82 jÿ UvKv, evsjv‡`k miKvi|
`wi`ª I Amnvq gwnjv‡`i `vwi`ª¨ n«vm Ges Zv‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi
Dbœqb|

6.1.5. Bwbwk‡qwUf di †W‡fjc‡g›U, GgcvIqvi‡g›U, GIqvi‡bm GÛ jvBfwjûW cÖ‡R± KzwoMÖvg
(AvBwWBGGj)


cÖKí GjvKv




cÖK‡íi †gqv`
t
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t

t

KzwoMÖvg †Rjvi 09wU Dc‡Rjvi (72wU BDwbqb I 3wU
†c․imfv)
RyjvB 12 †_‡K Ryb 16 ch©šÍ
2043.75 jÿ UvKv (evsjv‡`k miKvi)

cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
gvbe m¤ú` Dbœq‡bi j‡ÿ¨ Aby‡cÖiYv I m‡PbZv m„wó;
mgvR I cwiev‡ii m¤¢vebvgq kw³ RvMiæK Kiv;
h_v_© Dbœqb I mgwš^Z Kvh©µ‡gi Rb¨ gvbe m¤ú` I mvsMVwbK AeKvVv‡gv m„wó;
Kg©KvÐwfwËK cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g `ÿ gvbe m¤ú` m„wó;
cÖwkÿ‡YvËi mnvqZvi Avqea©K Kg©KvÐ MÖn‡Yi gva¨‡g RxweKv I RxebhvÎvi g‡bvbœqb|
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6.1.6. †mP m¤úªmviY cÖKí




cÖKí GjvKv
t
cÖK‡íi †gqv`
t
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t

5wU wefv‡Mi 20wU †Rjvi 61wU Dc‡Rjv
Rvbyqvwi 2013 †_‡K wW‡m¤^i 2015 ch©šÍ
1983.06 jÿ UvKv (wRIwe 1835.96 jÿ Ges K…lK
mgevq mwgwZ 147.10 jÿ UvKv)

cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
weAviwWwefy³ 524wU APj/A‡K‡Rv wKš‘ †givgZ‡hvM¨ Mfxi bjK~c †givgZ K‡i †mP GjvKv e„w×i
gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× K‡i `vwi`ª¨ we‡gvPb Kiv|

6.1.7 DËivÂ‡ji `wi`ª‡`i Kg©ms¯’vb wbwðZKiY cÖKí (2q ch©vq)
cÖKí GjvKv
t e„nËi iscyi wefv‡Mi 5wU †Rjvi 35wU Dc‡Rjvi 105wU BDwbqb|
cÖK‡íi †gqv`
t GwcÖj, 2014 n‡Z gvP©, 2019 ch©šÍ|
eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm
t 9487.59 jÿ UvKv, evsjv‡`k miKvi|
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
cÖKí GjvKvi `wi`ª cyiæl I gwnjv‡`i `ÿZv Dbœqbg~jK cÖwkÿY cÖ`v‡bi gva¨‡g Drcv`bg~Lx
AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wó;
DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ KuvPvgvj cÖvwß mnRjf¨ Kiv Ges Market Linkage M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ wefvMxq
kn‡i cÖ`k©bx Kvg weµq‡K›`ª ¯’vcb;
¯^í †mevg~‡j¨vi wewbg‡q (evrmwiK gvÎ 6% nv‡i) DcKvi‡fvMx m`m¨‡`i g‡a¨ ÿz`ª FY cÖ`vb;

6.2 Aejyß wKš‘ weAviwWweÕi wbR¯^ e¨e¯’vcbvq cwiPvwjZ cÖKí/Kg©m~wPmg~n
6.2.1. cjøx `vwi`ª¨ we‡gvPb Kg©m~wP (c`vweK)
● cÖKí GjvKv

t 22wU ‡Rjvi 123 Dc‡Rjv|

● cÖK‡íi †gqv`

t RyjvB, 1993 ‡_‡K 2005 ch©šÍ|

● eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm

t 17,066.00 jÿ UvKv (wRIwe)|

cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
 `wi`ª Rb‡Mvôx‡K `jMZfv‡e msMwVZ K‡i Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Ð m¤ú„³ K‡i Zv‡`i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM
m„wó Kiv;
 `wi`ª Rb‡Mvôx‡K mvwe©K Rxeb hvÎvi gvb Dbœq‡b mnvqZv`vbmn ¯’vqxfv‡e Zv‡`i `vwi`ª¨ we‡gvP‡bi
e¨e¯’v Kiv;
 cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g gvbe m¤ú` Dbœqb, `ÿZv e„w× Ges Kg©ÿg Rbkw³‡Z iƒcvšÍi;
 bvix ÿgZvqb I mvgvwRK Dbœqb Kvh©µ‡gi gva¨‡g weËnxb Rb‡Mvôxi fvM¨ Dbœvqb Ges RxebhvÎvi
¸YMZ cwieZ©b mvab|

6.2.2. cjøx cÖMwZ cÖKí (ccÖcÖ)
● cÖKí GjvKv

t 476wU Dc‡Rjvi 476wU BDwbqb|

● cÖK‡íi †gqv`

t RyjvB 2000 n‡Z Ryb 2008 ch©šÍ|

● eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm

t 14966.78 jÿ UvKv (wRIwe)|

cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
 ÿz`ª FY I cÖwkÿY w`‡q Avqea©‡bi †hvM¨Zv e„w×KiY;
 mvgvwRK Dbœq‡b bvixi ÿgZvqb;
 mvwe©K MÖvg Dbœqb, ¯^v¯’¨ I cÖRbb; mvgvwRK ebvqb cÖf„wZ †ÿ‡Î m‡PZbZv e„w×|
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6.2.3. Drcv`bgyLx Kg©ms¯’vb Kg©m~wP (wcBwc)
 cÖKí GjvKv
 cÖK‡íi †gqv`
 cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:

t
t
t

5wU †Rjvi 27wU Dc‡Rjv
RyjvB 1986 n‡Z Ryb 2003 ch©šÍ
9041.78 jÿ UvKv (3q ch©vq) wmWv I wRIwe|

• 50 kZvs‡ki †ewk Rwg bq Ggb Rb‡Mvôx‡K cuywR MV‡b DØy×KiY;
• FY cÖ`v‡bi gva¨‡g Avqe„w×g~jK Kg©KvÐ;
• Av_©-mvgvwRK RxebhvÎvi gvb Dbœqb|
6.2.4 mvi weZiY I FY Kvh©µg (GdGI cÖKí)





cÖKí GjvKv
cÖK‡íi †gqv`
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm
ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv

t
t
t
t

20 †Rjvi 22 wU Dc‡Rjv
RyjvB 1979 n‡Z Ryb 1987 ch©šÍ
173.72 jÿ UvKv (GdGI/BDGbwWwc)
m‡iRwgb wefv‡Mi evRviRvZKiY kvLv

cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
K…wl Drcv`b e„w×i Rb¨ DbœZ mvi I exR mieivn;
bM` A‡_©i gva¨‡g FY cÖ`vb;
†MvWvDb wbg©vY|

6.2.5 mwilvevwo cjøx Dbœqb cÖKí (GmAviwWwc)




cÖKí GjvKv
cÖK‡íi †gqv`
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm

t Rvgvjcyi †Rjvi mwilvevwo Dc‡Rjv
t Rvbyqvwi 1996 n‡Z wW‡m¤^i 1998 ch©šÍ
t 26.00 jÿ UvKv (wRIwe)

 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t m‡iRwgb wefv‡Mi evRviRvZKiY kvLv
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
Av_©-mvgvwRK DbœqbK‡í cÖvwšÍK Pvwl I weËnxb gwnjv‡`i msMVb m„wó;
cyuwR MVb, Avqea©K Kg©KvÐ ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖwkÿ‡YvËi mnvqZv cÖ`vb;
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó|

6.2.6 A¯^”Qj gyw³‡hv×v I Zuv‡`i †cvl¨‡`i cÖwk¶Y I AvZ¥Kg©ms¯’vb Kg©m~wP
 cÖKí GjvKv
t weAviwWwefy³ †`‡ki mKj Dc‡Rjv
 cÖK‡íi †gqv`
t RyjvB 2005 n‡Z Ryb 2009 ch©šÍ
 cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t 3750.00 jÿ UvKv (wRIwe)
 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t m‡iRwgb wefv‡Mi evRviRvZKiY kvLv
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
gyw³‡hv×v I Zvu‡`i †cvl¨‡`i Avq e„w×g~jK Kg©KvÐ ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY cÖ`vb;
cyuwR MVb, FY mnvqZv cÖ`vb, Avq e„w×i gva¨‡g ¯^wbf©iZv AR©b I RxebhvÎvi gv‡bvbœq‡b mnvqZv `vb|

6.2.7 cve©Z¨ PÆMÖvg mgwš^Z mgvR Dbœqb cÖKí
cve©Z¨ PÆMªvg mgwb¦Z mgvR Dbœqb cÖKí evsjv‡`k miKvi cve©Z¨ AÂ‡ji 3wU †Rjvi 25wU Dc‡Rjvq
weAviwWweÕi gva¨‡g RyjvB 1992 †_‡K Ryb 1996 ch©šÍ cve©Z¨ PÆMªvg Av_©-mvgvwRK Dbœqb cÖKí ev¯Íevqb K‡i|
cieZx©‡Z cve©Z¨ PÆMªvg mgwš^Z mgvR Dbœqb cÖKí wk‡ivbv‡g weAviwWwei ZË¡veav‡b ev¯ÍevwqZ n‡”Q|
 cÖKí GjvKv
t ‡`‡ki 03wU cve©Z¨ †Rjvi 25wU Dc‡Rjv
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cÖK‡íi †gqv`

t

RyjvBÕ1992 †_‡K RybÕ 1996 ch©šÍ

 cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t 426.31 j¶ UvKv I evsjv‡`k miKvi
 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t m‡iRwgb wefv‡Mi †mP kvLv
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
cve©Z¨ AÂ‡j emevmKvix †`‡ki Ab¨vb¨ AÂ‡ji Zzjbvq cðv`c` I AbMÖmi Rb‡Mvôxi fvM¨ Dbœqb;

6.2.8 Uv½vBj †Rjvq mgev‡qi gva¨‡g K…wl I †mP Kvh©µg m¤úªmviY I †Rvi`viKiY cÖKít
 cÖKí GjvKv
t
Uv½vBj †Rjvq 11wU Dc‡Rjv
 cÖK‡íi †gqv`
t
RyjvB 1994 n‡Z Ryb 1999 ch©šÍ
 cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t
218.00 j¶ UvKv I evsjv‡`k miKvi
 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t
m‡iRwgb wefv‡Mi †mP kvLv
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
f~wgnxb K…lK I eM©vPvlx‡`i msMwVZ K‡i K…wl I AK…wl Lv‡Z Drcv`b e„w×i j‡ÿ¨ K…wl I †mP Kvh©µg
kw³kvjxKiY;
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó, cvwievwiK Avqe„w× I RxebhvÎvi gv‡bvbœqb;

6.2.9 mgwš^Z `vwi`ª¨ we‡gvPb Kg©m~wP (m`vweK)





cÖKí GjvKv
t
cÖK‡íi †gqv`
t
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t
QvoK…Z AveZ©K (Revolving) FY Znwej|
ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t

‡`‡ki 64 wU †Rjvi 443 wU Dc‡Rjv
Pjgvb
184.25 †KvwU UvKv, ivR¯^ (Abybœqb) ev‡R‡Ui AvIZvq
m‡iRwgb wefv‡Mi m¤úªmviY kvLv

cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
MÖvgxY `wi`ª Rb‡Mvôxi g‡a¨ Drcv`bgyLx Kg©KvÛ ev¯Íevq‡bi Rb¨ msMV‡bi gva¨‡g cÖ‡qvRbxq FY cÖevn
wbiwew”Qbœ ivLv;
mvßvwnK mÂq Rgvi gva¨‡g wbR¯^ Znwej m„wó;
Avi Gj Gd cÖe„w×i gva¨‡g FY Znwej e„w×|

6.2.10 ¸”Q MÖvg cÖKí
 cÖKí GjvKv cÖKí GjvKv
t ‡`‡ki 53wU †Rjvi 137wU Dc‡Rjvq Pvjy i‡q‡Q
 cÖK‡íi †gqv`
t Rvbyqvwi 2009 n‡Z Ryb 2020 ch©šÍ
 cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t 1065.00 jÿ UvKv (‡RwWwmGd)
 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t m‡iRwgb wefv‡Mi m¤úªmviY kvLv
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
†`‡ki f~wgnxb I M„nnxb `wi`ª Rb‡Mvôxi g‡a¨ Drcv`bgyLx Kg©KvÐ ev¯Íevq‡bi Rb¨ AbvbyôvwbK `‡ji
gva¨‡g cÖ‡qvRbxq FY cÖevn wbiwew”Qbœ ivLv;
mvßvwnK mÂq Rgvi gva¨‡g wbR¯^ Znwej m„wó;
AviGjGd cÖe„w×i gva¨‡g FY Znwej e„w×;
Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Ð wewb‡qv‡Mi j‡ÿ¨ RvgvbZwenxb mnR k‡Z© FY cÖ`vb|

6.2.11 MÖvgxY gwnjv‡`i Drcv`bgyLx Kg©ms¯’vb I m‡PZbZv e„w× Kg©m~wP (MÖvgDKmK)



cÖKí GjvKv
cÖK‡íi †gqv`

t evsjv‡`‡ki 3wU †Rjvi 3wU Dc‡Rjv|
t RyjvB 2007 n‡Z Ryb 2010 ch©šÍ|
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cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t 28.00 jÿ UvKv (Av‡d«v-Gwkqvb iæivj †W‡fjc‡g›U
AM©vbvB‡Rkb)
 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t m‡iRwgb wefv‡Mi we‡kl cÖKí kvLvi
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
MÖvgxY gwnjv‡`i `vwi`ª¨ `~ixKiY I Rxeb hvÎvi gvb Dbœqb;
Afxô Rb‡Mvôxi AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó, Avqea©b I µq ÿgZv e„w×;
Av_©-mvgvwRK Dbœqb Gi gva¨‡g bvix I cyiæ‡li g‡a¨ we`¨gvb •elg¨ NyPv‡bv|

6.2.12 MÖvgxY gwnjv‡`i Rb¨ Drcv`bgyLx Kg©ms¯’vb Kg©m~wP (MÖvgDK)




cÖKí GjvKv
t evsjv‡`‡ki 3wU †Rjvi 3wU Dc‡Rjv|
cÖK‡íi †gqv`
t Rvbyqvwi 2004 n‡Z wW‡m¤^i ch©šÍ|
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t 29.10 jÿ UvKv (Av‡d«v-Gwkqvb iæivj †W‡fjc‡g›U
AM©vbvB‡Rkb)
 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t m‡iRwgb wefv‡Mi we‡kl cÖKí kvLv
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
MÖvgxY gwnjv‡`i `vwi`ª¨Zv `~ixKiY I Rxeb hvÎvi gvb Dbœqb;
Drcv`bgyLx Kg©Kv‡Ði wecix‡Z `jfy³ m`m¨‡`i cÖwkÿY I FY cÖ`vb;
Avq e„w×g~jK Kv‡Ri gva¨‡g wbR¯^ cyuwR MVb Ges mq¤¢iZv AR©b
cwievi Z_v mgv‡R bvixi gh©v`v e„w× wel‡q m‡PZbZv e„w×
cwiev‡ii m`m¨‡`i my¯’Zvi Rb¨ ¯^v¯’¨ cwiPh©v I cywó m¤ú‡K© m‡PZb Kiv|

6.2.13 `y‡h©vMc~Y© GjvKvq `vwi`ª¨ we‡gvPbK‡í we‡kl eûgyLx Dbœqb cÖKí (`yG`vwe)





cÖKí GjvKv
cÖK‡íi †gqv`
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm
ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv

t
t
t
t

evsjv‡`‡ki 12wU †Rjvi 12wU Dc‡Rjv|
RyjvB 2000 n‡Z Ryb 2003 ch©šÍ|
870.00 jÿ UvKv (Bdv`)|
m‡iRwgb wefv‡Mi we‡kl cÖKí kvLv

cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
`y‡h©vMc~Y© GjvKvi ÿwZMÖ¯‡Í `i Avq e„w×i my‡hvM m„wó;
`y‡h©vMcÖeY GjvKvi RbM‡Yi Rxeb I m¤ú‡`i wbivcËv wbwðZ Kiv;
cÖvK…wZK `y‡h©v‡M ÿwZMÖ¯Í f~wgnxb I `y¯’ Rb‡Mvôxi Avq e„w×, Av_©-mvgvwRK Dbœqb Ges mviv‡`‡k wbwg©Z
N~wY©So/eb¨v AvkÖq †K‡›`ªi h_vh_ e¨envi wbwðZKiY|

6.2.14 gwnjv weËnxb †K›`ªxq Dbœqb mwgwZ (gwe‡KDm)


cÖKí GjvKv

t

XvKv, gvwbKMÄ, gywÝMÄ, MvRxcyi, bvivqYMÄ, biwms`x
GB 06 wU †Rjvi 20 wU Dc‡Rjvq Kg©m~wPi Kvh©µg
Pj‡Q|
RyjvB 1985 n‡Z Ryb 1993 ch©šÍ|
2659.04 jÿ UvKv (BDwb‡md)|
m‡iRwgb wefv‡Mi we‡kl cÖKí kvLv

 cÖK‡íi †gqv`
t
 cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t
 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
MÖvgxY gwnjv Rb‡Mvôxi Rb¨ Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó Kiv Ges Zv‡`i‡K wewfbœ Avqea©Kg~jK Kg©Kv‡Ð
RwoZ Kiv;
Kg©m~wPfy³ gwnjv‡`i‡K wewfbœ Drcv`bg~jK KzwUi wk‡í wb‡qvwRZ Kiv;
Drcv`b e„w×i Rb¨ Zv‡`i‡K bZzb bZzb cÖhyw³/ ‡K․kj e¨env‡i DØy× Kiv;
evowZ Av‡qi Øviv cwievi I mvgvwRK Dbœqb Z_v RxebhvÎvi gvb e„w× Kiv|
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6.2.15 `yt¯’ cwievi Dbœqb mwgwZ (`ycDm)
 cÖKí GjvKv
t evsjv‡`‡ki 23 wU †Rjvi 22 Dc‡Rjv
 cÖK‡íi †gqv`
t RyjvB 1982 n‡Z Ryb 1993 ch©šÍ|
 cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t AviGjGd mn 170.77 jÿ UvKv (BDwb‡md)|
 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t m‡iRwgb wefv‡Mi we‡kl cÖKí kvLv
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨ t
MÖvgxY `wi`ª cyiæl I gwnjv‡`i Rb¨ Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó Kiv I Zv‡`i wewfbœ Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Ð
RwoZ Kiv;
wewfbœ Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Ði Dci cÖwkÿY cÖ`vb I FY MÖn‡Yi gva¨‡g ¯^vej¯^x Kiv;
evowZ Av‡qi gva¨‡g RxebhvÎvi gvb Dbœqb I mvgvwRK gh©v`v e„w× Kiv;

6.2.16 cÖv_wgK ¯^v¯’¨ cwiPh©v cÖKí (e¨vb wcGBP wm-006)




cÖK‡íi bvg
cÖKí GjvKv

t
t

cÖv_wgK ¯^v¯’¨ cwiPh©v cÖKí ( e¨vb wcGGBPwm-006)
nvU nvRvix-PÆMÖvg, dwKinvU-ev‡MinvU, ev‡KiMÄ-ewikvj
(cÖwZwU Dc‡Rjvq 2wU K‡i BDwbqb)
cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t 16.02 jÿ UvKv, wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v (WHO)
ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv

t

cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨t
gvb Dbœqb|

cwiKíbv, g~j¨vqb I cwiexÿY wefv‡Mi ‡cÖvMÖvwgs kvLv

mÂq Kvh©µg, FY ‡mev, †bZ„‡Z¡i weKvk, Avqe„w× I ¯^-Kg©ms¯’v‡bi gva¨‡g Rxeb hvÎvi

6.2.17 Av`k© MÖvg cÖKí-2
 cÖKí GjvKv
t 39wU †Rjvi 105wU Dc‡Rjv
 cÖK‡íi †gqv`
t GwcÖj 2007 n‡Z Ryb 2017 ch©šÍ
 cÖK‡íi eivÏK…Z A‡_©i cwigvY I Drm t 9.27 jÿ UvKv (wRIwe)
 ev¯ÍevqbKvix wefvM/kvLv
t cÖwkÿY wefvM
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
gvbe m¤ú` Dbœq‡bi Dci ¸iæZ¡ Av‡ivc K‡i f~wgnxb I M„nnxb‡`i `vwi`ª¨ we‡gvPb ;
Afxó Rb‡Mvôxi bvMwiK I gvbweK AwaKvi msiÿY Ges wkÿv, ¯^v¯’¨, Avqe„w×g~jK Kvh©vw` Ges M„n
ms¯’v‡bi gva¨‡g Mixe RbM‡Yi Rxebgvb Dbœqb;
Av_©-mvgvwRK Dbœqb I AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v|

7. weAviwWweÕi Aax‡b cwiPvwjZ wbR¯^ cÖwkÿY cÖwZôvbmg~n
µt
bs
1

2
3

cÖwZôv‡bi bvg

Ae¯’vb

‡hvMv‡hvM

evsjv‡`k cjøx Dbœqb cÖwkÿY Bbw÷wUDU
(weAviwWwUAvB)

Lvw`gbMi, wm‡jU

†bvqvLvjx cjøx Dbœqb cÖwkÿY †K›`ª
(GbAviwWwUwm)
gwnjv cÖwkÿY Bbw÷wUDU (WweøDwUwm)

gvBR`x, †bvqvLvjx

cwiPvjK
0821-760404
drbrdti@brdb.gov.bd
0321-61056

Uv½vBj

0921-63697
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gšÍe¨

8. cÖ`k©bx Kvg †mjm& †m›Uvimg~n
µt
bs
1

wWm‡cø †m›Uv‡ii bvg

2
3
4

5
6

wVKvbv/Ae¯’vb

cÖwZôvi ZvwiL

D‡`¨v³v cÖK‡íi bvg

gšÍe¨
weAviwWweÕi mwgwZi
m`m¨‡`i Drcvw`Z cY¨mg~n
Kviæcjøxi gva¨‡g
evRviRvZKiY Kiv nq

Kviæcjøx

cjøx feb
5,KvIivb evRvi
XvKv-1215

27/04/89

weAviwWwe-RvBKv Gi
†h․_ D‡`¨‡M

cÖ`k©b I cY¨ Dbœqb †K›`ª
(KviæM„n)
I‡gb d¨vkb nvDR ÒkvwšÍÓ

‡iW wµ‡m›U gv‡K©U
Avjxcyi, dwi`cyi
fvjyKv, gqgbwmsn

04/01/1999

DËivÂ‡ji `wi`ª‡`i
Kg©ms¯’vb wbwðZKiY
Kg©m~wP cÖ`k©bx I weµq
†K›`ª
weµq, wecbb I
†mev †K›`ª
cjøx evRvi, XvKv

avc K¨v›U †ivW
†PK‡cvó,iscyi

10/02/2013

Av`k© ‡c․ievRvi
2qZjv, KzwoMÖvg
cjøx Kvbb Kg‡cø·
cøU bs-09, †m±i-08
DËiv, XvKv

01/01/2015

Drcv`bg~Lx Kg©ms¯’vb
Kg©m~wP (wcBwc)
weAviwWwe-‡KvBKv
†h․_ D‡`¨‡M
DËivÂ‡ji `wi`ª‡`i
Kg©ms¯’vb wbwðZKiY
cÖKí (D`KwbK)
-2q ch©vq
AvBwWBGGj cÖKí,
KzwoMÖvg

wWªgcøvRv, 37
nvRx †gvnv¤§` gnmxb
†ivW, `ovUvbv, h‡kvi
nvRx G gv‡jK †P¤^vi 80
h‡kvi †ivW, Lyjbv

30/06/2015

7

cjøx evRvi, h‡kvi

8

cjøx evRvi, Lyjbv

03/09/2013

24/06/2015
`wi`ª gwnjv‡`i Rb¨
mgwš^Z cjøx
Kg©ms¯’vb mnvqZv
cÖKí (B‡im‡cv)

04/08/2015

7.2

weAviwWweÕi Kviæcjøx, KvIivbevRvi, XvKv Gi cÖ`k©Yx I weµq‡K›`ª
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cÖwkÿYv_©x‡`i Drcvw`Z cY¨
weµq Kiv nq

weAviwWweÕi B‡im‡cv cÖK‡íi cjøxevRvi, h‡kvi Gi cÖ`k©Yx I weµq †K›`ª

weAviwWweÕi D`KwbK cÖK‡íi cÖ`k©bx I weµq †K›`ª, iscyi|

9. DcKvi‡fvMx‡`i wKQz mdj Kvwnbx
9.1 K…lK ‡gvt bRiæj Bmjv‡gi mvd‡j¨i Kvwnbx
mvMi Kb¨v KzqvKvUvi •bmwM©K †m․›`h© gwÛZ `wÿY AÂ‡ji me©e„nr Dc‡Rjv Kjvcvov| GiB GKwU MÖv‡gi
bvg PievwjqvZjx| H MÖv‡g Kjvcvov Dc‡Rjvi weAviwWweÕi me©e„nr mwgwZ Aew¯’Z, hvi bvg PievwjqvZjx
K…lK mgevq mwgwZ wjt| mwgwZwUi wbeÜb bs-170 wcwW, ZvwiLt 26/06/74 Bs| GB mwgwZi m`m¨ msL¨v
27 Rb| Rbve bRiæj Bmjvg, H mwgwZi g¨v‡bRvi I GKRb mdj K…lK| 1974 Bs mv‡j weAviwWwe
BDwmwmG wjt †_‡K 2,000/- (`yB nvRvi) UvKv FY MÖnY K‡i K…wlKvR ïiæ K‡ib| Zvui mvgvb¨ cwigvb Rwg
wQj| ZLb Rwg wQj GK dmjx, mvMi cwi‡ewóZ GjvKv nIqvq RwgwU jebv³ wQj Ges eb¨vq Rwg cøvweZ
n‡Zv †m Kvi‡Y GK dmj Drcv`b Qvov Ab¨ †Kvb Dcvq wQj bv| Zuvi msmv‡i Afve AbUb I `ytL Kó Qvov
Avi wKQz wQj bv|
weAviwWweÕi BDwmwmG wjt †_‡K FY MÖnY K‡i eZ©gv‡b wZwb grm¨ Pvl,Mvfx cvjb, gwnl cvjb, nvumgyiMx
cvjb I kvK mewR evMvb K‡i GKRb mdj K…lK| weAviwWwe †_‡K K…wl, grm¨ I Mvfx cvj‡bi Dci
A‡bKevi cÖwkÿY MÖnY K‡i‡Qb| Zuvi eZ©gvb †kqvi Rgv 4,500/- (Pvi nvRvi cuvPkZ) UvKv Ges mÂq Rgv
6,200/- (Qq nvRvi `yBkZ) UvKv| G ermi wZwb gvQ Pvl K‡i Rgv 1,50,000/- (GKjÿ cÂvk nvRvi)
UvKv gvQ wewµ Ki‡Z cvi‡eb e‡j Avkv cÖKvk K‡ib|
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†gvt bRiæj Bmjv‡gi grm¨ Lvgvi I Miæi Lvgvi, PievwjqvZjx, †K Gm Gm, Kjvcvov, cUzqvLvjx|

me©‡kl weMZ 22/04/2015 Bs ZvwiL Kjvcvov BDwmwmG wjt †_‡K wZwb Mvfx cvjb Lv‡Z 34,000/(†P․wÎk nvRvi) UvKv FY MÖnY K‡i‡Qb| Zuvi †Mvqv‡j 18 wU Miæ Ges 5 wU gwnl Av‡Q| msmv‡ii cÖ‡qvRbxq
`y‡ai Pvwn`v wgwU‡q `ya wewµ K‡ib I Miæ gwnl cvjb K‡i AvbygvwbK eQ‡i Avq 1,50,000/- (GKjÿ
cÂvk nvRvi) UvKv| wZwb evwoi cyKzi cv‡o Ges Avw½bvq kvK mewRi Pvl I wewfbœ cÖKvi djR, ebR Ges
†flR MvQ †ivcb K‡i‡Qb| wb‡Ri Pvwn`v wgwU‡q erm‡i 50,000/-(cÂvk nvRvi) UvKv Avq K‡ib| msmvi
Rxe‡b wZwb GKRb mdj e¨w³| wZwb AvavcvKv wUb‡mW evwo‡Z ¯^v¯’¨ m¤§Z †jwU&ªb I †mvjvi we`y¨r e¨envi
K‡ib| MÖv‡gi ¯^”Qj cwiev‡i GKmgq †hgb wQj cyKzi fiv gvQ, †Mvqvj fiv Miæ, nuvm gyiMxi Lvgvi,
kvKmewRi evMvb| Rbve bRiæj Bmjvg eZ©gv‡b †Zgwb GKwU ¯^”Qj cwievi| Rbve bRiæj Bmjvg GKRb
AvZ¥wbf©i, mdj I Av`k© K…lK mgevqx| Zuvi fwel¨Z Rxeb my›`i ¯^vQ›` I myLgq Kvgbv KiwQ|

9.2 ZvbwRjvi c_ Pjv
biwms`x m`i Dc‡Rjvi †g‡nicvov BDwbq‡bi fwMi_cyi MÖv‡gi GK ga¨weË cwiev‡ii †g‡q ZvbwRjv|
Gm.Gm.wm cvk Kivi ci GK ÿz`ª e¨emvqxi mv‡_ we‡q nq Zvi| ¯^vgxi N‡i G‡m fve‡Z _v‡Kb, ¯^í Av‡q
wKfv‡e Pj‡e Zv‡`i msmvi| evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi GK Abyôv‡b n¯Íwkí Drcv`b c×wZi Dci GKwU
cÖwZ‡e`b †`Lvb| wk‡L †d‡jb †kvwcQ I Ab¨vb¨ `ªe¨ mvgM¨x •Zwii
c×wZ| ¯’vbxq gwnjv welqK Kg©KZ©vi
Kvh©vjq †_‡KI G e¨vcv‡i cÖwkÿY
MÖnY K‡ib| ïiæ nq ZvbwRjvi c_
Pjv| GKw`b cÖwZ‡ewk iv‡njvi
civg‡k© biwms`x m`i Dc‡Rjvq
weAviwWweÕi gva¨‡g cjøx cÖMZx
cÖK‡íi AvIZvq 20 Rb gwnjv wb‡q
weMZ 08/02/2011 ZvwiL fMxi_cyi
weËnxb gwnjv `j MVb K‡i| 1g
ch©v‡q cÖ‡Z¨K gv_vwcQz 10,000/UvKv K‡i 2,00,000/- UvKv FY MÖnY
K‡i|
ZvbwRjvi n¯Íwkí Kvh©µg, biwms`x m`i|
ZvbwRjv wbR bv‡g 10,000/- UvKv Ges e¨w³MZ mwÂZ A‡_©i mgš^‡q MwVZ cywuR wb‡q myB, cyw_, †÷vb,
bKkv Rwo wK‡b †kv wcQ mvgMÖx •Zix ïiæ K‡ib| ¯’vbxq †`vKvb ¸‡jv‡Z ZvbwRjvi evbv‡bv †kv wcQ mvgM¨xi
Pvwn`v w`b w`b e„w× cv‡”Q| †Kvb †emiKvix cÖwZôvb wKsev mwgwZ wfwËK †gjv n‡j ZvbwRjvi evbv‡bv `ªe¨
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mvgMÖx cÖ`k©b Kiv nq| Zvi wbcyb nv‡Zi Kv‡Ri evnvwi †kv wcQ mvgMÖxi L¨vwZ `ªæZ Pviw`‡K Qwo‡q c‡o|
d‡j Pvwn`v evov‡bvi mv‡_ mv‡_ wewµI evo‡Q| G‡Z Zvi AvqI †e‡o P‡j‡Q| ¯^vgx I Zv‡K AvšÍwiKfv‡e
mn‡hvwMZv Ki‡Qb| Zvi gy‡L nvwm dz‡U hvq| wZwb mwVK fv‡e mvßvwnK wKw¯Í cwi‡kva K‡i 4_© ch©v‡q 20 Rb
m`‡m¨i bv‡g 4,00,000/- UvKv FY MÖnY K‡ib| wZwb gwnjv `‡ji 8/10 Rb m`m¨‡K n¯Íwk‡íi Dci
cÖwkÿY w`‡q ¯^vej¤^x Kivi †Póv K‡i‡Qb| Zvi gva¨‡g fwMi_cyi weËnxb gwnjv `‡ji Ab¨vb¨ m`m¨ivI
¯^ej¤^x n‡”Qb| Zvi `‡ji 100% FY cwi‡kva K‡i‡Qb| ZvbwRjvi GK †Q‡j I GK †g‡q ¯‥z‡j covïbv
Ki‡Qb| G KvR K‡i ZvbwRjv cwiev‡ii Rb¨ wUwf ,wd«R I Ab¨vb¨ M„n mvgMÖx wK‡b‡Qb| wZwb GLb mšÍvb
wb‡q myLx| ZvbwRjv cwi‡ek I ¯^v¯^¨ m‡PZb| Zvi mdjZv cÖwZ‡ekx‡`iI Aby‡cÖiYv w`‡”Q| ZvbwRjv
GjvKvi †eKvi gwnjv‡`i Av`k©|

9.3 cjøx cÖMwZ cÖKí e`‡j w`‡q‡Q ixZv ivYx gRyg`v‡ii fvM¨
ixZv ivYx gRyg`vi GKRb msMÖvgx
gwnjvi bvg| †ZiLv`v Dc‡Rjvi
mvwPqv`vn cjøx cÖMZx cÖKí (gwnjv) `j
bv‡gi GKwU `j MV‡bi gva¨‡g Zvi
msMÖvgx Rxe‡bi ïiæ| Zvi cwiev‡i †gvU
07(mvZ) Rb m`m¨| 04 (Pvi) wU †g‡q
I 01 (GK) wU †Q‡j| ixZv ivYxi ¯^vgxi
bvg `yjvj P›`ª gRyg`vi| ¯^vgx GKRb
ÿz`ª K…lK| ixZv ivbx 05(cvuP) mšÍvb I
¯^vgx‡K wb‡q AwZ K‡ó w`b hvcb
K‡iwQ‡jb| Ggb mg‡q cjøx cÖMZx
cÖK‡íi `j MVb K‡i fvM¨ cwieZ©‡bi
Avmvi Av‡jv †`Lvq MÖvg msMV‡Ki
ixZv ivYx gRyg`vi QvMj cvj‡b e¨¯Í, †ZiLv`v, Lyjbv|
Dc‡`k †gvZv‡eK †m 20 Rb m`m¨ wb‡q
mvwPqv`vn cjøx cÖMwZ cÖKí gwnjv `j MVb K‡i| cÖ_‡g `‡ji 20 Rb m`‡m¨ bv‡g 1,00,000/- (GKjÿ)
UvKv ÿz`ª FY MÖnb K‡ib| wZwb e¨w³MZ fv‡e 5000/- (cuvP nvRvi) UvKv FY MÖnY K‡ib| GB UvKv †_‡K
wZwb 5 (cvuP) wU QvMj µq K‡ib| QvMj cvj‡bi cvkvcvwk wZwb 50 wKw¯Í†Z m¤ú~Y© FY cwi‡kva K‡ib|
cyuwR wn‡m‡e †_‡K hvq 5wU QvMj| 2q `dvq wZwb `j †_‡K 8,000/- UvKv FY MÖnY K‡ib | GB UvKv †_‡K
wZwb 7 wU QvMj µq K‡ib|
ciewZ© eQ‡i wZwb 10 wU QvMj wewµ K‡i †`b| hvi evRvi g~j¨ cÖvq 20,000/-UvKv| evwK `ywU QvMj 2 wU
K‡i ev”Pv †`q ZLb Zvi QvM‡ji msL¨v nq 6 wU| ixZv ivYx cieZ©x eQi FY †bq 10,000/-(`k nvRvi)
UvKv| ixZv ivYx ZLb mvßvwnK 1500 UvKv K‡i wKw¯Í I 10 UvKv K‡i mÂq `‡j Rgv Ki‡Zv| ixZv ivYx
Gfv‡e cÖwZ eQi FY wb‡q cyuwR MVb Ki‡Z jvM‡jv| Avi Zvi FY I cuywR wgwj‡q QvMj cvj‡bi cvkvcvwk
wPswoi †N‡i I UvKv wewb‡qvM K‡iwQ‡jb| Zv‡Z K‡i ixZv ivYx GB `yB LvZ †_‡K cÖvq 50,000/- UvKv K‡i
cuywR MVb K‡iwQ‡jb| ixZv ivbx Zvi msmvi I †Q‡j †g‡qi LiP Gi ga¨ w`‡qB K‡iwQ‡jb| `j †_‡K
23,000/- UvKv FY MÖnY K‡ib| wZwb cyiv UvKv w`‡q QvMj µq K‡ib Avi wPsoxi †N‡i jvMvb| eZ©gv‡b
wZwb cÖwZ eQi cÖvq 65,000/- UvKv Kg©‡ÿ‡Î wewb‡qvM K‡ib| ixZv ivYx cÖK‡í †XvKvi ci Pvi †g‡q I GK
†Q‡j‡K covïbv Kwi‡q‡Qb| wZwb Zvi wZb †g‡q‡K weevn w`‡q‡Qb| †QvU †g‡q MÖvRy‡qU cixÿv_©x| †Q‡j
cov‡kvbvi cvkvcvwk evev gv‡qi Kv‡R mvnvh¨ Ki‡Qb| ixZv ivYx ¯^v¯’¨ m¤§Z cvqLvbv I wbivc` cvwb e¨envi
K‡ib| wZwb Zvi msmv‡ii myL ¯^v”Q›` wdwi‡q G‡b‡Qb| Zvi GB fvM¨ cwieZ©‡bi Rb¨ cjøx cÖMwZ cÖKí
weAviwWwe †ZiLv`v Lyjbv Gi Kv‡Q wPiFYx|
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10. d‡Uv M¨vjvwi (weAviwWweÕi Kvh©µ‡gi wKQz wPÎ)

km¨ F‡Yi my` gIKz‡di fZz©wKi †PK weZiY Abyôv‡b gvbbxq cÖavbgš¿x, e½eÜz AvšÍRv©wZK m‡¤§jb †K›`ª

km¨ F‡Yi my` gIKz‡di fZz©wKi †PK weZiY Abyôv‡b gvbbxq gš¿x
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46 Zg †evW© mfvq weAviwWweÕi cjøx fe‡b gvbbxq gš¿x, cÖwZgš¿x I mwPe g‡nv`‡qi AvMgb

weAviwWweÕi 46 Zg †evW© mfvq gvbbxq gš¿x, cÖwZgš¿x, mwPe, gnvcwiPvjK mn Ab¨vb¨ m`m¨e„›`
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`vwi`ª¨ we‡gvP‡bi j‡ÿ¨ AcÖavb km¨ Drcv`b, msiÿ‡Y cÖhyw³MZ Kjv‡K․kj
welqK cÖwkÿ‡Yi mb`cÎ weZiY

PvwjZvZjv gwnjv mwgwZi wgiv ivYx cvj,bovBj m`i, bovBj

‡gvevBj mvwf©wms cÖwkÿY, evcvW©

‡nvMjv cvZvi cÖwkÿY,KPzqv, ev‡MinvU

G‡¤^vWvwis cÖwkÿ‡Y mgevqx

gyiMxi Lvgvi, †g‡ncyi m`i
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৪.৪ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া
ভ
ফাঙ্গারী চারতয অরফাংফারদত দনতা চাতীয রতা ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄরচবুয যভান স্বাধীনতান্ত্তায ফাাংরান্দ পুনকঠন
এফাং ক্ষুধা  দারযদ্র্ভৄক্ত ফাাংরান্দ কড়ায প্রতযন্য় প্রাথরভও ম ভান্য় দম ওর দন্ক্ষ গ্রণ ওন্যরঙন্রন তায ভন্ধ্য
দদন্য দারযদ্র্ীরড়ত উত্তযাঞ্চন্র ল্লী উন্নয়ন রবরত্তও প্ররক্ষণ  কন্ফলণা দওন্দ্র প্ররতষ্ঠা অন্যতভ। রতরন মথাথ ভই অনুবফ
ওন্যরঙন্রন দম, গ্রাভরবরত্তও ফাাংরান্দন্য উন্নয়ন্ন প্ররক্ষণ  কন্ফলণায দওান রফওল্প নাই। তাঁয এওান্ত প্রন্ঘষ্টায় ১৯৭৪
ান্র ফাাংরান্দন্য প্রথভ ঞ্চফারল ভও রযওল্পনায আতায় ২.২০ দওাটি োওা ফযাে প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ এওান্ডভী
প্ররতষ্ঠা রাব ওন্য। যফতীন্ত ১৯৯০ ান্র ১০নাং আইন্নয িাযা ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুড়া এওটি চাতীয় প্ররতষ্ঠান
রন্ন্ফ স্বীকৃরত রাব ওন্য। এওান্ডভীয ভর দারয়ত্ব প্ররক্ষণ, কন্ফলণা, প্রান্য়ারকও কন্ফলণা রযঘারনা  এডবাইচারয
ারবভন্ ফা যাভভ দফা প্রদান ওযা। এওান্ডভী প্ররতষ্ঠারগ্ন দথন্ও উরল্লরঔত দারয়ত্ব পরবান্ফ ারন ওন্য আন্ঙ।
ফতভভান্ন আযরডএ সুরনরদ ভষ্ট রবন  রভনন্ও াভন্ন দযন্ঔ ওভভওাে রযঘারনা ওন্য মান্ছ।

প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ
এওাডভী ১৯৭৩-৭৪ ন্ত ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্যয জুন ২০১৬ ম ভন্ত ৪,৩৭৮টি ব্যান্ঘ দভাে ৩,৮৯,৪৪২ চনন্ও প্ররক্ষণ
প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ মায ভন্ধ্য পুরুল ১,৬৩,১৪০ চন এফাং ভররা ৬০,৪০৩ চন। ২০১৫-১৬ ান্রয প্ররক্ষণ ওাম ভক্রন্ভ
রনচস্ব, এওান্ডভীয রফরবন্ন প্রওল্প এফাং রফরবন্ন াংস্থায দমৌথ উন্দ্যান্ক দভাে ১৫৮ টি দওা ভ রযঘারনা ওন্য। এ ওর
দওান্ ভ ফ ভন্ভাে ৬৪,০৩২ চন প্ররক্ষণাথী অাংগ্রণ ওন্যন। অাংগ্রণওাযীন্দয ভন্ধ্য ৪৫,৫৪৪ চন পুরুল এফাং
১৮৪৮৮ চন ভররা।

প্ররক্ষণ ওাম ভক্রন্ভয ায-াংন্ক্ষ (জুরাই ২০১৫ ন্ত জুন ২০১৬)
উন্দ্যাক্তা
১।
২।
৩।
৪।
৫।

৬।

এওান্ডভীয রনচস্ব উন্দ্যান্ক আন্য়ারচত
প্ররক্ষণ
এওান্ডভীয প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওন্ল্পয
অথ ভায়ন্ন রযঘাররত প্ররক্ষণ
অন্যান্য প্ররতষ্ঠান্নয আরথ ভও ন্মারকতায়
রযঘাররত প্ররক্ষণ
ফরযাকত প্ররতষ্ঠান ওর্তভও রযঘাররত প্ররক্ষণ
রফরবন্ন রক্ষা প্ররতষ্ঠান দথন্ও আকত ঙাত্র-ঙাত্রী 
যওাযী/ন্ফযওাযী
প্ররতষ্ঠান্নয
ওভভওতভা/
ওভভঘাযীবৃদ এওান্ডভীয উদ্ভাফনীভরও ওভভওাে
রযদভন
আন্তচভারতও কৃরল প্রভেরক্ত দভরা-২০১৫
দভাে

দওা ভ
াংখ্যা

ব্যাঘ
াংখ্যা

অাংগ্রণওাযীয াংখ্যা
পুরুল
ভররা
দভাে

২২

২৭

৯৯৩

৩৫৪

১৩৪৭

৫৫৩৩

৯

২১

৫৮৩

১১১

৬৯৪

৪৩৯৪

২৪

১৬৮

৩৫৬৮

২২৩৮

৫৮০২

৫০৪৭৮

৫৯
১৩

১০৫
৩৯

৫৮৭১
১৮৭৩

১৬১৩
১২৬৮

৭৪৮৪
৩১৪১

১৬১৬৪
৩৮১৬

১
১৫৮

১
৩৫৭

৩২৬৫৬
৪৫৫৪৪

১২৯০৮
১৮৪৮৮

৪৫৫৬৪
৬৪০৩২

৪৫৫৬৪
১২৫৯৪৯

প্ররক্ষণ
চনরদফ

কন্ফলণা ওাম ভক্রভ
এওান্ডভীয ভর ওাম ভক্রন্ভয ভন্ধ্য কন্ফলণা অন্যতভ। ল্লীফাীয চীফন চীরফওায ভান্নান্নয়ন, ল্লী উন্নয়ন্নয রফরবন্ন
ভস্যা  ম্ভাফনা রঘরিতওযণ, নাযী  ররঙন্য় ড়া চনন্কাষ্ঠীয ভস্যা রঘরিতওযণ, কৃরল  রযন্ফফািফ দেওই
প্রভেরক্ত উদ্ভাফন্ন ায়তা, কন্ফলণারব্ধ পরাপন্রয রবরত্তন্ত প্রান্য়ারকও কন্ফলণায দওৌর রনধ ভাযণ ওযা কন্ফলণায ভর
রক্ষয। এঙাড়া, প্ররক্ষণ উওযণ ততযীন্ত কন্ফলণায পরাপর ব্যফায ওযা য়। চাতীয় ল্লী উন্নয়ন নীরত, দারযদ্র্
রফন্ভাঘন দওৌরত্র, আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন, কৃরল উন্নয়ন, রযন্ফ াংযক্ষণ ইতযারদয প্ররত রক্ষয দযন্ঔ কন্ফলণা
প্রওল্পভ রযঘারনা ওযা ন্য় থান্ও। এফ কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ শুদৄ ল্লী উন্নয়নই নয় ল্লী উন্নয়ন্নয ান্থ
ম্পৃক্ত নীরত রনধ ভাযও  কন্ফলওন্দযন্ও ায়তা  যাভভ প্রদান ওযা য়।
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কন্ফলণায রফলয়ভ
 রাে উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (Millennium Development Goal): ঘযভ ক্ষুধা  দারযদ্র্ দূযীওযণ, ফায
চন্য প্রাথরভও রক্ষা, দচোয ভতা  নাযীয ক্ষভতায়ন, রশু ভতুযায ওভান্না, ভার্ত স্বাস্থয উন্নয়ন  রযন্ফ
াংযক্ষণ ইতযারদ।
 আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন (Socio-economic Development): ক্ষুদ্র্ ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুান, ইকবন্যভান্স, দচোয উন্নয়ন, প্রারতষ্ঠারনও উন্নয়ন, াভারচও ক্ষভতায়ন, রনযাদ ঔাফায ারন  স্যারনন্েন, ারফ ভও
গ্রাভ উন্নয়ন, রক্ষা, স্বাস্থয  পুরষ্ট, চনাংখ্যা  রযফায রযওল্পনা, ক্ষুদ্র্ গোন্কারষ্ঠয উন্নয়ন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন,
রাফ, চন রযাংখ্যান (Demography), দরাও প্রান, ভাচ রফজ্ঞান, ভাচওভভ, এনরচ এয রফরবন্ন
ওভভসূরঘ  অন্যান্য।
 কৃরল উন্নয়ন (Agricultural Development): স্য ফহুভৄঔীওযণ, দঘ  ারন ম্পদ ব্যফস্থানা, দািী,
ভৎস্য  শু ম্পদ, না ভাযী/ন্াভ কান্ড ভরনাং, শু স্বাস্থয রযঘম ভা, কৃরল মন্ত্রায়ন, াইরিড প্রভেরক্ত, ফীচ প্রভেরক্ত, ঔাদ্য
প্ররক্রয়াচাতওযণ  কৃরল ব্যফা, ভরত্তওা  ভূরভ উন্নয়ন, প্রঘররত কৃরল, উদ্যান পর, কৃরল ম্প্রাযণ  কৃরল
অথ ভনীরত, ইতযারদ।
 রযন্ফ াংযক্ষণ  উন্নয়ন (Environmental Protection and Development): াভারচও
ফনায়ন, রনযাদ ারন, আন্ ভরনও ভস্যা দূযীওযণ, দূন্ম ভাক ব্যফস্থানা, চরফায়ু রযফতভন, ভরন্বত ফারাই
ব্যফস্থানা, তচফ কৃরল  ভাটিয উফ ভযতা বৃরি, ল্লী জ্বারানী, ফান্য়াগ্যা প্রভেরক্ত, ঔযারষ্ণু পন্রয রফরবন্ন চাত
উন্মাকীওযণ  যীক্ষণ, দরক্ষণাঞ্চন্র রফণাক্ত এরাওায় রফণ রষ্ণু চান্তয উন্মাকীওযণ  যীক্ষণ ইতযারদ।
উরল্লরঔত রফলয়ভ ঙাড়া অনুলদ দস্যবৃদ কন্ফলণা ওরভটিয সুারযন্য রবরত্তন্ত ভারযঘারন্ওয
অনুন্ভাদনক্রন্ভ ল্লী  কৃরল উন্নয়ন াংক্রান্ত ভেন্কান্মাকী রফরবন্ন রফলন্য়য উয দক্ষতাভরও কন্ফলণা রযঘারনা
ওন্য থান্ওন।

এওান্ডভীয কন্ফলণা ওাম ভক্রভ
এওান্ডভী প্ররতষ্ঠাওার দথন্ও জুন, ২০১৬ ম ভন্ত দভাে ৪৩১টি কন্ফলণা প্রওা ওযা ন্য়ন্ঙ। এয ভন্ধ্য জুরাই, ২০১৫ ন্ত
জুন, ২০১৬ ম ভন্ত দভাে ৩২ টি কন্ফলণা প্ররতন্ফদন প্রওারত ন্য়ন্ঙ। রনন্ঘ প্রওারত কন্ফলণা প্ররতন্ফদন্নয তাররওা
উস্থান ওযা ন্রা।
াযরণ – ১: প্রওারত কন্ফলণা প্ররতন্ফদন্নয তাররওা ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য
Sl.
No.

Title of the Research Project

Researcher(s)

1.

Impact of Asset Transfer on the Livelihood of Char Dwellers

M A Matin
Dr. AKM Zakaria
MN Islam
Abdullah Al Mamun

2.

Socio-Economic and Political Background of Women Vice-Chairs in the
Upazila Parishad: A Study in Rajshahi and Rangpur Division

Salma Mobarek

3.

“িান্ফ াংকঠিত ওন্য ভান্চয ইরতফাঘও রযফতভন্ন রওন্ায- রওন্াযীন্দয ক্ষভতায়ন” ওভভসূরঘয প্রবাফ
ভীক্ষা

তারযও আভদ
এন্ওএভ ঔায়রুর আরভ
াযায়াত যীদ
দঔ ারযয়ায দভাােদ

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Women’s Role in Cyclone Preparedness and Response: Experiences of the
Cyclone Sidr in 2007 and Aila in 2009
In Vitro Shoot Proliferation of Strawberry (Fragaria ananassa Duch.) through
Micro propagation

The Effects of Gibberellic Acid (GA3) on Table Grape Production (Vitis
vinifera L.) (Journal)
Growth Performance and Profitability of
Mono-sex Tilapia Cultivation in Pond (Journal)
Business opportunity of Trichoderma Composting Technology (Journal)
Development of Climate Resilient Agricultural Technology suitable for Chars
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Effects of Organic and Inorganic Seed Treatments on Quality of Vegetables
Seed in Storage
Social Vulnerability of Women Living in the Jamuna River Char: A
Comparative Study between CLP Programme Area and Non CLP Area
Determination of Trichoderma Dose for Preparing Quality Bio fertilizer
The Impact of Modern Technology on Traditional Rice-based Cropping
Systems: Climate Change Adaptation in different Agro-Ecological Settings
Chandkarim Sarbik Gram Unnayan Samabaya Samity Limited: A case study
(Journal)
Fostering Community Based Waste Management Practice for Developing
Sustainable Environment (Journal)
Role of Homestead Agro-forestry on Livelihood of Bangladesh: A new
challenge to Agricultural Sustainability (Journal)
Usages Pattern of Mobile Banking Services in Rural Areas: A Studies at
Sherpur Upazila of Bogra District (Journal)
Local Environmental Exposure and Community Vulnerability to Climatic
Hazards in Bangladesh (Journal)
Mass Media, the Rights of Disabled People of Bangladesh: A critical
Overview (Journal)
An Economic Study on Maize Production in some Selected Areas of Pabna
District in Bangladesh (Journal)
Changing pattern of rural livelihoods in Bangladesh: An impact study on the
Hatikumrul–Bonpara Highway in Chalan Beel (Journal)
Evaluation of Capacity Development Course for Local Government Support
Project: a Qualitative Study (Journal)
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Kumar Sarkar
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24.

Project Risk Management in Housing Projects in Dhaka, Bangladesh (Journal)

25.

Renewable Energy as a means of Rural Livelihood improvement in
Bangladesh: An Experience of RDA (Journal)

26.

Women’s Empowerment through Seed Business under WISE project (Journal)

27.

Socio-economic Impact Study of Micro Credit on Vulnerable Rural Poor at
Sherpur Pouroshava: Experience from RDA-Credit Programme (Journal)

Md. Mazharul Anowar
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প্রান্য়ারকও কন্ফলণা
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুড়া রফকত প্রায় রতন দও ধন্য গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয আথ-ভ াভারচও  চীফনমাত্রায
ভান্নান্নয়ন্নয রন্ক্ষয রনযরবান্ফ কন্ফলণা  যীক্ষা-রনযীক্ষায ভাধ্যন্ভ রফরবন্ন ভন্ডর উদ্ভাফন্নয রনরভত্ত প্রান্য়ারকও
কন্ফলণা প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওন্য মান্ছ। ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য দভাে ২৫টি প্রান্য়ারকও কন্ফলণা ফাস্তফায়নাধীন যন্য়ন্ঙ।
এগুররয ভন্ধ্য এরডরর্ভক্ত ৫টি প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প, এরডর ফরভূভত ৩টি প্রওল্প এফাং এওান্ডভীয স্ব-অথ ভায়ন্ন
রযঘাররত প্রদভনী ঔাভান্যয ৮টি ইউরনে এফাং ৭টি দন্টায এয ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্ছ। ইন্তাভন্ধ্য ২টি প্রান্য়ারকও
কন্ফলণা প্রওল্প ভাপ্ত ন্য়ন্ঙ এফাং ১২টি প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প অনুন্ভাদন্নয প্ররক্রয়াধীন যন্য়ন্ঙ। ঘরভান
প্রান্য়ারকও কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয উন্ল্লখ্যন্মাগ্য অগ্রকরত রনম্নরূেঃ

এরডরর্ভক্ত ঘরভান প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
1. মভৄনা, দ্মা এফাং রতস্তা ঘযাঞ্চন্রয ভান্ওভে ঘযান্নর উন্নয়ন (M4C) ওারযকরয ায়তা প্রওল্প।
2. আযরডএ ঔাভায এফাং ল্যাফেঃ স্কুর এে ওন্রচ আদৄরনওায়ন প্রওল্প।
3. ‘‘গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নয়ন এফাং আদৄরনও নাকরযও সুন্মাক সুরফধা ম্বররত ভফায়রবরত্তও ফহুতর
বফন রফরষ্ট ‘ল্লী চনদ’ রনভভাণ’’ াংক্রান্ত প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
4. ারন াশ্রয়ী আদৄরনও প্রভেরক্তয ম্প্রাযণ  রফস্তায এফাং ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ পন্রয উৎাদন বৃরি ীল ভও
প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প।
৫. ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযরডএ), যাংপুয স্থান ীল ভও প্রওল্প।

এরডর ফরভূভত ঘরভান প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
1. ট্রাইন্ওাডাভভা ওন্ম্পাষ্ট প্রভেরক্ত ম্প্রাযন প্রওল্প।
2. চরফায়ু রযফতভন দভাওান্ফরায় এরয়া  দরক্ষণ এরয়া ঔযা প্রফণ এরাওায় ারন াশ্রয়ী ধান্নয চাত উন্নয়ন
 রফস্তায প্রওল্প।

স্ব-অথ ভায়ন্ন রযঘাররত আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্যয প্রান্য়ারকও কন্ফলণা
(১) পর ইউরনে
(২) না ভাযী ইউরনে
(৩) দাররট্র ইউরনে
(৪) দডইযী ইউরনে

(৫) ভৎস্য ইউরনে
(৬) টিসুয ওারঘায এে ফান্য়ান্েওন্নাররচ ইউরনে
(৭) ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃরল মন্ত্রারত ইউরনে
(৮) কৃরলে প্ররক্রয়াচাতওযণ, াংযক্ষণ  রফণন
(এরএভ) ইউরনে।

স্ব-অথ ভায়ন্ন রযঘাররত প্রান্য়ারকও কন্ফলণাভরও দন্টাযভ ( এওান্ডভীয দফাড ভ অফ কবণ ভয ওর্তভও অনুন্ভারদত)
১)
২)
৩)
৪)

৫) ঘয দডবন্রান্ভন্ট রযাঘ ভ দন্টায (ররডআযর)
৬) দন্টায পয ওরভউরনটি দডবন্রান্ভন্ট (রররড)
৭) ল্লী াঠারা কন্ফলণা দন্টায (ররআযর)।

দঘ  ারন ব্যফস্থানা দওন্দ্র (রআইডরিউএভ)
কফারদশু কন্ফলণা  উন্নয়ন দওন্দ্র (ররডআযর)
ীড এে ফান্য়ান্েওন্নাররচ দন্টায (এরফর)
রযরনউএযাফর এনারচভ রযাঘ ভ দন্টায (আযইআযর)

ভাপ্ত এরডরর্ভক্ত প্রওল্পভ
১।

কফারদশু ারন এফাং ফান্য়াগ্যা দফাতরচাতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘনভরও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা
(াংন্ারধত) ীল ভও প্রওল্প;
(২) ানফ তক গ্রাভ উন্নয়ন কভতসূনচ-২য় ম তায় (ননবনডন), আযনডএ অং।
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এরডরর্ভক্ত ঘরভান প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্পভ
১| মভৄনা, দ্মা এফাং রতস্তা ঘযাঞ্চন্রয ভান্ওভে ঘযান্নর উন্নয়ন (M4C) প্রওল্প
ফাাংরান্দ যওায  এরডর’য অথ ভায়ন্ন রযঘাররত এওটি ওারযকরয ায়তাধভী ঘরভান প্রওল্প। রফশ্ব উষ্ণায়ন 
চরফায়ু রযফতভন্নয পন্র চনচীফন্ন ভাযাত্বও হুভওীয সৃরষ্ট ন্ছ। ঘযাঞ্চরগুন্রা নদী দফরষ্টত এফাং ভর ভূঔে দথন্ও
রফরছন্ন য়ায় দমাকান্মাক  উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ব্যাত ন্ছ। ঘন্যয এই দবৌকররও রফম ভয় এফাং ভর-ভূঔে দথন্ও
রফরছন্নতা ব্যাও প্রবাফ দপন্র দমাকান্মাক, ফাচায ব্যফস্থানা তথা ঘযগুন্রায অথ ভননরতও উন্নয়ন্নয উয। তদুরয,
ঘযগুন্রা অন্নওগুরর কৃরল রবরত্তও অথ ভননরতও ওাম ভক্রন্ভয ম্ভাফনান্ও আঁওন্ড় ধন্য আন্ঙ। মায পন্র ঘযগুন্রা
স্যবাোয রন্ন্ফ খ্যাত। উৎারদত ঔাদ্য স্যই স্থানীয় ফারদান্দয আন্য়য অন্যতভ উৎ এফাং কৃরলওান্চ
রনন্য়ারচত শ্ররভওন্দয ওভভাংস্থান্নয রনযাদ দক্ষত্র। রওন্তু ঘযাঞ্চন্র দেওই ফাচায ব্যফস্থানা না থাওায় উৎারদত
কৃরল ন্েয ন্যায্যভল্য রনরশ্চত ন্ছ না পন্র ঘযফাী রদন রদন ঘযভ দারযদ্র্তা, অরনশ্চয়তা এফাং রফম ভয় প্রাকৃরতও
প্ররতকূরতা বৃরি ান্ছ।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
M4C প্রওল্পটিয ভর রক্ষয ন্রা আয় বৃরিয ভাধ্যন্ভ ফাাংরান্দন্য উত্তয  উত্তয-রশ্চভ অঞ্চন্রয রনরদ ভষ্ট রওছু দচরায ঘন্য
ফফাওাযীন্দয দারযদ্র্তা  রফম ভয় হ্রা ওযা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এয ম্পদ স্তান্তয

ওাম ভক্রন্ভয পরাপন্রয উয রবরত্ত ওন্য ঘয উৎাদওন্দয ওভভওােন্ও দৃহ  রক্তারী ওযায রন্ক্ষয প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন
ওযা ন্ছ।
প্রওল্প এরাওা

অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে

: দদন্য উত্তয  উত্তয রশ্চভ অঞ্চন্রয দভাে ১০টি দচরায (ফগুড়া, রযাচকঞ্জ,
কাইফািা, চাভারপুয, কুরড়গ্রাভ, রারভরনযাে, যাংপুয, নীরপাভারয, োঙ্গাইর
এফাং াফনা) ঘযাঞ্চর।
: ৬৩০৮.৮৫ রক্ষ োওা (প্রওল্প াায্য-৫৫৫৯.৮৫ রক্ষ; রচরফ-৭৪৯.০০ রক্ষ)

জুন, ২০১৬ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্যয়
ঘররত অথ ভ ফঙন্য ফযাে
ঘররত অথ ভ ফঙন্যয জুন/১৬ ম ভন্ত ব্যয়

: ৬০৫৬.৪৮ রক্ষ োওা (প্রওল্প াায্য-৫৩৭৭.২৩ রক্ষ; রচরফ-৬৭৯.২৫ রক্ষ)
: ১৭০০.০০ রক্ষ োওা (প্রওল্প াায্য-১৫২.০০ রক্ষ; রচরফ-১৫৪৮.০০ রক্ষ)
: ১৬৭৮.৪৫ রক্ষ োওা (প্রওল্প াায্য-১৫২৬.৪৫ রক্ষ; রচরফ-১৫২.০০ রক্ষ)

প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভ




ঘযাঞ্চন্র উৎারদত ন্েয (ভূট্টা, ভরযঘ, াে) উৎাদন  উৎল ভতা াধন্ন াংরিষ্ট রফলন্য় রফন্লারয়ত
প্ররতষ্ঠানন্ও ম্পৃক্তওযন্ণয ভাধ্যন্ভ উন্নত চাত, উৎাদন িরত, প্রভেরক্ত স্তান্তয  ম্প্রাযণ।
নদীয উবয় তীন্য বাভান খাে ম্প্রাযন্নয সুন্মাক সৃরষ্ট  তা উন্নয়ন্ন স্থানীয় উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট এফাং
ঘন্যয দমাকান্মাক ব্যফস্থায উন্নয়ন ওন্য ন্েয ফাচায ব্যফস্থানা।

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত




M4C প্রওন্ল্পয ‘‘ঘন্যয দৃশ্যে রযফতভন’’ ীল ভও এও ওভভারা রফকত ৫ জুন, ২০১৬ ঢাওায় আন্য়াচন
ওযা য়। ওভভারায় M4C প্রওন্ল্পয পরাপর এফাং এয ভাধ্যন্ভ ঘন্য ফফাযত ভানুন্লয অথ ভননরতও

রযফতভন্ন যওাযী  দফযওাযী, স্থানীয়  চাতীয় ম ভান্য়য দফাদানওাযীন্দয অফদান উন্ল্লঔ ওযা য়।
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয অরতরযক্ত রঘফ চনাফ আনদ ঘন্দ্র রফশ্বা প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ
ওভভারায় উন্িাধনী ফক্তব্য যান্ঔন। ওভভারায় যওাযী উচ্চ মান্য়য ওভভওতভা, দাতাাংস্থায প্ররতরনরধ 
রফরবন্ন দফযওাযী াংস্থায উচ্চ ম ভান্য়য প্ররতরনরধকণ উরস্থত রঙন্রন।
ঘযাঞ্চন্র M4C প্রওন্ল্পয উন্দ্যান্ক ৩টি কৃরল উওযণ রফক্রয়ওাযী প্ররতষ্ঠান্নয ভাধ্যন্ভ ভূট্টা  ফাদান্ভয
দক্ষন্ত ভানম্পন্ন উওযণ ব্যফান্যয পরাপর প্রদভন্ণয চন্য ১৩টি কৃলও ভাঠ রদফন্য আন্য়াচন ওযা
য় দমঔান্ন ১,৩১৬ চন কৃলও-কৃলাণী উরস্থত রঙর।
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M4C প্রওন্ল্পয উন্দ্যান্ক  কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তন্যয ন্মারকতায় ২,৭১৩ চন কৃলন্ওয ভান্ছ ঘয

উন্মাকী উন্নত িরতন্ত ফাদাভ ঘান্লয পরাপর প্রদভন্নয চন্য ২৩টি ভাঠ রদফন্য আন্য়াচন ওযা য়।
এঙাড়া এ রফলন্য় অরবজ্ঞতা রফরনভয় ওভভারায আন্য়াচন ওযা য়।
M4C প্রওন্ল্পয ন্মারকতায় প্রান দওাম্পানী ঘন্যয ফাদান্ভয নভৄনা ঘীন, ভারন্য়রয়া  ভান এ
াঠিন্য়ন্ঙ। এঙাড়া প্রান এ ম ভন্ত ২৫৯ দভরট্রও েন আলু  ৭৫ দভরট্রও েন ভরযঘ ঘয দথন্ও ক্রয় ওন্যন্ঙ।
M4C প্রওন্ল্পয ন্মারকতায় ঘযাঞ্চন্র ১৪ চন চুরক্তফি ব্যফায়ীয ভাধ্যন্ভ ৮৩৪ চন ফাদাভ ঘালীন্ও
৩৪টি গ্রুন্ ঘাল যফরতভ ব্যফস্থানায উন্য প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এই ব্যফায়ীযা ২১০৫ চন ঘয
কৃলন্ওয ওাঙ দথন্ও ১,৭২,৮৭,২০০ োওা ভন্ল্য ৩৩০ দভরট্রও েন ফাদাভ ক্রয় ওন্যন। অনুরুবান্ফ ৬৫ চন
চুরক্তফি ভূট্টাব্যফায়ী ২৯,৯৬০ চন ঘন্যয কৃলন্ওয ওাঙ দথন্ও ৩৮ দওাটি ১২ রাঔ ৮৫ াচায োওা ভন্ল্য
ভূট্টা ক্রয় ওন্য।
ঘযাঞ্চন্র দমাকান্মাক ব্যফস্থায উন্নয়ন্ন ৫টি দোটিাং দষ্টন ততযী ওাচ ভারপ্তয ন্থ। এঙাড়া ২৮ টি ভন্ডর
দনৌওা  ২টি দখাড়ায কাড়ী স্তান্তয ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ। ঘন্যয ভানুল উৎা  আগ্রন্য ান্থ রনযান্দ এই
সুরফধাগুন্রা ব্যফায ওযন্ঙন।
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভীন্ত স্থারত ঘয উন্নয়ন কন্ফলণা দওন্দ্রন্ও (CDRC) এওটি ঘয রবরত্তও নন্রচ
দন্টান্য রযনত ওযায রন্ক্ষয M4C  আযরডএ’য দমৌথ ওাম ভক্রভ ান্ত দনয়া ন্য়ন্ঙ।

ঘযাঞ্চন্র পর উৎাদন ব্যফস্থা
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ঘযাঞ্চন্র দমাকান্মাক ব্যফস্থায উন্নয়ন

ঘন্যয ভররান্দয স্তরল্প ওাম ভক্রভ
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২| আযরডএ ঔাভায এফাং ল্যাফেঃ স্কুর এে ওন্রচ আদৄরনওায়ন প্রওল্প
ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন চানুয়ারয ২০১৪ ন্ত রডন্ম্বয ২০১৬ দভয়ান্দ ইা এওটি ঘরভান প্রওল্প। গ্রাভফহুর
ফাাংরান্দন্ ল্লী উন্নয়ন ব্যরতন্যন্ও দদন্য ারফ ভও উন্নয়ন ম্ভফ নয়। ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী ফগুড়া ১২০ এওয চরভয
উয বুচ শ্যাভর ওযাম্পা কন্ড় উন্ঠন্ঙ। দমঔান্ন ৮০ এওয চরভন্ত এওটি প্রদভনী ঔাভায যন্য়ন্ঙ। প্রান্য়ারকও
কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ কৃরল দক্ষন্ত্র রাকই প্রভেরক্ত উদ্ভাফন এফাং উদ্ভারফত প্রভেরক্তভ প্ররক্ষণ  পরাপর প্রদভন্নয
ভাধ্যন্ভ দ্রুত ম্প্রাযণ/রফস্তান্যয চন্য এ প্রদভনী ওাচ ওন্য মান্ছ। ফাাংরান্দন্য দপ্রক্ষান্ে কৃরল  ল্লী উন্নয়ন্নয
ওর উাদান্নয ভন্বন্য় রিত এওান্ডভী প্রদভনী ঔাভাযন্ও বাযন্তয ায়দ্র্াফান্দ অফরস্থত NIRD এয আদন্র
এওটি Technology Park রন্ন্ফ কন্ড় দতারা। াাার ১৯৮৫ রখ্রষ্টান্ে গ্রাভীণ চনন্দয কযীফ  দভধাফী ঙাত্রঙাত্রীন্দয এফাং এওান্ডভীয ফ ভন্যয ওভভওতভা/ওভভঘাযীবৃন্দয ন্তানন্দয দরঔাড়ায সুরফধান্থ ভ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী
ল্যাফন্যেযী স্কুর প্ররতষ্ঠা ওযা য়। প্ররতষ্ঠানটিয অফওাঠান্ভাকত সুন্মাকসুরফধা  আদৄরনও রক্ষা উওযণ রনরশ্চত
ওযন্ণ প্রওল্পটি ফাস্তফারয়ত ন্ছ।

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য
আযরডএ, ফগুড়া’য প্রদভনী ঔাভান্যয প্রভেরক্তকত উৎওল ভতা ম্প্রাযণ  আদৄরনওায়ন এওান্ডভী ল্যাফন্যেযী স্কুর
এে ওন্রন্চয রক্ষা প্রভেরক্ত রক্ষা ব্যফস্থায ভান্নান্নয়ন ওন্য একু তন্ওয ঘযান্রঞ্জ দভাওান্ফরা ওযাই এ প্রওন্ল্পয
ভর উন্েশ্য।
প্রওল্প এরাওা
: আযরডএ ওযাম্পা।
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে
: ৩৪২০.৯০ রক্ষ োওা।
জুন, ২০১৬ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্যয় : ১১০১.২০ রক্ষ োওা।
২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ফযাে
: ৮০৩.০০ রক্ষ োওা।
২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ব্যয়
: ৮০২.৮৬ রক্ষ োওা।

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
 প্রওন্ল্পয আতায় ল্যাফেঃ স্কুর এে ওন্রন্চয প্রারনও বফন (১০ তরা পাউন্েন) ৩ তরা ম ভন্ত, ভররা দান্ষ্টর (১০
তরা পাউন্েন) ৩ তরা ম ভন্ত  দরফ্ দরপ্ গ্রুন্য চন্য (১০ তরা পাউন্েন) ২ তরা ম ভন্ত রনভভাণ ওাচ ঘরন্ঙ।
 প্রওন্ল্পয আতায় প্রদনী ঔাভান্য দডইরয ইউরনন্ে উন্নত চান্তয ১১ দুগ্ধফতী কাবী ফাছুয াংগ্র ওযা ন্য়ন্ঙ;
 প্রওন্ল্পয আতায় দভাে ৫০০ চন্নয প্ররক্ষন্ণয রক্ষযভাত্রায রফযীন্ত এ ম ভন্ত ১০০ চনন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা
ন্য়ন্ঙ।
 আযরডএ ঔাভান্যয ৩টি ইউরনন্েয অফওাঠান্ভাকত ম্প্রাযন্ণয ওাচ ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ।
 ঔাদ্য প্ররক্রয়াওযণ ইউরনন্েয ওরতয় মন্ত্রারত াংগ্র ওযা ন্য়ন্ঙ।

প্রকরল্পয আওর্ায় ননভতাোধীন আযনডএ ল্যাফ: স্কুর এন্ড করররজয একারডভীক বফরনয নক্সা অনুমায়ী নবউ (১০ র্রা
পাউরন্ডন) এ ম তারয় ৩ র্রা ম তন্ত নননভতর্ রফ
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প্রওন্ল্পয আতায় াংগৃীত দুগ্ধফতী কারব  ফাছুয

প্রওন্ল্পয আতায় এরএ ইউরনন্েয চন্য ারনয দফাতররাং েযান্ট

৩। ‘‘গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নয়ন এফাং আদৄরনও নাকরযও সুন্মাক সুরফধা ম্বররত ভফায়রবরত্তও
ফহুতর বফন রফরষ্ট ‘ল্লী চনদ’ রনভভাণ’’ াংক্রান্ত প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
কৃরল চরভ অঘয় দযাধ  ‘‘ল্লীফাীয চন্য উন্নত আফান’’ ব্যফস্থা রনরশ্চতওযন্ণ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুড়া
‘‘গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নয়ন এফাং আদৄরনও নাকরযও সুন্মাক সুরফধা ম্বররত ভফায়রবরত্তও ফহুতর বফন
রফরষ্ট ‘ল্লী চনদ’ রনভভাণ’’ াংক্রান্ত প্রান্য়ারকও কন্ফলণা ীল ভও ঘরভান প্রওল্প। প্রওল্পটি জুরাই, ২০১৪ ন্ত জুন,
২০১৭ দভয়ান্দ ফাস্তফারয়ত ন্ছ।

প্রওন্ল্পয আতায় রনরভভতব্য ল্লী চনদ
গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয উন্নত আফান রনরশ্চতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ কৃরল চরভ অঘয়ন্যাধ, ঔাদ্য রনযাত্তা রনরশ্চতওযণ এফাং
চীফনভান্নয উন্নয়ন ওযাই প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য।
প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে
জুন ২০১৬ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্যয়
২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ফযাে
২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ব্যয়

: দদন্য াত রফবান্ক এওটি ওন্য দভাে ০৭টি এরাওায় াইরাে আওান্য প্রওল্প
ফাস্তফারয়ত ন্ছ।
: দভাে ৪২৪৩৩.৭৮ রক্ষ োওা (ফাাংরান্দ যওায- ৩৬,২৯৮.০০ রক্ষ োওা 
সুরফধান্বাকী- ৬,১৩৫.৭৮ রক্ষ োওা)
: ৬২১০.৬৪ রক্ষ োওা
: ৩৭৫০.০০ রক্ষ োওা।
: ৩৭৩৭.৯২ রক্ষ োওা।
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প্রওন্ল্পয প্রধান প্রধান ওাম ভক্রভভ
ও)
ঔ)
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঘ)
ঙ)
চ)
ছ)

ফহুতর রফরষ্ট (৪ তরা) ৭টি বফন রনভভাণ;
কফারদশু  াঁ-ভৄযরক ারন উৎারদত কৃরল ে প্ররক্রয়াচাতওযণ াংক্রান্ত ৭টি বফন রনভভাণ (৩ তরা);
দৌয প্যান্নর স্থান;
রনযাদ ারন যফযান্য ব্যফস্থা;
ারন ম্পন্দয ন্ফ ভাত্তভ ব্যফায রনরশ্চতওযন্ণ বৃরষ্টয ারন াংযক্ষণ আধায রনভভাণ;
অরগ্নরনফ ভান্ওয সুন্মাক এফাং রযন্ফ উন্নয়ন্ন চরাধায (ন্রও) রনভভাণ;
যিনওান্চ রফওল্প জ্বারানী রক্ত ব্যফান্য ওরভউরনটি রবরত্তও ফান্য়াগ্যা োন্ট রনভভাণ;
ফান্য়াগ্যা োন্ট ন্ত উৎকৃষ্টভান্নয তচফ ায উৎাদন এফাং রফণন;
সুপরন্বাকীন্দয চন্য রফরবন্ন প্রওায আয়ফধ ভনভৄরও প্ররক্ষণ রযঘারনা; এফাং
উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন্ন প্ররক্ষণ রনবভয আযরডএ ঋণ ওাম ভক্রভ রযঘারনা।

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
রফবান্কয নাভ
প্রওন্ল্পয ফতভভান অগ্রকরত
যাংপুয দচরায রটি ওন্ভান্যনভূক্ত রনয়াভতপুয গ্রান্ভ প্রওল্প এরাওা রনধ ভাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। যাংপুয ল্লী চনদ
যাংপুয
প্রওন্ল্পয ড্রইাং, রডচাইন চূড়ান্ত ন্য়ন্ঙ এফাং অফওাঠান্ভা রনভভান্নয ওাচ ঘরন্ঙ। কত ১৪/০১/২০১৬ তারযন্ঔ উক্ত
াইন্েয রনভভাণ ওান্চয উন্িাধন ওন্যন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী
চনাফ দভােঃ ভরউয যভান যাঙ্গাঁ এভর এফাং কত ২৯/০৪/২০১৬ তারযন্ঔ প্ররতভন্ত্রী ভন্াদয় প্রওন্ল্পয
অফরতওযণ দওা ভ  েযাে বুরওাং ওাম ভক্রন্ভয উন্িাধন ওন্যন। কত ১১/০৭/২০১৬ তারযঔ ম ভন্ত ৪৭০ চন
আগ্রী স্থানীয় অরধফাী েযাে বুরওাং-এয চন্য আন্ফদন ওন্যন্ঙন।

ল্লী চনদ বফন্নয রনভভাণ ওাচ উন্িাধন ওযন্ঙন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী
চনাফ দভােঃ ভরউয যভান রাঙ্াাঁ এভর
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রফবান্কয নাভ
ঢাওা

যাচাী

খুরনা

রন্রে

ঘট্টগ্রাভ

ফরযার

প্রওন্ল্পয ফতভভান অগ্রকরত
দকাারকঞ্জ দচরায দয উন্চরায আড়াড়া  রযদাপুয দভৌচায রযদাপুয গ্রান্ভ প্রওল্প এরাওা
রনধ ভাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। প্রওন্ল্পয ঘারদা অনুমায়ী ৪.১৫ এওয (৪১৫ তও) চরভ দচরা প্রান, দকাারকঞ্জ
ওর্তভও অরধগ্রণপূফ ভও কত ২৬/০৪/২০১৬ তারযন্ঔ আযরডএ, ফগুড়ান্ও বুরছন্য় দদয়া য়। ইন্তাভন্ধ্যই
প্রওন্ল্পয াইে ম্যান্য ওাচ ম্পন্ন এফাং ীভানা রঘরিত ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙাড়া ভাটি যীক্ষায ওাচ 
অরধগ্রণকৃত চরভয রডরচোর ান্বভ ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ। ফতভভান্ন বফন রনভভান্ণয দর-আউে ওাচ ঘরন্ঙ।
ফগুড়া দচরায াচাানপুয উন্চরায চাভারপুয গ্রান্ভ প্রওল্প এরাওা রনধ ভাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ফতভভান্ন
ফাাংরান্দন্ রফন্লজ্ঞ ম ভান্য় এ নতুন প্রভেরক্ত ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ রফরল্ডাং ততযীয উন্মারকতায রফলন্য়
যীক্ষা-রনযীক্ষা ঘরন্ঙ। ইন্তাভন্ধ্যই রফরল্ডাং এয দর-আউে দদয়া ন্য়ন্ঙ এফাং ভাটি যীক্ষায ওাচ ম্পন্ন
ন্য়ন্ঙ। ীভানা প্রাঘীন্যয ওাচ ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ। অরঘন্যই বফন রনভভাণ ওাচ শুরু ন্ফ।
খুরনা দচরায ফটিয়াখাো উন্চরায দঔারাফাড়ীয়া গ্রান্ভ প্রওল্প এরাওা রনধ ভাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ভাটি যীক্ষায
ওাচ ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ এফাং দর-আউে প্রদানপূফ ভও ওাচ শুরু ন্য়ন্ঙ। ইন্তাভন্ধ্যই প্রওল্প এরাওায় এন্প্রাঘ দযাড
রনভভাণ ওাচ শুরু ন্য়ন্ঙ এফাং প্রওল্প এরাওায অস্থায়ী ীভানা প্রাঘীয রনভভাণ ওাচ ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ।
রন্রে দচরায দরক্ষণ সুযভা উন্চরায ফদুারচ গ্রান্ভ প্রওল্প এরাওা রনধ ভাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। রন্রন্ে
ইন্তাভন্ধ্যই প্রওন্ল্পয প্রন্য়াচনীয় চরভ (৩৭৮ তও) ক্রয় ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ। খুফ ীঘ্রই ভাটি যীক্ষা এফাং
অস্থায়ী ীভানা প্রাঘীয রনভভাণ ওাচ শুরু ন্ফ।
ওক্সফাচায দচরায দয উন্চরায খুরুকুর গ্রান্ভ প্রওল্প ফাস্তফায়ন্নয ম্ভাব্যতা মাঘাই ওযায চন্য
ভন্ত্রণারয় ওর্তভও কঠিত টিভ  আযরডএ’য ভারযঘারও দমৌথবান্ফ ন্যচরভন্ন প্রওল্প এরাওা রযদভন
ওন্যন। ওক্সফাচায দচরায দরযদ্র্ ভৎস্যচীফীন্দয চন্য আশ্রয়ন প্রওল্প ফাস্তফায়ন্নয রন্ক্ষয ওক্সফাচায দয
উন্চরায খুরুকুর এরাওায় ফাঁওঔারী নদীয তীযফতী ২৫২ এওয চরভ রঘরিত ওন্য ভূরভ উন্নয়ন ওাচ
ঘরভান যন্য়ন্ঙ এফাং ইন্তাভন্ধ্য ফাঁওঔারী নদী ন্ত দড্ররচাং এয ভাধ্যন্ভ ৪২ এওয চরভ উন্নয়ন ওাচ ম্পন্ন
ন্য়ন্ঙ।
উন্ল্লখ্য, দচরা প্রান্ওয ওাম ভারন্য়য রফন্ল বায় ঘট্টগ্রাভ রফবান্কয চন্য রনধ ভারযত ল্লী চনদ বফনটি
প্রস্তারফত খুরুকুর রফন্ল আশ্রয়ন প্রওল্প এরাওায় রনভভান্ণয রফলন্য় আন্রাঘনা য়। প্রস্তারফত এরাওায় ল্লী
চনদ প্রওন্ল্পয চন্য ৪ এওয চরভ ফযান্েয রফলন্য় যফতীন্ত চানান্না ন্ফ ভন্ভভ রিান্ত গৃীত য়।
ল্লী চনদ প্রওল্প এরাওা রনফ ভাঘন্নয চন্য ফরযার দচরায রফরবন্ন এরাওা ভারযঘারও, আযরডএ 
প্রওল্প রযঘারও ইন্তাভন্ধ্যই রযদভন ওন্যন্ঙন। খুফ ীঘ্রই ভন্ত্রণারন্য়য অনুন্ভাদনক্রন্ভ প্রওল্প এরাওা
রনফ ভাঘন ওযা ন্ফ।

৪। ারন াশ্রয়ী আদৄরনও প্রভেরক্তয ম্প্রাযণ  রফস্তায এফাং ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ পন্রয উৎাদন
বৃরি ীল ভও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প।
ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন এরপ্রর ২০১৫
ন্ত রডন্ম্বয ২০১৯ দভয়ারদ এওটি ঘরভান
প্রওল্প। চফরফায়ু রযফতভন চরনত ঝরূঁ ও
দভাওান্ফরায় ধান, দানা চাতীয় ষ্য এফাং
রফরবন্ন রি উৎাদন্ন দন্ঘয ারন,
উৎাদন উওযণ  জ্বারানী াশ্রয়ী
রযন্ফ ফািফ দযইচড দফড, এআযআই,
এডরিউরড এফাং ট্রাইন্ওা ওন্ম্পাস্ট প্রভেরক্তয
ফহুর প্রঘরন, চনরপ্রয়ওযণ  ভাঠ ম ভান্য়
দ্রুত ম্প্রযন্ণয রনরভত্ত প্রওল্পটি ফাস্তফারয়ত
ন্ছ।
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প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য
আদৄরনও ারন াশ্রয়ী প্রভেরক্তয ম্প্রাযণ  ারন ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ ধান্নয উৎাদন বৃরি, রযন্ফ  চরফায়ু
রযফতভন্নয ঝরূঁ ও দভাওান্ফরা ওযাই প্রস্তারফত প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য।
প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে
জুন, ২০১৬ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্যয়
২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ফযাে
২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ব্যয়

:
:
:
:
:

দদন্য ৭টি রফবান্কয দভাে ২০০টি এরাওায় এ প্রওল্প ফাস্তফারয়ত ন্ছ।
৩৯০২.০০ রক্ষ োওা।
৯০২.০০ রক্ষ োওা।
৯৬১.০০ রক্ষ োওা।
৯০২.০০ রক্ষ োওা।

প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট উন্েশ্যাফরী রনভণরূ:
 আদৄরনও ারন াশ্রয়ী কৃরল প্রভেরক্ত ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ ধান্নয পরন বৃরি;
 দন্ঘয ারনয ব্যফায দক্ষতা বৃরি;
 ট্রাইন্ওাডাভভায ভাধ্যন্ভ ওন্ম্পাষ্ট উৎাদন  ব্যফায ওন্য ভাটি উফ ভযতা বৃরি ওযা;
 আদৄরনও ারন াশ্রয়ী ধান ঘাল প্রভেরক্ত ম্পন্ওভ কৃলন্ওয জ্ঞান  ন্ঘতনতা বৃরি;
 ঔাভায ম ভান্য় ভরন্বত ারন ব্যফস্থানা ওাম ভক্রভ  ঔাভান্যয উৎাদনীরতা উন্নয়ন্নয ভাধ্যন্ভ ল্লী
চনন্কাষ্ঠীয চীফনমাত্রায ভানন্ন্নায়ন ওযা।

প্রওন্ল্পয ভর ওাম ভক্রভ
ও) প্রভেরক্তভ ম্প্রাযন্ণয চন্য এওান্ডভী ঔাভায ২০০টি এরাওায় পর উৎাদন্ন ারন াশ্রয়ী ভন্ডর

ঔ)
ক)
খ)

গ)
ঘ)
ঙ)

(AWD, RB and SRI) প্রদভনী ওযা ন্ফ এফাং দদন্য ৭টি রফবান্কয ৭টি দচরায় ৭টি ভাদায ট্রান্য়র
ওযা।
এওান্ডভীয প্রদভনী ঔাভান্য (AWD, RB and SRI) প্রধান কন্ফলণা ল্যাফেঃ স্থান।
ঔাভায মারন্ত্রওীওযন্ণ উৎা প্রদান্নয অাং রন্ন্ফ ায়ায টিরান্যয ান্থ প্রন্য়াচনীয় এযাোঘন্ভন্ট (ন্ফড
পভভায) ইতযারদ মন্ত্রারত াংগ্র  প্রওল্প এরাওায় কৃলন্ওয ভান্ছ রফতযণ ওযা।
৮০০ চনন্ও ভন্ডর ম্পন্ওভ অফরতওযণ রফলয়ও প্ররক্ষণ প্রদান। ৮০০০ চন কৃলওন্ও পাভভা ভ রপল্ড স্কুর
এফাং ৩২০ চনন্ও দভরনাযী অান্যন ীল ভও প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ প্রররক্ষত চনরক্তন্ত রূান্তন্যয সুন্মাক
সৃরষ্ট ওযা ন্ফ;
প্রভেরক্তভ ফহুর চনরপ্রয়ওযণ  প্রান্যয চন্য ৫৬০টি ভাঠ রদফ আন্য়াচন্নয ব্যফস্থা ওযা;
াংরিষ্ট রফলন্য় অরবজ্ঞতা রফরনভন্য়য চন্য চাতীয়  আন্তচভারতও ম ভান্য় রযদভন্নয ব্যফস্থা;
প্রওন্ল্পয সুপরন্বাকীন্দয রফরবন্ন আয়ফধ ভনভরও ওভভওাে রযঘারনায চন্য প্ররত প্রওল্প এরাওায় কন্ড় ২.৫০
রক্ষ োওা ক্ষুদ্র্ ঋন্ণয (ীড ওযারোর) ব্যফস্থা।

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
 প্রওন্ল্পয আতায় রনধ ভরযত প্রওল্প এরাওায় চরয রযঘারনা ওন্য ৩০টি উ-প্রওন্ল্প গ্রু রনফ ভাঘন ম্পন্ন ওযা
ন্য়ন্ঙ। তন্ফ ভূ-কবভস্থ ারনয স্তয রযভা, দঘ ারনয দক্ষতা রনরূন  ব্যফায ম্পওীত চরয ঘরভান;
 ২০০টি উ-প্রওন্ল্পয ভন্ধ্য জুন-২০১৬ ম ভন্ত ৩০টি উ-প্রওন্ল্প প্রদভনী িও ততরয ন্য়ন্ঙ। প্রদভনী িওগুররন্ত
ঔরয-২ দভৌসুন্ভয প্রদভনী ঘরন্ঙ।
 ভাদায ট্রান্য়ন্রয চন্য ৭রফবান্কয ৭টি এরাওা চযী রযঘারনা ওন্য ৭টি ভাদায ট্রান্য়র রপল্ড ততযী ওযা
ন্য়ন্ঙ।
 আযরডএ প্রদভনী ঔাভায কন্ফলণায ভর দওন্দ্র রন্ন্ফ কন্ড় তুন্র প্রভেরক্তভন্য প্রদভনী িও ততযী ওযা
ন্য়ন্ঙ।
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 ইন্তাভন্ধ্য ১টি প্রাযরম্ভও রযওল্পনা য়াওভ ম্পন্ন ওযা ন্য়ন্ঙ।
 প্রভেরক্তভ চনরপ্রয়  প্রায/ম্প্রাযন্ণয চন্য ৬০টি ভাঠ রদফ, ৩০টি পাভভ রপল্ড স্কুর প্ররক্ষণ ২টি
দভরনাযী অান্যন এফাং ৭টি অফরতওযণ  ব্যফস্থানা রফলয়ও প্ররক্ষণ ম্পওযা ন্য়ন্ঙ।
 ঔাভায মারন্ত্ররওওযন্ণয চন্য ায়ায টিরায দিড পাভভায, দযান  ভাড়াই মন্ত্রারত াংগ্র ওন্য রফতযণ
প্ররক্রয়া ঘরভান।
ারন াশ্রয়ী প্রভেরক্তভ
ম ভায়ক্রন্ভ রবচান্না  শুওান্না িরত (Alternate Wetting and Drying -AWD):

দযইচড দফড (Raised Bed (RB):

রন্স্টভ অফ যাইঘ ইনন্েনররপন্ওন (SRI)
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৫। ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযরডএ), যাংপুয স্থান ীল ভও প্রওল্প
ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন অন্ক্টাফয- ২০১৪ ন্ত দন্েম্বয- ২০১৮ দভয়াদী এওটি ঘরভান প্রওল্প। প্রওল্পটি ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনায অগ্রারধওাযভরও প্রওল্প। উত্তয-রশ্চভ অঞ্চন্রয (কাইফািা, যাংপুয, রদনাচপুয, ঠাঁকুযকা, ঞ্চকড়,
নীরপাভাযী, কুরড়গ্রাভ  রারভরনযাে) গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীন্ও দক্ষ চনরক্তন্ত রূান্তন্যয ভাধ্যন্ভ উন্নয়ন্নয ভর
দরাতধাযায় ম্পৃক্ত ওন্য তান্দয দারযদ্র্ রফন্ভাঘন ওযা রনরভত্ত আযরডএ, ফগুড়া’য অধীন্ন যাংপুন্যয তাযাকঞ্জ দচরায়
ফগুড়া ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভীয আদন্র এওটি স্বতন্ত্র এওান্ডভী স্থান্নয উন্েশ্য কত ১৮/১০/২০১৫ তারযন্ঔ প্রারনও
অনুন্ভাদন প্রদান ওযা য়।

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য
যাংপুয রফবান্কয গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দেওই চীফন মাত্রায ভানন্ন্নায়ন্নয চন্য আযরডএ, ফগুড়া’য আদন্র আন্যা এওটি
পূন ভাঙ্গ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী প্ররতষ্ঠা ওযাই এ প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য।
প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে

: যাংপুয দচরায তাযাকঞ্জ উন্চরাধীন ইওযঘারী, ওাঘনা  চকদীপুয দভৌচা।
: ১১১৩২.০০ রক্ষ োওা

জুন, ২০১৬ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্যয়

: ১০৮৩.৩০ রক্ষ োওা।

২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ফযাে
২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ব্যয়

: ১৪০০.০০ রক্ষ োওা।
: ১০৮৩.৩০ রক্ষ োওা।

প্রওন্ল্পয ভর ওভভওাে
ভূরভ অরধগ্রণ
 প্রওন্ল্পয রফরবন্ন বফন, স্থানাদী এওটি প্রদভনী ঔাভায স্থান্নয চন্য ৫০ এওয চরভ অরধগ্রণ ওযা।

রনভভাণ ওাচ
অরপন্য চন্য রফরবন্ন ধযন্নয বফনারদ রনভভাণ





প্রারনও বফনেঃ (১০ তরা পাউন্েন) ৫ভ তরা ম ভন্ত রনভভাণ
অনুলদ বফনেঃ (১০ তরা পাউন্েন) ৪থ ভ তরা ম ভন্ত রনভভাণ
ঔাভায বফনেঃ (৬ তরা পাউন্েন) ২য় তরা ম ভন্ত রনভভাণ
ওযান্পন্েরযয়া রফন্নাদন দওন্দ্র  দকষ্ট াউ বফন (৬ তরা পাউন্েন ৪থ ভ তরা ম ভন্ত রনভভাণ): গ্রাউে দোয
 ১ভ তরা- ওযান্পন্েরযয়া, ২য় তরা- রফন্নাদন দওন্দ্র, ৩য় তরা দকস্ট াউ

আফারও বফনারদ রনভভাণ






ভড ভান দান্ষ্টরেঃ (১০ তরা পাউন্েন) ৩য় তরা ম ভন্ত রনভভাণ
াধাযণ দান্ষ্টর (ভররা  পুরুল) (১০ তরা পাউন্েন) ৬ষ্ঠ তরা ম্পন্ন
রযঘারন্ওয ফাাংন্রােঃ (২য় তরা পাউন্েন) ২য় তরা ম ভন্ত রনভভাণ
পযাওারি দওায়াে ভাযেঃ (১০ তরা পাউন্েন) ৪থ ভ তরা ম ভন্ত রনভভাণ
ষ্টাপ দওায়াে ভায (এ, রফ, র োই) (১০তরা পাউন্েন) ৩য় তরা ম ভন্ত রনভভাণ
 দভইন দকে  ীভানা প্রাঘীয রনভভাণ।
প্ররক্ষণ, কন্ফলণা  প্রান্য়ারকও কন্ফলণা রপল্ড রন্ন্ফ আযরডএ, যাংপুয ওযাম্পান্ আযরডএ, ফগুড়ায আদন্র াতটি
তন্ত্র ইউরনে কন্ড় দতারা দমভন- (১) কৃরল মন্ত্রারত ইউরনে; (২) পর ইউরনে; (৩) দডইযী ইউরনে; (৪) দারি
ইউরনে; (৫) ভৎস্য ইউরনে (৬) উদ্যান  না ভাযী ইউরনে; (৭) টিসুয ওারঘায  াইন্ড্রান্পারনও ইউরনে কন্ড় দতারায
রযওল্পনা যন্য়ন্ঙ।
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উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
 ইন্তাভন্ধ্য যাংপুয দচরায তাযাকঞ্জ উন্চরাধীন ইওযঘারী, ওাঘনা  চকদীপুয দভৌচা ৫০ এওয চরভ
অরধগ্রণ ম্পন্ন ওযা ন্য়ন্ঙ।
 রনভভাণ ওাচ রনরফড় তদাযওী  রযওল্পনা ভারপও ম্পন্ন ওযায সুরফধান্থ ভ ইন্তাভন্ধ্য যাভভও পাভভ রনন্য়াক
দদয়া ন্য়ন্ঙ।
 ভূরভ উন্নয়ন্নয ওাচ ঘরন্ঙ।
 রনভভাণ ওাচ ঠিও  ভয়ভত ম্পন্নওযণ ওান্চয গুনকতভান ফচায় যাঔায স্বান্থ ভ রফরবন্ন ধযন্নয বফন
 স্থানাদী রনভভাণান্নয চন্য ফাাংরান্দ দনাফাীরনয রনয়ন্ত্রণাধীন ফাাংরান্দ রডন্চর স্দযান্ট (রফরডর)
রররভন্েডন্ও দারয়ত্ব প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ।
 প্রওন্ল্পয ওভভওাে রনরফড়বান্ফ তদাযওী  ভরনেরযাং এয সুরফধান্থ ভ প্রওন্ল্পয আতায় ১টি চী  ১টি রওআ ক্রয় ম্পন্ন ওযা ন্য়ন্ঙ।

এরডর ফরভূভত ঘরভান প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
১। ট্রাইন্ওাডাভভা ওন্ম্পাষ্ট প্রভেরক্ত ম্প্রাযন প্রওল্প
দম দওান চীফন্ত উৎ দথন্ও দম ফস্তু ায়া মায়-তায নাভই তচফ দাথ ভ। দমভন করু দথন্ও দকাফয, কাঙ দথন্ও াতা,
ধান কাঙ দথন্ও ঔড় ইতযারদ। এই ফ তচফ দাথ ভই ভাটিয চীফন। দম ভাটিন্ত তচফ দাথ ভ থান্ওনা - তা ভযা ভাটি,
চ ওথায় ভরুভূরভ। ভাটিয তচফ দান্থ ভয ভন্ধ্য ফফা ওন্য রক্ষ-দওাটি অনুচীফ মান্দয ঔারর দঘান্ঔ দদঔা মায় না।
এই অণুচীন্ফযাই ভাটিয প্রাণরক্ত। ভাটিয তচফ দান্থ ভয আশ্রন্য় দথন্ও এযা কান্ঙয ঔাদ্যন্ও কান্ঙয গ্রন উন্মাকী ওন্য
ততযী ওন্য দদয়। এয য কাঙ তা রওড় রদন্য় শুন্ল রনন্য় রনন্চয ঔাদ্য ততযী আয আভান্দয চন্য ততযী ওন্য পৄর, পর,
াও, ফরচ দানা-স্য দই ান্থ ওর প্রাণীয দেঁন্ঘ থাওায চন্য অতযাফশ্যওীয় উাদান- অরক্সন্চন। তাই অনুচীফ
ঙাড়া আভান্দয এফাং পৃরথফীয অরস্তত্বই ওল্পনা ওযা মায় না।
ভাটিন্ত মত দফী রযভান্ণ তচফ দাথ ভ দমাক ন্ফ
অনুচীন্ফয আফাস্থর তত ফড় ন্ফ, অনুচীন্ফয
াংখ্যা দফন্ড় মান্ফ আনুারতও ান্য। পরাপন্র
ভাটি রপন্য ান্ফ প্রাণরক্ত আয ারন ধাযণ
ক্ষভতা, পন্রয ঔাদ্য ততযী ন্ফ দফী,
উৎাদন দফন্ড় মান্ফ এওই তান্র। ভাটিয এই
অফস্থায নাভ উফ ভযতা কান্ঙয রযপূণ ভ বৃরিয চন্য
ঠিও ভাত্রায় প্রন্য়াচনীয় ঔাদ্য উাদান দম
ভাটিন্ত উরস্থত থান্ও দই ভাটিন্ও উফ ভয ভাটি
ফন্র। ভাটিয উফ ভযা রক্তয প্রধান উৎ র তচফ
দাথ ভ।
রঘত্রেঃ এওান্ডভী’য ট্রাইন্ওাডভভা ল্যান্ফ ঙত্রাও চীফনু ততরয ওযা ন্ছ।

আদভ উফ ভয ভাটিন্ত াধাযণতেঃ তওযা ৫ বাক তচফ দাথ ভ থাওা প্রন্য়াচন, রওন্তু দূবভাগ্যফতেঃ ক্রভাকত ঘালাফাদ আয
ভাটিয প্ররত অফন্রায ওাযন্ণ ফাাংরান্দন্য ভাটিন্ত তচফ দাথ ভ ওভন্ত ওভন্ত কন্ড় তওযা ১ বান্কয রনন্ঘ দনন্ভ
ভাটিয উফ ভযতা হ্রান্য রযরস্থরত আঙ্কাচনও ম ভান্য় দৌূঁন্ঙ দকন্ঙ। ভভৄল ভ ভাটিন্ও ফাঁঘান্ত তাই দযওায চরুযী
রঘরওৎা।
প্রানরক্তীন ভাটিয রঘরওৎা এওোই। দফী দফী তচফ দাথ ভ (ফা তচফ ায) প্রন্য়াক ওন্য ভাটিয প্রাণ রক্ত ফা
উফ ভযতা রপরযন্য় আনা। রওন্তু দঔান্ন যন্য়ন্ঙ ফাধা। চনাংখ্যায ঘান্ দকাফয, ঔড়-নাড়া, কান্ঙয াতা, পন্রয
অফরষ্টাাং এন্ফয দফরযবাকই ঘন্র মায় জ্বারানী ঔান্ত। গ্রাভ ম ভান্য় দকায়ার খয আয গৃস্থারীয আফচভনা দীখ ভ রদন
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চড় ওন্য াউ রন্ন্ফ দম তচফ ায ততযী য় তান্ও ায না ফন্র অায ফরাই বার। দঔারা আওান্য রনন্ঘ দযাদ,
বৃরষ্টন্ত আয দঘায়ানীন্ত ক্ষন্য় দল ম ভন্ত ঐ াউন্ খুফ এওো ায ফস্তু থান্ও না ফরন্রই ঘন্র।

প্রওন্ল্পয ভৄর উন্েশ্য
 ট্রাইন্ওাডাভভা এওটিন্বেন্যয উৎাদন  চনরপ্রয়ওযন
 ট্রাইন্ওাডাভভা ওন্ম্পাষ্ট প্রভেরক্ত কৃলন্ওয দদাযন্কাড়ায় দৌন্ঙ দদয়া  ফারণরচযওবান্ফ ম্প্রাযণ খোন্নায
উন্দ্যাক দনয়া।

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
 ট্রাইন্ওাডাভভা ওন্ম্পারষ্টাং দেওন্নারচী এয ভাধ্যন্ভ আযরডএ ল্যাফ. দথন্ও ৭২০ ররোয ান্ন্সন  ২৪০০
দওরচ ফান্য়া-দরষ্টাইড ততযী ওযা ন্য়ন্ঙ মা ১১টি দচরায ৩৮৭৪ চন কৃলন্ওয ভান্ছ যফযা ওযা ন্য়ন্ঙ।
গ্রাভীণ নাযীয ফীচ ব্যফা প্রওন্ল্পয অধীন্ন ১২৫০ চন নাযী ফীচ ব্যফায়ী ১০টি ফীচ দওাম্পানীয ভাধ্যন্ভ
৭,৫৫,০০০ দওরচ ফীচ রফনন ওন্যন্ঙ।
 নয় ব্যান্ঘ ২৭০ চনন্ও ট্রাইন্ওাডাভভা ওন্ম্পারষ্টাং দেওন্নারচীয উয প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ।

২।

চরফায়ু রযফতভন দভাওান্ফরায় এরয়া  দরক্ষণ এরয়া ঔযা প্রফণ এরাওায় ারন াশ্রয়ী ধান্নয চাত
উন্নয়ন  রফস্তায
এরয়ান উন্নয়ন ব্যাাংও (ADB)  আন্তচভারতও ধান কন্ফলণা ইনরস্টটিউে (IRRI) অথ ভায়ন্ন প্রওল্পটি ল্লী

উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুড়া ফাস্তফায়ন ওন্য থান্ও। ফাাংরান্দ ধান কন্ফলণা ইনরস্টটিউে  আন্তচভারতও ধান কন্ফলণা
ইনরস্টটিউে (IRRI) ওর্তও
ভ ঔযা প্রফণ এরাওায চন্য ঔযা রষ্ণু চাত রিধান-৫৬, রিধান-৫৮ এফাং Advance
Yield Trail (AYT) দফান্যা ২০১৬-২০১৭ IR93856-10-2-3-3, IR92526-1-1-1-2, IR95781-151-1-4, IR93822-9-2-3-1, IR93857-94-2-1-3, BRRI dhan28 (Ck), BRRI dhan29 (Ck),
BRRI dhan58 (Ck) চাতগুন্রা আভন- ২০১৬ দভৌসুন্ভ আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্য  রফরবন্ন উন্চরায় কন্ফলণা
ওাম ভক্রভ ঘরন্ঙ।

উন্েন্শ্য:
1. রঙটিন্য় (এন্যারফও)  দবচা-শুওনা (AWD) প্রভেরক্তয ভাধ্যন্ভ ারন াশ্রয়ী ধান উৎাদন  রফস্তায
খোন্না।

2. আযরডএ’য প্রদভনী ঔাভান্য রফরবন্ন চান্তয ধান, ফীচ উৎাদন।
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3. ধান কন্ফলণা প্ররতষ্ঠান্নয ভাধ্যন্ভ অাংীদারযন্ত্বয রবরত্তন্ত ারন াশ্রয়ী ধান উৎাদন্নয প্রভেরক্ত উদ্ভাফন এফাং
রফস্তায িরত রক্তারীওযণ।

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
 প্রওন্ল্পয আতায় ারন াশ্রয়ী রফলয়ও বাযন্ত ২৪-২৭ দপব্রুয়াযী ২০১৬ দত এওটি আন্তচভারতও ওভভারা
অনুরষ্ঠত ন্য়ন্ঙ।
 এওান্ডভীয ঔাভান্য (প্রধান কন্ফলণা রপল্ড) দফান্যা দভৌসুন্ভ (২০১৫-১৬) ধান পন্রয ট্রান্য়র (প্রদভনী) ওযা
ন্য়ন্ঙ।
 এওান্ডভীয ঔাভান্য আভন দভৌসুন্ভয (২০১৬) উন্মাকী ফীচ প্রঘরন্নয কন্ফলণা ওযা ন্য়ন্ঙ।

যফতী ওভভসূরঘ:
কৃলও  কৃলাণীয ভান্ছ রিধান-৫৬ ১০ (দ) েন ধান ফীচ মা ১০ াচায কৃলন্ওয ভান্ছ রি-ধান-৫৬ ফীচ
রফতযণ ওযা।
ভাঠ ম ভান্য় াঁঘ াচায কৃলও  কৃলাণীন্ও রঙটিন্য় (এন্যারফও)  দবচা-শুওনা (AWD) প্রভেরক্ত ম্পন্ওভ
প্ররক্ষণ দদয়া।
১০০ াে ভনায রনফ ভাঘন ওযা ন্য়ন্ঙ মায ভাধ্যন্ভ ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্ছ।
নতুন চান্তয ধান রফস্তান্যয ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।

স্ব-অথ ভায়ন্ন রযঘাররত দন্টাযভ
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুড়া চন্মরগ্ন দথন্ও ল্লী উন্নয়ন রফলয়ও কন্ফলণা  প্রান্য়ারকও কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য দঘ
 ারন ব্যফস্থানা  ল্লী উন্নয়ন রফলয়ও রফরবন্ন ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্যন্ঙ। ভন্ডরভন্য অরচভত াপল্যভ ভাঠ
ম ভান্য় দ্রুত ম্প্রাযণ, চনরপ্রয়ওযণ এফাং ধাযাফারওতা যক্ষা তথা প্রারতষ্ঠারনও  দেওই ওযায রন্ক্ষয ২০০৩ দঘ
 ারন ব্যফস্থানা দওন্দ্র (রআইডরিউএভ) প্ররতরষ্ঠত য়। যফতীন্ত রআইডরিউএভ- এয পরতায উয রবরত্ত
ওন্য ২০১২ ান্রয জুরাই ভান্ এওান্ডভীয দফাড ভ অফ কবণ ভয (রফরচ) আযরডএ’য প্রারনও রনয়ন্ত্রন্ণ
রআইডরিউএভ এয আদন্র রনম্নফরণ ভত আন্যা নতুন ৬টি দওন্দ্র এওান্ডভীন্ত প্ররতষ্ঠায অনুন্ভাদন প্রদান ওন্য। াতটি
দন্টান্যয প্রান্য়ারকও কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত রনন্ম্ন উস্থান ওযা ন্রােঃ

১।

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভীয দঘ  ারন ব্যফস্থানা দওন্দ্র (CIWM)

এওান্ডভী উদ্ভারফত দঘ  ারন ব্যফস্থানা রফলয়ও প্রভেরক্ত ভগ্র দদন্ ভাঠ ম ভান্য় দ্রুত ম্প্রাযন্ণয চন্য এওান্ডভীয
প্রারনও রনয়ন্ত্রন্ণ যওান্যয আরথ ভও ন্মারকতা ঙাড়াই রনচস্ব আয় দথন্ও ২০০৩ ার ন্ত দওন্দ্রটি রযঘাররত ন্য়
আন্ঙ।

রফরও ট্যানাযী, াবায, ঢাওায় য়াোয রট্রেন্ভন্ট োন্ট স্থান
াবায, ঢাওায় দদন্য প্রথভ রযন্ফ ফািফ ঘাভড়া রল্প নকযী স্থানান্তন্যয ব্যফস্থা গৃীত য়। উক্ত ট্যানাযী রল্প
নকযীন্ত ধন্রশ্বযী নদী/ভূ-কবভস্থ ারন রযন্াধন পূফ ভও ট্যানাযী  ঔাফায ারনয গুনকতভান্ন ারন যফযান্য দারয়ত্ব
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আযরডএ, ফগুড়ান্ও প্রদান ওযা য়। দমঔান্ন এওান্ডভী’য রআইডরিউএভ বাযন্ড ট্যাাংও ব্যরতরযন্ও
Pressurized িরতন্ত খন্টায় ৯৫০ খনরভোয ারন যফযান্য চন্য য়াোয রট্রেন্ভন্ট োন্ট স্থান স্থান ওযা
ন্য়ন্ঙ। এঔান্ন উন্ল্লখ্য দম, প্রওল্পটি এওান্ডভীয দঘ প্রন্ওৌরীন্দয ভাধ্যন্ভ ফাস্তফায়ন ওযায় ভাত্র রতন বান্কয এওবাক
ব্যন্য় (ন্ভাে োওা ২৪৬২.৮৪ রক্ষ) ওাচটি ম্পন্ন ওযা ম্ভফ ন্ছ।

এওান্ডভীয রআইডরিউএভ ওর্তভও রফরও ট্যানাযী, াবায, ঢাওায় স্থারত য়াোয রট্রেন্ভন্ট োন্ট

এঙাড়া ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য রনম্নফরণ ভত প্ররতষ্ঠান্ন রনযাদ ারন যফযা ব্যফস্থা ম্পন্ন ওযা ন্য়ন্ঙ।
Sl.
No
1
2
3

Name of Project

5

660 MW X 2 Coal Based Power Station, Rampal, Bagerhat
Bangladesh Agriculture University, Mymenshing-DTW No-1
Bangladesh Power Development Board,Bagabaria, Sirajgonj
Fenchugonj Combined Cycle Power Station, Fenchugonj,
Sylhet
Ghorashal Thermal Power Plant, Narsingdhi

6

Gopalgonj 100 MW Peaking Power Plant, BPDP, Gopalgonj

4

7
8
9
10
11
12

Horipur 360 MW Combine Cycle Power Station, Horipur,
Siddirgonj, Narayongonj
Institute of Marin Technology, PWD, Sirajgonj
Palli Biddut Samity, Narayongonj
Palli Biddut Samity, Manikgonj
Palli Biddyut Sammiyte, Bhola
RAB-12, Batelian Campas,Sirajgonj
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Nature of
Work
DTW
DTW
WFP/GR

Funded
by
Go
GO
GO

DTW,PH

GO

DTW
DTW,WFP,G
R

GO

DTW

GO

DTW/WFP
DTW,WTP
WFP
DTW
DTW/WFP

GO
GO
GO
GO
GO

GO

Sl.
No
13
14
15
16
17
18

Nature of
Work

Name of Project
Shiddergonj Thermal Power Station, Narayangonj (2nd
Phase)
Sylhet Agricultural University, Sylhet
Technical Training Centre (TTC), Gopalgonj
BSCIC State Pabna
Sheikh Fajilatunnesa Mujib Eye Hospital, Gopalgonj
GMD, PGCB Sub-station, Shahjadpur, Sirajgonj

এওান্ডভীয রআইডরিউএভ ওর্তভও ১০০ দভেঃ েঃ ায়ায
োন্ন্ট, দকাারকন্ঞ্জ স্থারত য়াোয রট্রেন্ভন্ট োন্ট

DTW
DTW
DTW/WFP
DTW
DTW/WFP
DTW/WFP

Funded
by
GO
GO
GO
GO
GO
GO

এওান্ডভীয রআইডরিউএভ ওর্তভও ায়ায রগ্রড দওাম্পানী,
রযাচকন্ঞ্জ স্থারত কবীয নরকূ  য়াোয রট্রেন্ভন্ট োন্ট

এওান্ডভীয রআইডরিউএভ ওর্তভও টিটির, দকাারকন্ঞ্জ স্থারত কবীয নরকূ  য়াোয রট্রেন্ভন্ট োন্ট

রআইডরিউএভ রযঘাররত আযরডএ-ঋণ ওাম ভক্রভ
ারন ম্পন্দয ফহুভৄঔী ব্যফায রনরশ্চতওযন্ণয রন্ক্ষয আযরডএ ঋণ ওাম ভক্রভ এওটি প্রান্য়ারকও কন্ফলণাধভী ওভভওাে।
াধাযণত দদঔা মায় দদন্য দৌয এরাওায় ভূতভওী প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ ারন যফযা ম্ভফ ন্র দদন্য ল্লী এরাওায়
যওাযীবান্ফ ারন যফযান্য ব্যফস্থা না থাওায় গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয ভান্ছ ারন যফযান্য রফর রযন্ান্ধয
ক্ষভতা/ভানরওতা দনই। এ রন্ক্ষয ল্লীয ভানুন্লয চীফন চীরফওা উন্নয়ন্নয চন্য আযরডএ, ফগুড়া’য ারনয ফহুভৄঔী
ব্যফান্যয ান্থ আযরডএ ঋণ ওাম ভক্রভ এওটি ভেন্কান্ান্মাকী দন্ক্ষ। গ্রান্ভয ভানুন্লয অরতরযক্ত ওভভাংস্থান  আয়
বৃরিয রন্ক্ষয রফরবন্ন আয়ফধ ভনভরও প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন্নয চন্য প্ররক্ষন্ণাত্তয চ ন্তভ ঋন্ণয
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ব্যফস্থা ওযা য়। পন্র তান্দয অরতরযক্ত ওভভাংস্থান  ফাড়রত আয় রনরশ্চত য়ায় ারনয রফর রযন্ান্ধয ক্ষভতা
 ভানরওতায রযফতভন ম্ভফ ন্য়ন্ঙ।

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
রআইডরিউএভ ওর্তও
ভ জুন ২০১৬ ম ভন্ত দভাে ২৬৭টি উ-প্রওল্প এরাওায় আযরডএ ঋণ ওাম ভক্রভ রযঘাররত
ন্ছ। ীড ওযারোর ফাফদ রফরবন্ন প্রওল্প দথন্ও প্রাপ্ত দভাে ৪৫৭৬.৩১ রক্ষ োওা মাা দদন্য রফরবন্ন উপ্রওন্ল্প ঘূণ ভায়ভান তরফর রন্ন্ফ দভাে ৯৫৬২.৬২ রক্ষোওা ইন্তাভন্ধ্য ২১২৬০ চন দন্স্যয ভান্ছ রফতযণ
ওযা ন্য়ন্ঙ। তন্মন্ধ্য পুরুল দস্য ১১৪৮০ চন (৫৪%) এফাং ভররা দস্য ৯৭৮০ চন (৪৬%) । এ মাফৎ
ারবভ ঘাচভ  আদায়ন্মাগ্য ৯২৮৩.৭৭ রক্ষ োওায ভন্ধ্য ৭৮১২.৪১ রক্ষ োওা আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ,
আদান্য়য ায ৯১.২৩%।

সুপরন্বাকী দস্যন্দয ভান্ছ আযরডএ ঋণ রফতযণ ওাম ভক্রভ

২।

ীড এে ফান্য়ান্েওন্নাররচ দন্টায

আযরডএ ীড এে ফান্য়ান্েওন্নাররচ দন্টায দীখ ভরদন মাফত রফরবন্ন চান্তয দযাকভৄক্ত ফীচআলু উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ
ফাাংরান্দন্য কৃরল উন্নয়ন্ন রফন্ল ভূরভওা দযন্ঔ আন্ঙ। এ দন্টায আযরডএ ফান্য়ান্েওন্নাররচ ইউরনন্েয ভাধ্যন্ভ
রফরবন্ন ম ভান্য়য প্ররক্ষণাথীন্দয উন্নত িরতন্ত, আলু ঘাল, টিসুয ওারঘায িরতন্ত দযাক ভৄক্ত অনুঘাযা উৎাদন
রফলয়ও প্ররক্ষন্ণয াাার ওারযকযী ায়তা প্রদান ওন্য আন্ঙ। ইন্তাভন্ধ্য USAID, PRICE এয আরথ ভও
ায়তায় প্রায় তারধও এফাং এওান্ডভীয যাচস্ব ফান্চে ন্ত প্রায় রতন তারধও রফরবন্ন ম ভান্য় প্ররক্ষণাথীন্ও
প্ররক্ষণ এফাং ওারযকযী ায়তা প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। আলু ঘান্লয রফরবন্ন আদৄরনও প্রভেরক্তয দদব্যাী ম্প্রাযন্ণয
চন্য দরভনায, য়াওভ  ভাঠরদফন্য আন্য়াচন ওযা ন্য় থান্ও। দদী-রফন্দী রফন্লজ্ঞ  রফজ্ঞানীন্দয
ায়তায় এফাং রনচস্ব কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ আভান্দয দদন্ রফযাচভান আলু ঘান্লয ভস্যা ভাধান্ন এ দন্টায
রনযরবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ।
দযাকভৄক্ত আলুয অনুঘাযা  ফীচ আলুয াাার এই দন্টায তায রনচস্ব দরাওফন্রয ায়তায় আঙ্গুয, ওরা,
স্ট্রন্ফযী, দস্টরবয়া  অরওভন্ডয দযাকভৄক্ত অনুঘাযা উৎাদন্ন ওাচ ওন্য মান্ছ। আভযা এই কন্ফলণায াপন্ল্যয ব্যাান্য
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আাফাদী। উক্ত কন্ফলণা পর ন্র এওরদন্ও দমভন দদন্য ক্রভফধ ভভান ঘারদা পূযণ ওযা ম্ভফ ন্ফ দতভরন কযীফ
কৃলও ন্ফ াফরম্বী।

টিসুযওারঘান্যয ভাধ্যন্ভ আলু উৎাদন

৩। ওযাের কন্ফলণা  উন্নয়ন দওন্ন্দ্রয ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত
 আযরডএ ওর্তও
ভ যাচস্ব ফান্চন্েয আতায় ফাস্তফারয়ত ওযাের কন্ফলণা  উন্নয়ন ওভভসুরঘয ভাধ্যন্ভ এওান্ডভীয
প্রদভনী ঔাভান্য ওযাের কন্ফলণা  উন্নয়ন্নয চন্য অফওাঠান্ভাকত সুন্মাক সুরফধা বৃরি এওটি অতযাদৄরনও
কৃরত্রভ প্রচনন ল্যাফন্যেযী  এওটি ক্ষুদ্র্াওায Diagnostic ল্যাফন্যেযী স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ ।
 এ দওন্ন্দ্রয ভাধ্যন্ভ দকাারকঞ্জ  রন্যাচপুন্য ওযাের কন্ফলণা  উন্নয়ন উন্ওন্দ্র দু’টিয ওাম ভক্রভ রযঘারনা
ওযা ন্ছ।
 জুন-২০১৬ ম ভন্ত আযরডএ‘য কৃরত্রভ প্রচনন ল্যান্ফ দভাে ৫৪,২২১ দডাচ Semen উৎাদন ন্য়ন্ঙ ।
 জুন-২০১৬ ম ভন্ত আযরডএ‘য প্রওল্প এরাওা দমভনেঃ ফান্য়াগ্যা প্রওল্প, IWM প্রওল্প  ঘযাঞ্চন্র ৫০,৪৮৩ দডাচ
Semen রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ ।
 প্রওল্প এরাওায় ঔাভারযন্দয এফাং আযরডএ‘য রনচস্ব ঔাভান্য ব্যফহৃত Semen দথন্ও উন্নত  স্বাস্থযফান নতুন
৫০০টি ফাচ্চা চন্ম গ্রণ ওন্যন্ঙ এফাং আযরডএ‘য প্রওল্প এরাওা দমভনেঃ ফান্য়াগ্যা প্রওল্প, IWM প্রওল্প,
ঘযাঞ্চন্র ২০,৪০০টি কবভফতী কাবী যন্য়ন্ঙ মাযা খুফ ীঘ্রই ফাচ্চা প্রদান ওযন্ফ।

93

 দন্টান্যয ওভভওােন্ও আন্যা করতীর ওযায রন্ক্ষয ঘররত অথ ভ ফঙন্য এরডরন্ত রআযরডর ভাধ্যন্ভ দু’টি
প্রওল্প ফাস্তফায়ন্নয রযওল্পনা গ্রণ ওযা ন্য়ন্ঙ।

উন্নত চান্তয লাঁয করু দথন্ও ীন্ভন াংগ্র ওযা য়

৪। রযরনউএফর এনারচভ রযাঘ ভ দন্টায (আযইআযর)
এওান্ডভীয রযরনউএফর এনারচভ রযাঘ ভ দন্টায এয আতায় এওান্ডভী ঔাভান্য রি-স্তয কৃরল প্রভেরক্ত  দৌয রক্ত
রনবভয দঘ প্রভেরক্তয ভাধ্যন্ভ দৌযরক্তন্ও যারয ব্যফায ওন্য রদন্নয দফরায় দঘ াম্প ঘালু দযন্ঔ ১৬-২০ এওয
চরভন্ত দঘ দদয়া ন্ছ এফাং রি-স্তয কৃরল প্রভেরক্ত ব্যফায ওন্য খুফ ন্চই পন্রয রনরফড়তান্ও দুই-রতন গুণ বৃরি
ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। চরভয অঘয় দযাধ দফড িরতন্ত পর ঘান্লয পন্র উৎাদন্নয উওযণ াশ্রয় ওন্য
অরতরযক্ত ১১%-১৪% উৎাদন বৃরি ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এও দভৌসুন্ভ ধান্নয চরভন্ত রি-স্তয িরত ব্যফায ওন্য
এওই ান্থ ধান  ভাঘায় রাউ ঘান্লয ভাধ্যন্ভ দক্টয প্ররত অরতরযক্ত ১,১১,২৫০ োওা আয় ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ।
দন্টান্যয ওভভওােন্ও আন্যা করতীর ওযায রন্ক্ষয ঘররত অথ ভ ফঙন্য এরডরন্ত CDRC ভাধ্যন্ভ এওটি প্রওল্প
ফাস্তফায়ন্নয রযওল্পনা গ্রণ ওযা ন্য়ন্ঙ।

রি-স্তয কৃরল প্রভেরক্ত  দৌয রক্ত রনবভয দঘ ওাম ভক্রভ উন্িাধন ওযন্ঙন যওান্যয জ্বারানী রফদুযৎ উন্দষ্টা ড. দতৌরপও-ই-রাী।
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উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
 এ দন্টান্যয আতায় দ্য ভাপ্ত ওরভউরনটি ফান্য়াগ্যা প্রওন্ল্পয ১১২টি উ-প্রওল্প এরাওায ফাস্তফারয়ত
ওভভওাে রনরফড়বান্ফ তদাযওী ওযা ন্ছ।
 দৌয রক্ত রনবভয দঘ ব্যফস্থা  রি-স্ত য কৃরল প্রভেরক্ত চনরপ্রয়ওযণ  ম্প্রাযন্ণয চন্য ঘররত অথ ভফঙন্য
এরডর’দত এওটি প্রওল্প ফাস্ত ফায়ন্নয চন্য চূড়ান্ত অনুন্ভাদন্নয অন্ক্ষায় যন্য়ন্ঙ।
 এওান্ডভী উদ্ভারফত ওরভউরনটি ফান্য়াগ্যা প্রভেরক্ত াওভভূক্ত দদ ফাস্তফায়ন্নয আগ্র প্রওা ওন্যন্ঙ। এ
দন্টায উক্ত প্রভেরক্ত াওভভূক্ত দদন্ ম্প্রাযন্ণয চন্য প্রওল্প প্রস্তাফ দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ।
 এ দন্টান্যয ভাধ্যন্ভ আযরডএ, ফগুড়া’য ওরভউরনটি ফান্য়াগ্যা প্রভেরক্ত ম্প্রাযন্ণয চন্য রচরফ অথ ভায়ন্ন
ওরভউরনটি রবরত্তও কফারদশু ারন  ফচভয ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ চীরফওা উন্নয়ন ীল ভও প্রওল্প
ফাস্তফায়ন্নয চন্য এরডর’দত নতুন প্রওল্প তাররওায় অন্তভূভক্ত ন্য়ন্ঙ।
 রফদুযৎ, জ্বারারন  ঔরনচ ম্পদ ভন্ত্রণারন্য়য আতাধীন দেওই  নফায়নন্মাগ্য জ্বারানী উন্নয়ন ওর্তভক্ষ
(ন্রডা) অথ ভায়ন্ন আযরডএ উদ্ভারফত অথনভ নরতওবান্ফ রাবচনও  দক্ষ দৌয রক্ত রনবভয দঘ রি-স্ত য
কৃরল প্রভেরক্ত এফাং দঘ ারনয ফহুভৄঔী ব্যফায ীল ভও আযইআযর ভাধ্যন্ভ ফাস্তফায়ন্নয চন্য রফন্ফঘনাধীন
যন্য়ন্ঙ।

৪। ঘয উন্নয়ন  কন্ফলণা দন্টায
এ দন্টান্যয আতায় রএরর এফাং এভ৪র প্রওল্পভন্য ফাস্তফারয়ত ওভভওাে রনরফড়বান্ফ তদাযওী ওযা ন্ছ।
দন্টান্যয ওভভওােন্ও আন্যা করতীর ওযায রন্ক্ষয ঘররত অথ ভ ফঙন্য এরডরন্ত CDRC ভাধ্যন্ভ এওটি প্রওল্প
ফাস্তফায়ন্নয রযওল্পনা গ্রণ ওযা ন্য়ন্ঙ।

ঘয উন্নয়ন্ন গৃীত ওাম ভক্রভ
95

৬। দন্টায পয ওরভউরনটি দডবন্রান্ভন্ট (রররড)
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুড়া’য প্ররক্ষণ, কন্ফলণা  প্রান্য়ারকও কন্ফলণায প্রায় রতন দও ধন্য অরচভত াপল্যভ
দদব্যাী ভাঠ ম ভান্য় ম্প্রাযণ, চনরপ্রয়ওযণ  ধাযাফারওতা যক্ষায ভাধ্যন্ভ দদন্য চনাধাযন্ণয আথ-ভ াভারচও
অফস্থায উন্নয়ন্ন রনযরবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ। কৃরল দক্ষন্ত্র রফরবন্ন প্রভেরক্তকত উন্নয়ন্ন কন্ফলণায াাার আথ-ভ
াভারচও কন্ফলণা রযঘারনায দক্ষন্ত্র এওান্ডভী অগ্রণী ভূরভওা ারন ওন্য খ্যারত অচভন ওন্যন্ঙ।
কন্ফলণা  অন্যান্য ওাম ভক্রন্ভয ভন্ধ্য যন্য়ন্ঙ─গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফন  চীরফওায ভান্নান্নয়ন, ল্লী উন্নয়ন্নয রফরবন্ন
ভস্যা  ম্ভাফনা রঘরিতওযণ, নাযী  ররঙন্য় ড়া চনন্কাষ্ঠীয ভস্যা রঘরিতওযণ, র্তণভর ম ভান্য় াভারচও
ক্ষভতায়ন, স্থানীয় যওায ব্যফস্থায র্তণভর ম ভান্য়য দনর্তবৃন্দয দক্ষতা বৃরি  দনর্তত্ব রফওা, াভারচও ফনায়ন, ল্লী
এরাওায রশুন্দয উন্নয়ন, স্থানীয় ম্পদ আযণ  ব্যফায, চরফায়ু রযফতভন্নয প্রবাফ রনরুণ, ল্লী এরাওায়
রফন্লতেঃ ভেফভান্চয দনর্তত্ব রফওান্ ায়তা, ল্লী রক্ষা, গ্রাভীণ চনস্বাস্থয, দমৌতুও  নাযী রনম ভাতন, এফাং
ভাদওারক্তয রফরুন্ি ন্ঘতনতা ততরয, নাযীয ক্ষভতায়ন, রযন্ফ াংযক্ষণ রফলয়ও ন্ঘতনতা, কৃরল প্রভেরক্ত
ম্প্রাযণ, ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক সৃরষ্ট, যওাযী/এনরচ এয রফরবন্ন ওভভসূঘী/প্রওল্প ভল্যায়ন, ইতযারদ। এঙাড়া, রাে উন্নয়ন
রক্ষযভাত্রা (SDG), ফারল ভও রযওল্পনা, Perspective Plan-এ দারযদ্র্ রফন্ভাঘন দওৌন্রয আন্রান্ও
যওান্যয অগ্রারধওায রফলয়ভন্ও রফন্ফঘনায় দযন্ঔ কন্ফলণা, প্ররক্ষণ  অন্যান্য ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওযা ন্য়
থান্ও। আথ ভ-াভারচও কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ শুদৄ ল্লী উন্নয়নই নয় ল্লী উন্নয়ন্নয ান্থ ম্পৃক্ত নীরত রনধ ভাযও
 কন্ফলও ম ভান্য় যাভভ প্রদান ওযা য়।

এ দওন্দ্রটি রযঘারনা ওযায উন্েশ্যভ রনম্নরূেঃ
 আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন্ন কন্ফলণা রযঘারনা ওযা  ভন্ডর উদ্ভাফন্ন ন্ঘষ্ট থাওা;
 রফকত রদন্নয আথ ভ-াভারচও প্রওল্পভন্য ওাম ভক্রভ ঘর যাঔা;
 দদন্ এফাং দদন্য ফাইন্য অফরস্থত রফরবন্ন চাতীয়  আন্তচভারতও প্ররতষ্ঠান্নয ান্থ প্রারতষ্ঠারনও াংন্মাক
স্থান;
 দদন্ এফাং রফন্দন্ ল্লী উন্নয়ন্ন রনন্য়ারচত এফাং ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুড়ায ওভভওতভা  ওভভঘাযীন্দয
প্ররক্ষণ প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ দক্ষতা বৃরিওযণ;
 আথ ভ-াভারচও কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয পরাপর অফরতওযন্নয চন্য দদন্ এফাং রফন্দন্ দরভনায/ওভভারা
রযঘারনা;
 যওাযী/দফযওাযী প্ররতষ্ঠান, ওরভউরনটি ম ভান্য় আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন াংক্রান্ত যাভভ প্রদান;
 যওাযী ফান্চন্েয উয আযরডএ’য রনবভযীরতা ম ভায়ক্রন্ভ হ্রাওযন্ণয রন্ক্ষয স্থানীয় যাচস্ব আয়
বৃরিওযণ; আরথ ভওবান্ফ আত্মরনবভযীর প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ কন্ড় দতারায উন্দ্যাক গ্রণ;
 আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন্নয অরবজ্ঞতা রফরনভন্য়য উন্েন্শ্য দদন্  রফন্দন্ এ চাতীয় ওাম ভক্রভ রযদভন্নয
উন্দ্যাক গ্রণ; এফাং
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যওাযী/দফযওাযী/আন্তচারতও াংস্থায অন্থ ভ রযঘাররত আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন াংক্রান্ত রফরবন্ন প্রান্য়ারকও
কন্ফলণা রযঘারনা।

৭। ল্লী াঠারা কন্ফলণা দন্টায (ররআযর)
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুড়া’য কৃলও ভাঠ স্কুর, পন্রয ডাক্তায ইতযারদ ভন্ডর দথন্ও অরচভত াপল্যভ ভাঠ
ম ভান্য় ম্প্রাযণ, চনরপ্রয়ওযণ এফাং ধাযাফারওতা যক্ষা তথা প্রারতষ্ঠারনও  দেওই ওন্য ল্লীয ভানুন্লয আথ-ভ
াভারচও  চীফন চীফীওায ভান্নান্নয়ন্নয রন্ক্ষয এওান্ডভীয প্রারনও রনয়ন্ত্রন্ণ ‘‘Palli Patshala Research
Centre (PPRC)’’ রন্যানান্ভ এওটি রফন্লারয়ত দর দঔারায প্রস্তাফ ওযা ন্র এওান্ডভী ২০১২ ান্র এওান্ডভী
৪১তভ দফাড ভ বা ল্লী াঠারা কন্ফলণা দওন্দ্র প্ররতষ্ঠায অনুন্ভাদন দদয়।ভরতেঃ এ দন্টাযটি তায রনচস্ব আন্য়
রযঘাররত ন্ছ।

দন্টায রযঘারনা উন্েশ্যাফরী রনম্নরূেঃ
 ল্লী াঠারা ওরভউরনটি রবরত্তও তথ্য বাোয এফাং গ্রাভফাীয রভরন দওন্দ্র রন্ন্ফ কন্ড় উঠন্ফ। ফ ভস্তন্যয
গ্রাভফাী এ দওন্দ্র দথন্ও খুফ ন্চ তান্দয প্রন্য়াচনীয় তথ্য  যাভভ ান্তয নাকান্র রনরশ্চতওযণ;
 অাংগ্রণভরও রক্ষন িরত অনুযন্ণয ভাধ্যন্ভ গ্রাভফাীয ভন্ধ্য াযস্পরযও জ্ঞান  অরবজ্ঞতা রফরনভন্য়য
অপৄযন্ত সুন্মাক সৃরষ্ট ওযা;
 ল্লী াঠারায় গ্রাভফাীয চন্য প্রন্য়াচনীয় তথ্য ভি তথ্য বাোয রন্ন্ফ কন্ড় তুন্র ওর দশ্রণীয ভানুলন্ও
জ্ঞান রনবভয ক্ষভতায়ন্ন আকৃষ্ট ওযা;
 যওাযী উন্নয়নভরও তথ্য প্রফান্য ঘযান্নর রন্ন্ফ াঠারান্ও ব্যফায ওযায ভাধ্যন্ভ
চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন;

গ্রান্ভয ভানুল

 াঠারা প্রঘরন ওাম ভক্রন্ভয পরতা  ব্যথ ভতা রফলয়ও চাতীয় এফাং আন্তচভারতও দরভনায/ওভভারা আন্য়াচন
ওযা;
 ারনাকাদ তথ্য গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয ভান্ছ যফযা ওন্য ঠিও ভন্য় এয প্রন্য়াক রনরশ্চতওযণ;
 ল্লী াঠারায অরবজ্ঞতা রফরনভন্য়য উন্েন্শ্য দদন্  রফন্দন্ এ চাতীয় ওাম ভক্রভ রযদভন্নয উন্দ্যাক গ্রণ;
 যওাযী/ দফযওাযী/ আন্তচারতও াংস্থায অথ ভায়ন্ন রযঘাররত ল্লী াঠারা াংক্রান্ত রফরবন্ন প্রান্য়ারকও কন্ফলণা
রযঘারনা।

আযরডএ প্রদভনী ঔাভায
প্রান্য়ারকও কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ কৃরল দক্ষন্ত্র রাকই প্রভেরক্ত উদ্ভাফন এফাং উদ্ভারফত প্রভেরক্তভ প্ররক্ষণ  পরাপর
প্রদভন্নয ভাধ্যন্ভ রফস্তান্যয রন্ক্ষয এওান্ডভী ওযাম্পা াংরগ্ন ৮০ এওয চরভন্ত আেটি ইউরনন্েয (পর, না ভাযী;
দাররট্র; দডইযী; ভৎস্য; টিসুয ওারঘায এে ফান্য়ান্েওন্নাররচ; ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃরল মন্ত্রারত এফাং কৃরলে
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প্ররক্রয়াচাতওযণ, াংযক্ষণ  রফণন ইউরনে) ভন্বন্য় যওাযী ম ভান্য় এওভাত্র Self Sustainable Farm কন্ড়
দতারা ন্য়ন্ঙ। রনম্নফরণ ভত আেটি ইউরনন্েয ভাধ্যন্ভ ভরন্বতবান্ফ প্রদভনী ঔাভান্যয ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্য় আন্ঙেঃ
(১) পর ইউরনে (২) না ভাযী ইউরনে (৩) দাররট্র ইউরনে (৪) দডইযী ইউরনে (৫) ভৎস্য ইউরনে (৬) টিসুয ওারঘায
এে ফান্য়ান্েওন্নাররচ ইউরনে (৭) ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃরল মন্ত্রারত ইউরনে (৮) কৃরলে প্ররক্রয়াচাতওযণ, াংযক্ষণ
 রফণন (এরএভ) ইউরনে।

এও নচন্য আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্যয আয়-ব্যন্য়য রফফযণী (২০১৫-১৬)
(রক্ষ োওায়)
রফফযণ
পর ইউরনে
না ভাযী ইউরনে
দাররট্র ইউরনে
দডইযী ইউরনে
ভৎস্য ইউরনে
টিসুয ওারঘায এে ফান্য়ান্েওন্নাররচ ইউরনে
ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃরল মন্ত্রারত ইউরনে
দভাে

দভাে আয় (োওা)
২৪.৩৫
১০.১১
৭.৩৭
৪০.৪৮
১৫.৫৪
৪৪.২১
৭.৪৭
১৪৯.৫৩

দভাে ব্যয় (োওা)
১৫.৯৬
৭.৪২
৪.৩৯
৩৮.২৯
১২.২৩
৩১.৮৮
৫.২৩
১১৫.৪

নীে রাব (োওা)
৮.৩৯
২.৬৯
২.৯৮
২.১৮
৩.৩১
১২.১৩
২.২৪
৩৩.৯২

আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্যয না ভাযী ইউরনে

আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্যয পর ইউরনে

আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্যয দারি ইউরনে

আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্যয দডইযী ইউরনে

আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্যয ভৎস্য ইউরনে

আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্যয টিসুওযারঘায ইউরনে
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কৃরলে প্ররক্রয়াচাতওযণ, াংযক্ষণ  রফণন ইউরনে

ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃরল মন্ত্রারত ইউরনন্ে ওাম ভক্রভ

যওাযী দফ-যওাযী অাংরদারযন্ত্ব (ররর) ভন্ডর
যওাযী কন্ফলণা ওভভওান্েয াাার ‘‘যওাযী দফ-যওাযী অাংরদারযন্ত্ব (ররর)’’ আযরডএ এয ান্থ ওাভার
দভরন টুরস্ দমৌথবান্ফ য়াওভন্ আে ধযন্নয (ভাড়াই, ছাড়াই  রনড়ানী মন্ত্র, দঘাায দভরন, দফড পভভায ইতযারদ)
২৩৩২টি কৃরল মন্ত্রারত  ঘায ধযন্নয ৩২০০ খুঘযা মন্ত্রাাং উৎাদন  রফণন ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্ছ। এঙাড়া
অয এওটি ব্যরক্তভাররওানাধীন প্ররতষ্ঠান ‘‘কৃলও পৄড এে দফবান্যচ ইোরস্ট্রচ রররভন্েড’’, ঢাওা এয ান্থ ররর
ভন্ডন্র ওাম ভক্রভ ঘরন্ঙ মা এওান্ডভীয রফরবন্ন উ-প্রওল্প এরাওায় রফরবন্ন উৎারদত কৃরল ে  দ্র্ব্য (২৮ যওন্ভয
আভ, ফযই দয়াযা, ওাঁঠার, ভারুভ, দেঁতুন্রয আঘায, েন্ভন্ো  দেঁতুন্রয , ওভরায দচরর, রযলায দতর,
দওান্রন্স্টযর রে যাই িান দতর, রখ, ভদৄ ইতযারদ) ল্লী িান্ে প্যান্ওটিাং, প্ররক্রয়াওযণ  ফাচাযচাত ওযা ন্ছ।
আযরডএ-ররভযা প্রােঃ ররেঃ, ঢাওা এয দমৌথ উন্দ্যন্ক প্ররতফঙয আন্তচভারতও কৃরল প্রভেরক্ত দভরা আন্য়াচন ওন্য আন্ঙ ।
আযরডএ এফাং এরআই ররেঃ দমৌথ উন্দ্যান্ক এওান্ডভী প্রদভনী ঔাভান্য াইিীড ফীচ কন্ফলণা ইতযারদ উন্ল্লঔন্মাগ্য।
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ররর ভন্ডন্র রযঘাররত ওাম ভক্রভ

দদন্ঔ রফশ্বা ‘Seeing is Believing’ এই প্ররতাদ্য রফলয়ন্ও াভন্ন দযন্ঔ যওাযী দফ-যওাযী অাংরদারযন্ত্ব
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুড়া  LIMRA Trade Fairs & Exhibitions Pvt. Ltd. এয দমৌথ উন্দ্যান্ক প্ররত ফঙয
আন্তচভারতও কৃরল প্রভেরক্ত দভরায আন্য়াচন ওযা ন্য় থান্ও ।
ফাাংরান্দন্য কৃরল দক্টন্যয উন্নয়ন্ন ব্যফহৃত মন্ত্রারত, প্রভেরক্ত, কৃরলে  ফীচ উৎাদনওাযও, আভদানীওাযও,
ব্যফায়ী, নীরতরনধ ভাযও, কৃরল রফজ্ঞানী, প্রন্ওৌরী, ম্প্রাযণ ওভী, কন্ফলও, এনরচ, উন্নয়ন ন্মাকী  দবাক্তায
রভরন দক্ষত্র সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ উন্নত প্রভেরক্ত  প্রন্য়াক ম্পন্ওভ ওন্রয আগ্র সৃরষ্ট ওযায় দভরায ভর উন্েশ্য ।

আন্তচারতও কৃরল প্রভেরক্ত দভরা ২০১৬ এয উন্িাধনী  ভানী অনুষ্ঠান
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ানফ তক গ্রাভ উন্নয়ন কভতসূনচ-২য় ম তায় (ননবনডন), আযনডএ অং
ানফ তক গ্রাভ উন্নয়ন কভতসূনচ গেপ্রজার্ত্রপাী ফাংরারদ যকারযয অর্ তায়রন নযচানরর্ একটি গরফলোধভী প্রকল্প। ফাড ত ও
আযনডএ ৮০টি গ্রারভ ব্যাক যীযা-ননযীযায য যকায কর্তক
ত ‘ল্লী উন্নয়ন ভরডর’ নারফ ভগ্র দদর েনিরয় দদয়ায
নিান্ত দনয়া য় এফং ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় নফবাগ ফােফায়রনয দানয়ত্ব গ্রে করয। ফর্তভারন ফাড ত ও আযনডএ’য ারর্
ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন দফাড ত (নফআযনডনফ) ও ভফায় অনধদপ্তয ফােফায়রনয ারর্ জনির্। গেপ্রজার্ত্রপাী ফাংরারদরয
ফর্তভান যকায জুরাই ২০০৯ দর্রক কভতসূনচটি আরযা বৃত্তয নযরয াযা দদর েনিরয় দদয়ায নিান্ত গ্রে করয এফং দ
ভরর্ ৬৪টি দজরায ৬৬টি উরজরায় ৪২৭৫টি গ্রারভ ননবনডন ফােফায়ন কযা রে। র্ম্মরধ্য আযনডএ ১৬টি উরজরায়
১০২০টি গ্রারভ প্রকল্প ফােফায়ন কযরে। গ্রারভয কর দশ্রেীয ও দায জনরগািীরক একটি ভফায় কাঠারভায আওর্ায়
ংগঠির্ করয র্ারদয আর্ ত-াভানজক র্র্া ানফ তক উন্নয়রনয ভাধ্যরভ দানযদ্র নফরভাচন এ কভতসূনচয মূর উরেশ্য।
ননবনডন’য উরল্লখ্যরমাগ্য কভতকান্ড ররাোঃ ভফায় নভনর্ গঠন, দস্য বনর্ত, মূরধন সৃনষ্ট ও নফননরয়াগ এফং ভফায়ীরদয
ব্যফস্থানা ও দযর্া উন্নয়নমূরক প্রনযে প্রদান এফং াভানজক উন্নয়নমূরক কভতকান্ড গ্ররন নভনর্গুররারক উৎানর্
কযা। প্রকরল্পয ২য় ম তায় ভাপ্ত য় নডরম্বয ২০১৫। চায ফেয দভয়ানদ ননবনডন-৩য় ম তায় যকারযয অনুরভাদরনয
অরযায় যরয়রে। ননরচ প্রকরল্পয ফােফায়ন অগ্রগনর্ প্রদতন কযা র।

ফাস্তফ অগ্রকরতেঃ
ওভভওাে
রভরত কঠন (াংখ্যা)
রযফায অন্তর্ভভরক্ত (াংখ্যা)
দস্য  উওাযন্বাকী (চন)
পুরূঁ চ কঠন (রক্ষ োওা)
প্ররক্ষণ (চন)
ভারও দমৌথ বা (চন রদফ)
রভরতয রনচস্ব তরফর দথন্ও
ঋণ প্রদান (রক্ষ োওা)

জুন ’১৫ ম ভন্ত
অগ্রকরত
১০২০
৯৩০৬১
১৩৪৫৬৫
২৬২৬.১৫
৫১০৫২
১০১৮২৩
৩৪৯১.৫৪

২০১৫-১৬ অথ ভফঙয
অগ্রকরত
রক্ষযভাত্রা
২০০০
১৬৫০
৩০০০
২৪৭০
১০০.০০
২১৭.৮১
৪৪৯০
৪৫৩০
১২২৪০
১১৯০০
৫০০.০০

৪৩২.২২

ক্রভপুরঞ্জত ফ ভন্ভাে
অগ্রকরত (রডন্ম্বয’১৫)
১০২০
৯৪৭৯১
১৩৭২০১
২৮৪৩.৯৬
৫৫৫৮২
১১৩৭২৩
৩৯২৩.৭৬

২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্যয আরথ ভও অগ্রকরতেঃ
ঔাত
যাচস্ব
ভরধন
দভাে

এরডর ফযাে
৩০৭.৬০
৩০৭.৬০

অফভৄক্ত
৩০৭.৬০
৩০৭.৬০

(রক্ষ োওা)
ব্যয়
২৯৭.৭৭
২৯৭.৭৭

দনােেঃ অব্যরয়ত ৯.৮৩ রক্ষ োওা যওাযী দওালাকান্য চভা দদয়া ন্য়ন্ঙ।

এরডরর্ভক্ত (২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য) অনুন্ভাদন্নয প্ররক্রয়াধীন প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্পভ (এও নচন্য):
ক্রেঃ
অনুন্ভাদন ম ভায়/ফতভভান
প্রওন্ল্পয নাভ (ফাস্তফায়নওার)
নাং
অফস্থা
১। দৌযরক্ত রবরত্তও দন্ঘয ভাধ্যন্ভ রি-স্তয কৃরল প্রভেরক্ত ম্প্রাযণ  এয ফহুভৄঔী চূড়ান্ত অনুন্ভান্দয চন্য
ব্যফায ীল ভও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প।
রফন্ফঘনাধীন যন্য়ন্ঙ।
Action Research Project on Disseminating Two-storied
Agriculture with Solar Power Irrigation Technology and its
Multipurpose Uses.
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ক্রেঃ
নাং
২।

(ফাস্তফায়নওারেঃ চানুয়ারয ২০১৬ - রডন্ম্বয ২০২০
ভফায় রবরত্তও কৃরল উন্দ্যাক্তা/গ্রু উন্নয়ন্নয ভাধ্যন্ভ চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন
ীল ভও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প

রইর বায রিান্ন্তয
আন্রান্ও রডরর
ভ
Action Research Project on Livelihood Improvement through পুনকঠন্নয
ওাচ ঘরন্ঙ।
Cooperative/Group
Development.

৩।

অনুন্ভাদন ম ভায়/ফতভভান
অফস্থা

প্রওন্ল্পয নাভ (ফাস্তফায়নওার)

based

Agribusiness

Entrepreneurship

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০)
চাভারপুন্য ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী প্ররতষ্ঠাওযণ ীল ভও প্রওল্প
Establishment of Rural Development Academy at Jamalpur

৪।

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০১৯)
e¸ov †Rjvi mvwiqvKvw›` I †mvbvZjv Dc‡Rjvi Pi GjvKvq emevmiZ
`wi`ª Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb cÖKí|
Livelihood Improvement of the Poor People in the Char Islands
of Sariakandi and Sonatola Upazilas under Bogra District.

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৬ - জুন ২০২১)
৫।

গ্রীন প্রভেরক্ত ব্যফায ওন্য ভৎস্য উৎাদন, প্ররক্রয়াচাতওযণ, াংযক্ষণ 
রফণন্নয ভাধ্যন্ভ গ্রাভীণ চীফনভান্নয দেওই উন্নয়ন ীল ভও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা
প্রওল্প।
Action Research Project on Sustainable Improvement of Rural
Livelihood through Production, Processing, Preservation and
Marketing of Fish through Low Cost Green Technology.

৬।

প্রওন্ল্পয উয আকাভী ২৮
জুরাই রইর বায
অনুরষ্ঠত ন্ফ।
আন্তভন্ত্রণারয় প্রওল্প
এযাাইচর বায
রিান্ন্তয আন্রান্ও
রডরর ভন্ত্রণারন্য় দারঔর
ওযা ন্য়ন্ঙ।
প্রওল্প মাঘাই ওরভটিয
রিান্ন্তয আন্রান্ও
ভ রডরর
পুনকঠিত
ভন্ত্রণারন্য় দারঔর ওযা
ন্য়ন্ঙ।

(ফাস্তফায়নওারেঃ এরপ্রর ২০১৬ - রডন্ম্বয ২০২০)
আযরডএ উদ্ভারফত গ্রাভীন নাযীয ফীচ ব্যফা ভন্ডর ম্প্রাযন্ণয ভাধ্যন্ভ দেওই প্রওল্প মাঘাই ওরভটিয
চীরফওায়ন  নাযীয ক্ষভতায়ন ীল ভও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প।
রিান্ন্তয আন্রান্ও
ভ
Action Research Project on Sustainable Livelihood রডরর পুনকঠন্নয
ওাচ
Improvement and Women Empowerment through RDA- ঘরন্ঙ।
Developed Women in Seed Entrepreneurship (WISE) Model.

৭।

(ফাস্তফায়নওারেঃএরপ্রর ২০১৬ - রডন্ম্বয ২০২০)
আযরডএ-উদ্ভারফত ভন্ডরভ ম্প্রাযন্ণয ভাধ্যন্ভ আথ-ভ াভারচও  প্রওল্প মাঘাই ওরভটিয
চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন রঙেভরফাীন্দয উন্নয়ন্নয ভর ধাযায় ম্পৃক্তওযণ রিান্ন্তয আন্রান্ও
ভ রডরর
ীল ভও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
পুনকঠিত
Mainstreaming the Chitmahal Dwellers through Socio-economic ভন্ত্রণারন্য় দারঔর ওযা
Development and Improvement of Livelihood by Replication ন্য়ন্ঙ।
RDA Models.

৮।

৯।

(ফাস্তফায়নওারেঃএরপ্রর ২০১৬ - রডন্ম্বয ২০১৮)
আযরডএ, ফগুড়া’য আতায় ওযান্ের কন্ফলণা  উন্নয়ন দওন্ন্দ্রয দচাযদাযওযণ  প্রওল্প মাঘাই ওরভটিয
ম্প্রাযণ ীল ভও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প।
রিান্ন্তয আন্রান্ও
ভ রডরর
Action Research Project on Strengthening and Expansion of
পুনকঠিত
Cattle Research and Development Centre under RDA, Bogra
ভন্ত্রণারন্য় দারঔর ওযা
(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০)
ন্য়ন্ঙ।
রনযাদ ভাাং এফাং দুধ উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন ীল ভও প্রওল্প মাঘাই ওরভটিয
প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প।
রিান্ন্তয আন্রান্ও
ভ রডরর
Action Research Project on Livelihood Improvement through পুনকঠিত
Safe Beef and Milk Production in Bangladesh. 
ভন্ত্রণারন্য় দারঔর ওযা
(জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০)
ন্য়ন্ঙ।
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ক্রেঃ
অনুন্ভাদন ম ভায়/ফতভভান
প্রওন্ল্পয নাভ (ফাস্তফায়নওার)
নাং
অফস্থা
১০। যওাযী দফযওাযী অাংীদারযন্ত্ব ল্লী ম ভেন ভন্ডর উন্নয়ন্নয ভাধ্যন্ভ ল্লী প্রওল্প মাঘাই ওরভটিয
চনকন্নয চীফনভান্নয উন্নয়ন ীল ভও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প।
রিান্ন্তয আন্রান্ও
ভ রডরর
Action Research Project on Model Development of Rural পুনকঠিত
Ecotourism for Rural Livelihood Upliftment through Public ভন্ত্রণারন্য় দারঔর ওযা
Private Partnership (PPP).
ন্য়ন্ঙ।
(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০১৮)
১১। যওাযী-দফযওাযী অাংীদারযন্ত্বয ভাধ্যন্ভ আযরডএ কৃরল মন্ত্রারত য়াওভ
ররডর ইআযরডন্ত দারঔর
স্থান ীল ভও প্রওল্প
ওযা ন্য়ন্ঙ।
Establishment of RDA Agricultural Equipment Workshop at
RDA

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০)
১২। ওরভউরনটি রবরত্তও কফারদশু ারন  ফচভয ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ চীরফওা উন্নয়ন
ীল ভও প্রান্য়ারকও কন্ফলণা প্রওল্প ।

ররডর ইআযরডন্ত দারঔর
ওযা ন্য়ন্ঙ।

Action Research Project on Community Based Livestock and
Waste Management for Better Livelihood. 

(ফাস্তফায়নওারেঃ ১ চানুয়ারয, ২০১৬ - ৩০ রডন্ম্বয, ২০২০)

৪.৫ ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডরভ (ফাাড ভ)
দদন্য দরক্ষণ-রশ্চভাঞ্চন্রয ভানুন্লয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  চীফনভান উন্নয়ন্নয রন্ক্ষয ল্লী উন্নয়ন 
ভফায় রফবান্কয অধীন্ন ১৯৯৭ ান্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুত প্রওল্প রন্ন্ফ দকাারকঞ্জ দচরায দওাোরীাড়া
উন্চরায় ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ ওভন্েক্স মাত্রা শুরু ওন্য। দারযদ্র্যভৄক্ত দানায ফাাংরা কঠন্ন চারতয রতা
ফঙ্গফন্ধুয অফদান্নয স্মযন্ণ প্ররতষ্ঠানটিয নাভওযণ ওযা য় ‘‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ ওভন্েক্স’’। ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রী ১৩ জুরাই ২০০১ তারযন্ঔ ওভন্েন্ক্সয শুব উন্িাধন ওন্যন। যফতীন্ত প্ররক্ষণ  কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ চাতীয়
 আন্তচভারতও রযন্য ল্লী উন্নয়ন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন ওাম ভওয ভূরভওা যাঔায স্বান্থ ভ ওভন্েক্সটিন্ও ল্লী উন্নয়ন
এওান্ডরভন্ত উন্নীত ওযা য় এফাং এটিয নাভওযণ ওযা য় ‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডরভ
(ফাাড)ভ (Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development
(BAPARD)]। ১৬ নন্বম্বয, ২০১১ তারযন্ঔ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন
এওান্ডরভ(ফাাড)ভ এয রবরত্ত প্রস্তয স্থান ওন্যন। ২০১২ ান্রয ৮ ভাঘ ভ তারযন্ঔ ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী
উন্নয়ন এওান্ডরভ আইন, ২০১২ প্রণীত য়।

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা ফাাড ভ-এয রবরত্ত প্রস্তয স্থান ওযন্ঙন ।

ফাাড ভ-এ ফঙ্গফন্ধু’য ভৄযযার ।

রবনেঃ গ্রাভীণ ভানুন্লয চীফনভান উন্নয়ন, দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, ল্লী উন্নয়ন  ভি ফাাংরান্দ কঠন্ন ওাম ভওয ভূরভওা
ারন।
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রভনেঃ প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দক্ষ চনফর সৃরষ্ট, দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  আথ ভ-াভারচও তফলম্য দূযীওযণ, কন্ফলণায
ভাধ্যন্ভ কৃরল, রক্ষা  ক্ষুদ্র্ রল্প দক্ষন্ত্র নতুন নতুন দওৌর, তত্ত্ব, জ্ঞান  রাকই প্রভেরক্ত উদ্ভাফন ওযা, ওভভারা,
দরভনায আন্য়াচন ওন্য রঘযাঘরযত দৃরষ্ট বরঙ্গয রযফতভন, আদৄরনও ধ্যান-ধাযণা রান্ব গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠন্ও ায়তা
ওযা এফাং উকূরীয় দচায়ায বাো  চরফায়ুয প্রবাফ রফন্ফঘনায় দেওই উন্নয়ন্নয রন্ক্ষয উন্নত  আদৄরনও কৃরল
প্রভেরক্ত স্তান্তয।

এওান্ডরভ’য উন্েশ্য  ওাম ভাফরীেঃ
ল্লী উন্নয়ন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয রন্ক্ষয চাতীয়  আন্তচভারতও রযন্য কন্ফলণায চন্য Centre of
Excellence রন্ন্ফ কন্ড় দতারা, দদন্য চাতীয় ম ভান্য়য প্ররক্ষণ  কন্ফলণা প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ ওাম ভক্রভ
রযঘারনা, ল্লী উন্নয়ন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন রনন্য়ারচত রফরবন্ন যওারয  দফযওারয াংস্থায ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয
প্ররক্ষণ প্রদান, ওভভারা, দরভনায ইতযারদ রযঘারনা, ক্ষুদ্র্  প্রারন্তও ঘালী, রফত্তীন পুরুল  ভররা, দফওায ভেফও
 ভেফ ভররান্দয দক্ষতা অচভন্নয ভাধ্যন্ভ আত্ম-ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্টয রন্ক্ষয কৃরল  অকৃরল ঔান্তয রফরবন্ন
উাচভনভরও ওভভওান্েয উয প্ররক্ষণ প্রদান, কৃরল, রক্ষা, উকূরীয়  দচায়াযবাো এরাওায আথ-ভ াভারচও
রফলন্য় প্রান্য়ারকও কন্ফলণা ওযা, ল্লী উন্নয়ন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয দক্ষন্ত্র উচ্চতয রক্ষায় রনন্য়ারচত দদী  রফন্দী
রক্ষাথীন্দয কন্ফলণা ওাম ভ রযঘারনা  তত্ত্বাফধান ওযা ফা কন্ফলণা ওাম ভ ম্পাদন্নয দক্ষন্ত্র ায়তা প্রদান, কৃরল
ওান্চ রনন্য়ারচত রশু শ্রভ রনযন রফলয়ও কন্ফলণা  কৃরল রশু শ্ররভওন্দয রক্ষায ভরধাযায় আনয়ন্নয রন্ক্ষয
কন্ফলণা, গ্রাভীণ দরযদ্র্ নাযীন্দয াভারচও রনযাত্তা, নাযীয ারফ ভও ক্ষভতায়ন্নয চন্য কন্ফলণা ওযা এফাং ল্লী উন্নয়ন
 দারযদ্র্য রফন্ভাঘন নীরতভারা প্রণয়ন্ন যওারয নীরত রনধ ভাযওকণন্ও ায়তা প্রদান ওযা।

এওান্ডরভ’য চনফরেঃ
ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডরভ (ফাাড ভ) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয অধীনস্থ এওটি
স্বায়ত্বারত প্ররতষ্ঠান। এয ভর ওাচ প্ররক্ষণ  কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন। এওান্ডরভয
অনুন্ভারদত চনফর ১০০ চন । ফতভভান্ন ১চন ভারযঘারও, ১চন উ রযঘারও  ২ চন ওাযী রযঘারও
৩৪ চন ওভভওতভা-ওভভঘাযী ওভভযত আন্ঙন। ৮ এরপ্রর, ২০১৫ তারযন্ঔ ফাাড ভ এয ওভভওতভা  ওভভঘারয ঘাকুরয
প্ররফধানভারা-২০১৫ প্রণীত য়। উক্ত ঘাকুরয প্ররফধানভারায আন্রান্ও অফরষ্ট চনফর রনন্য়ান্কয ওাম ভক্রভ ঘরন্ঙ।

এওান্ডরভ’য প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভেঃ
দক্ষ  অরবজ্ঞ প্ররক্ষওবৃন্দয ায়তায় ক্ষুদ্র্  প্রারন্তও ঘালী, রফত্তীন পুরুল  ভররা এফাং দফওায ভেফও  ভেফ
ভররান্দয আত্ম-ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্টয রন্ক্ষয এওান্ডরভন্ত ১০টি দট্রন্ড প্ররক্ষন্ণয সুন্মাক যন্য়ন্ঙ। তন্মন্ধ্য
ওরম্পউোয, দাাও ততযী, কৃরল, ভৎস্য, শু ারন  াউচ য়যারযাং রফলয়ও ওারযকরয প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ ঘরভান
আন্ঙ। এঙাড়া অবীষ্ট চনন্কাষ্ঠীয ন্ঘতনতা বৃরি, ক্ষুদ্র্ ঋণ ব্যফস্থানা, স্বাস্থয রযঘম ভা, পুরষ্ট, রযফায রযওল্পনা,
দচোয উন্নয়ন, নাযীয ক্ষভতায়ন  রযন্ফ উন্নয়ন রফলয়ও াধাযণ রফলন্য় প্ররক্ষণ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।

এওান্ডরভ’য প্ররক্ষণ অগ্রকরতেঃ
এওান্ডরভন্ত ২০১৫-২০১৬ অথ ভ ফঙন্য ৩০টি ব্যান্ঘ ৮৮০ চন সুপরন্বাকী, ১১টি ব্যান্ঘ ৯৭৬চন যওারয-দফযওারয
ওভভওতভা  ওভভঘাযীন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙাড়া ২০১৫-২০১৬ অথ ভ ফঙন্য ৫৫৫চন সুপরন্বাকী, রফরবন্ন
যওারয/ন্ফযওারয ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয ভন্বন্য় ৯টি ওভভারা  দরভনায আন্য়াচন ওযা ন্য়ন্ঙ।

আইএভইরড এয রঘফ চনাফ দভােঃ ীদ উল্লা ঔদওায ফাাড ভ-এয
ঘরভান প্রওল্প রযদভন ওযন্ঙন।

ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভরউয যভান যাঙ্গা প্রওন্ল্পয উন্নয়ন
ওাম ভক্রভ রযদভন ওযন্ঙন।
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ফঙ্গফন্ধু রএটির-ইআযএভ (২য় াংন্ারধত) প্রওন্ল্পয তথ্যেঃ
১। প্রওন্ল্পয নাভেঃ ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ ওভন্েক্স (ফতভভান্ন ফাাড)ভ দওাোরীাড়া, দকাারকঞ্জ এয
ম্প্রাযণ, াংস্কায  আদৄরনওায়ন (২য় াংন্ারধত) প্রওল্প।
২। প্রওল্প ফাস্তফায়নওাযী াংস্থােঃ ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডরভ (ফাাড)ভ । দওাোরীাড়া,
দকাারকঞ্জ।
৩। অফওাঠান্ভাভন্য নওা প্রণয়নেঃ স্থাতয অরধদপ্তয
৪। অফওাঠান্ভা রনভভাণেঃ স্থানীয় যওায প্রন্ন্ওৌর অরধদপ্তয (এররচইরড)।
৫। ফাস্তফায়নওারেঃ ভাঘ ভ/২০১০- জুন/২০১৮রখ্রেঃ।
৬। প্রাক্কররত ব্যয়েঃ ৩২৬৮৪.৭১ রক্ষ োওা। প্রর ণ প্রদান।

প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ.
১। ফতভভান চরভয রযভাণ ৩৭.২৮ এওয। অরতরযক্ত ৩.১১ এওয ভূরভ অরধগ্রন্ণয ওাচ ঘরন্ঙ।
২। ১০তরা প্রারনও বফন্নয ৭ভ তরায ঙাদ ঢারাই ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ এফাং দান্স্টর বফন্নয ৪থ ভ তরায ওাচ ঘরন্ঙ।
৩। প্রওন্ল্পয আতায় অরপ যঞ্জাভ, আফাফত্র ক্রয়  দভযাভত ওযা ন্য়ন্ঙ।
৪। প্রওন্ল্পয ৫৮ চন চনফর রনন্য়াক দদয়া ন্য়ন্ঙ।
৫। রবআইর দযস্ট াউচ াংস্কায  আদৄরনওায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ।
৬। প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন্ন ৫৭১চন দও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ।
৭। জুন-২০১৬ ম ভন্ত প্রওন্ল্পয আরথ ভও ব্যয় ১০৪৫৩.০৩ রক্ষ োওা, অগ্রকরত ৩২%, ফাস্তফ অগ্রকরত ৩৬%।

স্থাতয অরধদপ্তয ওর্তও রডচাইনকৃত ফাাড ভ-এ রনভভাণাধীন ১০ তরা স্থাতয অরধদপ্তয ওর্তও রডচাইনকৃত ফাাড ভ-এ রনভভাণাধীন ১০
প্রারনও বফন্নয রত্রভারত্রও রঘত্র
তরা দান্স্টর বফন্নয রত্রভারত্রও রঘত্র

ফাাড ভ প্রওন্ল্পয রনভভাণাধীন ২টি ১০ তরা বফন্নয ঘরভান ওাম ভক্রভ
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৪.৮ ল্লী দারযদ্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ)
ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ) ক্ষুধা  দারযদ্র্য ভৄক্ত ফাাংরান্দ কড়ায রন্ক্ষয গ্রাভীণ দরযদ্র্ 
অসুরফধাগ্রস্থ চনন্কাষ্ঠীন্ও আরথ ভওবান্ফ স্বয়ম্ভয, উৎাদনভঔী ওাম ভক্রন্ভ অাংগ্রণ, ওভভাংস্থান সৃরষ্টয চন্য ০৮টি
প্রারনও রফবান্কয ৫১টি দচরায ৩৫১টি উন্চরায ৩৯৬টি ওাম ভারন্য়য ভাধ্যন্ভ পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ রযঘাররত
ন্ছ। এরাওা ম্প্রাযণ ওভভসূঘীয আতায় যওাযী অথ ভায়ন্ন ফাস্তফায়নাধীন ‘‘দারযদ্র্য দূযীওযণ  আত্ম-ওভভাংস্থান
সৃরষ্টয চন্য ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ)-এয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ” প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ ২০১৫-১৬
অথ ভফঙন্য ২০টি দচরায ১০০টি উন্চরায় ২,০৫,২৫২টি গ্রাভীণ রযফান্যয ১০.৬০ রক্ষ গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দারযদ্র্য
রফন্ভাঘন, আত্ম-ওভভাংস্থান সৃরষ্ট, আয়ফধ ভনভরও ওভভওাে  াভারচও অফস্থায উন্নয়ন্ন রফরবন্ন ওাম ভক্রভ ফাস্তফারয়ত
ন্ছ। ররডরফএপ-এয সুপরন্বাকীন্দয ভন্ধ্য প্রায় ৯৬ তাাং ভররা।

রফকত ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ররডরফএপ এয উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ রনম্নরুেঃ
১। ক্ষুদ্র্ঋণ ওাম ভক্রভেঃ
ররডরফএপ গ্রাভীণ দরযদ্র্  অসুরফধাগ্রস্থ চনন্কাষ্ঠীন্ও আরথ ভওবান্ফ য়ম্ভয  উৎাদনভঔী ওাম ভক্রন্ভ অাংগ্রণ 
ওভভাংস্থান সৃরষ্টয চন্য ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ৯৫৬ দওাটি ৯৩ রক্ষ োওা ক্ষুদ্র্ঋণ রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। রফতযণকৃত ঋণ
আদান্য়য ায ৯৮%। এ ওাম ভক্রন্ভ ১০ রক্ষ ৬০ াচায গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয আয়বৃরিভরও ওভভওাে দমভন- কাবীারন,
ভৎ ঘাল, াওফরচ ঘাল, না ভাযী, ভৄযকী ারন ইতযারদয ভাধ্যন্ভ রফরবন্ন আত্ম-ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট ন্য়ন্ঙ।
এন্ত প্রায় ৫২ রক্ষ উওাযন্বাকীন্দয যারয আরথ ভও স্বছরতা বৃরি দন্য়ন্ঙ। ক্ষুদ্র্ঋণ ওাম ভক্রন্ভয ক্রভপুরঞ্জত রফতযণেঃ
৭৩৬৩ দওাটি োওা।

২। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋণ ওাম ভক্রভ (SELP):
দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয ভন্ধ্য অন্নও ক্ষুদ্র্ ব্যফায়ী এফাং উন্দ্যাক্তাযা নতুন ব্যফা প্ররতষ্ঠান শুরু ফা ব্যফা ম্প্রাযন্ণয চন্য
দম রযভাণ অথ ভ প্রন্য়াচন তা’ াংগ্র ওযন্ত ক্ষভ ন না। ররডরফএপ দমন্তু আথ ভ-াভারচও উন্নয়ন্ন রনন্য়ারচত
এওটি আরথ ভও প্ররতষ্ঠান, তাই এই ফ ক্ষুদ্র্ ব্যফায়ী এফাং উন্দ্যাক্তান্দয রফরবন্ন ধযন্ণয ঋণ সুরফধা প্রদান  অন্যান্য
ওারযকরয সুরফধা প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ অরধও আয় এফাং আত্ম ওভভাংস্থান সৃরষ্টয উন্েন্শ্য ওাচ ওন্য মান্ছ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা
ওাম ভক্রন্ভ ২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ৩৫১ দওাটি ৯২ রক্ষোওা ঋণ রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋন্ণয (SELP)
ভাধ্যন্ভ প্রায় ১ রক্ষ ২৫ াচায চন্নয ওভভাংস্থান সৃরষ্ট ন্য়ন্ঙ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋণ ওাম ভক্রভ (SELP) এয ক্রভপুরঞ্জত
রফতযণেঃ ১৮০৭ দওাটি োওা।

৩। ঞ্চয় ওাম ভক্রভেঃ
ররডরফএপ এয সুপরন্বাকীন্দয চন্য ঋণ ওাম ভক্রন্ভয াাার ঞ্চয় ওাম ভক্রভ অব্যাত আন্ঙ। ররডরফএপ রভরতয
াপ্তারও বায ভাধ্যন্ভ ঞ্চয় আদায় ওন্য দস্যন্দয পুরূঁ চ কঠন্ন ায়তা ওন্য। ররডরফএপ এ াধাযণ ঞ্চয়,
দানারী ঞ্চয়, দভয়াদী ঞ্চয় নান্ভ ৩টি রবন্ন রবন্ন ঞ্চয় প্রওল্প আন্ঙ। ২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ররডরফএপ-এয
সুপরন্বাকীন্দয দভাে ঞ্চয় চভায রযভান ৪৬৬ দওাটি ৮৫ রক্ষ োওা ।

৪। প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভেঃ
(ও) দস্য প্ররক্ষণেঃ দরযদ্র্  অদক্ষ চনন্কাষ্ঠীয আত্ম-ওভভাংস্থান সৃরষ্ঠয রন্ক্ষয ঋণ প্রদান্নয াার দনর্তত্ব রফওা
 াভারচও উন্নয়ন এফাং দক্ষতা উন্নয়ন প্রদান ওযা ন্য় থান্ও। ররডরফএপ এয ওর সুপরন্বাকীন্দয দনর্তত্ব
রফওা  াভারচও উন্নয়ন এয চন্য াযা ফঙয ব্যাী প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য থান্ও।
এযই ধাযাফারওতায় ভগ্র ফাাংরান্দন্ ২০১৫-২০১৬ অথ ভফঙন্য ররডরফএপ দভাে ৫৪৭ ব্যান্ঘ ১৩,৮২৫ চন
সুপরন্বাকী দস্যন্দয ২৭,৬৫০ চনরদফ দনর্তত্ব রফওা  াভারচও উন্নয়ন প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। প্ররক্ষন্ণ
আা সুপরন্বাকীকণ ররডরফএপ দথন্ও প্ররক্ষণ দন্য় রফরবন্ন আয়বৃরি ভরও ওভভওান্ে রনন্চন্দয ম্পৃক্ত ওন্য
াংান্যয দারযদ্র্য দূযীওযন্ণ গুরুত্বপূণ ভ ভূরভওা যাঔন্ঙন। প্ররক্ষন্ণ রযন্া ভ াযন রন্ন্ফ উন্চরা রনফ ভাী
ওভভওতভা ররডরফএপ এয উধ্বভতন ওভভওতভাকণ উরস্থত রঙন্রন। ররডরফএপ শুরু দথন্ও এ ম ভন্ত দভাে ৩,৩০,২৮৪
চন সুপরন্বাকী দস্যন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওন্যন্ঙ।
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(ঔ) প্ররক্ষণ দপাযাভ/উঠান তফঠওেঃ রভরতয ওর দস্যন্ও প্তান্ এওফায দপাযাভ/উঠান তফঠন্ওয ভাধ্যন্ভ ফঙন্যয
৫২ প্তান্ ৫২টি রফলন্য়য উন্য প্রদান্নয ভধ্য রদন্য় প্রায় ওর দস্যন্ও রক্ষা, স্বাস্থয, পুরষ্ট, প্রাথরভও রঘরওৎা,
স্যারনন্েন, রযন্ফ, ফনায়ন, ঞ্চয়  ঋণ ওাম ভক্রভ, নাযীয আইনকত অরধওায  ক্ষভতায়ন, দচোয, াভারচও
ন্ঘতনতা ইতযারদ রফলন্য় স্বছ ধাযণা প্রদান ন্ঘতনতা সৃরষ্ট ওযা ন্য় থান্ও।

ররডরফএপ দনত্রন্ওানা অঞ্চন্রয ঔাররয়াজুযী ওাম ভারন্য় ২রদন ব্যার দনর্তত্ব রফওা  াভারচও উন্নয়ন প্ররক্ষন্ণ
ফক্তব্য যাঔন্ঙন চনাফ ফদরুর াান (ররেন), উন্চরা রনফ ভাী ওভভওতভা, ঔাররয়াজুযী, দনত্রন্ওানা

(ক) ওভী প্ররক্ষণেঃ ররডরফএপ দক্ষ ওভী ফারনী সৃরষ্টয চন্য ২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য দভাে ২,৮১৫ চন ওভভওতভাওভভঘাযীন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। ররডরফএপ এয রনচস্ব ব্যফস্থানা  রনচস্ব প্ররক্ষও িাযা এফাং ফাইন্যয
রফরবন্ন খ্যাতনাভা প্ররতষ্ঠান্নয ন্মারকতায় ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয এই ভান ওাচটি পরবান্ফ ম্পন্ন ওযন্ঙ। এঙাড়া
ররডরফএপ এয ফারল ভও রক্ষযভাত্রা অচভন্নয চন্য ওর ম ভান্য়য প্ররতটি ওভীয উরস্থরতন্ত অঞ্চররবরত্তও ফারল ভও
ওভভ-রযওল্পনা  দমাকান্মাক ওভভারা ওন্য থান্ও। ওন্রয রক্রয় অাংগ্রন্ণয ভাধ্যন্ভ এ ওভভারায় ররডরফএপ
এয ওর ওযণীয় রনধ ভাযণ ওযা য়। এন্ত ওভীন্দয ভন্ধ্য াযস্পরযও দৌাদ্যভপূণ ভ ওভভ রযন্ফন্য সৃরষ্ট য় এফাং
ররডরফএপ ন্চই ওারিত রক্ষযভাত্রা অচভন ওযন্ত ক্ষভ ন্য় থান্ও।

উঠান তফঠন্ও াপ্তারও
ররডরফএপ ভাঠ ওভী।

দপাযাভ

রযঘারনা ওযন্ঙন ররডরফএপ প্রধান ওাম ভারন্য়য প্ররক্ষণ ন্র “স্মর এন্টাযপ্রাইচ ঋণ”
ওাম ভক্রন্ভয উয ভাঠওভীন্দয দভৌররও প্ররক্ষন্ণয ফক্তব্য যাঔন্ঙন
চনাফ দভােঃ ভাবুবুয যভান, ব্যফস্থানা রযঘারও, ররডরফএপ ।

(৫) ল্লী যগেঃ
ল্লীয দরযদ্র্ চনন্কারষ্ঠয বাগ্য উন্নয়ন্ন রনযরবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ ররডরফএপ । ক্ষুধা  দারযদ্র্য ভৄক্ত ফাাংরান্দ
কড়ায রন্ক্ষয ররডরফএপ গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয উৎারদত ে াভগ্রী ফাচাযচাত ওন্য আন্ঙ। ররডরফএপ ইন্তাভন্ধ্য
আকাযকাঁন্য় ভফায় বফন্ন ল্লী যগ নান্ভ এওটি প্রদভনী  রফণন দওন্দ্র রযঘারনা ওন্য আন্ঙ । ফাাংরান্দন্য
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ক্ষুদ্র্  কুটিয রন্ল্পয রফওা  রফণন্ন ভধ্যস্বত্বন্বাকীয াত ফাদ রদন্য় যারয গ্রান্ওয ান্ত উৎারদত ন্য দৌূঁন্ঙ
দদয়ায রন্ক্ষয ররডরফএপ ল্লী যগ নান্ভ রফণন দওন্দ্রটি ঘালু ওন্য। ল্লী যগ ঘালুয পন্র ফাচায সুরফধা ফরঞ্চত
চনন্কারষ্ঠয ে াভগ্রী যারয ফাচান্য প্রন্ফারধওায দর। ররডরফএপ এয দস্যন্দয উৎারদত ে াভগ্রী ফড়
ফড় দা-রুন্ভ প্রন্ফারধওায দর। এন্তওন্য গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ কুটিন্য ততযী রফরবন্ন ান্তয ওান্চয াড়ী, লুরঙ্গ, রি-রঙ,
াঞ্জাফী, দঙাে দঙন্র-দভন্য়ন্দয দালাও, রফরবন্ন গৃাভগ্রী, ওান্ঠয ততযী দা-রঙ, ান্াল, য়ারন্ভে, দাড়াভাটিয
দ্র্ব্যারদ, সুরব ভন্ল্য দক্রতা াধাযন্ণয ান্ত দৌূঁন্ঙ দদয়া ম্ভফ ন্ছ। ল্লী যগ ঘালুয পন্র াযা ফাাংরন্দন্ ররডরফএপ
এয ১০ রক্ষারধও গ্রাভীণ দস্য  তান্দয রযফায উকৃত ন্ছ। দক্রতা াধাযণ সুরব ভন্ল্য রফরবন্ন ে াভগ্রী
রওনন্ত দন্য বীলণ খুর ।

প্রওল্প-১ - ররডরফএপ দৌয রক্ত প্রওল্প।
দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন রনরশ্চতওন্ল্প রফদুযৎ সুরফধা ফরঞ্চত এরাওায় ফতভভান যওান্যয ‘রবন২০২১’ অনুমায়ী “ফায চন্য রফদুযৎ” এই সুরফধা দৌূঁন্ঙ দদয়ায রন্ক্ষ ররডরফএপ ওাচ ওন্য মান্ছ। ররডরফএপ
ইন্তাভন্ধ্য দদন্য ২৩টি দচরায ১৩০টি উন্রায় ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য দৌয রফদুযৎ ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ ৯,৭৪৩টি
দারায দাভ রন্স্টভ স্থান ওন্য প্রায় ৪৯ াচায চনন্কাষ্ঠীন্ও প্রতযবান্ফ রফদুযৎ সুরফধা প্রদান ওযন্ঙ। দৌয রফদুযৎ
এয-ভাধ্যন্ভ তদরনও কন্ড় ৯.২ mwh রফদুযৎ উৎাদন ওযন্ঙ। পন্র দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয ওভভাংস্থান্নয সৃরষ্ট ন্য়ন্ঙ।
দৌয রফদুযৎ এয আন্রা ব্যফান্যয পন্র দরযদ্র্ ভানুন্লয াভারচও ভম ভাদা  বৃরি দন্য়ন্ঙ। তাঁন্দয দঙন্রন্ভন্য়যা
রফদৃযন্তয আন্রান্ত দরঔাড়া ওন্য উন্নত চীফন কঠন্নয সুন্মাক ান্ছ। দই ান্থ ররডরফএপ চাতীয় উন্নয়ন্ন অফদান
যাঔন্ত ক্ষভ ন্ছ।
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প্রওল্প-২ “দারযদ্র্য দূযীওযণ  আত্ম-ওভভাংস্থান সৃরষ্টয চন্য ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ)এয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ” প্রওল্প।
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয আতায় “দারযদ্র্য দূযীওযণ  আত্ম-ওভভাংস্থান সৃরষ্টয চন্য ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন
পাউন্েন (ররডরফএপ)-এয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ” প্রওল্পটি ২৮৮.৩১ দওাটি োওা ব্যন্য় ২০টি দচরায ১০০টি
উন্চরায় ২,০৫,২৫২টি গ্রাভীণ রযফান্যয প্রায় ১০ রক্ষ গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, আত্মওভভাংস্থান সৃরষ্ট,
আয়ফধ ভনভরও ওভভওাে  াভারচও অফস্থায উন্নয়ন্ন ফাস্তফারয়ত ন্ছ। প্রওল্পটি ন্ন্তালচনও বান্ফ ফাস্তফায়ন্নয পন্র
৩৩৪.২৯ দওাটি োওা ব্যন্য় প্রওন্ল্পয দভয়াদ জুন ২০১৮ ম ভন্ত ফরধ ভত ওযা ন্য়ন্ঙ।

ররডরফএপ ম্প্রাযণ প্রওন্ল্পয রযণাকুন্ডু উন্চরায রতরা ভররা রভরতয দস্যন্দয ান্থ ভত রফরনভয় ওযন্ঙন চনাফ
আযাপৄর দভাান্েও, ভেগ্ রঘফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক এফাং উন্চরা রনফ ভাী ওভভওতভা দফকভ ভরনযা াযবীন।

প্রওল্পটিয প্রধান প্রধান ওাম ভক্রভেঃ
(ও) ঋণ ায়তা প্রদান, পুরচ কঠন, নাযী উন্নয়ন  নাযী পুরুন্লয ভতা রফধান
(ঔ) সুপরন্বাকী দস্যন্দযন্ও দতা উন্নয়ন  আয় বৃরিভরও প্রদান
(ক) াভারচও উন্নয়ন  ন্ঘতনতা বৃরিভরও প্রদান
(খ) প্ররক্ষণ যফতী প্রন্য়াচনীয় ঋণ এফাং ওারযকরয প্রদান
(গ) ওভীন্দয দক্ষতা  ভতা বৃরি রফলয়ও প্রদান
(ঘ) সুপরন্বাকী দস্যন্দয উৎারদত ন্েয রফণন ওাম ভক্রন্ভ ায়তা প্রদান এফাং
(ঙ) সুপরন্বাকী দস্যন্দযন্ও যওাযী, দফযওাযী অন্যান্য চারত কঠনভরও প্ররতষ্ঠান্নয ান্থ ররাংন্ওচ স্থান্নয ভাধ্যন্ভ
দফা প্রারপ্ত রনরশ্চতওযণ।

প্রওল্প ৩:- ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন এয আইরটি ওাম ভক্রভ  ই-দফা রক্তারীওযণ প্রওল্প।
ফাাংরন্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন ১৭.১০ দওাটি োওা ব্যন্য় ররডরফএপ এয ই-দফা রক্তারীওযন্ণয রন্ক্ষয ০৮টি
রফবান্কয ৫২টি দচরায় ৩৯৬টি উন্চরা/ওাম ভারন্য় উক্ত প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভ ফাস্তফারয়ত ন্ছ। ম্পুন ভ যওাযী অথ ভায়ন্ন
প্রওল্পটি ফাস্তফারয়ত ন্ছ। প্রওন্ল্পয দভাে ফযাে বৃরি দন্য় ১৮.৮০ দওাটি োওায় উন্নীত ন্য়ন্ঙ। প্রধান ওাম ভারয় ঢাওা
 াযা দদন্ ১১টি ওরম্পউোয ল্যাফ স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ মায ভাধ্যন্ভ ররডরফএপ এয ওভী  সুপরন্বাকীন্দয
রফনাভন্ল্য আইরটি প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ ফাস্তফারয়ত ন্ছ। রফরবন্ন ভন্য় ভন্ত্রণারন্য়য ওভভওতভা  দচরা প্রাওকণ এ
ওর আইরটি ল্যাফ রযদভন ওন্য ন্ন্তাল প্রওা ওন্যন।
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ররডরফএপ, খুরনা অঞ্চন্রয আইরটি ল্যাফ রযদভন ওযন্ঙন চনাফ এ দও এভ ফদরুর ভরচদ, অরতরযক্ত রঘফ
(রযওল্পনা), ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাক

প্রওল্প- ৪:- দারান্যয ভাধ্যন্ভ ারন রফরফণীওযণ/রফশুিওযণ প্রওল্প।
চরফায়ু ট্রাস্ট পান্েয আতায় দরক্ষণাঞ্চন্রয ৬টি দচরায ১১টি উন্চরায় দারান্যয ভাধ্যন্ভ ারন
রফরফণীওযণ/রফশুিওযণ প্রওল্প (াইরটিাং) ওাম ভক্রভ নন্বম্বয, ২০১৩ ভান্য ভন্ধ্য পরবান্ফ ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ, এয পন্র
১৫৮টি স্পন্ে ২৯১টি দারায রফরফণীওযণ/রফশুিওযণ প্যান্নর স্থান ওন্য দরযদ্র্ চনন্দ সুন্য় ারনয ঘারদা
দভোন্না ন্ছ। অনুরুবান্ফ ২য় ম ভান্য় ৯টি দচরায ১৮টি উন্চরায় দারায ারন রফরফণীওযণ প্যান্নন্রয ভাধ্যন্ভ
২,১৬০টি প্যান্নর স্থান্নয ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।

প্রওল্প-৫:- ররডরফএপ দারায দঘ প্রওল্প।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনন্দনা ফাস্তফায়ন্নয ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ) IDCOL এয আরথ ভও 
ওারযকরয ায়তায় দারান্যয ভাধ্যন্ভ দঘ ওাম ভক্রভ শুরু ন্য়ন্ঙ। ইন্তাভন্ধ্য রদনাচপুয দচরায দখাড়াখাে উন্চরায়
১টি দারায দঘ াম্প স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ নফায়ন দমাগ্য রক্তয ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ প্রায় ৫০ এওয
চরভন্ত াযা ফঙয দঘ সুরফধা প্রদান ওযা ন্ফ। এ প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ এও ফা এওারধও ব্যরক্ত রভন্র এই দঘ প্রওন্ল্পয
ফ ভন্ভাে ভল্য রযন্াধ ওন্য ক্রয় ওযন্ত াযন্ফন। প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন ন্র প্রায় ২০ ফঙয রনযরফরছন্ন দঘ সুরফধা
ায়া মান্ফ।

ররডরফএপ দারান্যয ভাধ্যন্ভ দঘ ওাম ভক্রভ, দখাড়াখাে,রদনাচপুয
110

৪.৯ ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন (এএপরডএপ)
ভূরভওােঃ
চারতাংন্খয ঔাদ্য  কৃরল াংস্থা (এপএ) ওর্তও
ভ ১৯৭২ ান্র এরয়া অঞ্চন্রয ওরতয় দদন্য ক্ষুদ্র্ কৃলও
 ভূরভীনন্দয অফস্থা ম ভন্ফক্ষণ ওন্য তান্দয উন্নয়ন্ন সুারযভারা প্রণয়ন্ণয উন্েন্শ্য "Asian Survey on
Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)'' ীল ভও এওটি ষ্টারড প্রন্চক্ট গ্রণ ওযা
য়। ফাাংরান্দ আেটি দদন্ ম ভন্ফক্ষণ দন্ল ১৯৭৪ ান্র াংরিষ্ট দদভন্য যওান্যয রনওে এওটি প্ররতন্ফদন
দ ওযা য় । প্ররতন্ফদন্ন গ্রাভ ম ভান্য় দরযদ্র্ন্দয রনন্য় এওটি ‘গ্রণওাযী ব্যফস্থা’ কন্ড় দতারা এফাং ‘প্রদানওাযী
ব্যফস্থা’দও দঢন্র াচান্নায সুারয ওযা য়। চারতয চনও ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄরচবুয যভান্নয দনর্তত্বাধীন আয়াভী
রীক যওান্যয আভন্র উরল্লরঔত সুারয অনুান্য ১৯৭৫-৭৬ ান্রয ফারল ভও উন্নয়ন ওভভসূরঘয আতায় "Action
Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)''
ীল ভও এওটি প্রওল্প গ্রণ ওযা য়।
প্রওল্পটিয যীক্ষাভরও ওাম ভক্রভ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড)ভ , কুরভল্লা; ফাাংরান্দ কৃরল
রফশ্বরফদ্যারয় (রফএইউ), ভয়ভনরাং এফাং ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া-এয ভাধ্যন্ভ কুরভল্লা, ভয়ভনরাং
 ফগুড়া দচরায দয উন্চরাভন্ ফাস্তফায়ন শুরু য় । এ প্রওল্পটিয ভাধ্যন্ভই ফাাংরান্দন্ ফ ভপ্রথভ যওারয ঔান্ত
‘চাভানত রফীন ক্ষুদ্র্ঋণ ওভভসূরঘ'য সূঘনা য়। ল্লী উন্নয়ন ভফায় রফবান্কয আতায় ম ভায়ক্ররভওবান্ফ
ফাস্তফায়নাধীন এ প্রওল্পটিন্ও ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনায দনর্তত্বাধীন প্রথভ আয়াভী রীক যওান্যয আভন্র
১৯৯৯-২০০৪ ম ভান্য়য দভয়াদ দন্ল এওটি পাউন্েন্ন রূান্তয ওযায রিান্ত গ্রণ ওযা য়।
প্রওল্পটিন্ও উরল্লরঔত রিান্ন্তয ধাযাফারওতায় ১৯৯৪ ান্রয দওাম্পানী আইন্নয রফধানভন্ত দমৌথ ভরধন
দওাম্পানী  পাভভস্ভন্য রযদপ্তয ন্ত ‘রনফিন' গ্রন্ণয ভাধ্যন্ভ ‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন' নান্ভ এওটি ম্পূণ ভ
যওারয ভাররওানাধীন রররভন্েড দওাম্পানীন্ত রূান্তয ওযা য়।

রূকল্প
াভানজক অফস্থায উন্নয়ন র্র্া দানযদ্রে হ্রাকযে।-ল্লী অঞ্চরর ফফাযর্ ক্ষুদ্র কৃলক নযফারযয আর্ ত

অনবরযে
ল্লী অঞ্চরর ফফাযর্ ক্ষুদ্র কৃলক নযফারযয দস্যরদযরক দকন্দ্রর্ভি করয জাভানর্নফীন ক্ষুদ্র ঋে প্রদারনয
ভাধ্যরভ আর্ ত াভানজক অফস্থায উন্নয়ন-এফং উন্নয়ন কভতকান্ড ও যভর্ায়রন ক্ষুদ্র কৃলক নযফারযয নাযীরদযরক
িৃিকযে ।

দকৌরগর্ উরেশ্যমূ
ংস্থায দকৌরগর্ উরেশ্যমূ
১.
২.
৩.

ক্ষুদ্র কৃলক নযফারযয আর্ ত াভানজক উন্নয়ন।
দয ভানফ িদ তর্নযয ভাধ্যরভ কভতংস্থারনয সুরমাগ বৃনি।
কভতারা আরয়াজরনয ভাধ্যরভ ল্লী অঞ্চররয ক্ষুদ্র কৃলকরদয উন্নয়রন যুরগারমাগী দকৌর উদ্ভাফন ও
নফস্তৃর্কযে।

আফনশ্যক দকৌরগর্ উরেশ্যমূ
.১
২.
৩.
৪.
৫.

দযর্ায রি ফানল তক কভতিাদন চুনি ফােফায়ন।
দযর্া ও তননর্কর্ায উন্নয়ন।
র্থ্য অনধকায ও স্বপ্ররোনদর্ র্থ্য প্রকা ফােফায়ন।
উদ্ভাফন ও অনবরমাগ প্রনর্কারযয ভাধ্যরভ দফায ভারন্নান্নয়ন।
আনর্ তক ব্যফস্থানায উন্নয়ন
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কাম তাফনর
১।
২।
৩।
৪।
৫।

;ভনরারদযরক ংগঠির্কযে/গ্রাভ ম তারয় ক্ষুদ্র কৃলক নযফারযয পুরুল
ংগঠির্ পুরুল কভতংস্থান ও আয় বৃনিমূরক কাম তক্রভ ফােফায়রন-আআ ,ভনরারদযরক র্ারদয উৎাদন/
জাভানর্ নফীন ক্ষুদ্র ঋে প্রদান;
ঋে নফননরয়ারগয আয় দর্রক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় আভানর্ জভায ভাধ্যরভ ননজস্ব পুনুঁ জ গঠরন উিুিকযে;
সুপররবাগী দস্যএফং ;দস্যারদয জন্য দযর্া বৃনিমূরক প্রনযে আরয়াজন/
সুপররবাগী দস্যদস্যাগেরক অর্ তাননর্ক কাম তক্ররভয াাান াভানজক উন্নয়নমূরক কাম তক্রভ দমভনোঃ /
জনংখ্যা ন ,পুনষ্ট-স্বাস্থে ,দভরয়রদয নযা-দেররন য়ত্রপােনযফায কল্যাে ইর্োনদ কাম তক্রভ গ্রে ,দ উিুিকযে
ও রমানগর্া প্রদান।

পাউন্েন্নয ওভভ-এরাওােঃ
পাউন্েন্নয 'Memorandum and Articles of Association' অনুান্য দদন্য ভগ্র এরাওায়
ওাম ভক্রভ ম্প্রাযন্ণয ব্যফস্থা যাঔা য় । পাউন্েন প্ররতষ্ঠা পূন্ফ ভ কঠিত ‘োস্ক দপা ভ' প্রাথরভওবান্ফ পাউন্েন্নয চন্য
৫০.০০ দওাটি োওা তরফর াংস্থান্নয সুারয ওযা য়। পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ দপবুয়ারয ২০০৭ ান্র ভাত্র ৫.০০
দওাটি োওা ‘আফতভও ঋণ তরফর' রনন্য় শুরু য়। রওন্তু তৎওারীন যওায ওর্তও
ভ যফতীন্ত ‘োস্ক দপা ভ' সুারয
অনুান্য তরফর াংস্থান্নয অবান্ফ ওাম ভক্রভ দচাযদায  ম্প্রাযণ ওযা ম্ভফ য়রন।
ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয দনর্তত্বাধীন রিতীয় দপা আয়াভী রীক যওান্যয ২০০৯-২০১৪ দভয়ান্দ দভাে ২৪.৪৯
দওাটি োওা প্রাক্কররত ব্যন্য় ‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন ায়তা প্রওল্প' গ্রন্ণয ভাধ্যন্ভ পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ
কুরভল্লা, ভয়ভনরাং, ফগুড়া, াফনা, যাংপুয, কুরড়গ্রাভ, টুয়াঔারী, ফযগুনা, ফরযার, দবারা  ঘাঁদপুয দচরায ৬০টি
উন্চরায় দচাযদাযওযণ  ম্প্রাযন্ণয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা য়।
ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয দনর্তত্বাধীন যওান্যয আভন্র ২০১৩-২০১৬ দভয়ান্দ দভাে ৫৪.০০ দওাটি োওা
প্রাক্কররত ব্যন্য় দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন এএপরডএপ ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ প্রওল্প-এয ভাধ্যন্ভ দকাারকঞ্জ, পরযদপুয,
রযয়তপুয, রন্যাচপুয, ফরযার, খুরনা, াতক্ষীযা, কুরভল্লা, ঘাঁদপুয, দনায়াঔারী, রক্ষীপুয, রন্রে, সুনাভকঞ্জ, রফকঞ্জ,
দভৌরবীফাচায, রওন্াযকঞ্জ, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ  ঞ্চকড় দচরায ৫৪টি উন্চরায় ম্প্রাযন্ণয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা য়।
ফতভভান যওান্যয ভন্য় ২০১৬-২০১৮ দভয়ান্দ দভাে ৬৪০৯.৫৪ রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্য় ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন
পাউন্েন ায়তা (২য় ম ভায়) ীল ভও প্রওল্প-এয ভাধ্যন্ভ ফরযার, পরযদপুয, যাচাী, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ, নান্োয,
নকাঁ, রযাচকঞ্জ, াফনা, ঞ্চকয, যাংপুয, কাচীপুয, োাংকাইর, চাভারপুয, দযপুয, রওন্াযকঞ্জ, খুরনা, কুরষ্টয়া,
চুয়াডাঙ্গা, সুনাভকঞ্জ, রফকঞ্জ, দভৌরবীফাচায  রন্রে দচরায ৬০টি উন্চরায় ায়তা প্রওন্ল্পয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা
য়।
ফতভভান্ন পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ ৪৮টি দচরায ১৭৪টি উন্চরায় ফাস্তফায়নাধীন যন্য়ন্ঙ।

ব্যফস্থানােঃ
ারফ ভও নীরত রনধ ভাযণ  রদও রনন্দ ভনা প্রদান্নয রফলন্য় পাউন্েন্নয ১১ দস্য রফরষ্ট এওটি ‘াধাযণ ল ভদ'
যন্য়ন্ঙ। াধাযণ ল ভন্দ ৮ চন দারধওায ফন্র এফাং ৩ চন যওায ওর্তও
ভ ভন্নানীত দস্য যন্য়ন্ঙন। ওর
প্রারনও  আরথ ভও ওাম ভারদ রযঘারনায রফলন্য় পাউন্েন্নয ৮ দস্য রফরষ্ট এওটি ‘রযঘারনা ল ভদ' যন্য়ন্ঙ।
রযঘারনা ল ভন্দ ৫ চন দারধওায ফন্র  ২ চন যওায ওর্তও
ভ ভন্নানীত দস্য যন্য়ন্ঙন।
স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয রঘফ দারধওাযফন্র উবয় ল ভদএয বারতয দারয়ত্ব ারন ওন্য থান্ওন। পাউন্েন্নয ব্যফস্থানা রযঘারও দারধওাযফন্র উবয় ল ভদ-এয দস্যরঘফ রান্ফ দারয়ত্ব ারন ওন্যন।
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পাউন্েন্নয তরফর প্রারপ্ত
(োওায অাংওেঃ রক্ষ োওায়)

১
২০০৫-২০০৬
২০০৬-২০০৭
২০০৭-২০০৮
২০০৮-২০০৯
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৫-২০১৬

আফতভও
ঋণ
তরফর
২
৫০০.০০
৫০০.০০
৫০০.০০
৯২০.০০
৯২২.০০
১০৪২.৩৬
১২৫০.০০
১৫০২.০০

দভাে

৭১৩৬.৩৬

অথ ভ ফঙয

তরফর প্রারপ্তয রফফযণ (জুন ২০১৬ ম ভন্ত )
চনফর 
ম্পদ াংগ্র
রযঘারন

দভাে (২+৩+৪)
ব্যায়
প্ররক্ষণ
৩
৪
৫
৩৫০.০০
৮৫০.০০
১০০.০০
৬০০.০০
৫০০.০০
৮০.০০
১০০০.০০
১৭.০০
৯৩৯.০০
৮.০০
৮.০০
৬৩৩.৬৮
১৬৭৬.০৪
৫৭৫.০০
১৮২৫.০০
৩০০.০০
৩০০.০০
৬৮৩.৮২
২১৮৫.৮২
১৯৯৭.৫০

৭৫০.০০

৯৮৮৩.৮৬

উৎ
৬
অনুন্নয়ন ফান্চে
অনুন্নয়ন ফান্চে
উন্নয়ন ফান্চে
উন্নয়ন ফান্চে
উন্নয়ন ফান্চে
উন্নয়ন ফান্চে
উন্নয়ন ফান্চে
উন্নয়ন ফান্চে
অনুন্নয়ন ফান্চে
উন্নয়ন ফান্চে
-

আফতভও ঋণ তরফর ব্যফান্যয রফফযণ
(োওায অাংওেঃ রক্ষ োওায়)
ঋণ  ারবভ ঘাচভ আদায়
তরফন্রয উৎ
১। অনুন্নয়ন ফান্চে
২। উন্নয়ন ফান্চে
দভাে

প্রাপ্ত আফতভও
ঋণ তরফর
১০০০.০০
৬১৩৬.৩৬
৭১৩৬.৩৬

ঋণ রফতযণ
১০৯৭০.৪০
২৯৩৮৫.৭৪
৪০৩৫৬.১৪

আর
৯৭২৯.৯৭
২২৫৫০.৯৯
৩২২৮০.৯৬

ারবভ ঘাচভ
(১১% ান্য)
১০৭০.৩০
২৪৮০.৬১
৩৫৫০.৯১

দভাে
১০৮০০.২৭
২৫০৩১.৬০
৩৫৮৩১.৮৭

ভান্ঠ
রফরনন্য়াককৃত
ঋণ রস্থরত
(আর)
১৩৭৬.৮৭
৬৮৮৫.৫৫
৮২৬২.৪২

ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত
পাউন্েন্নয অনুকূন্র আফতভও ঋণ তরফর ফাফদ ২০০৫-২০০৬ অথ ভ ফঙন্য প্রদত্ত ৫.০০ দওাটি োওায
ভাধ্যন্ভ দপব্রুয়ারয ২০০৭ ভান্ ওাম ভক্রভ শুরু ওযা য়। যফতী ২০০৮-২০০৯ অথ ভ ফঙন্য প্রদত্ত ৫.০০ দওাটি এফাং
২০০৯-২০১৬ ভন্য় প্রদত্ত ৬১.৩৬ দওাটি দভাে ৭১.৩৬ দওাটি োওায ‘আফতভও ঋণ তরফর' ভাধ্যন্ভ ওাম ভক্রভ
ফাস্তফায়ন ওযা ন্ছ। জুন ২০১৬ ম ভন্ত ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত রনন্ম্ন উস্থারত ন্রােঃ

দওন্দ্র কঠন  দস্যর্ভরক্ত
পাউন্েন্নয ভাধ্যন্ভ গ্রাভ ম ভান্য় ক্ষুদ্র্ কৃলও রযফান্যয ২০-৩০ চন পুরুল/ভররান্ও রনন্য় ০১ (এও)টি ওন্য
দওন্দ্র কঠন ওযা ন্য় থান্ও। ২০১৫–১৬ অথ ভ ফঙন্য ৩৫০টি দওন্দ্র কঠন্নয ভাধ্যন্ভ ১২৯৭২ চন পুরুল/ভররান্ও
দস্যর্ভক্ত ওযা য়। জুন’১৬ ম ভন্ত ৩৮৮০টি দওন্দ্র কঠন্নয ভাধ্যন্ভ ১১৬৯২০ চন পুরুল/ভররান্ও দস্যর্ভক্ত ওযা য়।
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ঋণ রফতযণ  আদায়
পাউন্েন্নয আতায় দস্য/দস্যান্দয কৃরল উৎাদন বৃরি, আত্ম-ওভভাংস্থান  আয় বৃরিভরও ওাম ভক্রন্ভ
ন্ফ ভাচ্চ ০১ (এও) ফঙয দভয়াদী ঋণ প্রদান ওযা য়। দভাে ৪৮টি ভান রওরস্তন্ত ঋন্ণয আর  ারবভ ঘাচভ আদায়
ওযা য়। ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ৮৮৬৩.৮৯ রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ ওযা য় এফাং ৮৪৭৮.৯৫ রক্ষ োওা আদায় ওযা
য়। জুন’১৬ ম ভন্ত ৪০৩৫৬.১৪ রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ ওযা য় এফাং ৩৫৮৩১.৮৭ রক্ষ োওা আদায় ওযা য়।
আদায়ন্মাগ্য ঋণ আদান্য়য তওযা ায ৯৩.২১ বাক।

ভৄযকী ারন ঔান্ত ঋণ রনন্য় সুপরন্বাকী দন্স্যয ঔাভায রযঘম ভা

ঋণ রনন্য় ওচু ঘান্লয ভাধ্যন্ভ সুপরন্বাকী দন্স্যয াপল্য
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পুরূঁ চ কঠন
পাউন্েন্নয উওাযন্বাকীন্দয 'রনচস্ব পুরূঁ চ’ কঠন্নয রন্ক্ষয ঋণ ওাম ভক্রন্ভয আয় ন্ত াপ্তারও ন্যযনতভ
২০.০০ োওা ান্য 'ঞ্চয় আভানত’ চভা ওযায ব্যফস্থা যন্য়ন্ঙ। ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ৮০০.৯৯ রক্ষ োওা ঞ্চয়
আভানত চভা ওযা য়। এ প্ররক্রয়ায় জুন’১৬ ম ভন্ত ৩২৭৮.৫২ রক্ষ োওা ঞ্চয় আভানত চভা ওযা য়।

উঠান তফঠন্ওয ভাধ্যন্ভ ঞ্চয়  ঋন্ণয রওরস্ত আদান্য়য ওাম ভক্রভ

প্ররক্ষণ
পাউন্েন্নয আতায় ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দযন্ও দক্ষতা উন্নয়ন এফাং সুপরন্বাকীন্দযন্ও রফরবন্ন আয়
ফধ ভনভরও ওাম ভক্রন্ভ প্ররক্ষণ প্রদান্নয ব্যফস্থা যন্য়ন্ঙ । ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য ৩৮২ চন ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্ও প্ররক্ষণ
প্রদান ওযা য় । জুন’১৬ ম ভন্ত ১২১৬ চন ওভভওতভা/ওভভঘাযী এফাং ৭৫৭৫ চন সুপরন্বাকীন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা য়।

নাযীয ক্ষভতায়ন
ফাংরারদরয দভার্ জনংখ্যায প্রায় অরধ তক নাযী। সুর্যাং নাযী ভাজরক উৎাদন ও উন্নয়রনয মূর
দরার্ধাযায ারর্ িৃি কযা োিা দদরয ানফ তক উন্নয়ন ম্ভফ নয়। নাযীয যভর্ায়ন দ কর নফলরয়য ওয
ননবতযীর র্ায ভরধ্য অন্যর্ভ রে কভতংস্থান র্র্া আয় উাজতন। পাউরন্ডরনয উরেশ্য রে কভতংস্থান র্র্া আয়
বৃনিয ভাধ্যরভ দানযদ্রে হ্রাকযে। এ কর কভতসূনচয অনধকাং সুনফধারবাগী রে নাযী । পাউরন্ডরনয আওর্ার্ভি
দস্যরদয ভরধ্য ১১২২৪৩ জন নাযী দস্য যরয়রে। নাযী দরস্যয র্কযা ায ৯৬%। দস্যর্ভি এ কর নাযীরক
আআ-কভতংস্থারনয নননভত্ত নফনবন্ন আয়ফধ তনমূরক কভতকারন্ড ৩৮৭১১.৫৮ রয র্াকা ঋে নফর্যে কযা রয়রে। এ কর
নাযী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায ভাধ্যরভ ৩১৪৭.৩৮ রয র্াকা ননজস্ব পুনুঁ জ গঠরন যভ রয়রে। উরল্লখ্য নাযী দস্যরদয
ঋে নযরারধয ভাত্রা পুরুল দস্যরদয দচরয় অনধক। এোিা নাযী দস্যরদযরক অর্ তাননর্ক কাম তক্ররভয াাান
াভানজক উন্নয়নমূরক কাম তক্রভ দমভনোঃ দেররনযফায কল্যাে ,জনংখ্যা ননয়ত্রপাে ,পুনষ্ট-স্থেস্বা ,দভরয়রদয নযাইর্োনদ কাম তক্রভ গ্ররে উিুিকযে ও রমানগর্াপ্রদারন অনধকর্য ািা াওয়া মায়। এ পাউরন্ডরনয ভাধ্যরভ
নাযীরদয যভর্ায়রন মরর্ষ্ট অফদান যরয়রে।

115

এক নজরয পাউরন্ডরনয ভাঠ কাম তক্ররভয অগ্রগনর্ (প্রকল্প)
ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত (জুন ২০১৬ ম ভন্ত)
পুরুল
ভররা
দভাে

ওাম ভক্রভ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

দওন্দ্র কঠন
দস্যর্ভরক্ত
ঞ্চয় আভানত (রক্ষ োওায়)
ঋণ রফতযণ (রক্ষ োওায়)
ঋণ আদায় (রক্ষ োওায়)
ারবভ ঘাচভ আদায় (রক্ষ োওায়)
ঋণ আদান্য়য ায (%)
সুপরন্বাকীন্দয প্ররক্ষণ (চন)

১৫৬
৪৬৭৭
১৩১.১৪
১৬১২.৯৯
১৩৩৫.৭৪
১৩২.৩৭
৮৮
৬৪৭

৩৭২৪
১১২২৪৩
৩১৪৭.৩৮
৩৮৭১১.৫৮
৩২০৫৭.৬৬
৩১৭৬.৮৮
৯৩
৭৩১০

৩৮৮০
১১৬৯২০
৩২৭৮.৫২
৪০৩২৪.৫৭
৩৩৩৯৩.৪০
৩৩০৯.২৫
৯৩
৭৯৫৭

রযঘারনা ল ভন্দয ৩৫তভ বা অনুষ্ঠান

পাউন্েন্নয ওাম ভক্রন্ভয াপল্য
পাউন্েন্নয আতায় জুন ২০১৬ ম ভন্ত ভন্য় ১১৬৯২০ রযফায ন্ত ০১ (এও) চন পুরুল/ভররান্ও
াংকঠিত ওন্য ক্ষুদ্র্ঋণ ায়তা প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ তাঁন্দয কৃরল উৎাদন, আত্ম-ওভভাংান  আয় বৃরিভরও ওাম ভক্রভ
গ্রণ ওযা ন্য়ন্ঙ। পন্র তাঁন্দয আথ-ভ াভারচও অফস্থায উন্নয়ন খন্েন্ঙ। সুপরন্বাকীন্দয তওযা ৯৬ বাকই ভররা।
পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ ভররান্দয উন্নয়ন্ন গুরুত্বপূণ ভ ভূরভওা ারন ওযন্ঙ।
পাউন্েন্নয ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয দফতনবাতা  অন্যান্য রযঘারন ব্যয় রনফ ভান্ যওায ন্ত দওান
অনুদান ফযাে প্রদান ওযা য় না। যওায প্রদত্ত দভাে ৭১.৩৬ দওাটি োওায ‘আফতভও ঋণ তরফর'এয ভাধ্যন্ভ
রযঘারনাধীন ঋণ ওাম ভক্রভ ন্ত প্রাপ্ত ১১% ারবভ ঘান্চভয ১০% অন্থ ভয ভাধ্যন্ভ পূণ ভওারীন ৩০২ চন
ওভভওতভা/ওভভঘাযীয দফতনবাতা  অন্যান্য রযঘারন ব্যয় রনফ ভা ওযা ন্ছ।

পাউন্েন্নয ম্প্রাযণ ওাম ভক্রভ
‘দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন এএপরডএপ ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ' ীল ভও এওটি প্রওল্প ২০১৩-২০১৬ দভয়ান্দ ৫৪.০০
দওাটি োওা প্রাক্কররত ব্যন্য় ১৮টি দচরায ৫৪টি উন্চরায় ফাস্তফায়নাধীন যন্য়ন্ঙ।
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ফাস্তফায়ন ব্যফস্থানা
াাংকঠরনও  চনফর ওাঠান্ভা
পাউন্েন্নয প্রধান ওাম ভারয়, ল্লী বফন (৭ভ তরা), ৫, ওাযান ফাচায, ঢাওায় প্রওন্ল্পয প্রধান
ওাম ভারয় অফরস্থত । পাউন্েন্নয ব্যফস্থানা রযঘারন্ওয ারফ ভও রদও রনন্দ ভনা  রনয়ন্ত্রন্ণ প্রওল্প রযঘারও, উপ্রওল্প রযঘারও  অন্যান্য ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয ভাধ্যন্ভ প্রধান ওাম ভারন্য়য ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্য় থান্ও । ভাঠ
ম ভান্য়য ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্ন ৫টি প্রারনও রফবান্ক স্থারত ৫টি আঞ্চররও ওাম ভারন্য়য ভাধ্যন্ভ স্থানীয় ম ভান্য় প্রওল্প
ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  তদাযরও রনরশ্চত ওযায ব্যফস্থা যন্য়ন্ঙ । প্রওন্ল্পয র্তণভৄর ম ভান্য়য ওাম ভক্রভ ৫৪টি
উন্চরায় স্থারত উ-আঞ্চররও ওাম ভারন্য়য ভাধ্যন্ভ ফাস্তফায়ন ওযা ন্ছ । প্ররতটি উ-আঞ্চররও ওাম ভারন্য় ০১ চন
উ-আঞ্চররও ব্যফস্থাও  ০২ চন ভাঠ াংকঠও াংরিষ্ট উন্চরায ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্ন রনন্য়ারচত যন্য়ন্ঙন ।

প্রওল্প এরাওা
প্রওল্পটিয ওাম ভক্রভ দকাারকঞ্জ, পরযদপুয, রযয়তপুয, রন্যাচপুয, ফরযার, খুরনা, াতক্ষীযা, কুরভল্লা,
ঘাঁদপুয, দনায়াঔারী, রক্ষীপুয, রন্রে, সুনাভকঞ্জ, রফকঞ্জ, দভৌরবীফাচয, রওন্াযকঞ্জ, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ  ঞ্চকড়
দচরায ৫৪টি উন্চরায় ফাস্তফায়ন ওযা ন্ছ ।

ভাঠ ওাম ভক্রভ
প্রওল্প অনুন্ভাদন যফতীন্ত াাংকঠরনও ওাম ভক্রভ ম্পাদন দন্ল ভাঘ ভ, ২০১৪ ন্ত প্রওন্ল্পয ভাঠ ম ভান্য়য
ওাম ভক্রভ শুরু য় । জুন ২০১৬ ম ভন্ত ভাঠ ম ভান্য়য ওাম ভক্রন্ভয অরচভত অগ্রকরত রনন্ম্ন ফরণ ভত ন্রােঃ

ওাম ভক্রভ
১। দকন্দ্র গঠন

ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত (জুন ২০১৬ ম ভন্ত)
পুরুল
ভররা
দভাে
৩9
৯৩০
৯৬৯

২। দস্যর্ভনি

১০৬৩

২৫৫১৫

২৬৫৭৮

৩। ঞ্চয় আভানর্ (রয র্াকায়)

৩৭.৫৮

৯০১.৭২

৯৩৯.৩০

৪। ঋে নফর্যে (রয র্াকায়)

৩২৩.৭০

৭৭৬৮.৮০

৮০৯২.৫০

৫। ঋে আদায় (রয র্াকায়)

২৩৫.৫১

৫৬৫২.২১

৫৮৮৭.৭২

৬। ানবত চাজত আদায় (রয র্াকায়)

২৩.৩৪

৫৬০.১৩

৫৮৩.৪৭

৭। আদায়রমাগ্য ঋে আদারয়য ায (%)

৯৭.৭৯

৯৭.৭৯

৯৭.৭৯

পাউন্েন্নয ক্ষভতা বৃরিয দন্ক্ষ
পাউন্েনটি যওারয ভাররওানাধীন প্ররতষ্ঠান ন্র যওায এ প্ররতষ্ঠান্নয ওভভওতভা-ওভভঘাযীন্দয দফতনবাতা প্রদান ওন্য না। পাউন্েনন্ও রনন্চয আয় দথন্ও ব্যয় রনফ ভা ওযন্ত য়। প্ররতষ্ঠানটিয ওভভওতা–ওভভঘাযীন্দয
দফতন-বাতা প্ররতভান্ াংস্থান  রযঘারন ঔান্ত প্রায় ৫২.০০ রক্ষ োওা ভারও ব্যয় ন্য় থান্ও।
দস্যন্দয ভন্ধ্য ঋণ রফতযণ  ঋন্ণয রওরস্ত আদান্য়য চন্য ১১% ারবভ ঘাচভ দনয়া য়। এয ১ বাক অাং
প্রবৃরিয চন্য দযন্ঔ ১০ বাক দথন্ও ৩০২ চন ওভভওতভা/ওভভঘাযীয দফতনবাতা  রযঘারনা ব্যয় রনফ ভা ওযন্ত ন্ছ।
‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন ায়তা (২য় ম ভায়)' ীল ভও এওটি প্রওল্প চানুয়ারয ২০১৬ দথন্ও রডন্ম্বয
২০১৮ দভয়ান্দ ৬৪০৯.৫৪.০০ রক্ষ োওা ব্যন্য় ২১টি দচরায ৬০টি উন্চরায় ফাস্তফায়ন্নয ওাচ ইন্তাভন্ধ্য ওাচ শুরু
ন্য়ন্ঙ। প্রাথরভও ম ভান্য় আঞ্চররও, উআঞ্চররও ওাম ভারয় স্থান  আফতভও ঋণ তরফর দপ্রযন্ণয ওাচ ম্পন্ন
ন্য়ন্ঙ। চনফর রনন্য়ান্কয ওাচ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।
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এঙাড়া (১) ৩৯৯২.০০ রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্য় ‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন্নয ক্ষভতা বৃরি ীল ভও
১টি, (২) ২৯০৫.০০ রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্য় ‘ফাাংরান্দন্য ক্ষুদ্র্ কৃলওন্দয চন্য উৎাদন, ওভভাংস্থান 
আয়বৃরিভরও ওভভসূরঘ’ ীল ভও ১টি, এফাং (৩) ৬৫৬২.০০ রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্য় ‘গো-তারত্ত্বও  প্রারন্তও চনন্কাষ্ঠীয
চীরফওা উন্নয়ন’ ীল ভও ১টি দভাে ৩টি প্রওল্প ২০১৬–১৭ অথ ভ ফঙন্য এরডর’দত প্রস্তারফত তফন্দরও াায্য
প্রারপ্তয সুরফধান্থ ভ ফযােরফীন অননুন্ভারদত নতুন প্রওল্প রন্ন্ফ অন্তর্ভভক্ত যন্য়ন্ঙ। এ ৩টি প্রওন্ল্পয প্রওল্প প্রস্তাফ
ইআযরড’দত দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ।

উাংাযেঃ
এএপরডএপ ক্ষুদ্র্ ঋণ ওাম ভক্রন্ভ এ দদন্ রথকৃৎ াংকঠন ন্র ম ভাপ্ত ভরধন্নয অবান্ফ এ াংকঠন্নয ঋণ ওাম ভক্রভ
ীরভত ন্য় ন্ড়। ফতভভান যওান্যয ভন্য় দভাে ০৩টি প্রওল্প ায়তায ভাধ্যন্ভ এ পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ আন্কয
দঘন্য় রফস্তৃত ন্য়ন্ঙ। ফতভভান্ন পাউন্েন দদন্য দভাে ১৭৪টি উন্চরায় দরযদ্র্ কৃলও রযফান্যয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন
ওাচ ওন্য মান্ছ। রবন-২০২১ ফাস্তফায়ন্ন দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয দক্ষন্ত্র এ াংকঠন্নয ওাম ভক্রভ ইরিত সুপর ফন্য়
আনন্ফ ফন্র আা ওযা মায়।

রঘন্ত্র ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবান্কয ওাম ভক্রভ

¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi gš¿x, cÖwZgš¿xi GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖK‡íi w÷qvwis KwgwUi mfvq ¯’vbxq
Dcw¯’wZ‡Z mwPe, cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi mv‡_ miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi gš¿x, cÖwZgš¿x Ges
`ßi/ms¯’vi cÖavbMY GwcG ¯^vÿi Ki‡Qb
m`m¨e„›`

¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi gš¿x, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi gš¿x I cÖwZgš¿xi
cÖwZgš¿x cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi mwPe Ges Dcw¯’wZ‡Z be‡hvM`vbK„Z fvicÖvß mwPe W.cÖkvšÍ Kzgvi ivq ‡K
`ßi/ms¯’vi cÖavb‡`i mwnZ gZwebwgq mfv
eiY K‡i ‡bqv n‡”Q

118

mgevq Awa`ßi KZ…©K AwR©Z B‡bv‡fkb mb`

"e½eÜz I evsjv‡`‡ki mgevq" kxl©K Av‡jvPbv mfvq ¯’vbxq
miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x g‡nv`‡qi
cÖavb AwZw_ wn‡m‡e AskMÖnY

gvbbxq cÖavbgš¿xi gyL¨mwPe KZ…©K mgevq Awa`ß‡ii D™¢vebx D‡`¨vM mg~‡ni cvBjwUs I †iwcø‡Kkb Kvh©µg cwi`k©b

Kg©kvjvi mgvcbx Abyôv‡b m¤§vwbZ cÖavb AwZw_i AskMÖnY I Kg©KZ©v‡`i D™¢veb Kvh©µ‡g ¸iæZ¡c~Y© Ae`v‡bi Rb¨
m¤§vbbv cÖ`vb
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gvbbxq cÖavbgš¿xi gyL¨mwPe KZ…©K mgevq Awa`ß‡ii D™¢vebx ÒGLb mgq mgev‡qiÓ Ges ÒbvMwiK †mevq D™¢veb wK,
D‡`¨vM mg~‡ni cvBjwUs I †iwcø‡Kkb Kvh©µg cwi`k©b
†Kb Ges wKfv‡eÓ kxl©K D™¢vebx D‡`¨vM m¤úwK©Z
02(`yB)wU eB Gi †gvoK D‡b¥vPb

cÂMo †Rjvi m`i Dc‡Rjvi Dc‡Rjv mgevq Kg©KZ©v Rbve †gvt gvgyb Kexi Gi †Rjv ch©v‡q mvaviY (e¨w³MZ) †kÖwY‡Z RbcÖkvmb
c`KÕ2016 AR©b|

evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© Gi gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i mv‡_ cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi fvicÖvß mwPe W. cÖkvšÍ Kzgvi ivq
gZwewbgq mfvq cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi fvicÖvß weAviwWwei Kg©kvjv‡Z e³e¨ ivL‡Qb
mwPe W. cÖkvšÍ Kzgvi ivq
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ÿz`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûkb (GmGdwWGd) Gi ‡evW© mfvq cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi fvicÖvß mwPe W. cÖkvšÍ Kzgvi ivq
e³e¨ ivL‡Qb cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi fvicÖvß mwPe W. GmGdwWGd Gi evwl©K ch©v‡jvPbv I cwiKíbv m‡b¥j 2016 G
cÖkvšÍ Kzgvi ivq
e³e¨ ivL‡Qb

cjøx `vwi`ª¨ we‡gvPb dvD‡Ûkb (wcwWweGd) Kg©KZ©v‡`i mv‡_ cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi fvicÖvß mwPe W. cÖkvšÍ Kzgvi
gZwewbgq mfvq cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi fvicÖvß mwPe ivq cjøx `vwi`ª¨ we‡gvPb dvD‡Ûkb (wcwWweGd) Gi †evW©
W. cÖkvšÍ Kzgvi ivq
mfv‡Z e³e¨ ivL‡Qb

cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi B-Mfvb©‡Ý Dbœqb Kg©m~wPi B-Mfvb©‡Ý Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq iBas++ cÖwkÿ‡Y cjøx
AvIZvq gv‡µvmdU Awdm 2007 cÖwkÿ‡Y Kg©KZ©vMY
Dbœqb I mgevq wefvM Ges Gi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vi
Kg©KZ©vMY
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কৃতজ্ঞতাস্বীওায ..........
চনাফ দভাাোদ আব্দুর ওাইউভ
ভারযঘারও (অরতরযক্ত রঘফ)
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ, ঢাওা
চনাফ দভােঃ ভরপজুর ইরাভ
ভারযঘারও / রনফিও (অরতরযক্ত রঘফ)
ভফায় অরধদপ্তয, ঢাওা
চনাফ ারাউরেন ভাভৄদ
ভারযঘারও (অরতরযক্ত রঘফ),
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুরভল্লা
চনাফ আফদুর ভরতন
বাযপ্রাপ্ত ভারযঘারও
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া
চনাফ দভােঃ ওত আওফয
ভারযঘারও (ভেগ্রঘফ)
ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডরভ (ফাাড)ভ
দওাোরীাড়া, দকাারকঞ্জ
চনাফ আওফয দান্ন
প্রওল্প রযঘারও (ভেগ্রঘফ)
এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওল্প
চনাফ এ এইঘ এভ আফদুল্লাহ্
ব্যফস্থানা রযঘারও
ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন
চনাফ ভাবুফয যভান
ব্যফস্থানা রযঘারও
ল্লী দারযদ্র্ রফন্ভাঘন পাউন্েন
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