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পেী োবরদ্য ববরমািনর ফাউরেলন (বপবর্ববএফ) এর কায যক্রম
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ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ
ফাাংরাদদদয ল্লী উন্নয়দনয ক্ষেদে ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ অতযন্ত ুরুত্বপূরণ ণ  অফদান ক্ষযদখ সদছ এ বফবাগ ল্লী
উন্নয়দনয ভাধ্যদভ দাবযদ্র্য বফদভাচন, ভফায় বভবত গঠন ও বযচরনা, ভফায় বফণন, ফীভা ও ব্াাংবকাং-ক্ষক উৎা দান, ল্লী
অঞ্চদর উৎাদন বৃবি, জনগদণয সত্মকভণ াংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি এফাং দফ ণ াবয ভানফ ম্পদ উন্নয়ন তথা প্রবেদণয ভাধ্যদভ দেতা
বৃবিয রদেয কাম ণ  পরভ বযচারনা কদয থাদক ক্ষদদক দাবযদ্র্যভৄএবং এফাং ির্বনবণ য কদয গদল ক্ষতারায রদেয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
বফবাগ নীবতভারা প্রণয়ন, বযকল্পনা প্রণয়ন, কাম ণ  পরভ গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযদছ যকাদযয অনুসৃত নীবতভারায াদথ ঙ্গবত ক্ষযদখ
এ বফবাগ ল্লীয জনাধাযদণয দাবযদ্র্য বফদভাচন ও সথ ণ -াভাবজক অফস্থায উন্নয়দন াবফ ণ ক প্রদচিা চাবরদয় মাদে

১.১ ল্লী উন্নয়ন ভফায় বফবাদগয বভন ক্ষেটদভন্টঃ
ুতকল্পঃ সথ ণ -াভাবজকবাদফ উন্নত গ্রাভীণ ফাাংরাদদ
অববরেযঃ ভফায় বববিক ভবিত ল্লী উন্নয়ন কাম ণ  পরভ ও ল্লী উন্নয়ন বফলদয়প্রাদয়াবগক গদফলণা বযচারনায ভাধ্যদভ দাবযদ্র্য
বফদভাচন

১.২ এক নজদয ২০০৯ - ২০১৭ ম ণ ন্ত যকাদযয উদল্লখদমাগ্য অজণ ন ভৄঃ
১.

ক্ষুদ্র ঞ্চয়ঃ
 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্ন-প্রসূত একটি ফাড়ি একটি খাভায প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ২০০৯-২০১৭ ম যন্ত 30,50,276
ড়যফায তথা প্রায় ১ ককাটি ৩০ রক্ষ দড়যদ্র জনগণল্পক ংগঠিত কল্পয 61,555টি গ্রাভ উন্নয়ন ড়ভড়ত গঠন কযা
ল্পয়ল্পে।
 ড়ভড়তয দস্যল্পদয ব্যড়ি ঞ্চয় ১191.79 ককাটি টাকা, যকায প্রদত্ত তড়ফর 1463.91 ককাটি টাকা এফং
াড়বযচাজয  ব্যাংকসুদ ফাফদ ১32.3387 ককাটি টাকা থ যাৎ দড়যদ্র জনল্পগাষ্ঠীয ড়ভড়তল্পত গঠিত কভাট তড়ফল্পরয
ড়যভাণ 4133.27 ককাটি টাকা ।
 গ্রাভীণ থ যনীড়তল্পত ড়ফড়নল্পয়াগ কল্পয 34,01,600 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাভায গল্পি কতারা ল্পয়ল্পে।
 উড়িড়খত ভল্পয় ৪ রক্ষ 97 াজায 591 জন উকাযল্পবাগীল্পক ড়ফড়বন্ন কেল্পড প্রড়ক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পে। ফতযভাল্পন
গ্রাভীণ থ যনীড়তল্পত ড়ফড়নল্পয়াল্পগয ড়যভাণ 4559.34 ককাটি টাকা।
২. ভফায় অল্পদারন কজাযদাযকযণঃ
 বনফবিত ভফায় বভবতয াংখ্যা জুন ২০১৭ াদর য় ১৭৯৫৫৬ টি
 ভফায় বভবতভদয ক্ষভাট কভণ াংস্থান জুন ২০১৭ াদর য় ৮১৪২৭৬ জন এ ভদয় বভবতুরদরায ক্ষভাট
রাদবয বযভান বছর ১৮৯.৭৭ ক্ষকাটি টাকা
৩. িীয জনগনল্পক ংগঠিতকযণ এফং ঋণ ড়ফতযণঃ
 ২০০৯ ক্ষথদক ২০১৭ ার ম ণ ন্ত উদজরা বফিীন ক্ষকন্দ্রীয় ভফায় বভবত (ইউবফববএ) গঠদনয াংখ্যা ৩৮ টি
 ২০০৯ ক্ষথদক ২০১৭ ার ম ণ ন্ত উদজরা ক্ষকন্দ্রীয় ভফায় বভবত (ইউববএ) গঠদনয াংখ্যা ২৮ টি
 ২০১৭ াদর দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠী/প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয ভদধ্য ঋণ বফতযদণয বযভাণ ৭,০২১.৭০ ক্ষকাটি টাকা ঋণ
সদাদয়য ায ৯৫.৩৪%
 ২০০৯ ক্ষথদক ২০১৭ ার ম ণ ন্ত ৩২,৭১১ টি বভবত/দর গঠদনয ভাধ্যদভ বনজির্ ভরধন গঠিত দয়দছ ৪১০.২৪ ক্ষকাটি
টাকা
 জুন ২০১৭ াদর ক্ষভাট ৪৩৬২৫১ জন উকাযদবাগীদক বফববন্ন ক্ষেদড ও ১১২৫ জনদক সইবটিদত প্রবেণ প্রদান
৪. দুগ্ধ উৎাদন  ফাজাযজাতকযণঃ
 ফাংরাল্পদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় আউড়নয়ন ড়রড়ভল্পটড (ড়ভল্ক ড়বটা) কর্তযক ২০১৬-২০১৭ ার ম ণ ন্ত ৪৮ টি দুগ্ধ
ীতরীকযণ কাযখানা স্থান কযা ল্পয়ল্পে।
 ফাংরাল্পদ যকাল্পযয থ যায়ল্পন ০১ টি কগা-খাদ্য কাযখানা স্থান দুগ্ধ ভফায়ীল্পদয উৎাড়দত তযর দুধ
1

৫.

৬.

৭.

৮.

ংগ্রপূফ যক প্রড়িয়াকযল্পণয রল্পক্ষে ৭৪.৮০ ককাটি টাকা ব্যল্পয় ড়যাজগঞ্জ কজরায ফাঘাফািী ঘাল্পট গুল্পিা দুগ্ধ কাযখানা
স্থাল্পনয কাজ ফাস্তফায়নাধীন অল্পে।
 ভড়ল্পলয জাত উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ দুগ্ধ উৎাদল্পনয রল্পক্ষে ভড়ল্পলয কৃড়িভ প্রজনন ককন্দ্র স্থান কযা ল্পে।
 ১,২২,৬০৮ জন দুগ্ধ উৎাদনকাযী দস্যল্পদয ২৪৭৫ টি ড়ভড়তয ভাধ্যল্পভ ংগঠিত কল্পয উৎাড়দত তযর দুল্পধয
ড়যভাণ কভাট ৫২৯৮.২৮ রক্ষ ড়রটায এফং ২০০৯-২০১৭ াল্পর ড়ভল্ক ড়বটায নীট মুনাপায ড়যভাণ ৯৯.৩৫ ককাটি
টাকা।
চয ঞ্চল্পরয দাড়যদ্রে ঝড়ুঁ ক হ্রাঃ
 কদল্পয কভাট জনংখ্যায ড়ফযাট জনল্পগাষ্ঠী চয এরাকায় ফফাযত। তাল্পদয জীফন জীড়ফকা ংযড়ক্ষত। একর
জনল্পগাড়ষ্ঠয জীফনভান উন্নয়ল্পন চয জীড়ফকায় কভযসূচী ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পে। কভযসূচীয প্রথভ  ড়িতীয় ম যাল্পয়য
অতায় ফত ড়বটা উঁচুকযণ কভযসূড়চয ভাধ্যল্পভ ১,৬৮,২৬৬টি (৯০,৪২৪টি+৭৮,০২৬টি) ড়যফাযল্পক সুযক্ষা কযা
ল্পয়ল্পে। এোিা কভাট ১,৩২,০০০টি (৫৫,০০০টি + ৭৭,০০০টি) ড়যফাল্পযয ভাল্পে ম্পদ স্তান্তল্পযয ং ড়ল্পল্পফ গরু
প্রদান কযা ল্পয়ড়ের। ফতযভাল্পন প্রদত্ত কগা-ম্পল্পদয ংখ্যা বৃড়ি কল্পয় দাঁড়িল্পয়ল্পে প্রায় ৫,০০,০০০ (াঁচ) রক্ষ।
৬২,২০৩ টি ড়যফাযল্পক স্বাস্থেম্মত ায়খানা এফং ১,০০,০০০ (এক) রক্ষ টি ড়যফাযল্পক ডায়ড়যয়া  াড়নফাড়ত
কযাগ কথল্পক সুযক্ষায জন্য সুল্পয় খাফায াড়ন ব্যফস্থা কযা ল্পয়ল্পে। ড়এরড় কত ংগ্রণকাযী ৩৫,৬০৪ টি ড়যফায
‘‘গ্রাভ ঞ্চয় এফং ঋণ ংগঠন’’ গঠল্পনয ভাধ্যল্পভ ‘‘ঞ্চল্পয় ড়নযাদ স্থান’’ ংস্থান কল্পযল্পে মা তাল্পদযল্পক ঞ্চয়
কযল্পত উৎাড়ত কল্পযল্পে।
 চয এরাকায় Market for Chor (M4C) প্রকদল্পয সওতায় উিযাঞ্চদরয ১০টি ক্ষজরায চয জনদগাষ্ঠীয
জীফনভান উন্নয়দনয জন্য গ্রু ততযী এফাং কৃবল উন্নয়ন প্রভেবএবং ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ ৬০,০০০ বযফাদযয সয় বৃবি
ক্ষদয়দছ
িী জনল্পদ ভফায়ড়বড়ত্তক অফান ব্যফস্থাঃ
 ল্লীফাীয উন্নত সফান বনবিতকযদণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অগ্রাবধকায প্রাপ্ত প্রকল্প তথা গ্রাভীণ জনদগাবষ্ঠয
জীফনভান উন্নয়ন এফাং সদৄবনক নাগবযক সুদমাগ সুবফধা ম্ববরত ভফায়বববিক ফহুতর বফন বফবি ‘ল্লী জনদ’
বনভণ াণ ীল ণ ক প্রদয়াবগক গদফলণা প্রকল্প একাদডভী ফাস্তফায়ন কদয মাদে ক্ষমখাদন প্রবতটি ৪ তরাবফবি ২টি বফদনয
২৭২টি ফ্ল্যাদট ক্ষভাট ২৭২টি বযফায ফফা কযদত াযদফ এফাং গফাদীশু রারন-ারন কযায সুদমাগ াদফ
প্রাথবভক ম ণ াদয় ক্ষদদয ০৭টি বফবাদগয ০৭ টি ক্ষজরায় প্রকল্পটি ফাস্তফাবয়ত দে
িী জনল্পদ ফজযে ব্যফস্থানা  নফায়ন কমাগ্য জ্বারানীয ব্যফাযঃ
 বযদফ ফািফ ফজণ য ব্ফস্থানা ও স্থানীয়বাদফ জ্বারানী উৎাদন বনবিত কযায রদেয ফাংরাল্পদ যকাল্পযয
থ যায়ল্পন ১১২টি এরাকায় কড়ভউড়নটি ফাল্পয়াগ্যা প্লান্ট (>=১২০ ঘন ড়ভটায) স্থান কল্পয ড়যল্পফ ফান্ধফ ফজযে
ব্যফস্থানা  স্থানীয়বাল্পফ জ্বারানী উৎাদন ড়নড়িত কযা ল্পে। প্রড়তটি ফাল্পয়াগ্যা প্লান্ট ল্পত প্রড়তড়দন ৫০-১০০ ঘন
ড়ভটায ফাল্পয়াগ্যা উৎদন কযা ম্ভফ ল্পে। মা কথল্পক কভাট ১১২ টি উ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ২২৪০ টি ড়যফাল্পয যন্ধন
সুড়ফধা ম্প্রাযল্পণয াাাড় ফাৎড়যক কভাট ১৬২০০ কভড়েক টন জজফায উৎাড়দত য়। প্রড়ত ককড়জ টাকা
৭.০০ দল্পয ফাৎড়যক অয় টাকা ১১৩৪.০০ রক্ষ ভাি।
কৃড়লল্পত কচ ব্যফস্থানায অধুড়নকায়ন  ড়নযাদ সুল্পয় াড়ন যফযাঃ
 কৃড়ল কাল্পজ কচ ব্যফস্থানায উন্নয়ল্পন গবীয নরকূল্পয াবনয ফহুভৄখী ব্ফাদযয ভাধ্যদভ “ভূ-গবণ স্থ ক্ষচ (ফাবযড
াই ইবযদগন) ও াই রাইদনয ভাধ্যদভ গ্রাদভ বফশুি খাফায াবন যফযা কযায জন্য উি ভয়কাল্পর ২ রক্ষ
৫৯ াজায ড়যফাল্পযয ভাল্পে ড়ফশুি খাফায াড়ন যফযা এফং ভূ-গবযস্থ কচ নারায ভাধ্যল্পভ ৩৭,০১৮ একয জড়ভ
উন্নত কচ ব্যফস্থায অতায় অনা ল্পয়ল্পে।
 ভূ-গবণ স্থ াবনয বনম্নগাবভতা ক্ষযাধ পর চাদল ক্ষচ ও উৎাদন উকযণ াশ্রয়ী সদৄবনক প্রভেবএবংয ম্প্রাযণ ও
বফস্তায এফাং ব্ফস্থানায জন্য গৃীত প্রকদল্পয সওতায় ২০০টি উ-প্রকদল্পয ভদধ্য এ ম ণ ন্ত ৭২টি উ-প্রকদল্প ১৪৪০
জন কৃলদকয জবভদত প্রদণ নী ব্লক প্রদণ দনয ভাধ্যদভ প্রভেবএবং ম্প্রাযণ কযা দে প্রবত বফঘায় ৩০-৪২% বাগ
ক্ষচ াবন ১০-২০% বাগ ফীজ ও প্রায় ২৫% ইউবযয়া াশ্রয় কযা ম্ভফ দে উযন্ত ২০% বাগ পরন বৃবি
ক্ষদয়দছ
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৯.

ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়নঃ
 একটি ফাড়ি একটি খাভায প্রকল্পেয অতায় কভাট ১০.৬০০ জন ক্ষুদ্র নৃ-তাড়িক জনল্পগাষ্টীল্পক স্বাফরম্বী কযায
উল্পদ্যাগ গ্রণ কযা ল্পয়ল্পে। এোিা গাল্পযা ম্প্রদাল্পয়য ২৪০০ জন সুড়ফধাল্পবাগী ড়যফাযল্পক কভযংস্থায সৃড়ষ্টয রল্পক্ষে
আল্পতাভল্পধ্য ায়তা প্রদান কযা ল্পয়ল্পে।
১০. দাড়যদ্রে ড়ফল্পভাচল্পন ায়ক প্রড়তষ্ঠান সৃড়ষ্টঃ
 দাবযদ্র্য বফদভাচন কাম ণ  পরভদক গবতীর কযায জন্য ক্ষগাারগদে ‘ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন ও ল্লী উন্নয়ন একাদডবভ
(ফাাড ণ ) স্থান কযা ল্পয়ল্পে। এোিা, যংপুয এফং জাভারপুল্পয ২ টি নতুন ল্লী উন্নয়ন একাদডভী প্রবতষ্ঠা কযা দে

১.৩ প্রাবনক ও উন্নয়নভৄরক কাম ণ  পরভঃ
২০০৯-২০১৭ ম ণ ন্ত ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ বফববন্ন প্রাবনক াংস্কায এফাং বফববন্ন উন্নয়নভৄরক কাম ণ  পরভ গ্রণ কদয
কাম ণ  পরভভৄ বনদম্ন াংদেদ উস্থান কযা দরাঃ
প্রাবনক কভণ কাদেয গবতীরতা
প্রাবনক গবতীরতা সনয়দনয রদেয অে বফবাগ এফাং সওতাধীন দপ্তয/অবধদপ্তদযয ICT াং পরান্ত ক্ষর গঠণ কযা
দয়দছ ICT ক্ষর গঠিত ওয়ায় কভণ দেতা ফহুরাাংদ বৃবি ক্ষদয়দছ ন্যানার ক্ষাট ণ াদরয সদদর এ বফবাদগয ওদয়ফ াইদটয কর
তথ্য ারনাগাদ কযা দয়দছ ই-গবাযদনন্স কভণ সূবচয ভাধ্যদভ এ বফবাদগয কর কভণ কতণ া/কভণ চাযীদদযদক তথ্য প্রভেবএবংয উয
প্রবেণ প্রদান এফাং ই-পাইবরাং চালুয জন্য প্রদয়াজনীয় কবম্পউটায, স্কযানায, ক্ষরজায বপ্রন্টায মন্ত্রাবত  পরয় কযা দয়দছ ল্লী
উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগ গত ২৩ জানুয়াযী ২০১৭ তাবযখ দত ই-পাইবরাং কাম ণ  পরভ শুুত কযা দয়দছ
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয ইদনাদবন টীদভয দস্য এফাং এ বফবাদগয সওতাধীন দপ্তয াংস্থায ইদনাদবন টিদভয
দস্যদদয বনদয় নাগবযক ক্ষফায় উদ্ভাফন বফলয়ক ০৫ াঁচবদদনয প্রবেণ কভণ ারাটি গত ২৩-২৭ এবপ্রর ২০১৭ তাবযদখ ববসইব
কযাদপটাবযয়া, বযডাদ অনুবষ্ঠত য় উএবং প্রবেণ কভণ ারাটিদত ২৫ জন কভণ কতণ াদক নাগবযক ক্ষফায় উদ্ভাফন বফলয়ক প্রবেণ
প্রদান কযা য় প্রবেণ কভণ ারাটি ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ ও একদ টু ইনপযদভন (এটুসই) ক্ষপ্রাগ্রাদভয দমাগীতায় ল্লী উন্নয়ন
ও ভফায় বফবাগ সদয়াজন কদয
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয ১০টি দপ্তয/াংস্থায ই-াববণ  ক্ষযাডম্যা ২০২১ ম্পন্ন কদয এফাং ৬টি দপ্তয/াংস্থা ইাববণ  বডজাইন ও বযকল্পা বফলয়ক (৭/৫ বদদনয) প্রবেণ ম্পন্ন কদযদছ ৭/৫ বদদনয প্রবেদণ বফসযবডবফ BRDBs
Beneficiaries Service Management, ববডবফএপ Sales & e-commerce বভল্কববটা Online Milk
Collection and Distribution System এফাং Online Cattle Management System, ফাড ণ  কুবভল্লা,
সযবডএ ফুরলা এফাং ফাাড ণ  ক্ষকাটারীালা, ক্ষগাারগে Training Management System এফাং Hostel and
Cafeteria Management ই-ক্ষফায় ুতান্তদযয জন্য নকা, ফাদজট, প্রবকউদভন্ট প্লান, ফাস্তফায়ন বযকল্পনা এফাং
Terms of Reference (ToR) কাজ ুরদরা এটুসই এয দমাগীতায় ম্পন্ন কদযদছ এ বফবাদগয ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন
পাউদেন Micro Credit Management এয ই-ক্ষফায অনরাইন কাম ণ  পরভ শুুত কদয বদদয়দছ ল্লী দাবযদ্র্য বফদভাচন
পাউদেদনয Micro-Credit Management System (MCMS) এফাং Savings Management
System (SMS) এয াইরটিাং ক্ষল কদযদছ, ববডবফএপ জানুয়াযী.২০১৮ দত ই-ক্ষফায অনরাইন কাম ণ  পরভ শুুত কযদফ

ই-াববণ  ক্ষযাডম্যা-২০২১ প্রস্তুবত ও বযকল্পনা কভণ ারায় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয বাযপ্রাপ্ত বচফ  দপ্তয/াংস্থা প্রধান ও প্রবেণাথীগণ
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনকট ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয বাযপ্রাপ্ত বচফ
ভাপুতা সুরতানা ২০১৭-১৮ অথ ণ ফছদযয ফাবল ণ ক কভণ ম্পাদন চুবএবং গ্রণ
কযদছন

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয বচদফয দাবয়দ্বপ অবতবযএবং বচফ
(বযকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাফ সনন্দ চন্দ্র বফশ্বা নাগবযক ক্ষফায় উদ্ভাফন
বফলয়ক প্রবেণ কভণ ারাটি উদবাধন কযদছন

পবযদপুয ক্ষজরায বফববন্ন উদজরায একটি ফাবল একটি খাভায প্রকদল্পয
কাম ণ  পরদভয অগ্রগবতয বববডও কনপাদযন্স বায় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
বফবাদগয বাযপ্রাপ্ত বচফ ভাপুতা সুরতানা

ভাননীয় ভন্ত্রী এফাং প্রবতভন্ত্রীয বনকট দত ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয
বাযপ্রাপ্ত বচফ ভাপুতা সুরতানা ২০১৭-১৮ অথ ণ ফছদযয ফাবল ণ ক
কভণ ম্পাদন চুবএবং গ্রণ কযদছন

নাগবযক ক্ষফায় উদ্ভাফন বফলয়ক প্রবেণ কভণ ারায় প্রবেণাথীগণ

ভাননীয় ভন্ত্রী এফাং প্রবতভন্ত্রীয উবস্থবতদত ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয
াদথ ভফায় অবধদপ্তয ২০১৭-১৮ অথ ণ ফছদযয ির্ােবযত ফাবল ণ ক
কভণ ম্পাদন চুবএবং গ্রণ কযদছন
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ভাননীয় ভন্ত্রী এফাং প্রবতভন্ত্রীয উবস্থবতদত ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয
াদথ একটি ফাবল একটি খাভায প্রকল্প ২০১৭-১৮ অথ ণ ফছদযয ির্ােবযত
ফাবল ণ ক কভণ ম্পাদন চুবএবং গ্রণ কযদছন

পবযদপুয ক্ষজরায বফববন্ন উদজরায একটি ফাবল এবকট খাভায প্রকদল্পয
কভণ কতণ া ও সুপরদবাগীদদয াদথ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয
বাযপ্রাপ্ত বচফ বববডও কনপাদযন্স বায় ফএবংব্ যাখদছন

২০০৯-২০১৭ ম ণ ন্ত উদল্লখদমাগ্য অজণ নভৄ
১.৪ একটি ফাবল একটি খাভায প্রকল্পঃ
২০২১ াদরয ভদধ্য ক্ষুদ্র্ ও দাবযদ্র্যভৄএবং ভধ্যভ সদয়য ফাাংরাদদ বফবনভণ াণ ‘‘বডবজটার ফাাংরাদদ’’ গলায বফলদয় যকায
দৃঢ়প্রবতজ্ঞ এ অঙ্গীকায বযারদন ফতণ ভান যকায স্থানীয় ম্পদ, ভানফবএবং/ত্ত্বায দফ ণ ািভ ব্ফায তথা জীবফকায়দনয ভাধ্যদভ
প্রবতটি ফাবলদক অথ ণ ননবতক কভণ কাে বফদলত কৃবলজ উৎাদদনয ক্ষকন্দ্রবফন্দু বদদফ গদল ক্ষতারায রেয যকায ২০০৯ াদর
‘‘একটি ফাবল একটি খাভায’’ প্রকল্প ফাত্মফায়দনয উদযাগ গ্রণ কদয ইদতাভদধ্য প্রকদল্পয সওতায় প্রায় ৩০ রোবধক গবযফ ভানুল
উকৃত দেন তাঁদদয সয়বৃবি দাবযদ্র্যভৄবএবং ঘটদত শুুত কদযদছ
প্রকদল্পয ক্ষভয়াদকারঃ জুরাই ২০০৯ দত জুন ২০১৬ বরঃ ম ণ ন্ত
ক্ষভাট ফযাদ্দঃ
৩,১৬২ ক্ষকাটি টাকা
২.০০ প্রকদল্পয ভর রেযঃ
একটি ফাবল একটি খাভায প্রকদল্পয ভর রেয প্রবতটি দবযদ্র্ বযফাদযয ভানফ ও স্থানীয় ম্পদদয দফ ণ ািভ ব্ফাদযয ভাধ্যদভ কৃবলজ
উৎাদন বৃবি সয়বৃবি ও ক্ষটকই উন্নয়ন বনবিত কযা

এক নজদয (৩য় াংদাবধত) প্রকল্প কাম ণ  পরদভয জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত  পরভপুবেত অগ্রগবতঃ
 পরঃনাং

কভণ কাে

সযবডবব’য রেযভাো
(জুরাই ২০০৯ দত জুন ২০২০)
৫৪৫৯৬০০
৯১০৯২

জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত  পরভপুবেত
অগ্রগবত
৩০৫০২৭৬
৬১৫৫৫

১
২

উকাযদবাগী বযফায ফাছাই (বযফায াংখ্যা)
গ্রাভ উন্নয়ন বভবত গঠন (াংখ্যা)

৩
৪

দস্যদদয বনজির্ ঞ্চয় জভা (রে টাকা)
কল্যান অনুদান প্রদান (রে টাকা)

২৪৩৩৮৭.৯১
২৪৩৩৮৭.৯১

১১৯১৭৯
৯৭৮১২

৫

বভবতদত সফতণ ক তবফর প্রদান(রে টাকা)

২৯৯৯২১.৩২

১৪৬৩৯১

৬
৭

ক্ষভাট তবফর (রে টাকা)
 পরভপুবেত বফবনদয়াদগয বযভাণ (রে টাকা)

৭৮২২৫৬.০০
৭০০০০০.০০

৪১৩৩২৭
৪৫৫৯৩৪

৮

বফবনদয়াদগয বফযীদত  পরভপুবেত সদাদয়য বযভাণ (রে টাকা)

৬০০০০০.০০

২৩৮২৬৫

৯

গদল ওঠা ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ সয়ফধ ণ ক খাভাদযয াংখ্যা

৭৫০০০০০

৩৪০১৬০০

১০

প্রকদল্পয কভণ কতণ া/কভণ চাযী ও উকাযদবাগী দস্যদদয
ওবযদয়দন্টান/ বফলয় বববিক দেতা বৃবি প্রবেণ (াংখ্যা)

৯৩৫২৮০

৪৯৭৫৯১
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প্রকদল্পয প্রবাফঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফাস্তফায়ন,বযফীেণ ও ভল্যায়ন বফবাগ (সইএভইবড) একটি ফাবল একটি খাভায প্রকদল্পয উয
একটি বনবফল বযফীেণ ভীো বযচারনা কদযদছন ভীোটি বযচারনায দাবয়্বপ ান প্রখ্যাত অথ ণ নীবতবফদ অধ্যাক ড. সবুর
ফাযকাত এয বউম্যান ক্ষডদবরদভন্ট বযচা ণ  ক্ষন্টায (HDRC) উএবং প্রবতষ্ঠাদনয দাবখরকৃত ‘একটি ফাবল একটি খাভায’ প্রকদল্পয
বনবফল ভীো প্রবতদফদন অনুমায়ী প্রকদল্পয সওতায় গঠিত গ্রাভ উন্নয়ন বভবতয দস্যদদয জীফন জীবফকা এফাং গ্রাভীণ জীফন
জীবফকায উয উদরখদমাগ্য ীল ণ  ৫ (াঁচ) টি প্রবাফ মথা পরদভ জীফন মাোয ভাদনান্নয়ন, সথ ণ -াভাবজক উন্নয়ন, বোয ভাদনান্নয়ন,
খায ঘাটবত হ্রা এফাং সয় বৃবি ক্ষদত শুুত দয়দছ







এ কাম ণ  পরদভয ভাধ্যদভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াবনায ভতী উদযাগ ক্ষুধা ও দাবযদ্র্যভৄএবং ফাাংরাদদ প্রবতষ্ঠায ইবতফাচক
ম্ভাফনা দৃশ্যভান দয়দছ, মা সগাভী ২০২১ াদরয ভদধ্য ক্ষুধা ও দাবযদ্র্যভৄএবং ফাাংরাদদ প্রবতষ্ঠায ‘সদরাবকত ভাইর
পরক’ বদদফ প্রবতবষ্ঠত দফ
অনরাইন ব্াাংবকাং-এয ভাধ্যদভ বভবত ম ণ াদয় কর সবথ ণ ক ক্ষরনদদন বযচাবরত ওয়ায় গ্রাভীণ জনদদ ির্েতা ও
জফাফবদবতা বনবিত কযায াাাব স্বপবফশ্বা সুদৃঢ় দত শুুত দয়দছ
গ্রাদভ গ্রাদভ জীবফকাবববিক সয়ফধ ণ ক ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ াবযফাবযক খাভায ফাস্তফাবয়ত ওয়ায় অবধক াংখ্যক উকাযদবাগীয
কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ সৃবিয ায ক্ষফদলদছ
বডবজটার ফাাংরাদদ গলায রদেয গ্রাভীণ জনদদ সদৄবনক তথ্য প্রভেবএবংয ব্ফায বৃবি াদে
গ্রাভীণ জনদদ অবধক াংখ্যক কভ ণ াংস্থাদনয রদেয প্রকল্পভুএবং উকাযদবাগীদদয ভধ্য দত ক্ষুদ্র্ ও ভাঝাযী উদযাগএবংা
ততযীয সুদমাগ সৃবি দয়দছ

পরতায নতুন অধ্যায়ঃ ইদরক্ট্রবনক অথ ণ  ব্ফস্থানা ও অনরাইন ব্াাংবকাং
 প্রকদল্পয সবথ ণ ক ব্ফস্থানায় ির্েতা ও জফাফবদবতা সনয়দনয রদেয অথ ণ  ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদন পরদভ ব্াাংক এবয়া
বফগত ১০ ক্ষভ ২০১২ তাবযখ ক্ষথদক ভৄবন্সগে ক্ষজরায় এফাং যফতীদত ইউববফএর ও ফাাংরাদদ কভা ণ  ব্াাংক অনরাইন
ব্াাংবকাং কাম ণ  পরভ শুুত কদযদছ কর ক্ষজরায় অনরাইন ব্াাংবকাং কাম ণ  পরভ চরভান যদয়দছ এ ম ণ ন্ত গ্রাভ বভবতয
দস্যগণ ৬৯৪১.৯৯ ক্ষকাটি ক্ষকাটি টাকা অনরাইদন ক্ষরনদদন কদযদছন
সন্তজণ াবতক পুযস্কায প্রাবপ্তঃ
 এ ম ণ ন্ত প্রকদল্পয অবজণ ত াপল্য জাতীয় ও সন্তজণ াবতক বযভেদর প্রাংবত দয়দছ ইদতাভদধ্য দাবযদ্র্য বফদভাচদন
প্রকদল্পয নতুন দণ ন ‘ভাইদ পরাদববাং’ এফাং অনরাইন ব্াাংবকাং এয ভাধ্যদভ সবথ ণ ক ব্ফস্থানা বনবিতকযণ কাদজয
জন্য বদল্লীদত অনুবষ্ঠত সন্তজণ াবতক Digital Fair এ একটি ফাবল একটি খাভায প্রকল্প e-financial inclusion and
poverty alleviation এয উয Manthan Award-2013 রাব কদযদছ
ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক সৃজনঃ
একটি ফাবল একটি খাভায প্রকল্প ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ির্প্নপ্রসূত দাবযদ্র্য বফদভাচদন দফ ণ াচ্চ অগ্রাবধকাযভুএবং প্রকল্প যকাদযয বনফ ণ াচনী
অঙ্গীকায ফাস্তফায়দনয রদেয প্রকল্পটি স্থায়ী কাঠাদভাদত রূদাদনয জন্য গত ০২ জুরাই, ২০১৪ তাবযদখ ভান জাতীয় াংদ কর্তণ ক
গৃীত ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক সইন, ২০১৪ (২০১৪ দনয ০৭নাং সইন) ০৮ জুরাই, ২০১৪ বরিাব্দ তাবযদখ ভাভান্য যািবতয ম্মবত
রাব কবযয়াদছ যফতীদত ৩১ সগি, ২০১৪ বরোব্দ তাবযদখ প্রজ্ঞাবত এ,সয,ও. নাং ২২১-সইন/২০১৪ ভদর যকায কর্তণ ক
‘ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক’ নাদভ একটি বফদলাবয়ত ব্াাংক প্রবতষ্ঠা কযা দয়দছ






ইদতাভদধ্য যকায কর্তণ ক ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক বযচারনা ল ণ দ গঠন কযা দয়দছ এ ম ণ ন্ত ল ণ দদয ২৫ (পঁবচ) টি বা
অনুবষ্ঠত দয়দছ
ইদতাভদধ্য যকায দত ব্াাংদকয বযদাবধত ক্ষয়ায ভরধন খাদত ১০২ (এক ত দুই) ক্ষকাটি টাকা াওয়া ক্ষগদছ ফাকী
৯৮ ক্ষকাটি টাকা গ্রাভ উন্নয়ন বভবতুরবর ক্ষয়ায  পরদয়য ভাধ্যদভ বযদাধ কযা দয়দছ ২১.৬১ ক্ষকাটি টাকা ক্ষয়ায  পরয়
কাম ণ  পরভ চরভান
একটি ফাবল একটি খাভায প্রকল্প ও ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক একই াদথ চরভান যাখায ির্াদথ ণ  ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ এফাং
ব্াাংক ও সবথ ণ ক প্রবতষ্ঠান বফবাদগয ম্মবতদত একটি ফাবল একটি খাভায প্রকল্প ও ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক - এয ভদধ্য
২২/০৩/২০১৭ তাবযদখ একটি ভদঝাতা স্মাযক ম্পাবদত দয়দছ ভদঝাতা স্মাযক অনুমায়ী দুটি প্রবতষ্ঠাদনয কাম ণ  পরভ
াাাব চরদফ
ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক-এয বনজির্ ক্ষকায ব্াাংবকাং পটওয়ায  পরয় এফাং কবভবনাং দয়দছ প্রকদল্পয সওতায় ৩০/০৬/২০১৭
তাবযখ ম ণ ন্ত গঠিত কর গ্রাভ উন্নয়ন বভবতয সবথ ণ ক তথ্য ব্াাংদকয ববফএ -এ স্থানান্তয কযা দে এ ম ণ ন্ত ১৭০ টি
6

উদজরায তথ্য স্থানান্তয দয়দছ সা কযা মায় সগাভী বদন ১৫ এয ভদধ্য কর উদজরায ডাটা ভাইদগ্রান ম্পন্ন
দফ
ববফষ্যত কভণ বযকল্পনাঃ
‘একটি ফাবল একটি খাভায প্রকল্প ফাাংরাদদ যকাদযয অথ ণ ায়দন একটি ীল ণ  অগ্রাবধকাযভরক জীবফকাবববিক দাবযদ্র্য বফদভাচন
কভণ সূবচ একটি ফাবল একটি খাভায প্রকল্প প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াবনায ির্প্ন-প্রসূত একটি উদযাগ
সগাভী ২০২০ াদরয ভদধ্য জাবতাংঘ ক্ষঘাবলত এবজবড’য রেযভাো- ১ তথা দাবযদ্র্যভৄএবং ফাাংরাদদ বফবনভণ াদণ একটি ফাবল একটি
খাভায প্রকল্পভূএবং দস্যদদয ক্ষটকই দাবযদ্র্য বফদভাচদনয ভাধ্যদভ উন্নততয জীফনভান বনবিত কযদণয রদেয প্রকল্প কাম ণ  পরভ
বযচাবরত ও ফাস্তফাবয়ত দে এ ক্ষপ্রবেদত অবধক াংখ্যক উকাযদবাগীদদয কভণ সৃজন জীফনমাোয ভান উন্নয়ন বনবিত
কযদনয জন্য ৩য় াংদাবধত সযবডববদত প্রাথবভক ম ণ াদয় ২৪৫০০ জন ক্ষুদ্র্ উদযাগএবংা বনফ ণ াচন, ক্ষেড/জীবফকা বববিক প্রবেণ
প্রদান এফাং প্রবেদণািয ২৪৫ ক্ষকাটি টাকা এএভই ঋণ বফতযণ কাম ণ  পরভ প্রব পরয়াধীন এ কভণ সূচী ফাস্তফায়দনয পদর দস্যদদয
বনজির্ ঞ্চয় বৃবি াদফ বফবনদয়াদগয ক্ষেদে ববরাং বৃবিদত দস্যগদণয ক্ষুদ্র্ ও ভাঝাযী সকাদযয কৃবল এফাং অকৃবল উৎাদন
কভণ কাে ও ব্ফা বযচারনায় বফববন্ন সয়ফধ ণ ক কাম ণ  পরভ গ্রদণয সুদমাগ সৃবি ও অবধক সয় কযা ম্ভফ দফ গ্রাভীণ জনদদ
রাগই উদযাএবংা গদল উঠদফ
একটি ফাবল একটি খাভায প্রকদল্পয অন্তবন ণ বত ক্ষম বচন্তা ও ক্ষচতনা যদয়দছ তা জনগণ ইদতাভদধ্য অতযন্ত সগ্র ও প্রাংায াদথ গ্রণ
কদযদছ যকাদযয প্রবত বফদল কদয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবত জনগদণয অীভ শ্রিা ও গবীয সস্থায সৃবি দয়দছ ক্ষদদয কর
গ্রাদভ এ কাম ণ  পরভ চালু কযা দর একবদদক ক্ষমভন যকায তথা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবত জনগদণয সস্থা ও বফশ্বা ফালদফ অন্যবদদক
দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠী ভাইদ পরা-ক্ষ পরবডট নাভক ঋদণয অতযাচায ও অববা ক্ষথদক বচযতদয ভৄবএবং াদফ গ্রাভীণ জনদদ অবধক াংখ্যক
উকাযদবাগীয কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি দফ পদর, গ্রাভীণ অথ ণ ণীবত সুদৃঢ় দফ

১.৫ একটি ফাবল একটি খাভায প্রকদল্পয সদরাকবচেঃ
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ভফায় অবধদপ্তয
ভফায় অবধদপ্তয কর্তণ ক ফাস্তফাবয়ত উন্নয়ন প্রকল্পুরদরা দরা গাদযা ম্প্রদাদয়য জীফন মাোয উন্নয়ন প্রকল্প জানুয়াযী, ২০১০ দত
জুন, ২০১২ বর. ম ণ ন্ত ৮২৫.২৫ রে টাকা ব্দয় ফাস্তফাবয়ত য় ২,৪০০ জন উকাযদবাগী; ভফায় বববিক দুগ্ধ উৎাদন
বনবিতকযণ প্রকল্পটি জুরাই, ২০১১ দত জুন, ২০১৫ বর. ম ণ ন্ত ২৪৯৬.২৭ রে টাকা ব্দয় ২,৬৮০ জন উকাযদবাগী; ভফায়
অবধদপ্তদযয সইবটি ও ই-বটিদজন াববণ  উন্নয়ন প্রকল্পটি ক্ষভ, ২০১১ দত জুন, ২০১৫ বর. ম ণ ন্ত ১৬৯১.১৭ রে টাকা ব্াদয়
ফাস্তফাবয়ত দয়দছ; দুগ্ধ ভফায় বভবতয কাম ণ  পরভ বফস্তৃতকযদণয ভাধ্যদভ বৃিয পবযদপুয, ফবযার ও খুরনা ক্ষজরায দাবযদ্র্
হ্রাকযণ ও সথ ণ -ভাবজক উন্নয়ন জুরাই, ২০১২ দত জুন, ২০১৭ বর. ম ণ ন্ত ৪২৪৭.২২ রে টাকা ব্দয় ৩,০০০ জন উকাযদবাগী;
ক্ষারায প্যাদনর স্থান ভফায় বফদনয অভাপ্ত অাংদয বনভণ াণ প্রকল্পটি জরাই, ২০১৪ দত জুন, ২০১৭ বর. ম ণ ন্ত ৩৭৯৬.৬১ রে
টাকা ব্দয় ফাস্তফাবয়ত দয়দছ; ভফাদয়য ভাধ্যদভ উন্নতজাদতয গাবী ারন ও দুগ্ধউৎাদন বৃবি ায়ক কভণ সূচীটি জুরাই, ২০১৫
দত জুন, ২০১৭ বর. ম ণ ন্ত ৩৯৭.৫০ রে টাকায় ফাস্তফাবয়ত দয়দছ; উন্নত জাদতয গাবী ারদনয ভাধ্যদভ সুবফধাফবঞ্চত ভবরাদদয
জীফনমাোয ভান উন্নয়ন প্রকল্পটি জুরাই, ২০১৬ দত জুন, ২০২১ বর. ম ণ ন্ত ফাস্তফানাধীন ১৫১৫৭.০৩ রে টাকা ব্দয় ১০,০০০ জন
উকাযদবাগীদদয বনদয় কাজ কদয মাদে; দুগ্ধ ও ভাাং উৎাদদনয ভাধ্যদভ কভণ াংস্থান সৃবিয রদেয গঙ্গাচলা উদজরায় ক্ষডইযী
ভফাদয়য কাম ণ  পরভ ম্প্রাযণ” প্রকল্প ২৩৮৯.০০ রে টাকা ব্দয় জুরাই, ২০১৬ দত জুন, ২০১৯ বর. ম ণ ন্ত ২,৮৮০ জন
উকাযদবাগীদক বনদয় কাজ কযদছ; ভফাদয়য ভাধ্যদভ ক্ষ্রুদ নৃ-তাবত্ত্বক জনদগাষ্ঠীয জীফনমাোয ভান উন্নয়ন প্রকল্প ১০,৬০০ জন
উকাযদবাগীদক টাযদগটণ  কদয ৩৯৮৩.০৮ রে টাকা ব্দয় জুরাই, ২০১৬ দত জুন, ২০২০ বর. ম ণ ন্ত ফাস্তফায়নাধীন সদছ ক্ষভাট ৯
টি প্রকল্প/কভণ সূবচ
ফতণ ভান যকাদযয াদল সট ফছয অথ ণ াৎ জানুয়াযী ২০০৯ দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত ভফায় অবধদপ্তদয ক্ষম কর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ
কযা দয়দছ এফাং বফববন্ন জাবত, ফণ ণ , ক্ষগাষ্ঠীয তদবযদ্র্ ভানুলুরদরাদক সয়ফধ ণ ক কাম ণ  পরদভ ম্পৃবএবংয ভাধ্যদভ সত্ম-কভণ াংস্থাদনয
সুদমাগ কদয ক্ষদওয়া দয়দছ তা বনদম্ন উস্থাবত র:
২.১ ফাস্তফাবয়ত উন্নয়ন কাম ণ  পরভঃ


গাদযা ম্প্রদাদয়য জীফনমাোয উন্নয়ন প্রকল্প:
এ প্রকল্পটি ৮২৫.২৫ রে টাকা ব্দয় জানুয়াবয, ২০১০ দত জুন, ২০১২ ক্ষভয়াদ কাদর ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ ভয়ভনবাং,
ক্ষযপুয, ক্ষনেদকানা ও টাঙ্গাইর ক্ষজরায ৬ টি গাদযা নৃ-ক্ষগাষ্ঠী অদৄযবলত উদজরায বনফ ণ াবচত গাদযা ম্প্রদাদয়য ২৪০০
সুবফধাদবাগী বযফাযদক সত্ম-কভণ াংস্থান সৃবিয রদেয বযফায প্রবত ২৪,৬০০/- টাকা ভল্যভাদনয ম্পদ ায়তা ফাফদ
ক্ষভাট ৫৯০.৪০ রে টাকা ম্পদ প্রদান কযা দয়দছ
জনকল্যাদন ভূবভকা: এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ গাদযা ম্প্রদায়ভুএবং ২৪০০ ক্ষুদ্র্ নৃ-তাবত্ত্বক বযফায সত্ম-কভণ াংস্থাদনয ভাধ্যদভ
বনদজদদয সয় বৃবি কদয অথ ণ ননবতক ও াভাবজকবাদফ ভবি অজণ ন কদযদছ

ক্ষযপুয ক্ষজরায বঝনাইগবত উদজরায় প্রাপ্ত ঋদণয ভাধ্যদভ  পরয়কৃত
ম্পদ াদত একজন উকাযদবাগী

ক্ষযপুয ক্ষজরায বঝনাইগবত উদজরায় একজন সুবফধাদবাগী তায গৃীত
ঋদণয অববজ্ঞতা ফণ ণ না কযদছন
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ভফায় বববিক দুগ্ধ উৎাদন বনবিতকযণ: প্রকল্পটি ২৪৯৬.২৭ রে টাকা ব্দয় জুরাই, ২০১১ দত জুন, ২০১৫ ক্ষভয়াদদ
ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ গ্রাভীণ ভবরা ও ক্ষফকায ভেফকদদয জন্য রাবজনক সত্ম-কভণ াংস্থান সৃবি, দুগ্ধ
উৎাদন বৃবিযভাধ্যদভ ক্ষদদ দুদগ্ধয ফাবল ণ ক উৎাদন ও চাবদায ভদধ্য বফযাজভান াথ ণ কয কবভদয় সনা ও গাবীযজাত
উন্নয়ন কাম ণ  পরভ ম্প্রাযদণয রদেয প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়
জনকল্যাদন ভূবভকা:এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর ১৬৮০ জন গ্রাভীণ ভবরা ও ক্ষফকায ভেফক রাবজনক সত্মকভণ াংস্থাদনয
সুদমাগ ক্ষদয়দছ প্রকদল্পয সুবফধাদবাগীদদয ভাধ্যদভ তদবনক গদল ১৮০০০ বরটায দুগ্ধ উৎাবদত দে একই াদথ উন্নততয
িবতদত ভাধ্যদভ গাবী ারদনয পদর গাবী প্রবত দুগ্ধ উৎাদন ফহুরাাংদ বৃবি ক্ষদয়দছ

টাঙ্গাইর ক্ষজরায ধনফালী উদজরায় চীনা প্রবতবনবধগণ কর্তণ ক প্রকল্প কাম ণ  পরভ প্রদণ ন

ভফায় বববিক দুগ্ধ উৎাদন বনবিতকযণ প্রকদল্পয কাম ণ  পরভ


ভফায় অবধদপ্তদযয সইবটি ও ইবটিদজন াববণ  উন্নয়ন: প্রকল্পটি ১৬৯১.১৭ রে টাকা ব্দয় ক্ষভ, ২০১১ ক্ষথদক জুন,
২০১৫ ক্ষভয়াদদ ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ ভফায় অবধদপ্তদযয সওতাধীন কর ম ণ াদয়য দপ্তয এফাং কর প্রবো প্রবতষ্ঠান
9

ভদ তথ্য প্রভেবএবং বদিভ প্রফতণ দণয বনবভি প্রদয়াজনীয় াড ণ ওয়যায ও পটওয়যায ইন্সটদরন ও ইন্টাযদনট
াংদমাগস্থান ও যোনাদফেণ কযায রদেয উএবং প্রকদল্পটি গ্রণ কযা য়
জনকল্যাদন ভূবভকা:এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর ভফায়বববিক তথ্য ব্ফস্থানাদক সদৄবনক ও বডবজটারাইজড কযায
প্রদয়াজনীয় অফকাঠাদভা স্থান ম্ভফ দয়দছ


দুগ্ধ ভফায় বভবতয কাম ণ  পরভ বফস্তৃতকযদণয ভাধ্যদভ বৃিয পবযদপুয, ফবযার ও খুরনা ক্ষজরায দাবযদ্র্হ্রাকযণ ও সথ ণ ভাবজক উন্নয়ন: প্রকল্পটি ৪২৪৭.২২ রে টাকা (ক্ষফয়াবল্ল ক্ষকাটি াত চবল্ল রে ফাই াজায) টাকা ব্দয় জুরাই, ২০১২
ইাং দত জুন, ২০১৭ ক্ষভয়াদদ ফাস্তফাবয়ত দয়দছ গ্রাভীণ ভবরা ও ক্ষফকায ভেফকদদয জন্য রাব জনক সত্ম-কভণ াংস্থান
সৃবি, দুগ্ধউৎাদন বৃবিয ভাধ্যদভ ক্ষদদ দুদগ্ধয ফাবল ণ ক উৎাদন ও চাবদায ভদধ্য বফযাজভান াথ ণ কয কবভদয় সনা ও
গাবী/ভবদলয জাত উন্নয়ন কাম ণ  পরভ ম্প্রাযদনয রদেয প্রকল্পটি গ্রণ কযা য় প্রকল্পটি বৃিয পবযদপুয, ফবযার ও
খুরনা অঞ্চদরয ১১ টি ক্ষজরায ১৭ টি উদজরায় ফাতফাবয়ত য় প্রকদল্পয সওতায় ২৫ টি ভফায় বভবত গঠন কদয
৩০০০ জন উকায ক্ষবাগীদক গাবী/ফকনা/ ভবল  পরদয়য জন্য এ ম ণ ন্ত ৩২৯৯.২২ রে টাকা ঋণ ায়তা প্রদান কযা
দয়দছ
জনকল্যাদন ভূবভকা: এপ্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর ক্ষদদয দবেণাঞ্চদরয ১১ টি ক্ষজরায ৩০০০ জন গ্রাভীণ ভবরা ও ক্ষফকায
ভেফক রাবজনক সত্ম-কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ ক্ষদয়দছ প্রকদল্পয সুবফধাদবাগীদদয ভাধ্যদভ তদবনক গদল ১৮০০০ বরটায দুগ্ধ
উৎবদত দে একইাদথ উন্নততয প্রভেবএবং ব্ফাদযয ভাধ্যদভ গাবী ারদনয পদর গাবী প্রবত দুগ্ধ উৎাদন ফহুরাাংদ
বৃবি ক্ষদয়দছ

পবযদপুয দয উদজরায় প্রকদল্পয একজন সুবফধাদবাগীয াদত গাবী পরয়
ঋদণয ক্ষচক তুদর বদদেন স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য
ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ খন্দকায ক্ষভাাযযপ ক্ষাদন, এভব

টুঙ্গীালায় প্রকদল্পয সুবফধাদবাগীদদয াদথ ভতবফবনভয় বায় প্রধান
অবতবথয ফএবংব্ যাখদছন স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রবতভন্ত্রী জনাফ ক্ষভাঃ ভবউয যভান যাঙ্গা, এভব

দুগ্ধ ভফায় বভবতয কাম ণ  পরভ বফস্তৃতকযদণয ভাধ্যদভ পবযদপুয, ফবযার ও খুরনা ক্ষজরায দাবযদ্র্য হ্রাকযণ ও সথ ণ -াভাবজক উন্নয়ন প্রকদল্পয
গাবীয বযচম ণ াযত কদয়কজন সুবফধাদবাগী



ক্ষারায প্যাদনর ভফায় বফদনয অভাপ্ত অাংদয বনভণ াণ: প্রকল্পটি জুরাই, ২০১৪ ক্ষথদক জুন, ২০১৭ র্য্নন্তণ  ৩৭৯৬.৬১
রে টাকা ব্দয় ভফায় অবধদপ্তদযয তত্ত্বাফধাদন বফদনয ৭ভ তরা দত ১০ভ তরা ম ণ ন্ত উিণ ভখী ম্প্রাযণ দয়দছ
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জনকল্যাদন ভূবভকা: এ প্রকল্প ফাস্তফায়ন ক্ষল ওয়ায় ভফায় অবধদপ্তদযয জনফদরয স্থান াংকুরান ম্ভফ দয়দছ বফদন ৩
টি প্রবেণ কে ও ৭৫০ জন ধাযণ েভতায কনপাদযন্স ুতভ ও ১৮০ জন ধাযণ েভতায ভধ্যভ কনপাদযন্স ুতভ ততবয কযা
কযা দয়দছ পদর বফববন্ন ধযদণয ক্ষবভনায, প্রবেণ ও কভণ ারা সদয়াজদনয ভাধ্যদভ ভফায়বববিক কাম ণ  পরভ ক্ষফগফান
দফ


ভফাদয়য ভাধ্যদভ উন্নত জাদতয গাবী ারন ও দুগ্ধ উৎাদন বৃবি ায়ক কভণ সূচী: এ কভণ সূবচয সওতায় উন্নত জাদতয
ফকনায প্রাপ্যতা জরবয কযায রদেয টাঙ্গাইর ক্ষজরায ধনফালী উদজরায় ৩৯৭.৫০ রেটাকা ব্দয় জুরাই ২০১৫ দত
জুন ২০১৭ ার ক্ষভয়াদদ ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ কভণ সূবচয সওতায় একটি উন্নত জাদতয ফকনা উন্নয়ন ক্ষকন্দ্র স্থান কযা
দয়দছ গাবী/ ফকনা ও ফাছুদযয প্রবতারন বফলদয় প্রবেণ প্রদাদনয জন্য একটি প্রবেণ ক্ষকন্দ্র স্থান কযা দয়দছ
জনকল্যাদন ভূবভকা: যকাদযয এ উদযাদগয পদর ৯৪ টি ফকনা, গাবী ও ফাছুয এফাং লাল ারদনয ধাযণ েভতা ম্পন্ন
একটি ফকনা উন্নয়ন ক্ষকন্দ্র ততবয কযা দয়দছ গুত ফাছুয রারয ারদনয বফলদয় একটি প্রবেন ক্ষকন্দ্র স্থাদনয পদর স্থানীয়
বাদফ প্রবেণ প্রদান ম্ভফ দে এ ক্ষকন্দ্র স্থাদনয ভাধ্যদভ উন্নত জাদতয ফকনা প্রাবপ্ত জরবয দফ ভফায়ীদদয গুত
ফাছুয ারন বফলদয় বনয়বভত প্রবেণ প্রদান কযা ম্ভফ দফ

কভণ সূবচয সওতায় উন্নত জাদতয ফকনায ক্ষড ও ফকনা এফাং প্রবেণ ক্ষকদন্দ্র চরভান প্রবেণ



উন্নত জাদতয গাবী ারদনয ভাধ্যদভ সুবফধাফবঞ্চত ভবরাদদয জীফনমাোয ভান উন্নয়নপ্রকল্প: প্রকল্পটি ১৫১৫৭.০৩ রে
টাকা ব্দয় জুরাই ২০১৬ দত জুন ২০২১ ক্ষভয়াদদ ফাস্তফায়ন কযা দে প্রকদল্পয ভাধ্যদভ দাবযদ্র্ ম্যা অনুমায়ী বচবিত
দাবযদ্র্ ীবলত ২৫ টি ক্ষজরায ৫০ টি উদজরায ১০,০০০ সুবফধাফবঞ্চত ভবরাদদয কভণ াংস্থান সৃজন, সথ ণ াভাবজক উন্নয়ন
এফাং নাযীয েভতায়দনয বনবিত কযা দফ
জনকল্যাদন ভুবভকা: প্রকল্পটি ফাস্তফাবয়ত দর উন্নত জাদতয গাবী ারদনয ভাধ্যদভ ১০,০০০ নাযীয কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ
সৃবি দফ নাযীয সথ ণ  াভাবজক বনযািা ও েভতায়ন বনবিত দফ



ভফাদয়য ভাধ্যদভ ক্ষ্রুদ নৃ-তাবত্ত্বক জনদগাষ্ঠীয জীফনমাোয ভান উন্নয়ন প্রকল্প: প্রকল্পটি জুরাই, ২০১৬ ক্ষথদক জুন, ২০২০
র্য্নন্তণ  ৩৯৮৩.০৮রে টাকা ব্দয় একটি ফাবল একটি খাভায প্রকদল্পয সওতায় ভফায় অবধদপ্তদযয ভাধ্যদভ ফাস্তফাবয়ত
দে প্রকল্পটি ১৫ টি ক্ষজরায ২৯ টি উদজরায ক্ষুদ্র্ নৃ-তাব্বপক জনদগাষ্ঠীয ১০৬০০ জন উকাযদবাগীয জীফনভান উন্নয়ন
দফ
জন কল্যাদন ভূবভকা: এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ১০,৬০০ জন নৃ-তাবত্ত্বক জনদগাষ্ঠীদক প্রবেন, ভফায়ীদদয ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় ও অথ ণ 
ায়তায ভাধ্যদভ কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি দফ



কভণ াংস্ানসৃবে, দুগ্ধ ও ভাাং উৎাদদনয রদেয গঙ্গাচলা উদজরায় ক্ষডইযী ভফাদয়য কাম ণ  পরভ ম্প্রাযণ” প্রকল্পঃ
“দুগ্ধ ও ভাাং উতাদদনয ভাধ্যদভ কভণ াংস্থায সৃবিয রদেয গঙ্গাচলা উদজরায় ক্ষডইযী ভফাদয়য কাম ণ  পরভ ম্প্রাযণ”
ীল ণ ক প্রকল্পটি ২৩৮৯ ০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্দয় জুরাই, ২০১৬ দত জুন, ২০১৯ ক্ষভয়াদদ ফাস্তফাবয়ত দে প্রকদল্পয
সওতায় ২৮৮০ জন উকাযদবাগীদক গাবী ারন ও গুত ারদনয ভাধ্যদভ স্থায়ী কভণ াংস্থান সৃজন কযা ম্ভফ দফ
জনকল্যাদন ভূবভকা: এ প্রকদল্পয ভাঠ মাদয়য উকাযদবাগী বনফ ণ াচন কাম পরভ চরভান যদয়দছ এ প্রকল্প এরাকায় ২,৮৮০
টি দবযদ্র্ বযফায ফাছাই কদয তাদদযদক উন্নত জাদতয গাবী ারদনয ভাধ্যদভ সথ ণ -াভাবজকবাদফ ির্াফরম্বী কযা দফ
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ফাংরাল্পদ িী উন্নয়ন কফাড য (ড়ফঅযড়ডড়ফ)
টভূবভ
য ির্াধীন ক্ষদদ কৃবল উৎাদন বৃবিয ভাধ্যদভ ল্লী উন্নয়ন বনবিত কযদত “ভবিত ল্লী উন্নয়ন কভণ সূবচ”-এয সওতায় ফঙ্গফন্ধু
বব-স্তয ভফায়বববিক ক্ষম সদন্দারন ক্ষদব্াী ছবলদয় বদদয়বছদরন, তাযই ধাযাফাবকতায় ল্লী উন্নয়ন ও দাবযদ্র্য বফদভাচদন ক্ষদদয
ফ ণ বৃৎ যকাবয প্রবতষ্ঠান বদদফ ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ক্ষফাড ণ  (বফসযবডবফ) ১৯৭২ ার ক্ষথদক বনযরবাদফ কাজ কদয মাদে
ফতণ ভান যকাদযয রূকল্প-২০২১ এয ভর উদদ্দশ্য ‘ল্লী উন্নয়ন ও দাবযদ্র্য বফদভাচন’ এয ভতী কাম ণ  পরভ ফাস্তফায়দন স্থানীয় যকায,
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ুরুত্বপূরণ ণ  াংস্থা বদদফ বফসযবডবফ বনদয়াবজত যদয়দছ
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ির্প্নপ্রসূত স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ‘একটি ফাবল একটি খাভায’ প্রকল্প ক্ষদব্াী
পরবাদফ ফাস্তফায়দন বরড এদজবন্স বদদফ বফসযবডবফ ুরুত্বপূরণ ণ  ভূবভকা ারন কদয চদরদছ এছালা কুবলগ্রাভ উিয ও
দবেণাঞ্চদরয ক্ষজরাভদ অদোকৃত দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়দন বফসযবডবফ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুত বতনটি বফদল
উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযদছ বফববন্ন জাবতগঠনভরক াংস্থায ক্ষফা প্রদান প্রব পরয়া অবধকতয পরপ্রসূ কযায রদেয ইউবনয়ন
বযলদুরদরায ভাধ্যদভ ফাস্তফায়নাধীন ‘বরাংক ভদডর’ বফসযবডবফ’য কাম ণ  পরদভ বফদল ভাো ভেএবং কদযদছ, মা সন্তজণ াবতক ম ণ াদয়ও
প্রাংবত দয়দছ

৩.১ (ক) ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ক্ষফাদড ণ য কাদজয াযাাংঃ
 পরঃ নাং

কাম ণ  পরদভয ধযণ ও নাভ

জানুমাযী ২০০৯ দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত অগ্রগবত
ক) াাংগঠবনক কাম ণ  পরভ

১
২

বভবতদর গঠন/
দস্য ববতণ 

১৬৪৬৪ টি
৬৩৭৮৪৮ জন

৩
৪
৫
৬
৭

ক্ষয়ায জভা
ঞ্চয় জভা
ঋণ বফতযণ
ঋণ সদায়
ঋণ গ্রবতায াংখ্যা

৮
৯

কভণ কতণ াকভণ চাযীদদয প্রবেণ প্রদান/
উকাযদবাগীদদয প্রবেণ প্রদান

খ) ভরধন গঠন ও ঋণ কাম ণ  পরভ

৭৫৬৬.৪১ রে টাকা
১৫৬১৫.৪৪ রে টাকা
৭৩৪৩৬৭.২৯ রে টাকা
৭১০০৭৩.৫২ রে টাকা
৫৩৪৯৮৫৪ জন
গ) প্রবেণ কাম ণ  পরভ

২৩৬৬ জন
৯৭৯৯৯৭ জন

৩.২ (খ) বফসযবডবফ’য কাম ণ  পরদভয বফফফযণঃ
বফসযবডবফ’য াভবগ্রক কাম ণ  পরভ াঁচটি বফবাদগয ভাধ্যদভ কাম ণ  পরভ ম্পাবদত দয় থাদক; মথা- দযজবভন বফবাগ, বযকল্পনা,
ভল্যায়ন ও বযফীেণ বফবাগ, প্রবেণ বফবাগ, প্রান বফবাগ এফাং অথ ণ  ও বাফ বফবাগ প্রদতযক বফবাগ একজন বযচারদকয
ক্ষনর্তদ্বপ বযচাবরত দয় থাদক
১. দযজবভন বফবাদগয কাম ণ  পরভ
দযজবভন বফবাগ বফসযবডবফয ভাঠ কাম ণ  পরভ তদাযবক, নীবতগত ায়তা প্রদান ও ভাঠ প্রান তত্ত্বাফধান কদয এছালা
বফসযবডবফয ভাঠ কাম ণ  পরভ ্বপযাবিত কযায রদেয বফববন্ন দপ্তয/াংস্থায াদথ ভিয়াধন কদয থাদক
২. বযকল্পনা, গদফলণা ও ভল্যায়ন এফাং বযফীেণ কাম ণ  পরভ
বযকল্পনা বফবাদগয ভাধ্যদভ বফসযবডবফয ববফষ্যৎ কাম ণ  পরভ ও প্রকল্প/কভণ সূবচয প্রস্তাফনা ততবয, চরভান প্রকল্পভদয মথামথ
ভবনটবযাং, গদফলণা ও ভল্যায়ন কযা, সদৄবনক তথ্য প্রভেবএবংয প্রদয়াগ ও কর প্রকায ক্ষবৌত অফকাঠাদভা বনভণ াণ/ক্ষভযাভত/াংস্কায
াং পরান্ত মাফতীয় কাম ণ াবদ ম্পন্ন কযা য়
৩. প্রবেণ কাম ণ  পরভ
প্রবেণ বফবাগ ভেদগাভেগী ভানফ ম্পদ ততবযয জন্য বফসযবডবফয কর কভণ কতণ া/কভণ চাবয ভাঠ ম ণ াদয়য উকাযদবাগীদদয
প্রবেণ সদয়াজদনয রদেয ফাদজট প্রণয়ন ফাস্তফায়ন বযকল্পনা/বনদদ ণ না বদদয় থাদক
12

৪. প্রাবনক কাম ণ  পরভ
বফসযবডবফয াাংগাঠবনক কাঠাদভায সওতায় ভানফম্পদ বযকল্পনা (Human Resource Planning) প্রণয়ন ও
ব্ফস্থানা দ সৃজন, বনদয়াগ, দদান্নবত, ফদবর, বদরকন ক্ষগ্রড/টাইভদস্কর প্রদান, চাকবয স্থায়ীকযণ, ভন্ত্রণারদয় প্রাবনক বফলদয়
বফববন্ন প্রবতদফদন ক্ষপ্রযণ ইতযাবদ কাম ণ  ম্পাদন ইতযাবদ প্রান বফবাদগয সওতায় ম্পাবদত দয় থাদক
৫. অথ ণ  ও বাফ কাম ণ  পরভ
বফসযবডবফয যাজির্ খাদতয ফাবল ণ ক ও াংদাবধত ফাদজট প্রণয়ন, অথ ণ  ছাল, ফাদজট বনয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন প্রকল্প/কভণ সূবচভদয অথ ণ  ছাল
কযা, ফাবল ণ ক/াংদাবধত ফাদজট প্রণয়ন, ফাদজট ফযাদ্দ অনুমায়ী যাজির্ খাত এফাং ভরধনী খাদতয কর ধযদনয সবথ ণ ক ক্ষরনদদন
ম্পাদন, কভণ কতণ া/কভণ চাবযবৃদন্দয ক্ষফতন বাতা প্রদান, বজবএপ, কভণ চাবয কল্যাণ তবফর, কভণ চাবয বযফায বনযািা তবফর ও
ক্ষগাষ্ঠী ফীভা াং পরান্ত কর ক্ষরনদদন ম্পাদন ও বাফ াংযেণ, অবযন্তযীণ বনযীোসূবচ প্রণয়ন, বনযীো ম্পাদন, প্রবতদফদন প্রকা
ও াংবিি দপ্তদয ক্ষপ্রযণ, অবডট সবি দ্রুত বনষ্পবিয রদেয ববেীয়/বেেীয় বায সদয়াজন, ক্ষজরা উবযচারকদদয ভ্রভণ
বফফযণী ম ণ াদরাচনা, অনুদভাদন ও অনুদভাবদত বফর ক্ষপ্রযণ, ক্ষজরা ও উদজরা দপ্তয বযদণ ন ইতযাবদ কাম ণ  পরভ অথ ণ  ও বাফ
বফবাদগয ভাধ্যদভ বযচাবরত দয় থাদক

৩.৩ গত াদয সট ফছদয ফতণ ভান যকায গৃীত চরভান ও ভাপ্ত প্রকদল্পয বফফযণঃ
জুন/২০১৭ ম ণ ন্ত চরভান প্রকল্পঃ
১. দবযদ্র্ ভবরাদদয জন্য ভবিত ল্লী কভণ াংস্থান ায়তা প্রকল্প (২য় াংদাবধত)
প্রাক্কবরত ব্য়ঃ
১৫৭৩৪.০০ রে টাকা
অদথ ণ য উৎঃ
বজওবফ
প্রকল্প ক্ষভয়াদঃ
জানুয়াবয/২০১২-জুন/২০১৪
প্রকল্প এরাকাঃ
খুরনা ও ফবযার বফবাদগয ১৫টি ক্ষজরায ৫৯টি উদজরা
প্রকদল্পয উদদ্দশ্যঃ প্রকদল্পয প্রধান উদদ্দশ্য দে প্রকল্প এরাকায অায়, দবযদ্র্ ভবরাদদয দাবযদ্র্য দূযীকযণ ও সথ ণ -াভাবজক উন্নয়ন
কযা সুবনবদ ণ ি উদদ্দশ্য দরাঃ
ক) ভানফ ম্পদদয দচতনতা বৃবি, উবুিকযণ ও উন্নয়ন কযা;
খ) জীফন-মাোয ভাদনান্নয়দনয জন্য সয়-ফধ ণ নভরক কভণ কাদে স্থানীয় ম্পদদয ব্ফায বনবিত কযা;
গ) ল্লী এরাকায দবযদ্র্ ভবরাদদয াংগঠন সৃবি কযা
প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগবতঃ বভবত গঠদনয প্রকদল্প রেযভাে বছর ২৭৮৪ (টি)  পরভপুবেত অগ্রগবত ফতণ ভান ও ূরদফ ণ য ক্ষভয়াদ 
২৮৫৪টি; দস্য ববতণ  ৭৬২৫০ জদনয রেযভাে বনদয়  পরভপুবেত অগ্রগবত ফতণ ভান ও ূরদফ ণ য ক্ষভয়াদ  ৭১৫৫৫জন; ভরধন গঠদন
রেভাে বছর ১৬১৪.০০ রে টাকা  পরভপুবেত অগ্রগবত ফতণ ভান ও ূরদফ ণ য ক্ষভয়াদ  ১৮০০.৯১ রে টাকা; প্রকদল্প প্রবেদণয
রেভাে বছর ৬০০০০ জন ৫০৩৭৮ জনদক প্রবেণ প্রদান কযা দয়দছ; ঋণ বফতযণ কযা দয়দছ ৩১৮৯১.৭১ রে টাকা
২. ল্লী জীবফকায়ন প্রকল্প (জী) ২য় ম ণ ায়
প্রাক্কবরত ব্য়ঃ
অদথ ণ য উৎঃ
প্রকল্প ক্ষভয়াদঃ
প্রকল্প এরাকাঃ

৩৩১৪২.০৭ রে টাকা
বজওবফ (১৯০৮৫.৪৫ রে টাকা), ইউবফববএয সয় (১৪০৫৬.৬২ রে টাকা)
জুরাই/২০১২-জুন/২০১৭
৪২টি ক্ষজরায ১৯০টি উদজরা

প্রকদল্পয উদদ্দশ্যঃ
ক) বফিীন ভফায় বভবতয ভাধ্যদভ সুবফধাদবাগীদদয পুবুঁ জ গঠন ও সয়বৃবিভরক কভণ কাদে প্রবেণ প্রদান;
খ) দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠী বফদল কদয বফিীনদদয সয়ফধ ণ নভরক কভণ কাদে ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদান;
গ) দবযদ্র্ ভবরাদদয কভণ াংস্থান, সয় ও দচতনতা বৃবিয ভাধ্যদভ েভতায়ন;
ঘ) দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয ক্ষকন্দ্রীয় াংগঠন ইউবফববএয সবথ ণ ক ির্য়ম্ভযতা অজণ ন;
ঙ) দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয সয়বৃবিূরফ ণ ক যকাদযয PRS এয রেযভদয মথামথ ফাস্তফায়ন;
চ) যকাদযয PRS, MDG’s এফাং উন্নয়ন ক্ষকৌদরয াদথ াংগবত ক্ষযদখ ৩৬০০০০ বফিীন দস্যদদয সয়
বৃবিকযদণয ভাধ্যদভ দাবযদ্র্য হ্রাকযণ
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প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগবতঃ বভবত গঠদনয রেযভাে বছর ৫৮৫৫ (টি)  পরভপুবেত অগ্রগবত ৩১৬৪ টি বভবত গঠিত দয়দছ; দস্য ববতণ 
২১০৮৬৮ জন রেযভাে বনদয়  পরভপুবেত অগ্রগবত ১১৪৮৭১ জন; ক্ষয়ায জভা রেযভাে বছর ২৩৬.৪০ রে টাকা এয ক্ষপ্রবেদত
 পরভপুবেত অগ্রগবত ৬৭৪.১৪ রে টাকা; ঞ্চয় জভায রেযভাে ৪৯৭.৪৬ রে টাকা  পরভপুবেত অগ্রগবত ৩২৫৩.১৯ রে টাকা;
প্রবেদণ প্রকদল্পয রেযভাে ৩৩৮৬০৯ জন এয ভদধ্য  পরভপুবেত অগ্রগবত ২৭৫২৩৫ জন; ঋণ বফতযণ ২৬২২২.৩৩ রে টাকা
প্রকদল্পয রেযভাে প্রবেদত  পরভপুবেত অগ্রগবত ৬৯৩৭২.২৬ রে টাকা এফাং ঋণ সদায়  পরভপুবেত অগ্রগবত ৬৪৭৩৫.০৫ রে টাকা
৩. উিযাঞ্চদরয দবযদ্র্দদয কভণ াংস্থান বনবিতকযণ কভণ সূবচ ২য় ম ণ ায়
প্রাক্কবরত ব্য়ঃ
৯৪.৮৮ রে টাকা
অদথ ণ য উৎঃ
বজওবফ
প্রকল্প ক্ষভয়াদঃ
এবপ্রর/২০১৪ - ভাচ ণ /২০১৯
প্রকল্প এরাকাঃ
যাংপুয, কুবলগ্রাভ, গাইফািা, নীরপাভাযী ও রারভবনযাট ক্ষজরায ৩৫টি উদজরায ১০৫টি ইউবনয়ন
প্রকদল্পয উদদ্দশ্যঃ
ক) প্রকল্প এরাকায় দাবযদ্র্য হ্রা;
খ) উিযাঞ্চদরয দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয জন্য কর ক্ষভৌসুদভ খায বনযািা বনবিতকযণ;
গ) সত্ন-কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ সৃবিয ভাধ্যদভ উৎাদন বৃবি;
ঘ) গযীফ উৎাদনকাযীদদয ততবয দেয জন্য ফাজাযজাতকযদণয সুবফধা সৃবি;
ঙ) স্থানীয় ম্পদ ও জনবএবংদক অকৃবল ও অন্যান্য কাম ণ  পরদভ বনদয়াবজতকযণ
প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগবতঃ দর গঠদনয প্রকদল্পয রেযভাে ৬২৫ টি  পরভপুবেত অগ্রগবত ৫৮২টি; দস্য ববতণ য  পরভপুবেত রেযভাে
৮৪৭৫ জন; ঞ্চয় জভা  পরভপুবেত রেযভাে ৮১.৫৫ রে টাকা; প্রবেদণয প্রকদল্পয রেযভাে ৩৩৬০০ জন এয স্থদর  পরভপুবেত
অগ্রগবত ১৫৬০০ জন; ঋণ বফতযদণয রেযভাো বছর ৯০০.০০ রে টাকা  পরভপুবেত অগ্রগবত ১১৯৫.১০ রে টাকা এফাং ঋণ
সদাদয়য রেযভাো বছর ৯০০.০০ রে টাকা  পরভববেত অগ্রগবত ৭৫৭.৯৫ রে টাকা
৪. অাংীদাবয্বপভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় ম ণ ায়)
প্রাক্কবরত ব্য়ঃ
২৩১৬৭.১৫ রে টাকা (বজওবফ-১৯৯২৭.১৫ এফাং ইউবনয়ন বযলদ ও সুবফধাদবাগী ৩২৪০.০০)
অদথ ণ য উৎঃ
বজওবফ
প্রকল্প ক্ষভয়াদঃ
জুরাই/২০১৫ দত জুন/২০২০
প্রকল্প এরাকাঃ
৬৪টি ক্ষজরায ২০০টি উদজরায ৬০০টি ইউবনয়ন
প্রকদল্পয উদদ্দশ্যঃ
ক) গ্রাভ উন্নয়দন ম্পৃএবং কদরয দমাবগতা ও ভিদয়য বযদফ সৃবি কযা;
খ) গ্রাভফাীগদণয চাবদা অনুাদয উন্নয়নভরক ক্ষফা প্রদান ও প্রাবপ্তয ব্ফস্থা বনবিত কযা;
গ) গ্রাভফাীগদণয বম্মবরত প্রদচিায় উন্নয়নভরক বযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযা;
ঘ) যকাবয ও ক্ষফযকাবয াংস্থায কর ক্ষফা ও ায়তা াধাযণ জনগদণয বনকট ক্ষৌুঁছাদনা বনবিত কযা;
ঙ) গ্রাভীণ জীফনভান উন্নয়দন গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা বনভণ াণ ও ক্ষভযাভত;
চ) ইউবনয়ন বযলদদক One Stop Service Delivery Station বদদফ বযণত কযা;
ছ) উন্নয়ন কভণ কাদেয কর ক্ষেদে ির্েতা ও জফাফবদবতা বনবিত কযা;
জ) গ্রাভ, ইউবনয়ন ও উদজরায ভদধ্য Vertical Linkage এফাং ক্ষফা গ্রণকাযী ও ক্ষফা প্রদানকাযীদদয ভদধ্য
Horizontal Linkage স্থান কযা
প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগবতঃ বববডব প্রকদল্পয রেযভাে ৫৪০০ এয স্থদর  পরভপুবেত অগ্রগবত ফতণ ভান ও ূরদফ ণ য ক্ষভয়াদ  ৩৪৩৫;
বববডবএভ এয রেযভাে ৩২৪০০০ এয স্থদর  পরভপুবেত অগ্রগবত ফতণ ভান ও ূরদফ ণ য ক্ষভয়াদ  ১৫৬৭০; ইউবব এয রেযভাে ৬০০
এয স্থদর  পরভপুবেত অগ্রগবত ফতণ ভান ও ূরদফ ণ য ক্ষভয়াদ  ৫১৫; ইউববএভ এয রেযভাে ৩৬০০০ এয স্থদর  পরভপুবেত অগ্রগবত
ফতণ ভান ও ূরদফ ণ য ক্ষভয়াদ  ৪২৫৩; বববডব স্কীভ এয রেযভাে ১০৮০০ এয স্থদর  পরভপুবেত অগ্রগবত ফতণ ভান ও ূরদফ ণ য ক্ষভয়াদ 
১৮৭৪;
৫. ইবনবদয়টিব পয ক্ষডদবরদভন্ট, এভাওয়াযদভন্ট, এওয়াযদন এে রাইববরহুড প্রদজক্ট কুবলগ্রাভ (সইবডইএর)
প্রাক্কবরত ব্য়ঃ
২০৪৩.৭৫ রে টাকা
অদথ ণ য উৎঃ
বজওবফ
প্রকল্প ক্ষভয়াদঃ
জুরাই/২০১২-জুন/২০১৬
প্রকল্প এরাকাঃ
কুবলগ্রাভ ক্ষজরায ৯টি উদজরা
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প্রকদল্পয উদদ্দশ্যঃ দুঃস্থ ও অায় ভানুদলয দচতনতা সৃবি, সথ ণ -াভাবজক েভতায়ন, কাম ণ  পরভ ভিদয়য ভাধ্যদভ দাবযদ্র্য বফদভাচন
ও জীফনমাোয ভান উন্নয়ন সুবনবদ ণ ি উদদ্দশ্য দেক)
দচতনতা সৃবি, উবুিকযণ এফাং ভানফ-ম্পদ উন্নয়ন;
খ)
াবযফাবযক ও াভাবজক সুপ্ত বএবং/েভতায উন্নয়ন;
গ)
ব্বএবংগত, কভৄযবনটি ও াভাবজক উন্নয়দনয জন্য ল্লীয ভানুলদক াংগঠিত কদয ভানফ াংগঠন সৃবি এফাং কর
প্রকায উন্নয়ন কভণ কাদে ভিয় বনবিত কযা;
ঘ)
সয়ফধ ণ নভরক কাম ণ  পরদভয উদযাদগয ভাধ্যদভ জীফনমাোয ভান উন্নয়ন
প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগবতঃ প্রকদল্পয রেযভাে প্রবেদণ ১৭৫৩৫ জন,  পরভপুবেত অগ্রগবত ১৩০২০ জন; প্রবেদণািয ম্পদ ায়তায
জন্য প্রকদল্পয রেযভাে বছর ১৬৪১০ জন,  পরভববেত অগ্রগবত ১১৮৬৫ জন
৬.ক্ষচ ম্প্রাযণ কভণ সূবচ
প্রাক্কবরত ব্য়ঃ
অদথ ণ য উৎঃ
প্রকল্প ক্ষভয়াদঃ
প্রকল্প এরাকাঃ

১৯৮৩.০৬ রে টাকা
বজওবফ (১৮৩৫.৯৬ রে টাকা), কৃলক ভফায় বভবত (১৪৭.১০ রে টাকা)
জানুয়াবয/২০১৩-বডদম্বয/২০১৬
৫টি বফবাদগয ২০টি ক্ষজরায ৬১টি উদজরা

প্রকদল্পয উদদ্দশ্যঃ কৃবল উৎাদন বৃবি ও দাবযদ্র্য হ্রাদয রদেয বফসযবডবফয সওতায় ক্ষভযাভতদমাগ্য গবীয নরকূ ক্ষভযাভত ও
চালুকযণ
প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগবতঃ ২০১৫-২০১৬ অথ ণ ফছদযয রেযভাো অনুমায়ী ৫০টি গবীয নরকূ ক্ষভযাভদতয কাম ণ াদদ প্রদান কযা
দয়দছ ইদতাভদধ্যই ৪৫টি গবীয নরকূ ক্ষভযাভদতয কাজ ম্পন্ন দয়দছ অথ ণ ফছদয ফাস্তফায়দনয ায ৯০%

গত াদয সট ফছদয ফতণ ভান যকায কর্তক
ণ  গৃীত ভাপ্ত প্রকদল্পয বফফযণঃ
ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন প্রবেণ কভদপ্লক্স, ক্ষকাটারীালা, ক্ষগাারগে এয ম্প্রাযণ, াংস্কায ও সদৄবনকায়ন প্রকল্প (াংদাবধত)
প্রাক্কবরত ব্য়ঃ
অদথ ণ য উৎঃ
প্রকল্প ক্ষভয়াদঃ
প্রকল্প এরাকাঃ

৩০৩১.২৩ রে টাকা
বজওবফ (১৮৩৫.৯৬ রে টাকা), কৃলক ভফায় বভবত (১৪৭.১০ রে টাকা)
ভাচ ণ /২০১০-বডদম্বয/২০১২
ক্ষকাটারীালা, ক্ষগাারগে

প্রকদল্পয উদদ্দশ্যঃ
 প্রদণ নী খাভায স্থান, প্রাদয়াবগক গদফলণা এফাং উন্নত কৃবল প্রভেবএবং ম্প্রাযণ কদয খায বনযািা বনবিতকযণ
 ক্ষবৌত অফকাঠাদভাগত সুবফধাবদ সদৄবনকায়দনয ভাধ্যদভ প্রবেদণয ভান উন্নত কদয ভানফ ম্পাদদ বযনত কযন
 দাবযদ্র্য বফদভাচদনয রদেয কৃবল, বো ও সথ ণ  াভাবজক বফলদয় প্রাদয়াবগক গদফলণা বযচারনা
প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগবতঃ প্রকদল্পয রেযভাে ক্ষভযাভত, াংযেণ এফাং পুনফ ণ াদনয জন্য ১৯১.৫০ রে টাকা,  পরভপুবেত অগ্রগবত
১৮০.৮৪ রে টাকা; যফযা ও ক্ষফা জন্য প্রকদল্পয রেযভাে বছর ১২৩.০০ রে টাকা,  পরভপুবেত অগ্রগবত ৬৭.৬১ রে টাকা;
প্রকদল্প ভূবভ অবধগ্রণ/ পরয় এয রেযভাে ৪৫০ তাাং  পরভপুবেত অগ্রগবত ৪৫০ তাাং; প্রবেদণয রেযভাে ৭৫.০০ রে জন,
 পরভপুবেত অগ্রগবত ৬৪.০১ রে জন; ভূবভ উন্নয়দনয রেযভাে ৪০০.০০  পরভপুবেত অগ্রগবত ৩৯৯.২৪; প্রকদল্প রেযভাে নতুন
অফকাঠাদভা বনভণ াদণ ৯৯০.০০  পরভপুবেত অগ্রগবত ৮৯.১২
াবফ ণ ক গ্রাভ উন্নয়ন কভণ সূবচ (ববববডব)-২য় ম ণ ায়
প্রাক্কবরত ব্য়ঃ
অদথ ণ য উৎঃ
প্রকল্প ক্ষভয়াদঃ

২৪২৪.৪০৯ রে টাকা
বজওবফ
জুরাই ২০০৯ দত বডদম্বয ২০১৫ বরঃ ম ণ ন্ত
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প্রকল্প এরাকাঃ
ফাাংরাদদদয ৬৪টি ক্ষজরায ৬৬টি উদজরায ৪২৭৫টি গ্রাভ এযভদধ্য বফসযবডবফ কর্তণ ক ফাস্তফায়নাধীন ১৭টি
ক্ষজরায ১৭টি উদজরায ১১১০টি গ্রাভ
প্রকদল্পয উদদ্দশ্যঃ
ক)
গ্রাভ বববিক একক ভফায় াংগঠদনয সওতায় গ্রাদভয কর ক্ষা ও ক্ষশ্রণীয জনদগাষ্ঠীদক াংগঠিত কদয
তাদদয সথ ণ -াভাবজক তথা াভবগ্রক উন্নয়ন াধন;
খ)
প্রবতটি বভবতয বনজির্ প্রববেত বফলয় বববিক গ্রাভ উন্নয়ন কভী সৃজন এফাং তাদদয ভাধ্যদভ যকাবয ক্ষফা
দৃশ্যভানবাদফ গ্রাদভ ক্ষৌুঁছাদনা বনবিত কযা;
গ)
স্থানীয় ম্পদদয দফ ণ ািভ ব্ফায, বনবজির্ পুবুঁ জ বফবনদয়াগ এফাং যকাবয ও ক্ষফযকাবয প্রবতষ্ঠাদনয
দমাবগতায় গ্রাভদক উন্নয়দনয ক্ষকন্দ্রবফন্দু বদদফ প্রবতষ্ঠা কযা
প্রকদল্পয ফাস্তফ অগ্রগবতঃ প্রকদল্পয রেযভাে বভবত গঠদন ১১১০ টি  পরভপুবেত অগ্রগবত ১১১০ টি; দস্য ববতণ  ১৬৬৫০০ জন
 পরভপুবেত অগ্রগবত ১৯৬০৩৬ জন; ভরধন গঠন ৩০৪৩.৮৬ রে টাকা  পরভপুবেত অগ্রগবত ৪২৮৭.২৮ রে টাকা; প্রবেণ
১৫৭৬৯৫জন  পরভপুবেত অগ্রগবত ১৫৮৬০৩ জন; ঋণ বফতযণ ২৯৮১.১০রে টাকা  পরভপুবেত অগ্রগবত ৩৪০৮.০৫ রে টাকা; ঋণ
সদায় ২৯৮১.১০ রে টাকা  পরভপুবেত অগ্রগবত ২৫৫১.৯৫ রে টাকা
দাবযদ্র্য বফদভাচদনয রদেয অপ্রধান স্য উৎাদন, াংযেণ, প্রব পরয়াকযণ ও ফাজাযজাতকযণ কভণ সূবচ অপ্রধান স্য
প্রাক্কবরত ব্য়ঃ
অদথ ণ য উৎঃ
প্রকল্প ক্ষভয়াদঃ
প্রকল্প এরাকাঃ

৬০৯৩.৬১ রে টাকা
বজওবফ
জুরাই ২০১১ দত জুন ২০১৬ বরঃ ম ণ ন্ত
ফাাংরাদদদয ৬৪টি ক্ষজরায ২৫৬টি উদজরায

প্রকদল্পয উদদ্দশ্যঃ
 ক্ষুদ্র্ঋণ ও প্রবেণ বদদয় সয়ফধ ণ নভরক প্রবেণ ও ক্ষুদ্র্ঋদণয ভাধ্যদভ সথ ণ -াভাবজক উন্নয়ন বনবিতকযণ
 াভাবজক উন্নয়দন নাযীয েভতায়ন
 াবফ ণ ক গ্রাভ উন্নয়ন, ির্াস্থয ও প্রজনন, াভাবজক ফনায়ন প্রভৃবত ক্ষেদে দচতনত বৃবি
জনকল্যাদন ভূবভকা
জনকল্যাণ/ম্প্রাযণভরক কাম ণ  পরভ
১
২
৩
৪
৫

ক্ষভাট বৃে ক্ষযান
াঁ-ভৄযগী টিকাদান/প্রবতদলধক
ভৎস্য চাল
ির্াস্থয ম্মত ায়খানা স্থান
উন্নত চুল্লী ব্ফায

৩৯৬.১৮ রে
৫.৪৭ রে
২৩.৬৯ রে
১৪০.৯৭ টি
১৪৩৮ টি বযফায

অথ য-াভাড়জক সূচল্পকয ফদানঃ
ম্প্রবত সন্তজণ াবতক ভান ম্পন্ন গদফলণ াংস্থা BIDS (Bangladesh Institute of Development Studies) কর্তণ ক
বফসযবডবফ’য াবফ ণ ক কাম ণ  পরভ ভীোয পরাপদর জাতীম ম ণ াদয় বজবডবদত বফসযবডবফ’য অফদান ১.৯৩% উদল্লক কদযদছ মা
খুফই তাৎম ণ ূরণ ণ 
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৩.৪ কাম ণ  পরভ/প্রকল্প াংবিি সদরাকবচেঃ

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কখ াড়নায ড়নকট কথল্পক জাতীয় ভফায় পুযষ্কায ড়নল্পেন ড়ফঅযড়ডড়ফভূি 'কাড়ভনগয ড়ফত্তীন ভফায় ড়ভড়ত ড়রঃ’
এয বাড়ত জনাফ কভাঃ আউনু অরী

টাঙ্গাআর কজরাধীন াঁচকাড়নয়া কৃলক ভফায় ড়ভড়ভ ড়রঃ এ
নুড়ষ্ঠত উঠান জফঠক

নক্সী কাঁথা করাআ প্রড়ক্ষণ। Rangpur 20 ভাচ য ২০15

ড়ফঅযড়ডড়ফয কচ প্রকল্পেয সুড়ফধাল্পবাগীয প্রদযনী প্লল্পট সুপরল্পবাগী

কাড়রাড়ত উল্পজরায় অয়ফধ যক কভযকাল্পে ব্যস্ত দস্যবৃদ
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ভয়ভনড়ংল্প স্বের মুড়িল্পমািা  তাঁল্পদয কাষ্যল্পদয ভাল্পে ঋণ ড়ফতযণ

ল্লী জীবফকায়ন প্রকদল্পয দস্যদদয উঠান তফঠক

করাআ প্রড়ক্ষণ

ল্লী জীবফকায়ন প্রকদল্পয দস্যদদয সয়ফধ ণ ক কাম ণ  পরভ

ইদযদা প্রকদল্পয সতওতায়
ইদযদা প্রকদল্পয সতওতায় ভবরাদদয ক্ষভাফইর াববণ বাং প্রবেণ

বঝনাইদ দয উদজরায ক্ষকাযাালায় াবফনা ক্ষফগদভয ভৄবদ
ক্ষদাকান
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ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডবভ (ফাড ণ ), কুবভল্লা
ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডবভ (ফাড ণ ), কুবভল্লা লাদটয দক ক্ষথদক শুুত কদয অযাফবধ ল্লী উন্নয়দন ুরুত্বপূরণ ণ  ভূবভকা ারন কদয
সদছ ল্লী উন্নয়ন ও দাবযদ্র্য বফদভাচদনয রদেয যকাদযয অগ্রাবধকাযভদক ুরুত্বপ বদদয় ফাড ণ  প্রবেণ, গদফলণা ও প্রাদয়াবগক
গদফলণা কাম ণ  পরভ ফাস্তফায়ন এফাং গদফলণা ও প্রাদয়াবগক গদফলণায অববজ্ঞতায সদরাদক যকাযদক যাভণ  ায়তা প্রদান কদয
সদছ ফাদড ণ য প্রবেণ ল্লী উন্নয়দনয ক্ষেদে দে ভানফম্পদ সৃবি, গদফলণা কভণ কাে ল্লী উন্নয়দনয ফহুভৄখী চাবদা বনণ ণ য় এফাং
প্রাদয়াবগক গদফলণা কাম ণ  পরভ ল্লী উন্নয়দনয ভেদগাদমাগী উদ্ভাফনী ভদডর সৃবিয ভাধ্যদভ বনযন্তয অফদান ক্ষযদখ সদছ ফতণ ভান
যকাদযয বফগত াদল সট ফছয ভদয় ম্পাবদত ফাদড ণ য উদল্লখদমাগ্য কাম ণ  পরভ বনদচ তুদর ধযা ’রঃ

৪.১ ফাড ণ , কুবভল্লায কাম ণ  পরভঃ
(ক) প্রাবনক কাম ণ  পরভ
ফাদড ণ য ০৪টি াববণ  বফবাগ এফাং ০৫টি একাদডবভক বফবাগ ক্ষভাট ০৯টি বফবাগ যদয়দছ ০৯টি বফবাদগয অধীদন থাকা
বফববন্ন বডববপ্লন এফাং াখায কাজ ম্পাদদন ফাড ণ  প্রান ভিয় এফাং প্রদয়াজনীয় ক্ষফা ও ায়তা প্রদান কদয থাদক বফগত াদল
সট ফছদয ফাড ণ  ক্ষভাট ১৭৫ জন কভণ কতণ া ও কভণ চাযীদক বনদয়াগ প্রদান কদয তাছালা বফদফচয ভদয় ১৪৫ জন কভণ কতণ া-কভণ চাযীদক
দদান্নবত প্রদান ও তদবনক বববিদত প্রায় ৯৯১ জন শ্রবভদকয জন্য অস্থায়ী বববিদত কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি কযা য় বফদফচয
ভদয়  পরভপুবেতবাদফ ক্ষদদয অবযন্তদয ৫৯৭ জন কভণ কতণ া-কভণ চাযী এফাং ক্ষদদয ফাবদয ১৩৮ জন কভণ কতণ াদক প্রবেণ ও
উচ্চবো গ্রদণয সুদমাগ প্রদান কযা দয়দছ
(খ) প্রড়ক্ষণ কাম যিভ
ফাংরাল্পদ িী উন্নয়ন একাল্পডড়ভ (ফাড য) ড়ফল্পফচে ভয়কাল্পর যকাড়য কভযকতযা, জনপ্রড়তড়নড়ধ  ড়ফড়বন্ন ম যাল্পয়য উন্নয়ন
কভী কভাট ২৪,৬৪৭ জন পুরুল  ১২,৫৮৫জন নাযী ংগ্রণকাযীল্পক প্রড়ক্ষণ প্রদান কল্পযল্পে।
জানুয়াড়য ২০০৯ ল্পত জুন ২০১৭ ভল্পয় ফাল্পড যয ড়ফড়বন্ন প্রড়ক্ষণ ককাল্প যয নাভ  ংখ্যা, ভড়রা  পুরুল  কভাট
প্রড়ক্ষনাড়থ যল্পদয তথ্যঃ অন্তজযাড়তক ককা য ংখ্যা 3 টি ভড়রা 12 জন পুরুল 32 জন কভাট 44 জন; অন্তজযাড়তক ড়যল্পয়নটন/
য়াকয/কড়ভনায/কনপাল্পযন্স এয ককা য ংখ্যা 39টি ভড়রা 130জন পুরুল 582জন কভাট 712জন; বুড়নয়াদী প্রড়ক্ষণ এয এয
ককা য ংখ্যা 20টি ভড়রা 246 জন পুরুল 609 জন কভাট 855 জন; ড়ফল্পল বুড়নয়াদী প্রড়ক্ষণ এয এয ককা য ংখ্যা 63টি ভড়রা
704 জন পুরুল 2195 জন কভাট 2899 জন; ংযুড়ি কভযসূচী এয ককা য ংখ্যা 74টি ভড়রা 1813 জন পুরুল 4199 জন কভাট
6012 জন; স্ব-উল্পদ্যাল্পগ ড়যচাড়রত ককা য এয ককা য ংখ্যা 69টি ভড়রা 285 জন পুরুল 1062 জন কভাট 1347 জন; প্রল্পপনার
ককা য এয ককা য ংখ্যা 237টি ভড়রা 1517 জন পুরুল 5640 জন কভাট 7157 জন; ড়যল্পয়ল্পন্টন (কদী) এয ককা য ংখ্যা
195টি ভড়রা 4090 জন পুরুল 7405 জন কভাট 11495 জন; য়াকয/কড়ভনায/কনপাল্পযন্স এয ককা য ংখ্যা 35টি ভড়রা
872 জন পুরুল 1558 জন কভাট 2430 জন; ফাড য কর্তযক ড়যচাড়রত প্রকল্পেয ককা য এয ককা য ংখ্যা 86টি ভড়রা 2889 জন
পুরুল 1237 জন কভাট 4126 জন; কভৌড়রক ককা য এয ককা য ংখ্যা 8টি ভড়রা 27 জন পুরুল 128 জন কভাট 155 জন; কভাট
ককাল্প যয ংখ্যা ৮২৯ টি ভড়রা ১২৫৮৫ জন পুরুল ২৪৬৪৭ জন কভাট প্রড়ক্ষণাথী ৩৭২৩২ জন।
ম্প্রড়ত ঢাকায় নুড়ষ্ঠত অআড়উ ল্পম্মরল্পন অগত ম্মাড়নত প্রড়তড়নড়ধগল্পণয একটি দর ফাড য পয কল্পযল্পেন। এোিা
ড়যডাল্পয 32তভ কটকড়নকোর কড়ভটিয বা ম্প্রড়ত ফাল্পড য নুড়ষ্ঠত ল্পয়ল্পে। উবয় কভযসূড়চল্পত ফাংরাল্পদল্পয আড়তা  ঐড়তে
তুল্পর ধল্পয দু’টি প্রদযনী  দু’টি াংস্কৃড়তক নুষ্ঠান অল্পয়াজন কযা ল্পয়ল্পে। এ দু’টি কাম যিল্পভ ংড়িষ্ট ড়ফড়বন্ন যকাড়য ংস্থায
কভযকতযাগণ উড়স্থত ড়েল্পরন।
(গ) গদফলণা কাম ণ  পরভ:
ল্লী উন্নয়ন ও তৎম্পবকণ ত বফলদয় গদফলণা কযা ফাদড ণ য অন্যতভ কাজ ফাড ণ  প্রবতষ্ঠারগ্ন ক্ষথদকই ম্যাদেট অনুমায়ী গদফলণা
াংবিি কাজ ম্পাদন কদয সদছ এফাং গদফলণায পরাপর যকাবয বফববন্ন ভন্ত্রণারয় /দপ্তয এফাং াংবিি প্রবতষ্ঠানদক অফবত ও
প্রচায কযা দে মা নীবত বনধ ণ াযদণ প্রভূত ভূবভকা যাখদছ ফতণ ভান যকায েভতায় সায য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াবনায
ভানবফক উদযাগ ও ববন-২০২১ অনুমায়ী ল্লী উন্নয়দনয বনদম্নাএবং বফববন্ন ক্ষেদে ২০০৯ ক্ষথদক ২০১৭ ম ণ ন্ত ফ ণ দভাট ৬৪টি গদফলণা
বযচারনা কদযদছ মা যকাদযয নীবত বনধ ণ াযদণয কাদজ রাগদছ এছালা উদল্লবখত ভদয় ফাাংরা ও ইাংদযজী জান ণ ার এফাং অন্যান্য
প্রকানায াংখ্যা ৪৮টি
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(ঘ) প্রাদয়াবগক গদফলণা কাম ণ  পরভঃ
উএবং ভদয় ফাড ণ  যকাযী ও উন্নয়ন দমাগী াংস্থায াদথ দমাবগতায ভাধ্যদভ মথা পরদভ ১৯টি প্রাদয়াবগক গদফলণা বযচারনা
কদযদছ এুরদরা দে ফাবল ণ ক উন্নয়ন কভণ সূচীভুএবং ০৫টি, ববএনবফ এয সওতায় ০১টি, বফববন্ন প্রবতষ্ঠাদনয াদথ ভাদঝাতা স্মাযক
এয সওতায় ০৬টি এফাং ফাড ণ  এয যাজির্ ফাদজট এয সওতায় গদফলণা ভঞ্জুযীয ায়তাভুএবং ০৭টি
৪.২ উল্পিখল্পমাগ্য জযন 2009-2017 কভয়াল্পদ:
1. ফাড য উদ্ভাড়ফত াড়ফ যক গ্রাভ উন্নয়ন কভযসূড়চ (ড়ড়বড়ডড়) প্রকেটি ভফায় কাম যিভল্পক কফগফান কযায ভল্পডর ড়ল্পল্পফ যকায
কর্তযক গৃীত ল্পয়ল্পে। 2009-2017 ভল্পয় কভযসূচীভুি ফাড য ংল্পয 1020টি গ্রাল্পভয প্রায় 4000টি ড়যফাল্পযয কদল্প/ড়ফল্পদল্প
কভযংস্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ উি ড়যফাযমূল্পয দাড়যদ্রে দূয ল্পয়ল্পে।
2. ফাংরাল্পদ যকাল্পযয থ যায়ল্পন স্য উৎাদল্পন প্রাকৃড়তক দুল্পম যাল্পগয প্রবাফ হ্রা কযায জন্য ২০১2-১৪ ভল্পয় কুড়ভিা কজরায
কদড়ফিায উল্পজরায ২০টি গ্রাল্পভ ভফায় ড়ভড়তল্পক ম্পৃি কল্পয কৃড়ল ফীভা ড়ফলয়ক একটি প্রাল্পয়াড়গক গল্পফলণা ফাস্তফায়ল্পনয
ভাধ্যল্পভ পর যক্ষায় কৃড়ল ফীভায গুরুত্ব ম্পল্পকয কৃলক ম যাল্পয় ল্পচতনতা সৃড়ষ্ট কাম যিভ ড়যচারনা কযা ল্পয়ল্পে।
3. ড়ং ভাে চাল্পলয ভাধ্যল্পভ খাদ্য ড়নযাত্তা  গ্রাভীণ ভড়রাল্পদয ক্ষভতায়ন ড়ফলয়ক প্রাল্পয়াড়গক গল্পফলণাটি ২০১৩-২০১৪ ভল্পয়
কুড়ভিা কজরায বুড়িচং উল্পজরায় ড়যচারনা কযা য়। এ প্রকল্পে গ্রাভীণ ভড়রাল্পদয খানা ম যাল্পয় ড়ং ভাে চাল্পলয প্রযুড়ি
ম্প্রাযল্পণয ভাধ্যল্পভ ড়যফাল্পযয দস্যল্পদয পুড়ষ্ট চাড়দা কভটাল্পনা খাদ্য ড়নযাত্তা ড়নড়িত কযা এফং তাঁল্পদয অয়বৃড়িয
ভাধ্যল্পভ ক্ষভতায়ন কযা য়।
4. 2014-16 কভয়াল্পদ উল্পদ্যািা ংস্থায থ যায়ল্পন ড়যচাড়রত স্থানীয় ম যাল্পয় দাড়যদ্রে ড়যফীক্ষণ িড়ত প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ গ্রাভ
ম যাল্পয় দড়যদ্রতায স্বরূ ড়নণ যয় কল্পয দাড়যদ্রে ড়যফীক্ষণ  দূযীকযল্পণয জন্য একটি প্রাড়তষ্ঠাড়নক ম্যাকাড়নজভ সৃড়ষ্ট কযা ল্পয়ল্পে।
5. ফাড য-এয যাজস্ব ফাল্পজল্পট ড়যচাড়রত িী এরাকায় উন্নত কফা যফযাল্প আ-ড়যলদ প্রকল্পেয অতায় আউড়নয়ন ড়যলদ
ব্যফস্থানা ড়ফলয়ক একটি পটয়োয জতযী কল্পয আউড়নয়ন ড়যলল্পদয ভাধ্যল্পভ তথ্য প্রযুড়িয অতায় জনল্পফা ড়জকযণ
কযায ব্যফস্থা কনয়া ল্পয়ল্পে। এ প্রকল্পেয অতায় এ ম যন্ত 193 জন যুফক-যুফতীল্পক কড়ম্পউটায  অআড়টি ড়ফলয়ক প্রড়ক্ষণ
প্রদান কযা ল্পয়ল্পে।
6. ফাড য কোম্পাল্প াড়যফাড়যক ফজযে কথল্পক কল্পম্পাস্ট ায উৎাদল্পনয রল্পক্ষে যীক্ষামূরক প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভাধ্যল্পভ াড়যফাড়যক
ফজযে কথল্পক কল্পম্পাস্ট ায উৎাদন িড়ত জীকযণ কযা ল্পয়ল্পে।
7. একটি ফািী একটি খাভায প্রকে (ফাড য ং): “ভড়িত কৃড়ল কভযকাল্পেয ভাধ্যল্পভ কুড়ভিা কজরায রারভাআ-ভয়নাভড়ত াািী
এরাকায জনগল্পণয জীফন-জীড়ফকায ভাল্পনান্নয়ন” ীল যক প্রকেটি 2016 াল্পর শুরু য় মায অতায় কুড়ভিা কজরায রারভাআভয়নাড়ভত াািী এরাকায 67টি গ্রাল্পভয 10,000 টি দড়যদ্র ড়যফাযল্পক ন্তভুযি কযা ল্পফ।
8. গ্রাভ ম ণ াদয় উন্নত ও রাবজনক দুগ্ধ খাভায ম্প্রাযদণয রদেয Management and Extension of Dairy
Demonstration Farm প্রকল্পেয অতায় ফাড য কোম্পাল্প দুগ্ধ উৎাদন  প্রদযনী খাভায গল্পি কতারা ল্পয়ল্পে।
9. Rural Livelihood Improvement through Village Based Organizations and Union Parishad
প্রকেটি ফাল্পড যয ড়নজস্ব থ যায়ল্পন 2017 াল্পর শুরু ল্পয়ল্পে।
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ল্লী উন্নয়ন একাদডভী, ফুরলা
ণ  এফাং ক্ষুধা ও
ফাঙ্গারী জাবতয অবফাংফাবদত ক্ষনতা জাতীয জনক ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄবজবুয যভান ির্াধীনতাদিায ফাাংরাদদ পুনগঠন
দাবযদ্র্ভৄএবং ফাাংরাদদ গলায প্রতযদয় প্রাথবভক ম ণ াদয় ক্ষম কর দদে গ্রণ কদযবছদরন তায ভদধ্য ক্ষদদয দাবযদ্র্ীবলত
উিযাঞ্চদর ল্লী উন্নয়ন বববিক প্রবেণ ও গদফলণা ক্ষকন্দ্র প্রবতষ্ঠা অন্যতভ

৫.১ বফগত াদল সট ফছদযয ফাস্তফাবয়ত উদল্লখদমাগ্য কভণ কাদেয াযাাংঃ


একাল্পডভী ফতযভান যকাল্পযয অভল্পর ড়ফগত াল্পি অট (জানুয়াযী ২০০৯ কথল্পক জুন ২০১৭ ম যন্ত) ফেল্পয কভাট 1896 টি
ব্যাল্পচ ফ যল্পভাট 3,84,336 জনল্পক প্রড়ক্ষণ প্রদান কল্পযল্পে মায ভল্পধ্য পুরুল 2,59,977 জন এফং ভড়রা 1,24,359
জন। উল্পিখ্য,



ক্ষচ ও াবন ব্ফস্থানা বফলয়ক প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকদল্পয সওতায় ৪১ াজায ৭৫০টি বযফাদযয ভাদঝ বফশুি খাফায
াবন যফযা এফাং ভূ-গবণ স্থ ক্ষচ নারায ভাধ্যদভ ১১৮০০ একয জবভ উন্নত ক্ষচ ব্ফস্থায সওতায় সনা দয়দছ



ল্লীফাীয উন্নত সফান বনবিতকযদণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দফ ণ াচ্চ অগ্রাবধকায প্রাপ্ত প্রকল্প তথা গ্রাভীণ জনদগাবষ্ঠয
জীফনভান উন্নয়ন এফাং সদৄবনক নাগবযক সুদমাগ সুবফধা ম্ববরত ভফায়বববিক ফহুতর বফন বফবি ‘ল্লী জনদ’ বনভণ াণ
ীল ণ ক প্রদয়াবগক গদফলণা প্রকল্প একাদডভী ফাস্তফায়ন কদয মাদে



SDC



ফজণ  ব্ফস্থানা ও যিন কাদজ নফায়নদমাগ্য জ্বারাবনয ব্ফায ও ব্ফস্থানায় ফাাংরাদদ যকাদযয অথ ণ ায়দন ১১২টি
এরাকায় কবভউবনটি ফাদয়াগ্যা প্লান্ট (≤১২০ ঘন বভটায) স্থান কদয বযদফ ফািফ ফজণ য ব্ফস্থানা ও স্থানীয়বাদফ
জ্বারানী উৎাদন বনবিত কযা দে প্রবতটি ফাদয়াগ্যা প্লান্ট দত প্রবতবদন ৫০-১০০ ঘন বভটায ফাদয়াগ্যা উৎদন কযা
ম্ভফ দে



গ্রাভীণ নাযীয ফীজ ব্ফা প্রকদল্পয অধীদন ৪৫২০ জন নাযী ফীজ ব্ফায়ী ৬টি ফীজ ক্ষকাম্পানীয ভাধ্যদভ ফাৎবযক গদল
৭,৫০,০০০ ক্ষকবজ ফীজ বফনণ কদয াফরম্বী দে



জরফায়ু বযফতণ দন ঝুবক ক্ষভাকাদফরায় ক্ষদচয াবন াশ্রয়ী প্রকল্প প্রফতণ দনয ভাধ্যদভ ভূ-গবণ স্থ াবনয বভম্নগাবভতা ক্ষযাধ
পর চাদল ক্ষচ ও উৎাদন উকযণ াশ্রয়ী “াবন াশ্রয়ী সদৄবনক প্রভেবএবংয ম্প্রাযণ ও বফস্তায এফাং ব্ফস্থানায
ভাধ্যদভ পদরয উৎাদন বৃবি ীল ণ ক প্রাদয়াবগক গদফলণা” প্রকদল্পয সওতায় ২০০টি উ-প্রকদল্পয ভদধ্য এ ম ণ ন্ত ৭২টি
উ-প্রকদল্প ১৪৪০ জন কৃলদকয জবভদত প্রদণ নী ব্লক প্রদণ দনয ভাধ্যদভ প্রভেবএবং ম্প্রাযণ কযা দে জবভয অচয়
ক্ষযাধ ক্ষফড িবতদত পর চাদলয পদর উৎাদন উকযণ াশ্রয় কদয প্রকল্প এরাকায় অবতবযএবং ১১%-১৪% উৎাদন
বৃবি কযা ম্ভফ দয়দছ



“চয জীবফকায়ন কভণ সূবচ (বএরব-২)” ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয সওতায় ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (সযবডএ),
ফুরলা কর্তণ ক ফাস্তফাবয়ত য় ক্ষভাট অদথ ণ য াংস্থান বছর ৯৩১২৮.৩৫ রে টাকা মায ভদধ্য বছর বজওবফ খাদত ২০৩৫.৪২
রে টাকা এফাং বডএপসইবড দত প্রকল্প াায্য খাদত ৯১০৯২.৯৩ রে টাকা এ কর জনদগাবষ্ঠয জীফনভান উন্নয়দন
চন জীবফকায় কভণ সূচী ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ কভণ সূবচয প্রথভ ও ববতীয় ম ণ াদয়য সওতায় ফত ববটা উঁচুকযণ কভণ সূবচয
ভাধ্যদভ ১৬৮২৬৬ টি (৯০৪২৪ টি + ৭৮০২৬ টি) বযফাযদক সুযো কযা দয়দছ এছালা ক্ষভাট ১৩২০০০ টি (৫৫০০০ টি
+ ৭৭০০০ টি) বযফাদযয ভাদঝ ম্পদ স্তান্তদযয অাং বদদফ গুত প্রদান কযা দয়বছর ফতণ ভাদন প্রদি ক্ষগা-ম্পদদয
াংখ্যা বৃবি ক্ষদয় দাঁবলদয়দছ প্রায় ৫,০০,০০০ (াঁচ) রে ৬২২০৩ টি বযফাযদক ির্াস্থযম্মত ায়খানা এফাং ১০০০০০ টি
বযফাযদক ডায়বযয়া ও াবনফাবত ক্ষযাগ ক্ষথদক সুযোয জন্য সুদয় খাফায াবন ব্ফস্থা কযা দয়দছ
একাদডভীয কযাদটর বযাচ ণ  এে ক্ষডদবরদভন্ট ক্ষন্টায এয ভাধ্যদভ ICT based গফাবদশু ব্ফস্থানা উন্নয়ন কাম ণ  পরভ
চালুয ভাধ্যদভ ক্ষদ এই প্রথভ চযাঞ্চর উিযাঞ্চদর গুতয াড ণ বুক ( জন্ম বনফিন ও বযচয়) ডাটাদফইজ ততযীয কাজ
চরদছ গফাবদশু উন্নয়দনয জন্য এ ম ণ ন্ত ৩৮৫১৯ টি গাবীদক কৃবেভ প্রজনদনয সওতায় সনা দয়দছ





ও ফাাংরাদদ যকাদযয অথ ণ ায়দন M4C প্রকদল্পয সওতায় উিযাঞ্চদরয ১০টি ক্ষজরায চয জনদগাষ্ঠীয জীফনভান
উন্নয়দন উন্নত ফাজায ও ক্ষমাগাদমাগ ব্ফস্থানায উন্নয়ন এফাং সদৄবনক কৃবল প্রভেবএবং ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ ৬০,০০০
বযফাদযয সয় বৃবি ক্ষদয়দছ

গ্রাভ ও গ্রাভীণ জনদগাবষ্ঠয াভবগ্রক উন্নয়দনয রদে যাংপুয বফবাদগয তাযাগে উদজরায় সযবডএ, ফুরলায সদদর বজওবফ
অথ ণ ায়দন ক্ষভাট ১১১৩২.০০ রে টাকা ব্দয় অদক্টাফয ২০১৪ দত ক্ষদেম্বয ২০১৮ ক্ষভয়াদদ (৫০ একয জবভয উয ল্লী
উন্নয়ন একাদডভী (সযবডএ), যাংপুয স্থান ীল ণ ক প্রকল্প ফাস্তফাবয়ত দে
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৫.২ ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প/কভণ কাদেয াংবেপ্ত বফফযণঃ
ক্ষভবকাং ভাদকণ ট ওয়াকণ  পয যা মভৄনা, দ্মা এফাং বতস্তা চয (M4C)
ফাাংরাদদ যকায ও এবডব’য অথ ণ ায়দন ক্ষভাট ৯২৬২.৮৫ (বজওবফ-১৩৬৩.০০ এফাং প্রকল্প াায্য ৭৮৯৯.৮৫ রে) রে টাকা
প্রাক্কবরত ব্দয় ক্ষভ, ২০১৩ দত জুন, ২০১৯ ক্ষভয়াদী একটি তফদদবক াায্যপুি কাবযগবয ায়তাধভী চরভান প্রকল্প
প্রকদল্পয উদদ্দশ্য
প্রকল্পটিয ভর রেয দরা সয় বৃবিয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয উিয ও উিয-বিভ অঞ্চদরয বনবদ ণ ি বকছু ক্ষজরায চদয
ফফাকাযীদদয দাবযদ্র্তা ও বফম ণ য় হ্রা কযা Chars Livelihoods Programme (CLP)-এয ম্পদ স্তান্তয কাম ণ  পরদভয
পরাপদরয উয বববি কদয চয উৎাদকদদয কভণ কােদক দৃঢ় ও বএবংারী কযায রদেয প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দে Swiss
Development Cooperation (SDC) এয সবথ ণ ক ায়তায় ক্ষদদয ১০টি ক্ষজরায চযাঞ্চদর প্রকল্পটি ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ
M4C

উদল্লখদমাগ্য অগ্রগবত





প্রকদল্পয সওতায় উিযাঞ্চদরয ১০টি ক্ষজরায চযাঞ্চদর ম্ভাফনাভয় ফ ণ াবধক উৎাদনেভ ০৭ টি কৃবল পদরয (ভূট্টা,
ভবযচ, াট, বপঁয়াজ, ফাদাভ, বযলা, ধান) উৎাদন, বযচম ণ া স্তবদল্পয উন্নয়ন ও ফাজাযজাতকযণ বফলয়ক প্রভেবএবং
ক্ষফা ম্প্রাযন
প্রকদল্পয উদযাদগ ৬টি কৃবল উকযণ বফ পরয়কাযী প্রবতষ্ঠাদনয াংদগ চযফাবয প্রতযে কাবযগবয ায়তায ভাধ্যদভ ভান
ম্পন্ন কৃবল উকযণ প্রাবপ্ত ও চালাফাদ িবত ম্প্রাবযত দয়দছ
চযাঞ্চদর ভবযচ, বযলা, ফাদাভ- এয ফীজ উৎাদদন ফাাংরাদদ কৃবল গদফলণা ইনবেটিউট এফাং এয দমাগী াংস্থা ভরা
গদফলণা ক্ষকন্দ্র ও ততরফীজ গদফলণা ক্ষকদন্দ্রয াদথ ভাঠ ম ণ াদয় ক্ষমৌথবাদফ কাজ কযা য়
চযাঞ্চদরয উৎাবদত ে  পরয় বনবিত কযায রদেয প্রাণ গ্রুদয াদথ চুবএবং ম্পাদন কযা য়, পরশ্রুবতদত এ ম ণ ন্ত ২৫৯
ক্ষভবেক টন ভানম্মত সলু ও ১১০ ক্ষভবেক টন ভবযচ  পরয় কদয এফাং কৃলকদদযদক ব্ফাবয়ক দমাবগতা প্রদাদনয রদেয
প্রাণ ৫টি কৃবল াফ চালু কদযদছ
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বচদে: চযাঞ্চদর উৎাবদত পর



ল্লী উন্নয়ন একাদডভীদত স্থাবত চয উন্নয়ন গদফলণা ক্ষকন্দ্রদক (CDRC) একটি চয বববিক নদরজ ক্ষন্টাদয বযনত কযায
রদেয M4C ও RDA -এয ক্ষমৌথ কাম ণ  পরভ াদত ক্ষনওয়া দয়দছ

বচদে: চযাঞ্চদর ক্ষমাগাদমাগ ব্ফস্থায উন্নয়দন চদযয গালী এফাং দ্রুতগবত ম্পন্ন ক্ষনৌকা ও ফ্ল্টিাং ঘাট

সযবডএ খাভায এফাং ল্যাফদযটযী স্কুর এে কদরজ সদৄবনকায়ন প্রকল্প
ফাাংরাদদ যকাদযয অথ ণ ায়দন জানুয়াবয ২০১৪ দত বডদম্বয ২০১৭ ক্ষভয়াদদ ইা একটি চরভান প্রকল্প একাদডভী প্রদণ নী খাভাযদক
Technology Park বদদফ গদল ক্ষতারা এফাং ল্লী উন্নয়ন একাদডভী ল্যাফদযটযী স্কুদরয অফকাঠাদভাগত সুদমাগ-সুবফধা ও
সদৄবনক বোদাকযণ বনবিতকযই প্রকল্পটিয অন্যতভ উদদ্দশ্য
উদল্লখদমাগ্য অগ্রগবত


ল্লী উন্নয়ন একাদডভী, ফুরলায় স্থাবত ল্লী উন্নয়ন একাদডভী ল্যাফ এে কদরদজয বোয ভাদনান্নয়ন ও সুদমাগ-সুবফধায সৃবিয
জন্য ১০ তরা বীতম্পন্ন একাদডভীক বফন এফাং ক্ষমফ বযফায তফদদবক ক্ষযবভট্যান্স ক্ষমাগন বদদে ক্ষই কর বযফাদযয
ক্ষভদয়দদয লাদানায সুদমাগ সৃবিয রদেয ১০ তরা বীতম্পন্ন ছােী ক্ষাদের বফন বনভণ াণ কাজ চরভান যদয়দছ
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গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন এফাং সদৄবনক নাগবযক সুদমাগ-সুবফধা ম্ববরত ভফায়বববিক ফহুতর বফন বফবি ‘ল্লী জনদ’
বনভণ াণ ীল ণ ক প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকল্প
কৃবল জবভ অচয় ক্ষযাধ ও ল্লীফাীয জন্য উন্নত সফান ব্ফস্থা বনবিতকযদণ ল্লী উন্নয়ন একাদডভী, ফুরলা “গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয
জীফনভান উন্নয়ন এফাং সদৄবনক নাগবযক সুদমাগ-সুবফধা ম্ববরত ভফায়বববিক ফহুতর বফন বফবি ‘ল্লী জনদ’ বনভণ াণ” াং পরান্ত
প্রাদয়াবগক গদফলণা ীল ণ ক চরভান প্রকল্প প্রকল্পটি জুরাই, ২০১৪ দত জুন, ২০১৭ ক্ষভয়াদদ ক্ষভাট ৪২৪৩৩.৭৮ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্দয়
ফাস্তফাবয়ত দে
প্রকদল্পয ভর উদদ্দশ্য
গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয উন্নত সফান বনবিতকযদণয ভাধ্যদভ কৃবল জবভ অচয়দযাধ, খায বনযািা বনবিতকযণ এফাং জীফনভাদনয উন্নয়ন
কযাই প্রকদল্পয ভর উদদ্দশ্য
উদল্লখদমাগ্য অগ্রগবত
 যাংপুয বফবাদগয যাংপুয ক্ষজরায গঙ্গাচলা উদজরায়, ঢাকা বফবাদগয ক্ষগাারগে ক্ষজরায দয উদজরায সলালা ও বযদাপুয
ক্ষভৌজায বযদাপুয গ্রাদভ ল্লী জনদ বফদনয বনভণ াণ কাজ চরভান বনভণ াণ কাজ শুুত দয়দছ যাজাী বফবাদগয ফুরলা ক্ষজরায
ক্ষযপুয উদজরায় প্রকদল্পয বনভণ াণ কাজ চরদছ
 যাংপুয বফবাদগয যাংপুয দয উদজরায বনয়াভত ক্ষভৌজায াোয বদবঘ এরাকায় ল্লী জনদ বফদনয ১ভ তরায ছাদ বনভণ াণ
কাজ চরভান যদয়দছ এফাং যাজাী বফবাদগয াজাানপুয উদজরায জাভারপুয ক্ষভৌজায় ল্লী জনদ বফদনয করাদভয ক্ষগ্রড
ফীভ ঢারাদয়য কাজ ম্পন্ন দয়দছ
 খুরনা ক্ষজরায ফটিয়াঘাটা উদজরায ক্ষখারাফালীয়া গ্রাদভ ল্লী জনদ বফন বনভণ াদণয জন্য ভাটি যীো এফাং ফাবর বযাট ম্পাদন
ূরফ ণ ক বনভণ াণ কাদজয ক্ষরসউট ক্ষদয়া- দয়দছ
 চট্টগ্রাভ বফবাদগ কক্সফাজায ক্ষজরায দয উদজরায খুুতকুর গ্রাদভ ল্লী জনদ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য ভন্ত্রণারয় কর্তণ ক গঠিত
টিভ ও সযবডএ’য ভাবযচারক ক্ষমৌথবাদফ দযজবভদন প্রকল্প এরাকা বযদণ ন কদযন কক্সফাজায ক্ষজরায দবযদ্র্
ভৎস্যজীফীদদয জন্য সশ্রয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়দনয রদেয কক্সফাজায দয উদজরায খুুতকুর এরাকায় ফাঁকখারী নদীয তীযফতী
২৫২ একয জবভ বচবিত কদয এফাং উএবং এরাকায় ল্লী জনদ প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয ব্াাদয যীো-নীবযো চরদছ
 ফবযার বফবাদগয সওতায় ল্লী জনদ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য প্রকল্প এরাকা চূলান্তবাদফ বনফ ণ াচন কযা ম্ভফ য়বন; তদফ
ইদতাভদধ্য ২/৩টি এরাকায ম্ভব্তা মাচাই ম্পন্ন দয়দছ এ বফলদয় ভন্ত্রণারদয়য অনুভবত পরদভ প্রকল্প এরাকা চূলান্তবাদফ
বনফ ণ াচন কযা দফ

কৃবল জবভ াশ্রয়ী ও সদৄবনক নাগবযক সুদমাগ-সুবফধা ম্ববরত ভফায়
বববিক প্রস্তাবফত ল্লী জনদ

(৪) াবন াশ্রয়ী সদৄবনক প্রভেবএবংয ম্প্রাযণ ও বফস্তায এফাং ব্ফস্থানায ভাধ্যদভ পদরয উৎাদন বৃবি ীল ণ ক প্রাদয়াবগক গদফলণা
প্রকল্প
ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (সযবডএ) ফুরলা তাঁয জন্মরগ্ন ক্ষথদকই াবন ব্ফস্থানায উয প্রাদয়াবগক গদফলনা বযচারনা কদয সদছ
ফাংরাদদদ সবয দদকয ূরদফ ণ  স্থাবত প্রবত ঘন্টায় ২ রে বরটায াবন উদিারনেভ একটি গবীয নরকু ক্ষথদক ভাে ৪০ একয
জবভদত ক্ষচ প্রদান কযা ম্ভফ দতা গবীয নরকুদয ক্ষচ এরাকা বৃবিয রদেয একাদডভী ১৯৮০-১৯৮৩ ভয়কাদর FAO/UNDP
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অথ ণ ায়দন “Tubewell Command Area Development (TCAD)” ীল ণ ক একটি প্রাদয়াবগক গদফলনা বযচারনা কদয
উএবং প্রাদয়াবগক গদফলণায পর বদদফ ‘‘Buried Pipe System of Irrigation” (ভূ-গবণ স্থ ক্ষচনারা)” Concept এদদদ
প্রবতষ্ঠা ায় সযবডএ কর্তণ ক উদ্ভাবফত এইুত ভূ-গবণ স্থ ক্ষচনারা স্থান কযায পদর ূরদফ ণ  কবথত েভতা ম্পন্ন একটি গবীয নরকু
ক্ষথদক ১৬৬ একয ক্ষফাদযা ধাদনয জবভদত ক্ষচ প্রদান কযা ম্ভফ দয়দছ


২০০ টি উ-প্রকদল্পয ভদধ্য জুন-২০১৭ ম ণ ন্ত ৭০টি উ-প্রকদল্প প্রদণ নী ব্লক ততযীয কাজ ম্পন্ন দয়দছ প্রদণ নী
ব্লকুরবরদত ফতণ ভাদন যবফ/২০১৬-১৭ ক্ষভৌসুদভয প্রদণ নী ফাস্তফায়ন ম্পন্ন দয়দছ

বচদে: বযদফ ও জরফায়ু বযফতণ দনয ঝুবুঁ ক ক্ষভাকাদফরায় ক্ষদচয াবন ও উৎাদন উকযণ াশ্রয়ী প্রভেবএবংদত চালাফাদ উদল্লখদমাগ্য অগ্রগবত

(৫) ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (সযবডএ), যাংপুয স্থান ীল ণ ক প্রকল্প
ফাাংরাদদ যকাদযয অথ ণ ায়দন অদক্টাফয, ২০১৪ দত ক্ষদেম্বয, ২০১৮ ক্ষভয়াদী একটি চরভান প্রকল্প প্রকল্পটি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী
ক্ষখ াবনায অগ্রাবধকাযভরক প্রকল্প উিয-বিভ অঞ্চদরয (গাইফািা, যাংপুয, বদনাজপুয, ঠাঁকুযগাও, ঞ্চগল, নীরপাভাযী,
কুবলগ্রাভ ও রারভবনযাট) গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীদক দে জনবএবংদত রূান্তদযয ভাধ্যদভ উন্নয়দনয ভর ক্ষরাতধাযায় ম্পৃএবং কদয তাদদয
দাবযদ্র্ বফদভাচন কযায বনবভি সযবডএ, ফুরলা’য অধীদন যাংপুদযয তাযাগে উদজরায় ল্লী উন্নয়ন একাদডভী, ফুরলায সদদর
একটি ির্তন্ত্র একাদডভী স্থাদনয উদদ্দদশ্য প্রকল্পটি ফাস্তফাবয়ত দে
প্রকদল্পয ভর উদদ্দশ্য
যাংপুয বফবাদগয গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয ক্ষটকই জীফন মাোয ভানদন্নায়দনয জন্য সযবডএ, ফুরলা’য সদদর সদযা একটি পুণাঙ্গ ল্লী
উন্নয়ন একাদডভী প্রবতষ্ঠা কযাই এ প্রকদল্পয ভর উদদ্দশ্য প্রকল্প এরাকা যাংপুয ক্ষজরায তাযাগে উদজরাধীন ইকযচারী, কাচনা ও
জগদীপুয ক্ষভৌজা অনুদভাবদত ফযাদ্দ ১১১৩২.০০ রে টাকা জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত  পরভপুবেত ফযাদ্দ ৯৯৫.২৭ রে টাকা এফাং ২০১৭১৮ অথ ণ ফছদয ফযাদ্দ ৩৫০০.০০ রে টাকা ৩৫০০.০০ রে টাকা
উদল্লখদমাগ্য অগ্রগবত
 ইদতাভদধ্য যাংপুয ক্ষজরায তাযাগে উদজরাধীন ইকযচারী, কাচনা ও জগদীপুয ক্ষভৌজা ৫০ একয জবভ অবধগ্রণ ম্পন্ন
কযা দয়দছ
 বনভণ াণ কাজ বনবফল তদাযকী ও বযকল্পনা ভাবপক ম্পন্ন কযায সুবফধাদথ ণ  ইদতাভদধ্য যাভণ ক পাভণ  বনদয়াগ ক্ষদয়া
দয়দছ
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বচদে: ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয ভাননীয় প্রবতভন্ত্রী ভবউয যভান যাঙ্গা, এভব যাংপুয, সযবডএ’য জন্য জবভ
অবধগ্রদণয ক্ষচক বফতযণ কযদছন

(৬) জাভারপুদয ল্লী উন্নয়ন একাদডভী প্রবতষ্ঠাকযণ ীল ণ ক প্রকল্প
ভয়ভনবাং বফবাদগয গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয ক্ষটকই জীফন মাোয ভানদন্নায়দন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াবনা গত ২৫/১০/২০১৬
তাবযদখয একদনক বায় প্রকল্পটি অনুদভাদন ক্ষদন প্রকল্পটি ফাাংরাদদ যকাদযয অথ ণ ায়দন জুরাই ২০১৬ দত জুন, ২০২০ ক্ষভয়াদদ
ক্ষভাট ১২৪৫০.১২ রে টাকা ব্দয় ফাস্তফায়দনয জন্য গত ২৭/১২/২০১৬ তাবযদখ প্রাবনক অনুদভাদন রাব কদয
প্রকদল্পয ভর উদদ্দশ্য
 বৃিয ভয়ভাংবাং অঞ্চদরয গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয ক্ষটকই জীফন-মাোয ভানদন্নায়দনয জাভারপুদয ল্লী উন্নয়ন একাদডভী
প্রবতষ্ঠা কযাই এ প্রকদল্পয ভর উদদ্দশ্য
প্রকল্প এরাকা: জাভারপুয ক্ষজরায ক্ষভরানদ উদজরাধীন বাটা, বযযাভকুর ক্ষভৌজা অনুদভাবদত প্রকল্প ফযাদ্দ: ১২৪৫০.১২ রে
টাকা জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত  পরভপুবেত ব্য়: ৩৪৯৩.২৩ রে ২০১৭-১৮ অথ ণ ফছদয ফযাদ্দ: ৩০০০.০০ রে
উদল্লখদমাগ্য অগ্রগবত
 ঞ্চা ৫০ একয জবভ অবধগ্রণ প্রব পরয়া চূলান্ত ম ণ াদয়
 যাভণ ক পাভণ  বনদয়াদগয জন্য ইদতাভদধ্য জাতীয় বেকা ও ওদয়ফ াইদট বফজ্ঞবপ্ত প্রকা কযা দয়দছ

বচদে : গত ৩০ এবপ্রর ২০১৭ তাবযদখ স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ক্ষভাাযযপ ক্ষাদন এভব. ল্লী
উন্নয়ন একাদডভী, জাভারপুযএয বববিপ্রস্তয স্থান কদযদছন এ ভয় উবস্থত বছদরন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয ভাননীয় প্রবতভন্ত্রী জনাফ
ভবউয যভান যাঙ্গা এভব, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রবতভন্ত্রী সরাজ্ব বভজণ া সজভ এভব, প্রভৄখ
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ির্-অথ ণ ায়দন বযচাবরত সযবডএ প্রদণ নী খাভাদযয প্রাদয়াবগক গদফলণা
প্রাদয়াবগক গদফলণায ভাধ্যদভ কৃবল ক্ষেদে রাগই প্রভেবএবং উদ্ভাফন এফাং উদ্ভাবফত প্রভেবএবংভ প্রবেণ ও পরাপর প্রদণ দনয ভাধ্যদভ
বফস্তাদযয রদেয একাদডভী কযাম্পা াংরগ্ন ৮০ একয জবভদত সটটি ইউবনদটয (পর,না ণ াযী; ক্ষারবে; ক্ষডইযী; ভৎস্য; টিসুয
কারচায এে ফাদয়াদটকদনারবজ; ফাদয়াগ্যা, ক্ষচ ও কৃবল মন্ত্রাবত এফাং কৃবলে প্রব পরয়াজাতকযণ, াংযেণ ও বফণন ইউবনট)
ভিদয় যকাযী ম ণ াদয় একভাে Self Sustainable Farm গদল ক্ষতারা দয়দছ বনম্নফবণ ণ ত সটটি ইউবনদটয ভাধ্যদভ
ভবিতবাদফ প্রদণ নী খাভাদযয কাম ণ  পরভ বযচাবরত দয় সদছঃ
বনদম্ন বফববন্ন ইউবনদটয সদরাকবচে উস্থান কযা দরা

বচেঃ সযবডএ প্রদণ নী খাভাদযয পর ইউবনট

বচেঃ সযবডএ প্রদণ নী খাভাদযয ক্ষাবি ইউবনট

বচেঃ সযবডএ প্রদণ নী খাভাদযয ভৎস্য ইউবনট

বচেঃ সযবডএ প্রদণ নী খাভাদযয না ণ াযী ইউবনট

বচেঃ সযবডএ প্রদণ নী খাভাদযয ক্ষডইযী ইউবনট

বচেঃ সযবডএ প্রদণ নী খাভাদযয টিসুকযারচায ইউবনট

কৃবলে প্রব পরয়াজাতকযণ, াংযেণ ও বফণন (এবএভ) ইউবনট
ল্লী উন্নয়ন একাদডভীদত প্রবেণপ্রাপ্ত খাভাযী কর্তণ ক উৎাবদত কৃবলে ও গদফলণা কভণ সূবচয সওতাধীন এরাকায় উৎাবদত
দেয বফণন, াংযেণ ও প্রব পরয়াজাতকযণ এফাং ঠিক ভল্য বনবিতকযদণয রেয াভদন ক্ষযদখ ২০০৭ াদর কৃবলে
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প্রব পরয়াজাতকযণ, াংযেণ, বফণন (এবএভ) ইউবনট প্রবতবষ্ঠত য় ল্লী উন্নয়ন একাদডভীয সওতাধীন এই ব্বত পরভধভী কভণ সূচীয
অন্যতভ রেযভ দেঃ
বফজ্ঞানম্মত উাদয় কৃবলজাত ে প্রব পরয়াজাত কযা
প্রব পরয়াজাতকৃত কৃবলদেয ব্ফায ও ক্ষভয়াদকার বৃবিয উদদ্দদশ্য ঠিক তাভাোয় াংযেণ কযা
াংযেণ ও প্রব পরয়াজাতকযদণ অবজণ ত জ্ঞান খাভাযী ও উদদ্দাএবংা ম ণ াদয় ম্প্রাযন কযা
কৃলকদদয জন্য কৃবলদেয ন্যায্য ভল্য বনবিত কযায ঠিক বফণন ও বফতযণ িবত অফরম্বন কযা
বনম্নভল্য কারীন ভদয় েবত এলাদনায রদেয কৃলক ও ব্ফায়ীগদনয জদন্য প্রদয়াজদন বভাগায বালা প্রদান কযা

বচদেঃ কৃবলে প্রব পরয়াজাতকযণ, াংযেণ ও বফণন ইউবনট

বচেঃ ফাদয়াগ্যা ,ক্ষচ ও কৃবল মন্ত্রাবত ইউবনদট কাম ণ  পরভ

যকাযী ক্ষফ-যকাযী অাংবদাবযদ্বপ (ববব) ভদডর
যকাযী গদফলণা কভণ কাদেয াাাব “ যকাযী ক্ষফ-যকাযী অাংবদাবযদ্বপ (ববব)” সযবডএ এয াদথ কাভার ক্ষভবন টুরস্
ক্ষমৌথবাদফ ওয়াকণ দ সট ধযদনয (ভালাই, ঝালাই ও বনলানী মন্ত্র, ক্ষচাায ক্ষভবন , ক্ষফড পভণ ায ইতযাবদ) ২৩৩২ টি কৃবল মন্ত্রাবত ও
চায ধযদনয ৩২০০ খুচযা মন্ত্রাাং উৎাদন ও বফণন কাম ণ  পরভ বযচাবরত দে

বচেঃ ববব ভদডদর বযচাবরত কাম ণ  পরভ ওয়াকণ দ উৎাবদত কৃবল মন্ত্রাবত ও ক্ষেয়ায াট ণ 
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৭ভ সন্তজণ াবতক কৃবল প্রভেবএবং ক্ষভরা ২০১৭
ফাাংরাদদদ একভাে ল্লী উন্নয়ন একাদডভী, ফুরলা-বরভযা ক্ষেড
ক্ষপয়ায এে এবক্সবফন প্রাইদবট বরবভদটড াফবরক প্রাইদবট
াট ণ নাযীদ ক্ষমৌথবাদফ ক্ষফ কদয়কটি ক্ষভরা পরতায াদথ
সদয়াজন কদয সদছ এযই ধাযাফাবকায় ল্লী উন্নয়ন
একাদডভী (সযবডএ), ফুরলা অযবডব’য ায়তায় সন্তজণ াবতক
কনদবনন বটি ফসুিযা, ফাবযধাযা, ঢাকায় সন্তজণ াবতক কৃবল
প্রভেবএবং ক্ষভরা “ 7th Agro Tech Bangladesh-2017” ১১১৩ জানুয়াবয,২০১৭ সদয়াজন কদয
১

ল্লী উন্নয়ন একাদডভীয ক্ষচ ও াবন ব্ফস্থানা ক্ষকন্দ্র (CIWM)

একাল্পডভী এডবাআজাড়য াড়বযল্প ফা যাভয কফায অতায় কচ  াড়ন ম্পল্পদয উন্নয়ল্পন কদল্পয অযড়ডএ উদ্ভাড়ফত স্বে ব্যল্পয়য
গবীয নরকূ এফং য়াটায ড়েটল্পভন্ট প্লান্ট াড়ন ম্পদ ব্যফস্থানা ড়ফলয়ক কভযকাে ড়ফড়বন্ন যকাযী প্রড়তষ্ঠান কমভন- ফঙ্গফন্ধু
কতু, ফাংরাল্পদ চীন জভিী কতু, ড়ফদুেৎ উন্নয়ন কফাড,য ড়ফড়বন্ন িী ড়ফদুেৎ ড়ভড়ত, ড়ফড়বন্ন ড়ফশ্বড়ফদ্যারয়, ফল্পযন্দ্র ফহুমুখী উন্নয়ন
কর্তযক্ষ ড়ফড়বন্ন এনড়জ (ব্র্যাক, প্রড়কা)  ব্যড়ি ভাড়রকানাধীন প্রড়তষ্ঠাল্পন ড়ডল্পাড়জট য়াকয ড়ল্পল্পফ প্রায় ২২০টি এরাকায়
স্প্রাযণ কযা ল্পয়ল্পে। যাভয কফায অতায় ম্পাড়দত উল্পিখল্পমাগ্য কল্পয়কটি কাম যিভ ড়নল্পে উস্থান কযা ল্পরা:
বফবক ট্যানাযী ঢাকায় ওয়াটায বেটদভন্ট ,াবায ,প্লান্ট স্থান
াবায, ঢাকায় ক্ষদদয প্রথভ বযদফ ফািফ চাভলা বল্প নগযী স্থানান্তদযয ব্ফস্থা গৃীত য় উএবং ট্যানাযী বল্প নগযীদত ধদরশ্বযী
নদী/ভূ-গবণ স্থ াবন বযদাধন ূরফ ণ ক ট্যানাযী ও খাফায াবনয ুরনগতভাদন াবন যফযাদয দাবয়্বপ সযবডএ, ফুরলাদক প্রদান কযা
য় ক্ষমখাদন একাদডভী’য বসইডবব্লউএভ ওবাযদড ট্যাাংক ব্বতবযদক Pressurized িবতদত ঘন্টায় ৯৫০ ঘনবভটায াবন
যফযাদয জন্য ওয়াটায বেটদভন্ট প্লান্ট স্থান কযা দয়দছ এখাদন উদল্লখ্য ক্ষম, প্রকল্পটি একাদডভীয ক্ষচ প্রদকৌরীদদয ভাধ্যদভ
ফাস্তফায়ন কযায় ভাে বতন বাদগয একবাগ ব্দয় (দভাট টাকা ২৪৬২.৮৪ রে) কাজটি ম্পন্ন কযা ম্ভফ দে

একাদডভীয বসইডবব্লউএভ কর্তণ ক বফবক ট্যানাযী ঢাকায় ,াবায ,স্থাবত ওয়াটায বেটদভন্ট প্লান্ট
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একাদডভীয বসইডবব্লউএভ কর্তণ ক ১০০ ক্ষভঃ ওঃ াওয়ায প্লাদন্ট,
ক্ষগাারগদে স্থাবত ওয়াটায বেটদভন্ট প্লান্ট

একাদডভীয বসইডবব্লউএভ কর্তণ ক াওয়ায বগ্রড ক্ষকাম্পানী, বযাজগদে
স্থাবত গবীয নরকূ ও ওয়াটায বেটদভন্ট প্লান্ট

একাদডভীয বসইডবব্লউএভ কর্তণ ক টিটিব, ক্ষগাারগদে স্থাবত গবীয নরকূ ও ওয়াটায বেটদভন্ট প্লান্ট

বসইডবব্লউএভ বযচাবরত সযবডএঋণ কাম ণ  পরভাবন ম্পদদয ফহুভৄখী ব্ফায বনবিতকযদণয রদেয সযবডএ ঋণ কাম ণ  পরভ একটি প্রাদয়াবগক গদফলণাধভী কভণ কাে াধাযণত
ক্ষদখা মায় ক্ষদদয ক্ষৌয এরাকায় ভূতণ কী প্রদাদনয ভাধ্যদভ াবন যফযা ম্ভফ দরও ক্ষদদয ল্লী এরাকায় যকাযীবাদফ াবন
যফযাদয ব্ফস্থা না থাকায় গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয ভাদঝ াবন যফযাদয বফর বযদাদধয েভতা/ভাবনকতা ক্ষনই এ রদেয ল্লীয
ভানুদলয জীফন জীবফকা উন্নয়দনয জন্য সযবডএ, ফগলা’য াবনয ফহুভৄখী ব্ফাদযয াদথ সযবডএ ঋণ কাম ণ  পরভ একটি
ভেদগাদাদমাগী দদে
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সুপরদবাগী দস্যদদয ভাদঝ সযবডএ ঋণ বফতযণ কাম ণ  পরভ
কযাটর গদফলণা ও উন্নয়ন ক্ষকদন্দ্রয কাম ণ  পরদভয অগ্রগবত


সযবডএ কর্তণ ক যাজির্ ফাদজদটয সওতায় ফাস্তফাবয়ত কযাটর গদফলণা ও উন্নয়ন কভণ সুবচয ভাধ্যদভ একাদডভীয প্রদণ নী
খাভাদয কযাটর গদফলণা ও উন্নয়দনয জন্য অফকাঠাদভাগত সুদমাগ সুবফধা বৃবি একটি অতযাদৄবনক কৃবেভ প্রজনন ল্যাফদযটযী
ও একটি ক্ষুদ্র্াকায Diagnostic ল্যাফদযটযী স্থান কযা দয়দছ



কদল্পয চযাঞ্চর উত্তযাঞ্চল্পরয কদীয় জাল্পতয গরু কৃড়িভ প্রজনল্পনয ভাধ্যল্পভ জাত উন্নয়ন কল্পয (ায-ল্যাকল্পটন) দুধ
২৫০ ড়রটাল্পযয স্থল্পর ৩০০০ ড়রটাল্পয উন্নীতকযণ কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পে। াাাড় ভাং উৎাদন ফহুরাংল্প বৃড়ি কল্পয়ল্পে।
এ কাম যিভ ভগ্র কদল্প ম্প্রাযল্পণয জন্য একাল্পডভী কোল্পটর গল্পফলণা  উন্নয়ন ককন্দ্র স্থান কযা ল্পয়ল্পে।

উন্নত জাদতয লাঁয গুত ক্ষথদক ীদভন াংগ্র কযা য়
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বযবনউএফর এনাবজণ  বযাচ ণ  ক্ষন্টায (সযইসযব)
একাদডভীয বযবনউএফর এনাবজণ  বযাচ ণ  ক্ষন্টায এয সওতায় একাদডভী খাভাদয বব-স্তয কৃবল প্রভেবএবং ও ক্ষৌয বএবং বনবণ য ক্ষচ
প্রভেবএবংয ভাধ্যদভ ক্ষৌযবএবংদক যাবয ব্ফায কদয বদদনয ক্ষফরায় ক্ষচ াম্প চালু ক্ষযদখ ১৬-২০ একয জবভদত ক্ষচ ক্ষদয়া দে
এফাং বব-স্তয কৃবল প্রভেবএবং ব্ফায কদয খুফ দজই পদরয বনবফলতাদক দুই-বতন ুরণ বৃবি কযা ম্ভফ দয়দছ

বব-স্তয কৃবল প্রভেবএবং ও ক্ষৌয বএবং বনবণ য ক্ষচ কাম ণ  পরভ উদবাধন কযদছন যকাদযয জ্বারানী বফদুযৎ উদদিা ড. ক্ষতৌবপক-ই-রাী।

চয উন্নয়ন ও গদফলণা ক্ষন্টায
এ ক্ষন্টাদযয সওতায় বএরব এফাং এভ৪ব প্রকল্পভদয ফাস্তফাবয়ত কভণ কাে বনবফলবাদফ তদাযকী কযা দে ক্ষন্টাদযয
কভণ কােদক সদযা গবতীর কযায রদেয চরবত অথ ণ  ফছদয এবডবদত CDRC ভাধ্যদভ একটি প্রকল্প ফাস্তফায়দনয বযকল্পনা গ্রণ
কযা দয়দছ

চয উন্নয়দন গৃীত কাম ণ  পরভ

32

ক্ষন্টায পয কবভউবনটি ক্ষডবদরাদভন্ট (বববড)
রাব্দ উন্নয়ন রেযভাো (SDG), ফাবল ণ ক বযকল্পনা, Perspective Plan-এ দাবযদ্র্ বফদভাচন ক্ষকৌদরয সদরাদক যকাদযয
অগ্রাবধকায বফলয়ভদক বফদফচনায় ক্ষযদখ গদফলণা, প্রবেণ ও অন্যান্য কাম ণ  পরভ বযচারনা কযা দয় থাদক সথ ণ -াভাবজক
গদফলণা কাম ণ  পরদভয ভাধ্যদভ শুদৄ ল্লী উন্নয়নই নয় ল্লী উন্নয়দনয াদথ ম্পৃএবং নীবত বনধ ণ াযক ও গদফলক ম ণ াদয় যাভণ  প্রদান কযা
য়
ল্লী াঠারা গদফলণা ক্ষন্টায (ববসযব)
ল্লী উন্নয়ন একাদডভী, ফুরলা’য কৃলক ভাঠ স্কুর, পদরয ডাএবংায ইতযাবদ ভদডর ক্ষথদক অবজণ ত াপল্যভ ভাঠ ম ণ াদয় ম্প্রাযণ,
জনবপ্রয়কযণ এফাং ধাযাফাবকতা যো তথা প্রাবতষ্ঠাবনক ও ক্ষটকই কদয ল্লীয ভানুদলয সথ ণ -াভাবজক জীফন জীফীকায
ভাদনান্নয়দনয রদেয একাদডভীয প্রাবনক বনয়ন্ত্রদণ ‘‘Palli Patshala Research Centre (PPRC)’’ বদযানাদভ একটি
বফদলাবয়ত ক্ষর ক্ষখারায প্রস্তাফ কযা দর একাদডভী ২০১২ াদর একাদডভী ৪১তভ ক্ষফাড ণ  বা ল্লী াঠারা গদফলণা ক্ষকন্দ্র প্রবতষ্ঠায
অনুদভাদন ক্ষদয় ভরতঃ এ ক্ষন্টাযটি তায বনজির্ সদয় বযচাবরত দে

৫.৩ বফবফধ কাম ণ  পরভ
জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄবজবুয যভাদনয প্রবতকৃবত স্থান
ম্প্রবত ল্লী উন্নয়ন একাদডভী, ফুরলায প্রাবনক বফদন জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄবজবুয যভাদনয প্রবতকৃবত স্থান কযা
দয়দছ ক্ষদদয ির্নাভধন্য বাস্কয ভনার দকয ক্ষনর্তদ্বপ একটি দর এই প্রবতকৃবত স্থাদনয কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ সযবডএ
বযচারনা ক্ষফাদড ণ য বাবত ভাননীয় ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় জাবতয জনদকয প্রবতকৃবতয পরক
উদন্মাচন ও একাদডভীয কাম ণ  পরভ বযদণ ন কদযন

বচদেঃ জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄবজবুয যভাদনয প্রবতকৃবতয পরক উদন্মাচন কদযন স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়দয়য
ভাননীয় ভন্ত্রী খন্দকায ক্ষভাাযযপ ক্ষাদন এভব
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ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন ও ল্লী উন্নয়ন একাদডবভ
১ ‘ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন ও ল্লী উন্নয়ন একাদডবভ’(ফাাড ণ ) শুুতদত ‘ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন প্রবেণ কভদপ্লক্স’ (বফবএটিব)
বছর বফসযবডবফ’য সওতায় প্রবতবষ্ঠত ‘ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন প্রবেণ কভদপ্লক্স’-ীল ণ ক প্রকল্পটি ০২ ক্ষপব্রুয়াবয, ২০১০ াদর ৩৫
জন জনফর ক্ষভাট ৬৩টি দ যাজির্ ফাদজদট স্থানান্তবযত কযা য়
২ ‘ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন প্রবেণ কভদপ্লক্স’-এয উন্নয়দনয জন্য ভাচ ণ , ২০১০ াদর বফসযবডবফ’য সওতায় ৩০.৩১ রে টাকা
ব্দয় ‘ম্প্রাযণ, াংস্কায ও সদৄবনকায়ন’- ীল ণ ক প্রকল্প গ্রণ কযা য় প্রকল্পটি ভাচ ণ , ২০১৫ াদর ৩২৬৮৪.৭১ রে টাকা ব্দয়য
াংস্থান ক্ষযদখ াংদাধন কযা য়
৩ ২০১২ াদরয ১৪ নাং সইন ফদর ‘ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন প্রবেণ কভদপ্লক্স’-ক্ষক ‘ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন ও ল্লী উন্নয়ন
একাদডবভ’(ফাাড ণ )-ক্ষত উন্নীত কযা য় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনেী ক্ষখ াবনা ১৬ নদবম্বয, ২০১১ াদর ফাাদড ণ য বববি প্রস্থয
স্থান কদযন

ফাাদড ণ  ফঙ্গফন্ধু’য ভযযার

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াবনা ফাাড ণ -এয বববিপ্রস্তয স্থান কযদছন

৪ ৩০ জুন ২০১৩ াদর ফাাদড ণ য জন্য যাজির্ খাদত ১০০ দ সৃজন যা য়
৫ ০৮ এবপ্রর ২০১৫ াদর ফাাদডযণ  কভণ কতণ া ও কভণ চাযীদদয চাকুবয প্রবফধানভারা প্রণীত য়
৬ ফাাড ণ  কর্তণ ক ফাস্তফায়নাধীন ‘ফাাড-ণ  এয ‘ম্প্রাযণ, াংস্কায ও সদৄবনকায়ন’ -ীল ণ ক প্রকদল্পয সবথ ণ ক অগ্রগবত ৪৭%

১০ তরা বফবি বনভাণ ণ াধীন প্রাবনক বফন

১০ তরা বফবি বনভাণ ণ াধীন ক্ষাদের বফন
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৭ জানুয়াবয ২০০৯ দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত ফাাদড ণ  ১৬,৬৭৬ জন সুপরদবাগী, কভণ কতণ া ও কভণ চাযীদদয প্রবেণ প্রদান কযা য়
সুপরদবাগীদদয প্রধানত; াক-ফবজ চাল, পর চাল, ফীজ প্রব পরয়াজাতকযণ, উযান না ণ াবয, াঁভৄযবগ ও গফাবদ শুারন, গুত
ক্ষভাটাতাজাকযণ, ভৎস্য চাল, ক্ষরাই ও কবম্পউটায বফলয়ক প্রবেণ প্রদান কযা য়

৬.১ ফাাদড ণ য বফববন্ন প্রবেদণয সদরাকবচেঃ

ফাাংরাদদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় ইউবনয়ন বরবভদটড (বভল্ক ববটা)





বফগত যকাদযয সট ফছদয াস্তুবযত তযর দুধ বফণদনয বযভাণ বছর ৩৮৯৩.১০ রে বরটায মা ফতণ ভান গণতাবন্ত্রক
যকাদযয ০৮ ফছদয াস্তুবযত তযর দুধ বফণদনয বযভাণ দালায় ৪৭৩৩.৯০ রে বরটায মা বফগত যকাদযয সভর
দত ২১.৬০% ক্ষফী, বঘ বফণদনয বযভাণ বছর ১৭.০২ রে ক্ষকবজ মা ফতণ ভান গণতাবন্ত্রক যকাদযয ০৮ ফছদয বঘ
বফণদনয বযভাণ দালায় ২০.৪০ রে ক্ষকবজ মা বফগত যকাদযয সভর দত ১৯.৮৬% ক্ষফী, যভারাই বফণদনয
বযভাণ বছর ২.২০ রে ক্ষকবজ মা ফতণ ভান গণতাবন্ত্রক যকাদযয ০৮ ফছদয যভারাই বফণদনয বযভাণ দালায় ৩.৯৩
রে ক্ষকবজ মা বফগত যকাদযয সভর দত ৭৮.৬৪% ক্ষফী, বভবি দই ও টক দই বফণদনয বযভাণ বছর ১.৪৭ রে
ক্ষকবজ মা ফতণ ভান গণতাবন্ত্রক যকাদযয ০৮ ফছদয বভবি দই ও টক দই বফণদনয বযভাণ দালায় ৪.৭১ রে ক্ষকবজ মা
বফগত যকাদযয সভর দত ২০.৪১% ক্ষফী, বফগত যকাদযয সট ফছদয ক্ষভাট বফ পরদয়য বযভাণ বছর ১৫৭৮.৬৮ ক্ষকাটি
টাকা মা ফতণ ভান গণতাবন্ত্রক যকাদযয ০৮ ফছদয ক্ষভাট বফ পরদয়য বযভাণ দালায় ৩০২৭.৭৬ ক্ষকাটি টাকা মা বফগত
যকাদযয সভর দত ৯১.৭৯% ক্ষফী এফাং ফাবল ণ ক ভৄনাপায বযভাণ বছর ৯৯.৩৪ ক্ষকাটি টাকা;
ফতণ ভান গণতাবন্ত্রক যকাদযয ০৮ ফছদয বভল্ক ইউবনয়দনয তযর দুধ াংগ্রদয বযভান দালায় ৫২৯৮.২৮ রে বরটাদয মা
বফগত যকাদযয সট ফছদয াংগৃীত দুদধয বযভাণ বছর ৫০৫৫.৮৩ রে বরটায মা বফগত যকাদযয সভর দত
৪.৮০% ক্ষফী;
ফতণ ভান যকাদযয ০৮ ফছদয বভল্ক ইউবনয়দনয ভফায় বভবত াংখ্যা দালায় ২৪৮৫ টি, প্রাথবভক দস্য াংখ্যা দালায়
১.২৪৫ রে,
35








ফতণ ভান যকাদযয ০৮ ফছদয দুগ্ধ উৎাদনকাযী কৃলকদদয ভাদঝ ঋণ বফতযদণয রেভাো তবাগ অবজণ ত দয়দছ;
ফতণ ভান যকাদযয ০৮ ফছদয ক্ষগাখায উৎাদন ও নায্যভদল্য বফতযদণয বযভাণ বছর ২৮০০.০০ ক্ষভবেক টন, বদভন
াংগ্র ও বফনাভদল্য বফতযণ বযভাণ বছর ৮.৬১ রে ক্ষডাজ, বযাবক্সন, ঔলধ  পরয় ও বফনাভদল্য বফতযদণয বযভাণ বছর
১৪৮৪.০০ রে টাকা, উন্নত জাদতয জাম্বু ঘাদয ফীজ  পরয় এফাং বফনাভদল্য প্রদান কযা য় প্রায় ১০০.০০ ক্ষভবেক টন এযও
ক্ষফী;
বভল্ক ইউবনয়দনয বফণন কাম ণ  পরভ ম্প্রাযদণয জদন্য ঢাকা দয ১০০ টি ভফায় বফণী চালু কযা দয়দছ ;
ভাঠ ম ণ ায় ক্ষথদক শুুত কদয ক্ষবাএবংা ম ণ ায় ম ণ ন্ত দুদধয ুরণগতভান বনবিতকযদণয রদেয সুইদডন ক্ষথদক ফ ণ াদৄবনক Mid
Infra Red প্রভেবএবংয বভল্ক এনারাইজায সভদানীূরফ ণ ক ব্ফায কযা দে;
বফণন বফবাগ কর কভণ কতণ া/কভণ চাযীদদয ভাদঝ ফাাংরাবরাংদকয দমাবগতায় পটওয়ায এবপ্লদকন োবকাং
েভতা ম্পন্ন ীভ কাড ণ  বফতযণ কযা দয়দছ পদর কাদজয ক্ষেদে ূরদফ ণ য ক্ষথদক কদয়ক ুরণ গবতীরতা বৃবি ক্ষদয়দছ;

৭.১ বভল্কববটা কর্তক ম্পাবদত/চরভান/প্রস্তাবফত প্রকল্পভদয াপল্য ও অগ্রগবতঃ











বযাজগে ক্ষজরায রাবলীদভানপুদয ২৭২৮.২৪ রে টাকা ব্দয় “দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রদেয ক্ষগা-খায কাযখানা স্ান
প্রকল্প” (মায ভদধ্য যকাযী অনুদান ৭৫% এফাং বভল্কববটায বনজির্ তবফর ২৫%) এয সওতায় ক্ষগা-খায কাযখানাটি
উৎাদন কাম ণ  পরভ শুুত কদযদছ এফাং ভফায়ী কৃলকগদণয ভদধ্য “ক্ষনা র-ক্ষনা প্রবপট” বববিদত বফতযদণয কাম ণ  পরভ চরদছ;
উকূরফতী চযাঞ্চদর ভবদলয জাত উন্নয়দনয ভাধ্যদভ দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রদেয রেীপুয ক্ষজরায যায়পুদয ১৮২৪.৪৭
ক্ষকাটি টাকা (যকাযী অনুদান ৭৫% এফাং বভল্কববটা’য বনজির্ তবফর ২৫% ব্দয় “ভবদলয কৃবেভ প্রজনন ক্ষকন্দ্র স্থান”
প্রকদল্পয কাজ প্রায় ভাবপ্তয ম ণ াদয় এফাং উএবং প্রকদল্পয সওতায় দবেণাঞ্চদরয রে রে ভফায়ী কৃলক উকৃত দফ;
যাজাী বফবাদগয অবধকাাং ক্ষজরা াফনা, বযাজগে ক্ষজরায় বফপুর বযভাণ উৎাবদত দুধ ফ্ল্া বজদন প্রবতবদন
দুই রে বরটায াংগ্র কদয তা বাযা ুরদলাদুধ উৎাদন কযা এফাং কিাবজণ ত তফদদবক ভৄদ্র্ায ব্য় হ্রা কদয ুরদলাদুধ
সভদানী বনরূৎাবত কযায রদেয ৭৪৮০.০০ রে টাকা (মায ভদধ্য যকাযী ইকুযইটি ৭৫% এফাং বভল্কববটায বনজির্
তবফর ২৫%) ব্দয় “বযাজগে ক্ষজরায ফাঘাফালীঘাদট ুরুঁদলা দুগ্ধ কাযখানা স্থান” প্রকদল্পয কাজ দ্রুত গবতদত এবগদয়
চরদছ;
চট্টগ্রাভ ক্ষজরায টিয়াদত তদবনক ২০ াজায বরটায তযর দুগ্ধ াস্তুবযতকযণ কদয চট্টগ্রাভ ও বদরট বফবাদগ ফাজাযজাত
কযায রদেয দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রদেয ৩৭৬১.০০ রে টাকা (মায ভদধ্য যকাযী ইকুযইটি ৭৫% এফাং বভল্কববটায বনজির্
তবফর ২৫%) ব্দয় “দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রদেয চট্টগ্রাদভয টিয়ায় দুগ্ধ কাযখানা স্থান” প্রকদল্পয কাম ণ  পরভ দ্রুত গবতদত
এবগদয় চরদছ;
দাবযদ্র্ বফদভাচণ এফাং নাযীয েভতায় ও উৎাদনীরতা বৃবিয ভাধ্যদভ দাবযদ্র্ হ্রাকযণ ও উন্নত জাদতয গফাবদশু
রারন-ারদনয সুবফধাদথ ণ  প্রায় ৩৩০৫২.৮৪ রে টাকা ব্দয় “ক্ষগাারগে ক্ষজরায টুবঙ্গালায় বভল্কববটা’য গফাবদশুয
ঔলধ উৎাদন কাযখানা স্থান প্রকল্প’’ কাম ণ  পরভ প্রব পরয়াধীন যদয়দছ;
পবযদপুয ক্ষজরায চযাঞ্চদরয উৎাবদত দুদধয ন্যায্য ভল্য বনবিতকযদণয রদেয এফাং দবেণাঞ্চদরয বফার জনদগাষ্ঠীয
দুদধয চাবদা ক্ষভটাদনায উদদ্দদশ্য প্রায় ৪৩৩৩১.৯৮ ক্ষকাটি টাকা ব্দয় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয সওতায়
বভল্কববটায অাং গ্রদণ ‘‘বৃিয পবযদপুদযয চযাঞ্চর ও াশ্বণ ফতী এরাকায় গফাবদশুয জাত উন্নয়ন ও দুদগ্ধয ফহুভৄখী
ব্ফায বনবিতকযণ কাযখানা স্থান প্রকল্প’’ ফতণ ভান গণতাবন্ত্রক যকাদযয অগ্রবধকায বফদফচনায় একদনক কর্তণ ক
অনুদভাদদনয অদোয় যদয়দছ;
ভাদাযীপুয ক্ষজরায ক্ষটদকযাট দুগ্ধ কাযখানায় তদবনক ২০ াজায বরটায তযর দুগ্ধ াস্তুবযতকযণ কদয খুরনা ও ফবযার
বফবাদগ ফাজাযজাত কযায রদেয বনজির্ অথ ণ ায়দন ৬০০.০০ রে টাকা ব্দয় বফএভসযই ম্পন্ন কযা দয়দছ
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৭.২ বভল্কববটা’য াভাবজক দায়ফিতায় (CSR) কাম ণ  পরভঃ জাবতাংদঘয কৃবল ও ির্াস্থয াংস্থা -এয কাবযগবয দমাগীতায়
“Linking School Milking Feeding Programme” এয সওতায় বভল্কববটা কর্তণ ক বযাজগে ক্ষজরায াজাদপুয
উদজরায় ৭ (াত)টি এফাং াতেীযা ক্ষজরায তারা উদজরায ১০ (দ) টি যকাযী প্রাথবভক বফযারদয়য বোথীদদয ভাদঝ
ফছযব্াী াস্তুবযত তযর দুধ বফনাভদল্য বফতযণ কযায পদর ভফায়ী কৃলকদদয ন্তান ও অন্যান্য গ্রাভীণ দবযয জনদগাবিয
বোথীদদয পুবি উন্নয়ন, ক্ষভধা বফকা স্কুর ক্ষথদক ঝদল লা ক্ষযাধ কযা ম্ভফ দয়দছ এফাং বোথীগণ লাদানায় অবধকতয
ভনদমাগী দয়দছ যফবতণ দত জাবতাংদঘয কৃবল খায াংস্থা (FAO)-এয সবথ ণ ক ায়তায় বযাজগে ক্ষজরায াজাদপুয
উদজরায ০৭ টি যকাযী প্রাথবভক বফযারদয় গত ৩০ জুন ২০১৫ তাবযদখ উএবং কাম ণ  পরভ ক্ষল য় এ ধযদণয একটি সুন্দয কাম ণ  পরভ
মা বোথীদদয ভাদঝ দুধ াদনয অবযা গদল তুরদফ এফাং াযাদদদ এ ধযদণয কাম ণ  পরভ বফস্তৃত কযায রদেয উন্নয়ন দমাগী ফা
ক্ষডানায এদজবন্সভ তাদদয সবথ ণ ক ায়তা প্রদান কযদর বভল্কববটা অবচদযই াশ্বণ ফতী ক্ষদ থাইল্যাে ও বভয়ানভাদযয ন্যায়
ÒLinking School Milking Feeding Programme” কাম ণ  পরভ চালু কযদত েভ দফ

ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক বরঃ
 ২০১৫ াদর ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক বরঃ সন্তণ জাবতক বাদফ International Co-oparative Allience (ICA)
২৯২তভ দস্যদ রাব কদযদছ মায ভাধ্যদভ সন্তণ জাবতকবাদফ বফববন্ন ক্ষদদয াদথ ক্ষকা-অাদযটিব ক্ষনটওয়াকণ  স্থাদনয
ভাধ্যদভ ভফাদয়য াদথ ম্পৃএবং সন্তণ জাবতক কাম ণ  পরভ ও এাং পরান্ত ক্ষবভনায, বদম্পাবজয়াভ ও কভণ ারায় অাংগ্রণ
কযদত াযদছ
 ২০১৫ াদর যকাযী বনদদ ণ না ক্ষভাতাদফক ল্লী উন্নয়ন ভফায় বফবাগ এফাং প্রধানভন্ত্রীয কাম ণ ারদয়য ায়তায় ব্াাংদকয
www.bsbl.org.bd

ওদয়ফ াইট ক্ষখারা দয়দছ মায ভাধ্যদভ ব্াাংদকয কভণ কতণ া/কভণ চাযীগদণয া ণ দাট ততবয 

সন্তণ জাবতক বাদফ কর কাম ণ  পরভ জ দে
 ২০১৬ াদর ব্াাংদকয ইদনাদবন কাম ণ  পরদভয সওতায় গ্রাভীন ক্ষপাদনয াদথ সদরাচনা াদদে Bulk SMS ক্ষখারা
দয়দছ মায ভাধ্যদভ ব্াাংদকয কভণ কতণ া/কভণ চাযীগণ  কর বাফধাযী SMSএয ভাধ্যদভ তায বাদফ ক্ষরনদদদনয
বাফ দজই জানদত াযদছ
 ২০১৭ াদর প্রধানভন্ত্রীয কাম ণ ারদয়য A2i এফাং ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয ায়তায় e Service Roadmap plan ততবয
কযা দয়দছ মায ভাধ্যদভ ব্াাংদকয কর কাম ণ  পরভ e-Service এয সওতায় সদফ এফাং দজই জনগন এয সুবফধা
াদফ ফতণ ভান যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তণ ক ক্ষঘাবলত ববন ২০২১ ফাস্তফায়দন ভূবভকা যাখদফ
 অে ব্াাংক বনজির্ ভরধন দত ক্ষকন্দ্রীয় ভফায় ব্াাংক, ভফায় ভূবভ উন্নয়ন ব্াাংক, উদজরা ক্ষকন্দ্রীয় ভফায় বভবত ও
ক্ষকন্দ্রীয় সখ চালী ভফায় বভবতয ভাধ্যদভ াযাদদদ ভফায়ী কৃলকদদয চাবদা অনুয়ায়ী (ক) ির্ল্প ক্ষভয়াদী (১ ফছয
ক্ষভয়াদী) সউল, সভন, ক্ষফায, স্য, ীত/গ্রীষ্মকারীন াক-ফবজ উৎাদন (খ) ভধ্যভ ক্ষভয়াদী (২ ফছয ক্ষভয়াদী) ক্ষচ/কৃবল
মন্ত্রাবত  পরয়, গুত ক্ষভাটাতাজাকযণ, গাবীারন/দুগ্ধখাভায, াঁ/ভৄযগীারন, ছাগর/দবলাারন, ভৎস্য চাল (খাভায
িবতদত) ইতযাবদ ও (গ) দীঘ ণ  ক্ষভয়াদী (৫ াঁচ ফছয ক্ষভয়াদী) কৃবলভূবভ উন্নয়ন, োক্টয বফববন্ন ধযদনয কৃবল উকযণ
 পরদয়য জন্য ফাবল ণ ক ১০% যর ভৄনাপায় াযাদদদ কৃবল ঋণ ফাফদ ১৭৩০টি ভফায় বভবতয ৩৪৩৬০ জন দস্যদক
৩৩ক্ষকাটি ৩৭ রে ৫০ াজায টাকা কৃবল ঋণ প্রদান কযা দয়দছ
 ভবরাদদয সত্মকভণ াংস্থাদনয জদন্য ২৬টি ভবরা ভফায় বভবতয ৮২৫ জন ভবরাদক ০৩ ক্ষকাটি ৪১ রে টাকা প্রকল্প ঋণ
প্রদান কযা দয়দছ
 যকাযী কভণ কতণ া-কভণ চাযীদদয জীফনভান উন্নয়দনয জন্য ২০১৫-২০১৬ অথ ণ  ফছয ক্ষথদক ১৫% যর ভৄনাপায় াদ ণ ানার ঋণ
খাদত ১৪৯০ জন ঋণ গ্রীতাদক ৩৫ ক্ষকাটি২০রে৫৫ াজায টাকা প্রদান কযা দয়দছ সদাদয়য ায ৯৫.০৬%
 ব্াাংদকয সয় বৃবিয রদেয ব্াাংদকয বফযভান কৃবল ঋণ বফতযদণয াাাব যাবয ব্বএবং ম ণ াদয় ির্ণ ণ -ির্ণ ণ ারাংকায
সভানত ক্ষযদখ ির্ণ ণ  ফিকী ঋণ চালু কযা দয়দছ খাঁটি ির্ণ ণ /ির্ণ ণ ারাংকাদযয বফযীদত ববয প্রবত ২০,০০০/- (বফ াজায) টাকা
ঋণ প্রদান কযা য় বফগত ০২-০৮-২০০৯ তাবযদখ ির্ণ ণ  সভানত ঋণ কাম ণ  পরভ চালু ওয়ায য দত ৩০-০৬-২০১৭ তাবযখ
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ম ণ ন্ত ২৭৮৬৭ জন গ্রাকদক ২৭২,৫৭,৯৯,৭০৫/- টাকা ির্ণ ণ  সভানত ঋণ প্রদান কযা দয়দছ ৩০-০৬-২০১৭ তাবযখ ম ণ ন্ত
সর ফাফদ ২২০,৩৩,৪০,২০৫/- রে টাকা, সুদ ফাফদ ৪৬,৬২,৮৭,৩০৪/- টাকা ও ির্ণ ণ  যীেদকয বপ ফাফদ ৯১,৪৯,৭৫০/টাকা সদায় কযা দয়দছ ৩১-১০-২০১৭ তাবযখ ম ণ ন্ত ৫৪১৭ জন গ্রাদকয বনকট সর ফাফদ ৫০,১৪,২০,৫০০/- টাকা ও
সুদ ফাফদ ১৩,৭২,২১,৮৬৭/- টাকা অনাদায়ী যদয়দছ এই ঋদণয ভাধ্যদভ ২২,৪৫০ জন গ্রাক সবথ ণ কবাদফ ির্াফরম্বী ও
উকৃত দয়দছন
 ২০০৯ দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত ভদয় ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক বরঃ ফ ণ দভাট ০৪ ক্ষকাটি ২৩ রে ৫৭ াজায ৮৬৭ টাকা
সয়কয , ৩৪ রে ৩৬ াজায টাকা ভল্যাংদমাজন কয ও ২১ রে ১২ াজায ৩৮৮ টাকা উৎদ কয বযদাধ কদযদছ
 ক্ষদদয বফববন্ন ফাবণবজযক ব্াাংদকয ন্যায় সবথ ণ ক ক্ষরনদদদন সদৄবনক ক্ষফা বৃবিয রদেয সভানত বাফ বযচারনা, ঋণ
প্রদান ও সদায় াং পরান্ত ক্ষরনদদন সুবফধায জন্য MICR Code ভেএবং ইন্সেুদভন্ট ভেদগাদগাগী কযা দয়দছ
 ২০০৯ দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত অে ব্াাংদকয নীট রাব বনম্নুতঃ ২০০৯-১০ অথ ণ  ফছয টাকায বযভান ৬,১৬,১৪,৫৬৭.১৫,
২০১০-১১ অথ ণ  ফছয টাকায বযভান ৭,৬৯,৮৬,৩৩১.২৭, ২০১১-১২ অথ ণ  ফছয টাকায বযভান ৮,০০,৬১,৮৩০.৩৫,
২০১২-১৩ অথ ণ  ফছয টাকায বযভান ১১,৬২,১৫,০৩৮.৭৭, ২০১৩-১৪ অথ ণ  ফছয টাকায বযভান ১২,৩৯,২৯,৩৭৪.১৭,
২০১৪-১৫ অথ ণ  ফছয টাকায বযভান ১১,৩৪,৯৯,৮২৪.৫২, ২০১৫-১৬ অথ ণ  ফছয টাকায বযভান ৮,৬১,৫১,৭৯০.১৫,
২০১৬-১৭ অথ ণ  ফছয টাকায বযভান ১৩,০৫,৮৫,২৭০.৬৪ টাকা ২০০৯ দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত ফ ণ দভাট ৭৮,৯০,৪৪,০২৭.০২
টাকা নীট রাব কদযদছ ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক বরবভদটড

ল্লী দাবযদ্র্য বফদভাচন পাউদেন (ববডবফএপ)
৯.১ ল্লী দাবযদ্র্য বফদভাচন পাউদেন (ববডবফএপ) -এয বফগত াদল সট ফছদযয অগ্রগবতঃ
ল্লীয দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয সথ ণ -াভাবজক উন্নয়ন এফাং নাযী পুুতদলয ভতায়দনয রদেয ববডবফএপ যকায কর্তণ ক প্রবতবষ্ঠত একটি
াংবফবধফি প্রবতষ্ঠান যকায এফাং কানাবডয়ান বডা কর্তণ ক বযচাবরত বফসযবডবফ’য সযবড-১২ প্রকল্পটি ১৯৯৯ াদরয নদবম্বয
ভাদ ভান জাতীয় াংদদ গৃীত সইদনয ভাধ্যদভ ল্লী দাবযদ্র্য বফদভাচন পাউদেন (ববডবফএপ) নাদভ প্রবতবষ্ঠত য় বফগত
২০০০ ার ক্ষথদক কাম ণ  পরভ শুুত কদয ফতণ ভাদন ববডবফএপ াংবিি কর কভী ও সুবফধাদবাগীয বম্মবরত প্রদচিায় ভেদগািীণ ণ 
পর প্রবতষ্ঠান বাদফ বযবচবত রাদব ভথ ণ  দয়দছ প্রবতষ্ঠারগ্ন ক্ষথদকই ববডবফএপ স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
ভন্ত্রণারদয়য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয সওতায় ক্ষদদয দাবযদ্র্য বফদভাচদনয জন্য একটি ির্ায়্বপাবত প্রবতষ্ঠান বাদফ
একবনষ্ঠবাদফ কাজ কদয মাদে

৯ জুরাই ২০০০ াদর ওভানী স্মৃবত বভরনায়তদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনেী ক্ষখ াবনা কর্তণ ক
ববডবফএপ-এয কাম ণ  পরদভয শুব উদবাধন ক্ষদল ববডবফএপ-এয ের বযদণ ন কযদছন
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০১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনেী ক্ষখ াবনা কর্তণ ক এবগদয় চরায একভেগ ূরবতণ য অনুষ্ঠান ভারায শুব উদবাধনঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয সন্তবযক দমাবগতায় এফাং স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
ভন্ত্রণারদয় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয াবফ ণ ক দমাবগতায় বফগত াদল ৮ ফছদয অথ ণ ননবতক ও াভাবজক খাদত ববডবফএপ
উদল্লখদমাগ্য পরতা অজণ ন কযদত েভ দয়দছ প্রবতষ্ঠায য ক্ষথদক ক্ষুধা ও দাবযদ্র্যভৄএবং ফাাংরাদদ গলায প্রতযদয় ববডবফএপ এয
কাম ণ  পরভ পরবাদফ ফাস্তফাবয়ত দে তাযই ধাযফাবকতায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াবনা গত ৯ জুরাই, ২০১১ ববডবফএপ এয
“এবগদয় চরায একভেগ” উরদে বফববন্ন অনুষ্ঠানভারায শুব উদবাধন ক্ষঘালণা কদযন এফাং ববডবফএপ কাম ণ  পরদভয পরতায় ভূয়ুঁ ী
প্রাংা কদযন

ববডবফএপ-এয এক ভেগ ূরবতণ  উরদেয ফঙ্গফন্ধু সন্তজণ াবতক দম্মরন ক্ষকদন্দ্র বফগত ৯ জুরাই, ২০১১ প্রধান
অবতবথ বাদফ ফএবংব্ যাখদছন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াবনা
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তণ ক ববডবফএপ এয ভগ্র ফাাংরাদদদয সুপরদবাগী দস্যগদণয ভধ্য ক্ষথদক ক্ষটাদকন বাদফ ৬ জনদক ১টি
কদয ক্ষভদডর এফাং অথ ণ  পুযস্কায প্রদান কযা য় সুপরদবাগী দস্যদদয ক্ষভধাফী ন্তানদদয ৬ জনদক ১টি কদয ক্ষভদডর এফাং অথ ণ 
পুযস্কায প্রদান কযা য় ববডবফএপ এয ক্ষশ্রষ্ঠ কভীদদয ভধ্য ক্ষথদক ক্ষটাদকন বাদফ ৬ জনদক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয াত বদদয় ১টি
ণ 
কদয ক্ষভদডর, াটিবপদকট,
এফাং অথ ণ  পুযস্কায প্রদান কযা য় ক্ষভাট ৩০ জন ক্ষশ্রষ্ঠ সুপরদবাগী, ৩০ জন ক্ষশ্রষ্ঠ কভী এফাং ১৫০ জন
ক্ষভধাফী ন্তানদক পুযস্কায প্রদান কযায ব্ফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ
০২ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনেী ক্ষখ াবনা ববডবফএপ এক ভেগ ূরবতণ  উরদে ফঙ্গফন্ধু সন্তজণ াবতক দম্মরন ক্ষকদন্দ্র সদয়াবজত
ববডবফএপ-এয সুপরদবাগীদদয উৎাবদত দেয বফববন্ন ের বযদণ ন কদযন
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এবগদয় চরায একভেগ অনুষ্ঠাদন ববডবফএপ এয ক্ষশ্রষ্ঠ কভী ও ক্ষশ্রষ্ঠ সুপরদবাগী দস্যাদদয ক্ষভধাফী ন্তান-ক্ষদয
ভাদঝ পুযস্কায বফতযণ ক্ষদল ববডবফএপ কর্তণ ক সদয়াবজত বফববন্ন ের ঘুদয ঘুদয ক্ষদদখন এফাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ববডবফএপ এয
সুপরদবাগী দস্যদদয উৎাবদত বফববন্ন ে াভগ্রী দযজবভদন ক্ষদদখ খুফই অববভূত ও ভৄগ্ধ ন
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গত ৯ জুরাই, ২০১১ তাবযখ ববডবফএপ-এয ‘এবগদয় চরায এক ভেগ’ ূরবতণ  উরদেয ফঙ্গফন্ধু
সন্তজণ াবতক দম্মরন ক্ষকদন্দ্র ববডবফএপ-এয সুপরদবাগীদদয উৎাবদত দেয বফববন্ন ের বযদণ নযত
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনেী ক্ষখ াবন

০৪ ববডবফএপ এয কাম ণ  পরভ ম্প্রাযণঃ
ববডবফএপ ২০০০ াদর কাম ণ  পরভ শুুত কদয ১৩৯ উদজরায় ২০০৮ ার ম ণ ন্ত ভাে ৭০ টি উদজরা বৃবি ায় ২০০৯ াদরয য
ক্ষদদয অবধকাাং দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীদক অথ ণ ননবতক ও াভাবজক খাদত উন্নয়দনয রদেয ফতণ ভান যকাদযয বফগত াদল ৮ ফছদয
১৭৯টি উদজরায় ববডবফএপ এয কাম ণ  পরভ ম্প্রাযণ কযা দয়দছ ম্প্রাযণ কাম ণ  পরদভয সওতায় গ্রাদভয তদবযদ্র্ ও অসুবফধাগ্রস্থ
দস্য ও বযফায ববডবফএপ এয ভাধ্যদভ বনজির্ পুবুঁ জ/ঞ্চয় জভা ও ঋণ গ্রণ কদয সয়বৃবিভরক কভণ কাদে বফবনদয়াগ কদয সত্মকভণ াংস্থান সৃবিয ভাধ্যদভ বনদজদদয দাবযদ্র্্যতা দূয কযদত েভ দয়দছ ফতণ ভাদন ৩৫৯টি উদজরায় ৪০৫ টি কাম ণ ারদয়য ভাধ্যদভ
ববডবফএপ-এয কাম ণ  পরভ বযচাবরত দে

৯.২ ফতণ ভান যকাদযয াদল ৮ ফছদয ফাস্তফাবয়ত প্রকল্পঃ
ববডবফএপ প্রাবতষ্ঠাবনক বফববন্ন কাম ণ  পরভ বযচারনায াাাব বনজির্ ও যকাযী অথ ণ ায়দন বনম্নবরবখত ক্ষফ কদয়কটি প্রকল্পও
বযচারনা কদয সদছঃ
প্রকল্প-১ ববডবফএপ ক্ষৌযবএবং প্রকল্প (PDBF Solar Energy Project)
প্রকদল্পয নাভঃ ববডবফএপ ক্ষৌযবএবং প্রকল্প (PDBF Solar Energy Project)
প্রকল্প কাম ণ  পরভ শুুতঃ জুন, ২০০৬ বর.
অথ ণ ায়নঃ ববডবফএপ এফাং ইডকর (IDCOL)
প্রকল্প এরাকাঃ ববডবফএপ-এয ভগ্র কভণ  এরাকা
জরফায়ু বযফতণ দনয প্রবাফ ক্ষভাকাদফরা, ফায়ুভেদর কাফ ণ ন বনঃির্যদণয বয়াফতা ও তীব্রতা ক্ষযাধকদল্প এফাং ফাদমাগ্য সুন্দয
বযফদফ সৃবিয রদেয ববডবফএপ ২০০৬ াদর ক্ষৌযবএবং প্রকল্প কাম ণ  পরভ গ্রণ কদয ববডবফএপ এয বনজির্ াবফ ণ ক ব্ফস্থানা
এফাং IDCOL এয কাবযগবয ও সবথ ণ ক ায়তায় ক্ষৌযবএবং প্রকল্প কাম ণ  পরভ ফাস্তফাবয়ত দে যফাদযয ববন-২০২১ াদরয
ভদধ্য “ফায জন্য বফদুযৎ” সুবফধা ক্ষৌুঁছাদনায রদেয ববডবফএপ ইদতাভদধ্য ক্ষদদয ২৩ ক্ষজরায ১৩০ টি উদজরায় ক্ষৌয বফদুযৎ
কাম ণ  পরদভয ভাধ্যদভ ৪৩,২৮০ টি ক্ষারায ক্ষাভ ক্ষদেভ স্থান কদয প্রায় ২ রে ১৬ াজায জনদগাষ্ঠীদক প্রতযেবাদফ বফদুযৎ সুবফধা
প্রদান কযদছ ক্ষদদয দবযদ্র্ প্রফণ প্রতযন্ত এরাকায় ক্ষমখাদন জাতীয় গ্রীদডয বফদুযৎ সুবফধা ক্ষৌুঁদছবন এভন ফ এরাকায ফাবলঘয, অবপ
সদারত, ব্ফা কাম ণ  পরভ ও াভাবজক প্রবতষ্ঠাদন ক্ষৌয বফদুযৎ সুবফধা ক্ষৌুঁদছ বদদয় কভণ াংস্থান সৃবি কযা দে ক্ষৌয বফদুযদতয
ভাধ্যদভ তদবনক গদল ৯.৫ ক্ষভগাওয়াট বফদুযৎ উৎাদন কদয ববডবফএপ ক্ষদদয  পরভফধ ণ ভান বফদুযৎ চাবদা ক্ষভাকাদফরায় অফদান
যাখদছ
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াতেীযা ক্ষজরায সাশুবন উদজরায াবজয াট গ্রাদভয যবফউর ইরাদভয ফাবলদত ক্ষারায
ক্ষাভ বদেভ স্থান কযা দয়দছ

প্রকে-২ Extention of Palli Daridro Bimochon Foundation (PDBF) Activities for Poverty
Alleviation & Self Employment Project (দাড়যদ্রে দূযীকযণ  অত্ম-কভযংস্থান সৃড়ষ্টয জন্য িী দাড়যদ্রে ড়ফল্পভাচন
পাউল্পেন (ড়ড়ডড়ফএপ)-এয কাম যিভ ম্প্রাযণ প্রকে)
২৭১ ক্ষকাটি টাকায এই প্রকল্পটি ০৫ই জুন, ২০১২ তাবযদখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ক্ষখা াবনায বাবতদ্বপ অনুবষ্ঠত একদনক বায়
অনুদভাদন কযা য় প্রকল্পটি পবযদপুয, ক্ষগাারগে, যাজফালী, ফযুরনা, টুয়াখারী, বফ-ফাবলয়া, কুবভল্লা, সুনাভগে, যাজাী,
নাদটায, াফনা, বযাজগে, গাইফািা, যাংপুয, রারভবনযাট, নীরপাভাযী, কুবলগ্রাভ, বঝনাইদ, কুবিয়া ও ক্ষভদযপুয এই ২০টি
ক্ষজরায ১০০টি উদজরায় ফাস্তফাবয়ত দে এ প্রকল্পটি ফাস্তফাবয়ত ওয়ায় ল্লীয অসুবফধাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠীয প্রায় ২.০৫ রে
সুপরদবাগী সত্ম-কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি দয়দছ পদর তাঁদদয অথ ণ ননবতক েভতা ও াভাবজক ভম ণ াদা বৃবিয ভাধ্যদভ ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রী কর্তণ ক ক্ষঘাবলত দাবযদ্র্ ও ক্ষুধাভৄএবং ফাাংরাদদ গলায় ায়ক ভূবভকা যাখদফ ১ভ ক্ষভয়াদদ ববডবফএপ ম্প্রাযণ প্রকদল্প
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয (বজওবফ) প্রায় ২০০.০০ ক্ষকাটি টাকা এফাং ববডবফএপ এয বনজির্ তবফর ক্ষথদক ৭১.৫০ ক্ষকাটি
টাকায াংস্থান যদয়দছ ববতীয় ভয়াদদ প্রকল্পটি ফাস্তফাবয়ত দে এই প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর বফগত াঁচ ফছদয ফতণ ভান যকাদযয
ভাননীয় ভন্ত্রীফগ,ণ  বচফ এফাং প্রাদনয প্রতযে ায়তায় ভাঠ ম ণ াদয়য কর স্তদযয কভণ কতণ া/কভণ চাযীগদণয অক্লান্ত বযশ্রদভয পদর
ববডবফএপ এক অভূতূরফ ণ  াপল্য অজণ ন কযদত েভ দয়দছ মায পরশ্রবতদত ববডবফএপ সবথ ণ কবাদফ ফতণ ভাদন ১১০ বাগ
ির্য়ম্ভযতা অজণ ন কযদত ক্ষদযদছ

গত ২৪/১০/২০১৭ তাবযখ ববডবফএপ যাংপুয অঞ্চদরয উ-বযচারদকয কাম ণ ারদয় ভাঠ য়ণ াদয়য কভণ কতণ া
কভণ চাযীদদয ট্যাফ বফতযণ ও প্রবেণ কভণ ারায় প্রধান অবতবথ বাদফ উবস্থত ক্ষথদক ফএবংব্ যাদখন ও
ট্যাফ বফতযণ কদযন যাংপুয বফবাদগয বফবাগীয় কবভনায জনাফ কাজী াান সদভদ
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প্রকল্প-৩ t Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh (ফাাংরাদদদয জরফায়ূ
দূগতণ  এরাকায় ক্ষৌযবএবং উন্নয়ন প্রকল্প) ২০১২ দত ২০১৪ ম ণ ন্ত এই প্রকদল্পয ক্ষভাট ব্য় ফযাদ্দ বছর ১৯ ক্ষকাটি ৫০ রে ২৯ াজায
টাকা প্রকল্পটি ফন ও বযদফ ভন্ত্রণারদয়য Climate Change ইউবনদটয জরফায়ূ বযফতণ ন োে পাদেয অথ ণ ায়দন ৮টি ক্ষজরায
২০ টি উদজরা ফাস্তফাবয়ত দয়দছ
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফন ও বযদফ ভন্ত্রণারদয়য সওতায় জরফায়ূ োে পাদেয অথ ণ ায়দন ÔÔSolar Energy
Development in the Climate Vulnerable area of Bangladesh” ীল ণ ক প্রায় ২০.০০ ক্ষকাটি টাকায প্রকল্পটি অনুদভাদন
য় প্রকল্পটি াতেীযা, খুরনা, ফাদগযাট, বদযাজপুয, ফবযার, ফযুরনা, টুয়াখারী ও ক্ষবারা ক্ষভাট ০৮ ক্ষজরায ২০ উদজরায়
ফাস্তফাবয়ত য় ববডবফএপ এ ম ণ ন্ত ২২,৫০০ টি ( পরভপুবেত) ক্ষারায ক্ষাভ বদেভ (SHS) স্থাদনয ভাধ্যদভ অপ গ্রীড এফাং বফদুযৎ
সুবধাফবঞ্চত প্রায় রোবধক সুপরদবাগী বযফাদযয ভাদঝ প্রতযেবাদফ ক্ষৌযবফদুযৎ সুবফধা ক্ষৌুঁদছ বদদত েভ দয়দছ ইদতাভদধ্য
প্রকদল্পয ক্ষভয়াদ ক্ষল দয়দছ

ফযুরনা ক্ষজরায ক্ষফতাগী উদজযায ক্ষফতাগী দঃ ালা কুদ্দু বফশ্বাদয ফাবলদত ক্ষৌয
বফদুযৎ এয প্যাদনর স্থান কযা য়

প্রকল্প-৪ Installation of Solar Systems at Union Informstion & service Centre (UISC) (ইউবনয়ন তথ্য ক্ষফা
ক্ষকদন্দ্র ক্ষারায বদিভ প্রবতস্থান প্রকল্প) এই প্রদল্পয ক্ষভয়াদঃ জুরাই, ২০১২ ক্ষথদক জুন, ২০১৫ (৩ ফছয), ক্ষভয়াদ বৃি জুন, ২০১৬,
প্রকদল্পয ক্ষভাট ব্য় ফযাদ্দঃ ২৪ ক্ষকাটি ৯৫ রে ২ াজায টাকা প্রকল্পটিয অথ ণ ায়নঃ ফন ও বযদফ ভন্ত্রণারদয়য Climate
Change ইউবনদটয জরফায়ূ বযফতণ ন োে পাে ২৩৯৯.৫৮ রে টাকা এফাংপ্রধানভন্ত্রীয কাম ণ ারদয়য একদ টু
ইনপযদভন(A21) ক্ষপ্রাগ্রাভ ৯৫.৪৪ রে টাকায় প্রকল্পটি ভগ্র ফাাংরাদদদ ফাস্তফায়ন কযা য়
ইউবনয়ন তথ্য ক্ষফা ক্ষকদন্দ্র ক্ষারায বদিভ প্রবতস্থান Installation of Solar Systems at Union Informstion &
service Centre (UISC) ীল ণ ক প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ৩,২০৮ টি ইউবনয়ন বযলদদ ক্ষারায বদিভ স্থাদনয জন্য ২৪.৯৫ ক্ষকাটি
টাকায প্রকল্প জরফায়ূ োে পাদেয অথ ণ ায়দন ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ এয পদর প্রবতটি ইউবনয়দন কবম্পউটায ব্ফাদযয ভাধ্যদভ
বফদশ্বয াদথ ইন্টাযদনট ক্ষমাগাদমাগ স্থাবত দে াাাব প্রতযন্ত এরাকায জনদগাষ্ঠী তথ্য প্রভেবএবং ব্ফায কদয কভণ াংস্থান সৃবিয
সুদমাগ াদে ইদতাভদধ্য প্রকদল্পয ক্ষভয়াদ ক্ষল দয়দছ

ভন্ত্রণারদয়য ভবনটবযাং টীভ কর্তণ ক ভৄবন্সগে ক্ষজরায বযাজবদখান উদজরায যশুবনয়া ইউবনয়ন তথ্য ও ক্ষফা ক্ষকন্দ্র বযদণ ন
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প্রকল্প-৫ t Supplying of Safe Drinking Water by Solar De-salination/Purification Panel to the Climate
ণ  এরাকায় ক্ষারায এয ভাধ্যদভ বফ-রফণীকযণ প্রকল্প)
Vulnerable Areas of Bangladesh (জরফায়ু দূগত

প্রদল্পয ক্ষভয়াদঃ অদক্টাফয, ২০১৪ ক্ষথদক বডদম্বয, ২০১৫ াংদাবধত ২০১৬, প্রকদল্পয ক্ষভাট ব্য় ফযাদ্দঃ
১০০.০০ রে টাকা
প্রকল্পটিয অথ ণ ায়নঃ ফন ও বযদফ ভন্ত্রণারদয়য Climate Change ইউবনদটয জরফায়ূ বযফতণ ন োে পাে এফাং প্রকল্প এরাকাঃ
ফবযার, খুরনা ও বদরট বফবাদগয ৯টি ক্ষজরায ১৮টি উদজরা ফাস্তফায়ন কযা য়
ফাাংরাদদদয উকূরীয় অঞ্চদর সুদয় াবনয খুফ অবাফ বফধায় এ অফস্থা ক্ষথদক উিযদণয জন্য ববডবফএপ ফাাংরাদদ জরফায়ূ
বযফতণ ন োে এয ায়তায় উকূরীয় এরাকায ৯টি ক্ষজরায ১৮টি উদজরায় ক্ষারায বদিদভয ভাধ্যদভ রফণাএবং াবনদক বফরফণীকযণবফশুিকযণ কদয সুদয় াবনদত রূান্তয কদয ানীয় জদরয অবাফ হ্রা কদয জনদুদবণ াগ কবভদয় সনায় কাম ণ কযী ভূবভকা
ারন কযদছ ইদতাভদধ্য প্রকদল্পয ক্ষভয়াদ ক্ষল দয়দছ

ফাদগযাদটয যাভার উদজরায় াবনদক বফ-রফণীকযণ কযায জন্য
ক্ষারাদযয প্যাদনর স্থান

প্রকল্প-৬ ল্লী দাবযদ্র্য বফদভাচন পাউদেন এয সইবটি কাম ণ  পরভ ও ই-ক্ষফা বএবংারীকযণ প্রকল্প (Strengthening

the

Palli Daridro Bimochon Foundation ICT activities & E-Services)

প্রদল্পয ক্ষভয়াদঃ ভাচ ণ , ২০১৪ ক্ষথদক ভাচ ণ , ২০১৭ ম ণ ন্ত, প্রকদল্পয ক্ষভাট ব্য় ফযাদ্দঃ ১৮৮০.০০ রে টাকা (বজওবফ) অথ ণ ায়দন ৮টি
বফবাদগয ৫২টি ক্ষজরায ক্ষভাট ৩৯৬টি উদজরা/কাম ণ ারদয় উএবং প্রকদল্পয কাম ণ  পরভ ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ

গত ২৪ জুন, ২০১৬ তাবযখ উ-বযচারদকয কাম ণ ারয়, ফবযাদরয সইবটি
প্রকদল্পয সওতায় কবম্পউটায প্রবেণ ল্যাদফ ক্ষজরা প্রাক ফবযার এয
াদথ ববডবফএপ কভণ কতণ াদদয সইবটি প্রবেণ

43

প্রকল্প-৭ - প্রাবন্তক

এফাং ক্ষুদ্র্ কৃলকদদয স্য াংগ্র যফতী দমাবগতায ভাধ্যদভ দাবযদ্র্য দূযীকযণ (Poverty

alleviation of marginal and small farmer through post harvesting support
program of grains trading)
প্রদল্পয ক্ষভয়াদঃ জুরাই, ২০১৬ ক্ষথদক জুন, ২০২১ প্রকদল্পয ক্ষভাট ব্য় ফযাদ্দঃ ৬১০০.০০ রে টাকা (বজওবফ ৫২০০.০০ রে;
ববডবফএপ ৯০০.০০ রে), অথ ণ ায়নঃ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায(বজওবফ) এফাং ববডবফএপ, প্রকল্প এরাকাঃ ৯টি ক্ষজরায ক্ষভাট
৫০টি উদজরা ফাস্তফায়ন দে
প্রকল্প এরাকায় প্রাবন্তক ও ক্ষুদ্র্ কৃলকদদয খায বনযািা, দাবযদ্র্য বফদভাচন, ঋণ দমাবগতায ভাধ্যদভ স্য াংগ্রদয ভয় ভল্য
অবস্থবতীরতা জবনত েবত হ্রা, কৃলকদদয জীবফকায়ন এফাং েভতা বৃবিয ভাধ্যদভ দাবযদ্র্য ক্ষভাকাদফরাকযণ

গত ২৬/৫/২০১৭ তাবযদখ বসযব কনপাদযন্স ুতদভ প্রকল্প ফাস্তফায়ন বফলয়ক কভণ ারায় প্রধান অবতবথ
বাদফ প্রকদল্পয উদবাধন কদযন ববডবফএপ এয বাযপ্রাপ্ত ব্ফস্থানা বযচারক জনাফ ভদন ক্ষভান াা

প্রকল্প-৮ – াজাভজা/বতত পুকুয পুনঃখনদনয ভাধ্যদভ াংগঠিত জনদগাষ্ঠীয াট পঁচাদনা যফতী ভাছ চাদলয ভাধ্যদভ দাবযদ্র্য
বফদভাচন ( Poverty alleviation through re-excavate of derelict/abundant pond for Community
retting cum fish culture)

প্রকক্ষল্পয ক্ষভয়াদঃ জুরাই, ২০১৬ ক্ষথদক জুন, ২০২১, প্রকদল্পয ক্ষভাট ব্য় ফযাদ্দঃ ৩৯৬.৭৪৬ রে টাকা (বজওবফ ৩৪০.৭৪৬ রে;
ববডবফএপ ৫৬.০ রে), অথ ণ ায়নঃ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায(বজওবফ) এফাং ববডবফএপ, প্রকল্প এরাকাঃ ঢাকা বফবাদগয বৃিয
পবযদপুয, ক্ষগাারগে ও যাজফাবল এফাং খুরনা বফবাদগয বঝনাইদ ও ভাুরযা ক্ষজরায ফ ণ দভাট ২৮টি উদজরা ফাস্তফাবয়ত দে

৯.৩ ল্লী দাবযদ্র্য বফদভাচন পাউদেন (ববডবফএপ) এয কাড ণ  পরভঃ
ক) ক্ষুদ্র্ ঋণ কাম ণ  পরভঃ
ষুধা ও দাবযদ্র্যভৄএবং ফাাংরাদদ গলায রদেয ববডবফএপ ক্ষথদক গ্রাভীণ দবযদ্র্ ও অসুবফধাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠীদক সবথ ণ কবাদফ ির্য়ম্ভয,
উৎাদনভখী কাম ণ  পরদভ অাংগ্রণ, কভণ াংস্থান সৃবিয জন্য ৮টি প্রাবনক বফবাদগয ৫২টি ক্ষজরায ৩৫৯ উদজরায় ১১.৬৬ রোবধক
সুবফধাফবঞ্চত জনদগাষ্ঠীয ভাদঝ বফগত াদল ৮ ফছদয ৫৮৮৮.২৯ ক্ষকাটি টাকা ক্ষুদ্র্ ঋণ বফতযণ কযা দয়দছ বফতযণকৃত ঋণ ক্ষথদক
৫৮২৯.৩০ ক্ষকাটি টাকা সদায় কযা ম্ভফ দয়দছ ববডবফএপ শুুত ক্ষথদক এ ম ণ ন্ত ক্ষভাট ৮৫১৯.১৪ ক্ষকাটি টাকা ( পরভপুবেত) ঋণ
বফতযণ কদযদছ ঋণ সদাদয়য ায ৯৯%
এ কাম ণ  পরদভ প্রায় ১১.৬৬ রোবধক গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয সয়বৃবিভরক কভণ কাদে ক্ষমভন-গাবী ারন, ভৎ চাল, াকবিচাল, না ণ াযী,
ভৄযগী ারন ইতযাবদয ভাধ্যদভ বফববন্ন সত্ম-কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি দয়দছ এফাং প্রায় ৫০.০০ রে জনদগাষ্ঠীয সবথ ণ ক ির্েরতা ও
েভতা বৃবি ক্ষদয়দছ পদর ববডবফএপ জাতীয় উৎাদন বৃবিদত একটি উদল্লখদমাগ্য অফদান যাখদত েভ দয়দছ
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ভয়ভনবাং অঞ্চদরয বোর উদজরায বফযযাভপুয উজানালা ভবরা বভবতয দস্য
যবভা ক্ষফগভ বি চাল কভণ কাদে বনদয়াবজত

খ) স্মর এন্টাযপ্রাইজ ঋণ কাম ণ  পরভ (SELP)
ববডবফএপ ক্ষমদতু সথ ণ -াভাবজক উন্নয়দন বনদয়াবজত একটি সবথ ণ ক প্রবতষ্ঠান, তাই এই ফ ক্ষুদ্র্ ব্ফাবয় এফাং উদযাএবংাদদয
বফববন্ন ধযদণয ঋণ সুবফধা প্রদান  অন্যান্য কাবযগযী সুবফধা প্রদাদনয ভাধ্যদভ অবধক সয় এফাং সত্ম-কভণ াংস্থান সৃবিয উদদ্দদশ্য
কাজ কদয মাদে ববডবফএপ বফগত াদল ৮ ফছদয প্রায় ২৬,১৬৫ জন উদযাএবংায ভাদঝ ২১০১.৮৯ ক্ষকাটি টাকা ঋণ বফতযণ কযদছ
এফাং বফতযণকৃত ঋণ ক্ষথদক ২০৮০.৫০ ক্ষকাটি টাকা সদায় কদযদছ সদায় ায ৯৯% বফগত াদল ৮ ফছদয প্রায় ১.৫০ রে
জনদগাষ্ঠীয সত্ম-কভণ াংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি কযদত ক্ষদযদছ স্মর এন্টাযপ্রাইজ ঋণ কাম ণ  পরদভ শুুত ক্ষথদক ক্ষভাট ২৩০৮.০৮ ক্ষকাটি
( পরভপুবেত) টাকা ঋণ বফতযণ এফাং বফতযণকৃত ঋণ ক্ষথদক ২২৮৪.৮০ ক্ষকাটি টাকা সদায় কযদত ক্ষদযদছ ঋণ সদায় ায ৯৯%

ডুভৄবযয়া উদজরায ভধ্যদাধনা ভবরা বভবতয বভনবত ভবল্লক সলু চাদল ব্স্ত
গ) ঞ্চয় কাম ণ  পরভঃ
ববডবফএপ-এয সুপরদবাগীদদয জন্য ঋণ কাম ণ  পরদভয াাাব ঞ্চয় কাম ণ  পরভ অব্াত সদছ কাযণ এ দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয দে
ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় ব্াাংদক জভা কযা ম্ভফ নয় ববডবফএপ-এয কভীগণ গ্রাভ ম ণ াদয় দর গঠন কদয বভবতয াপ্তাবক বায ভাধ্যদভ
ঞ্চয় সদায় কদয সুপরদবাগীয পুবুঁ জ গঠদন ায়তা কদয থাদক এই ঞ্চয় ক্ষথদক াযীবযক অসুস্থতা, ক্ষযাগব্াবধ, প্রাকৃবতক দুদম ণ াগ,
ক্ষছদর-ক্ষভদয়য লাশুনা এফাং ক্ষম ক্ষকান সদকারীন ভয় সুপরদবাগী তাঁয জভাকৃত ঞ্চদয়য টাকা উদিারন কযদত াদযন
ববডবফএপ এ াধাযণ ঞ্চয়, ক্ষানারী ঞ্চয়, ক্ষভয়াদী ঞ্চয়, বনযািা ঞ্চয়, রে টাকা ঞ্চয় স্কীভ নাদভ ৫টি ববন্ন ববন্ন ঞ্চয় প্রকল্প
সদছ ফতণ ভান যকাদযয বফগত াদল ৮ ফছদয সুপরদবাগীগণ প্রায় ৪৩৯.৪৮ ক্ষকাটি টাকা ঞ্চয় জভা কযদত েভ দয়দছ
ববডবফএপ এ শুুত ক্ষথদক ক্ষভাট ৫৭৪.৯৮ ক্ষকাটি টাকা সুপরদবাগীদদয ঞ্চয় জভা সদছ
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ঘ) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন কাম ণ  পরভঃ প্রবেণ
ববডবফএপ-এ ক্ষনর্ত্বপ বফকা, দচতনতা বৃবি, দেতা উন্নয়ন, সয়বৃবি বফববন্ন কভণ কাদেয উয সুপরদবাগীদদযদক প্রবেণ
প্রদান কযা য় এই প্রবেদণয পদর সুপরদবাগীগণ দে ভানফ ম্পদদয ুতাবন্তয য় এফাং ঋদণয টাকা ঠিক খাদত ব্ফাদযয
ভাধ্যদভ অথ ণ ননবতক ও াভাবজক বাদফ উন্নয়দনয ক্ষরাতধাযায় াবভর দয়দছ বফগত াদল ৮ ফছদয ২,৮৮,২৩০ জন সুপরদবাগীদক
বফববন্ন সয়বৃবিভরক কভণ কাদেয উয সুপরদবাগীদদযদক প্রবেণ প্রদান কযা য় ববডবফএপ-এয শুুত ক্ষথদক এ ম ণ ন্ত ক্ষভাট
৪,৮৪,৬৯৯ জন সুপরদবাগীদক প্রবেণ প্রদান কযা য়
ঙ) াপ্তাবক প্রবেণ ক্ষপাযাভ/উঠান তফঠকঃ
তাছালাও বনয়বভত প্রবেণ ক্ষপাযাভ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ ৫২ প্তাদ ৫২টি বফলদয়য উদয উঠান তফঠদক দস্যদদয প্রবেণ
প্রদাদনয ভদধ্য বদদয় প্রায় কর দস্যদক ির্াস্থয, পুবি, প্রাথবভক বচবকৎা, স্যাবনদটন, নাযীয অবধকায ও েভতায়ন, সইনগত
অবধকায, ক্ষজোয, াভাবজক দচতনতা বৃবি ইতযাবদ বফলদয় দচতনতা সৃবি কযা দয়দছ সভাদদয দস্যদদয ভাদঝ ক্ষম প্রকৃতই
াভাবজক উন্নয়ন ঘদটদছ এফাং তাদদয ভাদঝ ক্ষম ক্ষনর্তদ্বপয বফকা ঘদটদছ তায প্রভাণ ক্ষভদর বফগত ইউবনয়ন বযলদ বনফ ণ াচদনয
পরাপদর ববডবফএপ সুপরদবাগীদদয ভধ্য ক্ষথদক শুুত ক্ষথদক ফতণ ভান ম ণ ন্ত ক্ষভাট ৮৪৫ জন দস্য স্থানীয় যকায প্রবতবনবধ বনফ ণ াবচত
দয়দছ

গত ২৫/০৯/২০১৬ তাবযদখ টাঙ্গাইর অঞ্চারাধীন কাবরনকয টান ালা
ভবরা বভবতদতয উঠান তফঠদক াপ্তাবক প্রবেণ ক্ষপাযাদভ ফএবংব্
যাখদছন ক্ষফগভ ক্ষাদন সযা ক্ষফগভ, উ-বযচারক টাঙ্গাইর অঞ্চর
চ) কভী প্রবেণঃ
ববডবফএপ দে কভী ফাবনী সৃবিয জন্য বফগত াদল ৮ ফছদয ক্ষভাট ২৮,১৬২ জন কভণ কফতণ া/কভণ চাযীদক প্রবেণ প্রদান কদযদছ
ববডবফএপ শুুত ক্ষথদক ক্ষভাট ৪৫,১২০ জন কভণ কতণ া/কভণ চাযীদক বফববন্ন ক্ষভয়াদদ প্রবেণ প্রদান কদযদছ

গত ১৬-১৮ জুরাই, ২০১৬ তাবযখ ববডবফএপ, প্রধান কম ণ ারদয়য প্রবেণ র ুতদভ ক্ষুদ্র্
উদযাএবংা ঋণ াং পরান্ত প্রবেদণ ৩য় ব্াদচয অাংগ্রণকাযীগণ
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৯.৪ াভাবজক দায়ফিতা বফলয়ক কাম ণ  পরভঃ
ববডবফএপ াভাবজক দায়ফিতা ক্ষথদক এয দস্য ও কভীদদয ন্তানদদয জন্য ফহুভখী কল্যাণকয উদযাগ গ্রণ কদযদছ ববডবফএপ
এয ভর রেয দরা- ল্লীয দবযদ্র্ ও অসুবফধাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠীয সথ ণ -াভাবজক উন্নয়ন ক্ষটকদই দাবযদ্র্য বফদভাচদনয জন্য কাজ কযা
ববডবফএপ এ রেযদক াভদন ক্ষযদখ ভানুলদক ভানফ ভম ণ াদায় প্রবতবষ্ঠত কযায জন্য ফ ণ দা বনদফবদত াভাবজক দায়ফিতা ক্ষথদক
ববডবফএপ বনুরূ কভণ সূচী গ্রণ কদযদছক) বো ায়তা বাতাঃ
ববডবফএপ দবযদ্র্ ও অসুবফধাগ্রস্থ দদস্যয ক্ষভধাফী ন্তানদদয ক্ষরখালায জন্য বো ায়তা বাতা প্রদাদনয ব্ফস্থা কদযদছ ফতণ ভান
যকাদযয বফগত াদল ৮ ফছদয দস্যদদয ১৫০ জন ক্ষভধাফী ন্তানদক উচ্চতয বোয জন্য বো ায়তা বাতা প্রদান কযায ব্ফস্থা
কদযদছ পদর দবযদ্র্ দস্যদদয ক্ষভধাফী ন্তানদদয ক্ষরখালা কযায উৎা উবদ্দনা বৃবি ক্ষদয়দছ
খ) সুপরদবাগী ও প্রবতফিী বশুদদয বচবকৎা ায়তা বাতাঃ
ববডবফএপ এ সুবফধাদবাগী দস্যদদয প্রবতফিী বশুদদয বচবকৎা ও ভানবলক বফকা াধদনয রদেয ২৩০০ জনদক ভদনানীত কদয
তাদদয সবথ ণ ক ায়তা প্রদাদনয ব্ফস্থা ক্ষনয়া দয়দছ
গ) সুপরদবাগী নফজাতক ন্তানদদয ঞ্চয় স্কীভঃ
ববডবফএপ সুবফধাদবাগী দবযদ্র্য দস্যদদয নফজাত ন্তানদদয জন্য একটি বফদল ঞ্চয় স্কীভ চালু কদযদছ এই স্কীদভয সওতায়
প্রবতটি নফজাতদকয জন্য ৫০০/- টাকা অনুদান প্রদান কদয ববডবফএপ- এ একটি ঞ্চয়ী বাফ ক্ষখারায ব্ফস্থা গ্রণ কযা য় এ
খাদত চরবত ফছদয ১২.৫০ রে টাকা ফাদজট ফযাদদ্দয াংস্থান যাখা দয়দছ এ স্কীভ চালুয পদর একবদদক ক্ষমভন দস্যগণ সদযা
অবধক ঞ্চয় জভা কযদত উৎাী দফন, অন্যবদদক এ কাম ণ  পরদভয পদর নফজাত ন্তানদদয সুষ্ঠু ও সুন্দয বাদফ ক্ষফদল উঠা এফাং
উজ্জ্বর ববফলৎ বনবিত দফ
ঘ) ক্ষফা ভা ারন
ববডবফএপ এয ব্ফস্থানা কর্তণ ে এফাং ম্যাদনজদভন্ট টীভ বফববন্ন অঞ্চর ও উদজরা ম ণ াদয় ক্ষফা ভা উরদেয ির্াস্থযদফা
উকযণ বফতযণ, বযাকবদনন প্রদান ও য্মারী বফববন্ন কভণ সূচীদত অাংগ্রণ কদযন

১৭ জুরই ২০১২ ফাগসচলা কাম ণ ারদয় ক্ষনর্ত্বপ বফকা ও াভাবজক উন্নয়ন প্রবেদণ
সুপরদবাগীদদয ির্াস্থয ক্ষফা প্রদান কযদছন ববডবফএপ কভণ কতণ া

ঙ) ল্লী যাং
দস্যদদয উৎাবদত ে াভগ্রী ফাজাযজাত কযদণয রদেয ববডবফএপ বনজ উদযাদগ ও অন্যান্য প্রবতষ্ঠাদনয াদথ ক্ষমৌথ উদযাদগ
বফববন্ন প্রদণ নীয সদয়াজন কদয ব্াকবাদফ প্রাংবত দয়দছ মায ক্ষপ্রবেদত ববডবফএপ ল্লী যঙ নাদভ সঞ্চবরক ম ণ ায় ও ঢাকায়
প্রদণ ন ও বফণন ক্ষকন্দ্র স্থান কযায কাম ণ  পরভ শুুত কদযদছ ইদতাভদধ্য ভফায় অবধদপ্তদযয বডদপ্ল ক্ষন্টাদয প্রধান কাম ণ ারদয়য ল্লী
যঙ এয জন্য স্থান ফযাদ্দ াওয়া বগদয়দছ এফাং কাম ণ  পরভ শুুত কযা দয়দছ
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গত ২১/৭/২০১৪ ইাং তাবযখ সগাযগাঁও ভফায় অবধদপ্তদয বডদপ্ল ন্টায (নীচ তরা) ল্লী যাং এয শুব উদবাধন
কযদছন জনাফ ভবউয যভান যাঙ্গা, ভাননীয় প্রবতভন্ত্রী, স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় এফাং
বফদল অবতবথ বাদফ উবস্থত বছদরন জনাফ এভ এ কাদদয যকায, বচফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ

ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পাউদেন
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয সওতায় ১৯৯৪ াদরয ক্ষকাম্পানী সইদনয অধীদন প্রবতবষ্ঠত ‘ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন
পাউদেন (এএপবডএপ)’ কাম ণ  পরভ ফতণ ভাদন ৩৬টি ক্ষজরায ১৭৩ টি উদজরায় ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ জানুয়াবয’২০০৯ দত জুন
২০১৭ ম ণ ন্ত ভদয় পাউদেদনয সওতায় অবজণ ত াপল্যভদয তথ্য বনদম্ন প্রদান কযা দরাঃ
০১

ক্ষকন্দ্র গঠন ও দস্যভূবএবং
পাউদেদনয ভাধ্যদভ গ্রাভ ম ণ াদয় ক্ষুদ্র্ কৃলক বযফাদযয ২০-৩০ জন পুুতল/ভবরাদক বনদয় ০১ (এক) টি কদয ক্ষকন্দ্র গঠন
কযা দয় থাদক জানুয়াবয’২০০৯ দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত ভদয় ৩,৮৫১ টি ক্ষকন্দ্র গঠদনয ভাধ্যদভ ১,২২,৩০৫ জন পুুতল/ভবরাদক
দস্যভূএবং কযা য়
০২

ঋণ বফতযণ ও সদায়
পাউদেদনয সওতায় দস্য/দস্যদদয কৃবল উৎাদন বৃবি,সত্ন-কভণ াংস্থান ও সয় বৃবিভরক কাম ণ  পরদভ দফ ণ াচ্চ ০১
(এক) ফছয ক্ষভয়াদী ঋণ প্রদান কযা য় ক্ষভাট ৪৮টি ভান বকবস্তদত ঋদনয সর ও াববণ  চাজণ  সদায় কযা য় জানুয়াবয’২০০৯
দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত ভদয় ৫৫৬৩৭.৯০ রে টাকা ঋণ বফতযণ কযা য় এফাং ৪৫৭৬৬.৫৭ রে টাকা সদায় কযা য়
সদায়দমাগ্য ঋণ সদাদয়য তকযা ায ৯৫.৪৫ বাগ

ভৄযগী ারন খাদত ঋণ বনদয় সুপরদবাগী দদস্যয খাভায বযচম ণ া

ঋণ বনদয় কুভলা চাদলয ভাধ্যদভ সুপরদবাগী দদস্যয াপল্য
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০৩ পুবুঁ জ গঠন
পাউদেদনয উকাযদবাগীদদয ‘ বনজির্ পুবুঁ জ’ গঠদনয রদেয ঋণ কাম ণ  পরদভয সয় দত াপ্তাবক ন্যযন্যতভ ২০.০০ টাকা াদয
‘ঞ্চয়’ সভানত জভা কযায ব্ফস্থা যদয়দছ এ প্রব পরয়ায় জানুয়াবয’২০০৯ দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত ভদয় ৪১৩৬.৬০ রে টাকা ঞ্চয়
সভানত কযা য়

উঠান তফঠদকয ভাধ্যদভ ঞ্চয় ও ঋদণয বকবস্ত সদাদয়য কাম ণ  পরভ

০৪ প্রবেণ
পাউেদনয সওতায় কভণ কতণ া/কভণ চাযীদদয দেতা উন্নয়ন এফাং সুপরদবাগীদদয বফববন্ন সয়ফধ ণ নভরক কাম ণ  পরদভ প্রবেণ
প্রদাদনয ব্ফস্থা যদয়দছ জানুয়াবয’ ২০০৯ দত জুন ২০১৭ ম ণ ন্ত ভদয় ১৫৫০ জন কভণ কতণ া/কভণ চাযী ১২,৭০৪ জন সুপরদবাগীদক
প্রবেণ প্রদান কযা য়

কভণ কতণ াদদয দেতা উন্নয়ন প্রবেণ ক্ষকাদ ণ য একাাং
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