
265 

 

পল্লী উন্নয়ন ও মবায় ববভাগের আওতায় ২০১৫-১৬ অথথবছগরর এবিবপভুক্ত মাপ্ত  
প্রকগের মূযায়ন প্রবতগবদগনর ওপর মন্ত্রণায়/ববভােবভবিক ারংগেপ 

 

ক্রঃ নং ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগকয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রওগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রওেয ধযণ ভর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াক 

প্রওগেয 

ংখ্যা 

ওাবযকযী 

ায়তা 

প্রওগেয 

ংখ্যা 

মচবডবএপ 

ভুক্ত প্রওগেয 

ংখ্যা 

ভয়  ব্যয় 

ঈবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রওগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রওগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তওযা ায 

(%) ফ ববনম্ন-

গফ বাচ্চ 

ব্যয় 

বতক্রান্ত 

প্রওগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় বতক্রাগন্তয 

তওযা ায 

(%) ফ ববনম্ন-

গফ বাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। ল্লী ঈন্নয়ন 

 ভফায় 

বফবাক 

০৩ ০২ ০১ - ০২ ০৩ ৪৪.৪৪% 

থথকে 

১২৩% 

০২ ২% থথকে 

৩৪৪% 

 
 

 

০১।  ভাপ্ত প্রওগেয ংখ্যা: ০৩টি 

 

০২।  ভাপ্ত প্রওগেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয ওাযণ:  থ থছাকে বফরম্ব ওয়া , জনফকরয স্বল্পতা , বনয়বভত প্রেল্প বযচারে না 

থাো, সুবফধাকবাগী বনফ থাচকন বফরম্ব ওয়; আতযাবদ। 

 

০৩।  ভাপ্তকৃত প্রওে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবয: 

 

প্রওগেয নাভ ভস্যা সুাবয 

১. দাবযদ্র্য বফগভাঘগনয 

রকযয প্রধান স্য 

ঈৎাদন, ংযেণ, 

প্রবক্রয়াওযণ  

ফাচাযচাতওযণ 

ওভ বসূবঘ(২য় ম বায়) 

(ংগাবধত) 

১) কৃবল ঋণ ায়া মায়বন/ওভ ায়া মকগঙ।   

২) বাগরা ফীচ ায়া মায়বন, পগর পর 

বার য়বন। ৩) ংযেণাকাগযয ব্যফস্থা থনআ।  
৪) গুণকত ভাগনয ায  (জচফ  যাায়বনও) 

ম বাপ্ত ায়া মায়বন।   

৫) ঈচ্চতয প্রবযণ মদয়া য়বন।   

৬) প্রদ বণী প্লট অনুাবতও াকয ওভ য়া 

এফং  

৭) কৃলগওযা ঋণ না মগয় ঞ্চয় চভা বদগত 

নীা প্রওা ওগযগঙ।  

 

১)  ফাস্তফায়নোযী ংস্া বফঅযবডবফ’য ভাধ্যকভ 

প্রেকল্প ঋকণয ংস্ান েযা; 

২)  বতত জবভ ব্যফাকযয ঈকেকে প্রদ থণী প্লকটয 

ংখ্যা বৃবি েযা; 

৩)  প্রেকল্পয ভাধ্যকভ গুণগত ও ঈন্নত ভাকনয ফীজ 

কৃলকেয বনেট যফযা বনবিত েযা; 

৪)  কৃলে ম থাকয় গুণগত জজফ াকযয (বাবভ থ 

েকপাষ্ট, ফায়ফীয় েকপাষ্ট) ব্যফস্ানা েযা থমকত 

াকয; 

৫)  অদৄবনে ফা ঈচ্চতয প্রবযণ ব্যফস্া েযা; এফং  

৬)  কৃবলবববিে এআ প্রেল্পটি নতুন অবিকে ভগ্র 

থদক পুনযায় গ্রণ েযা থমকত াকয। 

২. কফাবদশু ারন এফং 

ফাগয়াগ্যা 

মফাতরচাতওযগণয ভাধ্যগভ 

দাবযদ্র্য বফগভাঘনভরও 

প্রাগয়াবকও কগফলণা 

(ংগাবধত) –ীল বও 

প্রওগেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন 

প্রবতগফদন 

১. ফাগয়াগ্যা বএনবচগত রূান্তয ওযা 

ওাবযকযীবাগফ পর গর ীবভত 

ঈৎাদগনয পগর অবথ বওবাগফ রাবচনও গে 

না; 

২. থদকয বফববন্ন এরাোয় স্থাবত ১১১টি 

ফাকয়াগ্যা প্লান্ট কত ঈৎাবদত গ্যা ল্লী 

ঈন্নয়ন এোকডভী, ফগুো েযাপাক  একন 

থফাতরজাত েযা থ থননবতেবাকফ রাবজনে 

কফ না ফকর প্রতীয়ভান য়; এফং 

৩. ফাগয়াগ্যা প্লাগে প্রবতবদন কগে ৯০০ 

১০০০ মওবচ ফচবয ব্যফস্থানা ম্ভফ। প্লােটিগত 

পূণ ব ধাযণ েভতায় ( Full Capacity) 

ফচবয প্রদাগন ব্যাও চনগঘতনতায প্রগয়াচন 

যগয়গঙ।  

 

১.ওবভঈবনটি বববিও ফাগয়াগ্যা প্রওেটি বফগলওগয 

ল্লী ঞ্চগর চীফন  চীবফওায ভাগনান্নয়গন 

আবতফাঘও ভূবভওা যাঔগত যভ। ফাগয়াগ্যা 

মফাতরচাত ওযায মঘগয় ঈ-প্রওে এরাওায় াআ 

রাআগনয ভাধ্যগভ গ্যা যফযা ওযা বধও 

রাবচনও। নফায়নগমাগ্য বক্তয যফযা, জচফায 

ব্যফাগযয ভাধ্যগভ ভাটিয ঈফ বযতা বৃবি, বযগফ 

ফান্ধফ, চরফায়ু বষ্ণু, অয়ফধ বনভরও, ওভ বস্থান 

গ্রীণ াঈচ গ্যা হ্রাওযগণ মটওআ ভগডর এ 

প্রওগেয ম্প্রাযণ ওযা মমগত াগয; 

 

২.ঔাদ্য বনযািা  ভাটিয স্বাস্থয যযায স্বাগথ ব 

যাায়বনও াগযয বযফগতব ব্যাওবাগফ জচফায 

ঈৎাদন  ফাচাযচাতওযগণ তথা ভাধ্যগভ এ 

প্রওগেয সুপর মৌগঙ বদগত বডএরএ, বডএআ, 
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প্রওগেয নাভ ভস্যা সুাবয 

বফঅযবডবফ, বফএবডব বফববন্ন এনবচ  গুরুত্বপূণ ব 

ভূবভওা যাঔগত াগয;  

 

৩.এ প্রওগে শুদৄভাে ঈিযাঞ্চগরয চন্য করু ফক বা না বদগয় 

ীড ওযাবটার মথগও ন্যান্য ঞ্চগরয ওর ঈ 

প্রওগে সুপরগবাকীগদয ঙন্দ নুমায়ী ঋণ প্রথায 

াাাব গ্রাবধওায বববিগত ফক বা প্রথায় করু প্রদান 

ওযা মমগত াগয; 

 

৪.ফাগয়াগ্যা বএনবচগত রূান্তয ওযা ওাবযকযীবাগফ 

পর গর ীবভত ঈৎাদগনয পগর অবথ বওবাগফ 

রাবচনও গে না পগর ফাগয়াগ্যা ঈ-প্রওে 

এরাওায় াআ রাআগনয ভাধ্যগভ গ্যা যফযা ওযা 

বধও রাবচনও। এচন্য বনযফবেন্ন ফাগয়াগ্যা 

ঈৎাদগন েভকয ৪০-৫০টি ফাবেগত ফাগয়াগ্যা 

ংগমাক  ম বাপ্ত মকাফয মমাকান বদগত যভ এরূ 

এরাওা গও অকাভীগত প্রওে গ্রগণ প্রাধান্য থদয়া 

থমকত াকয; 

 

৫.জচফ ায প্লামেয ওগপাগনে বগগফ 

প্রবক্রয়াচাতওযণ ফওাঠাগভা বনভ বাণ, গ্রাআবডং 

মভবন  ঘবং মভবন যফযা ওযা গর প্রওগেয 

চন্য বধওতয পরপ্রসু গফ; এফং 

 

৬.প্রওেটি ফাস্তফায়গন এরাওায় ব্যাও ঘাবদা 

যগয়গঙ। প্রওে ফাস্তফায়গনয ববজ্ঞতাগও ওাগচ 

রাবকগয় প্রওগেয ওগরফয বৃবি নতুন অবিগও 

(ওবভঈবনটি বববিও ফচবয ব্যফস্থানা, কফাবদশুয 

চাত ঈন্নয়ন, ঈৎাবদত ণ্য ফাচাযচাতওযণ, 

বনযাদ াবন  নফায়নগমাগ্য বক্ত যফযা, গ্রাভ 

গত গয ভাআগগ্রন প্রফণতা হ্রাওযগণ, চীফন 

মাোয ভাগনান্নয়ন, ক বাবনও িবতয প্রবতপরন) 

মটওআ ঈন্নয়গনয এ ের োম থক্রভভ ব্যত 

যাখায জন্য ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ ঈকযাগ 

গ্রণ েযকত াকয। 

৩.াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন 

ওভ বসূবঘ (ববববডব) ২য় 

ম বায় 

১. প্রবযণ া বফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভ থসূবচয 

ফকচকয় গুরুত্বপূণ থ ঈাদান। এ প্রেকল্পয 

অওতায় ০১ বদকনয প্রবযণ , ০৩ বদকনয 

প্রবযণ ভয় জ্ঞান অযন ও াযস্পবযে 

বভথবিয়ায জন্য প্রতুর। প্রবযণ যফতী 

োকর প্রবযণরব্ধ জ্ঞান ভেকগাকমাগী েযায 

রকযয Refreshers’ Training 

Course চালু েযকর ঈোযকবাগীযা 

অযও ভি কফ ভকভ থ অকরাচনায় জানা মায়।  

২. কনে থযকে প্রবযণাথীযা প্রবযকণয য 

ভৄরধকনয বাকফ েভ থংস্থাকনয সুকমাগ সৃবষ্ট 

েযকত াকযনা। পকর প্রবযণরব্ধ জ্ঞান তায 

জীফকন ও থ থননবতে ফস্থায় থোন ঈন্নয়ন 

১.  জাতীয় েভ থসূবচ বাকফ াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন 

েভ থসূবচ-২য় ম থায় প্রেকল্পয অওতায় গঠিত  বভবতয 

ফয় ০৪ থথকে ০৬  ফছয। াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন 

েভ থসূবচ প্রথভ ম থাকয়য বভবতগুকরা োকরয 

বযক্রভায় থটেআ (sustainable) ফকর 

প্রতীয়ভান কয়কছ। বেন্তু ফতথভান ম থাকয়য 

বভবতগুকরায ফয় ০৪ থথকে ০৬ ফছয। এ 

বভবতগুকরায বনযফবিন্ন েভ থধাযা বযচারনায় 

বধোকয বযফাযভূবি  ও দস্য ংখ্যা বৃবি েযা 

 বনবফে ভবনটবযং এয প্রকয়াজন যকয়কছ; 

 

২.  বভবতগুকরায দস্য ংখ্যা বধোং থযকে 

তাবধে এফং বভবতগুকরা পু ুঁবজ গঠকনয ঈয 
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ঘটাকত াকযনা।  

৩. বযদ থনকৃত ৯টি বভবতয ভকধ্য ৮টি 

বভবতয ব্যাংে এযাোঈন্ট থােকরও তা 

প্রবতষ্ঠাবনে থরনকদকনয োকজ ফ ভয় 

ব্যফায য়না। একত স্তভজুদ কত থ থ 

অত্মাকতয ম্ভফনা বৃবি ায়।  

 

বফকল থজায বদকয়কছ। থোন থোন বভবত আকতাভকধ্য 

ক্ষুদ্র ঋণ ও বফবনকয়াগ োম থক্রভও গ্রণ েকযকছ। এফ 

োম থক্রভ অকযা গবতীর ও থজাযদায েযা অফেে। 

এরকযয প্রেল্প থথকে বনবফে পকরাঅ েযা তযন্ত 

প্রকয়াজন; 

৩.  প্রবযণ াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভ থসূবচয ফকচকয় 

গুরুত্বপূণ থ ঈাদান। থজন্য প্রবযণ খাকত অযও 

ফযাে থাো দযোয।  ের প্রবযকণয থভয়াদ বৃবি 

েযা থমকত াকয। এছাো অযবত জ্ঞা ন 

ঝারাআেযকণয জন্য Refresher’s 

Course চালু েযা থমকত াকয; 

 

৪. এ প্রেকল্প মটরবযং এড কাগভ বে, 

আগরক্ট্রবনক্স/আগরওবিওযার, প্লাববং এড াআ 

বপটিং/গয়রবডং এড মপবিগওন/ মারায 

প্যাগনর আতযাবদ মিগড প্রবযণ থদয়া য়। প্রবযকণয 

বফলয়ফস্তু বধেতয ফহুভৄখী (diversified) 

ওয়া দযোয। বফকল েকয থেডবববিে প্রবযকণ 

েবপঈটায, থযবিজাকযন এন্ড এয়ায েবন্ডবনং , 

ভটয ও াপ থভোবনে , গ্রাম্য শু বচবেৎে , 

প্যাযাকভবডে, ব্লে ও বুটিে , ড্রাআববং, কটাকভাফাআর 

থভযাভত আতযাবদ বফলয়ও ন্তর্ভ থি েযা থমকত াকয। 

এফ বফ লকয় প্রবযণ প্রদাকন শুদৄভাে বফকলাবয়ত 

প্রবতষ্ঠান থমভন -ভেফ ঈন্নয়ন বধদপ্তয , োবযগযী 

প্রবযণ থেন্দ্র এফং ন্যান্য যোযী /থফযোযী 

প্রবতষ্ঠানকে পৃি েযা মথামথ কফ; এফং 

 

৫. ম থকফযকণ ভাকজয ফ থাবধে দবযদ্র জনকগাষ্ঠীকে 

বনকয় বভবত গঠকনয োম থক্রভ থচাকখ  কয না। 

বভবতগুকরাকত দবযদ্র জনকগাষ্ঠীয ংগ্রণ ীবভত। 

এবডবজ’য রযয জথকন দাবযদ্রীভায বনকচ 

ফস্থানোযী ভানুকলয ঈন্নয়নেকল্প নতুন বভবত 

গঠনোকর যোকযয ফ থাবধে গ্রাবধোযপ্রাপ্ত দবযদ্র 

জনকগাষ্ঠীয ভধ্য কত বধে ংখ্যে দস্য ন্তর্ভ থি 

েযকত বফকল ঈদ্বুি েযণ োম থক্রভ চারাকনা 

অফেে; এফং 

 

৬. প্রেকল্পয অওতায় গৃীত োম থক্রভভ দবযদ্র 

জনকগাষ্ঠীয অথ থ-াভাবজে ঈন্নয়কন ভূবভো থযকখকছ। 

থ োযকণ এ ের োম থক্রভভ ব্যত যাখায 

জন্য ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ ঈকযাগ গ্রণ 

েযকত াকয। 
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দাবযদ্র্য বফগভাঘগনয রকযয প্রধান স্য ঈৎাদন, ংযেণ, প্রবক্রয়াওযণ  ফাচাযচাতওযণ ওভ বসূবঘ(২য় 

ম বায়) (ংগাবধত) -ীল বও প্রওগেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতগফদন  

  

 
১.০ প্রওগেয নাভ  : দাবযদ্র্য বফগভাঘগনয রকযয প্রধান স্য ঈৎাদন, ংযেণ, প্রবক্রয়াওযণ  

ফাচাযচাতওযণ ওভ বসূবঘ(২য় ম বায়) (ংগাবধত) 

২.০ বনফ বাী ংস্থা     :       ফাংরাগদ  ল্লী ঈন্নয়ন মফাড ব 

৩.০ প্রাবনও ভন্ত্রণারয় : স্থানীয় যওায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

৪.০ প্রওে এরাওা : ৬৪টি মচরায ২৫৬টি ঈগচরা 

৫.০     প্রওগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

  

নুগভাবদত ব্যয় 

(রে টাওায়) 
প্রকৃত ব্যয় 

(রে  

টাওায়) 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন

ওার ংগাবধত 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নওা

র 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়নওাগর

য %) ভর 
১ভ 

ংগাবধত 
ভর 

৫২৫৮.০২ ৬০৯৩.৬১ ৫৩৬৬.৬৯ 
০১/০৭/১১-

৩০/০৬/১৪ 

০১/০৭/১৪-

৩০/০৬/১৬ 

০৪/০৩/১২-

৩০/০৬/১৬ 
২% ৬৬.৬৬% 

 

৬.০ ংক বববিও গ্রকবত:  ংগমাচনী-ও                                                                                                  

৭.০ ওাচ ভাপ্ত থাওগর তায ওাযণ: মথাভগয় ফাগচট না ায়া এফং ঘাবদা নুমায়ী ফাগচট না ায়া।  

৮.০ ভল্যায়ন িবত ( Methodology):  অগরাঘয প্রওগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত 

নুযণ ওযা গয়গঙঃ ভাঠ ম বাগয় গযচবভগন বযদ বন, দস্যগদয াোৎওায, অগরাঘনা এফং প্রগনািয িবত  নভৄনা 

বববিও।  

 

৯.০  প্রওগেয ঈগেশ্য:  

 

ও)  প্রওে এরাওায প্রধান স্য মমভন-ডার, বযলা, ভবযঘ, মেঁয়াচ, অদা, যসুন, ভুট্টা  বভবি অলু ঈৎাদগনয মেে সৃবি  

ঈৎাদন বৃবিয ভাধ্যগভ চাতীয় থ বননবতও প্রবৃবি খটাগনা এফং দাবযদ্র্য হ্রা ওযণ।  

ঔ) ক্ষুদ্র্ প্রাবন্তও  ফক বাঘাবল কৃলওগদয াংকঠবনও ওাঠাগভায ন্তভু বক্ত ওগয প্রধান স্য ঈৎাদন, ংযেণ, প্রবক্রয়াওযণ     

ফাচাযচাতওযগণ ঈদ্বুিওযণ; 

ক)  ঈৎাদও, মবাক্তা  ব্যফায়ী ভাগচয ংবিি চনফরগও অথ ব-াভাবচও ঈন্নয়ন এফং পুবিভান বৃবিয মেগে প্রধান 

গস্যয গুরুত্ব  প্রবাফ পগওব গঘতন ওগয মতারা; 

খ) ভাগচয সুবফধাফবঞ্চত ভবরা চনগকাষ্ঠীগও প্রধান স্য ঈৎাদন, ংযেণ  প্রবক্রয়াওযণ ওাগচ পৃক্ত ওগয অয়  

েভতায়গনয থ সুকভ ওযা; 

গ)  প্রধান স্য ঈৎাদন, ংযেণ  প্রবক্রয়াওগণয ওাগচ যুক্ত ওরগও অদৄবনও তথ্য এফং প্রযুবক্তকত জ্ঞান  জফজ্ঞাবনও 

ধাযণা ববরত জ্ঞান প্রদান  দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ প্রদান ওযা; 

ঘ)  প্রধান গস্যয ঈৎাদন বৃবিয ভাধ্যগভ অভদাবন বনববযতা ক্রভান্বগয় হ্রাওযণ এফং জফগদবও ভৄদ্র্া ব্যয় াশ্রয় ওযা;  

ঙ)  ভবরাগদয অয়ফধ বও ওাম বক্রগভ পৃক্ত ওযগণয ভাধ্যগভ দাবযদ্র্য বফগভাঘন  নাযীয েভতায়গন ায়তা ওযা ।   

  

১০.০ প্রওগেয টভূবভ:  

১০.১ ফাংরাগদগয মবৌকবরও ফস্থান, এফং প্রাকৃবতও বযগফগয ওাযগণ প্রচুয বযভাগণ ঋতুবববিও প্রধান স্য মমভন বফববন্ন 

প্রওায ডার, জতরফীচ, বঘনাফাদাভ, সূম বভঔী, য়াফীন, মেঁয়াচ, অদা, যসুন ঈৎাদগনয সুগমাক যগয়গঙ। বওন্তু অদৄবনও প্রযুবক্তকত 

জ্ঞান, তথ্য, পূবচ, ংযেণ প্রবক্রয়া এফং ফাচাযচাতওযণ বাগফয ওাযগন প্রধান স্য ঈৎাদন গনওটা রাবচনও ফগর 

কৃলওকণ ভগন ওগয। পগর ঘালীকণ বফগলত ক্ষুদ্র্ প্রাবন্তও ফা ফক বাঘালী সুগমাক বফদ্যভান থাওা গত্ব প্রধান স্য ঈৎাদগন 

অগ্র াবযগয় মপগরগঙন। থঘ এফ বনতয প্রগয়াচনীয় গস্যয ব্যাও ঘাবদা গত্ব ঈৎাদন  যফযাগয ভগধ্য াভঞ্জস্য 

মনআ। এয পগর ফাচাযদয ঠানাভা ওগয এফং ভল্য বৃবিয ওাযগণ চীফনমাো বফবিত য়। এ ওর প্রধান স্য ঈৎাদন বৃবি  
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যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন গর স্বাবাবফও ফাচাযদয বনয়ন্ত্রণ ওযা ম্ভফ গফ এফং এওআ াগথ অভদাবন ব্যয় াশ্রগয়য ভাধ্যগভ 

মদগয থ বননবতও ওাঠাগভা ভচবুগত ফদান যাঔা ম্ভফ গফ।  

 

১০.২ এ ওর স্য ঈৎাদগন ঈৎা, পু ুঁবচয মমাকান এফং প্রবযণ ন্যান্য ায়ও গমাবকতা প্রদান ওযা গর প্রধান 

গস্যয ঈৎাদন বৃবি ওযা ম্ভফ। পগর এওবদগও অভদাবন বনববযতা হ্রা ঔাদ্য বনযািা ফােবত ফরয় সৃবি গফ। ন্যবদগও 

কৃবলয ভাগনান্নয়ন  ঔাদ্যবা বযফতবগনয ফহুবফধ মেে সৃবি গফ। প্রধান গস্যয ঈৎাদন বৃবি, ঠিও ংযেণ  

ফাচাযচাতওযগণয ভাধ্যগভ অয় বৃবি, ওভ বংস্থান  দাবযদ্র্য বফগভাঘন প্রওগেয ন্যতভ রেয। 

 

১০.৩ ফাংরাগদ কৃবল ঈন্নয়ন ওগ বাগযন (বফএবডব) এফং কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয বফগলজ্ঞ  ওাবযকবয ায়তায় ৩ ফঙয 

মভয়াবদ (জুরাআ ২০০৫-জুন ২০০৯) ওভ বসূবঘ মদগয ২৬ মচরায ২০৪টি ঈগচরায় বফঅযবডবফ’য অতায় ফাস্তফায়ন ওযা য়। 

প্রওগেয প্রাগয়াবকও ফাস্তফতা, ঈওাযগবাকী দস্যগদয ঘাবদা  এফং প্রধান গস্যয ঈৎাদন বৃবিয রগেয প্রওগেয ওাম বক্রভ 

ঘাবরগয় মায়ায প্রগয়াচনীয়তা মদঔা মদয়। এঙাো ববি চনগকাষ্ঠীগও প্রবেগণয ভাধ্যগভ দেতা বৃবি এফং দাবযদ্র্য হ্রাগয 

ফহুভৄবঔ ওাম বক্রভ সৃবিয রগেয  পুনযায় ২য় ম বাগয় প্রওগেয ওাম বক্রভ ম্প্রাবযত ওগয মদগয ৬৪ মচরায ২৫৬টি ঈগচরায় 

বতন ফঙয মভয়াগদ ২০১১-১২ মথগও ২০১৩-১৪ ম বন্ত ওাম বক্রভ শুরু ওযা য় মা ংগাধন ওগয জুন’২০১৬ ম বন্ত ফবধ বত ওযা 

গয়গঙ।  

 

১১.০ প্রওগেয ংগাধন  নুগভাদন:  প্রওেটি ৬৪টি মচরায় ২৫৬টি ঈগচরায় ০১-০৭-২০১১ গত ৩০-০৬-২০১৪ ম বন্ত 

৫২৫৮.০২ রে টাওা প্রাক্কবরত ব্যগয় নুগভাদন ায়। যফতীগত ০৬-০৪-২০১৪ বরঃ তাবযগঔ ৮৩৫.৫৯ রে টাওা বৃবি মগয় 

মভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৬০৯৩.৬১ রে টাওায় ১ভ ংগাধন য় জুন/২০১৬ ম বন্ত।   

 

১২.০ প্রওগেয ভর ওাম বক্রভ: দর কঠন, প্রবেণ, প্রদ বণী ঔাভায স্থান, পু ুঁবচ কঠন  ঋণ ায়তা প্রদান।  

 
১৩.০ প্রওে বযঘারও পবওবত তথ্য: 

 

ক্রবভও প্রওে বযঘারগওয নাভ দফী পূণ বওারীন/ঔডওারীন ভয়ওার 

১। বকয়া ঈবেন অগভদ প্রওে বযঘারও পূণ বওারীন ০৮/০৫/১২-৩০/০৬/১৬ 

 
১৪.০ প্রওে বযদ বন:  
 

বযদ বন  ফণ বনা বস্থযবঘে 

কত ২৭/১০/২০১৬ তাবযঔ ফাস্তফায়ন বযফীেণ  ভল্যায়ন বফবাগকয বযঘারও 

(অযবড) মভাঃ অরভকীয মাাআন ওর্তবও যংপুগযয ফাংরাগদ ল্লী ঈন্নয়ন মফাড ব 

(বফঅযবডবফ), ঈবযঘারগওয ওাম বারয় বযদ বন ওযা য়। বযদ বন য মঔাগন 

প্রধান স্য ঈৎাদন, ংযেণ, প্রবক্রয়াওযণ  ফাচাযচাতওযণ ওভ বসূবঘ (২য় 

ম বায়) (১ভ ংগাবধত) প্রওে ওাম বক্রভ বনগয় যংপুয মচরায ওভ বওতবাগদয বত ভত 

বফবনভয় বা নুবষ্ঠত য়। ঈক্ত বায় বফঅযবডবফ যংপুয ঈবযঘারও চনাফ মভাঃ 

অফদু বুয বাবতত্ব ওগযন। বতবন যংপুয মচরায বফববন্ন ঈগচরায গ্রকবত 

বনগয় বদও বনগদ বনা ভরও ফক্তব্য ঈস্থান ওগযন। বতবন ফগরন প্রওে ঘরভান 

ফস্থায় প্রওগেয বত  DAE, BADC, RUKUB এফং ঈগচরা ম বাগয় 

ঈগচরা মঘয়াযম্যান  বনফ বাী বপায ভন্বয়  গমাবকতায ভাধ্যগভ 

ঈওাযগবাকী  প্রধান স্য ডার, জতর, ভরা  এফং ভুট্টা চাতীয় পর ঈৎাদন 

ওযা গয়গঙ। ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা বগগফ বফঅযবডবফ াংকঠবনও ওভ বওাড  

প্রধান স্য বফগলজ্ঞগদয ভাধ্যগভ মটওবনওযার বফলগয় প্রওেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গঙ। 

বতবন প্রওগেয ভাধ্যগভ ঋণ প্রদান ওভ য়া বফলগয় কৃবল ব্যাংগওয বত বেেীয় 

চুবক্ত য়া গত্ব বফববন্ন প্রওায য়যানীয ওথা তুগর ধগযন মমভনঃ চবভয দবরর 

চভা, ঔাচনা বযগাগধয যবদ য়।  ফক বাঘালীয এফ বওছুআ মনআ। যফতীগত মমন 

প্রওগেয ভাধ্যগভ ঋণ প্রদান ওযা য় তায চন্য (Seed Money) এয ব্যফস্থা থাওায 

যাভ ব মদন। গয জুরাআ/১১ মথগও জুন/১৬ আং ম বন্ত প্রওগেয মভয়াদওারীন ভয় 

গ্রকবত বঘে বায় ঈস্থান ওযা য়। 
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ঙওঃ যংপুয মচরায জুন/১৬ ম বন্ত গ্রকবত 

 
                    

মচ

রা 

ক্র

. 

নং 

ঈগচ

রা 

চবয

 

দর কঠন দস্য 

ন্তভু ববক্ত 

পূ ুঁবচ কঠন ঈওাযগবাকী 

চব

ন 

রে 

ভাো 



চব

ন 

রে 

ভাো 

চব

ন 

রে 

ভাো 

চবন রে 

ভাো 



চব

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

যং

পুয 

১ ওাঈ

বনয়া 

৯০

০ 

৩০ ৩০ ৯০০ ৯০

০ 

৬.৮

৬ 

২.৯ ৯০০ ৮৪

০ 

২ কিাঘ

ো 

৯০

০ 

৩০ ৩০ ৯০০ ৯০

০ 

৬.৮

৬ 

২.৭২ ৯০০ ৮৪

০ 

৩ ীযক

ঞ্জ 

৯০

০ 

৩০ ৩০ ৯০০ ৯০

০ 

৬.৮

৬ 

১.২৬ ৯০০ ৮৪

০ 

৪ বভঠাপু

কুয 

৯০

০ 

৩০ ৩০ ৯০০ ৯০

০ 

৬.৮

৬ 

১.৬৪ ৯০০ ৮৮

০ 

৫ ফদযক

ঞ্জ 

৯০

০ 

৩০ ৩০ ৯০০ ৯০

০ 

৬.৮

৬ 

৩.৮১ ৯০০ ৮০

০ 

৬ ীযকা

ঙা 

৯০

০ 

৩০ ৩০ ৯০০ ৯০

০ 

৬.৮

৬ 

১.৬৩ ৯০০ ৮০

০ 

 মভাট ৫৪

০০ 

১৮০ ১৮

০ 

৫৪০

০ 

৫৪

০০ 

৪১.১

৬ 

১৩.৯৬১

৩.৯৬ 

৫৪০

০ 

৫০

০ 

দরগনতা প্রবেণ প্রদ বণী ঔাভায ঋণ বফতযণ ঋণ অদায় 

রে 

ভাো 

চবন রে 

ভাো 

চবন ভা ফঙয ক্রভ ভা ফঙয ক্রভ 

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ 

৩০ ৩০ ১০ ১০ ০ ০ ০.৩ ০ ০ ০ 

৩০ ৩০ ১০ ১০ ১.২ ৮.৬৭ ১৭.৯৪ ০.৬৭ ৫.১৭ ৬.৬৭ 

৩০ ৩০ ১০ ১০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৩০ ৩০ ১০ ১০ ০ ০ ০.৫৩ ০ ০.২৫ ০.২৫ 

৩০ ৩০ ১০ ১০ ০ ০.৬৭ ১.১৭ ০ ০.৩৪ ০.৩৪ 

৩০ ৩০ ১০ ১০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১৮০ ১৮০ ৬০ ৬০ ১.২ ৯.৩৪ ১৯.৯৪ ০.৬৭ ৫.৭৬ ৭.২৬ 

 

ঈগল্লখ্য, ঋণ অদাগয়য মল ভয়ীভা জুন/২০১৭ার, মগতু ভাঠ ম বাগয় ঋণ অদায় 

ঘরভান যগয়গঙ।  

 

যবদন ২৮-১০-২০১৬ তাবযঔ বফঅযবডবফ, যংপুয এয ঈবযঘারও চনাফ মভাঃ 

অফদু বুয এফং প্রধান স্য বফগলজ্ঞ চনাফ মভাঃ নাবচভ ঈবেন এয াগথ 

যংপুয মচরায কিাঘো ঈগচরা ওাম বারয় ভত বফবনভয় বা নুবষ্ঠত য় । মঔাগন 

ঈগচরা ওভ বওতবায বত প্রওে ওাম বক্রভ ফাস্তফায়ন পবওবত ভতবফবনভয় মগল 

চানগত াযরাভ প্রওগেয ওাম বক্রভ (িবববিও) অানুরু বচবত গর ঋণ 

ওাম বক্রভ তবাক চবন ওযা ম্ভফ য়বন। ওাযণ ব্যাংগওয ওর াঔায় 

চাভানতবফীন ঋন প্রদান না ওযায় এফং এফং চবভয দবরর, যঘা, ঔাচনায 

যবদ বফববন্ন প্রওায ওাকচে ঘায়ায পগর কৃলগওযা কৃবল ঋণ ায়বন। প্রওগেয 

ভাধ্যগভ প্রবেণ, ক্ষুদ্র্ ঞ্চয়, প্রদ বণী প্লট স্থাগনয দ্বাযা কৃলওগদয ঈক্ত পর ঘাগল 

অগ্র মফগেগঙ ফগর আঈঅযবড অঃ ভান্নান চানান। অগরাঘনা মগল খাটকটাযী 

প্রধান স্য ঈৎাদন কৃলও দগর ওার ১১.৩০ খটিওায ভয় বকগয় ঈঠান জফঠগওয 

ভাধ্যগভ ভৄক্ত অগরাঘনায় ং গ্রণ ওবয। ঈক্ত অগরাঘনায় দগরয বাবত চনাফ 

ঞ্জয় কুভায ফগরন অভযা ক্ষুদ্র্, প্রাবন্তও  ফক বাঘালী বফঅযবডবফ ওর্তবও প্রবেগণয 

ভাধ্যগভ স্ব-ঈগদ্যাগক এঔানওায ঘাল বফভৄঔ পর অদা, যসুন, মেঁয়াচ, ভবযঘ ডার 

চাতীয়  জতর চাতীয় পর ঘালাফাদ িবত  মযাকফারাআ দভন িবত পগওব 

অদৄবনও ওরা-মওৌর  ধ্যান ধাযনায ভাধ্যগভ অভযা বাগরা পর পরাগত েভ 

গয়বঙ। তগফ ঋগণয ব্যফস্থা থাওগর অগযা ফাবণবচযও বাগফ মফব চবভ এ ওর 

রাবচনও পর ঘাগলয অতায় অনা ম্ভফ। বওন্তু ঋণ প্রাবপ্তগত ব্যাংও না প্রওায 

য়যানী ওগয। মাগত যফতীগত বফঅযবডবফয ভাধ্যগভ ঋগণয ব্যফস্থা য়। দস্য মভাঃ  
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ারাভ ফগরন ০২-১২-২০১৪ আং তাবযগঔ প্রধান স্য দর কঠন ওগয (১.৫ ফঙয) 

৪৫,০০০/- টাওা ঞ্চয় চভা ওগযবঙ। বওন্তু যওাযীবাগফ বওছু অবথ বও ায়তা ওযগর 

পু ুঁবচ কঠন বৃবি বতত চবভগত প্রধান স্য ঘাল বৃবি াগফ ফগর অভায ভগন য়। 

পগর বযফাগযয ঘাবদা বভটিগয় ফাচাগয  বফবক্র ওগয অভযা অবথ বওবাগফ রাবফান 

গফা।  
 

দস্য মভাঃ অবযপ ফগরন প্রবেণ বাতা ১৫০/- মথগও বৃবি ওযগর কৃলও প্রবেগণয 

প্রবত ভগনাগমাকী এফং অবথ বওবাগফ রাবফান গফ। প্রবেণ গ্রগণ অগ্রগয দ্বাযা জ্ঞান 

বৃবি াগফ াগথ াগথ পর ঈৎাদন বৃবি াগফ। দস্য শ্রী অশুগতাল ফগরন এ 

ফৎয দর কঠগনয য প্রবেণ মগয় বনগচ এফং দগরয ওর দস্য অয ফাবয 

গত ভবযঘ, অদা, লুদ এফং ডার চাতীয় পর ক্রয় ওবযনা।  

দস্য মভাঃ ভবতঈয যভান ফগরন কৃবল ঋণ না ায়ায ভর ওাযন দারাগরয 

ঈৎাত, ব্যাংও ম্যাগনচাগযয য়যানীভরও ওথাফাতবা, দবরর, যঘা আতযাবদ না বদগত 

াযা। অভাগদয মবদ বাগরা ফীগচয ব্যফস্থা এফং মফব মফব প্রবেণ বদগর মফব 

ঈকৃত গফা ফগর অা ওবয। ফাচাগযয ফীচ প্রায় নি পগর ফক বা  প্রাবন্তও ঘালীযা 

ফাযফায পরানী য়ায পগর এ ওর পর ঈৎাদগন অগ্র  াযাগে।  

দগরয ভবন্বত সুাবয ভঃ 

 

1) প্রওগেয ভাধ্যগভ ঋণ প্রদাগন দস্যগদয অগ্র বৃবি াগফ।  

2) বতত চবভগত এ ওর প্রধান পর ঘাল ওগয চবভয গফ বাচ্চ ব্যফাগযয 

ভাধ্যগভ ঈৎাদন বৃবি াগফ।  

3) মফব মফব ঈৎাদনভঔী প্রবেণ প্রদান ওযগত গফ।  

4) ঞ্চয় ঠগন যওাযী ায়তা প্রদাগন ঞ্চয় অগযা মফব বৃবি াগফ এফং 

কৃলও বনগচ বনগচ স্বাফরবী গত াযগফ।  

      ৫)  অগরাঘনা মগল ভাঠ ম বাগয় বযদ বগন মায় মঔাগন লুদ  ভাওরাআ  

           পর স্বে ঔযগঘ ঘাল ওগয বধও রাবফান গফ ফগর কৃলগওযা ফগরন।  

 

বভঠাপুয ঈগচরায এওটি কৃলও দগরয াগথ ভত বফবনভয় বায অগয়াচন ওযা য়। 

কৃলও দরটিয নাভ ফাতান বতপপুয প্রধান স্য কৃলও দর। দস্য ংখ্যা ৩০ চন। 

ঈক্ত দগর ঈবযঘারও অফদু বুয বফববন্ন বদও বনগদ বনাভরও ফক্তব্য মগল 

কৃলওগদয াগথ ভৄক্ত অগরাঘনায় চানগত াযরাভ কৃবল ঋণ না ায়ায ওাযগন 

প্রধান স্য ঈৎাদন দর কঠগণয মদয ফঙয য ঈৎাদন  অগ্র াযাগত গয়গঙ। 

যফতীগত প্রওগেয ভাধ্যগভ ঋণ প্রদান, প্রওে গত বার ফীচ যফযা এফং ঠিও 

ফাচায ব্যফস্থানায অগ্র প্রওা ায়। দগরয দস্য বফপ্লফ ফগরন, মিবনং ায়ায 

পগর পূগফ বয মঘগয় ঘালাফাদ বৃবি মগয়গঙ। ঈঠান জফঠও মগল প্রবেগনািয ঘালকৃত 

এওচন কৃলগওয অদা পগরয ভাঠ বযদ বন ওবয। প্রবেণ মগয় অদায পরন বার 

গয়গঙ ফগর চানান।   

 

২৯-১০-২০১৬ আং তাবযগঔ  RDA এয প্রওে বযদ বন মগল ফগুো মচরায দৄনট 

ঈগচরায প্রওেভুক্ত বফশ্ব বযকাঙা (ঈিযাো) নাভও এওটি দগরয াগথ ভত 

বফবনভয় বা ওযা য়। বায় ঈক্ত দগরয ওর দগস্যয বত প্রওে বফলগয় ভৄক্ত 

অগরাঘনা য় এফং প্রওে ফাস্তফায়গনয পূগফ বয এফং গযয তাগদয থ বননবতও ফস্থা 

বনগয় অগরাঘনা ওযা য়। ঈক্ত দগরয াবন নাভও এওচন কৃলও বতগরয প্রদ বনী 

প্লট স্থাগনয ভাধ্যগভ ৬ তও চবভগত ২৫০০/- টাওা রাব ওগযগঙন ফগর ওথা ব্যক্ত 

ওগযন। দগরয ঞ্চয় চভা ব্যত যগয়গঙ এফং প্রবত চগনয কগে ২৭৩০/- টাওা ওগয 

চভা গয়গঙ। দগরয ঔাতাে  া ফআ বনয়বভত ওযণ ওযা গয়গঙ। দর কঠগনয 

য প্রবেণ ায়ায পগর  প্রধান স্য বতত চবভগত এফং অফাবদ চবভগত 

ঈৎাদন বৃবি মগয়গঙ। দগরয বাবত ফগরন প্রধান স্য প্রধান গস্যয মঘগয় 

রাবফান য়ায় বদন বদন ঈৎাদন বৃবি াগে এফং কৃবল ঋগণয ব্যফস্থা থাওগর 

অভযা ফাবণবচযও বাগফ ঘালাফাদ ওযগত াযগফ। গয ভাগঠ  অদা, লুদ এফং 

ভাওরাআ ঘাল িবত বযদ বন ওবয।  বযদ বনওাগর মদঔা মায় মম, প্রবেণ মগয় 
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১৫.০  াধাযণ ম বগফেণঃ 

বযদ বনওাগর প্রওগেয বফববন্ন ওাম বক্রভ ম বগফেণ, সুপরগবাকী  ওভ বওতবাগদয াগথ অগরাঘনা এফং ন্যান্য তথ্যভ 

ম বাগরাঘনা ওগয প্রতীয়ভান য় মম, ঈক্ত প্রওে ভাঠ ম বাগয় ঠিওবাগফ ফাস্তফাবয়ত গয়গঙ। ওর ওাম বক্রগভয ডাটাগফচ 

ংযবেত যগয়গঙ। পর ঈৎাদন  ফাচাযচাতওযগণ কৃবল ঋগণয ( Seed Money) সুব্যফস্থা প্রওগেয ভাধ্যগভ ওযা মমগত 

াগয। বতত চবভ গফ বাচ্চ ব্যফায এ প্রওগেয ভাধ্যগভ ওযা মমগত াগয। পগর এওবদগও ঈৎাদন বৃবিাগফ, যবদগও 

ওভ বংস্থাগনয সৃবি গফ। বাগরা ফীচ বাগরা পর বদগফ এ ধাযাফবওতায় প্রওগেয ভাধ্যগভ বার ফীগচয ংস্থান ওযা মমগত 

াগয। ভাঠ ম বাগয় কৃবল বফবগকয ায়তায় ঠিওবাগফ প্রদ বণী প্লট স্থান ওযা গয়গঙ। ঈগচরা বপগ এফং বভবতয বনওট 

ওর নবথে মথাযীবত ংযবেত অগঙ। ঈগচরা  মচরা ম বাগয় দস্য প্রবেগণয নবথে  বস্থযবঘে যগয়গঙ। দগর ক্ষুদ্র্ 

ঞ্চয় কঠগনয ওর ডকুগভে মথা াফআ, ঞ্চয় মযবচিায  দস্য মযবচিায ংযবেত যগয়গঙ। প্রওে ঘরভান ফস্থায় 

ওভ বঘাযী বনয়বভত দেতায াগথ দাবয়ত্ব ারন ওগযগঙন এফংকৃলও প্রবেণ মগয় ওভ চবভগত বনগচয অবথ বও েভতা নুাগয 

অদা, ডার, লুদ ঘাল ওগযগঙ  রাবফান গয়গঙ।  

 

১৬.০ ভস্যা: 

            ১) কৃবল ঋণ ায়া মায়বন/ওভ ায়া মকগঙ।   

            ২) বাগরা ফীচ ায়া মায়বন, পগর পর বার য়বন।  

            ৩) ংযেণাকাগযয ব্যফস্থা থনআ।  
            ৪) গুণকত ভাগনয ায  (জচফ  যাায়বনও) ম বাপ্ত ায়া মায়বন।   

            ৫) ঈচ্চতয প্রবযণ মদয়া য়বন।   

            ৬) প্রদ বণী প্লট অনুাবতও াকয ওভ য়া এফং  

            ৭) কৃলগওযা ঋণ না মগয় ঞ্চয় চভা বদগত নীা প্রওা ওগযগঙ।   

   

১৭.০ প্রওগেয াবফ বও গ্রকবতঃ 
 

বফঅযবডবফ’ প্রওেটি মভাট ৫২৫৮.০২ রয টাওা নুগভাবদত ব্যগয় জুরাআ ২০১১ গত জুন ২০১৪ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয চন্য ১৪-

০২-২০১২ তাবযগঔ নুবষ্ঠত এওগনও বায় নুগভাবদত য়। যফতীগত ২(দুআ) ফঙয মভয়াদ বৃবি ১ভ ংগাধন বাগফ মভাট 

৬০৯৩.৬১ রয টাওা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ ২০১১ গত জুন ২০১৬ মভয়াগদ ফা স্তফায়গনয চন্য ভাননীয় বযওেনা ভন্ত্রী ওর্তবও 

০৬-০৪-২০১৪ তাবযগঔ নুগভাবদত য়। প্রওেটিয মভয়াদ এফং ব্যয় বযফবতবত মযগঔ ০২-০৫-২০১৬ তাবযগঔ অ ন্তঃঔাত 

ভন্বগয়য প্রাবনও অগদ চাবয ওযা য়। প্রওেটি জুরাআ ২০১১ গত জুন মভয়াগদ মভাট ৬০৯৩.৬১ রয টাওা নুগভাবদত 

ব্যগয়য ভগধ্য ভন্ত্রণারয় ওর্তবও ঙােকৃত থ ব ৫৪৯৩.০০ রয টাওা গত ৫৩৬৬.৬৯ রয টাওা (গ্রকবতঃ ৯৮%) প্রকৃত ব্যগয় 

প্রওেটি ভাপ্ত য়। প্রওগেয মভাট অবথ বও গ্রকবত ৮৮.০৭%।  

 

ভাগঠ অদা, লুদ এফং ভাওরাআ ঘাল ওযগত দে এফং অগ্রী গয়গঙ। তগফ কৃবল 

ঋণ াগে না ফগর চানা মায়। 
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১৮.০ প্রওগেয ঈগেশ্য চবন:  
 

বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রকবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

ও) প্রওে এরাওায প্রধান স্য মমভন- 

ডার, বযলা, ভবযঘ, মেঁয়াচ, অদা, যসুন, 

ভুট্টা  বভবি অলু ঈৎাদগনয মেে সৃবি  

ঈৎাদন বৃবিয ভাধ্যগভ চাতীয় থ বননবতও 

প্রবৃবি খটাগনা এফং দাবযদ্র্য হ্রাওযণ।  

 

  প্রধান স্য ঈৎাদগন ফতববটা  অফাদী বতত চবভ ব্যফাগযয মেে সৃবি 

গয়গঙ, মা ভাঠ ম বাগয় প্রদীত গয়গঙ।  

  চাতীয় বাগফ ডার,মতর,ভরা চাতীয় পর ভ ঈৎাদন বৃবি গয়গঙ( প্রওে 

মভয়াদ ওারীন)।   

  ঈক্ত প্রওগেয ভাধ্যগভ ঈৎাদন বৃবিগত ক্ষুদ্র্, প্রাবন্তও.ফক বাঘালী  ভবরাগদয 

অআবচএ ভরও ওভ বওাড সৃবিয পগর ওভ বংস্থান তথা মফওাযত্ব হ্রাগয ভাধ্যগভ ঈক্ত 

দগর বওছুটা দাবযদ্র্যতা হ্রাগয সৃবি গয়গঙ। 

 

 ২০১৩-১৪   ২০১৪-১৫    মভাট    

 চাতীয় প্রওে চাতীয় প্রওে  পগরয 

নাভ 

চাতীয়  প্রওে 

 চবভ 

(রে 

মঃ)  

ঈৎাদ

ন (রে 

মভ.টন)  

চবভ 

(রে 

মঃ)  

ঈৎাদন 

(রে 

মভ.টন)  

চবভ 

(রে 

মঃ)  

ঈৎাদ

ন (রে 

মভ.টন)  

চবভ 

(রে 

মঃ)  

ঈৎাদন (রে 

মভ.টন)  

চবভ 

(রে 

মঃ)  

ঈৎাদ

ন (রে 

মভ.টন)  

চবভ 

(রে 

মঃ)  

ঈৎাদন 

(রে 

মভ.টন)  

 ডার  ৭.৪ ৮.২৪ ০.০১২

৩ 

০.০১৯ ৭.৮৬ ৮.৯৩ ০.০৮৩ ০.০৬

৯৪ 

 ডার 

পর 

১৫.২

৬ 

১৭.১৭ ০.০৯৫

৩ 

০.০৮৮৪ 

মতর  ৭.৯৭ ৯.৬৫ ০.০২৮ ০.০৩৭ ৮.৩

৪ 

১০.৪ ০.১৫১ ০.৩৩

৪ 

মতর পর  ১৬.৩

১ 

২০.০৪ ০.১৭৯ ০.৩৭১ 

ভ

রা  

৫.২৪ ২৮ ০.০৩৭ ০.২০৭২ ৫.৪২ ৩১.২ ০.০৫০৫ ০.২৯

৬৮ 

ভরা 

পর  

১০.৬

৬ 

৫৯.২ ০.০৮৭৫ ০.৫০৪ 

 

ঔ) ক্ষুদ্র্, প্রাবন্তও  ফক বাঘাবল কৃলওগদয 

াংকঠবনও ওাঠাগভায ন্তভূ বক্ত ওগয প্রধান 

স্য ঈৎাদন, ংযেণ, প্রবক্রয়াওযণ  

ফাচাযচাতওযগণ ঈদ্বুিওযণ। 

 

ক্ষুদ্র্, প্রাবন্তও, ফক বাঘালী  ভবরাগদয াংকঠবনও ওভ বওাড সৃবিয ভাধ্যগভ দরীয় 

ভগনাবাফ সৃবি  ন্যায্য বধওায অদাগয় ংকঠগনয ভাধ্যগভ াভাবচও ঐগওযয সৃবি 

গয়গঙ।  

দগরয ংখ্যা দস্য ংখ্যা পুরুল (%) ভবরা (%) 

৭৬২৫টি ২১৭৯৯৬চন ১৪৬০৫৮ চন(৬৭%)  ৭১৯৩৮চন(৩৩%) 
 

ক) ক্ষুদ্র্, প্রাবন্তও, ফক বাঘালী  ভবরা 

শ্রবভওগদয ফােীয অবিনায় ঘালগমাগ্য 

বতত চবভগত প্রধান স্য ঈৎাদগন ঈদ্বুি 

ওযা।  

বতত চবভয বধও ব্যফাগয ঈৎাদন বৃবি মগয়  মমভনঃ অদা লুদ ভবযঘ 

আতযাবদ  অবিনায অগাগ ঈদ্বুিওযগণয পগর ঘালাফাদ বৃবি মগয়গঙ।  

খ) ঈৎাদও, মবাক্তা  ব্যফায়ী 

ভাগচয ংবিি চনফরগও অথ ব-াভাবচও 

ঈন্নয়ন এফং পুবিভান বৃবিয মেগে প্রধান 

গস্যয গুরুত্ব  প্রবাফ পগওব গঘতন 

ওগয মতারা।  

প্রওগেয প্রবেণ, প্রদ বণী প্লট স্থান  গঘতনাভরও ববজ্ঞতা বফবনভগয়য  ভাধ্যগভ 

ঈক্ত পগরয পুবিগুণ পগওব গঘতনতা বৃবি মগয়গঙ।  

গ) ভাগচয সুবফধাফবঞ্চত ভবরা 

চনগকাষ্ঠীগও প্রধান স্য ঈৎাদন, 

ংযেণ  প্রবক্রয়াওযণ ওাগচ পৃক্ত ওগয 

অয়  েভতায়গনয থ সুকভ ওযা।  

সুবফধা ফবঞ্চত নাযীগদয েভতায়গনয ভাধ্যগভ াবযফাবযও অয় ফধ বনভরও ওভ বওাগড 

ং গ্রণ  পু ুঁবচকঠগনয দ্বাযা ঈক্ত প্রওগে ন্তভু ববক্তয পগর াভাবচও ভম বাদা  

নীবতগফাধ সৃবি গয়গঙ।  

ঘ) প্রধান স্য ঈৎাদন, ংযেণ  

প্রবক্রয়াওযণ ওাগচ যুক্ত ওরগও অদৄবনও 

তথ্য এফং প্রযুবক্তকত জ্ঞান  জফজ্ঞাবনও 

ধাযণা ববরত জ্ঞান প্রদান  দেতা ঈন্নয়ন 

প্রবেণ প্রদান ওযা।  

কৃবল  ম্প্রাযণ বফবাক, বফএবডব  বফববন্ন কৃবল পওীয় মেও মাল্ডাযগদয 

ভাধ্যগভ নতুন নতুন প্রযুবক্ত পগওব ম্যও জ্ঞান প্রদান   াগত-ওরগভ বোদাগনয 

ভাধ্যগভ পর ঈৎাদগন অগ্র সৃবি  রাবফান গে।  

ঙ) প্রধান গস্যয ঈৎাদন বৃবিয ভাধ্যগভ 

অভদাবন বনববয ক্রভান্বগয় হ্রাওযণ এফং 

জফগদবও ভৄদ্র্া ব্যয় াশ্রয় ওযা। 

চনফহুর ফাংরাগদগ ঘাবদা ভাবপও ঈৎাদগনয গনওটাআ প্রওগেয দগস্যয দ্বাযা 

প্রধান পর ঈৎাদগনয পগর বফগদ গত বওছুটা অভদানী হ্রা  জফগদবও 

ভৄদ্র্ায াশ্রয় গে।  

চ) ভবরাগদয অয়ফধ বও ওাম বক্রগভ পৃক্ত 

ওযায ভাধ্যগভ দাবযদ্র্য বফগভাঘন  নাযীয 

েভতায়গন ায়তা ওযা। 

প্রওগেয ৩০%  ভবরা পৃক্ত য়ায় ঈগচরা  মচরা ম বাগয় প্রগফাধীওাগযয 

ভাধ্যগভ জনবতওতা   াভাবচওতায বযফতবগনয দ্বাযা নাযীযা অচ বফববন্ন প্রবেণ 

 ভাঠ বদফগ ফক্তব্য ঈস্থান ওগযন। এগত প্রতীয়ভান য় মম, নাযীয েভতায়ন 

সৃবি গয়গঙ।  
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১৯.০ অআএভআবডয ম বাগরাঘনা: 

 

            ১) কৃবল ঋণ ায়া মায়বন/ওভ ায়া মকগঙ, ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা বফঅযবডবফ ীড-ভাবন মথগও ঋগণয ব্যফস্া 

ওযগত    াগয; 

            ২) বাগরা ফীচ ায়া মায়বন, পগর পর বার য়বন, বার ফীচ বফএবডব এয ভাধ্যগভ যফযা ওযা মমগত াগয; 

            ৩) ংযযণাকাগযয ব্যফস্থা থনআ, ঈন্নত ফীচ ংযযমণয  চন্য ংযযণাকাগযয প্রগয়াচন;  

            ৪) গুণকত ভাগনয ায  (জচফ  যাায়বনও) ম বাপ্ত ায়া মায়বন, ম বাপ্ত গুণকত ভাগনয ায যফযা ওযা প্রগয়াচন;    

            ৫) ঈচ্চতয প্রবযণ মদয়া য়বন, ওাম বওয অগযা প্রবযণ প্রগয়াচন;    

            ৬) প্রদ বণী প্লট অনুাবতও ওভ য়া, কৃলও প্রদ বণী প্লট মফব গর অগযা াগত-ওরগভ প্রবযমণয সুগমাক মত এফং  

            ৭) কৃলগওযা ঋণ না মগয় ঞ্চয় চভা বদগত নীা প্রওা ওগযগঙ, কৃলগওয কৃবল ঋণ চরবয ওযা মমগত াগয।   

    

২০.০ সুাবয: 

 

 ১)  ফাস্তফায়নোযী ংস্া বফঅযবডবফ’য ভাধ্যকভ প্রেকল্প ঋকণয ংস্ান েযা; 

 ২)  বতত জবভ ব্যফাকযয ঈকেকে প্রদ থণী প্লকটয ংখ্যা বৃবি েযা; 

 ৩)  প্রেকল্পয ভাধ্যকভ গুণগত ও ঈন্নত ভাকনয ফীজ কৃলকেয বনেট যফযা বনবিত েযা; 

 ৪)  কৃলে ম থাকয় গুণগত জজফ াকযয (বাবভ থ েকপাষ্ট, ফায়ফীয় েকপাষ্ট) ব্যফস্ানা েযা থমকত াকয; 

 ৫)  অদৄবনে ফা ঈচ্চতয প্রবযণ ব্যফস্া েযা; এফং  

 ৬)  কৃবলবববিে এআ প্রেল্পটি নতুন অবিকে ভগ্র থদক পুনযায় গ্রণ েযা থমকত াকয। 
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কফাবদশু ারন এফং ফাগয়াগ্যা মফাতরচাতওযগণয ভাধ্যগভ দাবযদ্র্য বফগভাঘনভরও প্রাগয়াবকও কগফলণা 

(ংগাবধত) -ীল বও প্রওগেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

 

১.০ প্রওগেয নাভ  : কফাবদশু ারন এফং ফাগয়াগ্যা মফাতরচাতওযগণয ভাধ্যগভ দাবযদ্র্য বফগভাঘনভরও 

প্রাগয়াবকও কগফলণা (ংগাবধত) প্রওে। 

২.০ বনফ থাী ংস্থা  : মঘ  াবন ব্যফস্থানা মওন্দ্র (বঅআডবিঈএভ), ল্লী ঈন্নয়ন এওাগডভী, ফগুো। 

৩.০ প্রাবনে ভন্ত্রণারয় : ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যোয, ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

৪.০ প্রেল্প এরাো : থদকয ৩৮ থজরায ১১২টি গ্রাভ।  

বিস্তাবরত সংযযাজনী-ক দ্রষ্টব্য। 

৫.০      প্রকযের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় : 

  

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নওার 

 প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন

ওার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নওাগর

য %) 

ভর ১ভ 

ংগাবধত 

 ভর ংগাবধত 

১১৬১.৪০ ৫১৫৫.৭৪ ৫১১৬.২০ মগন্ফবয 

২০০৯ মথগও 

জুন ২০১২ 

ম বন্ত 

মগন্ফবয ২০০৯ 

কত জুন ২০১৪ 

ম বন্ত, যফতীগত 

ব্যয় বৃবি 

ব্যবতগযগও মভয়াদ 

বৃবি ১ ফঙয ৬ ভা 

মগন্ফবয 

২০০৯ 

মথগও 

বডগবয 

২০১৫ ম বন্ত 

বৃবি 

৩৯৫৪.৮০ 

রয টাো 

(৩৪৪%) 

বৃবি ৩ ফছয ৬ 

ভা 

(১২৩%) 

 

 

৬.০ ংক বববিও গ্রকবত: সংযযাজনী-খ দ্রষ্টব্য। 

৭.০ ওাচ ভাপ্ত থাওগর তায ওাযণ: প্রওগেয প্রগয়াচনীয় মওান ংগকয ওাচ ভাপ্ত মনআ। 

৮.০ ভল্যায়ন িবত (Methodology):  অগরাঘয প্রওগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ ওযা 

গয়গঙ; 

 বডবব ম বাগরাঘনা; 

 ভন্ত্রণারয় ওর্তবও মপ্রবযত প্রওগেয ফাস্তফায়ন গ্রকবত ম বাগরাঘনা; 

 ববঅয ম বাগরাঘনা; 

 কাগজর বাস্তব অগ্রেবত যাচাই এবং তথয ংগ্রগর জন্য গরজবমগন পবরদলথন ও সুফলভ োগীভের াগথ 
আগাচনা; 

 বেয়াবযং ওবভটিয ওাম ববফফযণী ম বাগরাঘনা; এফং 

 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবিি ওভ বওতবাগদয াগথ অগরাঘনা। 

 

৯.০ প্রকল্পেয উল্পেশ্য :  

বফববন্ন অয়ফধ বনভরও ওভ বওাড ফা স্তফায়গনয রকযয দয চনবক্ত জতযী  ক্ষুদ্র্ ঋণ বফতযণ  নফায়নগমাগ্য জ্বারানী জতযীয 

ভাধ্যগভ দবযদ্র্তা ওবভগয় অনাআ এ প্রওগেয ভর ঈগেশ্য। এঙাো প্রওগেয সুবনবদ বি ঈগেশ্যাফরী বনম্নরূঃ 

ও) প্রাবণপদ ব্যফস্থানা বফলয়ও বফববন্ন অয়ফধ বনভরও ওভ বওাড, ফাগয়াগ্যা মফাতরচাতওযণ, জচফায ঈৎাদন 

ওযা; 

ঔ)  ঔাফায, গৃস্থারী, প্রাবণপদ ব্যফস্থানা ওাগচ বনযাদ াবন যফযা বনবিত,  ঈদ্যান না বাযী এফং ফতফাবেয 

অবিনায় বি ঘাল ওযা; 

ক)  প্রাবণপদ ব্যফস্থানা এফং বফববন্ন অয়ফধ বনভরও ওভ বওাড বনবিত ওযায চন্য চ গতব ক্ষুদ্র ঋগণয ব্যফস্থা 

ওযা; 

খ)   জফদুযবতও বক্ত  প্রাকৃবতও গ্যা াশ্রয় ওযা;  
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গ)  প্রওে সুবফধাগবাকীগদয চীফনমাোয ভাগনান্নয়গনয রকযয স্বল্প বযগয বফদুযগতয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা; এফং 

ঘ)   গ্রাভীণ চনগকাবষ্ঠয অথ ব-াভাবচও ফস্থায ঈন্নয়ন ওযা। 

 
১০.০ প্রকল্পেয টভূমভ : 

 

ফাংরাগদগয গ্রাভাঞ্চগর বফগল ওগয যন্ধন ওাগচ কাঙ, ডারারা, ঔেকুটা, পগরয নাো, শুওগনা মকাফগযয ঘুটা জ্বারানী 

বগগফ ব্যফায গয় অগঙ। প্রবতফঙয প্রায় ১০৭ মওাটি ভন ফা ৩ মওাটি ৯০ রয টন এধযগনয প্রঘবরত জ্বারানী ব্যফায 

গে। এয পগর এও বদগও কাঙারা দ্রুত ঈচাে গয় মাগে ন্যবদগও অভাগদয বযণাভদব বতায ওাযগণ বযগফ  

চরফায়ুগত েগঙ ফহুভৄঔী বফরূ প্রবাফ। জচফায বগগফ ফচবযগও চবভগত ব্যফাগযয বযফগতব জ্বারানী বগগফ ব্যফাগযয 

পগর ভাটি ফবঞ্চত গে জচফ দাথ ব মথগও। পর শ্রুবতগত ভাটি দ্রুত ঈফ বযতা াবযগয় মপরগঙ। পগর প্রগয়াচনীয় যাায়বনও ায 

ব্যফাগযয গয পগরয পরন অানুরূ ফােগঙ না, ঔাগদ্যয স্বাদ ওগভ মাগে এফং ভাটি াবযগয় মপরগঙ ঈৎাদনীরতা। 

দ্রুতাগয চনংখ্যা বৃবিয ওাযগণ বদন বদন জ্বারানী ংওট বৃবি াগে। মায পগর কৃবল  বযগফ চনচীফন এও বয়াফ 

ংওগটয বদগও এবকগয় মাগে এফং বযগফগয বাযাম্যীনতা তথা চরফায়ু বযফতবগনয প্রবাফ বযরবযত  গে। 

ফাগয়াগ্যা প্রযুবক্ত প্রাঘীন গর ফাংরাগদগ প্রথভ ১৯৭২ াগর ফাংরাগদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবংগ 

যীযা ভরওবাগফ ফাগয়াগ্যা প্লাে বনভ বাণ ওযা য়। যফতীগত ১৯৮৬ াগর এরবচআবড ওর্তবও কুবেগ্রাভ মচরায় প্রথভ 

ফাগয়াগ্যা প্লযাে বনভ বাণ ওযা য়। যবদগও বফবএঅআঅয ( Bangladesh Council for Scientific and Industrial 

Research) ১৯৭৬ াগর এওটি বাভান মডাভ ফাগয়াগ্যা প্লাে বনভ বাণ ওগয এফং ১৯৯০ ার গত ঘাআবনচ ভগডগরয বস্থয 

মডাভ ফাগয়াগ্যা প্লাে বনভ বাণ শু রু ওগয। ১৯৯২ াগর মনায়াঔারী মচরায মঘৌভৄনীগত এরবচআবড এয ওাবযকযী ায়তায় 

প্রথভ বস্থয মডাভ ফাগয়াগ্যা প্লাে বনভ বাণ ওযা য়। ১৯৯৩ াগর ফাগয়াগ্যা প্রযুবক্ত ম্প্রাযগণ এরবচআবড এফং 

বফবএঅআঅয মমৌথবাগফ ওাচ শু রু ওগয। যফতীগত Infrastructure Development Company Ltd. (IDCOL) এয 

গমাবকতায় বফববন্ন যওাযী  মফযওাযী প্রবতষ্ঠান ফাগয়াগ্যা প্রযুবক্ত ম্প্রাযগণ গুরুত্বপূণ ব ভূবভওা মযগঔ ঘগরগঙ। 

ফাগয়াগ্যা প্রযুবক্ত ম্প্রাযগণ  এ ওর প্রয়া বঙর বযফায বববিও।  

ল্লী ঈন্নয়ন এওাগডভী (অযবডএ), ফগুো‘য কগফলণায পরাপগর মদঔা মায়, প্রঘবরত বযফায বববিও নয় ফযং ওবভঈবনটি 

(ভাচ বববিও) ফাগয়াগ্যা প্রওে এওটি বধও বযগফ ফান্ধফ  রাবচনও প্রযুবক্ত, মায ফা স্তফায়ন ব্যয়  ভয় াশ্রয়ী। 

ল্লী ঈন্নয়ন এওাগডভী (অযবডএ), ফগুো বনচস্ব প্রদ বনী ঔাভাগয ২০০৩ াগর পরবাগফ ফা স্তফাবয়ত ওবভঈবনটি বববিও 

ভগডরটি ফাংরাগদগয গ্রাভ ম বাগয় ম্প্রাযগণয বনবফে প্রগয়াচনীয়তা নুভূত য়। মায পরশ্রুবতগত ফাংরাগদ যওাগযয 

থ বায়গন ৫১.৫৫৭৪ রয টাওা ব্যগয় ‘‘কফাবদশু ারন এফং ফাগয়াগ্যা মফাতরচাতওযগণয ভাধ্যগভ দাবযদ্র্য বফগভাঘনভরও 

প্রাগয়াবকও কগফলণা (ংগাবধত)’’ প্রওেটি ২০০৯-২০১৫ ম ব ন্ত মদগয ১১২টি এরাওায় ফাস্তফাবয়ত  গয়গঙ। প্রওেটি ১১২টি 

ঈ-প্রওগেয ভাধ্যকভ ফাস্তফায়গন ১১২টিয বফযীগত ৬০০টিয বধও অগফদনে ায়া বকগয়বঙর তন্গধ্য ১১২টি ফাস্তফায়ন ওযা 

ম্ভফ গয়গঙ। প্রবতটি ঈ-প্রওগে ১৩০ খন বভটায ফাগয়াগ্যা প্লাে বনভ বাণ, ফাগয়াগ্যাগয ফহুভৄঔী ব্যফাগয ঈদ্বুিওযণ , মদগয 

জ্বারানী বক্তয ক্রভফধ বভান ঘাবদায থপ্রবযকত  নফায়নগমাগ্য জ্বারানী বক্তয বফওে ব্যফায  ল্লীয চনাধাযগণয অথ ব-

াভাবচও ফস্থা ঈন্নয়গনয রকযয  প্রাবণ পদ ব্যফস্থানায ভাধ্যগভ বফববন্ন অয়ফধ বনভরও ওভ বওাড ফা স্তফায়গনয ব্যফস্থা 

মনয়া গয়গঙ। এঙাো অয়ফধ বনভরও ওভ বওাড মচাযদায ওযায চন্য প্রাবণ পদ ব্যফস্থানা, ফাগয়াগ্যা প্লাে 

বযঘারনা/যযণাকফযণ  জচফ ায ঈৎাদন  ফাগয়াগ্যা ঘাবরত মচনাগযটয বযঘারনায াাাব কৃবল বববিও 

অয়ফধ বনভরও ওভ বওাডগও ওাম বওযী  রাবচনও ওযায চন্য ‘‘অযবডএ ক্ষুদ্র ঋণ’’ ব্যফস্থানায অতায় অনা।  

১১.০ প্রওগেয ংগাধন  নুগভাদন : 

মগন্ফবয ২০০৯ মথগও জুন ২০১২ থভয়াকদ ফাস্তফায়কনয জন্ম ১১৬১.৪০ রে টাওা নুগভাবদত ব্যগয় ২১/০১/২০১০ বরঃ তাবযগঔ 

ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ “অয়ফধ থনভরে প্রবযণ ও ক্ষুদ্র ঋকণয ভাধ্যকভ কফাবদশু ারন এফং ফাগয়াগ্যা 

মফাতরচাতওযণ এফং জচফায ঈৎাদন ওগয ভিা ওফবরত এরাওায় দাবযদ্র্য বফগভাঘন” প্রেল্পটিয প্রাবনে নুকভাদন থদয়া 

য়। যফতীকত প্রেল্পটি বকযানাভ বযফতথনপূফ থে “কফাবদশু ারন এফং ফাগয়াগ্যা মফাতরচাতওযগণয ভাধ্যগভ দাবযদ্র্য 
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বফগভাঘনভরও প্রাগয়াবকও কগফলণা (ংগাবধত) প্রওে”টি মগন্ফবয ২০০৯ কত জুন ২০১৪ থভয়াকদ ফাস্তফায়কনয জন্য ৫১৫৫.৭৪ 

রে টাওা নুগভাবদত ব্যগয় ২১/০৬/২০১১ বরঃ তাবযগঔ এওগনও ওর্তবও নুকভাবদত য় এফং ১৪/০৭/২০১১ বরঃ তাবযকখ ল্লী 

ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ প্রেল্পটিয প্রাবনে নুকভাদন থদয়া য়। অআএভআবড’য সুাবযগয মপ্রবেগত ব্যয় বৃবি না ওগয 

প্রওেটিয মভয়াদ অয ০১ (এও) ফঙয ০৬ (ঙয়) ভা বৃবি ওগয মগন্ফবয ২০০৯ কত বডগবয ২০১৫ বনধ বাযণ ওযা য় এফং 

ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ কত  ০২/০৭/২০১৪ বরঃ তাবযগঔ মভয়াদ বৃবিয প্রাবনে নুকভাদন থদয়া য়। 

 

১2.০ প্রকযের মূ কায যক্রম: 

 মফচরাআন াগবব; 

 দর কঠন; 

 ওবভঈবনটি ফাগয়াগ্যা প্লাে বনভ বাণ; 

 ফাগয়াগ্যা ঘাবরত মচনাগযটগযয ভাধ্যগভ স্বে বযগয বফদুযৎ ঈৎাদন; 

 ফাগয়াগ্যা মফাতরচাতওযণ;  

 গ্রাগভ বনযাদ গ্যা যফযা; 

 প্রওে এরাওায় বনযাদ াবন যফযাগয রকযয ক্ষুদ্র বযগয ওভ ঔযগঘ কবীয নরকূ  াবন যফযাগয 

মনটয়াওব বনভ বাণ; 

 সুপরগবাকীগদয দযতা ঈন্নয়গনয চন্য বফববন্ন প্রওায অয়ফধ বনভৄরও প্রবেণ বযঘারনা। 

 ঐবতযকত রীগচয ভাধ্যগভ দূফ বর থঘ বনগযাক কযঘ মভাটাতাচাওযণ; 

 অযবডএ এয ক্ষুদ্র ঋণ ওাম বক্রভ বযঘারনা; 

 প্রওগেয ববখাত ভবনটবযং  আবযালুগয়ন ওযা; এফং 

 ফাগয়াগ্যা প্রযুবক্তভ দ্রুত ঙোগনায ক্ষুদ্র মবভনায  ওভ বারায অগয়াচন ওযা। 

 

 

১3.০ প্রকে পবরচাক সম্পবকযত তথ্য: 

 

ক্রবভও প্রওে বযঘারগওয নাভ দফী পূণ বওারীন/ঔডওারীন ভয়ওার 

১। চনাফ মভাঃ নচরুর আরাভ ঔান যুগ্ম- বযঘারও পূণ বওারীন ০১/০৯/২০০৯ গত 

৩১/১২/২০১৫ 

 

১4.০ প্রকে মযদ শন :  
 

গত 31/০8/২০১৬ তাবযখ কফাবদশু ারন এফং ফাগয়াগ্যা মফাতরচাতওযগণয ভাধ্যগভ দাবযদ্র্য বফগভাঘনভরও প্রাগয়াবকও 

কগফলণা (ংগাবধত) প্রওে) ভাপ্ত প্রওগেয যংপুয থজরায ীযকঞ্জ ঈকজরায েঁঘাওান্তয ফাগয়াগ্যা ঈ-প্রওে,  ফগুো থজরায 

াচাানপুয ঈকজরায অযবডএ প্রদ বনী ঔাভায এফং ৩১/০৭/২০১৬ তাবযকখ ফগুো থজরায াচাানপুয ঈকজরায ফাভৄবনয়া 

ফাগয়াগ্যা ঈ-প্রওগেয োম থক্রভ বযদ থন েযা য়। বযদ থনোকর প্রেকল্পয প্রেল্প বযচারে ংবিষ্ট েভ থেতথাগণ ঈবস্থত 

বছকরন। বযদ থনোকর প্রেকল্পয সুপরকবাগীকদয াকথ ভতবফবনভয় ওযা য়।  

 

বযদ বন  ফণ বনা বস্থযবঘে 

১৪.১ েঁঘাওান্তয ফাগয়াগ্যা ঈ-প্রওে,  ীযকঞ্জ, যংপুয (স্থানওার 

২০১৩)  প্রওগেয সুবফধাগবাকীগদয াগথ অগরাঘনা এফং ওাম বক্রভ 

বযদ বনঃ  

বযদ বগনয তাবযঔ: ৩১ অগস্ট, ২০১৬ 

ফওাঠাগভাভঃ 

ও) ফাগয়াগ্যা প্লােঃ অয়তন ১৩০ খন বভটায;  

ঔ) ওবভঈবনটি টয়গরটঃ ০১ টি; 

ক) ফাগয়াগ্যা মচনাগযটযঃ ০১ টি; 

খ) ক্ষুদ্র্ বযগয বনযাদ াবন যফযা রাআন ২০ টি। 

 

অযবডএ ঋণ ওাম বক্রভঃ 

ীড ওযাবটার ফযাে (টাওা)  টাওা ১০.৯২৮ 

াববব ঘাচবঃ ১১% (যর সুদ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
বচে-১ ফাগয়াগ্যা প্লাে 
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ঋণ বফতযণ (টাওা)  ৯,৯৫,০০০/- 

ঋণ গ্রণওাযী দস্যঃ ৮ চন 

কফাবদশুয ংখ্যাঃ ১০ 

অদায় াযঃ ১০০% 

ঈ-প্রওগেয অতায় সুপরগবাকীয ংখ্যা ৭২৫ চন। প্রওে গ্রগণয 

পূগফ ব প্রওে এরাওায় কফাবদশুয ংখ্যা বঙর ৩০০ টি মা ফতবভাগন ৪০০ 

টিগত ঈন্নীত গয়গঙ। টিওা প্রদাগনয ায ৪৫% গত মফগে ৮৮% 

গয়গঙ। ঈন্নতভাগনয ংওয চাগতয করু ৪০% গত মফগে ৬০% 

গয়গঙ। প্রওে গ্রগণয গয ০১টি ভৄযবকয ঔাভায স্থাবত গয়গঙ মাগত 

ফতবভাগন ১৩০০ টি ভৄযকী যগয়গঙ। ৬১ টন জচফ ায ঈৎাবদত গয়গঙ 

মায ভগধ্য  ১২ টন এবঅআ এয ভাধ্যগভ ফাচাযচাত ওযা গয়গঙ। ৫/- 

টাওা মওবচ ভগল্য ৩০ টন জচফায ঈ-প্রওে এরাওায় অলু  ধাগন 

ঘাগল ব্যফায ওযা গয়গঙ এফং ফতবভাগন ১৯ টন জচফ ায ভজুদ অগঙ। 

প্রবেণপ্রাপ্ত কৃলওযা ঈন্নতভাগনয মনবয়ায চাগতয খা ঘাল ওগয কফাদী 

শুয পডায (ঔাদ্য) বগগফ বফবক্র ওযগঙ। জচফ ায প্লামেয ওগপাগনে 

বগগফ প্রবক্রয়াচাতওযণ ফওাঠাগভা বনভ বাণ, গ্রাআবডং মভবন  

ঘবং মভবন যফযা ওযা গর প্রওগেয চন্য বধওতয  পরপ্রসু গফ 

ভগভ ব সুপরগবাকীকণ চানান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
বচে-২-৩ 

সুপরকবাগীকদয াকথ ভতবফবনভয় বা। 

ঈ-প্রওে এরাওায় বডগবয, ২০১৫ ম বন্ত মভাট ১৭৩ চন সুপরগবাকী 

দস্যগদযগও বফববন্ন অয়ফধ বনভরও ওভ বওাড মমভন- করু 

মভাটাতাচাওযণ, কফাবদশু ারন  প্রাথবভও বঘবওৎা, জচফায 

ঈৎাদন, ংযেণ  বফণন প্রযুবক্ত স্তান্তয এফং াআগরচ প্রযুবক্ত 

স্তান্তয বফলয়ও প্রবেণ মদয়া গয়গঙ। প্রবেণ ভাবপ্তয য 

সুপরগবাকী দস্যগদয চন্য প্রঘবরত ফক বা প্রথায় (শুদৄভাে ঈিযাঞ্চগরয 

চন্য) কফাবদশু ারন  মভাটাতাচাওযণ ওভ বওাড বযঘারনায চন্য 

ঈ-প্রওে এরাওা বববিও টাওা ৩.০০ (বতন) রে ফযাে বঙর মায 

ঘূণ বায়ভান তবফর বগগফ ব্যফহৃত গে। এ ওভ বওাগডয অতায় ৩৩ 

চন সুপরগবাকী দস্যগদয ভাগছ ৩৩টি ফক বা করু প্রদান ওযা গয়গঙ। 

২১টি করু বফবক্র ওগয ৮৭৫৬০/- টাওা ভৄনাপা চবন ওগযগঙ মায 

গধ বও ফক বা ঘাবলকগণয ভগধ্য ফেন ওযা গয়গঙ। ফাওী ১২টি করু অন্ন 

ইগদ বফবক্রয চন্য প্রস্তুত ওযা গয়গঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

বচে-৪ পাকভ থয গফাদী শু 

পূগফ ব ঈ-প্রওে এরাওায াঁ-ভৄযবক  কফাবদশুয ফচবয বফববন্ন 

ঘনীর দ্র্ব্য বফববন্ন স্থাগন মেতে ঙবেগয় বঙটিগয় মযগঔ এরাওায় 

বযগফ ন্যান্য ওাম বক্রভ ব্যত ত। বওন্তু ফতবভাগন এগুগরায 

ঠিও ব্যফস্থানায ভাধ্যগভ ওবভঈবনটি ফাগয়াগ্যা প্লাগে গ্যা 

ঈৎাদন ওযা গে। ওবভঈবনটি ফাগয়াগ্যা প্লাগেয ঈচাত বগগফ  

ঈন্নতভাগনয জচফায ঈৎাদন ওযা গে। জচফায  ভাটিয ঈফ বযতা 

বক্ত বৃবি ওযায় এরাওায কৃবল ঈৎাদন মফগেগঙ।  

ঈ-প্রওে এরাওায় ফাগয়াগ্যা প্লাগেয চন্য দুক বন্ধ ভা-ভাবঙয 

ঈদ্র্ গনওাংগ হ্রা মগয়গঙ। ফাগয়াগ্যা প্লাগেয ভাধ্যগভ মমভন 

গ্যা ঈৎাদন গে মতভবন বযগফগয ঈয েবতওয গ্যা (ওাফ বন) 

বনক বভগনয ায ওভায় বযগফগয বাযাম্য যো গে। 

ওবভঈবনটি ফাগয়াগ্যা প্লাে গত ঈৎাবদত ফাগয়াগ্যা সুপরগবাকী 

দস্যকণ তাঁগদয জদনবন্দন যান্নায ওাচ ন্যান্য ওাগচ ব্যফায 

ওযগঙ, মা মদগয জ্বারানী বক্তয ঘাবদা মভটাগনা বযগফগয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

বচে-৫  াআ রাআকন যফযাকৃত গ্যা যান্নায 

োকজ ব্যফহৃত কি। 
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বাযাম্য যোয় ায়ও ভূবভওা যাঔগঙ। এ ঈ-প্রওগে জদবনও কগে 

৩৬ খন বভঃ ফাগয়াগ্যা ঈৎাদন গে মা যন্ধন ওাগচ ব্যফহৃত গে।  

এ জন্য ঈকযািা বকির ফান থায চুরা প্রবত ৫০০.০০ টাো বনকিন। 

ব্যফাযোযীকদয াকথ অরা েকয তাঁকদযকে ন্তুষ্ট থদখা থগকছ। 

ফাগয়াগ্যা প্লাে গত প্রাপ্ত ৩-৫ বওঃ য়াট মচনাগযটগযয ভাধ্যগভ স্বে 

বযগয বফওে বফদুযৎ ঈৎাদন ওগয ১টি করুয মড  ১টি ভৄযকীয 

মগড ফাল্ব, পযান  াবনয াপ ঘারাগনা গে। এ ঈ-প্রওগে ১টি 

করুয মড  ১টি ভৄযকীয মগড বফদুযৎ রাআন ংগমাক মদয়া গয়গঙ মায 

ভাধ্যগভ প্রায় ২০ টি ফাল্ব চারাগনা এফং ৬টি পযান  ১টি াবনয াপ 

ঘারাগনা গে। ফাগয়াগ্যা প্লাগে প্রবতবদন কগে ৯০০-১০০০ মওবচ 

ফচবয ব্যফস্থানা ম্ভফ। প্লােটিগত পূণ ব ধাযণ েভতায় (Full Capacity) 

ফচবয প্রদান ওযগর প্রওগেয সুবফধাবদ অগযা ফাোগনা ম্ভফ মায পকর 

গ্রাভ ম বাগয় ওবভঈবনটি বববিও বযগফ ফান্ধফ ফচবয ব্যফস্থানা 

ওাম বক্রভগও অয কবতীর ওযায ভাধ্যগভ গ্রাভফাীগদয অথ ব-

াভাবচও  চীফনমাোয ভাগনান্নয়গন অয ওাম বওযী ভূবভওা যাঔা 

মমগত াগয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-৬  ফাকয়াগ্যাকয ভাধ্যকভ থজনাকযটকযয 

াাকে বফদ্যযৎ ঈৎাদন। 

ঈ-প্রওে এরাওায় ক্ষুদ্র্ বযগয বনযাদ াবন যফযাগয ব্যফস্থা 

ওযা গয়গঙ। মায ভাধ্যগভ ফাগয়াগ্যা ডাআগচিাগয মকাফগযয াগথ 

াবন ব্যফায ওযা গে এফং াাাব প্রওগেয সুবফধাগবাকী  

কফাবদশুগও বনযাদ াবন যফযাগয পগর বফববন্ন াবন ফাবত মযাক 

ব্যাবধ গনওাংগ ওগভ মাগে। এ ঈ-প্রওগে ২৬টি বযফাগয 

ঔাফায গৃস্থারীয ওাচ এফং  ৩২টি করু  ১টি ভৄযকীয ঔাভাগয 

বনযাদ াবন ব্যফায ওগয অগঙ। 

 

ফাগয়াগ্যা প্লাগে ঈৎাবদত স্লাবয গত জদবনও কগে ১৮০-২০০  মওবচ 

জচফ ায ঈৎাদন গে। ঈৎাবদত এ জচফায স্থানীয় ঘাবদা 

মভটাগনায াাাব ঈন্নতভাগনয ল্লী জচফ ায নাগভ প্যাগওটচাত 

ওগয ফাচাযচাত ওযা গে। এ ঈ-প্রওগে এ ম বন্ত প্রায় ৬ ১ টন 

ঈন্নতভাগনয জচফ ায ঈৎাবদত গয়গঙ। পগর গ্রাভফাীগদয ফােবত 

অয় তথা বতবযক্ত ওভ বংস্থাগনয সুগমাক সৃবি  ভাটিয ঈফ বযতা 

বৃবিগত ায়ও ভূবভওা যাঔগঙ। যাায়বনও াগযয ব্যফায হ্রাগয 

পগর ঈৎাবদত পগরয গুণকতভান  স্বাগদয বৃবি থকয়কছ ভকভ থ 

সুপরকবাগীগন জানান। জচফ ায প্লামেয ওগপাগনে বগগফ 

প্রবক্রয়াচাতওযণ ফওাঠাগভা বনভ বাণ, গ্রাআবডং মভবন  ঘবং মভবন 

যফযা ওযা গর প্রওগেয চন্য বধওতয  পরপ্রসু গফ ভগভ ব 

সুপরগবাকীকণ চানান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-৭  এবঅআ এয ভাধ্যকভ ফাজাযজাতকৃত 

জজফায। 

বযদ বন  ফণ বনা বস্থযবঘে 

১৪.২ অযবডএ প্রদ বনী ঔাভায ফাগয়াগ্যা ঈ-প্রওে, াচাানপুয, ফগুো 

এয প্রওগেয ংবিি ওভ বওতবাগদয াগথ অগরাঘনা এফং ওাম বক্রভ 

বযদ বনঃ  

বযদ বগনয তাবযঔ: ৩১ অগস্ট, ২০১৬ 

ফওাঠাগভাভঃ 

ও) ফাগয়াগ্যা প্লােঃ অয়তন ১৩০ খন বভটায ০২ টি; 

ঔ) ফাগয়াগ্যা মচনাগযটযঃ ০২ টি; 

ক) ফাগয়াগ্যা ংগ্রগয ট্াংওাযঃ ০১ টি; এফং 

খ) ক্ষুদ্র্ বযগয ফাগয়াগ্যা যফযা রাআন ৪৫ টি ডফর ফান বায চুরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
বচে-১ ফাগয়াগ্যা মচনাগযটয প্লাে 
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ল্লী ঈন্নয়ন এোকডভী, ফগুো েযাপা ঈৎাবদত ফাকয়াগ্যা দ্বাযা মরাড 

মবডং এয ভয়  মফাতরচাতকৃত ফাগয়াগ্যা ব্যফায ওগয ২টি ২৫০ 

মওববএ মচনাগযটয বদগয় এওাগডভী ওযাপাগয  বফদুযৎ-এয ঘাবদা 

মভটাগনা গে। প্লােটিগত পূণ ব ধাযণ েভতায় (Full Capacity) ফচবয প্রদান 

ওগয ফাকয়াগ্যাকয অযও ঈৎাদন ফাোগনা ম্ভফ। 

এেবদকে ফাকয়াগ্যা থফাতরজাত েযায মন্ত্রাবত স্থান েকয ১০-১৫ bar 

pressure-এ থফাতরজাত েকয যান্নায় গ্যা যীযাভরেবাকফ ব্যফায েযা 

কি। একত ৩/৪ বদকনয যান্নায় ১ ববরন্ডায গ্যা থল কয় মায়, মা  

থ থননবতেবাকফ রাবজনে নয়। বফলয়টি বনকয় অযও যীযা-বনযীযায 

প্রকয়াজন যকয়কছ ফকর প্রেল্প বযচারে জানান। ন্যবদকে ২২০ bar pressure 

-এ ফাকয়াগ্যা CNG েকয গাবেকত যীযাভরেবাকফ ব্যফায েযা কি।  

থদকয বফববন্ন এরাোয় স্থাবত ১১১টি ফাকয়াগ্যা প্লান্ট কত ঈৎাবদত 

গ্যা ল্লী ঈন্নয়ন এোকডভী, ফগুো েযাপাক  একন থফাতরজাত েযা 

থ থননবতেবাকফ রাবজনে কফ না ফকর প্রতীয়ভান য়। ফাগয়াগ্যা 

বএনবচগত রূান্তয ওযা ওাবযকযীবাগফ পর গর ীবভত ঈৎাদগনয 

পগর অবথ বওবাগফ রাবচনও গে না। এচন্য অয বনবফেবাগফ 

কগফলণায প্রগয়াচন যগয়গঙ ফকর প্রেল্প বযচারে জানান।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ফাকয়াগ্যা প্লাকন্ট ব্যফহৃত থগাফয (জদবনে ২ থথকে ৩ টন) থথকে ৬০-৭০ 

বভটায বেঈফ গ্যা প্রাবপ্তয য ৪০০ থেবজ থথকে ৬০০ থেবজ জজফ ায 

(২০% জরীয় ং) াওয়া মায়, এ জজফায কৃলেকদয ব্যফায েযা 

থগাফয ায থথকে ঈৎকৃষ্টভাকনয। ঈৎাবদত এ জচফায স্থানীয় ঘাবদা 

মভটাগনায াাাব ঈন্নতভাগনয ল্লী জচফ ায নাগভ  প্যাগওটচাত ওগয 

ফাচাযচাত ওযা গে। এ ঈ-প্রওগে এ ম বন্ত প্রায় ১৪৫০ টন ঈন্নতভাগনয 

জচফ ায বফক্রয় েযা কয়কছ। মা ভাটিয ঈফ বযতা বৃবিগত ায়ও ভূবভওা 

যাঔগঙ। যাায়বনও াগযয ব্যফায হ্রাগয পগর ঈৎাবদত পগরয 

গুণকতভান  স্বাগদয বৃবি থকয়কছ ভকভ থ অযবডএ-য ওভ বওতবাগণ জানান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-২  এবঅআ এয ভাধ্যকভ ফাজাযজাতকৃত 

জজফায। 

বযদ বন  ফণ বনা বস্থযবঘে 

১৪.৩ ফাভৄবনয়া ফাগয়াগ্যা ঈ-প্রওে, াচাানপুয, ফগুো (স্থানওার 

২০১১) প্রওগেয সুবফধাগবাকীগদয াগথ অগরাঘনা এফং ওাম বক্রভ 

বযদ বনঃ  

বযদ বগনয তাবযঔ: ০১ থকেম্বয, ২০১৬ 

ফওাঠাগভাভঃ 

ও) ফাগয়াগ্যা প্লােঃ অয়তন ১৩০ খন বভটায;  

ঔ) ওবভঈবনটি টয়গরটঃ ০১ টি; 

ক) ফাগয়াগ্যা মচনাগযটযঃ ০১ টি; এফং 

খ) ক্ষুদ্র্ বযগয বনযাদ াবন যফযা রাআন ২৬ টি। 

অযবডএ ঋণ ওাম বক্রভঃ 

ীড ওযাবটার ফযাে (টাওা)  টাওা ১০.৯২৮ রে  

াববব ঘাচবঃ ১১% (যর সুদ) 

ঋণ বফতযণ (টাওা)  ৮৫,০০,০০০/- (ক্রভপুবঞ্জভুত) 

ঋণ গ্রণওাযী দস্যঃ ৬০ চন 

কফাবদশুয ংখ্যাঃ ১৫২ 

অদায় াযঃ ১০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
বচে-১ ফাগয়াগ্যা প্লাে 

 

 

 

ঈ-প্রওগেয অতায় সুপরগবাকীয ংখ্যা ৮৫০ চন। প্রওে গ্রগণয পূগফ ব 

প্রওে এরাওায় কফাবদশুয ংখ্যা বঙর ৩০০ টি মা ফতবভাগন ৩৯০ টিগত ঈন্নীত 
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গয়গঙ। টিওা প্রদাগনয ায ৩০ % গত মফগে ৮৫% গয়গঙ। ঈন্নতভাগনয 

ংওয চাগতয করু ১৫% গত মফগে ৬০% গয়গঙ। প্রওে গ্রগণয গয ০১টি 

ভৄযবকয ঔাভায স্থাবত গয়গঙ মাগত ফতবভাগন ১৫০০ টি ভৄযকী যগয়গঙ।  

১৮৫ টন জচফ ায ঈৎাবদত গয়গঙ মায ভগধ্য ৩৬ টন এবঅআ এয 

ভাধ্যগভ ফাচাযচাত ওযা গয়গঙ। ১৪০ টন জচফায ঈ-প্রওে এরাওায় চবভ 

ঘাগল ব্যফায ওযা গয়গঙ এফং ফতবভাগন ৯ টন জচফ ায ভজুদ অগঙ।  

৫৯৬০ খন বভঃ ফাগয়াগ্যা অযবডএ মভআন গ্যা মিগন অনা গয়গঙ 

ফবি ফাগয়াগ্যা ংগমাগক প্রায় ২২টি বযফাগযয যন্ধন ওাগচ এফং ৫০ টি 

করুয ঔাফায যান্না য়। প্রওে গ্রগণয পূগফ ব মমঔাগন মযাক-ব্যাবধয প্রগওা বঙর 

৬০% তা প্রওে গ্রগণয গয ১০% মনগভ এগগঙ ভগভ ব চানা মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-২ সুপরকবাগীকদয াকথ ভতবফবনভয় 

বা। 

ঈ-প্রওগে এ ম বন্ত ২ ১১ চন দস্যগও বফববন্ন অয়ফধ বনভরও ওভ বওাড 

মমভন- করু মভাটাতাচাওযণ, কফাবদশু ারন  প্রাথবভও বঘবওৎা, 

জচফায ঈৎাদন, ংযেণ  বফণন প্রযুবক্ত স্তান্তয এফং াআগরচ প্রযুবক্ত 

স্তান্তয বফলয়ও প্রবেণ বদগয় থ বননবতও ওভ বওাগড বনগয়াবচত ওযা  গে। 

প্রবেগণয পগর সুপরগবাকীগদয গঘতনতা বৃবি, বনয়বভত টিওা প্রদান, 

কৃবভ দভন, ঔাদ্য ব্যফস্থানা, মযাক প্রবতগযাধ কফাবদশু স্বাস্থয তথা 

ংওয চাগতয করুয ারগনয প্রকৃত ঈন্নবত গয়গঙ। াপল্যচনওবাগফ 

প্রবেণ ভাবপ্তয য সুপরগবাকী দস্যগদয চন্য প্রঘবরত ফক বা প্রথায় 

কফাবদশু ারন  মভাটাতাচাওযণ ওভ বওাড বযঘারনায চন্য ঈ-প্রওে 

বববিও টাওা ৩.০০ রে ফযাে যগয়গঙ। এ ওভ বওাগডয অতায় 

সুপরগবাকী দস্যগদয ভাগছ মভাট ১৮টি করু প্রদান ওযা গয়গঙ। ৯টি করু 

বফবক্র ওগয ৩০৮৪০/- টাওা ভৄনাপা চবন ওগযগঙ মায গধ বও ফক বা 

ঘাবলকগণয ভগধ্য ফেন ওযা গয়গঙ। ফাওী ৯টি করু অন্ন ইগদ বফবক্রয চন্য 

প্রস্তুত ওযা গয়গঙ। 

ঈ-প্রওে এরাওায় কফাবদশু রারন-ারগনয পগর ফাগয়াগ্যা প্লাগেয 

চন্য মকাফগযয মমাকান বনবিত ওযায াাাব সুপরগবাকী দগস্যয স্ব-

ওভ বংস্থাগনয ভাধ্যগভ অয় বৃবি বযরবেত গে। প্রবেণপ্রাপ্ত কৃলওযা 

ঈন্নতভাগনয মনবয়ায চাগতয খা ঘাল ওগয কফাদী শুয পডায (ঔাদ্য) 

বগগফ বফবক্র ওযগঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

বচে-৩ পাকভ থয দ্যকধর গাবী 

 

 
 
 
 
 
 
 

বচে-৪ পাকভ থয মনবয়ায চাগতয খা ঘাল  

পূগফ ব ঈ-প্রওে এরাওায াঁ-ভৄযবক  কফাবদশুয ফচবয বফববন্ন 

ঘনীর দ্র্ব্য বফববন্ন স্থাগন মেতে ঙবেগয় বঙটিগয় মযগঔ এরাওায় 

বযগফ ন্যান্য ওাম বক্রভ ব্যত ত। বওন্তু ফতবভাগন এগুগরায ঠিও 

ব্যফস্থানায ভাধ্যগভ শুদৄভাে গ্যা ঈৎাদনআ নয় ফযং ঈন্নতভাগনয 

জচফায ঈৎাদন ওযগত েভ গে, মা ভাটিয ঈফ বযতা বক্ত বৃবি ওগয 

কৃবল ঈৎাদন গনওগুণ মফগে বকগয়গঙ। ঈ-প্রওে এরাওায় ফাগয়াগ্যা 

প্লাগেয চন্য দুক বন্ধ ভা-ভাবঙয ঈদ্র্ গনওাংগ হ্রা মগয়গঙ।  

ঈ-প্রওে এরাওায় ওবভঈবনটি ফাগয়াগ্যা প্লাে গত ঈৎাবদত ফাগয়াগ্যা 

সুপরগবাকী দস্যকণ তাঁগদয জদনবন্দন যান্নায চন্য ২০টি ংগমাগকয 

ভাধ্যগভ 22টি ফাবেয ওাচ ন্যান্য ওাগচ ব্যফায ওযগঙ, পগর মদগয 

জ্বারানী বক্তয ঘাবদা মভটাগনা তথা বযগফগয বাযাম্য যোয় ায়ও 

ভূবভওা যাঔগঙ। এ জন্য ঈকযািা বকির ফান থায চুরা প্রবত ৫০০.০০ টাো 

বনকিন। ঈ-প্রওগে জদবনও কগে ৪৫ খন বভঃ ফাগয়াগ্যা ঈৎাদন গে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
বচে-৫  াআ রাআকন যফযাকৃত গ্যা 

যান্নায োকজ ব্যফহৃত কি। 
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১5.০ াধাযণ ম শল্পফক্ষণঃ 

 

বযদ বনওাগর প্রওগেয বফববন্ন ওাম বক্রভ ম থকফযণ, সুপযকবাগী ও েভ থেতথাকদয াকথ অকরাচনা এফং ন্যান্য তথ্যভ 

ম বাগরাঘনা ওগয প্রতীয়ভান য় মম,  

১৫.১  প্রওে গ্রগণয পূগফ ব গ্রাগভ ঈৎাবদত ফচবয বৃবি  ফন্যায াবনগত মবগ মমত মা এঔন ওবভঈবনটি ফাগয়াগ্যা প্লাকন্টয 

আনপুট বগগফ ব্যফহৃত গে;  

এঔাগন ঈগল্লখ্য মম, ঈক্ত ফাগয়াগ্যা প্রবতটি ঈ-প্রওগে যন্ধন ওাগচ ব্যফহৃত 

গে; াাাব মফাতরচাতওযগণয চন্য Raw gas ববরডায (প্রবতটি 

২০০ খন বভঃ) এয ভাধ্যগভ অযবডএ গ্যা মিগন ংগ্র ওযা গে। 

ঈ-প্রওে এরাওায় প্রবতটি ফাগয়াগ্যা প্লাে গত প্রাপ্ত ৩-৫ বওঃ য়াট 

মচনাগযটগযয ভাধ্যগভ স্বে বযগয বফওে বফদুযৎ ঈৎাদন ওগয 

ফাাফাবেগত ফাল্ব জ্বারাগনা, করুয মড ফাল্ব, পযান  বিচ ঘারাগনা গে। 

এ ঈ-প্রওগে ২০ টি ফাাফাবেগত বফদুযৎ রাআন ংগমাক মদয়া গয়গঙ মায 

ভাধ্যগভ প্রায় ৪০ টি ফাল্ব চারাগনা গে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-৬  ফাকয়াগ্যাকয ভাধ্যকভ থজনাকযটকযয 

াাকে বফদ্যযৎ ঈৎাদন। 

ঈ-প্রওে এরাওায় ক্ষুদ্র্ বযগয বনযাদ াবন যফযাগয ব্যফস্থা ওযা 

গয়গঙ। মায ভাধ্যগভ ফাগয়াগ্যা ডাআগচিাগয মকাফগযয াগথ াবন ব্যফায 

ওযা গে এফং াাাব প্রওগেয সুবফধাগবাকী  কফাবদশুগও বনযাদ 

াবন যফযাগয পগর বফববন্ন াবন ফাবত মযাক ব্যাবধ গনওাংগ ওগভ 

মাগে। এ ঈ-প্রওগে ২০ টি বযফায ঔাফায গৃস্থারী ওাগচ বনযাদ 

াবন ব্যফায ওগয অগঙ। 

 

ফাগয়াগ্যা প্লাগে ঈৎাবদত স্লাবয গত জদবনও কগে ২০০-২৩০ মওবচ জচফ 

ায ঈৎাদন গে। ঈৎাবদত এ জচফায স্থানীয় ঘাবদা মভটাগনায 

াাাব ঈন্নতভাগনয ল্লী জচফ ায নাগভ প্যাগওটচাত ওগয ফাচাযচাত 

ওযা গে। এ ঈ-প্রওগে এ ম বন্ত প্রায় ১ ৫ টন ঈন্নতভাগনয জচফ ায 

ঈৎাবদত গয়গঙ। পগর গ্রাভফাীগদয ফােবত অয় তথা বতবযক্ত 

ওভ বংস্থাগনয সুগমাক সৃবি  ভাটিয ঈফ বযতা বৃবিগত ায়ও ভূবভওা 

যাঔগঙ। যাায়বনও াগযয ব্যফায হ্রাগয পগর ঈৎাবদত পগরয 

গুণকতভান  স্বাগদয বৃবি থকয়কছ ভকভ থ সুপরকবাগীগন জানান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-৭  এবঅআ এয ভাধ্যকভ ফাজাযজাতকৃত 

জজফায। 

েবভঈবনটি ফাকয়াগ্যা প্রেকল্পয ভাধ্যকভ এ ম বন্ত ফাভৄবনয়া ফাকয়াগ্যা ঈ-

প্রেল্প এরাোয় ৩৫০ টি কাবীগও কৃবেভ প্রচনন ওযায পগর ফতবভাগন ঈন্নত 

ফাছুয মডবরবাযী গে। মায পগর দুধ ঈৎাদগনয বযভাণ বৃবি মগয়গঙ।  

ববফষ্যগত এ ধাযাফাবওতা ব্যাত থাওগর ঈ-প্রওে এরাওায় ঈন্নত 

চাগতয করুয ংখ্যা বৃবি াগফ ভকভ থ সুপরকবাগীগন জানান। 

জচফ ায প্লামেয ওগপাগনে বগগফ প্রবক্রয়াচাতওযণ ফওাঠাগভা 

বনভ বাণ, গ্রাআবডং মভবন  ঘবং মভবন যফযা ওযা গর প্রওগেয চন্য 

বধওতয পরপ্রসু গফ ভগভ ব সুপরকবাগীগন জানান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
বচে-৮  পাকভ থয দ্যকধর গাবী 



283 

 

১৫.২ ঈ-প্রওে এরাওায় ফচবয ব্যফস্থানায পগর াবন ফাবত মযাক, দুক বন্ধ  ভা-ভাবঙ ঈদ্র্ফ হ্রা থকয়কছ; 

১৫.৩ গ্রাভীণ নাযীযা জ্বারানী ংগ্রগ ভয় ব্যয় ওযগঙ না এফং যন্ধন ওাগচ ফাগয়াগ্যা ব্যফাগয জদবনও কগে ১.৫-২.৫ খো 

ভয় ন্য ওাগচ ব্যফায ওযগঙ; 

১৫.৪ বফববন্ন অয়ফধ বনভরও প্রবযণককল অযবডএ ঋণ ওাম বক্রভ বযঘারনা ওযায় গ্রাগভ বতবযক্ত ওভ বংস্থাগনয সুগমাক 

সৃবি গয়গঙ এফং করু ফাছুগযয মযাক ব্যাবধ হ্রা মগয়গঙ;  

১৫.৫ ফচবয ব্যফস্থানা, প্রবযণ বনযাদ াবন, বফদুযৎ, জচফ ায ব্যফাগয বযগফ ংযযণ ঈ-প্রওেফাী 

সুপরকবাগীকদয চীফন-চীবফওায ভান ঈন্নয়ন বযরবযত গয়গঙ; 

১৫.৬ ওবভঈবনটি ফাগয়াগ্য প্রযুবক্তয ভাধ্যগভ কফাবদশু ারন  ঘনীর ফচবয ব্যফস্থানায পগর বযগফ  

থ বননবতওবাগফ রাবফান য়ায় ঈৎাবদত দুগধয াাাব জচফায ভৄখ্য ঈচাত বগগফ বফগফবঘত গে । 
অযবডএ গত ১৪৫০ টন জচফায বফক্রয় ওযা গয়গঙ এফং ন্যান্য ঈ-প্রওে গত অনুভাবনও ৩৩৩০০ টন জচফায 

ঈৎাবদত গয়গঙ;  

১৫.৭ াভবগ্রও দৃবিগত প্রাগয়াবকও কগফলণায পরাপর অাব্যাঞ্জও, তগফ প্রকৃত  ফহুভৄঔী পরাপর মগত প্রওগেয ওাম বক্রভ 

অয ওগরফয বৃবি বনফীেবাগফ ভবনটবযং ওযা প্রগয়াচন; 

১৫.৮ ফাগয়াগ্যা বএনবচগত রূা ন্তয ওযা ওাবযকযীবাগফ পর গর ীবভত ঈৎাদগনয পগর অবথ বওবাগফ রাবচনও 

গে না। এচন্য অয বনবফেবাগফ কগফলণায প্রগয়াচন যগয়গঙ; 

১৫.৯ মরাড মবডং এয ভয়  মফাতরচাতকৃত ফাগয়াগ্যা ব্যফায ওগয ২টি ২৫০ মওববএ মচনাগযটয বদগয় এওাগডভী 

ওযাপাগয  বফদুযৎ-এয ঘাবদা মভটাগনা গে; এফং 

১৫.১০ ফাগয়াগ্যা ব্যফায ওগয ৫ মওববএ মচনাগযটয বদগয় ক্ষুদ্র বযগয গ্রাগভ  বফদুযৎ যফযা ম্ভফ গে। 

 

১৬.০ ভস্যা:  

 

১৬.১  ফাগয়াগ্যা বএনবচগত রূা ন্তয ওযা ওাবযকযীবাগফ পর গর ীবভত ঈৎাদগনয পগর অবথ বওবাগফ রাবচনও 

গে না; 

১৬.২  থদকয বফববন্ন এরাোয় স্থাবত ১১১টি ফাকয়াগ্যা প্লান্ট কত ঈৎাবদত গ্যা ল্লী ঈন্নয়ন এোকডভী, ফগুো েযাপাক  

একন থফাতরজাত েযা থ থননবতেবাকফ রাবজনে কফ না ফকর প্রতীয়ভান য়; এফং 

১৬.৩  ফাগয়াগ্যা প্লাগে প্রবতবদন কগে ৯০০-১০০০ মওবচ ফচবয ব্যফস্থানা ম্ভফ। প্লােটিগত পূণ ব ধাযণ েভতায় (Full 

Capacity) ফচবয প্রদাগন ব্যাও চনগঘতনতায প্রগয়াচন যগয়গঙ।  

 

১৭.০ প্রেকল্পয াবফ থে গ্রগবত: 

 

প্রেল্পটিয নুকভাবদত ব্যয় ১১৬১.৪০ রে টাওা থাওগর যফতীগত বগযানাভ  ব্যয় ংগাধনপূফ বও ৫১৫৫.৭৪ রে টাওা 

এফং ফাস্তফায়ন োর মগন্ফবয ২০০৯ মথগও জুন ২০১২  ম বন্ত থাওগর যফতীগত মগন্ফবয ২০০৯ মথগও জুন ২০১৪ ম বন্ত 

বনধ বাযন ওযা য়। অআএভআবড’য সুাবযগয মপ্রবেগত ব্যয় বৃবি না ওগয প্রওেটিয মভয়াদ অয ০১ (এও) ফঙয ০৬ (ঙয়) ভা 

বৃবি ওগয মগন্ফবয ২০০৯ কত বডগবয ২০১৫ বনধ বাযণ ওযা য়। প্রওে ভাবপ্ত প্রবতগফদন গত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রওেটি 

বডগবয, ২০১৫ তাবযগঔ ভাপ্ত গয়গঙ এফং প্রওে ফাস্তফায়গন ৫১১৬.২০ রে টাওা ব্যয় গয়গঙ। প্রওগেয ফাস্তফ গ্রকবত 

১০০%। প্রওগেয াবফ বও গ্রকবত গন্তালচনও ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 

১৮.০ প্রকযের উযেশ্য জযন: 

 

বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রকবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

ও) প্রাবণপদ ব্যফস্থানা বফলয়ও বফববন্ন অয়ফধ বনভরও 

ওভ বওাড, ফাগয়াগ্যা মফাতরচাতওযণ, জচফায ঈৎাদন 

ওযা; 

ও) প্রাবণপদ ব্যফস্থানা বফলয়ও বফববন্ন অয়ফধ বনভরও 

ওভ বওাড, ফাগয়াগ্যা মফাতরচাতওযণ, জচফায ঈৎাদন ওযা  

গয়গঙ; 

ঔ)  ঔাফায, গৃস্থারী, প্রাবণপদ ব্যফস্থানা ওাগচ বনযাদ 

াবন যফযা বনবিত, ঈদ্যান না বাযী এফং ফতফাবেয 

অবিনায় বি ঘাল ওযা; 

ঔ)  ঔাফায, গৃস্থারী, প্রাবণপদ ব্যফস্থানা ওাগচ বনযাদ াবন 

যফযা বনবিত তথা ঈদ্যান না বাযী এফং ফতফাবেয অবিনায় 

বি ঘাল ওযা থি; 

ক)  প্রাবণপদ ব্যফস্থানা এফং বফববন্ন অয়ফধ বনভরও 

ওভ বওাড বনবিত ওযায চন্য চ গতব ক্ষুদ্র ঋগণয ব্যফস্থা 

ক)  প্রাবণপদ ব্যফস্থানা এফং বফববন্ন অয়ফধ বনভরও ওভ বওাড 

বনবিত ওযায চন্য চ গতব ক্ষুদ্র ঋণ ব্যফস্থা ওযা গয়গঙ এফং 
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বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রকবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

ওযা; ঘরভান অগঙ; 

খ)   জফদুযবতও বক্ত  প্রাকৃবতও গ্যা াশ্রয় ওযা;  খ)   জফদুযবতও বক্ত  প্রাকৃবতও গ্যা াশ্রয় থি;  

গ)  প্রওে সুবফধাগবাকীগদয চীফনমাোয ভাগনান্নয়গনয ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র বযগয বফদুযগতয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা; এফং 

গ)  প্রওে সুবফধাগবাকীগদয চীফনমাোয ভাগনান্নয়গনয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

বযগয বফদুযগতয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা গয়গঙ এফং 

ঘ) গ্রাভীণ চনগকাবষ্ঠয অথ ব-াভাবচও ফস্থায ঈন্নয়ন ওযা। ঘ) গ্রাভীণ চনগকাবষ্ঠয অথ ব-াভাবচও ফস্থায ঈন্নয়ন গয়গঙ এফং 

ঘরভান অগঙ। 

 

১৯.০ সুাময :  

 

১৯.১ ওবভঈবনটি বববিও ফাগয়াগ্যা প্রওেটি বফগলওগয  ল্লী ঞ্চগর চীফন  চীবফওায ভাগনান্নয়গন আবতফাঘও ভূবভওা 

যাঔগত যভ। ফাগয়াগ্যা মফাতরচাত ওযায মঘগয় ঈ-প্রওে এরাওায় াআ রাআগনয ভাধ্যগভ গ্যা যফযা ওযা 

বধও রাবচনও। নফায়নগমাগ্য বক্তয যফযা, জচফায ব্যফাগযয ভাধ্যগভ ভাটিয ঈফ বযতা বৃবি, বযগফ ফান্ধফ, 

চরফায়ু বষ্ণু, অয়ফধ বনভরও, ওভ বস্থান গ্রীণ াঈচ গ্যা হ্রাওযগণ মটওআ ভগডর এ প্রওগেয ম্প্রাযণ ওযা 

মমগত াগয; 

 

১৯.২ ঔাদ্য বনযািা  ভাটিয স্বাস্থয যযায স্বাগথ ব যাায়বনও াগযয বযফগতব ব্যাওবাগফ জচফায ঈৎাদন  

ফাচাযচাতওযগণ তথা ভাধ্যগভ এ প্রওগেয সুপর মৌগঙ বদগত বডএরএ, বডএআ, বফঅযবডবফ, বফএবডব বফববন্ন 

এনবচ  গুরুত্বপূণ ব ভূবভওা যাঔগত াগয;  

 

১৯.৩ এ প্রওগে শুদৄভাে ঈিযাঞ্চগরয চন্য ক রু ফক বা না বদগয় ীড ওযাবটার মথগও ন্যান্য ঞ্চগরয ওর ঈ-প্রওগে 

সুপরগবাকীগদয ঙন্দ নুমায়ী ঋণ প্রথায াাাব গ্রাবধওায বববিগত ফক বা প্রথায় করু প্রদান ওযা মমগত াগয;   

 

১৯.৪ ফাগয়াগ্যা বএনবচগত রূা ন্তয ওযা ওাবযকযীবাগফ পর গর ীবভত ঈৎাদগনয পগর অবথ বওবাগফ রাবচনও 

গে না পগর ফাগয়াগ্যা ঈ-প্রওে এরাওায় াআ রাআগনয ভাধ্যগভ গ্যা যফযা ওযা বধও রাবচনও। এচন্য 

বনযফবেন্ন ফাগয়াগ্যা ঈৎাদগন েভকয ৪০-৫০টি ফাবেগত ফাগয়াগ্যা ংগমাক  ম বাপ্ত মকাফয মমাকান বদগত যভ 

এরূ এরাওা গও অকাভীগত প্রওে গ্রগণ প্রাধান্য থদয়া থমকত াকয; 

 

১৯.৫  জচফ ায প্লামেয ওগপাগনে বগগফ প্রবক্রয়াচাতওযণ ফওাঠাগভা বনভ বাণ, গ্রাআবডং মভবন  ঘবং মভবন যফযা 

ওযা গর প্রওগেয চন্য বধওতয পরপ্রসু গফ; এফং 

 

১৯.৬ প্রওেটি ফাস্তফায়গন এরাওায়  ব্যাও ঘাবদা যগয়গঙ। প্রওে ফা স্তফায়গনয ববজ্ঞতাগও ওাগচ রাবকগয় প্রওগেয ওগরফয 

বৃবি নতুন অবিগও (ওবভঈবনটি বববিও ফচবয ব্যফস্থানা, কফাবদশুয চাত ঈন্নয়ন, ঈৎাবদত ণ্য 

ফাচাযচাতওযণ, বনযাদ াবন  নফায়নগমাগ্য বক্ত যফযা, গ্রাভ গত গয ভাআগগ্রন প্রফণতা হ্রাওযগণ, চীফন 

মাোয ভাগনান্নয়ন, ক বাবনও িবতয  প্রবতপরন) মটওআ ঈন্নয়গনয এ ের োম থক্রভভ ব্যত যাখায জন্য ল্লী 

ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ ঈকযাগ গ্রণ েযকত াকয। 

  
 
 

   



  

প্রেকল্পয ফস্থান  

 

: 

                                                                                                 সংযযাজনী-ক 

থদকয ৩৮ থজরায ১১২টি গ্রাভ  
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১ যংপুয-৩১টি গাইফান্ধা দযগাইফান্ধা ামতয়া 

২ গাইফান্ধা ফুরছমি মিভ ছালুয়া 

৩ গাইফান্ধা গগামফন্দগঞ্জ তালুক কানুপুয 

৪ গাইফান্ধা াদুল্যাপুয চাঁদ কমযভ 

৫ গাইফান্ধা াঘাটা মচথুমরয়া 

৬ গাইফান্ধা াদুল্যাপুয বুজরুক  াটাল্পনাছা 

৭ গাইফান্ধা রাফািী বগফানপুয 

৮ নীরপাভাযী জরঢাকা মচিামবজা 

৯ নীরপাভাযী মিভরা ভাওরানাািা 

১০ নীরপাভাযী সয়দপুয নতুন ফাবুািা 

১১ রারভমনযাট আমদতভাযী আমদতভাযী 

১২ কুমিগ্রাভ গযৌভাযী টাপুযচয 

১৩ কুমিগ্রাভ মচরভাযী যভনা ফাজায 

১৪ কুমিগ্রাভ কুমিগ্রাভ দয গভাগরফাা 

১৫ কুমিগ্রাভ ভুরুঙ্গাভাযী গমছিাঙ্গা 

১৬ কুমিগ্রাভ উমরপুয মিভ কালুিাংগা 

১৭ যংপুয গংগাচিা গমঞ্জপুয 

১৮ যংপুয যংপুয দয তাজাট 

১৯ যংপুয যংপুয দয পূফ শ খাফাগ 

২০ যংপুয ীযগঞ্জ পঁচাকান্তয 

২১ যংপুয যংপুয দয ভধ্যীযজাফাদ 

২২ যংপুয ীযগঞ্জ চতিা 

২৩ যংপুয গংগাচিা গগাকুরপুয 

২৪ যংপুয যংপুয দয দ্য পুস্কযনী 

২৫ যংপুয ীযগাছা স্বচাল 

২৬ যংপুয যংপুয দয গগারাপুয 

২৭ যংপুয ীযগঞ্জ পল্পতপুয 

২৮ মদনাজপুয ফুরফািী দুমধপুয 

২৯ মদনাজপুয গঘািাঘাট চকফামুমনয়া 

৩০ মদনাজপুয খানাভা গগামফন্দপুয 

৩১ মদনাজপুয খানাভা জাাঙ্গীযপুয 

৩২ যাজাী-৩৮টি নাল্পটায নাল্পটায দয পূফ শাগুমযয়া 

৩৩ নাল্পটায মংিা নরফাতা 

৩৪ নওগাঁ মনয়াভতপুয যাভকুিা 

৩৫ নওগাঁ যানীনগয মঝনা 

৩৬ নওগাঁ আত্রাই ফাঁকা 

৩৭ ফগুিা াজাানপুয কাটাফািীয়া 

৩৮ ফগুিা মফগঞ্জ বাসুমফায 

৩৯ ফগুিা াজাানপুয ফামুমনয়া 

৪০ ফগুিা গাফতরী ামতফান্ধা 

৪১ ফগুিা গযপুয বফানীপুয 

৪২ ফগুিা নন্দীগ্রাভ াটধুভা 

৪৩ ফগুিা গযপুয দুগ্ধ ও গফামদ প্রাণী উন্নয়ন খাভায 

৪৪ ফগুিা ধুনট যম্নগ্রাভ 
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৪৫ ফগুিা ফগুিা দয কুকযম্নর 

৪৬ ফগুিা গযপুয বাটযা 

৪৭ ফগুিা গযপুয আযমিএ প্রদ শনী খাভায 

৪৮ ফগুিা ান্তাায নতুন ফাজায 

৪৯ ফগুিা গযপুয াযবফানীপুয 

৫০ ফগুিা কাালু ফাযভাইর 

৫১ যাজাী গগাদাগািী মফমদযপুয 

৫২ যাজাী পুঠিয়া বাংিা 

৫৩ যাজাী ফাঘা মযযাভপুয 

৫৪ যাজাী ফাঘা আিানী ভাষ্টাযািা 

৫৫ মযাজগঞ্জ যায়গঞ্জ ঘুযকা 

৫৬ মযাজগঞ্জ তািা তািা 

৫৭ মযাজগঞ্জ াজাদপুয যাউতাযা 

৫৮ মযাজগঞ্জ াজাদপুয টিয়াযফন্দ(পূফ শ) 

৫৯ মযাজগঞ্জ াজাদপুয টিয়াযফন্দ (মিভ) 

৬০ মযাজগঞ্জ মযাজগঞ্জ দয চকময়ারল্পকার 

৬১ মযাজগঞ্জ উল্লাািা বদ্রল্পকার 

৬২ মযাজগঞ্জ উল্লাািা পুমিগাছা 

৬৩ জয়পুযাট জয়পুযাট দয চকশ্যাভ 

৬৪ জয়পুযাট কারাই ভমযা 

৬৫ াফনা ামথয়া গরন্দা 

৬৬ াফনা পমযদপুয পুযন্দযপুয 

৬৭ াফনা আতাইকুরা, িািাংগী 

৬৮ চাঁাইনফাফগঞ্জ চাঁাইনফাফগঞ্জ দয যানীাটি 

৬৯ চাঁাইনফাফগঞ্জ চাঁাইনফাফগঞ্জ দয নাল্পচার 

৭০ খুরনা-১২টি খুরনা দাল্পকা ফাজুয়া 

৭১ খুরনা াইকগাছা দমক্ষণ ছলুয়া 

৭২ াতক্ষীযা শ্যাভনগয মুমিগঞ্জ 

৭৩ াতক্ষীযা াতক্ষীযা দয যসুরপুয 

৭৪ াতক্ষীযা তারা গজয়ারা 

৭৫ মল্পায মল্পায দয গখাটি 

৭৬ নিাইর গরাাগািা কচুফািীয়া 

৭৭ মল্পায মল্পায দয ইথারী 

৭৮ মল্পায মল্পায দয ফাগিাঙ্গা 

৭৯ দয, মঝনাইদ মঝনাইদ দয ফদনপুয 

৮০ কুমষ্টয়া কুভাযখারী দয়াযাভপুয 

৮১ কুমষ্টয়া কুমষ্টয়া দয রক্ষীপুয 

৮২ ঢাকা-২০টি ঢাকা সাভার বিএঅরঅআ কযাম্পাস 

৮৩ ঢাকা াবায মাদুযচয 

৮৪ ঢাকা মখরগাঁও নামযাফাদ 

৮৫ ঢাকা ধাভযাই ধাভযাই 

৮৬ মুমিগঞ্জ মুমিগঞ্জ দয মুক্তাযপুয 

৮৭ ভামনকগঞ্জ ভামনকগঞ্জ দয াঞ্চনখািা 

৮৮ ভামনকগঞ্জ ভামনকগঞ্জ দয আরীনগি 

৮৯ ভামনকগঞ্জ মঙ্গাইয গপাি শ নগয 

৯০ ভয়ভনমং গপযগাঁও রংগাইয 

৯১ ভয়ভনমং ালুয়াঘাট নাশুরস্না 

৯২ ভয়ভনমং ফুরপুয বাইটকামন্দ 
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93  টাঙ্গাইর কারীামত ছামতাটি 

৯৪ টাঙ্গাইর ঘাটাইর চকমদয়াফামি 

৯৫ পমযদপুয আরপািাংগা গগািামনয়া 

৯৬ পমযদপুয গফায়ারভাযী ভাধফপুয 

৯৭ পমযদপুয নগরকান্দা সদরযিড়া 

৯৮ গাজীপুয কাাময়া ফরুন 

৯৯ গাজীপুয কামরগঞ্জ গভাক্তাযপুয 

১০০ ভাদাযীপুয ভাদাযীপুয দয ভধ্যখাগদী 

১০১ নাযায়নগঞ্জ নাযায়নগঞ্জ দয চযসয়দপুয 

১০২ চট্টগ্রাভ-৪টি চট্টগ্রাভ টিয়া িাঙ্গাযচয 

১০৩ চট্টগ্রাভ টিয়া কণ শফুরী 

১০৪ গপনী গপনী দয গভাাম্মদপুয 

১০৫ গনায়াখারী গনায়াখারী দয শুল্লুমকয়া 

১০৬ ফমযার-৩টি মল্পযাজপুয মল্পযাজপুয দয জুজল্পখারা 

১০৭ টুয়াখারী করাািা ামন্তপুয 

১০৮ ফযগুনা াথযঘাটা নাচনাািা 

১০৯ বসযট-৪টি মল্পরট মল্পরট দয ফালুটিকয 

১১০ মল্পরট গগায়াইনঘাট পল্পতপুয (২য় খন্ড) 

১১১ মল্পরট গগায়াইনঘাট পল্পতপুয (১ভ খন্ড) 

১১২ গভৌরবীফাজায গভৌরবীফাজায দয মছকযাইর 

ফ শল্পভাট  ১১২টি গ্রাভ 



প্রওগেয ংক বববিও গ্রকবত: (ববঅয এয তগথ্যয অগরাগও)                                                                    ংগমাচনী-ঔ 

 

 (রে টাওায়)                                                                                                                                                           

থ বননবতও মওাড মযঞ্জ  বফফযণ 
বযভান/ 

ংখ্যা 

বডবব নুমায়ী রেভাো 
প্রকৃত গ্রকবত ভন্তব্য 

অবথ বও ফাস্তফ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ও) যাচস্ব ব্যয় 

৪৫০০ বপাযগদয মফতন চন ২২.৮০ ৮ চন ৭.৯১ ৫ 

৪৬০০ প্রবতষ্ঠান ওভ বঘাযীগদয মফতন চন ৮৪.৭২ ২৮ চন ৮১.২৭ ২৮ চন 

৪৭০০ বাতাবদ  ১১৪.৫৪  ১০৯.৫৪  

৪৮০০ যফযা  মফা      

৪৮০১ ভ্রভণ ব্যয়  ৫৩.০০  ৫২.৯৭  

৪৮০৫ বাযটাআভ বাতা  ৯.০০  ৮.৯৯  

৪৮০৬ বাো-বপ  ৬.২৫  ৬.২৫  

৪৮১৫ ডাও  ১.১৫  ১.১৪  

৪৮১৬ মটবরগপান/মটবরগ্রাভ/মটবরবপ্রোয  ৫.০০  ৫.০০  

৪৮২১ বফদুযৎ  ৫.০০  ৫.০০  

৪৮২৩ মগিার  লুবিওযাে  ৩৮.৫০  ৩৮.৪৮  

৪৮২৮ মিনাযী, ীর  িযাপ  ১৫.৫০  ১৫.৪৮  

৪৮৩৬ আঈবনপভ ব  ৩.০০  ৩.০০  

৪৮৪০ প্রবেণ ব্যয় চন ৪৪৫.২২ ১৩৭০৮ চন ৪৪৫.২২ ১৩৭১০ চন 

৪৮৪২ মবভনায, ওনপাগযন্প টি ৮.৫০ ৩টি ৮.৫০ ৩টি 

৪৮৪৫ অপ্যায়ন  ৪.৫০  ৪.৪৯  

৪৮৪৬ বযফণ ব্যয়  ৬.৫০  ৬.৪৮  

৪৮৫১ বনয়বভত শ্রবভও  ১০.২০  ১০.২০  

৪৮৮৩ ম্মানী / বপ/াবযশ্রবভও  ২০.০০  ২০.০০  

৪৮৯৯ ন্যান্য ব্যয়  ৮.৪৯  ৮.৪৮  

৪৯০০ মভযাভত, ংযেণ  পুনফ বান      

৪৯০১ মানফান  ১৪.০০  ১৩.৯৯  

৪৯০৬ অফাফে  ০.৮০  ০.৮০  

৪৯১১ ওবপঈটায  বপ মন্ত্রাবত  ৮.০০  ৭.৯৮  

মভাট যাচস্ব ব্যয়  ৮৮৪.৬৭  ৮৬১.১৭  

(ঔ) ভরধন ব্যয়      

৬৮০০ পদ ংগ্র/ক্রয়      

৬৮০৭ মভাটয মানফান টি ১১৩.০০ ২টি ১১২.৯০ ২টি 

৬৮১৩ মন্ত্রাবত  ন্যান্য যঞ্জাভ  ৮৫০.০০  ৮৪৯.৭০  

৬৮১৫ প্রবেণ মন্ত্রাবত, ওবপঈটায আতযাবদ  ২০.০০  ১৯.৯৮  

৬৮১৭ ওবপঈটায পটয়যায, অআটি 

পযাববরটি 
 ৫.০০  ৫০.০০  

৬৮২১ অফাফে  ১৫.০০  ১৪.৯৯  

৬৮৫১ ন্যান্য (ীড ওযাবট্ার) টি ঈ-প্রেল্প ১,২২৪.০০ ১১২ টি ১,২২৪.০০ ১১২ টি 

৭০০০ বনভ বাণ  পূতব      

৭০০১ ভূবভ ঈন্নয়ন  ১১২.০০  ১১১.৭৮  

 





 

 

থ বননবতও মওাড মযঞ্জ  বফফযণ 
বযভান/ 

ংখ্যা 

বডবব নুমায়ী রেভাো প্রকৃত গ্রকবত 
ভন্তব্য 

অবথ বও ফাস্তফ অবথ বও 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ 

৭০৮১ 

 

 

 

ন্যান্য      

ও) ওবভঈবনটি ফাগয়াগ্য প্লাে বভবন 

ায়ায মচনাগযটয যফযা, জচফ 

ায। 

টি ঈ-প্রেল্প 

১,০১৯.৬৫ ১১২ টি ১,০১৮.৭৯ ১১২ টি 

ঔ) বনযাদ াবন যফযা মনটয়াওব টি ৬৩০.৩৫ ১১২ টি ৬২৮.৯১ ১১২ টি 

ক) মওায়াযানটাআন াঈচ (বাো, 

ঔাদ্য  লধ) 

 
৫০.০০ 

 
৫০.০০ 

 

৭৯৮০ -

৭৯৯৮ 
ন্যান্য ভরধন ফাফদ      

৭৯৮১ 

 

 

বফবফধ ভরধন ব্যয়      

ও) ভল্যায়ন, বযগাট ব  প্রঘাযনা টি ১৫.০০ ৩টি ১৫.০০ ৩ টি 

ঔ) কফাদী শু টি ২০৪.০০ ১০২০ টি ২০৪.০০ ৯৭৫ টি 

ক) প্রাআচ ওনগটনগচবন্প      

খ) বপবচওযার ওনগটনগচবন্প  ১৩.০৭    

 মভাট ভরধন ব্যয়  ৪,২৭১.০৭  ৪২৫৫.০৩  

ফ বগভাট (যাচস্ব+ভরধন)  ৫,১৫৫.৭৪  ৫১১৬.২০  

                                                                                                        

থ বননবতও মওাড মযঞ্জ  বফফযণ 
বযভান/

ংখ্যা 

বডবব নুমায়ী 

রেভাো 
প্রকৃত গ্রকবত 

ভন্তব্য 

অবথ বও ফাস্তফ অবথ বও ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭০৮১ 

 

 

 

ন্যান্য       

ও) ওবভঈবনটি ফাগয়াগ্য প্লাে বভবন 

ায়ায মচনাগযটয যফযা, জচফ 

ায। 

টি ঈ-

প্রেল্প ১,০১৯.৬৫ ১১২ টি ১,০১৮.৭৯ ১০০% ১১২ টি 

ঔ) বনযাদ াবন যফযা মনটয়াওব টি ৬৩০.৩৫ ১১২ টি ৬২৮.৯১ ১০০% ১১২ টি 

ক) মওায়াযানটাআন াঈচ (বাো, 

ঔাদ্য  লধ) 

 
৫০.০০ 

 
৫০.০০  

 

৭৯৮০ -

৭৯৯৮ 
ন্যান্য ভরধন ফাফদ       

৭৯৮১ 

 

 

বফবফধ ভরধন ব্যয়       

ও) ভল্যায়ন, বযগাট ব  প্রঘাযনা টি ১৫.০০ ৩টি ১৫.০০ ১০০% ৩ টি 

ঔ) কফাদী শু টি 
২০৪.০০ 

১০২০ 

টি 
২০৪.০০ ৯৬% 

৯৭৫ টি 

ক) প্রাআচ ওনগটনগচবন্প       

খ) বপবচওযার ওনগটনগচবন্প  ১৩.০৭     

 মভাট ভরধন ব্যয়  ৪,২৭১.০৭  ৪২৫৫.০৩   

ফ বগভাট (যাচস্ব+ভরধন)  ৫,১৫৫.৭৪  ৫১১৬.২০   

 



াববথক গ্রাম উন্নয়ন কমথূবচ (ববভবিবপ) ২য় পযথায়  
-লীথক প্রকগের মাবপ্ত মূযায়ন প্রবতগবদন 

 

১.০  প্রওগেয নাভ    :   াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ওভ বসূবঘ (ববববডব) ২য় ম বায়। 

২.০ বনফ থাী ংস্থা   :   ভফায় বধদপ্তয, বফঅযবডবফ, ফাড ব  অযবডএ।  

৩.০ প্রাবনে ভন্ত্রণারয়   : ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ 

      স্থানীয় যোয, ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

৪.০ প্রেল্প এরাো   : থদকয ৬৪ থজরায ৬৬টি ঈকজরায ৪২৭৫টি গ্রাভ।  

বফস্তাবযত ংকমাজনী-ে দ্রষ্টব্য। 

 

৫.০ প্রেকল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় : 

                                                                         (রয টাোয়) 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ফাস্তফায়নওার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নওার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নওাগরয

%) 

ভর ১ভ 

ংগাবধত 

 ভর ংগাবধত 

১০৫৯৩.৩০ ৯৫৯৬.৩৩ ৯৪৫৬.৫৫৩ জুরাআ ২০০৯ 

মথগও বডগবয 

২০১৩ ম বন্ত 

জুরাআ ২০০৯ 

মথগও বডগবয 

২০১৫ ম বন্ত 

জুরাআ ২০০৯ 

মথগও বডগবয 

২০১৫ ম বন্ত 

- ০২ (দুআ) ফঙয 

৪৪.৪৪% 

 

৬.০ ংক বববিও গ্রকবত:  ংগমাচনী-ঔ দ্র্িব্য। 

 

৭.০ ওাচ ভাপ্ত থাওগর তায ওাযণ:  প্রওগেয প্রগয়াচনীয় মওান ংগকয ওাচ ভাপ্ত মনআ। 

 

৮.০ ভল্যায়ন িবত (Methodology): অগরাঘয প্রওগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ ওযা 

গয়গঙ; 

 

 বডবব ম বাগরাঘনা; 

 ভন্ত্রণারয় ওর্তবও মপ্রবযত প্রওগেয ফাস্তফায়ন গ্রকবত ম বাগরাঘনা; 

 ববঅয ম বাগরাঘনা; 

 ওাগচয ফাস্তফ গ্রকবত মাঘাআ এফং তথ্য ংগ্রগয চন্য গযচবভন বযদ বন; 

 বেয়াবযং ওবভটিয ওাম ববফফযণী ম বাগরাঘনা; 

 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবিি ওভ বওতবাগদয াগথ অগরাঘনা। 

 

৯.০ প্রওগেয ঈগেশ্য : 

 

প্রওগেয ভর ঈগেশ্য গে গ্রাভ বববিও এওও ভফায় ংকঠগনয অতায় গ্রাগভয ধনী-দবযদ্র্, নাযী-পু রুল, বওগায-বওগাযী বনবফ বগগল 

ওর মা  মশ্রণীয চনগকাষ্ঠীগও ংকঠিত ওগয তাগদয অথ ব-াভাবচও তথা াভবগ্রও ঈন্নয়গনয ভাধ্যগভ দাবযদ্র্য বফগভাঘন ওযা।  

 

৯.১ প্রওগেয সুবনবদ বি ঈগেশ্য : 

 

ে)  এেটি গ্রাকভ এেটি াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত গঠন; 

খ)  বভবতকত ের ফয়,বরি, ধভ থ, থা ও থেণী বনবফ থককল ের থরাকেয স্বতঃস্ফুতথ ংগ্রণ বনবিতেযণ; 

গ)  গণতাবন্ত্রেবাকফ বযচারনা ভফাকয়য ের নীবত প্রকয়াকগয ভাধ্যকভ এেটি াংগঠবনে প্রাবতষ্ঠাবনে োঠাকভা জতযী েযা; 

ঘ)  গ্রাভফাীকদয বক্রয় ংগ্রকণয ভাধ্যকভ স্থানীয় ম থাকয় এেটি োম থেয ঈন্নয়ন েভ থসূবচ প্রণয়ন েযা; 

ঙ)  ফস্তুবনষ্ঠ জযীকয ভাধ্যভ প্রণীত গ্রাভতথ্য ফআকয়য বববিকত গ্রাভফাীগকণয বক্রয় ংগ্রকণ ংবিষ্ট গ্রাকভয ফাবল থে ঈন্নয়ন বযেল্পনা  

     প্রণয়ন ও ংগ্রণ বববিে ফাস্তফায়ন োম থক্রভ গ্রণ; 



চ)     প্রবতটি বভবতয বনজস্ব প্রববযত বফলয়বববিে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভী সৃজন এফং তাকদয ভাধ্যকভ যোবয থফা দৃেকমাগ্যবাকফ গ্রাকভ   

        থ ুঁকছ স্থানীয় চাবদায বববিকত ঈভেি প্রবযকণয ভাধ্যকভ গ্রাকভয ভানফপদকে দযরূক গকে থতারা; 

ছ)     গ্রাকভয ভানুলকদযকে বফদ্যযৎ চাবদা পুযকনয জন্য থারায এনাবজথ/নফায়নকমাগ্য বফদ্যযৎ ব্যফাকয ঈৎাবত েযা; 

জ)    বভবতয বনজস্ব তবফর বফবনকয়াকগয ভাধ্যকভ প্রববযত গ্রাভফাীকদযকে অত্মেভ থংস্থাকনয সুকমাগ সৃবষ্ট েযা; 

ঝ)    বনজস্ব তবফর এফং স্থানীয় পকদয কফ থাচ্চ ব্যফায বনবিত েযা; 

ঞ)    তথ্য প্রভেবি সুবফধা গ্রাভফাীকদয দ্বাকয থ ুঁছাকনায ভাধ্যকভ ঈদ্বুিেযণ এফং থফা প্রদান বনবিত েযা; 

ট)     গ্রাভ বববিে ভফায় বভবতকে ভাআকক্রাপাআন্যান্স ংগঠকনয াকথ ভেিেযণ বনবিত েযা; 

 

১০.০ প্রওগেয টভূবভ :  

 

াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ওভ বসূঘী ভরতঃ গ্রাভ বববিও এওও ভফায় ংকঠগনয ভাধ্যগভ গ্রাগভয ওর মা-মশ্রণীয চনগকাষ্ঠীয াভবগ্রও 

ঈন্নয়গনয রগেয বযঘাবরত গয় অগঙ। প্রথগভ ফাংরাগদ ল্লী ঈন্নয়ন এওাগডভী (ফাড ব),  কুবভল্লা যীোভরওবাগফ ১৯৭৫ াগর বনচস্ব 

ফাগচগটয অতায় কুবভল্লায় এয প্রাগয়াবকও ম্ভাফনা বনগয় ওাচ শুয ওগয। যফতীগত ১৯৮৮-৮৯ থ ব ফঙগয ফাবল বও ঈন্নয়ন ওভ বসূঘীভুক্ত 

(এবডব) য়। অয গয থ বাৎ ১৯৯১-৯২ থ ব ফঙয গত ববববডব ফাস্তফায়গন ল্লী ঈন্নয়ন এওাগডভী (অযবডএ), ফগুো এয াগথ 

পৃক্ত গয় যাচাী  খুরনা বফবাগকয ঘাযটি ঈগচরায ৪০টি গ্রাগভ ওাচ শুয ওগয। মআ মথগও জুন ২০০৪ ম বন্ত বফববন্ন ম বাগয় ৭টি 

ঈগচরায ৮০টি গ্রাগভ এয প্রাগয়াবকও যীো-বনযীো ওযা য় এফং প্রওগেয ব্যাত পরতায চন্য কণপ্রচাতন্ত্রী ফাংরাগদ যওায 

ভগডর ওভ বসূঘী বাগফ ববববডব াযাগদগ ম্প্রাযগণয বিান্ত গ্রণ ওগয। ফাড ব  অযবডএ’য মমৌথ কগফলণায আবতফাঘও পরাপগরয 

ওাযগণ প্রওগেয ১ভ ম বাগয় মদগয ১৮টি মচরায ২১টি ঈগচরায় ১৫৭৫টি গ্রাভ প্রওগেয াআরটিং মপআচ ফাস্তফাবয়ত য়। এ ম বাগয় 

ফাড ব  অযবডএ’য াগথ বফঅযবডবফ  ভফায় বধদপ্তযগও পৃক্ত ওযা য়। প্রওগেয ১ভ ম বায় জুরাআ ২০০৫ মথগও জুন ২০০৯ ম বন্ত 

১৫৭৫ টি গ্রাগভ ফাস্তফাবয়ত য়। প্রতযাবত পরাপর চবন  মটওআ ঘবযগেয ওাযগণ ‘‘াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ওভ বসূঘী-২য় ম বায়’’ নাগভ 

মদগয ৬৪টি মচরায ৬৬টি ঈগচরায ৪২৭৫টি গ্রাগভ ১০৫৯৩.৩০ র য টাওা ব্যগয় প্রওে ওাম বক্রভ ম্প্রাযগণয প্রস্তাফনাটি এওগনও 

ওর্তবও ১৬/০৩/২০১০ তাবযগঔ নুগভাবদত য়।  

 

১১.০ প্রওগেয ংগাধন  নুগভাদন :  

 

প্রেল্পটি জুরাআ ২০০৯ কত বডগবয ২০১৩ থভয়াকদ ফাস্তফায়কনয জন্য ১০৫৯৩.৩০ রে টাওা নুগভাবদত ব্যগয় ১৬/০৩/২০১০ বরঃ 

তাবযগঔ এওগনও ওর্তবও নুকভাবদত য় এফং ১১/০৪/২০১০ বরঃ তাবযকখ ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ প্রেল্পটিয প্রাবনে নুকভাদন 

থদয়া য়। যফতীকত প্রেল্পটিয ব্যয় হ্রা ওগয  ৯৫৯৬.৩৩ রয টাোয় ংকাধন েযা য় এফং মভয়াদ ০১ (এও) ফঙয বৃবি ওগয জুরাআ 

২০০৯ মথগও বডগবয ২০১৪ বনধ বাযণ ওযা য় মায প্রাবনে নুকভাদন ২৮/০৫/২০১১ বরঃ তাবযকখ জাযী েযা য় । । অআএভআবড’য 

সুাবযগয মপ্রবেগত ব্যয় বৃবি না ওগয প্রওেটিয মভয়াদ অয ০১ (এও) ফঙয বৃবি ওগয জুরাআ ২০০৯ মথগও বডগবয ২০১৫ বনধ বাযণ 

ওযা য় এফং ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ কত  ০৯/১১/২০১৪ বরঃ তাবযগঔ প্রাবনে নুকভাদন থদয়া য়। 

 

১২.০ প্রেকল্পয ভর োম থক্রভ: 

 

প্রওগেয ভর ওাম বক্রভ গরাঃ 

১) ঈমু্মি দস্যদ; 

২) ঈদ্বুিেযণ ও প্রবযণ ; 

৩) প্রববযত বফলয় বববিে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভী সৃবষ্ট ; 

৪) বভবতয বনজস্ব পু ুঁবজ বফবনকয়াগ; 

৫) স্থানীয় ম থাকয় বযেল্পনা প্রণয়ন;  

৬) থ থননবতে ও অত্মেভ থংস্থান োম থক্রভ; 

৭) াভাবজে ঈন্নয়নভরে োম থক্রভ; 

৮) ভাবে থম থ বা। 

 

১৩.০ প্রেল্প বযচারে পবেথত তথ্য: 

 

ক্রবভও প্রওে বযঘারগওয নাভ দফী পূণ বওারীন/ঔডওারীন ভয়ওার 

১। চনাফ অর নূযী পয়জুয মযচা ঈবঘফ পূণ বওারীন ০১/০৭/২০০৯ গত ৩১/১২/২০১৫ 



১৪.০ প্রওে বযদ বন :  

 

গত ৩০/০৭/২০১৬ তাবযখ াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ওভ বসূবঘ (ববববডব) ২য় ম বায় ভাপ্ত প্রওগেয কুবভল্লা থজরায দয ও বুবেচং ঈকজরায 

৬টি ভফায় বভবত এফং ৩১/০৭/২০১৬ তাবযকখ বফগঞ্জ থজরায ভাধফপুয ঈকজরায ০৩টি ভফায় বভবতয োম থক্রভ বযদ থন েযা 

য়। বযদ থনোকর প্রেকল্পয ঈ -প্রেল্প বযচারে ংবিষ্ট  েভ থেতথাগণ ঈবস্থত বছকরন। বযদ থনোকর প্রেকল্পয সুপরকবাগীকদয 

াকথ ভতবফবনভয় ওযা য়।  

 

১৫.০ কুবভল্লা থজরায ৬টি ভফায় বভবতয োম থক্রকভয াধাযণ ম থকফযণ (বযদ থকনয তাবযখঃ ৩০/০৭/২০১৬): 

 

১৫.১ াদওপুয মানায ফাংরা াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, বুবেঘং ভফায় বভবত বগগফ বনফবন্ধত মায মযবচগেন নবয-

১০৩। বভবতয দস্যকগণয াগথ অগরাঘনা ওগয চানা মায় মম, বভবত ২০১৫ াগরয বডগবয ম বন্ত ৪১২২৫০/-টাওা ভৄনাপা ওগযগঙ। 

বভবত কঠগনয গয তাগদয ঋণ ায়ায সুগমাক সৃবি গয়গঙ এফং ঞ্চয় প্রফনতা বৃবি মগয়গঙ।  বভবতয ব্যাংে এযাোঈন্ট থােকরও 

তা প্রবতষ্ঠাবনে থরনকদকনয োকজ ফ ভয় ব্যফায য় না। একত স্তভজুদ কত থ থ অত্মাকতয ম্ভফনা বৃবি ায়। ফাংরাগদগয 

কুবভল্লা থজরায বুবেচং ঈকজরায় ভবিত ল্লী ঈন্নয়ন প্রেকল্পয অওতায় বনবভ থত বফযারয় বফকন এ বভবতয োম থক্রভ চরকছ। এেটি 

বভবতকে থেন্দ্র েকয থম বফববন্ন ঈন্নয়নভরে োম থক্রভ বযচারনায ন্যতভ ঈদাযন এ বভবত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-১: ভাননীয় প্রবতভন্ত্রী স্থানীয় যোয, ল্লী ঈন্নয়ন ও 

ভফায় ভন্ত্রণারয়, জনাফ এডকবাকেট জাািীয েবফয নানে, 

এভব ের্তথে ভবিত ল্লী ঈন্নয়ন প্রেকল্পয অওতায় বনবভ থত 

বফযারয় বফন বনভ থাকনয বববিপরে। এ বফকন বভবতয 

োম থক্রভ চরকছ। 

 

 বচে-২: ভবিত ল্লী ঈন্নয়ন প্রেকল্পয অওতায় বনবভ থত বফযারয় 

বফকন াঠগ্রণযত বযাথীবৃন্দ। 

১৫.২ াদওপুয ঈিযাো াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, বুবেঘং ভফায় বভবত বগগফ বনফবন্ধত মায মযবচগেন নবয-০৫। 

বভবতয অয় ফাফদ রাব গয়গঙ ১৮৫০০০/-টাওা। এ বভবতটি ভাগঙয ঔাফায ৩৮০০০/- টাওা টন বগগফ ক্রয় ওগয ৪০০০০/- টন 

বগগফ বফবক্র ওগয এফং প্রবত ভাগ ৩ মথগও ৪ টন ভাগঙয ঔাফায বফবক্র য়। এ ওাম বক্রগভয ভাধ্যগভ বভবতয দস্যকণ  এরাওাফাী 

ঈকৃত গে। বভবতয ব্যাংে এযাোঈন্ট থােকরও তা প্রবতষ্ঠাবনে থরনকদকনয োকজ ফ ভয় ব্যফায য় না। একত স্তভজুদ কত থ থ 

অত্মাকতয ম্ভফনা বৃবি ায়। 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 বচে-৩: ভবিত ল্লী ঈন্নয়ন প্রেকল্পয অওতায় বনবভ থত 

েবভঈবনটি থন্টায-মা াদওপুয ঈিযাো াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন 

ভফায় বভবত, বুবেঘং এয বপ বগগফ ব্যফহৃত গে। 

 বচে-৪: াদওপুয ঈিযাো াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় 

বভবত, বুবেঘং এয দস্যগদয াগথ ভতবফবনভয় নুষ্ঠাগনয 

বঘে। 



১৫.৩ যসুরপুয পূফ ব াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, দয ঈগচরা, কুবভল্লা ভফায় বভবত বগগফ বনফবন্ধত মায মযবচগেন নবয-

৪২। বভবতয ২০১৪-১৫ থ ব ফঙগয ৪৫৪৯১০/-নীট ভৄনাপা চবন ওগয। এ বভবত ঋণ ওাম বক্রগভয ভাধ্যগভ সুবফধাগবাকীগদয িাক্টয ক্রয়, 

বএনবচ ক্রয়, বফগদ কভন, কৃবল ঋণ, করু মভাটাতাচাওযণ, া-ভৄযকী ারন প্রভৃবত ওাম বক্রগভ ঋণ বফতযণ ওগযগঙ। বভবতটি বনচস্ব 

বপ বফন বনভ বাগনয চন্য ৩০৫০০০/- ব্যগয় চবভ ক্রয় ওগযগঙ এফং ঈক্ত চবভগত ১৫২৬৯০/- টাওা ব্যগয় এওটি টিগনয খয বনভ বাণ 

ওগযগঙ মা বভবতয বপ খয বগগফ ব্যফহৃত গে। ভাগচয দবযদ্র্তভ চনগকাষ্ঠী ঈক্ত বভবতয দস্য দ রাব ওগযগঙ এরূ 

বযরবেত য়বন। বভবতয ব্যাংে এযাোঈন্টটি প্রবতষ্ঠাবনে থরনকদকনয োকজ থফীযবাগ ভয় ব্যফায য়।  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-৫: যসুরপুয পূফ ব াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয 

মরনগদগনয বাফ ফআএয এওটি াতায বঘে। 

 বচে-৬: যসুরপুয পূফ ব াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয  

দস্যগদয াগথ ভতবফবনভয় নুষ্ঠাগনয বঘে। 

 

১৫.৪ যায়গঘাঁ াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, দয ঈগচরা, কুবভল্লা ভফায় বভবত বগগফ বনফবন্ধত মায মযবচগেন নবয-০১। 

এ বভবতয ভাধ্যগভ যাআবভর, কবীয নরকূ, মদাওান বাো, ায়ায থ্রাায বাো, বফববন্ন ব্যফাবয়ও প্রওে ঘালু যগয়গঙ। মায 

ভাধ্যগভ ১২৮৭৬৩৫/- টাওা অয় গয়গঙ। এ বভবতয ২০১৪-১৫ থ ব ফঙগয ১১৬৩৬২৯.৬০ টাওা রাব গয়গঙ মা গত ৮২৮১১৬/- টাওা 

রবযাং ফেন ওযা য়। বভবতয ব্যাংে এযাোঈন্ট থােকরও তা প্রবতষ্ঠাবনে থরনকদকনয োকজ ফ ভয় ব্যফায য়না। একত স্তভজুদ 

কত থ থ অত্মাকতয ম্ভফনা বৃবি ায়। এঙাো বভবত বফববন্ন কৃবল ঈন্নয়ন ওাম বক্রগভ া-ভৄযকী, কফাবদ শু, ভাগঙয ঘাল, বৃে মযান 

এফং বো ঈন্নয়ন ওাম বক্রগভ ংগ্রণ ওগযগঙ। এ বভবত াভাবচও দায়ফিতা ওাম বক্রগভয ং বগগফ এওটি মচনাগযটয ভবচগদ 

দান ওগযগঙ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-৭: যায়গঘাঁ াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয 

মরনগদগনয যবদ ফআএয এওটি াতায বঘে। 

 বচে-৮: যায়গঘাঁ াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয  

দস্যগদয াগথ ভতবফবনভয় নুষ্ঠাগনয বঘে। 

 

১৫.৫ দীখরকাঁ াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, দয ঈগচরা, কুবভল্লা ভফায় বভবত বগগফ বনফবন্ধত মায মযবচগেন নবয-

০২। এ বভবতয ২০১৪-১৫ থ ব ফঙগয ৩৩২৭২০০/- টাওা ঋণ বফতযন ওগয। বভবতয ঈগদ্যাক  ব্যবক্ত ম বাগয় ২১০০টি পরদ, ওাঠ, ফুর 

 লবধ কাঙ রাকাগনা গয়গঙ। বভবত এরাওায ৩২টি পুকুগয ভাঙ ঘাল ওযা গে। বভবতয ব্যাংে এযাোঈন্ট থােকরও তা প্রবতষ্ঠাবনে 

থরনকদকনয োকজ ফ ভয় ব্যফায য়না। একত স্তভজুদ কত থ থ অত্মাকতয ম্ভফনা বৃবি ায়। এ বভবতগত ক্ষুগদ দগস্যয 

ংখ্যাবধেয মদঔা মায়। এ বফলগয় চানগত ঘাআগর দস্যকণ চানান মম, ক্ষুগদ দস্যগদয অবথ বও ঞ্চয় ববফষ্যগত তাগদয বনযািায চন্য 

সুপর ফগয় অনগফ বফধায় এ বভবতগত ক্ষুগদ দস্যগদয বনফন্ধগনয বযভাণ মফী।  



 

১৫.৬ াবতকাো াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, দয ঈগচরা, কুবভল্লা ভফায় বভবত বগগফ বনফবন্ধত মায মযবচগেন নবয-

৩২। এরাওায় ২৭০টি বযফাগযয ভগধ্য ২৩৫টি বযফায এ বভবতয দস্য। মা মভাট বযফাগযয ৮০%। ২০১৪-১৫ থ ব ফঙগয এ বভবতয 

ঞ্চয় ৭২০৭৪২/- টাওা। বভবতয বফববন্ন ব্যফা গত বচবত ১২৯৬৫০/-টাওা নীট ভৄনাপা ২০১৪-১৪ থ ব ফঙগয ফেন ওগয। বভবতয 

বনচস্ব ৪ তও চবভয ঈয এওটি বপ খয যগয়গঙ। বভবতয ব্যাংে এযাোঈন্ট থােকরও তা প্রবতষ্ঠাবনে থরনকদথনয োকজ ফ ভয় 

ব্যফায য়না। একত স্তভজুদ কত থ থ অত্মাকতয ম্ভফনা বৃবি ায়। 

 

১৬.০ কুবভল্লা থজরায ৬টি ভফায় বভবতয োম থক্রকভয াভবগ্রে ম থকফযণ (বযদ থকনয তাবযখঃ ৩০/০৭/২০১৬): 

 

১৬.১ বযদ থনোকর থদখা মায় থম , ২০১৪-১৫ থ থ ফছকয কুবভল্লা থজরায ৬টি ভফায় বভবতয নীট অকয়য বযভান বছর ২৬২৯১২১/- 

টাো। বনকম্ন ভফায় বভবতভকয প্রাপ্ত তথ্যাবদ ঈস্থান েযা করাঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

বভবতয নাভ, 

ঈগচরা  প্রওগে 

ন্তভূ ববক্তয তাবযঔ 

ববববডবগত ন্তভূ ববক্তয ভয় 

বভবতয ফস্থা 

বডগবয ২০১৫ ম বন্ত বভবতয 

ফস্থা 

জুন ২০১৬ ম বন্ত বভবতয ফস্থা 

দস্য 

ং

খ্যা 

(চন) 

ঞ্চয় 

(টাওা) 

ময়ায 

(টাওা) 

দস্য 

ং

খ্যা 

(চন) 

ঞ্চয় 

(টাওা) 

ময়ায 

(টাওা) 

দস্য 

ং

খ্যা 

(চন) 

ঞ্চয় 

(টাওা) 

ময়ায 

(টাওা) 

০১। াদওপুয মানায 

ফাংরা াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, 

বুবেঘং ৫/১০/২০০৬ 

৬১ ৩০৫০০ ৩০৫০ ২৩০ ১০১২৫০০ ৩১২৭৫০ ২৩০ ১০৭৬৯০০ ৩২৮৮৫

০ 

০২। াদওপুয ঈিযাো 

াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন 

ভফায় বভবত, 

বুবেঘং 

১০/১১/২০০৬ 

৩০ ৩০০০ ১৫০০ ১৫৪ ৬৯৬০৮০ ১৭২২৮০ ১৫৪ ৭৩৩০৪০ ১৮১০৪০ 

০৩। যসুরপুয পূফ ব াবফ বও 

গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় 

বভবত, দয 

০৩/০৯/২০০৬ 

৪৮ ৫০০ ৫০০ ৫১৬ ২৫৭৩১৭৫ ১০০৫৫৮০ ৫২৬ ২৮৪৩৮০

০ 

১১৯৭২৮

০ 

০৪। যায়গঘাঁ াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, 

দয 

১০/০৪/১৯৯১ 

১০৮ ৭৫৪৭৬ ৩২০৭৯০ ৬৪৫ ৩৬২৫৬১

৮ 

৯০৫৬২০ ৬৫৯ ৩৭১২৬৪২ ৯১৬২৭০ 

০৫। দীখরকাঁ াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, 

দয 

১০/০১/১৯৮৭ 

৬৪ ১৮৪৪৪

৩ 

১৩৫৫৫০ ১০০

০ 

২৫০৯০০

৬ 

৯০৫৯৯০ ১০৪

৬ 

২৬৬৯৯০

০ 

৯৭১৫২০ 

০৬। াবতকাো াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় বভবত, 

দয ৩০/০৬/১৯৯৬ 

১৩৫ ১১৫৬৪

৪ 

৩১৬৬০ ৩১০ ১০৪১২৮০ ৫৭৯২৯০ ৩১৩ ১০৭৪৩৯৯ ৫৯০৫৯০ 

 

ভন্তব্যঃ থদখা মায় থম, াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভ থসূচীকত ন্তভূ থবিয য কত ের বভবতকত দস্য ংখ্যা , ঞ্চয় ও থয়ায বৃবি থকয়কছ , 

বভবতগুকরা স্বাফরবম্ব কয়কছ।  

 

১৬.২ ববববডব’য ভাধ্যকভ ২০০৯ ার কত থরাআ ও দবজথ বফযা , আকরেবেে ও আকরক্ট্রবনক্স, প্লাবম্বং ও াআ বপটিং, থারায প্যাকনর, 

ওকয়বডং ও থপবিকেন  আতযাবদ থেকড ২১ বদন ব্যাী প্রবযণ প্রদান েযা কয়কছ। াধাযণত থটেবনেযার থেবনং থন্টায , ফাাড থ, ফাড থ, 

অযবডএ প্রভৃবত বফকলাবয়ত প্রবযণ প্রবতষ্ঠাকনয ভাধ্যকভ এ প্রবযণ োম থক্রভগুকরা অকয়াজন েযা কয়কছ। প্রবযণ থকল 



প্রবযণাথীকদয থরাআ থভবন, প্লাবম্বং থট আতযাবদ প্রবযণ থেন্দ্র কত যফযা েযা কয়কছ। ববববডব েভ থসূবচয ন্যতভ ভর রযয আ 

প্রবযণ। কুবভল্লা থজরায ৬টি ভফায় বভবতয ২৯২৮ জন দকস্যয ভকধ্য ৬২ জনকে বফববন্ন বফলকয়য ঈয প্রবযণ থদয়া য়।  

 

ক্রঃ 

নং 
বভবতয নাভ 

বভবতয ব্যফা ওাম বক্রভ 

ঘরভান প্রওেভ 

ব্যফা 

ওাম বক্রভ মথগও 

নীট অয় 

(টাওায়) 

(২০১৪-২০১৫) 

২০০৯-২০১৫ ম বন্ত 

প্রবেণ 

গ্রণওাযীয ংখ্যা 

(চন) 

প্রবেগণয বফফযন 

০১। াদওপুয মানায 

ফাংরা াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় 

বভবত, বুবেঘং  

মঘ প্রওে (ডী 

টিঈফগয়র), ক্ষুদ্র্ ঋণ, 

স্কুর ওাম বক্রভ 

২৪৯৩১৫ ০৪ বাফ যেণ ০১ চন, াঁভৄযকী ারন 

০১ চন,  কৃবল ঈন্নয়ন ০১ চন, ভৎ 

ঘাল ০১ চন 

০২। াদওপুয ঈিযাো 

াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন 

ভফায় বভবত, 

বুবেঘং 

 

মঘ প্রওে (শ্যাগরা 

টিঈফগয়র) ক্ষুদ্র্ ঋণ, 

েও ব্যফা, ভৎস্য ঘাল, 

কযম্ন মভাটাতাচাওযণ 

প্রওে 

১৮৫০০০ ২২ আগরওবিওযার ০২ চন (২১ বদন), 

বাফ যেণ ০২ চন, াঁভৄযকী 

ারন ০২ চন,  কৃবল ঈন্নয়ন ০৪ চন, 

ভৎ ঘাল ০৪ চন,  কফাবদ শু ারন 

০৪ চন, ভবরা ঈন্নয়ন ০২ চন  

াংকঠবনও ব্যফস্থানা ০২ চন  

০৩। যসুরপুয পূফ ব াবফ বও 

গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় 

বভবত, দয 

 

ক্ষুদ্র্ ঋণ, েও ব্যফা ৪৫৪৯১০ ০৯ মরাআ ০৩ চন, আগরওবিওযার ০১ 

চন, কৃবল ঈন্নয়ন ০১ চন, ভৎ ঘাল 

০১ চন, াঁ-ভৄযকী ারন ০১ চন, 

মওগঘাঁ ওগপাে ০১ চন, মারায ০১ 

চন 

০৪। যায়গঘাঁ াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় 

বভবত, দয 

 

ক্ষুদ্র্ ঋণ, েও ব্যফা, 

মদাওান বাো, যাআঘ 

বভর, স্কুর খয বাো, মঘ 

প্রওে শ্যাগরা 

টিঈফগয়র) 

১২০০৭০০ ০৬ মরাআ ০২ চন, আগরওবিওযার ০১ 

চন,   প্লাববং ০১ চন, মৌযবফদুযৎ ০১ 

চন, মওগঘাঁ ওগপাে ০১ চন 

০৫। দীখরকাঁ াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় 

বভবত, দয 

 

ক্ষুদ্র্ ঋণ, েও ব্যফা, 

মঘ প্রওে (ডী 

টিঈফগয়র), মদাওান 

বাো 

৫১৮৫৪৩ ০৯ মরাআ ০২ চন, আগরওবিওযার ০২ 

চন,   প্লাববং ০১ চন, ধােী বফদ্যা ০১ 

চন, াঁ ভৄযকী ০১ চন, ভৎস্য ঘাল 

০১ চন, কৃবল ঈন্নয়ন ০১ চন 

০৬। াবতকাো াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় 

বভবত, দয 

 

ক্ষুদ্র্ ঋণ, যাআঘ বভর, 

মদাওান বাো 

২০৬৫৩ ১২ মরাআ ০৩ চন, আগরওবিওযার ০৩ 

চন, প্লাববং ০১ চন, াঁ ভৄযকী ০১ 

চন, ভৎস্য ঘাল ০১ চন, ধােী বফদ্যা 

০১ চন, মওগঘাঁ ওগপাে ০১ চন,  

কৃবল ০১ চন 
 

ভন্তব্যঃ প্রববযত থছকর -থভকয়যা প্রবযকণয ভাধ্যকভ অত্ম -বফশ্বা জথন েকযকছ ও তাকদয থফোযত্ব দূযীভূত কয়কছ। কনে  থযকেআ 

প্রবযণ প্রাপ্ত জনকগাষ্ঠী বনজ গ্রাকভ ন্যান্য ব্যবিফগ থকেও প্রবযণ প্রদান েযকছ। মা তাকদয অয় বৃবিকত ায়ে কয়কছ। বেছু বেছু 

থযকে ভরধকনয বাকফ/এরাোয় ঈি োকজয সুকমাগ না াওয়ায় প্রবযণ গ্রণ থকল ঈি থায় অত্মবনকয়াগ না েকয পূফ থতন থায় 

জীবফো বনফ থা েযকছ। প্রবযকণয ব্যবপ্ত বৃবিয জন্য ভতবফবনভয় বায় ঈবস্থত েকর এেভত থালন েকয। এছাো , প্রবযণ যফতী 

োকর প্রবযণরব্ধ জ্ঞান ভেকগাকমাগী েযায রকযয Refreshers’ Training Course চালু েযকর ঈোযকবাগীযা অযও ভি কফ ভকভ থ 

অকরাচনায় জানা মায়।  

 

১৭.০ বফগঞ্জ থজরায ৩টি ভফায় বভবতয োম থক্রকভয াধাযণ ম থকফযণ (বযদ থকনয তাবযখঃ ৩১/০৭/২০১৬): 

 

১৭.১ ভৄযাদপুয াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত ভফায় বভবত বগগফ বনফবন্ধত মায মযবচগেন নবয-৪২। বভবতয দস্যকগণয 

াগথ অগরাঘনা ওগয চানা মায় মম, বভবত জুন, ২০১৬ ার ম বন্ত বফববন্ন ব্যফাবয়ও ওাম বক্রভ মমভন-গৃ বনভ বাণ ঋণ, বিচ ক্রগয় ঋণ, 

টিঈফগয়র ক্রগয় ঋণ, পগটাওব ক্রগয় ঋণ, ভটয াআগওর ক্রগয় ঋণ, বযক্সা ক্রগয় ঋণ, গটাবযক্সা ক্রগয় ঋণ, করু মভাটাতাচাওযগণ ঋণ 



বফতযন ওগযগঙ। এ বভবতয জফবিযা গে-এ বভবত ওাঈগও নকদ ঋণ প্রদান ওগয না। ঋণ গ্রবতাগও াগথ বনগয় তায আবিত 

ফস্তু/ঈওযন বভবতয দস্যযা ক্রয় ওগয মদয়। এগত বভবতয টাওা ন্যগওান ঔাগত ঔযগঘয মওান সুগমাক থাগও না। বভবতয বনচস্ব 

চবভ না থাওগর এওচন দগস্যয চবভগত বভবতয গথ ব খয বনভ বান ওযা গয়গঙ। বভবতয দাপ্তবযও ওাগচয ফাআগয এ খযটি গ্রাগভয 

মঙগরগভগয়গদয প্রাথবভও বো  ধভীয় বো প্রদাগন ব্যফহৃত গে। ঈগচরা কৃবল বপগয অবথ বও ায়তায় ১০২০০০/- টাওা ব্যগয় 

এওটি ায়ায টিরায ক্রয় ওযা গয়গঙ। মা বভবতয দস্য  ফাআগযয মরাওগদয চবভ ঘাগল বাো মদয়া য়। বযদ বনওাগর ঈবস্থত 

ভগত ব্যাংও এওাঈগেয া ফআ মদঔাগত েভ নবন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-৯ : ভৄযাদপুয াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয ঋণ 

প্রদাগনয িীওায নাভায বঘে। 

 বচে-১০ : ভৄযাদপুয াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয ঋগণয 

ভাধ্যগভ স্থাবত নরকূগয বঘে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-১১ : ভৄযাদপুয াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয 

ঋগণয ভাধ্যগভ ক্রয়কৃত বিগচয বঘে। 

 বচে-১২ : ভৄযাদপুয াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয 

ঋগণয ভাধ্যগভ বনবভ বত টিগনয খগযয বঘে। 

 

১৭.২ যসুরপুয াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত ভফায় বভবত বগগফ বনফবন্ধত মায মযবচগেন নবয-১০। এ বভবতটি ২৮ চন 

পুরুলগও ৪৩০০০০/- টাওা এফং ২৬ চন ভবরাগও ৩০২০০০/- টাওা ঋণ প্রদান ওগযগঙ। ঈগচরা কৃবল বপগয অবথ বও ায়তায় 

১০২০০০/- টাওা ব্যগয় এওটি ায়ায টিরায ক্রয় ওযা গয়গঙ। মা বভবতয দস্য  ফাআগযয মরাওগদয চবভ ঘাগল বাো মদয়া য়। এ 

বভবত াভাবচও ফনায়গনয অতায় দ ফঙয মভয়াগদ ৫০ তও চবভ আচাযা গ্রণ ওগয ৪০০টি কাঙ মযান ওগযগঙ। বভবতয ব্যাংে 

এযাোঈন্ট থােকরও তা প্রবতষ্ঠাবনে থরনকদকনয োকজ ফ ভয় ব্যফায য় না। একত স্তভজুদ কত থ থ অত্মাকতয ম্ভফনা বৃবি ায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-১৩ : প্রবেণ গ্রগণয গয প্রাপ্ত মরাআ মভবন 

যসুরপুয াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয দগস্যয বঘে। 

  

বচে-১৪ : ঈগচরা কৃবল বপগয অবথ বও ায়তায় 

১০২০০০/- টাওা ব্যগয় ক্রয়কৃত ায়ায টিরায যসুরপুয 

াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয চননও দগস্যয বঘে। 



১৭.৩ ওভরপুয পূফ ব াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত ভফায় বভবত বগগফ বনফবন্ধত মায মযবচগেন নবয-২৯। এ বভবত 

াভাবচও ফনায়গনয অতায় দ ফঙয মভয়াগদ ৫০ তও চবভ আচাযা গ্রণ ওগয ৩০০টি কাঙ মযান ওগযগঙ। এ বভবত বফববন্ন প্রওে 

গত ৫৪৬০০/- টাওা অয় ওগযগঙ। এ বভবত ঋণ বফতযণ ওগযগঙ ২০০০০০/-টাওা এফং ঋণ অদায় ওগযগঙ ১২৪৬০০/-টাওা। বভবতয 

ব্যাংে এযাোঈন্ট থােকরও তা প্রবতষ্ঠাবনে থরনকদকনয োকজ ফ ভয় ব্যফায  য়না। একত স্তভজুদ কত থ থ অত্মাকতয ম্ভফনা 

বৃবি ায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে-১৫ : ওভরপুয পূফ ব াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয 

দস্যগদয াগথ ভতবফবনভগয়য বঘে। 

 বচে-১৬ : ওভরপুয পূফ ব াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবতয 

দস্যগদয াগথ ভতবফবনভগয়য বঘে। 

 

১৮.০ বফগঞ্জ থজরায ৩টি ভফায় বভবতয  াভবগ্রে ম থকফযণ (বযদ থকনয তাবযখঃ ৩১/০৭/২০১৬): 

 

১৮.১ ২০১৪-১৫ থ থ ফছকয এ ০৩টি ভফায় বভবতয নীট অকয়য বযভান বছর ২৭৩৫১৫/- টাো। বনকম্ন ভফায় বভবতভকয প্রাপ্ত 

তথ্যাবদ ঈস্থান েযা করাঃ 

 

ক্রঃ

নং 

বভবতয নাভ, ঈগচরা  

প্রওগে ন্তভূ ববক্তয তাবযঔ 

বববডবগত 

ন্তভূবক্তওারীন বভবতয 

ফস্থা 

বডগবয ২০১৫ ম বন্ত বভবতয 

ফস্থা 

জুন ২০১৬ ম বন্ত বভবতয 

ফস্থা 

দস্য 

ংখ্যা 

(চন) 

ঞ্চয় 

(টাওা) 

ময়ায 

(টাওা) 

দস্য 

ং

খ্যা 

(চন) 

ঞ্চয় 

(টাওা) 

ময়ায 

(টাওা) 

দস্য 

ংখ্যা 

(চন) 

ঞ্চয় 

(টাওা) 

ময়ায 

(টাওা) 

০১ ভৄযাদপুয াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন 

ভফায় বভবত বরঃ 

০৫/০৬/২০১১ 

২০ ২০০ ২০০ ৮৫ 

 

১৯৪২০০ ১০২০০

০ 

১০৭ ২৮২০০০ ১৪১৫৬

০ 

০২ যসুরপুয াবফ বও গ্রাভ ঈন্নয়ন 

ভফায় বভবত বরঃ 

০৪/০৩/২০১১ 

২০ ২০০ ২০০ ৮৯ ১৭৬৭০০ ৬০২০০ ১১৭ ২৪৬৯৩০ ৯০৩০০ 

০৩ ওভরপুয পূফ ব াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় বভবত বরঃ 

১৫/০৫/২০১১ 

২০ ২০০ ২০০ ৬২ ২০৩০০০ ৩২৫০০ ৮৭ ৩০০৯০০ ৪১০০০ 

 

ভন্তব্যঃ থদখা মায় থম, াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভ থসূচীকত ন্তভূ থবিয য কত ের বভবতকত দস্য ংখ্যা , ঞ্চয় ও থয়ায বৃবি থকয়কছ, 

বভবতগুকরা স্বাফরবম্ব কয়কছ।  

 

১৮.২ বফগঞ্জ থজরায ভাধফপুয ঈকজরায ০৩টি ভফায় বভবতয ৩১১ জন দকস্যয ভকধ্য ৪২ জনকে বফববন্ন বফলকয়য ঈয প্রবযণ 

থদয়া য়। ববববডব’য ভাধ্যকভ ২০০৯ ার কত থরাআ ও দবজথ বফযা , আকরেবেে ও আকরক্ট্রবনক্স , প্লাবম্বং াআ বপটিং আতযাবদ থেকড 

২১ বদন ব্যাী প্রবযণ প্রদান েযা কয় থছ। াধাযণত থটেবনেযার থেবনং থন্টায , ফাাড থ, ফাড থ, অযবডএ প্রভৃবত বফকলাবয়ত প্রবযণ 

প্রবতষ্ঠাকনয ভাধ্যকভ এ প্রবযণ োম থক্রভগুকরা অকয়াজন েযা কয়কছ। প্রবযণ থকল প্রবযণাথীকদয থরাআ থভবন , প্লাবম্বং থট 

আতযাবদ প্রবযণ থেন্দ্র কত যফযা েযা কয়কছ।  

 



ক্রঃ

নং 

বভবতয নাভ ঈগচরা/ 

মচরা 

বভবতয ব্যফা 

ওাম বক্রভ ঘরভান 

প্রওেভ 

ব্যফা 

ওাম বক্রভ 

মথগও নীট 

অয় (টাওায়) 

(২০১৪-

২০১৫) 

২০০৯-২০১৫ 

ম বন্ত প্রবেণ 

গ্রণওাযীয 

ংখ্যা 

প্রবেণাথী বফফযণ 

০১ ভৄযাদপুয াবফ বও 

গ্রাভ ঈন্নয়ন 

ভফায় বভবত 

বরঃ 

ভাধফপুয, 

বফকঞ্জ 

গৃ বনভাণ ব,মদাওাগন 

বিচ, টিঈফগয়র,  

করু ক্রয়, ায়ায 

টিরায, মভাটয 

াআগওর, পগটািযাট 

মভবন, বযক্সা 

৮০৪০০ ১৪ আগরওবিও ০২ চন 

(২১বদন), মরাআ  দবচব 

বফদ্যা ০২ চন (২১বদন), 

প্লাববং াআ বপটিং ০২ 

চন (২১বদন), ভৎস্য ০৪ 

চন, কৃবল ০৪ চন 

০২ যসুরপুয াবফ বও 

গ্রাভ ঈন্নয়ন 

ভফায় বভবত 

বরঃ 

ভাধফপুয, 

বফকঞ্জ 

ঋণ দাদন, ায়ায 

টিরায, াভাবচও 

ফনায়ন 

১১৯৮২৫ ১৪ আগরওবিও ০২ চন 

(২১বদন), মরাআ  দবচব 

বফদ্যা ০২ চন (২১বদন), 

প্লাববং াআ বপটিং ০২ 

চন (২১বদন), ভৎস্য ০৪ 

চন, কৃবল ০৪ চন 

০৩ ওভরপুয পূফ ব 

াবফ বও গ্রাভ 

ঈন্নয়ন ভফায় 

বভবত বরঃ 

ভাধফপুয, 

বফকঞ্জ 

ঋণ দান, াভাবচও 

ফনায়ন, করু ক্রয়, 

ায়ায টিরায 

৭৩২৯০ ১৪ আগরওবিও ০২ চন 

(২১বদন), মরাআ  দবচব 

বফদ্যা ০২ চন (২১বদন), 

প্লাববং াআ বপটিং ০২ 

চন (২১বদন), ভৎস্য ০৪ 

চন, কৃবল ০৪ চন 

 

ভন্তব্যঃ প্রববযত থছকর -থভকয়যা প্রবযকণয  ভাধ্যকভ অত্ম-বফশ্বা জথন েকযকছ ও তাকদয থফোযত্ব দূযীভূত কয়কছ। কনে  থযকেআ 

প্রবযণ প্রাপ্ত জনকগাষ্ঠী বনজ গ্রাকভ ন্যান্য ব্যবিফগ থকেও প্রবযণ প্রদান েযকছ। মা তাকদয অয় বৃবিকত ায়ে কয়কছ। বেছু বেছু 

থযকে ভরধকনয বাকফ/এরাোয় ঈি োকজয সুকমাগ  না াওয়ায় প্রবযণ গ্রণ থকল ঈি থায় অত্মবনকয়াগ না েকয পূফ থতন থায় 

জীবফো বনফ থা েযকছ। প্রবযকণয ব্যবপ্ত বৃবিয জন্য ভতবফবনভয় বায় ঈবস্থত েকর এেভত থালন েকয। এছাো , প্রবযণ যফতী 

োকর প্রবযণরব্ধ জ্ঞান ভেকগাকমাগী েযায রকযয Refreshers’ Training Course চালু েযকর ঈোযকবাগীযা অযও ভি কফ ভকভ থ 

অকরাচনায় জানা মায়।  

 

১৯.০ ভস্যা:  

 

১৯.১ প্রবযণ াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভ থসূবচয ফকচকয় গুরুত্বপূণ থ ঈাদান। এ প্রেকল্পয অওতায়  ০১ বদকনয প্রবযণ, ০৩ বদকনয প্রবযণ 

ভয় জ্ঞান অযন ও াযস্পবযে বভথবি য়ায জন্য প্রতুর। প্রবযণ যফতী োকর প্রবযণরব্ধ জ্ঞান ভেকগাকমাগী েযায রকযয 

Refreshers’ Training Course চালু েযকর ঈোযকবাগীযা অযও ভি কফ ভকভ থ অকরাচনায় জানা মায়। [১৬.২, ১৮.২] 

 

১৯.২ কনে থযকে প্রবযণাথীযা প্রবযকণয য ভৄরধকনয বাকফ েভ থংস্থাকনয সুকমাগ সৃবষ্ট েযকত াকযনা। পকর প্রবযণরব্ধ জ্ঞান 

তায জীফকন ও থ থননবতে ফস্থায় থোন ঈন্নয়ন ঘটাকত াকযনা। [১৬.২, ১৮.২] 

 

১৯.৩ বযদ থনকৃত ৯টি বভবতয ভকধ্য ৮টি বভবতয ব্যাংে এযাোঈন্ট থােকরও তা প্রবতষ্ঠাবনে থরনকদকনয োকজ ফ ভয় ব্যফায 

য়না। একত স্তভজুদ কত থ থ অত্মাকতয ম্ভফনা বৃবি ায়। [১৫.১, ১৫.২, ১৫.৪, ১৫.৫, ১৫.৬, ১৭.২, ১৭.৩] 

 

২০.০ প্রেকল্পয াবফ থে গ্রগবত: 

 

প্রেল্পটিয নুকভাবদত ব্যয় ১০৫৯৩.৩০ রে টাওা থাওগর যফতীগত ংগাধনপূফ বও ৯৫৯৬.৩৩ রে টাওা এফং ফাস্তফায়ন োর 

জুরাআ ২০০৯ মথগও বডগবয ২০১৩ ম বন্ত থাওগর যফতীগত জুরাআ ২০০৯ মথগও বডগবয ২০১৫ ম বন্ত বনধ বাযন ওযা য়। প্রওে 

ভাবপ্ত প্রবতগফদন গত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রওেটি বডগবয, ২০১৫ তাবযগঔ ভাপ্ত গয়গঙ এফং প্রওে ফাস্তফায়গন ৯৪৫৬.৫৫৩ রে টাওা 

ব্যয় গয়গঙ। প্রওগেয ফাস্তফ গ্রকবত ১০০%।   



২১.০ প্রেকল্পয ঈকেে জথন: 

 

বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রকবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

ে)  এেটি গ্রাকভ এেটি াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন ভফায় বভবত 

গঠন; 

ক) জমাট 4275 টি  গ্রাকভ এেটি াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন 

ভফায় বভবত গঠন েযা কয়কছ ; 

খ)  বভবতকত ের ফয় ,বরি, ধভ থ, থা ও থেণী 

বনবফ থককল ের থরাকেয স্বতঃস্ফুতথ ংগ্রণ বনবিতেযণ; 

খ) ফয়,বরি, ধভ থ, থা ও থেণী বনবফ থককল  ৪১৫০৮৯টি 

বযফাকযয বফযীকত ৪৪৯৫৭৯ টি বযফাযকে বভবতকত 

ন্তভূ বক্ত ওযা গয়গঙ।  বভবতয দস্য ংখ্যা ৬৪১২৫০ 

জকনয বফযীকত ৬৮৩০৪৭ চনগও ন্তভূ বক্ত ওযা গয়গঙ; 

গ) গণতাবন্ত্রেবাকফ বযচারনা ভফাকয়য ের নীবত 

প্রকয়াকগয ভাধ্যকভ এেটি াংগঠবনে প্রাবতষ্ঠাবনে োঠাকভা 

জতযী েযা; 

গ) গণতাবন্ত্রেবাকফ বযচারনা ভফাকয়য ের নীবত  

প্রকয়াকগয ভাধ্যকভ ৪২৭৫ টি থযবজস্ট্রাড থ ভফায় বভবত গঠন 

েযা কয়কছ ; 
ঘ)  গ্রাভফাীকদয বক্রয় ংগ্রকণয ভাধ্যকভ স্থানীয় ম থাকয় 

এেটি োম থেয ঈন্নয়ন েভ থসূবচ প্রণয়ন েযা; 

ঘ) গ্রাভফাীকদয বক্রয় ংগ্রকণয ভাধ্যকভ স্থানীয় ম থাকয়  

বফববন্ন ধযকণয কৃবল খাভায , ভাকছয খাভায , ক্ষুদ্র ঋণ 

োম থক্রভ, গণ বযা োম থক্রভ আতযাবদ গ্রণ েযা কয়কছ ; 
ঙ)  ফস্তুবনষ্ঠ জযীকয ভাধ্যভ প্রণীত গ্রাভতথ্য ফআকয়য বববিকত 

গ্রাভফাীগকণয বক্রয় ংগ্রকণ ংবিষ্ট গ্রাকভয ফাবল থে 

ঈন্নয়ন বযেল্পনা প্রণয়ন ও ংগ্রণ বববিে ফাস্তফায়ন 

োম থক্রভ গ্রণ; 

ঙ) প্রকযের ১ম পয যাযয় ১০৫০ টি গ্রাযম এিং ২য় পয যাযয় 

৩,২২৫ গ্রাযম সি যযমাট (১০৫০+৩২২৫)=৪২৭৫ টি গ্রাযম  
ফস্তুবনষ্ঠ জযীকয ভাধ্যভ  গ্রাভতথ্য প্রণয়ন েযা কয়কছ এফং 

প্রণীত গ্রাভতথ্য ফআকয়য বববিকত গ্রাভফাীগকণয বক্রয় 

ংগ্রকণ ংবিষ্ট গ্রাকভয ফাবল থে ঈন্নয়ন বযেল্পনা প্রণয়ন 

ও ংগ্রণ বববিে ফাস্তফায়কন  বফববন্ন োম থক্রভ গ্রণ েযা 

কয়কছ;  
চ)  প্রবতটি বভবতয বনজস্ব প্রববযত বফলয়বববিে গ্রাভ 

ঈন্নয়ন েভী সৃজন এফং তাকদয ভাধ্যকভ যোবয থফা 

দৃেকমাগ্যবাকফ  গ্রাকভ থ ুঁকছ স্থানীয় চাবদায বববিকত ঈভেি 

প্রবযকণয ভাধ্যকভ গ্রাকভয ভানফপদকে দযরূক গকে 

থতারা; 

 চ) ০১ বদকনয প্রবযকণয রযযভাো বছর ৯৮২২৭ জন, 

মায বফযীকত  ৯৭,৮৮৪ জন প্রবযণ গ্রণ েকযকছ। ০৩ 

বদকনয প্রবযকণয রযযভাো বছর ২৭৩৮৬ জন, মায 

বফযীকত ২৭,৩৬০ জন প্রবযণ গ্রণ েকযকছ। এফং ২১ 

বদকনয প্রবযকণয রযযভাো বছর ৮৫৬২ জন, মায 

বফযীথত ৮,৫৬১ জন প্রবযণ গ্রণ েকযকছ।  থভাট 

১৩৩৮০৫ জনকে বফলয়বববিে প্রবযকণয ভাধ্যকভ দয 

ভানফ পদ বককফ গকে থতারা কয়কছ। এছাো ৪,২৭৫ টি 

গ্রাকভ ৪,২৭৫ জন ভফায়ীকে প্রবযকণয ভাধ্যকভ দয 

ঈন্নয়নেভী বককফ গকে থতারা কয়কছ; 

ছ)  গ্রাকভয ভানুলকদযকে বফদ্যযৎ চা বদা পুযকনয জন্য থারায 

এনাবজথ/নফায়নকমাগ্য বফদ্যযৎ ব্যফাকয ঈৎাবত েযা; 

ছ) গ্রাকভয ভানুলকদযকে বফদ্যযৎ চাবদা পুযকনয জন্য 

বভবতয দস্যকদয থারায এনাবজথ /নফায়নকমাগ্য বফদ্যযৎ 

এয ঈয প্রবযকণয ভাধ্যকভ কনে দস্যকে প্রববযত 

েযা কয়কছ ; 

জ)    বভবতয বনজস্ব তবফর বফবনকয়াকগয ভাধ্যকভ প্রববযত 

গ্রাভফাীকদযকে অত্মেভ থংস্থাকনয সুকমাগ সৃবষ্ট েযা; 

জ) বভবতয বনজস্ব তবফর বফবনকয়াকগয ভাধ্যকভ থভাট  

১,৬৪,৫১৩ ভফায়ীয অত্মেভ থংস্থাকনয সুকমাগ সৃবষ্ট েযা  

কয়কছ;   

ঝ) বনজস্ব তবফর এফং স্থানীয় পকদয কফ থাচ্চ ব্যফায 

বনবিত েযা; 

ছ) ভফায়ীগদয ময়ায-ঞ্চগয়য ভাধ্যগভ সৃি তবফর গত 

মভাট ২১০৪৬.৩৬ রে টাওা ঋন বফতযণ ওযা গয়গঙ। 

এঙাো ন্যান্য স্থানীয় পগদয গফ বাচ্চ ব্যফায বনবিত 

ওযা গয়গঙ ;  

ঞ) তথ্য প্রভেবি সুবফধা গ্রাভফাীকদয দ্বাকয থ ুঁছাকনায ভাধ্যকভ 

ঈদ্বুিেযণ এফং থফা প্রদান বনবিত েযা; এফং 

ঞ) বনবিত েযা কয়কছ; এফং 

ট) গ্রাভ বববিে ভফায় বভবতকে ভাআকক্রাপাআন্যান্স 

ংগঠকনয াকথ ভেিেযণ বনবিত েযা। 

ট) স্থানীয় ম থাকয় বফববন্ন ব্যাংে ন্যান্য অবথ থে 

প্রাবতষ্ঠাকনয  াকথ ংভেিেযণ বনবিত েযা কয়কছ। 

 



২২.০   সুাবয: 

২২.১  জাতীয় েভ থসূবচ বাকফ াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভ থসূবচ -২য় ম থায় প্রেকল্পয অওতায় গঠিত  বভবতয ফয় ০৪ থথকে ০৬  ফছয। 

াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভ থসূবচ প্রথভ ম থাকয়য বভবতগুকরা োকরয বযক্রভায় থটেআ (sustainable) ফকর প্রতীয়ভান কয়কছ। বেন্তু ফতথভান 

ম থাকয়য বভবতগুকরায ফয় ০৪ থথকে ০৬ ফছয। এ বভবতগুকরায বনযফবিন্ন েভ থধাযা বযচারনায় বধোকয বযফাযভূবি ও দস্য 

ংখ্যা বৃবি েযা  বনবফে ভবনটবযং এয প্রকয়াজন যকয়কছ; 

 

২২.২  বভবতগুকরায দস্য ংখ্যা বধোং থযকে তাবধে এফং বভবতগুকরা পু ুঁবজ গঠকনয ঈয বফকল থজায বদকয়কছ। থোন থো ন 

বভবত আকতাভকধ্য ক্ষুদ্র ঋণ ও বফবনকয়াগ োম থক্রভও গ্রণ েকযকছ। এফ োম থক্রভ অকযা গবতীর ও থজাযদায েযা অফেে। এরকযয 

প্রেল্প থথকে বনবফে পকরাঅ েযা তযন্ত প্রকয়াজন; 

 

২২.৩  প্রবযণ াবফ থে গ্রাভ ঈন্নয়ন েভ থসূবচয ফকচকয় গুরুত্বপূণ থ ঈাদান। থজন্য প্রবযণ  খাকত অযও ফযাে থাো দযোয।  ের 

প্রবযকণয থভয়াদ বৃবি েযা থমকত াকয। এছাো অযবত জ্ঞান ঝারাআেযকণয জন্য Refresher’s Course চালু েযা থমকত াকয; 

 

২২.৪ এ প্রেকল্প মটরবযং এড কাগভ বে, আগরক্ট্রবনক্স/আগরওবিওযার, প্লাববং এড াআ বপটিং/গয়রবডং এড মপবিগওন/ মারায 

প্যাগনর আতযাবদ মিগড প্রবযণ থদয়া য়। প্রবযকণয বফলয়ফস্তু বধেতয ফহুভৄখী (diversified) ওয়া দযোয। বফকল েকয থেডবববিে 

প্রবযকণ েবপঈটায, থযবিজাকযন এন্ড এয়ায েবন্ডবনং , ভটয ও াপ থভোবনে, গ্রাম্য শু বচবেৎে, প্যাযাকভবডে, ব্লে ও বুটিে, 

ড্রাআববং, কটাকভাফাআর থভযাভত আতযাবদ বফলয়ও ন্তর্ভ থি েযা থমকত াকয। এফ বফলকয় প্রবযণ প্রদাকন শুদৄভাে বফকলাবয়ত প্রবতষ্ঠান 

থমভন-ভেফ ঈন্নয়ন বধদপ্তয, োবযগযী প্রবযণ থেন্দ্র এফং ন্যান্য যোযী/থফযোযী প্রবতষ্ঠানকে পৃি েযা মথামথ কফ; এফং 

 

২২.৫ ম থকফযকণ ভাকজয ফ থাবধে দবযদ্র জনকগাষ্ঠীকে বনকয় বভবত গঠকনয োম থক্রভ থচাকখ কয না। বভবতগুকরাকত দবযদ্র জনকগাষ্ঠীয 

ংগ্রণ ীবভত। এবডবজ’য রযয জথকন দাবযদ্রীভায বনকচ ফস্থানোযী ভানুকলয ঈন্নয়নেকল্প নতুন বভবত গঠনোকর যোকযয 

ফ থাবধে  গ্রাবধোযপ্রাপ্ত দবযদ্র জনকগাষ্ঠীয ভধ্য কত বধে ংখ্যে  দস্য ন্তর্ভ থি েযকত বফকল ঈদ্বুিেযণ োম থক্রভ চারাকনা 

অফেে; এফং 

 

২২.৬ প্রেকল্পয অওতায় গৃীত োম থক্রভভ দবযদ্র জনকগাষ্ঠীয অথ থ-াভাবজে ঈন্নয়কন ভূবভো থযকখকছ। থ োযকণ এ ের 

োম থক্রভভ ব্যত যাখায জন্য ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ ঈকযাগ গ্রণ েযকত াকয।  



                                                                                                                                   ংগমাচনী-ও 

 

     প্রেকল্পয ফস্থান: থদকয ৬৪ থজরায ৬৬টি ঈকজরায ৪২৭৫টি গ্রাভ। বফস্তাবযত বনম্নরূঃ 
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ঢাো 

 

 

 

 

 

 

 

ঢাো 

নাযায়নগঞ্জ থানাযগাঁও ৭৫ ফাড থ 

ভৄবন্সগঞ্জ বযাজদীখান ৬০ ফাড থ 

ঢাো ধাভযাআ ৬০ বফঅযবডবফ 

ভাবনেগঞ্জ ভাবনেগঞ্জ দয ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

নযবংদী ীফপুয ৭৫ ভফায় বধদপ্তয 

গাজীপুয োাবয়া ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

ভয়ভনবং ইশ্বযগঞ্জ ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

থযপুয নওরা ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

থনেকোণা ফাযাট্টা ৭৫ ভফায় বধদপ্তয 

বেকাযগঞ্জ থাকনপুয ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

জাভারপুয বযলাফােী ৭৫ ভফায় বধদপ্তয 

বযয়তপুয জাবজযা ৬০ বফঅযবডবফ 

ভাদাযীপুয োরবেবন ৬০ বফঅযবডবফ 

থগাারগঞ্জ টুবিাো ৬০ ফাড থ 

যাজফােী াংা ৬০ ফাড থ 

পবযদপুয ভদৄখারী ৭৫ বফঅযবডবফ 

টািাআর বভজথাপুয ৭৫ ভফায় বধদপ্তয 

 

চট্টগ্রাভ 

চট্টগ্রাভ াটাজাযী ৭৫ ভফায় বধদপ্তয 

েক্সফাজায চেবযয়া ৬০ ফাড থ 

থনায়াখারী থফগভগঞ্জ ৬০ ফাড থ 

রযীপুয যাভগঞ্জ ৭৫ ভফায় বধদপ্তয 

থপনী দাগনভূ ুঁআয়া ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

যািাভাটি োঈখারী ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

ফান্দযফান রুভা ৬০ বফঅযবডবফ 

খাগোছবে ভাটিযািা ৬০ ফাড থ 

কুবভল্লা 
কুবভল্লা দয ৭৫ ফাড থ 

বুবেচং ৭৫ ফাড থ 

িহ্মণফাবেয়া নফীনগয ৬০ ফাড থ 

চাঁদপুয াযাবস্ত ৬০ ফাড থ 

যাজাী 

 

 

 

 

যাজাী 

যাজাী পুঠিয়া ৬০ অযবডএ 

নাকটায নাকটায দয ৬০ অযবডএ 

নওগাঁ ত্নীতরা ৭৫ বফঅযবডবফ 

বযাজগঞ্জ াজাদপুয ৭৫ বফঅযবডবফ 

াফনা াফনা দয ৬০ অযবডএ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ নাকচার ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

ফগুো থযপুয ৭৫ অযবডএ 

জয়পুযাট োরাআ ৬০ অযবডএ 

 

যংপুয 

নীরপাভাযী জয়দপুয ৭০ অযবডএ 

যংপুয ীযগঞ্জ ৭০ অযবডএ 

কুবেগ্রাভ কুবেগ্রাভ দয ৬০ অযবডএ 

গাআফান্ধা াদ্যল্যাপুয ৭৫ অযবডএ 



বফবাগ থজরা ঈকজরা গ্রাকভয ংখ্যা ফাস্তফায়নোযী ংস্থা 
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রারভবনযাট াতীফান্ধা ৭০ অযবডএ 

ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও দয ৬০ অযবডএ 

ঞ্চগে থফাদা ৭০ অযবডএ 

বদনাজপুয ফীযগঞ্জ ৭৫ বফঅযবডবফ 

 

খুরনা 

খুরনা াআেগাছা ৭৫ বফঅযবডবফ 

ফাকগযাট থভাকেরগঞ্জ ৬০ বফঅযবডবফ 

াতযীযা তারা ৬০ বফঅযবডবফ 

নযাআর থরাাগো ৬০ ফাড থ 

ভাগুো াবরখা ৬০ বফঅযবডবফ 

মকায ভবনযাভপুয ৬০ বফঅযবডবফ 

বঝনাআদ বঝনাআদ দয ৭৫ অযবডএ 

থভকযপুয ভৄবজফনগয ২০ অযবডএ 

কুবষ্টয়া বভযপুয ৭৫ অযবডএ 

চুয়াডািা জীফননগয ৬০ অযবডএ 

 

বকরট 

বকরট 
বকরট দয ৭৫ ফাড থ 

থোপানীগঞ্জ ৭৫ ভফায় বধদপ্তয 

সুনাভগঞ্জ ছাতে ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

থভ রবীফাজায েভরগঞ্জ ৬০ ফাড থ 

বফগঞ্জ ভাধফপুয ৬০ ফাড থ 

 

ফবযার 

 

ফবযার অনগরঝো ৬০ ফাড থ 

ফযগুনা অভতরী ৬০ বফঅযবডবফ 

থবারা থবারা দয ৬০ ভফায় বধদপ্তয 

ঝালুোঠি ঝালুোঠি দয ৭৫ বফঅযবডবফ 

বকযাজপুয স্বরুোঠি ৬০ বফঅযবডবফ 

টুয়াখারী ফাঈপর ৬০ বফঅযবডবফ 

 ৬৪ ৬৬ ৪২৭৫  



     প্রওগেয ংক বববিও গ্রকবত:                                                                                                  ংগমাচনী-ঔ 

 

                                                                                                               (রে  টাওায়)                                                                                                                              

ঔাগতয বফফযণ 
বযভান/ 

ংখ্যা 

অযবডবব নুমায়ী 

রযযভাো 

প্রকৃত গ্রগবত 

ভন্তব্য 

অবথ থে ফাস্তফ অবথ থে ফাস্তফ 

ও) যাচস্ব ঔাতঃ         
    

 মফতন বাতাবদঃ             

বপাযগদয ভর মফতন চন ১৯৭.২৯৯ ৭৬ ১৮৭.1৩৪ ১৮   

ওভ বঘাযীগদয ভর মফতন চন ৬৫৮.৬৬৬ ২৩৯ ৫৯৮.৫৭৫ ২৩৯   

ভাখ ব বাতা চন ৯০.১৬৩ ৩১৫ ৯০.১৬০ ৩১৫   

ফােী বাো চন ৩৫৯.৫৩৫ ৩১৫ ৩৫৭.৫৪৫ ৩১৫   

শ্রাবভত্ম  বফগনাদন বাতা চন ২.৬১৪ ২৪ ২.৪৪১ ২৪   

ঈৎফ বাতা চন ১৩৮.৮৩৩ ৩১৫ ১৩৬.৯৪২ ৩১৫   

বঘবওৎা বাতা চন ৮৭.২৬৪ ৩১৫ ৮৬.৯১২ ৩১৫   

টিবপন বাতা চন ১৬.৬৮৭ ২৩৯ ১৬.৬১৬ ২৩৯   

ন্যান্য বাতা চন ৩২৭.১৫৫ ৩১৫ ২৮২.৫৬১ ৩১৫   

ঈ মভাট (মফতন- বাতাবদ) 
  ১৮৭৮.২১৬ ৩১৫ ১৭৫৮.৮৮৬ 

    

যফযা  মফাঃ 
            

ভ্রভন বাতা   ১৭৯.২১৪ মথাও ১৭৮.৯৩৭ মথাও   

ফদরী ব্যয়   ৩.৩৯২ মথাও ৩.৩৯২ মথাও   

ন্যান্য দপ্তয   ০.১১০ মথাও ০.১১০ মথাও   

বতবযক্ত ওাগচয বাতা   ২১.১৭৭ মথাও ২০.৮৯৭ মথাও   

বপ বাো   ৪০.৭৪০ মথাও ৪০.৬৮০ মথাও   

ডাও/কুবযয়ায   ২.৫৫৫ মথাও ২.৪৮৮ মথাও   

মটবরগপান/মটবরগ্রাভ/মটবরবপ্রোয   ৮.০৬৪ মথাও ৭.৮০২ মথাও   

মযবচগেন বপ   ৯.১৮৫ মথাও ৮.৯৮৫ মথাও   

মগিার  লুবিওযাে   ৯৭.৯২৭ মথাও ৯৭.৮৭৪ মথাও   

ফীভা/ব্যাংও ঘাচব   ৭.৬০৪ মথাও ৭.৫৪৬ মথাও   

ভৄদ্র্ণ/প্রওানা  কগফলণা   ১৯.০১৫ মথাও ১৭.৯৬৫ মথাও   

মিনাযী/বর  িযাপ   ৪৪.৪৪৬ মথাও ৪৪.৪২৫ মথাও   

ফআে /বেওা 
  ১.২১১ মথাও ১.২০৮ মথাও   

প্রঘায  বফজ্ঞান   ১০.৮২৮ মথাও ১০.৭৭৭ মথাও 
  

আঈবনপভ ব   ১.২৩২ মথাও ১.২৩২ মথাও   

প্রবেণ  তদপবওবত ব্যয়ঃ  
        

    

প্রগচক্ট াযগনরগদয প্রবেণ (৪/২বদন) 
চন ২২.৪৪০ ৩৪২ ২২.৪৪০ ৩৪২   

চনপ্রবতবনবধ  ঈগচরা মরগবর 

বপাযগদয ফবতওযণ (০১ বদন) 
চন ১১.২৪০ ১১২৫ ১১.২৪০ ১১২৪ 

  

গ্রাভ ঈন্নয়ন ওভীগদয ফবতওযণ (০১ বদন) চন ৩২২.২১০ ৯৬৭৬০ ৩২২.২১০ ৯৬৭৬০   



ঔাগতয বফফযণ 
বযভান/ 

ংখ্যা 

অযবডবব নুমায়ী 

রযযভাো 

প্রকৃত গ্রগবত 

ভন্তব্য 

অবথ থে ফাস্তফ অবথ থে ফাস্তফ 

বফগল প্রবেণ (০৩ বদন)            

১) ভফায় ব্যফস্থানা  চন ২৩.০৬০ ৩২৯৪ ২৩.০৬০ ৩২৯০   

২) ভফায় বভবতয বাফযেণ িবত চন ৪৪.১৪০ ৬৩০৫ ৪৪.১৪০ ৬৩০০   

৩) ভৎস্য ঈন্নয়ন চন ২৪.৪২৫ ৩৪৯০ ২৪.৪২৫ ৩৪৮৫   

৪) নাযীয েভতায়ন  ভানফাবধওায চন ২৬.৫০০ ৩৭৮৫ ২৬.৫০০ ৩৭৮০   

৫) কৃবল ঈন্নয়ন  চন ৩৩.৫৩২ ৪৭৯০ ৩৩.৫৩২ ৪৭৯০   

৬) াঁ-ভৄযকী  কফাবদ শুয ঈন্নয়ন চন ৩০.২৮৪ ৪৩২৬ ৩০.২৮৪ ৪৩২০   

৭) মনেীগত্বয ঈন্নয়ন চন ৯.৭৭৮ ১৩৯৬ ৯.৭৭৮ ১৩৯৫   

বফগল প্রবেণ (২১ বদন)             

১) মটরবযং এড কাগভ বে চন ৩৭০.০৬০ ৩৭০০ ৩৬৯.১৩০ ৩৭০০   

২) আগরক্ট্রবনক্স/আগরওবিওযার চন ৩২৫.৭৬০ ৩২৫৭ ৩২৫.৪৯০ ৩২৫৬   

৩) প্লাববং এড াআ বপটিং/গয়রবডং 

এড মপবিগওন/মারায প্যাগনর 
চন ১৬০.৫০০ ১৬০৫ ১৬০.৫০০ ১৬০৫ 

  

 ভাবও মমৌথবা (০১বদন) চন ১১৩১.৩২৪ ৪৮৩৪৭০ ১১৩১.৩২৪ ৪৮৩৪৫৮   

 মফআচ রাআন াগবব টি ১৫৬.৬৮০ ৩২২৫ ১৫৬.৬৮০ ৩২২৫   

 গ্রাভ তথ্য ফআ জতবয টি ১২৪.৯৭৩ ৩২২৫ ১২৪.৯৭৩ ৩২২৫   

ভধ্যফতী  চূোন্ত ভল্যায়ন টি ৮.৫০০ মথাও ৭.৫০০ মথাও   

গ্রাভওভীয বাতা চন ৩৭৫৫.৭৭০ ৪২৭৫ ৩৭৪৬.৪৬৩ ৪২৭০   

অপ্যায়ন ব্যয়   ৮.৯২৮ মথাও ৮.৬০১ মথাও   

বযফন ব্যয়   ০.১৬৫ মথাও ০.১৬৫ মথাও   

পুযস্কায   ১৫.৪০১ মথাও ১৫.৪০১ মথাও   

বনয়বভত শ্রবভও   ০.৩২০ মথাও ০.৩১৮ মথাও   

ম্মানী বাতা   ১৩৯.৪৫০ মথাও ১৩৫.১৪২ মথাও   

ওবপঈটায াভগ্রী   ৩৫.৩২০ মথাও ৩৫.২১১ মথাও   

বভটিং ব্যয়ঃ             

১) প্রওে মিয়াবযং ওবভটি টি ০.৮৩০ ৩ ০.৮৩০ ৩   

২) প্রওে ফাস্তফায়ন ওবভটি টি ১৬.৩১১ ১৬৩ ১৫.৫৩১ ১৫৬   

৩) ঈগচরা প্রওে ফাস্তফায়ন ওবভটি টি ৬২.৫৫৫ ৬২৬ ৬২.৫৫৫ ৬২৬   

৪) আ্ঈবনয়ন প্রওে ফাস্তফায়ন ওবভটি টি ১৭.৮৮৫ ১৭৮৯ ১৭.৮৮৫ ১৭৮৯   

ন্যান্য ব্যয়   ৫১.৮৪১ মথাও ৫১.৫৩৯ মথাও   

ঈগভাট (যফযা  মফা)   ৭৩৭৬.৮৮২   ৭৩৫৭.১৬৫     

মভযাভত, ংযেণ  পুণফ বান             

মভাটয মানফান   ৩৭.৫২৫ মথাও ৩৭.২২৩ মথাও   

অফাফে   ২.০৩২ মথাও ২.০১০ মথাও   

ওবপঈটায  বপ যঞ্জাভ   ১৫.৩০০ মথাও ১৫.১৭০ মথাও   

মন্ত্রাতী   যঞ্জাভ   ৬.৭৮৫ মথাও ৬.৬৫৯ মথাও   

ঈ মভাট (মভযাভত)   ৬১.৬৪২   ৬১.০৬২     



ঔাগতয বফফযণ 
বযভান/ 

ংখ্যা 

অযবডবব নুমায়ী 

রযযভাো 

প্রকৃত গ্রগবত 

ভন্তব্য 

অবথ থে ফাস্তফ অবথ থে ফাস্তফ 

বফদুযৎ   ৪.৮৫০ মথাও ৪.৭০০ মথাও   

মভাট যাচস্ব ব্যয়   ৯৩২১.৫৯০   ৯১৮১.৮১৩ 
    

ঔ) ভরধনী ব্যয়ঃ             

চী টি ৪০.০০০ ১ ৪০.০০০ ১   

মভাটয াআগওর টি ৬৫.৫০০ ৫৪ ৬৫.৫০০ ৫৪   

ফাআ াআগওর টি ১২.১৭০ ১৩৬ ১২.১৭০ ১৩৬   

ওযাগভযা টি ০.১৪০ ১ ০.১৪০ ১   

ল্যাট ভাবিবভবডয়া টি ৯.৪৬০ ৫ ৯.৪৬০ ৫   

মডস্কট  টি ৩৬.৫০০ ৪৬ ৩৬.৫০০ ৪৬   

ওবপঈটায মঘয়ায  টি ৩.৫৫০ ৭১ ৩.৫৫০ ৭১   

পগটাওবয়ায মভবন টি ১২.৭৮০ ৬ ১২.৭৮০ ৬   

বাযগড প্রগচক্টয টি ১৮.৭২০ ৪৫ ১৮.৭২০ ৪৫   

ওবপঈটায মটবফর টি ২.৬৯০ ৪৬ ২.৬৯০ ৪৬   

অরভীযা টি ১৪.৭৪০ ৭৪ ১৪.৭৪০ ৭৪   

পাআর মওবফগনট টি ৬.৯৫০ ৭৪ ৬.৯৫০ ৭৪   

বপ মটবফর টি ২৭.৮৪০ ২৮১ ২৭.৮৪০ ২৮১   

বপ মঘয়ায টি ২৩.৭০০ ৪৮৬ ২৩.৭০০ ৪৮৬   

মভাট ভরধনী ব্যয়  ২৭৪.৭৪০   ২৭৪.৭৪০     

ফ বগভাটঃ (ও+ঔ) ৯৫৯৬.৩৩০   ৯৪৫৬.৫৫৩     

 

 

 

 

 

 


