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পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থবছগরর এবিবপভুক্ত সমাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রবতগবদগনর ওপর 

সারংগেপ 

 

ক্রঃনং মন্ত্রণালয়/ 

ববভাগের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগের ধরণ মূল সময় ও ব্যগয়ল তুলনায় 

বববনগয়াে 

প্রকগের 

সংখ্যা 

কাবরেবর 

সহায়তা 

প্রকগের 

সংখ্যা 

মেবিবসএফভূক্ত 

প্রকগের সংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অবতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অবতক্রাগন্তর 

সংখ্যা 

সময় 

অবতক্রাগন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সব থবনম্ন -

সগব থাচ্চ 

ব্যয় 

অবতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অবতক্রান্ত 

শতকরা 

হার(%) 

সব থবনম্ন -

সগব থাচ্চ 

১। পল্লী উন্নয়ন 

ও সমবায় 

ববভাে 

১ ১ ১ - - - - - - 

 

১।  সমাপ্ত প্রকগের সংখ্যাঃ ০১ 

 

২।  সমাপ্ত প্রকগের প্রকৃত ব্যয় ও মময়াদকালঃ প্রকৃত ব্যয়ঃ ৪৬৪৬.৯১ লে টাকা এবং মময়াদকালঃ  বিগসম্বর, ২০০৭ মর্গক 

জুন, ২০১৩। 

 

৩।  সমাপ্ত প্রকগের ব্যয় ও মময়াদ বৃবির কারণঃ প্রকেটি মঙ্গাপীবিত এলাকায় বাস্তবাবয়ত হবিল। মূল প্রকগের আওতায় ৩টি 

মেলার ২৪টি উপগেলার ৪৮টি ইউবনয়গনর স্থগল ২টি নতুন মেলার (লালমবনরহাট, নীলফামারী) ১১টি উপগেলায় প্রকে 

কার্ থক্রম অন্তভূ থক্ত কগর নতুনভাগব ১০৫টি ইউবনয়গন সম্প্রসারণ করা হয়। ফগল, ৫টি মেলার ৩৫টি উপগেলায় ১৫৩টি 

ইউবনয়গন প্রকে কার্ থক্রম বাস্তবায়গনর উগেগে এবং প্রবশেণপ্রাপ্তগদর ২৫% মক ঋণ সহায়তা বদগয় তাঁগদর দাবরদ্র্য হ্রাগসর 

লগেয প্রকগের সংগশাধন করা হয়। 

 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবায়গনর মেগে প্রধান প্রধান সম্া ও ুপপাবরশঃ 

সম্া ুপপাবরশ 

প্রকে বাস্তবায়গন মতমন মকান সম্া পবরলবেত হয়বন। 

প্রকে পর্ থাগলাচনা চলাকাগল মর্ সকল পর্ থগবেণ এগসগছ তার 

পবরগপ্রবেগত ুপপাবরশ প্রদান করা হগয়গছ। 

ক) পরবতী পর্ থাগয় এ প্রকৃবতর নতুন প্রকে গ্রহণ করা  হগল এর 

Sustainability পবরষ্কারভাগব বিবপবপগত উগল্লখ 

করগত হগব; 

খ) গ্রাম বভবিক বনবদ থষ্ট মেগির প্রবশেণদল েঠন ও প্রবশেণ 

প্রদান করগল উপকারগভােী উগযাক্তাগদর সমবিত প্রয়াস 

সম্ভব হগব এবং Backward- Forward linkage 

প্রবতষ্ঠায় সহায়ক হগব; 

ে) প্রকগের প্রদশ থনী কাম  ববক্রয় মকন্দ্রগক প্রবতগবদগনর 

১২.০১ এবং ১২.০৬ এর পর্ থগবেগণর আগলাগক স্থায়ীরূপ  

মদয়া র্ায় এবং পরবতীগত একই আদগল আগরা আঞ্চবলক 

ববক্রয় কাম প্রদশ থনী মকন্দ্র স্থাপন করা মর্গত পাগর; 

ঘ) প্রবশেণ প্রাপ্তগদর মগে সফলতার বভবিগত মগ্রবিং কগর 

বরগেশাস থ মকাগস থর ব্যবস্থা করা মর্গত পাগর।  

ঙ) বশোর্ী প্রবশেগণর প্রবত মগনাগর্ােী, আন্তবরক ও 

প্রবতগর্ােী মগনাভাবাপন্ন করার লগেয প্রবশেণকালীন বা 

মশগে incentive এর ব্যবস্থা রাখা মর্গত পাগর। এ 

inactive প্রবশেণার্ীর সংখ্যা ৫০% হগত পাগর; 

চ) মর্গহতু প্রবশেগণর মােগম দল/সবমবত/ ব্যবক্ত পর্ থাগয় 

উগযাক্তা ততবর করা হয় তাই প্রবশেণ ম্যানুয়াগল তনবতকতা 

বশোর অোয় যুক্ত করা প্রগয়ােন, র্াগত পারস্পবরক 

সহগর্াবেতা, পরার্ থপরতা, তধর্ থ-সবহষ্ণুতার গুণাববল বৃবি পায়; 

ছ)  প্রবশেণ ম্যানুয়াগল বহসাব রেণ, ব্যবসা মকৌশল এবং 

বলিারবশপ ববেয় অন্তভূ থক্ত করা সমীচীন হগব; 
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ে) প্রবশেণার্ী বনব থাচগনর সময় শারীবরক ও মানবসক 

স্বাস্থযগক ববগবচনায় মনয়া প্রগয়ােন; 

ঝ) প্রকে চলাকালীন এবং এর পূব থবতী প্রকগে প্রবশেণলব্ধ 

উগযাক্তাগদর  সফলতার বভবিগত িাটাগবইে প্রস্তুত করা এবং 

প্রবতটি প্রবশেণ ও ঋণগ্রহীতাগক মকন্দ্রীয় পর্ থায় মর্গক মবনটর 

করার েন্য সফট ওয়ার ততবর করা মর্গত পাগর; 

ঞ) প্রর্ম পর্ থাগয়র প্রকগের আওতায় প্রবশেণ ও ঋণ 

গ্রহণকারীগদর মগে র্াঁরা সফল হগত পাগরনবন তার কারণ 

মবর কগর পরবতী পর্ থাগয় তা কাগে লাোগনা মর্গত পাগর; 

ট) উন্নত ও র্র্ার্ থ বিোইন এর েন্য প্রগয়ােনীয় সংখ্যক 

বিোইনার বনগয়াে করা মর্গত পাগর এবং চারু ও কারুকলা 

মহাববযালয় এবং ববশ্বববযালগয়র চারুকলা ববভাগের সাগর্ 

সংগর্াে স্থাপগনর মােগম প্রগয়ােনীয় বিোইন সংগ্রহ করা 

মর্গত পাগর; 

ঠ) প্রদশ থনী কাম ববক্রয় মকগন্দ্রর ম্যাগনোর এর মবতন 

কাঠাগমা বৃবি অর্বা বশোেত মর্াগ্যতা বশবর্ল কগর হগলও 

উপযুক্ত দেতা ও মর্াগ্যতার ববেগয় অবধক গুু্রুত্ব বদগয় 

পরবতী প্রকগের বনগয়াে মদয়া সমীচীন হগব। 
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“উওরাঞ্চগলর হতদবরদ্র্গদর কম থসংস্থান বনবিতকরণ কম থসূবচ (সংগশাবধত)” 

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগবদন 

জুন, ২০১৩ 

 

১। প্রকগের নাম :               “উিরাঞ্চগলর হতদবরদ্র্গদর কম থসংস্থান বনবিতকরণ কম থসূবচ (সংগশাবধত)” 

২। প্রশাসবনক ববভাে/মন্ত্রণালয় :  স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

ববভাে। 

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা :  বাংলাগদশ পল্লী উন্নয়ন মবাি থ (ববআরবিবব) 

৫।   প্রকে এলাকা  :  

মেলা উপগেলা 

রংপুর েঙ্গাচিা, বমঠাপুকুর, তারােঞ্জ, বদরেঞ্জ, কাউবনয়া, পীরোছা, পীরেঞ্জ, রংপুর সদর 

কুবিগ্রাম বচলমারী, ভু ঙ্গামারী, উবলপুর, রােীবপুর, ফুলবািী, মরৌমাবর, রাোরহাট, কুবিগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী

োইবান্ধা ফুলছবি, সাঘাটা, মোববন্দেঞ্জ, পলাশবািী, ুপন্দরেঞ্জ,  সাদুল্লাপুর,োইবান্ধা সদর 

নীলফামারী বিমলা, মিামার, েলঢাকা, বকগশারেঞ্জ, তসয়দপুর, নীলফামারী সদর 

লালমবনরহাট কাবলেঞ্জ, পাটগ্রাম, আবদতমারী, হাবতবান্ধা, লালমবনরহাট সদর 
 

৪।   সাধারণ পর্ থগবেণ  : 

৪.১ । পটভূবম   : 

 দাবরদ্র্য বাংলাগদগশর একটি বি সামাবেক ও অর্ থননবতক সম্া। বৃহির রংপুর অঞ্চগল এ প দাবরগদ্র্যর েি হার  ৫৫% এর 

ঊগবথ এবং গ্রামীণ অঞ্চগলর ২৩% পবরবারগক অবতদবরদ্র্ বহসাগব ববগবচনা করা হয়। আগ্রাসী বতস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুে নগদর 

অবস্থান এবং উিগর বহমালয় এ অঞ্চগলর ভূমন্ডলগক এক বববচে তববশষ্টয দান কগরগছ। বন্যা ও নদীভাঙ্গগন বাস্তচ্যযবত, কৃবেেবম 

নদীেগভ থ ববলীন হওয়া, অনাবৃবষ্টগত ফসগলর েবত, েবাবদপশু ববনষ্ট, প্রবত বছর বন্যায় পাবনবাবহত মরাগের প্রাদুভ থাব, বববস্ত 

মর্াোগর্াে ব্যবস্থা অে এলাকার একটি সাধারণ বচে। ফলশ্রুবতগত চিা ুপগদ মহােনী ঋণ, খাযশ্ অবগ্রম বববক্র, ৫০ ৫০ 

বে থাপ্রর্া, কম মজুরী, অগ্রীম শ্রম বববক্র, কম থহীনতা, দবরদ্র্ মশ্রণীগক আগরা দাবরদ্র্যাবস্থায় মঠগল বদগি। ফগল কম থহীনতার কারগণ 

দবরদ্র্ মশ্রণীর ক্রয় েমতা দারুণভাগব কগম র্াগি। বৎসগরর মসগেম্বর- নগভম্বর ৩ (বতন) মাস ক্রয় েমতার অভাগব অবতদবরদ্র্ 

েনগোষ্ঠী বণ থনাতীত কগষ্ট েীবন র্াপন কগর র্াগক। এ অবস্থায় উিরাঞ্চগলর অবতদবরদ্র্ েনগোষ্ঠীর স্বকম থসংস্থান ও আর্ থ 

সামাবেক অবস্থার উন্নয়গনর লগেয সরকার ‘‘উিরাঞ্চগলর হতদবরদ্র্গদর কম থসংস্থান বনবিতকরণ কম থসূবচ’’ বশগরানাগম প্রকেটি 

গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করগছ।
    

৪.২। প্রকগের উগেে :  উিরাঞ্চগলর ৫টি মেলার ৩৫টি উপগেলার দবরদ্র্ েনগোষ্ঠীর আর্ থ-সামাবেক উন্নয়গনর লগেয প্রকে 

এলাকার অবতদবরদ্র্ সহায়সম্বলহীন মবহলা ও পুরুেগদরগক হাগত কলগম মেিবভবিক আয়বধ থনমূলক  প্রবশেণ প্রদান কগর দেতা 

বৃবির মােগম আত্মকম থসংস্থান, আয়বৃবি, খায বনরাপিা বনবিতকরণ, ক্রয়েমতা বৃবি ও েীবনর্াোর মান উন্নয়গনর মােগম 

আর্ থসামাবেক অবস্থার উন্নয়ন।  প্রকেটির উগেেঃ 
 

 প্রকে এলাকার দাবরদ্র্য বনরসন ; 

 মেিবভবিক বনববি প্রবশেগণর মাধগম আত্মকম থসংস্থাগনর ুপগর্াে সৃবষ্ট;  

 দবরদ্র্ েনগোষ্ঠীর মমৌুপমী মবকারত্ব  দূরীকরণ ও খায বনরাপিা বনবিতকরণ;  

 দবরদ্র্ েনগোষ্ঠীর ক্রয়েমতা বৃবি; 

 প্রবশেণপ্রাপ্ত দবরদ্র্ উৎপাদনকারীগদর পণ্য উৎপাদন  ও বাোরোতকরগণ সহায়তা প্রদান এবং 

 মদগশর অন্যান্য এলাকার তুলনায় বপবছগয় র্াকা আঞ্চবলক উন্নয়ন তবেম্য বনরসন। 

৭। বাস্তবায়নকালঃ :  

 (ক)  মূল :  জুলাই, ২০০৭ মর্গক জুন, ২০১০ 

 (খ) সংগশাবধত : জুলাই, ২০০৭ মর্গক জুন, ২০১৩ 

 প্রকৃত :  বিগসম্বর, ২০০৭ মর্গক জুন, ২০১৩ 

৮। প্রাক্কবলত ব্যয় (লে টাকায়) :  

  মমাট টাকা প্রকে সাহায্য আরবপএ 

 (ক) মূলঃ ২৪৭৮.৪৩ ২৪৭৮.৪৩ - - 

 (খ) সংগশাবধতঃ ( প্রস্তাববত) ৪৬৪৬.৯১ ৪৬৪৬.৯১ - - 
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৮। প্রকগের অর্ থায়ন : ৪৬৪৬.৯১ লে টাকা ( বেওবব) 

 

৯। অংে বভবিক অগ্রেবত (সব থগশে অনুগমাবদত বিবপবপ অনুর্ায়ী)ঃঃ  

(লে টাকায়) 

অংগের নাম 

(বিবপবপ অনুর্ারী) 

একক লেযমাো (বিবপবপ অনুর্ারী) প্রকৃত অগ্রেবত অব্যবয়ত /অসম্পন্ন 

মন্তব্য 

  আবর্ থক বাস্তব 

(পবরমান/সংখ্যা) 

আবর্ থক বাস্তব 

(পবরমান/সংখ্যা) 

আবর্ থক বাস্তব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   

েনবল েন ৩৬২.৮৮ ৮২ ৩২৬.৮৯ ৮২ -৩৫.৯৯  

প্রবশেণ সংখ্যা ৩২৮৫.০০ ২৮৫১২ ৩২০৭.৬৩ ২৮৬৩১ -৭৭.৩৭ +১১৯ 

সরবরাহ ও মসবা মর্াক ৭৬.৪৬ - ৭২.৫৭ - -৩.৮৯  

মমরামত  মর্াক ৮.৫০  ৮.৫০    

ক্রয় সংখ্যা ১৯৯.২৯ ১৯২ ১৯৯.০২ ১৯১ -০.২৭ -১ 

বনম থাণ সংখ্যা ১৫৭.৪৬ ১৮ ১৫৩.০৬ ১৮ -৪.৪০ - 

প্রদশ থনী ববক্রয় মকন্দ্র 

স্থাপন 

সংখ্যা ৫০.০০ ১ ৫০.০০ ১   

ববববধ মর্াক ৭.৩১ - ৭.৩২ - +০.০১  

Dev. Cash 

Credit  

সংখ্যা ৫০০.০০ ৭০০০ ৪৯৯.৫৭ ৫০৬৫ -০.৪৩  

মমাট  ৪৬৪৬.৯১ ৩৫৮০৫ ৪৫২৪.৫৬ ৩৩৯৮৮ ১২২.৩৫ 

সরকারী 

মকাোো

মর েমা 

মদয়া 

হগয়গছ। 

 

১০। প্রকে অনুগমাদনঃ প্রকেটি েত ০৭/০৫/২০০৭ ইং তাবরগখ অনুগমাবদত হয় এবং ০৪/১০/২০১১ তাবরগখ প্রাক্কবলত ব্যয় 

২১৬৮.৪৮ লে টাকা (৮৭.৪৯%) এবং ০৩ বছর (৭৩.৩৭%) মময়াদ বৃবি কগর সংগশাধন করা হয়। অর্ থাৎ আবর্ থক ব্যয় 

বৃবি ৮৭.৪৯% এবং মময়াদ বৃবি করা হয় ৭৩.৩৭%। 

 

১১। প্রকে সংগশাধগনর কারণঃ প্রকেটি মঙ্গাপীবিত এলাকায় বাস্তবাবয়ত হবিল। মূল প্রকগের আওতায় ৩টি মেলার ২৪টি 

উপগেলার ৪৮টি ইউবনয়গনর স্থগল ২টি নতুন মেলার (লালমবনরহাট, নীলফামারী) ১১টি উপগেলায় প্রকে কার্ থক্রম অন্তভু থক্ত 

কগর নতুনভাগব ১০৫টি ইউবনয়গন সম্প্রসারণ করা হয়। ফগল, ৫টি মেলার ৩৫টি উপগেলায় ১৫৩টি ইউবনয়গন প্রকে 

কার্ থক্রম বাস্তবায়গনর উগেগে এবং প্রবশেণপ্রাপ্তগদর ২৫% মক ঋণ সহায়তা বদগয় তাঁগদর দাবরদ্র্য হ্রাগসর লগেয প্রকগের 

সংগশাধন করা হয়। 

 

১২। প্রকে পবরচালক সম্পবকথত তথ্যঃ 

প্রকে পবরচালগকর নাম, পদবী  এবং 

মবতন মেল 

সাব থেবণক পাট থ টাইম এক প্রকগের 

অবতবরক্ত দাবয়ত্ব 

মর্ােদাগনর তাবরখ মন্তব্য 

    মর্ােদান বদলী  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আমোদ মহাগসন 

যুগ্ম-পবরচালক 

১৮৫০০-২৯৭০০/- 

- হযাঁ হযাঁ ০১.০৭.২০০৭ ৩০.১২.২০০৮ অবতবরক্ত 

দাবয়গত্ব 

এটিএম আবদুল্লাহ খান 

উপ-পবরচালক/যুগ্ম-পবরচালক 

১৮৫০০-২৯৭০০/- 

- হযাঁ হযাঁ ৩১.১২.২০০৮ ৩০.০৬.২০১১ অবতবরক্ত 

দাবয়গত্ব 

মমাঃ বফগরাোর রহমান 

উপ-পবরচালক 

২২৫০০-৩১২৫০/- 

হযাঁ না না ১৬.১১.২০১১ ৩০.০৬.২০১৩ পূণ থকালীন 
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১১। প্রকগের প্রধান কার্ থক্রমঃ উপকারগভােীগদর প্রবশেণ প্রদান, দলেঠন, ঋণ প্রদান ও আদায়, ১৮টি উপগেলা প্রবশেণ কাম 

প্রদশ থনী মকন্দ্র বনম থাণ, ববভােীয় শহগর ১টি প্রদশ থনী কাম ববক্রয় মকন্দ্র স্থাপন। 
 

১৩। প্রকগের উগেেসমূহঃ  

বিবপবপ অনুর্ায়ী লেয ও উগেে প্রকৃত অগ্রেবত (বপবসআর এর তথ্য অনুসাগর) 

উৎপাদনমূখী কম থসংস্থান এবং আয়বধ থক কম থকাগন্ডর 

েন্য দবরদ্র্ েনগোষ্ঠীগক সংেঠিত করা। 

উৎপাদনমূখী কম থসংস্থান এবং আয়বধ থক কম থকাগন্ডর েন্য প্রকে 

এলাকার দবরদ্র্ েনগোষ্ঠীগক স্থানীয় চাবহদা, উপগর্াবেতা ও আগ্রহ 

বভবিক মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক বনববি প্রবশেগণর েন্য ২৮,৬৩১ েন 

দবরদ্র্গক  প্রবশেণ প্রদান করা হগয়গছ। এর মগে ৯০% অর্ থাৎ ২৫,৬২৯ 

েন অসহায়, বনঃস্ব দবরদ্র্ মবহলা। প্রবশেণ প্রদানকৃত মেি সমূহঃ- 

                  ১) তাঁত/সতরবঞ্জ বুনন ; 

(২) মটইলবরং ; 

(৩) এমব্রয়িাবর ; 

(৪) পাটোত পণ্য ততবর ; 

(৫) োগম থন্টস ম্যানুফযাকচাবরং বাটিক/বুটিক; 

(৬) গ্রামীণ ইগলকবেবশয়ান ; 

(৭) মমাবাইল সাবভ থবসং এন্ড কবম্পউটার ; 

উৎপাদনমূখী বনববি প্রবশেগণর মােগম দাবরদ্র্যপ্রবণ 

৩৫টি উপগেলার দবরদ্র্ পুরুে ও মবহলাগদর 

কম থসংস্থান ও ক্রয়েমতা বৃবি। 

ুপফলগভােীগদর ক্রয়েমতা বৃবি মপগয়গছ। বতথমাগন তাঁগদর পবরবাগরর 

সদ্রা বদগন কমপগে দুইবার খায গ্রহণ করগছন। স্থানীয়ভাগব 

পবরবচত ‘মঙ্গা’ শব্দটি বতথমাগন মনই। ৩৫টি উপগেলার প্রবশেণপ্রাপ্ত 

ুপফলগভােীর ২৮,৬৩১ টি পবরবাগর প্রায় সকগলর কম থদেতা এবং 

তদবনক মজুরী হার বৃবি মপগয়গছ। ফগল ক্রয়েমতা বকছুটা মবগিগছ। 

বাছাইকৃত ুপফলগভােীগদর  েন্য মেিবভবিক দেতা 

উন্নয়ন ও আত্মকম থসংস্থানমূলক প্রবশেণ প্রদান। 

প্রকগের আওতায় ২৮,৫১২ েন ুপফলগভােীগক মেিবভবিক বনববি 

প্রবশেগণর লেযমাোর ববপরীগত ২৮,৬৩১ েনগক প্রবশেণ প্রদান করা 

হগয়গছ। প্রবতটি ব্যাগচ মেিবভবিক প্রবশেগণর মময়াদ ৬০ বদন। প্রবত 

উপগেলায় ৪ েন দে প্রবশেগকর তত্ত্বাবধাগন ৪টি মেগি আয়বধ থনমূলক 

প্রবশেণ সম্পন্ন হগয়গছ। 

আত্মকম থসংস্থাগনর মাোগম খায গ্রহণ ও উৎপাদগনর 

পবরমাণ বৃবি। 

প্রবশবেত এসব েনশবক্ত আত্মকম থসংস্থাগনর পাশাপাবশ স্থানীয়ভাগব 

বববভন্ন সরকাবর মবসরকাবর সংস্থায় কম থসংস্থান মপগয়গছন। ২০১২-১৩ 

অর্ থ বছগর ২৪,৯৪৫ েন ুপফলগভােীর উপর একটি েরীগপ পাওয়া তগথ্য 

৬,৮৭৩ েন প্রবশেগণর পর পগরই উৎপাদনমূখী কম থসংস্থাগন েবিত 

হগয়গছন। এ হার ২৭.৫৫%। তন্মগে ববধবা-৬০ েন (১%), স্বামী 

পবরতযাক্তা- ১৫৩ েন (২.২২%), স্বামী গৃহতযােী- ৬০ েন (১%), 

এবতম, সংখ্যালঘু, বাস্তুহারা-৫২৬ েন (৮%), অন্যান্য- ১০৬৯ েন 

(১৫.৫৫%)। প্রকে মশগে প্রায় ১৭,১৮২ েন উৎপাদনমূখী 

আত্মকম থসংস্থানমূলক কাগে েবিত হগয়গছন।  

এভাগব এসব ুপফলগভােীগদর মূলধন ও বববনগয়াে েমতা বৃবি পাগি। 

ফগল অগনগকই স্থানীয়ভাগব েবম বে থা বনগয় এবং বনগের বাস্তবভটায় 

উৎপাদনমূখী কম থকাগন্ড ব্যাপৃত হগিন। 

স্থানীয় সম্পদ ও েনশবক্তর সগব থািম ব্যবহাগরর 

মােগম েীবনর্াোর মান উন্নয়ন। 

প্রকগের মেিবভবিক বনববি প্রবশেগণর মােগম ২৮,৬৩১ েন দবরদ্র্ ও 

অসহায় েনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কম থকাগন্ডর েমতা বৃবি 

মপগয়গছ। ফগল স্থানীয় সম্পগদর সগব থািম ব্যবহাগর তারা সগচষ্ট। 

মমাবাইল মমকাবনক এবং গ্রামীণ ইগলকবেবশয়ান মেগি প্রবশবেতরা 

স্থানীয়ভাগব আয় উপােথন কগর ভাগলাভাগব েীববকায়গনর পর্ খ ুঁগে 

মপগয়গছন। একইভাগব মটইলবরং, এব্রয়িাবর, বাটিক-বুটিক বপ্রন্ট মেগি 

প্রবশবেতরা বাবিগতই স্থানীয়ভাগব উপােথন করগছন। তাঁগদর পবরবাগর 

ববশুি পাবন ব্যবহার , ্াবনগটশন ব্যবস্থা, ববযালয়োমী সন্তানগদর  

ববযালগয় মপ্ররণ ইতযাবদ মেগে ব্যাপক আগ্রহ মদখা বদগয়গছ। এভাগব 

প্রকেভুক্ত ২৮,৬৩১ টি পবরবাগর েীবনর্াোর মান উন্নয়ন হগয়গছ এবং  

উিগরাির সম্ভাবনা সৃবষ্ট হগয়গছ। 
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প্রবশবেত ুপফলগভােীগদর েন্য নতুন কম থগেে 

সৃেগনর মােগম আত্মকম থসংস্থান  

মেিবভবিক ববগশোবয়ত প্রবশেণ কম থসূবচ সগন্দহাতীতভাগব  

ুপফলগভােীগদর েন্য নতুন নতুন কম থগেে সৃবষ্ট কগরগছ। এগদর অগনগকই 

শতরবঞ্চ, শাবি, োমছা, লুবঙ্গ ততবর করগছ। অগনগকই মবহলাগদর 

মপাোক, পাঞ্জাবব, মসাফাগমট, িাইবনং মটববলগমট ইতযাবদগত 

এম্বব্রয়িাবরর কাে করগছ। মমাবাইল মমকাবনক এবং গ্রামীণ 

ইগলকবেবশয়ান গ্রাম ও স্থানীয় বাোগর কাে কগর উপােথন করগছ। 

বাটিক বুটিক বপ্রগন্টর মােগম বনে গ্রাম ও প্রবতগবশীগদর োমা কাপগি 

তববচেয সৃবষ্ট কগর স্থানীয়ভাগব কম থসংস্থান ও উপােথন হগি। এমবনভাগব 

প্রকগের আওতায় প্রবশবেত ২৮,৬৩১ েন সদ্  ও তাগদর পবরবার 

পবরেন নতুন নতুন কম থগেগে েীববকায়গনর পর্ পাগি। 

বাোরোতকরণ ুপববধা সম্প্রসারগনর েন্য 

অনানুষ্ঠাবনক দল েঠন। 

প্রকগের অন্যতম উগেে প্রবশবেত ুপফলগভােীগদর বনগয় অনানুষ্ঠাবনক 

দল েঠন করা। এর মাোগম তাগদর মসৌহাযথ, সম্প্রীবত ও পারস্পবরক 

সহগর্াবেতা বৃবি পাগব। এছািা উৎপাদনমূখী কাগে  প্রকে ঋণ গ্রহণ, 

সঞ্চয় েমার মােগম বনেস্ব পু ুঁবে েঠন এবং উৎপাবদত পণ্য 

বাোরোতকরগণ বলংগকে সৃবষ্ট দল েঠগনর অন্যতম উগেে। 

ইগতামগে ৩৭৩টি দল েঠন করা হগয়গছ এবং ৪৫৮টি দল েঠগনর 

প্রবক্রয়া চলগছ। 

প্রবশবেত উৎপাদনকারীগদর ন্যায্য মূগল্য কাঁচামাল 

সরবরাহ ও মাগকথটিং বলংগকে ুপববধা প্রদাগনর েন্য 

রংপুর ববভােীয় শহগর ১টি ‘প্রদশ থনী কাম ববক্রয়গকন্দ্র’ 

স্থাপন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবশবেত উৎপাদনকারীগদর ন্যায্য মূগল্য কাঁচামাল সরবরাহ ও 

মাগকথটিং বলংগকে ুপববধা প্রদাগনর েন্য রংপুর ববভােীয় শহগর 

ভািাবভবিগত ১টি ‘প্রদশ থনী কাম ববক্রয়গকন্দ্র’ স্থাপন করা হগয়গছ। 

রংপুর শহগর ১টি স্থায়ী ‘প্রদশনী কাম ববক্রয়গকন্দ্র’ স্থাপগনর েন্য মেলা 

প্রশাসগনর তরফ মর্গক ১০ শতক েবম বরাগের েন্য ভূবম মন্ত্রণালগয় 

প্রস্তাব মপ্ররণ করা হগয়গছ। ববেয়টি এখনও ববগবচনাধীন। ২য় পর্ থাগয়র 

প্রকে প্রস্তাগব ১টি স্থায়ী প্রদশনী কাম ববক্রয়গকন্দ্র’ স্থাপগনর েন্য প্রস্তাব 

করা হগয়গছ। 

এই ববক্রয়গকন্দ্রটি প্রকগের আওতাভুক্ত দবরদ্র্ উৎপাদনকারীগদর পণ্য 

বাোরোতকরগণ ও মাগকথটিং বলংগকে সৃবষ্টগত উগল্লখগর্াগ্য ভূবমকা 

রাখগছ। উৎপাদনকারীরা এখান মর্গক ন্যায্য মূগল্য কাঁচামাল সরবরাহ 

পান। এমবনভাগব এ মকন্দ্রটি ভববষ্যগত প্রকগের মটকসই উন্নয়গনর েন্য 

সকল ুপফলগভােীগদর  মকন্দ্রস্থল বহগসগব কাে করগত পাগর। 

প্রবশবেত ও উৎপাদগন সংবিষ্ট সদ্গদর 

প্রবশেগণাির মূলধন বহগসগব ঋণ ও সম্পদ সহায়তা 

প্রদান। 

প্রবশবেত ও উৎপাদগন সংবিষ্ট সদ্গদর প্রবশেগণাির মূলধন বহগসগব 

ঋণ ও সম্পদ সহায়তা খাগত ৫ মকাটি টাকা বরাে রগয়গছ। মমাট 

ুপববধাগভােীর ২৫% অর্ থাৎ প্রায় ৭০০০ েনগক েগি ৭১৪২.০০ টাকা 

ঋণ ুপববধা মদয়ার ুপগর্াে বছল। বকন্তু বাস্তব চাবহদা ববগবচনা কগর 

উপগেলা বনব থাহী অবফসার এর সভাপবতগত্ব েঠিত ঋণ কবমটির ুপপাবরশ 

অনুর্ায়ী ৭০০০/- মর্গক ২০,০০০/- টাকা েনপ্রবত ঋণসীমার বভতর 

েগি ৯,৮৭১ টাকা ববতরণ করা হগয়গছ। ফগল বনধ থাবরত ৭০০০ সদগ্র 

মচগয় কম সংখ্যক ঋণ ুপববধা মপগয়গছ।   এ পর্ থন্ত ৫০৬৫ েনগক এ ঋণ 

ববতরণ করা হগয়গছ। অববশষ্ট ১৯৩৫ েনগক আবতথক তহববল হগত ঋণ 

ুপববধা প্রদান করা হগি। এ ঋণ অসহায় দবরদ্র্ উৎপাদনকারীগদর পু ুঁবের 

অভাব পূরগণ গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা রাখগছ।  
 

১২। বাস্তবাবয়ত কার্ থক্রম পবরদশ থন ও পবরদবশ থত এলাকা পর্ থগবেণঃ বাংলাগদশ পল্লী উন্নয়ন মবাি থ (ববআরবিবব) কর্তথক 

বাস্তবাবয়ত “উওরাঞ্চগলর হতদবরদ্র্গদর কম থসংস্থান বনবিতকরণ কম থসূবচ (সংগশাবধত)” প্রকগের সমাপ্ত কাম থক্রম মূল্যায়গনর 

েন্য েত ০১/০২/২০১৪ এবং ০২/০২/২০১৪ তাবরখ োইবান্ধা মেলার মোববন্দেঞ্জ ও সাদুল্লাপুর উপগেলা  এবং রংপুর মেলার 

বদরেঞ্জ ও সদর উপগেলা সগরেবমগন পবরদশ থন করা হয়। পবরদশ থনকাগল বববভন্ন উপকারগভােীর সাগর্ কর্া হয় এবং তাঁগদর 

উৎপাদন মকন্দ্র ও উৎপাবদত পণ্য মদখা হয়। বনগম্ন বকছু উপকারগভােীর সাগর্ আগলাচনার সময় প্রকে মর্গক তাঁগদর প্রাপ্ত 

সহায়তা এবং বতথমান অবস্থা তুগল ধরা হ’লঃ 
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১২.০১। মহব্বতপুর তুলসীপািা মবহলা দল, কামরদহ ইউবনয়নোইবান্ধাঃ -মেলা ,মোববন্দেঞ্জ-উপগেলা , এদগলর দলগনতা 

বমগসস শাহানাসহ অন্যগদর সাগর্ কর্া হয়। তাঁরা োনান মর্, 

২০১১ সাগল তাঁরা ৬০ বদনব্যাপী প্রবশেণ বনগয়গছন। প্রবতবদন 

১৫০.০০ টাকা বহসাগব মমাট ৯০০০.০০ টাকা ভাতা 

মপগয়গছন। এ টাকা হগত ৬০০০.০০ টাকা নেদ বাকী 

৩০০০.০০ টাকার সম্পদ (মসলাই মমবশন) সহায়তা 

মপগয়গছন। এসকল উপকারগভােীরা প্রর্মবার প্রকে মর্গক 

৫০০০.০০ মর্গক ১২০০০.০০ টাকা ঋণ বনগয়গছন এবং 

ব্যবসায় (বববভন্ন ধরগনর হাগতর কাে : বুটিক, বটিক, 

এম্ব্রয়িাবর,  বববভন্ন ধরগণর হাগতর ব্যাে, পাটোত পণ্য) 

বববনগয়াে কগর আয় মর্গক ঋণ পবরগশাধ করগছন এবং 

এভাগব কগয়কবার ঋণ গ্রহণ ও পবরগশাগধর মােগম তাঁগদর 

বনেস্ব পু ুঁবে েঠন করগছন ও সংসাগর সহায়তা বদগিন। ঋণ 

পবরগশাগধর পবরমাণ শতভাে বগল োবনগয়গছন ঋণ গ্রহীতারা।  
 

পর্ থগবেণঃ এসব উপকারগভােীগদর সাগর্ কর্া বগল োনা র্ায় মর্, তাঁরা শুধু উপকরণ বাবদ ব্যয় মক বববনগয়াে বহগসগব ববগবচনা 

কগরন, তাঁরা বনগের শ্রমঘন্টাগক বববনগয়াে ব্যয় বহগসগব ববগবচনা কগরন না। বদগন ৩০০.০০ পাবরশ্রবমক বহগসব কগর মদখা র্ায় 

তাঁগদর উৎপাবদত পণ্য মর্গক প্রাপ্ত আয় তদবনক পাবরশ্রবমগকর সমান বা তার মচগয় কম। এ ববেগয় তাঁগদর  বেজ্ঞাসা করা হগল 

তাঁরা বগলন মর্, তাঁরা পবরবাগরর বববভন্ন কাগের ফাঁগক এসকল কাে কগর র্াগকন। ফগল র্া আয় হয় তা তাঁগদর অগনক উপকাগর 

আগস। তাঁরা মগন কগরন এরফগল তাঁগদর সংসাগর গুরুত্বপূণ থ অবদান রাখগছন এবং এই আগয় তাঁরা সন্তুষ্ট।  বহসাব সংরেগণ 

তাঁগদর ববগশে দুব থলতা এবং অসগচতনতা মদখা মেগছ। প্রবশেগণর বভতর বহসাব রেণ এবং ব্যবসা মকৌশল ববেগয় গুরুত্ব মদয়া 

হয়বন। ভববষ্যগত এ ববেগয় গুরুত্ব মদয়া মর্গত পাগর । এসকল উপকারগভােীগদর একই উপগেলার বববভন্ন ইউবনয়গন বসবাস 

কগরন। ফগল দলটি প্রবশেণ গ্রহণকালীন দল হগলও প্রবশেণ পরবতী কাগল তাঁরা পৃর্কভাগব কাে কগর র্াগিন। ফগল উৎপাদন 

উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন এবং ববপণগন সমবিত প্রয়াস মদখা র্ায়বন। প্রবশেগণর সময় একটি গ্রামগক ুপববধা অনুয়ায়ী বনবদ থষ্ট 

Trade এর েন্য বনব থাচন কগর দল েিা মর্গত পাগর। এগত প্রবশেণ পরবতী সমগয় তাঁরা সমবিত প্রয়াস রাখগত পারগবন এবং 

Backward and forward linkage  (মর্মন: মকান NGO’র সাগর্ সম্পকথযুক্ত হওয়া বা বনগেরা উপকরণ 

সংগ্রহ ও উৎপাবদত পণ্য ববপণন করা) প্রবতষ্ঠা করা সহে এবং কার্ থকর হগব। প্রর্ম পর্ থাগয়র উপকারগভােী উগযাক্তাগদর মগে 

র্াগদর প্রার্বমক পর্ থাগয়র সফলতা এগসগছ তাগদর  আগরকটু আবর্ থক ও সাংেঠবনক সহায়তা প্রদান কগর প্রার্বমক পর্ থাগয়র 

গ্রাজুগয়ট মর্গক পরবতী পর্ থাগয় গ্রাজুগয়ট করার  ববেয়টি ভাবা মর্গত পাগর ।  
 

 

১২.০২। শাহোদী, ববলবকস, আঞ্জুআরা, মশফালী, গ্রাম: বদলোবি, মোববন্দেঞ্জঃ এরা বববভন্ন উগযাক্তার বববভন্ন কাে মর্মন 

এম্ব্রয়িাবর,পাটোত পণ্য প্রস্তুত করা, োয়নামাে ততরী করা ইতযাবদ মেগে শ্রম বদগয় র্াগকন। উগযাক্তা এগেগে উৎপাদন 

উপকরণ এবং বিোইন সরবরাহ কগর র্াগকন। তাঁরা শ্রম বাবদ উৎপাবদত পগণ্যর েন্য অর্ থ মপগয় র্াগকন। এগত তাঁরা মাগস েগি 

২০০০.০০ টাকা পাবরশ্রবমক মপগয় র্াগকন। তাঁরা মকন বনগেরা দ্র্ব্য উৎপাদন কগর বববক্র কগরন না োনগত চাইগল বগলন মর্, 

উপকরণ সংগ্রহ এবং ববপণন তাঁগদর েন্য বি সম্া। 
 

পর্ থগবেণঃ প্রকগের  Backward and Forward linkage সৃবষ্ট করার েন্য প্রকগের আওতায় রংপুর শহগর 

একটি ববপণন মকন্দ্র েগি মতালা হগলও প্রতযন্ত অঞ্চগলর ুপববধাগভােীগদর সাগর্ কার্ থকর সম্পকথ ততরী করগত পুগরাপুবর সেম 

হয়বন। ভববষ্যগত এ ববেগয় প্রবশেণপ্রাপ্তগদর ববপণন মকগন্দ্রর সদ্ বহগসগব অন্তভু থক্তকরণ এবং অবেথত আয় সদ্গদর মগে 

ববতরগণর ব্যবস্থা করা হগল প্রবতষ্ঠানটিগক তাঁরা বনগেগদর বহগসগব ভাবগবন এবং প্রবশেণপ্রাপ্ত উগযক্তারা তাগদর পণ্য উপকরণ 

সংগ্রহ এবং ববপণগন মকগন্দ্রর সাগর্ কার্ থকরভাগব সম্পৃক্ত হগবন বগল মগন হগয়গছ।  
 

১২.০৩। মমাসাম্মৎ আবেথনা মবেম, গ্রাম-  নয়নপুর, ইউবনয়ন- োমালপুর, উপগেলা- সাদুল্লাপুর, মেলা- োইবান্ধাঃ একেন স্বামী 

পবরতযক্তা, দুই সন্তাগনর (একগছগল, একগমগয়) েননী। প্রকে মর্গক 

২০১১ সাগল প্রবশেণ গ্রহণ কগর প্রকে মর্গক ১২০০০.০০ টাকা ঋণ 

বনগয় এবং বনগের পু ুঁবে একে কগর সাদুল্লাপুর বাোগর মটলাবরং 

মদাকান এবং একটি ববউটি পাল থার বদগয়গছন। প্রকগে প্রবশেণ প্রাপ্ত 

বতনেন মমগয়গক বনগয়াে বদগয়গছন। রাগত কাপি মকগট বদগনর 

মবলায় বনগয়ােপ্রাপ্তগদর বদগয় মসলাই করান এবং বতবন বনগে পাগশ 

একটি ববউটি পাল থার পবরচালনা কগরন। এগত তাঁর মাবসক 

২০০০০.০০ মর্গক ২২০০০.০০ টাকা আয় হয়। তাঁর বি সন্তান 

২০১৪ সাগলর এসএসবস পরীোর্ী। আবেথনা মবেমগক মদগখ মগন 
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হগয়গছ সামান্য আবর্ থক সহায়তাও প্রবশেণ, উগযাে ও কম থস্পৃহার সাগর্ সম্পৃক্ত কগর বৃহির বকছু করা সম্ভব। 
 

 

১২.০৪। মবহলা মবেম, গ্রাম:রংপুর ,বদরেঞ্জ ,পাঠানপািা ,রাধানের , জুন ২০১৩ মত প্রবশেণ সমাপ্ত কগর অতযন্ত স্বে সমগয়র 

মগে স্বামীর সহায়তায় ব্যবসা পবরচালনা করগছন। 

তাঁর ব্যবসা মকগন্দ্র বতথমাগন ৬টি মসলাই মমবশন 

আগছ এবং ৬ েন মবহলা মসলাইগয়র কাে কগরন। 

এসকল মবহলাগক বতবন প্রবশেণ বদগয় মসলাই 

কাে বশবখগয়গছন। প্রবতেন তদবনক ৮/১০ টি ব্যাে 

মসলাই করগত পাগরন। তাঁর স্বামী ঢাকা মর্গক 

উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ কগরন। মাগস ৭০০/৮০০ 

ব্যাে তারােঞ্জ, বদেরেঞ্জ, তসয়দপুগর সরবরাহ 

বদগয় র্াগকন। প্রবত ব্যাগের উৎপাদন ব্যয় ৮০/৯০ 

টাকা এবং ববক্রয় কগরন ১১০/১২০ টাকা। এগত 

ব্যাে প্রবত ৩০/৪০ টাকা বহগসগব মাগস ২১০০০.০০ 

টাকার মববশ লাভ হয়। উন্নত বিোইন মপগল এবং 

মসলাই এর মান ও দেতা বৃবি মপগল আগরা উন্নবত 

করার সম্ভাবনা রগয়গছ।  

 

১২.০৫। শাহানা মবেম, গ্রাম- মচংমাবর, মধুপুর বদরেঞ্জ, রংপুর:  ২০০৯ সাগল প্রবশেণ গ্রহণ কগর স্বামীর সহায়তায় ব্যবসা 

পবরচালনা  করগছন। প্রকে মর্গক কগয়ক ধাগপ ঋণ বনগয় বতথমাগন এক লে টাকা পু ুঁবের ব্যবসা পবরচালনা করগছন। বতথমাগন 

তার ব্যবসা মকগন্দ্র ৭ েন মবহলা কম থচাবর ব্যাে প্রবত ১০.০০ টাকা পাবরশ্রবমগক কাে করগছন। প্রবতমাগস 

২০০০০.০০/২৫০০০.০০ (ববশ/পঁবচশ হাোর) টাকার মত লাভ করগছন।  

বতবন ক্ষুদ্র্ উগযাক্তা বহগসগব স্থানীয়ভাগব কম থসংস্থান সৃবষ্টগত সফল হগয়গছন। 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

১২.০৬। প্রদশ থনী কাম ববক্রয়  মকন্দ্রঃ মকন্দ্রটি রংপুর শহগর একটি ভািা বাবিগত পবরচাবলত হগি। এটিগত একেন ম্যাগনোর, 

দুই েন মসল প্রগমাটর এরং একেন এমএলএসএস কাে করগছন । প্রদশ থনী মকগন্দ্রর আয় মর্গক তাগদর মবতন বনব থাহ হয়। 

প্রবশেণ প্রাপ্ত উপকারগভােীগদর ঋণ সহায়তা বদগয় উৎপাদন , উপকরণ, মর্াোন ও ববপণন কাগে সহায়তা প্রদাগনর লগেয 

প্রদশ থনী মকন্দ্র স্থাপন করা হগয়গছ। তগব ববক্রয় মকগন্দ্রর  বববভন্ন তথ্য মর্গক মদখা র্ায় খব কম সংখ্যক উপকারগভােী তাঁগদর 

উৎপাদন উপকরণ প্রদশ থনী মকন্দ্র মর্গক সংগ্রহ কগরন এবং তাঁগদর উৎপাবদত পণ্য ববক্রগয়র েন্য প্রদশ থনীগত সরবরাহ কগর 

র্াগকন। প্রদশ থনী মকগন্দ্রর টান থওভারও সগন্তােেনক নয়। উৎপাদকগদর উৎপাবদত পগণ্যর উৎপাদন খরগচর সাগর্ ২০% মর্াে 

কগর পগণ্যর ক্রয়মূল্য বনধ থারণ করা হয়। এরপর র্া অবতবরক্ত ববক্রয় করা হয় তা মকগন্দ্রর মুনাফা। মর্গহতু, অগনগক তাঁগদর 

সাংসাবরক কাগের ফাঁগক শ্রম বদগয় র্াগকন, দ্র্গব্যর উৎপাদন ব্যয় বনধ থারগণর মেগে শ্রম ঘন্টার বহসাব সাধারণত: উৎপাদগকরা  

করগত পাগরন না। ফগল, তাঁরা অস্পষ্টতা ও অসন্তুবষ্টর বভতর র্াগকন।  
 

পর্ থগবেণঃ সাবব থক পর্ থাগলাচনায় মগন হগয়গছ র্বদ প্রদশ থনী মকন্দ্রগক সমবায় বভবিগত েগি মতালা হয় এবং প্রগতযক উপকারগভােী 

উগযাক্তা স্বয়ংবক্রয়ভাগব ববক্রয় ও প্রদশ থনী সমবায় মকগন্দ্রর সদ্ হন, তাঁগদর উৎপাবদত পণ্য ববক্রগয়র বভবিগত মশয়ার বনধ থাবরত 

হগল এবং মকগন্দ্রর পবরচালনা বাবদ ব্যয় বাদ বদগয় মমাট লাভ বছর বভবিক সদ্গদর মগে ববন্টত হগল সদ্গদর আকৃষ্ট করা 

সম্ভব হগব এবং মকন্দ্রটি তাঁগদর পারস্পবরক বমর্বিয়ার মকগন্দ্র রূপান্তবরত হগত পাগর। ভববষ্যগত এ বমর্বিয়া মর্গক ব্যবসায় 

উন্নয়ন এবং নতুন ব্যবসা ধারণা সৃবষ্ট হগত পাগর। উৎপাদগনর উপকরগণর দাম বনধ থারগণর মেগে কাগদর কাছ মর্গক কগব কতটুকু 

বচগে ততবরকৃত োগভল ব্যাে ববক্রগয়র েন্য 
প্রস্তুত।

বচগে োগভল ব্যাে ততবর করগছন প্রবশবেত সদ্রা। 
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পণ্য কত দাগম ক্রয় করা হগয়গছ ববগক্রতার নাম ও  মফান নম্বর সহ সকল কারবার স্পষ্ট ও েবাববদবহমূলক করার র্াবতীয় 

ব্যবস্থা ববক্রয় ও প্রদশ থনী সমিয় মকগন্দ্র র্াকগল এটিগক তাঁগদর  বনগেগদর প্রবতষ্ঠান বহগসগব ভাবগত পারগব এবং এ প্রবতষ্ঠাগনর 

মােগম সদ্রা লাভবান হগব বগল মগন হয়। এটি সফল হগল একইভাগব পরবতীগত বববভন্ন মেলা বভবিক ববক্রয় ও প্রদশ থনী 

সমবায় মকন্দ্র েগি মতালা মর্গত পাগর। ববক্রয়  প্রদশ থনী মকগন্দ্রর বতথমাগন ম্যাগনোর এর বশোেত মর্াগ্যতা ববববএ (মাগকথটিং) 

এবং মূল মবতন ৮০০০.০০ (আট হাোর) টাকা (মগ্রি-১০); সাকুল্য মবতন ১২৩০০.০০ (বার হাোর বতনশত) টাকা, র্া অর্ থ 

ববভাগের দ্বারা বনধ থাবরত। এ মবতন ও বশোেত মর্াগ্যতার একেন এ ধরগনর প্রবতষ্ঠাগন বনগয়াগের েন্য পাওয়া কঠিন। মকউ 

মর্াে বদগলও সামবয়ক বনগয়াে মনন বকন্তু অন্যে কাে পাওয়ার েন্য মচষ্ঠায় র্াগকন মগম থ প্রকে সংবিষ্ট কম থকতথারা োবনগয়গছন। 

ফগল মর্ পবরমাণ সময়, শ্রম, মমধা ও আন্তবরকতা ববক্রয় ও প্রদশ থনী মকগন্দ্র মদয়ার কর্া তা এ ধরগনর বশোেত মর্াগ্যতা সম্পন্ন 

ম্যাগনোর এর কাছ মর্গক পাওয়ার কর্া নয় এবং বতথমান ম্যাগনোর এর মেগে একই বাস্তবতা পবরলবেত হগয়গছ। পরবতী 

প্রকে গ্রহণ করা হগল বশোেত মর্াগ্যতা বশবর্ল কগর হগলও উপযুক্ত দেতা ও মর্াগ্যতাসম্পন্ন ব্যবক্তগক এ পগদ বনগয়াে মদয়া 

প্রগয়ােন। 

 

১৪।  সম্া : প্রকে বাস্তবায়গন মতমন মকান সম্া পবরলবেত হয়বন। প্রকে পর্ থাগলাচনা চলাকাগল মর্ সকল পর্ থগবেণ 

এগসগছ তার পবরগপ্রবেগত ুপপাবরশ প্রদান করা হগয়গছ।  
 

১৫।  মন্তব্যঃ বাস্তবাবয়ত প্রকেটির উগেে অগনকখাবন অবেথত হগয়গছ। উিরাঞ্চগলর অবতদবরগদ্র্র কর্া ববগবচনা কগর প্রকগের 

পরবতী পর্ থায় গ্রহণ করা প্রগয়ােন। এ লগেয বনগম্নর ুপপাবরশ সমূহ ববগবচনা করা মর্গত পাগর। 

 

১৬। ুপপাবরশঃ    
 

 ক) পরবতী পর্ থাগয় এ প্রকৃবতর নতুন প্রকে গ্রহণ করা  হগল এর Sustainability পবরষ্কারভাগব বিবপবপগত উগল্লখ 

করগত হগব; 

 

 খ) গ্রাম বভবিক বনবদ থষ্ট মেগির প্রবশেণদল েঠন ও প্রবশেণ প্রদান করগল উপকারগভােী উগযাক্তাগদর সমবিত প্রয়াস সম্ভব 

হগব এবং Backward- Forward linkage প্রবতষ্ঠায় সহায়ক হগব; 

 

 ে) প্রকগের প্রদশ থনী কাম  ববক্রয় মকন্দ্রগক প্রবতগবদগনর ১২.০১ এবং ১২.০৬ এর পর্ থগবেগণর আগলাগক স্থায়ীরূপ  মদয়া 

র্ায় এবং পরবতীগত একই আদগল আগরা আঞ্চবলক ববক্রয় কাম প্রদশ থনী মকন্দ্র স্থাপন করা মর্গত পাগর; 
 

 ঘ) প্রবশেণ প্রাপ্তগদর মগে সফলতার বভবিগত মগ্রবিং কগর বরগেশাস থ মকাগস থর ব্যবস্থা করা মর্গত পাগর।  
 

 ঙ) বশোর্ী প্রবশেগণর প্রবত মগনাগর্ােী, আন্তবরক ও প্রবতগর্ােী মগনাভাবাপন্ন করার লগেয প্রবশেণকালীন বা মশগে 

incentive এর ব্যবস্থা রাখা মর্গত পাগর। এ inactive প্রবশেণার্ীর সংখ্যা ৫০% হগত পাগর; 

 

 চ) মর্গহতু প্রবশেগণর মােগম দল/সবমবত/ ব্যবক্ত পর্ থাগয় উগযাক্তা ততবর করা হয় তাই প্রবশেণ ম্যানুয়াগল তনবতকতা 

বশোর অোয় যুক্ত করা প্রগয়ােন, র্াগত পারস্পবরক সহগর্াবেতা, পরার্ থপরতা, তধর্ থ-সবহষ্ণুতার গুণাববল বৃবি পায়; 

 

 ছ)  প্রবশেণ ম্যানুয়াগল বহসাব রেণ, ব্যবসা মকৌশল এবং বলিারবশপ ববেয় অন্তভূ থক্ত করা সমীচীন হগব; 

 

 ে) প্রবশেণার্ী বনব থাচগনর সময় শারীবরক ও মানবসক স্বাস্থযগক ববগবচনায় মনয়া প্রগয়ােন; 

 

 ঝ) প্রকে চলাকালীন এবং এর পূব থবতী প্রকগে প্রবশেণলব্ধ উগযাক্তাগদর  সফলতার বভবিগত িাটাগবইে প্রস্তুত করা এবং 

প্রবতটি প্রবশেণ ও ঋণগ্রহীতাগক মকন্দ্রীয় পর্ থায় মর্গক মবনটর করার েন্য সফট ওয়ার ততবর করা মর্গত পাগর; 

 

 ঞ) প্রর্ম পর্ থাগয়র প্রকগের আওতায় প্রবশেণ ও ঋণ গ্রহণকারীগদর মগে র্াঁরা সফল হগত পাগরনবন তার কারণ মবর কগর 

পরবতী পর্ থাগয় তা কাগে লাোগনা মর্গত পাগর; 
 

 ট) উন্নত ও র্র্ার্ থ বিোইন এর েন্য প্রগয়ােনীয় সংখ্যক বিোইনার বনগয়াে করা মর্গত পাগর এবং চারু ও কারুকলা 

মহাববযালয় এবং ববশ্বববযালগয়র চারুকলা ববভাগের সাগর্ সংগর্াে স্থাপগনর মােগম প্রগয়ােনীয় বিোইন সংগ্রহ করা 

মর্গত পাগর; 

 

 ঠ) প্রদশ থনী কাম ববক্রয় মকগন্দ্রর ম্যাগনোর এর মবতন কাঠাগমা বৃবি অর্বা বশোেত মর্াগ্যতা বশবর্ল কগর হগলও উপযুক্ত 

দেতা ও মর্াগ্যতার ববেগয় অবধক গুু্রুত্ব বদগয় পরবতী প্রকগের বনগয়াে মদয়া সমীচীন হগব। 

 

 


