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কৃষি  মন্ত্রণালয়/ষিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থ িছগর এষিষিভুক্ত সমাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রষতগিদগনর ওির 

মন্ত্রণালয়/ষিভাে ষভষিক সার-সংগেি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়/ষিভাগের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগের ধরণ মূল সময় ও ব্যগয়র তুলনায় 

ষিষনগয়াে 

প্রকগের 

সংখ্যা 

কাষরেষর 

প্রকগের 

সংখ্যা 

মেষিষসএফ 

ভুক্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অষতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অষতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অষতক্রান্ত 

শতকরা 

হার (%) 

সি থষনম্ন  

সগি থাচ্চ 

ব্যয় 

অষতক্রাগন্তর 

প্রকগের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অষতক্রান্ত 

শতকরা 

হার 

(%) 

সি থষনম্ন  

সগি থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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১। সমাপ্ত প্রকগের সংখ্যাঃ ১৩টি 

 

২। সমাপ্ত প্রকগের ব্যয় ও মময়াদ বৃষধার কারনঃ অর্ থ ছাগে ষিলম্ব, সঠিক সমগয় প্রকগের কার্ থক্রম শুরু না করার েন্য। 

 

৩। সমাপ্তকৃত প্রকে িাস্তিায়গনর মেগে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাষরশঃ 

সমস্যা সুিাষরশ 

1. আইসিএম ক্লাবিমূহের মহে ১৫%-২০% ক্লাহবর 

ররসিহেশন থাকহেও বাসকগুহোর ররসিহেশন রনই। 

িমবায় অসিদপ্তর/িমািহিবা অসিদপ্তহরর শর্তাবেী 

রমহন ক্লাবিমূে ররসিহেহশন রেহর্ আগ্রেী নয়। 

ক্লাবিমূহের ররসিহেশন করা না েহে অদূর ভসবষ্যহর্ 

এগুহোর কার্ তক্রম স্থসবর েহয় রর্হর্ োহর, ফহে 

প্রকহের উহেশ্য ব্যাের্ েহব। 

1. প্রকহের আওর্ায় কৃষক ক্লাবিমূহের সনবন্ধন প্রসক্রয়া 

িেিভাহব  িম্পন্ন করার উহেহশ্য কৃসষ মন্ত্রণােয়  

িংসিষ্ট মন্ত্রণােহয়র িাহথ রর্াগাহর্াগ স্থােন পূব তক 

িমবায় অসিদপ্তর/িমািহিবা অসিদপ্তহরর শর্তাবেী 

িেিীকরহণ উহযাগ গ্রেণ করহর্ োহর ; 

2. সবসভন্ন প্রকে আওর্ায় কৃষকহদর প্রসশক্ষণ কার্ তক্রম 

রিারদার করা; 

2. কৃষকহদর সবসভন্ন িমহয় সবসভন্ন সবষহয়  প্রসশক্ষণ রদয়া 

েহয় থাহক। র্াই চেমান প্রকেিমূহের আওর্ায় কৃষক 

প্রসশক্ষহণর রক্ষহে দ্বৈর্র্া েসরোর করহর্ েহব এবং 

িকে প্রসশক্ষণ কার্ তক্রহমর ডাটাহবি দ্বর্রী করহর্ েহব 

; 

৩. বাস্তবায়নকারী িংস্থা/প্রকে কর্ততক প্রকে আহরা 

সনয়সমর্ভাহব মসনটসরং ও সুোরসভশন করা। 

৩. বাস্তবায়নকারী িংস্থা/প্রকে কর্ততক প্রকে আহরা 

সনয়সমর্ভাহব মসনটসরং ও সুোরসভশন করা প্রহয়ািন। 

 

  



14 

 

“বৃহির রংপুর কৃষি এিং গ্রামীন উন্নয়ন প্রকে (১ম সংগশাষধত)”  

শীি থক প্রকগের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রষতগিদন 

সমাপ্ত : জুন, ২০১৩। 

 

১। প্রকগের নাম : বৃহির রংপুর কৃষি এিং গ্রামীন উন্নয়ন প্রকে (১ম সংগশাষধত) 

২। প্রশাসষনক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়। 

৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা : ক) কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তর 

খ) স্থানীয় সরকার প্রগকৌশল অষধদপ্তর 

৪। প্রকগের আিস্থান : রংপুর ষিভাগের রংপুর, কুষেগ্রাম, োইিান্ধা,  

নীলফামারী, লালমষনরহাট মেলার ৩৫টি উিগেলা। 

৫। প্রকে িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় :  

 

ষিএই+এলষেইষি        

অংগের  নাম 

মূল ষিষিষি 

অনুর্ায়ী 

প্রাক্কষলত ব্যয় 

ষিষিষি 

অনুর্ায়ী 

(সংগশাষধত) 

প্রাক্কষলত ব্যয় 

আষর্ থক 

অগ্রেষত জুন, 

২০১৩ ির্ থন্ত 

িষরকষেত িাস্তিায়ন 

কাল 

অষতষরক্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কষলত 

ব্যগয়র 

%) 

অষতক্রান্ত 

সময় (মূল 

প্রাক্কষলত 

কাগলর 

%) মমাট 

ষেওষি 

আইষিষি 

মমাট 

ষেওষি 

আইষিষি 

মমাট 

ষেওষি 

আইষিষি 

মূল সংগশাষধত 

ষিএই অংে ৪৭৪৫.০৩ 

১৩৩৯.০০ 

৩৪০৬.০৩ 

৪১৫৩.৩৪ 

৮৫৮.৯৬ 

৩২৯৪.৩৮ 

৩৭১০.৩৭ 

৭৯৮.২১ 

২৯১২.১৬ 

জুলাই, 

২০০৬ 

হগত  

জুন ২০১১ 

জুলাই, 

২০০৬ 

হগত  

জুন ২০১৩ 

৫০% -- 

 

৬। কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ : প্রকগের আওতায় মকান কাে অসমাপ্ত মনই। 

৭। প্রকগের িটভূষম: প্রকেটি বৃহির রংপুর মেলা অর্ থাৎ রংপুর, লালমষনরহাট, নীলফামারী, োইিান্ধা এিং কুষেগ্রাম 

মেলার মমাট ৩৫টি উিগেলায় িাস্তিাষয়ত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তর (ষিএই) এিং স্থানীয় সরকার প্রগকৌশল 

অষধদপ্তর (এলষেইষি) প্রকেটির িাস্তিায়নকারী সংস্থা ষহগসগি কাে কগর। প্রকগের মূল উগেশ্য হগলা-প্রাষন্তক ও 

ভূষমহীন কৃিকগদর ভূষমহীনতা প্রষতগরাগধর মাধ্যগম তাগদর েীিন-র্ািন মান উন্নয়ন এিং সম্প্রসারণ কার্ থক্রম উন্নয়গনর 

মাধ্যগম প্রাষন্তক ও ক্ষুদ্র চািীগদর উৎিাদগন সেম কগর মতালা। 

 

প্রকেটির অর্ থায়গন িাংলাগদশ সরকার (ষেওষি) এিং উন্নয়ন সহগর্ােী সংস্থা ষহগসগি ইসলাষমক উন্নয়ন ব্যাংক 

(আইষিষি) ঋণ সহায়তা প্রদান কগর। 

 

৭.১। প্রকগের উগেশ্য: প্রকগের উগেশ্যগুগলা ষনম্নরূি: 

 

(১)  শস্য িহুমুখীকরগণর মাধ্যগম কৃিকগদর উদ্বুধ করা; 

(২) ক্ষুদ্র, প্রাষন্তক ও ভূষমহীন কৃিগকর পুষিহীন উন্নয়নকরণ; 

(৩) ক্ষুদ্র খামার ততরীর মাধ্যগম ক্ষুদ্র, প্রাষন্তক ও ভূষমহীন কৃিগকর আর্ থ-সামাষেক অিস্থার উন্নয়গনর েন্য কৃষি সম্প্রসারণ 

মসিা মোরদারকরণ; 

(৪) কম থসংস্থাগনর সুগর্াে সৃষি করা। 

 

৭.২ প্রকে অনুগমাদন অিস্থা: বৃহির রংপুর-এর ৫টি মেলার কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়গনর লগেে ষিএই ও এলষেইষি কর্তথক জুলাই, 

২০০৬ হগত জুন, ২০১১ মময়াগদ ৭৬৫৬.৫০ লে টাকা (ষেওষি ১৬৭৪.২৭ ও আইষিষি সাহায্য ৫৯৮২.২৩ লে টাকা) 

প্রাক্কষলত ব্যগয় ২০-০৯-২০০৬ তাষরগখ একগনক কর্তথক প্রকেটি অনুগমাষদত হয়। িরিতীগত দাতা সংস্থার ঋণ চুষক্তর মময়াদ 

জুন, ২০১২ ির্ থন্ত িলিৎ র্াকায় এিং ষনম থাণ সামগ্রীর দর বৃষধর েন্য প্রকেটি ১ম সংগশাধন করা হয়। সংগশাষধত প্রকেটি 

জুলাই, ২০০৬ হগত জুন, ২০১২ মময়াগদ ৬৯৪৫.৮৮ লে টাকা (ষেওষি ১০৭৫.৪১ লে টাকা ও প্রকে সাহায্য ৫৮৭০.৪৭ 

লে টাকা) প্রাক্কষলত ব্যগয় ১৫-১১-২০১১ তাষরগখ একগনক কর্তথক অনুগমাষদত হয়। িরিতীগত আইএমইষি সম্মষতক্রগম ব্যয় 

বৃষধ ব্যষতগরগক মময়াদ ১ িছর (জুলাই, ২০০৬ হগত জুন, ২০১৩) বৃষধ করা হয়।  
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৮। প্রকগের অংেষভষিক অগ্রেষত: প্রকেটি ষিএই অংগশর িাস্তিায়ন আষর্ থক অগ্রেষত ৩৭১০.৩৭ লে টাকা (৮৯.৩৩%) এিং 

িাস্তি অগ্রেষত ৯৮%। এলষেইষি’র অংগশর িাস্তিায়ন আষর্ থক অেগ্রষত ২৭৭৩.৩৭ লে টাকা (৯৯.৩১%) এিং িাস্তি 

অগ্রেষত ১০০%। প্রকগের অংে ষভষিক ষিস্তাষরত অগ্রেষত তথ্য িষরষশি –‘ক’। 

 

৯। সংগশাষধত এষিষি িরাে, অিমুষক্ত ও ব্যয়: 

ষিএই অংশ 

আষর্ থক িছর সংগশাষধত এষিষি িরাে টাকা 

অিমুষক্ত 

ব্যয় 

মমাট টাকা প্রঃ সাহায্য মমাট টাকা প্রঃ সাহায্য 

২০০৬-০৭ ৩৮.০০ ৩৮.০০ -- ৩৫.৮৯ ৩৪.৬৫ ৩৪.৬৫ -- 

২০০৭-০৮ ৪৪৪৮.০০ ৩৫৯.০০ ৮৯.০০ ৩২৫.৯৪ ৪১৩.৭৬ ৩২৫.৫৭ ৮৮.১৭ 

২০০৮-০৯ ৪১৬.০০ ২২৮.০০ ১৯০.০০ ২২৩.৬৬ ৩৩৯.৪২ ১২০.৫০ ১৮৭.৯২ 

২০০৯-১০ ২১৪৭.০০ ২১৬.০০ ১৯৪৭.০০ ২১৬.০০ ২০১৪.০৬ ৯৪.২০ ১৯৩০.৯৪ 

২০১০-১১ ৬২৩.০০ ২৬২.০০ ৩৮৫.০০ ২১২.৫০ ৪৬৫.৬৬ ১০২.৮৭ ৩৬০.৭৭ 

২০১১-১২ ১৬৪.০০ ৭৩.০০ ৯১.০০ ৮৩.০০ ১৬২.০৭ ৭১.১১ ৯০.৯৪ 

২০১২-১৩ ৩০৭.০০ ৭৩.০০ ৫৯২.৩৮ ৫৩.০০ ৩০২.৭৫ ৪৯.৩৭ ২৫৩.৩৬ 

মমাট: ৮১৪৩.০০ ৫৩.০০ ৩২৯৪.৩৮ ১১৪৯.৯৯ ৩৭৩২.৩৭ ৭৯৮.২৭ ২৯১২.১০ 

 

এলষেইষি অংশ 

আষর্ থক িছর সংগশাষধত এষিষি িরাে টাকা 

অিমুষক্ত 

ব্যয় 

মমাট টাকা প্রঃ সাহায্য মমাট টাকা প্রঃ সাহায্য 

২০০৬-০৭ ২৯.০০ ৪.০০ ২৫.০০ ১.৯৫ ১.৯৫ ১.৯৫ -- 

২০০৭-০৮ ২২.০০ ১২.০০ ১০.০০ ১১.৩৯ ৭.৬৯ ৭.৬৯ -- 

২০০৮-০৯ ৪৫৪.০০ ১৩৭.০০ ৩১৭.০০ ১৩৬.৫৬ ৪৪৬.৭৯ ১২৯.৭৯ ৩১৭.০০ 

২০০৯-১০ ২১৩০.০০ ৩৭.০০ ২০৯৩.০০ ২৪.০০ ১৯৫৫.৮৮ ১৮.৮৮ ১৯৩৭.০০ 

২০১০-১১ ১১৪.০০ ২৬.০০ ৮৮.০০ ২৬.০০ ৯৯.৯৬ ১১.৯৬ ৮৮.০০ 

২০১১-১২ ৯৩.০০ ১৩.০০ ৮০.০০ ১৩.০০ ৮৪.৪৩ ৫.৬০ ৭৯.০৩ 

২০১২-১৩ ১৮৩.০০ ৩৩.০০ ১৫০.৩৮ ৩৩.০০ ১৭৬.৪৭ ২৭.৫০ ১৪৮.৯৭ 

মমাট: ৩০২৫.০০ ২৬২.০০ ২৭৬৩.০০ ২৪৬.৪৩ ২৭৭৩.৩৭ ২০৩.৩৭ ২৫৭০.০০ 

 

১০। প্রকে িষরচালক সম্পষকথত তথ্য: 

ষিএই অংশ 

প্রকে িষরচালগকর নাম পূণ থকালীন/খন্ডকালীন মময়াদকাল 

মমা: আবু তাগহর 

অষতষরক্ত িষরচালক 

পূণ থকালীন ০৫-০৭-২০০৬ হগত ২৪-০৬-২০০৯ 

িা: মমা: আব্দুল মাগলক তালুকদার 

অষতষরক্ত িষরচালক 

পূণ থকালীন ০৬-০৭-২০০৯ হগত ৩০-০৬-২০১৩ 

 

এলষেইষি অংশ 

প্রকে িষরচালগকর নাম পূণ থকালীন/খন্ডকালীন মময়াদকাল 

মমা: নেরুল ইসলাম পূণ থকালীন ১৩-০৩-২০১১ হগত ২৪-০৬-২০১৩ 

মমা: মষতউর রহমান পূণ থকালীন ১৮-০১-২০০৯ হগত ১৩-০৩-২০১১ 

মমা: নাষসক উষেন  পূণ থকালীন ০১-০৭-২০০৬ হগত ১৮-০১-২০০৯ 

 

১১। প্রকে মূল্যায়ন েদ্ধসর্িঃ 

       আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ িঃ 

 প্রকে ছক/সংগশাষধত প্রকে ছক ির্ থাগলাচনা; 
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 প্রকগের ষিয়াষরং কষমটির সভা/PEC সভার কার্ থষিিরণী; 

 মন্ত্রণালয় হগত মপ্রষরত PCR ির্ থাগলাচনা; 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তন; 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা; 

 উিকারগভােীগদর সাগর্ মতষিষনময় সভ। 
 

12। িষরদশ থন ও সাধারণ ির্ থগিেণ: প্রকেটি আইএমইষি কর্তথক ০১-১১-২০১৩ এিং ০২-১১-২০১৩ তাষরগখ সগরেষমগন 

িষরদশ থন করা হয়। িষরদশ থনকাগল প্রকে িষরচালক ও সংষিি কম থকতথােণ উিষস্থত ষছগলন। ির্ থগিেনসমূহ ষনম্নরূি: 

১২.১ ষিএই অংশ: 

(ক) প্রষশেণ কার্ থক্রমঃ প্রকগের আওতায় এনষেও ষনগয়াগের মাধ্যগম সি থ ৫,০০০টি গ্রুি/সষমষত (প্রষতটি গ্রুি ২০ 

েন কগর) ষনি থাচন করা হয়। রংপুর মেলার সদর উিগেলায় চক ইসুিপুর, ইউষনয়ন রাগেিন্দ্রপুর কৃিক 

সষমষত ও োইিান্ধা মেলার সাদুল্ল্োহপুর উিগেলার বুেরুক িাকাগমাচা কৃিক সষমষত-এর প্রষশেণ কার্ থক্রম 

িষরদশ থন করা হয়। ির্ থগিেগণ মতামত ষনম্নরূিঃ 

 (১) উিকারগভােী কৃিকেণগক একষদগনর প্রষশেণ প্রদান করা হগয়গছ। একষদগনর প্রষশেণ র্গর্ি নয় 

িগল উিকারগভােীেণ োনান। 

 (২) কৃিকগদর (প্রষশেণ ভাতাসহ) প্রষশেণ প্রদান করা হগয়গছ ষকন্তু আষর্ থক ঋণ সুষিধা প্রদান করা হয়ষন। 

 (৩) ২৫০ টাকা প্রষশেণ সম্মানী প্রদান করা হগয়গছ। িতথমাগন তদষনক মজুরী ৩০০ টাকার উগবথ। মস 

ষহগসগি প্রষশেণ সম্মাষন বৃষধ করার েন্য কৃিকেণ/উিকারগভােীেণ সুিাষরশ কগর। 

 (৪) কৃিকগক ঋণ/আষর্ থক সুষিধা প্রদান করা না হগলও কৃিকিষরচয়িে ও ১০ টাকার ষিষনমগয় ব্যাংক 

একাউন্ট মখালা ও কৃষি প্রাষপ্তগত সহায়তা করা হগয়গছ। 
 

(খ) মসচনালা ষনম থাণঃ প্রকগের আওতায় ৫৮৪২ ষমটার (েভীর নলকূগির মেগে) এিং ১৭৮৫০ ষমটার (অেভীর 

নলকূগির মেগে) িাকা সারগফস মসচনালা ষনম থাণ করা হগয়গছ। রংপুর মেলার সদর উিগেলায় চক টসুিপুর 

েভীর নলকূগির এলাকায় ষনষম থত মসচনালা িষরদশ থন করা হয়। প্রকগের এ অংগশ ৪০০ ষমটার িাকা 

সারগফস মসচনালা ষনম থাণ করা হগয়গছ। কৃিকগদর মগত এটি প্রগয়ােগনর তুলনায় এক চতুর্ থাংশ র্া আগরা 

বৃষধ করা প্রগয়ােন ষছল। তারা আগরা োনান মর্, সারগফস মসচনালার িষরিগতথ ভূেভ থস্থ মসচনালা করা হগল 

ভূষম ও িাষনর অিচয় কম হগি এিং তাগদর ফসল উৎিাদন বৃষধ িাগি। এ মসচনালা ষনম থাগণর ফগল কৃিকেণ 

উিকৃত হগয়গছ িগল প্রতীয়মান হয়।  

(ে) ভিন সম্প্রসারণঃ রংপুর আঞ্চষলক অষফগসর একতলা ষিষশি ভিগনর মদাতলা (২৬০ িে থ ষমটার) ির্ থন্ত 

সম্প্রসারণ, ভূষম উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর ও মেইট ষনম থাণ করা হগয়গছ। র্া িতথামাগন নীচ তলায় প্রষশেণ মকন্দ্র 

ও মদাতলায় অষতষরক্ত িষরচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তর রংপুগরর অষফগস ষহগসগি ব্যিহৃত হগে। 

আিাতঃ দৃষিগত উষল্ল্ষখত কাগের মান সগন্তািেনক প্রষতয়মান হগয়গছ। তগি এক একর োয়োর মগধ্য 

অগধ থক িষরমাণ ভূষম উন্নয়ন করা হগয়গছ। িাকী অগধ থক অর্ থাৎ সম্পূণ থ োয়োটি ভূষম উন্নয়ন করা প্রগয়ােন 

ষছল। তাছাো সীমানা প্রাচীর ষনম থাগণর ফগল সরকারী োয়ো স্থায়ীভাগি সংরষেত হগয়গছ। 

  

(ঘ) প্রষশেণ মকন্দ্র ষনম থাণঃ  প্রকগের আওতায় ষিষিষি অনুসাগর ১০টি উিগেলা প্রষশেণ মকন্দ্র ষনম থাণ করা 

হগয়গছ। রংপুর মেলার িীরেঞ্জ উিগেলায় ষনষম থত প্রষশেণ মকন্দ্র (১৪০ িে থ ষমটার) িষরদশ থন করা হয়। এক 

তলা ষিষশি প্রষশেণ মকন্দ্র ষনম থাণ করা হগয়গছ এিং মচয়ার, মটষিলসহ প্রষশেণ কাগে ব্যিহৃত র্ন্ত্রিাষত 

(মহায়াইটগিাি থ, ষিসগে মিাি থ, মাকথার, প্রগেক্টর, ম্যাোগফান, ওয়টার কুলার ইতোষদ) সরিরাহ করা হগয়গছ। 

উিগেলা কৃষি কম থকতথা োনান মর্, কৃিকগদর ষিষভন্ন প্রকার প্রষশেণ প্রদান কগর দে েনিল েগে মতালা 

কৃষি অষধদপ্তগরর একটি ষনয়ষমত কাগের অংশ। ফগল প্রষশেণ ভিনটি ষনম থাগণর ফগল প্রষশেণ কার্ থক্রম 

িষরচালনায় অষধকতর সুষিধা হগয়গছ। 

  

(ঙ) কৃষি নাস থারী স্থািনঃ  প্রকগের আওতায় ২৪টি কৃষি নাস থারী স্থািগন  প্রষতটি ২ লে টাকা কগর ঘূণ থায়মান 

তহষিল ষহসাগি ব্যয় করা হগয়গছ। রংপুর মেলার সাদূল্ল্াহপুর উিগেলা স্থাষিত নাস থারী িষরদশ থন করা হয়। 

স্থাষিত নাস থারীগত ষিষভন্ন প্রোষতর োগছর চারা উৎিাদন করা হগে। উিগেলা কৃষি কম থকতথা োনান মর্, 

ষিষভন্ন প্রোষতর চারা ষিক্রয় কগর নাস থারী খাগত িতথমাগন প্রায় চার লে টাকা (ঘূণ থায়মান) সঞ্চয় করা হগয়গছ 

এিং উক্ত আয়কৃত অগর্ থ নাস থারীগত ষিষভন্ন প্রোষতর োগছর সংখ্যা ক্রমান্বগয় বৃষধ করা হগে। এ ির্ থন্ত উক্ত 

নাস থারী মর্গক ১৩,০০০ ষিষভন্ন প্রোষতর োগছর চারা/কলম কৃিকগদর মাগে নামমাে মূগল্য সরিরাহ করা 

হগয়গছ।  
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(চ) কৃষি র্ন্ত্রিাষত ক্রয় ও সরিরাহঃ  প্রকগের আওতায় সি থগমাট ৪৬৮৫টি অেভীর নলকূি, িাওয়ার টিলার, 

িাওয়ার মেসার, মোিাউন মেসার, হোন্ড মেয়ার, ফুট মেয়ার, ড্রাম, উইিার, ষমিকাম কারটিনাইোর 

ইতোষদ র্ন্ত্রিাষত ক্রয় ও সরিরাগহর ষিষিষি সংস্থান ষছল। উগল্ল্ষখত কৃষি র্ন্ত্রিাষত আইষিষি ও িাংলাগদশ 

সরকাগরর আষর্ থক ষিষধ অনুসরণ কগর ক্রয় ও চািী দগলর মাগে সরিরাহ করা হগয়গছ িগল প্রকে িষরচালক 

োনান। 

িষরদশ থনকাগল োইিান্ধা মেলার সাদুল্ল্োহপুর উিগেলায় বুেরুক িাটাগনাছা সষমষতর স্যাগলা টিউি ওগয়ল 

চালু অিস্থায় মদখা র্ায়। চািীেণ োনান মর্, এ স্যাগলা মমষশনটি ষদগয় তারা সারা িৎসর ষিষভন্ন প্রকার 

মমৌসুমী ফসল উৎিাদন করগছ।  

  

(ছ) কৃষি ঋণ ষিতরণঃ  প্রকে এলাকার চািীগদর ঋণ সহায়তা মদয়ার েন্য প্রকগে ৫ মকাটি টাকা িরাে ষছল। 

রােশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তথক দুটি এনষেও-মক ষদগয় ঋণ ষিতরগণর ষিধান ষছল। রােশাহী কৃষি উন্নয়ন 

ব্যাংক কর্তথক দুটি এনষেও-মক ষদগয় ঋণ ষিতরগণর ব্যিস্থা গ্রহণ কগর। এনষেও কর্তথক ২৭.৫০ লে টাকা 

ব্যাংক হগত উগিালন কগর চািীগদর মাগে ষিতরণ না কগর আত্মসাৎ করা হয়। িরিতীগত প্রকে ষিয়াষরং 

কষমটি ষসধাগন্তর আগলাগক ক্ষুদ্র ঋণ কার্ থক্রম িন্ধ মঘািণা করা হয়। মস মগত ষিষিষি সংগশাধন করা হয়। 

 

(ে) আঞ্চষলক প্রষশেণ মকন্দ্র ও মেলা প্রষশেণ মকন্দ্র ষনম থাণঃ সংগশাষধত ষিষিষিগত রংপুগর আঞ্চষলক প্রষশেণ 

মকন্দ্র ও লালমষনরহাগট মেলা প্রষশেণ মকন্দ্র (২৭৮০ িে থ ষমটার) উবথমুখী ৪তলা ির্ থন্ত সম্প্রসারগণর ষিষিষি 

সংস্থান র্াকগলও মাটি িরীো ফলাফগল চারতলা ির্ থন্ত সম্প্রসারণ উিগর্ােী না হওয়ায় ষিয়াষরং কষমটির 

ষসধান্ত মমাতাগিক মদাতলা ির্ থন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। সম্প্রসাষরত মদাতলায় অষতষরক্ত িষরচালগকর অষফস 

(রংপুর) এিং উি-িষরচালক অষফস (লালমষনরহাট) ষহসাগি ব্যিহৃত হগছ। 

 

১২.২ এলষেইষি অংশঃ 

  

(ক) মগ্রার্ মসন্টার ষনম থাণঃ  প্রকগের আওতায় ৯টি মগ্রার্ মসন্টার ষনম থাণ করা হগয়গছ। রংপুর মেলায় সদর 

উিগেলায় ষনষম থত মগ্রার্ মসন্টারটি িষরদশ থন করা হয়। 

প্রাক্কষলত চুষক্ত মূল্য ৪৯.৩৩ লে টাকা, অগ্রেষত ১০০%। কাগের ধরণঃ ষফসগসি-১, ষমটগসট-১, 

মাষিিারিাস মসি-৬, টয়গলট-১, আরষসষস মরাি -৯৫ ষমটার, ষসষস মরাি-২১৮ ষমটার, মড্রন-১৩৫ ষমটার, 

টিউিওগয়ল-২, োরগিস ষিট-২। 

আিাতঃ দৃষিগত কাগের মান সগন্তািেনক প্রতীয়মান হগয়গছ। উিকারগভােী এলাকািাসী োনান মর্, মগ্রার্ 

মসন্টারটি ষনম থাগণর ফগল পূগি থর তুলনায় মগ্রার্ মসন্টাগর মলাক সমােম বৃষধ মিগয়গছ এিং এলাকায় উৎিাষদত 

ফসলষদ ক্রয়/ষিক্রগয় এর েন্য ষিগশি সুষিধা  হগয়গছ। 

  

(খ) িাকা রাস্তা ষনম থাণঃ প্রকগের আওতায় ষিষিষি অনুসাগর ৩০ ষকঃ ষমঃ গ্রামীন িাকা রাস্তা ষনম থাণ করা 

হগয়গছ। রংপুর মেলায় ষমঠাপুর ও োইিান্ধা মেলার সাদুল্ল্াহপুর উিগেলায় ষনষম থত দুইটি রাস্তা িষরদশ থন করা 

হয়। ির্ থগিেণসমূহ ষনম্নরূিঃ 

 

মেলা/উিগেলা স্কীগমর/প্যাগকগের নাম তদঘ থে প্রস্থ প্রাক্কষলত মূল্য চুষক্ত 

মূল্য 

অগ্রেষত মন্তব্য 

োইিান্ধা 

সাদূল্ল্াহপুর 

িামনিাংো, মদািিাংো 

িায়া নলিাংো, ষেষসর 

রাস্তার উন্নয়ন (মচইগনর 

৫৯৮৫-৭৯৮৫ ষমটার) 

২০০০ 

ষমটার 

১২ 

ফুট 

৮৭.৫৭ ৭৮.২০ ১০০% ১১% 

ষনম্নদর 

রংপুর 

ষমঠাপুকুর 

উদয়পুর হগত মিন্দািাষে 

মচইন ০০-১২৩০ ষমটার 

১২৩০ 

ষমটার 

১২ 

ফুট 

৩১.৬৩ ৪২.৫২ ১০০% ২৫.৫৮% 

উবথদর 

ির্ থগিেণঃ ড্রইং/ষিোইন অনুসাগর ২০০ এমএম মসন্ড ষফষলং, ১৫০ এমএম সাি মিইে, ১০০ এমএম িষিউ ষিএম, ২৫ এমএম 

ষিটুষমনাস কাগি থাটিং এিং ৭ এমএম ষসল মকাট করা হগয়গছ। ষনধ থাষরত কগয়কটি স্থাগন েতথ কগর িষরমাণ সমূহ সগন্তািেনক 

িাওয়া র্ায়। 

অন্যান্য ির্ থগিেণঃ  নষর্ ির্ থাগলাচনায় মদখা র্ায় মর্, ক্রয় কার্ থক্রগমর অষধকাংশ মেগে ১০% হগত ২৫% ির্ থন্ত উবথদগর 

কার্ থাগদশ মদয়া হয় এিং িরিতীগত প্রকে সংগশাধগনর মাধ্যগম অষতষরক্ত অর্ থ সমন্বয় করা হয়।  
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১২.৩। সাহায্য সংস্থা কর্তথক প্রকে িষরদশ থন ও মূল্যায়নঃ সাহায্য সংস্থার আইষিষি ষমশন কর্তথক সি থগমাট ৩ িার এিং 

ষিষভন্ন সমগয় একাষধক টিম প্রকেটির কার্ থক্রম িষরদশ থন কগরন। আইষিষি’র মূল্যায়ন প্রষতগিদগন প্রকেটির িাস্তিায়ন 

ষিিগয় Highly Satisfactory উগল্ল্খ করা হগয়গছ। 

১২.৪। ক্রয় কার্ থক্রম ির্ থাগলাচনাঃ িষরদষশ থত প্রকে অংগের ক্রয় কার্ থক্রগমর নষর্ ির্ থাগলাচনা করা হয়। ষিষিআর -২০০৮ 

অনুসাগর ক্রয় কার্ থক্রম সম্পন্ন করা হগয়গছ। র্র্ার্র্ ভাগি ষিজ্ঞষপ্ত প্রচার, দরিে মখালা, দরিে মূল্যায়ন ও (ষিএই 

অংগশর মহািষরচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তর এিং এলষেইষি অংশ প্রধান প্রগকৌশলী) র্র্ার্র্ কর্তথিগের 

অনুগমাদন ও সাহায্য সংস্থা (আইষিষি এর সম্মষত স্বগিগে কার্ থাগদশ সম্পাদন করা হগয়গছ। তাছাো ১ মকাটি টাকার 

উগবথ ক্রয় কার্ থক্রগমর মেগে ষসষিটিইউ এর ওগয়ি সাইগট প্রচার করা হগয়গছ। 

 

১৩। প্রকগের উগেশ্য অেথনঃ 

 

িষরকষেত উগেশ্য প্রকৃত অেথন  

শস্য িহুমুখীকরণ; পুষিমান 

উন্নতকরণ; ক্ষুদ্র খামার ততরীর 

মাধ্যগম ক্ষুদ্র প্রাষন্তক ও ভূষমহীন 

কৃিগকর আর্ থ-সামাষেক অিস্থার 

উন্নয়গনর েন্য কৃষি সম্প্রসারণ মসিা 

মোরদারকরণ ও ষনষিে এিং শস্য 

িহুমুখীকরগণ কৃিকগদর উদ্বুধ করা। 

প্রকে িাস্তিায়গনর ফগল প্রকে এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রাষন্তক কৃিক চািীগদর 

আয় বৃষধ মিগয়গছ, েীিনমাগনর উন্নয়ন সাষধত হগয়গছ ও দাষরদ্র ষিগমাচগন 

সহায়ক ভূষমকা িালন করগছ। প্রষশেণ গ্রহণ ও আধুষনক কৃষি র্ন্ত্রিাষত 

ব্যিহাগরর ফগল প্রকে এলাকায় িহুষিদ ফসল উৎিাদন ও ফসল 

উৎিাদগনর ষনষিেতা বৃষধ মিগয়গছ। ষিষভন্ন প্রকার শাক-সিষে ও ফলমূল 

আিাগদর ফগল এলাকার মানুগির পুষির অভাি দূর হগয়গছ। রাস্তাঘাট, হাট 

িাোর ও ষিষভন্ন কাঠাগমা ষনম থাগণর ফগল মর্াোগর্াে ব্যিস্থার উন্নষত ও 

মানুগির কম থসংস্থান সৃৃ্ষি হগয়গছ।   

 

১৪। উগেশ্য পুগরাপুষর অষেথত না হগল তার কারণঃ প্রকে উগেশ্য অষেথত হগয়গছ িগল প্রতীয়মান হয়। 

 

১৫। িাস্তিায়ন সমস্যাঃ 

 

১। কৃিকগদর এক ষদগনর প্রষশেণ প্রদান করা হগলও তাগদর মকান মক্রষিট িা আষর্ থক ঋণ সুষিধা প্রদান করা 

হয়ষন। 

২। েভীর ও অেভীর নলকূি এলাকায় িাকা সারগফস মসচনালা ততরী করা হগয়গছ। র্া কৃিকগদর প্রগয়ােগনর 

তুলনায় র্গর্ি হয়ষন। 

 

১৬। সুিাষরশঃ 
 

১। সমোতীয় প্রকে গ্রহণ কাগল কৃিকগদর ১ ষদগনর িষরিগতথ ৫ ষদগনর প্রষশেণ ও প্রষশেণ সম্মানী ২৫০ টাকার 

িষরিগতথ ৪০০ হগত ৫০০ টাকা বৃষধর ষিিয়টি ষিগিচনা করা মর্গত িাগর (অনুঃ ১২.১ (ক)। 

২। ভূষম ও িাষনর অিচয় মরাগধ এিং উৎিাদন ব্যয় কমাগনার লগেে সারগফস মসচনালার িষরিগতথ ভূ-েভথস্থ 

মসচনালা ষনম থাগণর ষিিয়টি গুরুত্ব সহকাগর ষিগিচনা করা মর্গত িাগর (অনুঃ ১২.১(খ)। 

৩। নাস থারী উন্নয়ন খাগতর আয়কৃত ঘণ থয়মান অর্ থ সদ্বব্যিহারকগে কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তর কর্তথিে প্রগয়ােনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহণ করগি (অনুঃ ১২.১(ঙ)। 

৪। প্রকগের আওতায় সাষি থক কৃিক দল/সষমষত ও প্রষশেণ প্রাপ্ত কৃিকেণ র্াগত প্রকগের কম থকান্ডসমূহ অব্যিহত 

রাখগত িাগর,মস লগেে সংষিি মেলার উি-িষরচালক ও উিগেলা কৃষি কম থকতথােণগক সোে দৃষি রাখার 

ষিিগয় প্রগয়ােনীয় ষনগদ থশনা মদয়া মর্গত িাগর (অনুঃ ১২.১ (চ)। 

৫। প্রকগের আওতায় এলষেইষি অংশ) িাস্তিাষয়ত রাস্তার, মগ্রার্গসন্টার ও অন্যান্য অিকাঠাগমা-এর স্থাষয়ত্ব 

বৃষধকগে ষনয়ষমত মমরামগতর ষিিগয় এলষেইষি কর্তথিে প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি (অনুঃ ১২.২ 

(ক,খ)। 

৬। প্রকে িাস্তিায়নধীন অিস্থায় প্রকে িষরচালকগক িদলী/ষনগয়াগের ষিিগয় ষিষধ অনুসাগর প্রকে িষরচালক 

িদলী সংক্রান্ত মষন্ত্রিষরিদ ষিভাে কর্তথক েঠিত কষমটির সুিাষরশ ছাোই অে প্রকগের িষরচালক 

িষরিতথন/িদলী করা হগয়গছ। ভষিষ্যগত মকান প্রকগের প্রকে িষরচালক িদলী/ষনগয়াগের মেগে কষমটি’র 

সুিাষরশ গ্রহণ িাধ্যতামূলক করার ষিিগয় সংষিি মন্ত্রণালয় কার্ থকর িদগেি গ্রহণ করগি (অনুঃ ১০)।  
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‘‘এসগ্রকােচার রিক্টর রপ্রাগ্রাম িাহোট ত-২য় ের্ তায় (এসগ্রকােচারাে এসটেহটনশন কহম্পাহনট) (৩য় িংহশাসির্)’’ 

প্রকহের িমাসপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

(িমাপ্ত: জুন,২০১৩) 

 

১.০ উহযাগী মন্ত্রণােয়   :  কৃসষ মন্ত্রণােয় 

২.০ বাস্তবায়নকারী িংস্থা   :  কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তর (সডএই) 

৩.০ প্রকহের অবস্থান    :  ৬৪ টি রিোর ৩৩৫ টি উেহিো 

 

৪.০ প্রকে বাস্তবায়ন িময় ও ব্যয়  :                                                                                                                                                                             

                                                                                                                (েক্ষ টাকায়) 

অনুহমাসদর্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয়  

(প্রিঃিািঃ) 

েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ অসর্ক্রান্ত 

ব্যয়(মূে 

অনুহমাসদর্ 

ব্যহয়র %) 

অসর্ক্রান্ত 

িময় (মূে  

বাস্তবায়ন 

কাহের %) 

মূে 

(প্রিঃিািঃ) 

িংহশাসির্  

(প্রিঃিািঃ) 

মূে িংহশাসির্ 

১১৮৮৯.৫৯ 

(১০৮৯৯.৬৯) 

১২১০০.০০ 

(১০৭৫৪.২৫) 

১২০৭৪.০০ 

(১০৭৩৪.৮৫) 

অহক্টাবর, 

২০০৬  

েহর্  

রিহেম্বর,২০১২ 

অহক্টাবর, 

২০০৬  

েহর্  

জুন, ২০১৩ 

অহক্টা, 

২০০৬  

েহর্  

জুন, ২০১৩ 

  ২১০.৪১ 

 ১.৭৭%) 

০৯ মাি 
(১২%) 

 

৫.০ প্রকহের অথ তায়নিঃ প্রকেটির রমাট অনুহমাসদর্ ব্যয় ১২১০০.০০ েক্ষ টাকা। র্ার মহে সিওসব ১৩৪৫.৭৫ েক্ষ টাকা 

এবং ডাসনডার অনুদান  ১০৭৫৪.২৫ েক্ষ টাকা। 

  

৬.০ প্রকহের েটভূসমিঃ ‘‘এসগ্রকােচারাে এসটেহটনশন কহম্পাহনট, এসগ্রকােচার রিক্টর রপ্রাগ্রাম” এর ০৩টি কহম্পাহনট এর 

মহে AEC (Agriculture Extension component) অন্যর্ম একটি কহম্পাহনট। ASPS-II 

প্রকেটি ১১৮৮৯.৫৯ েক্ষ টাকা ব্যহয় অহক্টাবর ২০০৬ েহর্ রিহেম্বর, ২০১২ ের্ তন্ত রময়াহদ বাস্তবায়হনর িন্য একহনক 

কর্ততক অনুহমাসদর্ েয়। 

 

           এসগ্রকােচার রিক্টর িাহোট ত রপ্রাগ্রাম এর প্রথম ের্ তাহয়র “রেংহদসনং প্লাট প্রহটকশন সিহেম (এিসেএিএি)” 

প্রকহের আওর্ায় বাস্তবাসয়র্ কার্ তক্রহমর ফহে কৃসষহক্ষহে  ইসর্বাচক প্রভাব সৃসষ্ট েয়। এ প্রকহের মােহম কৃষক মাঠ 

স্কুে সৃসষ্ট, কৃষক ক্লাব গঠন এবং কৃষক প্রসশক্ষক দ্বর্রী েয় র্া কৃসষ িম্প্রিারহণ অসিকর্র সবহকন্দ্রীকরণ ঘটায়। 

প্রকেটির প্রথম ের্ তাহয়র ইসর্বাচক প্রভাহবর িারাবাসেকর্া রক্ষায়  ASPS-II এর অন্যর্ম কহম্পাহনট সেিাহব 

“এসগ্রকােচার এসটেহটনশন কহম্পাহনট  (AES; ASPS-ii)” প্রকেটি গৃেীর্ েয়। ২য় ের্ তাহয়র প্রকহে ইনপুট 

সডোরহদর দক্ষর্া উন্নয়ন, গহবষণার মােহম উেযুক্ত কৃসষ-প্রযুসক্ত িনাক্তকরণ, কৃষক ক্লাহবর মােহম কৃসষ ব্যবস্থােনা 

দক্ষর্া বৃসদ্ধর সবষয়িমূে অন্তভূ তক্ত করা েয়। গণমােম ও আইসিটি ব্যবোর কহর কৃসষ িম্প্রিারন ও কৃসষবািার 

িংক্রান্ত র্থ্যাসদ িকে ের্ তাহয়র কৃষহকর মহে  সিহয় সদহর্ প্রকহে খার্ সৃসষ্টর মােহম রদহশর ৬৮টি রিোর ৩৩৫টি 

উেহিোয় প্রকহের বাস্তবায়ন কার্ তক্রম শুরু েয়।  

 

 েরবর্ীহর্ ১ম িংহশািহনর মােহম  ব্যয় বৃসদ্ধ কহর প্রকেটির অনুহমাসদর্ ব্যয় ১২১০০.০০ েক্ষ টাকা সনি তারণ করা 

েয়। ব্যয় বৃসদ্ধ ব্যসর্হরহক ২য় িংহশািনীর মােহম প্রকহের রময়াদ সডহিম্বর, ২০১২ ের্ তন্ত এবং ৩য় িংহশািনীর 

মােহম জুন, ২০১৩ ের্ তন্ত বৃসদ্ধ করা েয়।  

 

৭.০ প্রকহের উহেশ্য : 

 ১)  িমসির্ ও রটকিই কৃসষ উৎোদহনর মােহম দসরদ্র, প্রাসন্তক, ক্ষুদ্র কৃষহকর  িীবন র্াোর মাহনান্নয়ন করা ; 

 ২)  িমসির্ভাহব ও সবহকন্দ্রীকরহণর মােহম কৃসষ িম্প্রিারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন িািহনর মােহম দসরদ্র, প্রাসন্তক এবং 

ক্ষুদ্র কৃষকহক িোয়র্া প্রদান করা ; এবং  

 ৩)  কৃসষ মন্ত্রণােহয়র িংসিষ্ট িংস্থা কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তর ও বাংোহদশ কৃসষ গহবষণা ইনসেটিউহটর 

কম তকর্তা/কম তচারীহদর প্রসশক্ষণ প্রদাহনর মােহম িংস্থার দক্ষর্া বৃসদ্ধ করা । 
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৮.০ কাহির সবসভন্ন অংহগর বাস্তবায়ন : 

  (েক্ষ টাকায়) 

ক্র: অংহগর নাম 

সডসেসে অনুর্ায়ী েসরকসের্  

েক্ষযমাো (িংহশাসির্) 
প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

বাস্তব আসথ তক বাস্তব (%) আসথ তক (%) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ক) রািস্ব খার্ :     

১. িনবহের রবর্ন ভার্াসদ     

 ক) সিওসব কম তকর্তা এবং কম তচারী ৩৫ িন ৪২৩.০৯ ৩৫ িন (১০০%) ৪১৮.০০ (৯৯%) 

 খ) ডাসনডা কম তকর্তা এবং কম তচারী ২৪ িন ১০৬৭.৬৬ ২৪ িন (১০০%) ১০৬৫.৫৩ (৯৯%) 

 গ) িাহোট ত টু এমটি’এি ০৮ িন ১৯২.৫৭ ০৮ িন (১০০%) ১৯২.৫৭ (১০০%) 

২. কৃষক মাঠ স্কুে (এফএফএি) ১১৯৪৯ িন ৫৬৩৩.০২ 
১১৯১৩ িন 

(৯৯%) 
৫৬৩১.০০ (৯৯%) 

৩. কৃষক িংগঠহন িোয়র্া প্রদান ৪৪০৫ িন ১৩৯৭.০৯ 
৩১৯৩ িন 

(৭২%) 
১৩৯৩.৮৪ (৯৯%) 

৪. কৃষক প্রসশক্ষক দ্বর্রী ২৭২৭ িন ২২৪.৪৮ 
২৭২৭ িন 

(১০০%) 
২২৪.৪৮ (১০০%) 

৫. খায ও পুসষ্ট কম তশাো ১৫৬৩ টি ৪১.৬৩ ১৫৬৩ টি (১০০%) ৪১.৬৩ (১০০%) 

৬. গণমােহম ও র্থ্য প্রযুসক্ত ১২৯ টি ১৪৮.৩৬ ১২৯ টি (১০০%) ১৪৪.০৮ (৯৭%) 

৭. কৃসষ গহবষণা ৬২৫১ টি ২৯৫.২৫ ৬৩৪৭ টি (১০২%) ২৯৪.৬৫ (৯৯%) 

৮. বীি খাহর্র উন্নয়ন ২৯৬ টি ৭২৬.১১ ২৪৯ টি (৯৯%) ৭২৫.৭৮ (৯৯%) 

৯. প্রকে েসরচােনা ব্যয় রথাক ১৪৪১.৩১ রথাক ১৪৩৩.০১ (৯৯) 

 উেহমাট=  ১১৫৯০.৫৭  ১১৫৬৪.৫৭ 

 খ) মুেিন খার্ :     

১০. িীে ও সেক-আে ২+২ টি ৬৭.১৯ ২+২ টি (১০০%) ৬৭.১৯ (১০০%) 

১১. মটরিাইহকে ২২৪ টি ১৫৪.২৫ ২২৪ টি (১০০%) ১৫৪.২৫ (১০০%) 

১২. বাইিাইহকে ১৪৪৩ টি ৯৫.৪৫ ১৪৪৩ টি (১০০%) ৯৫.৪৫ (১০০%) 

১৩. কসম্পউটার (সপ্রটার, ইউসেএিিে) ৫৬ টি ১৭.১২ ৫৬ টি (১০০%) ১৭.১২ (১০০%) 

১৪. কসম্পউটার রনটওয়াকত ১ টি ৯.৬০ ১ টি (১০০%) ৯.৬০ (১০০%) 

১৫. সডসিটাে কযাহমরা ৪ টি ১.৭৮ ৪ টি (১০০%) ১.৭৮ (১০০%) 

১৬. ফহটাকসেয়ার ১ টি ৫.৫০ ১ টি (১০০%) ৫.৫০ (১০০%) 

১৭. র্ন্ত্রোসর্ ও আিবাবেে রথাক ৮.০২ রথাক ৮.০২ (১০০%) 

১৮. সিসড/ভযাট রথাক ১৪২.৫৭ রথাক ১৪২.৫৭ (১০০%) 

১৯. কসটনহিসি রথাক ৭.৯৫ রথাক ৭.৯৫ (১০০%) 

 উে-রমাট=  ৫০৯.৪৩  ৫০৯.৪৩ 

 িব তহমাট (ক+খ)=  ১২১০০.০০  
১২০৭৪.০০ 

(৯৯.৭৮%) 

 

 

৯.০  কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণ : সেসিআর মূল্যায়ন, প্রকে এোকা েসরদশ তন ও কম তকর্তাহদর িাহথ মর্ সবসনমহয় 

রকান কাি অিমাপ্ত রনই বহে িানা র্ায়।  
 

১০.১ প্রকেটির অনুহমাদন ও বাস্তবায়নিঃ  

             প্রকেটি ১১৮৮৯.৫৯ েক্ষ টাকা ব্যহয় অহক্টাবর ২০০৬ েহর্ রিহেম্বর, ২০১২ ের্ তন্ত রময়াহদ বাস্তবায়হনর িন্য 

একহনক ১৭/০৫/২০০৭ র্াসরহখ একহনক কর্ততক অনুহমাসদর্ েয়। েরবর্ীহর্ ১ম িংহশািহনর মােহম  ব্যয় বৃসদ্ধ কহর 

প্রকেটির অনুহমাসদর্ ব্যয় ১২১০০.০০ েক্ষ টাকা সনি তারণ করা েয়। ব্যয় বৃসদ্ধ ব্যসর্হরহক ২য় িংহশািনীর মােহম 

প্রকহের রময়াদ সডহিম্বর, ২০১২ ের্ তন্ত এবং ৩য় িংহশািনীর মােহম জুন, ২০১৩ ের্ তন্ত বৃসদ্ধ করা েয়। 
 

১০.২ প্রকে মূল্যায়ন েদ্ধসর্িঃ 

 আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ িঃ 

(ক) প্রকে  ক ের্ তাহোচনা; 

(খ) মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ প্রকহের বাস্তবায়ন অগ্রগসর্/সেসিআর ের্ তাহোচনা; 
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(গ) প্রকহের বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তন; এবং 

(ঘ) প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা; 

 

১০.৩ প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্যিঃ 

 

প্রকে েসরচােহকর নাম পূণ তকােীন খন্ডকােীন রময়াদকাে 

িনাব রমা: োিানুে েক,  

উে-েসরচােক, কৃসষ িম্প্রিারন অসিদপ্তর 
√ - ০১.১০.২০০৬ রথহক ০১.০২.২০১০ 

িনাব রমা: মকবুে রোহিন, 

উে-েসরচােক, কৃসষ িম্প্রিারন অসিদপ্তর  
√ - ০১.০২.২০১০ রথহক ২৭.০৬.২০১১ 

িনাব রমা: িাহদক রোহিন, 

উে-েসরচােক, কৃসষ িম্প্রিারন অসিদপ্তর  
√ - ২৭.০৬.২০১১ রথহক ৩০.০৬.২০১৩ 

 

১০.৪ িংহশাসির্ এসডসে বরাে, অবমুক্ত ও ব্যয়িঃ 

                                                                                                                         (েক্ষ টাকায়) 

আসথ তক ব র 
িংহশাসির্ এসডসে বরাে টাকা 

অবমুসক্ত 

ব্যয় 

রমাট টাকা প্রিঃিািঃ রমাট টাকা প্রিঃিািঃ 

২০০৬-২০০৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০৪.৭৫ ০.০০ ৩০৪.৭৫ 

২০০৭-২০০৮ ১৭২১.০০ ২৬৬.০০ ১৪৫৫.০০ ২১১.৮৩ ১৫৪৫.৬২ ২১১.৮৩ ১৩৩৩.৭৯ 

২০০৮-২০০৯ ২৯৩২.০০ ১৯৫.০০ ২৭৩৭.০০ ১৬৯.২৫ ২৭৭৮.৯৭ ১৬৯.২৫ ২৬০৯.৭২ 

২০০৯-২০১০ ২৭২৫.০০ ২৪৬.০০ ২৪৭৯.০০ ১৬৮.২১ ২৪৮৫.৮৪ ১৬৮.২১ ২৩১৭.৬৩ 

২০১০-২০১১ ১৮৭২.০০ ২০৪.০০ ১৬৬৮.০০ ১৮৮.৬২ ১৭৬৮.৬৪ ১৮৮.৬২ ১৫৮০.০২ 

২০১১-২০১২ ১৯৮৮.০০ ৩২৮.০০ ১৬৬০.০০ ৩১৮.৪৫ ১৭২২.৪৫ ৩১৮.৪৫ ১৪০৪.০০ 

২০১২-২০১৩ ১৪৯৩.০০ ২৮৯.০০ ১২০৪.০০ ২৮৯.০০ ১৪৬৭.৭৩ ২৮২.৭৯ ১১৮৪.৯৪ 

রমাট = ১২৭৩১.০০ ১৫২৮.০০ ১১২০৩.০০ ১৩৪৫.৩৬ ১২০৭৪.০০ ১৩৩৯.১৫ ১০৭৩৪.৮৫ 

   

১০.৫ প্রকে েসরদশ তন ও িািারণ ের্ তহবক্ষণ :  

         গর্ ১২/০৪/২০১৩ সরিঃ র্াসরহখ সকহশারগঞ্জ, ০৫/০৬/২০১৪ সরিঃ র্াসরহখ  রংপুর ০৬/০৬/২০১৪ র্াসরহখ সদনািপুর 

রিোয় প্রকহের বাস্তবাসয়র্ কার্ তক্রম িহরিসমহন েসরদশ তন করা েয়।  েসরদশ তনকাহে কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তহরর রিো 

ের্ তাহয়র িংসিষ্ট কম তকর্তাগণ উেসস্থর্ রথহক েসরদশ তন কাহি িোয়র্া কহরন।   

েসরদসশ তর্ এোকায় েক্ষযমাো অনুর্ায়ী ১০০ শর্াংশ  আই্সিএম (ইসটহগ্রহটড ক্রে ম্যাহনিহমট) ক্লাব স্থােন করা 

েহয়হ । র্া ািা আইসিএম ক্লাবহক িোয়র্া, অগ তাসনক উোহয় বাোই দমন ব্যবস্থােনা প্রদশ তনী,বির্-বাসিহর্ িবসি 

চাষ,র াট ফে বাগান স্থােন,িার ব্যবস্থােনা,আয় বি তহন বাসির আসিনায় ফে ও িবসি চাষ প্রযুসক্ত  সবষহয় প্রসশক্ষণ 

কার্ তক্রম র্থার্থভাহব িম্পন্ন করা েহয়হ  বহে িানা র্ায়।সবহশষ কহর মসেোহদর িাহথ কথা বহে িানা র্ায় রর্ র্াহদর 

পৃথকভাহব বির্-বাসিহর্ িবসি চাষ,কহম্পাে িার উৎোদন,গাভী োেন,বীি িংরক্ষণ ও িাস্থযিম্মর্ বন্ধুচুো/উন্নর্ 

চুো ব্যবোহর প্রসশক্ষণ রদয়া েয়। প্রসশক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক প্রসশক্ষকহদর (এফটি) িাহথ আহোচনাকাহে িানা র্ায় রর্, র্ারা 

এফটি-টিওটি রকাি ত র্থার্থভাহব িম্পন্ন করার ের এফএফএি  েসরচােনা কহরহ । সবভাগীয় প্রসশক্ষকগণ িান িবসি ও 

ফহে কৃষক মাঠ স্কুে বাস্তবায়হনর মােহম আইসেএম(ইসটহগ্রহটড রেে ম্যাহনিহমট বা িমসির্ বাোই ব্যবস্থােনা) এর 

আহোহক কৃষকহদর প্রসশক্ষণ প্রদান কহরহ ।প্রকহের আওর্ায় উৈবুদ্ধকরণ ভ্রমহণর (Motivational Tour) 

মােহম িফে কৃষহকর বাসণসিযক খামার েসরদশ তহনর সুহর্াগ রেহয়হ  এবং বাসণসিযক কৃসষর ব্যাোহর র্াহদর আগ্রে 

সৃসষ্ট েহয়হ ।কৃষক-কৃষাণীরা প্রসশক্ষণ ও মাঠ প্রদশ তনীর মােহম প্রাপ্ত জ্ঞান ফিে উৎোদহনর কাহি ব্যবোর করহ । 

সবসভন্ন এফএফএি কৃষক ও প্রসশক্ষকহদর িাহথ আহোচনাকাহে িানা র্ায় রর্, র্াঁরা বন্ধুহোকা ও শত্রুহোকা (ক্ষসর্কর 

রোকা) িনাক্ত করহর্ সশহখহ । িানহক্ষহর্ গাহ র ডাে রোর্া (োসচ তং-োইভ োসচ তং, রডড োসচ তং) এবং িবসি রক্ষহর্ 

আহোক ফাঁদ ও রিসটে রফহরামন ফাঁদ ব্যবোর, িঠিক বয়হির চারা ররােন,গুটি ইউসরয়া িার ব্যবোহর কৃষহকর আগ্রে 

সৃসষ্ট েহয়হ  মহম ত আহোচনাকাহে প্রর্ীয়মান েয়। েসরদসশ তর্ এোকা িান ও িবসি ও ফে চাহষ রািায়সনক কীটনাশহকর 

ব্যবোর উহেখহর্াগ্য োহর কহমহ  বহে কৃষকগণ মর্ামর্ সদহয়হ ন। িমসির্ কৃসষ ব্যবস্থােনা প্রযুসক্ত ব্যবোহরর ফহে 

একসদহক রর্মন ররাগ ও সবষমুক্ত ফিে উৎোদন িম্ভব েহে অন্যসদহক মাহ র পুকুহর মাচা দ্বর্রী কহর িবসি়ি চাষ, িান 

রক্ষহর্র আইহে, আসিনািে েসর্র্ িসমহর্ িবসি চাহষর ফহে চাষাবাহদর আকার বৃসদ্ধ রেহয়হ  এবং কৃষহকর আয় 
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রবহিহ ।িামসগ্রকভাহব প্রকেটি বাস্তবায়হনর ফহে প্রকে এোকায় কৃষহকর ফিে উৎোদন, আয়বি তন,কম ত-িংস্থান সৃসষ্ট 

ও আথ ত-িামাসিক উন্নয়হন গুরুত্বপূণ ত প্রভাব রাখহ । 

 

  

পুকুহর মাচা দ্বর্রী কহর িবসি চাষ রোকা দমহন িানহক্ষহর্ োসচ তং ব্যবোর 

 

  

েসর্র্ িসমহর্ িবসি চাষ ক্লাহবর িসির্ অথ ত ব্যহয় ররাসের্ বৃক্ষ 

 
১১.০ প্রকহের উহেশ্য ও অিতনিঃ 

 

েসরকসের্ উহেশ্য প্রকৃর্ অিতন 

১) দসরদ্র, প্রাসন্তক, ক্ষুদ্র কৃষহকর 

িমসির্ ও রটকিই কৃসষ 

উৎোদহনর মােহম িীবন 

র্াোর মাহনান্নয়ন করা   

১) প্রকেটি বাস্তবায়হনর ফহে রদখা রগহ  রর্, একিন এফএফএি কৃষহকর 

মাথাসেছু আয় এফএফএি বসেভূ তর্ কৃষক রথহক ১০% রবসশ এবং প্রকে শুরুর 

িমহয়র আয় েহর্ বর্তমান আয় ৮৭% রবসশ। ৯১% এর রবসশ এফএফএি 

সনিস্ব উৎোদন রথহক ের্ তাপ্ত খায চাসেদা পূরণ কহর র্া প্রকহের ২য় 

ের্ তাহয়র কাি শুরু েবার িময় স ে ৬৬%। িসরহে রদখা রগহ  রবইি োইন 

িাহভ তর িময় এফএফএি েসরবারগুহোর ৫ %মসেো ও ৩২ % সকহশারী রমহয় 

মারাত্নক অপুসষ্টর সশকার স ে র্া বর্তমাহন র্থাক্রহম ২%ও ১৪% । িমসির্ 

কৃসষ ব্যবস্থােনা প্রযুসক্ত সনয়সমর্ চচ তা েহে এ োর ভসবষ্যহর্ আহরা কহম 

র্াহব। 

২) িমসির্ ও সবহকন্দ্রীকরহণর 

মােহম কৃসষ িম্প্রিারণ 

২) রদশব্যােী ৩৬৫ টি উেহিোর মাঠ ের্ তাহয়র ১৪৮৬ িন কৃসষ িম্প্রিারণ 

কম তকর্তা/ উে-িেকারী কৃসষ কম তকর্তার দক্ষর্া বৃসদ্ধর মােহম কৃষকহদর 

  

রোকা দমহন িবসি রক্ষহর্ ফাঁদ ব্যবোর িসমর আইহে িবসি চাষ 
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েসরকসের্ উহেশ্য প্রকৃর্ অিতন 

ব্যবস্থার উন্নয়ন িািহনর 

মােহম দসরদ্র, প্রাসন্তক এবং 

ক্ষুদ্র কৃষকহক  িোয়র্া 

প্রদান করা  

 

মাহে িংগঠন করা িম্ভব েহয়হ । মেবর্ী মূল্যায়ন প্রসর্হবদন ের্ তাহোচনা 

কহর রদখা র্ায় রর্, কৃষকহদর সবসভন্ন ের্ তাহয় প্রসশক্ষণ, মাঠ প্রদশ তনীর মােহম 

উন্নর্ কৃসষ উৎোদন প্রযুসক্ত িম্পহকত প্রাপ্ত জ্ঞান কাহি োসগহয় চাষাবাদ 

করহ । পুকুহরর উের মাচা দ্বর্রী কহর িবসি চাষ, িানহক্ষহর্ রোকার 

আক্রমন প্রসর্ের্ করার িন্য োসচ তং স্থােন। িবসি রক্ষহর্ রিসটে রফহরামন 

ফাঁদ রেহর্ ক্ষসর্কর রোকা সনিহনর মােহম সবষমুক্ত িবসি উৎোদন করা 

েহে। বির্ বাসির েসর্র্ িসম, িানহক্ষহর্র আইহে িবসি চাহষর মােহম 

র্াহদর রর্মন বািসর্ আহয়র উৎি সৃসষ্ট েহয়হ  রর্মসন শহের সনসবির্া ও 

শে বহুমুসখর্া বৃসদ্ধ রেহয়হ ।  

৩) কৃসষ মন্ত্রণােহয়র িংসিষ্ট 

িংস্থার দক্ষর্া বৃসদ্ধকরণ। 

৩) বাংোহদশ কৃসষ গহবষণা ইিটিটিউহটর গহবষকদে ১৫০ রকহমর 

কৃসষপ্রযুসক্তর উের েরীক্ষা-সনরীক্ষা কহর কৃষকহদর চাসেদার উের সভসি কহর 

৫০ রকহমর প্রযুসক্ত সনব তাচন কহর ৩৪১৫ টি মাঠ প্রদশ তনীর কার্ তক্রম বাস্তবায়ন 

কহরহ । 

 

কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তহরর সবসভন্ন ের্ তাহয়র ২২২৫ িন কম তকর্তা/কম তচারীহক 

আইসিএম ক্লাব ও এফএফএি মসনটসরং এর উের এবং ১৫৬৩ িন সবভাগীয় 

প্রসশক্ষক (সডটি) ও কৃষক প্রসশক্ষকহক পুসষ্ট সবষহয় প্রসশক্ষণ রদয়া েহয়হ । 

 

১২.০ উহেশ্য পুহরাপুসর অসিতর্ না েহয় থাকহে র্ার কারণ :  

       প্রকহের উহেশ্য অসিতর্ েহয়হ  বহে প্রর্ীয়মান েহয়হ । 

 

১৩.০  িমোিঃ  

১৩.১ রংপুহরর িদর উেহিোর রাহিন্দ্রপুর ইউসনয়হনর রাহিন্দ্রপুর আইসিএম কৃষক ক্লাহবর িদেহদর রর্ৌথ প্রহচষ্টায় 

ক্লাহবর িসির্ অথ ত ব্যহয় েহথর দুোশ ররাসের্ ইউকযাসেোি বৃক্ষ দৃশ্যমান েহয়হ । বৃক্ষ ররােহণর উহযাগ প্রশংিীয় 

েহেও ইউকযাসেোি িার্ীয় বৃক্ষ ররােণ েসরহবহশর িন্য ক্ষসর্কর বহে িানা র্ায়। কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তহরর মাঠ 

ের্ তাহয়র কম তকর্তাগণ ক্লাব িদেহদর অন্যান্য বৃক্ষ ররােহন উৎিাসের্ করহর্ োরহর্ন ; এবং  

 

১৩.২  আইসিএম ক্লাবিমূহের মহে ১৫%-২০% ক্লাহবর ররসিহেশন থাকহেও বাসকগুহোর ররসিহেশন রনই। িমবায় 

অসিদপ্তর/িমািহিবা অসিদপ্তহরর শর্তাবেী রমহন ক্লাবিমূে ররসিহেহশন রেহর্ আগ্রেী নয়। ক্লাবিমূহের ররসিহেশন 

করা না েহে অদূর ভসবষ্যহর্ এগুহোর কার্ তক্রম স্থসবর েহয় রর্হর্ োহর, ফহে প্রকহের উহেশ্য ব্যাের্ েহব। 

 

১৪.০ সুোসরশিঃ 

১৪.১ প্রকহের আওর্ায় কৃষক ক্লাবিমূহের সনবন্ধন প্রসক্রয়া িেিভাহব  িম্পন্ন করার উহেহশ্য কৃসষ মন্ত্রণােয়  িংসিষ্ট 

মন্ত্রণােহয়র িাহথ রর্াগাহর্াগ স্থােন পূব তক িমবায় অসিদপ্তর/িমািহিবা অসিদপ্তহরর শর্তাবেী িেিীকরহণ উহযাগ 

গ্রেণ করহর্ োহর ; 

১৪.২ রর্ িকে চেমান প্রকহে কৃষক প্রসশক্ষণ অংগ রহয়হ , রি িকে রক্ষহে িমসির্ কৃসষ ব্যবস্থােনা প্রযুসক্ত ব্যবোর 

সবষহয় প্রসশক্ষণ রদয়া রর্হর্ োহর ; 

১৪.৩ কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তহরর সনয়সমর্ সবসভন্ন কার্ তক্রহমর িাহথ আইসিএম ক্লাব িদেহদর িম্পৃক্ত কহর ক্লাবহক আহরা 

গসর্শীে ও িমৃদ্ধ করা রর্হর্ োহর ; 

১৪.৪ কৃষকহদর সবসভন্ন িমহয় সবসভন্ন সবষহয়  প্রসশক্ষণ রদয়া েহয় থাহক। র্াই চেমান প্রকেিমূহের আওর্ায় কৃষক 

প্রসশক্ষহণর রক্ষহে দ্বৈর্র্া েসরোর করহর্ েহব এবং িকে প্রসশক্ষণ কার্ তক্রহমর ডাটাহবি দ্বর্রী করহর্ েহব ;  

১৪.৫ ভূ-গভতস্থ োসনর ব্যবোর হ্রাি করার েহক্ষয উৎোদহন কম োসনর প্রহয়ািন েয় এমন ফিে সনব তাচন করা রর্হর্ োহর ; 

১৪.৬ বর্তমাহন ডাসনডা’র অথ তায়হন “িমসির্ খামার ব্যবস্থােনা” নাহম একটি প্রকে চেমান রহয়হ । প্রকহের কার্ তক্রম 

র্থার্থভাহব বাস্তবায়হনর েহক্ষয মসনটসরং কার্ তক্রম সনসবিভাহব েসরচােনা করহর্ েহব। 
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‘‘িমসির্ বাোই ব্যবস্থােনা (আইসেএম)-২য় ের্ তায় -১ম িংহশাসির্’’ 

প্রকহের িমাসপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

(িমাপ্ত: জুন,২০১৩) 

 

১.০ উহযাগী মন্ত্রণােয়   :  কৃসষ মন্ত্রণােয় 

২.০ বাস্তবায়নকারী িংস্থা   :  কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তর (সডএই) 

৩.০ প্রকহের অবস্থান    :  ৬৪ টি রিোর ২৭০ টি উেহিো 

 

৪.০ প্রকে বাস্তবায়ন িময় ও ব্যয়   :                                                                                                                                                                             

                                                                                                                (েক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কসের্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয়  

(প্রিঃিািঃ) 

েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ অসর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূে প্রাক্কসের্ 

ব্যহয়র %) 

অসর্ক্রান্ত 

িময় (মূে  

বাস্তবায়ন 

কাহের %) 

মূে 

(প্রিঃিািঃ) 

িংহশাসির্  

(প্রিঃিািঃ) 

মূে িংহশাসির্ 

২১২৫.০০ 

(-) 

২১৮৮.৫২ 

(-) 

২১৮১.৮৪ 

(-) 

জুোই, ২০১০ 

েহর্  

সডহিম্বর, ২০১২ 

জুোই, ২০১০  

েহর্  

জুন, ২০১৩ 

জুোই, ২০১০  

েহর্  

জুন, ২০১৩ 

৫৬.৮৪ 

(২.৬৭%) 

৬ মাি 
(৭.২%) 

 

 

৫.০ প্রকহের অথ তায়নিঃ িম্পূণ ত সিওসব অথ তায়হন বাস্তবায়ন করা েহয়হ ।  

 

৬.০ কাহির সবসভন্ন অংহগর বাস্তবায়ন (প্রদি সেসিআর অনুর্ায়ী) : 

(েক্ষ টাকায়) 

ক্র: 

নং 
অংহগর নাম 

িংহশাসির্ সডসেসে অনুর্ায়ী  

েসরকসের্ েক্ষযমাো 

(িংহশাসির্) 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

বাস্তব আসথ তক বাস্তব (%) আসথ তক (%) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ক) রািস্ব খার্ :     

১. কম তকর্তাহদর রবর্ন ১০ িন ৭৯.৬৪ ১০ িন (১০০%) ৭৪.৯১ (৯৪%) 

২. কম তচারীহদর রবর্ন ১২ িন ২১.২১ ১২ িন (১০০%) ২০.০৪ (৯০%) 

৩. ভার্াসদ (টিএ/সডএিে) ২২ িন ৮২.৮৫ ২২ িন (১০০%) ৮২.৬৬ (১০১%) 

 উেহমাট=  ১৮৩.৭০  ১৭৭.৬১ 

 রিবা ও িরবরাে :     

৪. আইসেএম ওসরহয়হটশন রকাি ত ১৩ ব্যাচ ৮.১৬ ১৩ ব্যাচ (১০০%) ৮.১৬ (১০০%) 

৫. সরহেশার রকাি ত সডটি ১৪ ব্যাচ ১৫.৪০ ১৪ ব্যাচ (১০০%) ১৫.৪০ (১০০%) 

৬. সডটি টিওটি ০২ ব্যাচ ৭০.৯৮ ০২ ব্যাচ (১০০%) ৭০.৯৮ (১০০%) 

৭. এফটি টিওটি ০৪ ব্যাচ ১৫.২০ ০৪ ব্যাচ (১০০%) ১৫.১৯ (১০০%) 

৮. সরহেশার রকাি ত এফটি ১৪ ব্যাচ ১৭.১৮ ১৪ ব্যাচ (১০০%) ১৭.১৮ (১০০%) 

৯. ফহোআে রেসনং ২৩০০ ব্যাচ ৪১.৪০ 
২৩০০ ব্যাচ 

(১০০%) 
৪১.৪০ (১০০%) 

১০. িাসভ তহেি কার্য্কক্রতহমর উের প্রসশক্ষণ ১৪ ব্যাচ ৭.০০ ১৪ ব্যাচ (১০০%) ৭.০০ (১০০%) 

১১. সশক্ষানবীশ এফটি ৮৮ িন ২.৯৯ ৮৮ িন (১০০%) ২.৯৯ (১০০%) 

১২. কৃষক মাঠ স্কুে সডটি ৩২০২ টি ১১৬৪.৯৬ ৩২০২ টি (১০০%) 
১১৬৪.৬১ 

(১০০%) 

১৩. কৃষক মাঠ স্কুে এফটি ৭০০ টি ২৪১.৫০ ৭০০ টি (১০০%) 
২৪১.৫০ 

(১০০%) 

১৪. ফহের ওের কৃষক মাঠ স্কুে ৫০ টি ২০.০০ ৫০ টি (১০০%) ২০.০০ (১০০%) 

১৫. আইসেএম ক্লাব িদহের কংহগ্রি ২৭০ ৪৬.৭১ ২৭০ (১০০%) ৪৬.৭১ (১০০%) 

১৬. আইসেএম ক্লাবহক িোয়র্া ২৫০০ টি ৫০.০০ ২৫০০ টি (১০০%) ৫০.০০ (১০০%) 

১৭. বাহয়ােসিকযাে কহরাে (প্রদশ তনী) ৫৪০ টি ৫০.০০ ৫৪০ টি (১০০%) ৫০.০০ (১০০%) 

১৮. অগ তাসনক ফাসম তং (প্রদশ তনী) ৫৪০ টি ১১.৩২ ৫৪০ টি (১০০%) ১১.৩২ (১০০%) 

১৯. কাসরকুোম উন্নয়ন কম তশাো ০১ টি ১.০০ ০১ টি (১০০%) ১.০০ (১০০%) 
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ক্র: 

নং 
অংহগর নাম 

িংহশাসির্ সডসেসে অনুর্ায়ী  

েসরকসের্ েক্ষযমাো 

(িংহশাসির্) 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

বাস্তব আসথ তক বাস্তব (%) আসথ তক (%) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০. রোকা দমন ওয়াকতশে ৩০ টি ৯.০০ ৩০ টি (১০০%) ৯.০০ (১০০%) 

২১. 
আইসেএম অোহরটর/ গহবষক 

ওয়াকতশে 
০১ টি ১.০০ ০১ টি (১০০%) ১.০০ (১০০%) 

২২. 
েসরকেনা ও ের্ তাহোচনা ওয়াকতশে-

এফটি 
৪০ ব্যাচ ২৯.৪৮ ৪০ ব্যাচ (১০০%) ২৯.৪৮ (১০০%) 

২৩. 
েসরকেনা ও ের্ তাহোচনা ওয়াকতশে-

সডটি 
৩০ ব্যাচ ১৩.১৩ ৩০ ব্যাচ (১০০%) ১৩.১৩ (১০০%) 

২৪. 
মেহময়াদী এবং প্রকে রশষ মূল্যায়ন 

ওয়াকতশে 
০২ টি ৪.০০ ০২ টি (১০০%) ৪.০০ (১০০%) 

২৫. 
সমসডয়ার রোকহদর িন্য ওয়াকতশে 

(ডকুহমটারী) 
রথাক ৭.৯৮ রথাক (১০০%) ৭.৯৮ (১০০%) 

২৬. গহবষণা িংস্থার িাহথ রকাহেবহরশন রথাক ৩.০০ রথাক (১০০%) ৩.০০ (১০০%) 

২৭. মুদ্রণ ও প্রকাশনা রথাক ২১.০০ রথাক (১০০%) ২১.০০ (১০০%) 

২৮. মসনটসরং কাহির ভ্রমণ ভার্া রথাক ১৫.০০ রথাক (১০০%) ১৪.৯৯ (১০০%) 

২৯. রটসেহফান রথাক ০.০০ রথাক  ০.০০ 

৩০. আয়কর রথাক ০.৫০ রথাক (১০০%) ০.৫০ (১০০%) 

৩১. ররসিহেশন ও সফটহনি রথাক ০.৬৮ রথাক (১০০%) ০.৫২ (৭৬%) 

৩২. রেহোে ও লুসিহকট রথাক ১৮.০০ রথাক (১০০%) ১৮.০০ (১০০%) 

৩৩. রেশনার িীে ও েযাম্প রথাক ৪.৫০ রথাক (১০০%) ৪.৫০ (১০০%) 

৩৪. প্রচার ও সবজ্ঞােন রথাক ৭.৫০ রথাক (১০০%) ৭.৫০ (১০০%) 

৩৫. রমরামর্ ও র্ন্ত্রাংশ রথাক ৫.০০ রথাক (১০০%) ৪.৯৩ (১০০%) 

৩৬. আনুষাংসগক রথাক ৬.২৯ রথাক (১০০%) ৬.২৯ (১০০%) 

 উেহমাট=  ১৯০৯.৮৬  ১৯০৯.২৬ 

 রমাট রািস্ব (ক)  ২০৯৩.৫৬  ২০৮৬.৮৭ 

 খ) মুেিন খার্ :     

৩৭. ফহটাকসেয়ার ০১ টি ২.৫০ ০১ টি (১০০%) ২.৫০ (১০০%) 

৩৮. 
মাসিসমসডয়া (আনুষাংসগক 

র্ন্ত্রোসর্িে)) 
০১ রিট ১.৯৯ ০১ রিট (১০০%) ১.৯৯ (১০০%) 

৩৯. র্ানবােন ০২ টি ৬০.০০ ০২ টি (১০০%) ৬০.০০ (১০০%) 

৪০. ফযাসটে ১০ টি ২.০০ ১০ টি (১০০%) ২.০০ (১০০%) 

৪১. কসম্পউটার ০৪ টি ৩.৯৮ ০৪ টি (১০০%) ৩.৯৮ (১০০%) 

৪২. আিবাবেে রথাক ২.৫০ রথাক (১০০%) ২.৫০ (১০০%) 

৪৩. োর্িাে ২৫৪০০ টি ১৭.৮০ 
২৫৪০০ টি 

(১০০%) 
১৭.৮০ (১০০%) 

৪৪. রেষ্ট ডায়াগনসষ্টক রিটার ৬৪ টি ৩.২০ ৬৪ টি (১০০%) ৩.২০ (১০০%) 

৪৫. বই ও িান তাে রথাক ১.০০ রথাক (১০০%) ১.০০ (১০০%) 

 রমাট মুেিন :  ৯৪.৯৬  ৯৪.৯৭ 

 িব তহমাট (ক+খ)=  ২১৮৮.৫২  
২১৮১.৮৪ 

(৯৯.৬৯%) 

 

 

৭.০  কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণ : প্রকহের আওর্ায় রকান কাি অিমাপ্ত রনই। 

 

৮.০ েটভুসম :   

৮.১  বাংোহদহশর ক্রমবি তমান িনিংখ্যা বৃসদ্ধর িাহথ িাহথ খায চাসেদাও বৃসদ্ধ োহে। এ চাসেদা পূরহণর িন্য কৃসষ 

সবজ্ঞানীহদর অবদাহন উচ্চ ফেনশীে িাহর্র চাষ, রিচ এোকা বৃসদ্ধ, রািায়সনক িার এবং বাোইনাশক প্রহয়াহগর 

মােহম খাহযর চাসেদা রর্মন পুরণ েহে রর্মসন েসরহবহশর ভারিাম্য নষ্টিে সবসভন্ন প্রিাসর্র মা , োসখ ইর্যাসদ 
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সবলুপ্ত েহে, উেকারী রোকামাকহির িংখ্যা হ্রাি োহে র্থা িীব দ্ববসচেয সবনষ্ট েহে। উহেখ্য রর্, ব হর বাোই ৈারা 

িান ফিহে প্রায় ১৬% এবং িবসি ফিহে প্রায় ২০% ক্ষসর্ েহয় থাহক। কৃসষ রক্ষহে বাোই ব্যবস্থােনার িন্য শুধুমাে 

বাোইনাশহকর ওের সনভ তরশীের্া একসদহক রর্মন ব্যয়বহুে অন্যসদহক েসরহবশ ও িনস্বাহস্থযর িন্য ুকসকপূণ ত। এ 

কারহণ ইহর্ামহে কৃষক,  িম্প্রিারণকমীিে িনিািারহণর মহে আইসেএম সবষহয় িািা িাসগহয়হ । আইসেএম 

প্রকহের ১ম ের্ তাহয়র িাফল্যহক িহর রাখা এবং এর িারাবাসেকর্া বিায় রাখা ও িম্প্রিারহণর েহক্ষয কৃসষ 

মন্ত্রণােহয়র উহযাহগ কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তহরর আওর্ায় বাংোহদশ িরকাহরর অথ তায়হন জুোই, ২০১০ েহর্ 

সডহিম্বর, ২০১২ রময়াহদ বাস্তবায়হনর িন্য আহোচয প্রকেটি গ্রেণ করা েয়।  

 

৮.২  প্রকহের উহেশ্য : 

(১) েসরহবশ ও িনস্বাহস্থযর রকানরূে ক্ষসর্ না কহর স্থায়ীভাহব খাহয স্বয়ংিম্পূণ তর্া অিতন ; 

(২) ক্ষুদ্র কৃষহকর উৎোদন ও আয় বৃসদ্ধহর্ িোয়র্া ; 

(৩) কৃষক মাঠ স্কুে েদ্ধসর্হর্ কৃষক প্রসশক্ষণ এবং আইসেএম ক্লাব স্থােহনর মােহম িমসির্ বাোই ব্যবস্থােনা র্থা 

িমসির্ ফিে উৎোদন (বীি উৎোদন রথহক বীি িংরক্ষণ ের্ তন্ত) কার্ তক্রম রিারদার ; 

(৪) প্রকহের কার্ তক্রম িমগ্র বাংোহদহশ িম্প্রিারহণর মােহম েসরহবশ বান্ধব েদ্ধসর্হর্ ফিে উৎোদহনর িারা 

অব্যাের্ রাখা ; 

(৫) কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তহরর িনবে উন্নয়ন কহর প্রকহের কাি ত্বরাসির্করণ ; 

(৬) অগ তাসনক ফাসম তং ও বাহয়ােসিকযাে উোহয় বাোই ব্যবস্থােনা কার্ তক্রম রিারদারকরহণর মােহম স্বাস্থযিম্মর্ 

িবসি ও ফে উৎোদন করা এবং 

(৭) ইহেকেসনক ও সপ্রট সমসডয়ার মােহম আইসেএম সবষহয় কৃষকহদর মাহে িহচর্নর্া বৃসদ্ধ। 

 

৮.৩ প্রকেটির অনুহমাদন ও বাস্তবায়নিঃ  

প্রকেটি রমাট ২১২৫.০০ েক্ষ টাকা ব্যহয় জুোই, ২০১০ েহর্  সডহিম্বর, ২০১২ রময়াহদ বাস্তবায়হনর িন্য প্রকেটি 

অনুহমাসদর্ েয়। প্রকেটির মূে কার্ তক্রম শুরু েয় ২০১০-২০১১ অথ ত ব হর। েরবর্ীহর্ কৃষক মাঠ স্কুে, েসরকেনা ও 

ের্ তাহোচনা ওয়াকতশে এবং রোকা দমন ওয়াকতশে বাস্তবায়হনর িন্য ফিহের রমৌসুম সবহবচনায় আনা েয়। প্রকহের 

কার্ তক্রম সডহিম্বর, ২০১২ এ িমাপ্ত েহেও রমৌসুম িম্পন্ন এবং বরােকৃর্ অহথ তর িমিয় প্রদান করা িম্ভব েহব না 

সবিায় ২৭.০৩.২০১২ র্াসরহখ আন্ত:মন্ত্রণােয় সেয়াসরং কসমটির িভায় প্রকহের ব্যয় ২.৬৭% বৃসদ্ধ কহর প্রকহের 

রময়াদ জুন, ২০১৩ ের্ তন্ত বৃসদ্ধর সিদ্ধান্ত গৃেীর্ েয়। সডসেইসি িভার সুোসরহশর আহোহক প্রকে রময়াদ জুোই, ২০১০ 

েহর্ জুন, ২০১৩ রময়াহদ বাস্তবায়হনর িন্য রমাট ২১৮৮.৫২ েক্ষ টাকা প্রাক্কসের্ ব্যহয় মাননীয় কৃসষ মন্ত্রী কর্ততক 

প্রকেটি িংহশািন করা েয়।  

 

৮.৪ প্রকে মূল্যায়ন েদ্ধসর্িঃ 

 আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ িঃ 

(ক) প্রকে  ক ের্ তাহোচনা; 

(খ) মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ প্রকহের বাস্তবায়ন অগ্রগসর্/সেসিআর ের্ তাহোচনা; 

(গ) PEC িভার কার্ তসববরণী ের্ তাহোচনা; 

(ঘ) প্রকহের বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তন; এবং 

(ঙ) প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসশষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা ও মর্ সবসমসনয়। 

 

৮.৫  প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্যিঃ 

 

প্রকে েসরচােহকর নাম পূণ তকােীন খন্ডকােীন রময়াদকাে 

িনাব রমা: রমাবারক আেী √ - ০১.০৭.২০১০ রথহক ৩০.০৬.২০১৩ ের্ তন্ত 

 

৯.০ প্রকে েসরদশ তন ও িািারণ ের্ তহবক্ষণ :  

প্রকে েসরদশ তনিঃ সদনািপুর,রংপুর ও সকহশারগঞ্জ রিোয় প্রকহের বাস্তবাসয়র্ কার্ তক্রম িহরিসমহন েসরদশ তন করা 

েয়। েসরদশ তনকাহে কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তহরর রিো ের্ তাহয়র িংসিষ্ট কম তকর্তাগণ উেসস্থর্ রথহক েসরদশ তন কাহি 

িোয়র্া কহরন।   

েসরদসশ তর্ এোকায় েক্ষযমাো অনুর্ায়ী ১০০ শর্াংশ কৃষক মাঠ স্কুে/ ফাম তাি ত সফল্ড স্কুে (এফএফএি) ও আইসেএম 

ক্লাব স্থােন করা েহয়হ । র্া ািা আইসেএম ক্লাবহক িোয়র্া, বাহয়ােসিকযাে বাোই দমন ব্যবস্থােনা প্রদশ তনী, 

ফহোআে প্রসশক্ষণ এবং আইসেএম কংহগ্রি (একাসিক আইসেএম ক্লাব িমিহয় গঠির্) কার্ তক্রম র্থার্থভাহব িম্পন্ন 
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করা েহয়হ । সবভাগীয় প্রসশক্ষকহদর ০১ (এক) সদহনর িরীে প্রসশক্ষণ (Training on surveillance 

activities) িম্পন্ন েহয়হ । প্রসশক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক প্রসশক্ষকহদর (এফটি) িাহথ আহোচনাকাহে িানা র্ায় রর্, র্ারা 

এফটি-টিওটি রকাি ত র্থার্থভাহব িম্পন্ন করার ের এফএফএি েসরচােনা কহরহ । সবভাগীয় প্রসশক্ষকগণ িান ও 

িবসি ফিহে কৃষক মাঠ স্কুে বাস্তবায়হনর মােহম আইসেএম এর আহোহক কৃষকহদর প্রসশক্ষণ প্রদান কহরহ । 

আইসেএম কংহগ্রি (একাসিক আইসেএম ক্লাব িমিহয় গঠির্)-এর মােহম আইসেএম ক্লাব গুহোর কার্ তক্রমহক 

ত্বরাসির্ করার ওের গুরুত্ব রদয়া েহয়হ । সবসভন্ন এফএফএি কৃষক ও প্রসশক্ষকহদর িাহথ আহোচনাকাহে িানা র্ায় 

রর্, বন্ধুহোকা ও শত্রুহোকা (ক্ষসর্কর রোকা) িনাক্ত করহর্ সশহখহ । গাহ র ডাে রোর্া (োসচ তং), আহোক ফাঁদ ও 

রিসটে রফহরামন ফাঁদ ব্যবোহর কৃষহকর আগ্রে সৃসষ্ট েহয়হ । েসরদসশ তর্ এোকায় িান ও িবসি ফিহে রািায়সনক 

কীটনাশহকর ব্যবোর উহেখহর্াগ্য োহর কহমহ  বহে কৃষকগণ মর্ামর্ সদহয়হ ন।  

 

উেকারহভাগীহদর িাহথ মর্ামর্ : 

েসরদসশ তর্ এোকার কৃষকহদর িাহথ আহোচনায় িানা র্ায় রর্, প্রসশক্ষহণর পূহব ত র্ারা ফিেহক রোকা মাকি ও 

ররাগবাোই এর আক্রমন রথহক রক্ষা করার িন্য রকান ক্ষসর্কর েসরণাম না রভহব কীটনাশক ব্যবোর করহর্ন। ভাে 

বীহির ব্যবোর, োসন ব্যবস্থােনা, িার ব্যবস্থােনার ব্যাোহর র্াহদর রকান িারনা স ে না। এহর্ একসদহক রর্মন 

র্াহদর উৎোদন খরচ রবহি রর্হর্া অন্যসদহক ফেনও কম েহর্া। কৃষক মাঠ স্কুহে (এফএফএি) সবসভন্ন েরীক্ষাগার 

স্থােন, ের্ তহবক্ষণ ও ব্যবোসরক এবং র্াসিক প্রসশক্ষহণর মােহম র্ারা কীটনাশহকর ব্যবোর কসমহয় উৎোদন বৃসদ্ধর 

োশাোসশ েসরহবশ ও স্বাস্থয িম্মর্ ফিে উৎোদন িম্পহকত িম্যক িারনা রেহয়হ ন। মািরা ও অন্যান্য রোকা 

ব্যবস্থােনার িন্য রক্ষহর্ গাহ র ডাে রোর্া, আহোক ফাঁদ, রিসটে রফহরামন ফাঁদ এর ব্যবোর র্াহদর সনয়সমর্ 

কার্ তক্রহম েসরনর্ েহয়হ । কৃষকগণ এখন বন্ধুহোকা ও শত্রুহোকা সচনহর্ োহরন, রিগুহোর নাম িাহনন এবং এহদর 

আচার আচরণ িানহর্ রেহরহ ন। শুধু র্াই নয় র্ারা িংগঠহনর প্রহয়ািনীয়র্া উেেসদ্ধ কহর আইসেএম ক্লাব গঠহনর 

মােহম েসরহবশ বান্ধব চাষাবাদ, ফিে উৎোদন ও বািারিার্করণ সবষহয় এসগহয় এহিহ ন।  

 

১১.০ প্রকহের উহেশ্য ও অিতনিঃ 

 

েসরকসের্ উহেশ্য প্রকৃর্ অিতন 

১) েসরহবশ ও িনস্বাহস্থযর রকানরূে ক্ষসর্ না 

কহর স্থায়ীভাহব খাহয স্বয়ংিম্পূণ তর্া অিতন 

করা ; 

১) আইসেএম প্রসশসক্ষর্ কৃষকগণ  কীটনাশক ব্যবোর ৬০%-

৭৫% হ্রাি কহরহ ন মহম ত েসরদশ তনকাহে িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর 

সনকট েহর্ িানা র্ায় । কৃষহকরা প্রসর্সনয়র্ চাষাবাহদ 

আইসেএম েদ্ধসর্ চচ তা করহ ন র্া েসরহবহশর উের ইসর্বাচক 

প্রভাব রাখহ ।  

২) ক্ষুদ্র কৃষহকর উৎোদন ও আয় বৃসদ্ধহর্ 

িোয়র্া করা ; 

২) প্রকহের আওর্ায় সবসভন্ন প্রকার প্রসশক্ষণ ও মাঠ প্রদশ তনীর 

আহয়ািন করা েহয়স ে। উেকারহভাগীর চাষীরা প্রদসশ তর্ 

প্রযুসক্তর মােহম িান উৎোদন ১০-১১% এবং িবজি উৎোদন 
১৬% ের্ তন্ত বৃসদ্ধ করহর্ রেহয়হ  মহম ত িানা র্ায়।  

৩) কৃষক মাঠ স্কুে েদ্ধসর্হর্ কৃষক প্রসশক্ষণ 

এবং আইসেএম ক্লাব স্থােহনর মােহম 

িমসির্ বাোই ব্যবস্থােনা র্থা িমসির্ 

ফিে উৎোদন (বীি উৎোদন রথহক বীি 

িংরক্ষণ ের্ তন্ত) কার্ তক্রম রিারদার করা ; 

৩) প্রসশসক্ষর্ চাষীগণ আইসেএম েদ্ধসর্হর্ চাষাবাদ অব্যাের্ 

রাখার দক্ষর্া অিতন কহরহ ন ফহে র্ারা এ েদ্ধসর্হর্ চচ তা 

করহবন। এ েদ্ধসর্হর্ চাষাবাদ চচ তা টিসকহয় রাখার েহক্ষয 

কৃষক ের্ তাহয় রফারাম সেিাহব আইসেএম ক্লাব গঠন করা 

েহয়হ । 

৪) প্রকহের কার্ তক্রম িমগ্র বাংোহদহশ 

িম্প্রিারহণর মােহম েসরহবশ বান্ধব 

েদ্ধসর্হর্ ফিে উৎোদহনর িারা অব্যাের্ 

রাখা ; 

৪) িমসির্ বাোই ব্যবস্থােনা, সুষম িার প্রহয়াগ, শে উৎোদন 

প্রযুসক্ত, দক্ষর্া উন্নয়ন, আয়বি তনমূেক কৃসষচচ তা ইর্যাসদ সবষহয় 

উেকারহভাগীহদর প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহয়হ । আইসেএম 

েদ্ধসর্হর্ চাষাবাহদ কৃষকহদর উৈবুদ্ধকরহণ কৃসষ িম্প্রিারণ 

অসিদপ্তহরর িনবহের মহেও আইসেএম প্রযুসক্তর িম্প্রিারণ 

করা েহয়হ ।  

৫) কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তহরর িনবে উন্নয়ন 

কহর প্রকহের কাি ত্বরাসির্ করা ; 

৫) কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তহরর িনবহের মােহম প্রকহের 

কার্ তক্রম ত্বরাসির্ করার েহক্ষয প্রকে েহর্ ২০০ িন সবভাগীয় 

প্রসশক্ষক ও ২০০ িন কৃষক প্রসশক্ষকহক প্রসশক্ষণ প্রদান করা 

েহয়হ । এ িকে প্রসশক্ষকগণ রদশব্যােী কৃষক মাঠ স্কুে 
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েসরকসের্ উহেশ্য প্রকৃর্ অিতন 

(এফএফএি) কার্ তক্রম েসরচােনা কহরহ ন।  

 

৬) 

 

দ্বিব কৃসষ ও দ্বিসবক বাোই ব্যবস্থােনা 

কার্ তক্রম রিারদারকরহণর মােহম 

স্বাস্থযিম্মর্ িবসি ও ফে উৎোদন করা 

এবং 

 

৬) 

 

দ্বিবকৃসষ ও বাহয়ােসিকযাে বাোই/রেে ব্যবস্থােনা কার্ তক্রম 

রিারদারকরণর মােহম স্বাস্থযিম্মর্ িবসি ও ফে 

উৎোদহনর েহক্ষয রদশব্যােী প্রকে এোকা িমূহে ৫৪০ টি 

মাঠ প্রদশ তনীর আহয়ািন করা েয়। এরূে প্রযুসক্ত/কার্ তক্রম 

কৃষকহদর মাহে িসনপ্রয়র্া োভ কহরহ ।  

 

৭) 

 

ইহেকেসনক ও সপ্রট সমসডয়ার মােহম 

আইসেএম সবষহয় কৃষকহদর মাহে 

িহচর্নর্া বৃসদ্ধ করা। 

 

৭) 

 

িমসির্ বাোই ব্যবস্থােনা (২য় ের্ তায়) এর উের একটি 

প্রামাণ্যসচে দ্বর্রী করা েয় র্া বাংোহদশ রটসেসভশহন অনুসির্ 

“মাটি ও মানুষ” অনুিাহন একাসিকবার প্রচাসরর্ েহয়হ । 

এ ািা কীটনাশকমুক্ত িবসি ও ফে উৎোদন েদ্ধসর্ এর 

উেরও  প্রামাণ্য সচে প্রদসশ তর্ েহয়হ ।  

 

১২.০ উহেশ্য পুহরাপুসর অসিতর্ না েহয় থাকহে র্ার কারণ :  

       প্রকহের উহেশ্য পুহরাপুসর অসিতর্ েহয়হ  বহে প্রর্ীয়মান েহয়হ । 

 

১৩.০   িমোিঃ  

১৩.১ আইসেএম ক্লাবিমূহের ররসিহেশন না থাকায় এিকে ক্লাহবর কার্ তক্রম, কৃষকহদর মেকার রনটওয়াসকতং অদূর 

ভসবষ্যহর্ স্থসবর েহয় েিহর্ োহর। 
 

১৩.২  অসিকাংশ ক্লাহবই রকান রচয়ার, রটসবে বা আিবাবেে রনই, ফহে কৃষকহদর মহে িাংগঠসনক র্ৎেরর্া ব্যের্ েহে 

বহে েসরদশ তনকাহে িানা র্ায়। 

  

 

১৪.০ সুোসরশিঃ 

১৪.১ বর্তমাহন “িমসির্ বাোই ব্যবস্থােনা (আইসেএম) রকৌশহের মােহম সনরােদ ফিে উৎোদন (জুোই,২০১৩-

জুন,২০১৮)”একটি প্রকে চেমান রহয়হ । মসনটসরং কার্ তক্রম রিারদার করার েহক্ষয আইএমইসড, েসরকেনা 

কসমশহনর িংসিষ্ট রিক্টর, কৃসষ মন্ত্রণােয় ও বাস্তবায়নকারী িংস্থার প্রসর্সনসি িমিহয় অথবা পৃথকভাহব মন্ত্রণােয় 

কর্ততক প্রকহের কার্ তক্রম েসরদশ তনপ্ূব তক প্রকহের মূল্যায়ন করা রর্হর্ োহর; 

১৪.২   চেমান প্রকহের আন্তিঃখার্ িমিহয়র মােহম অথবা রািস্ব খার্ েহর্ আইসেএম স্কুে/ক্লাবিমূহের ররসিহেশন ও 

প্রহয়ািনীয় আিবাবেে িরবরাে করা রর্হর্ োহর ; 

১৪.৩ অগ তাসনক বাোই দমন ব্যবস্থােনা কার্ তক্রহমর ওের অসিক গুরুত্ব আহরাে অব্যাের্ রাখা রর্হর্ োহর ; 

১৪.৪ িসরে প্রসশক্ষণ (Training on surveillance activities) এর ওের গুরুত্ব প্রদান করা রর্হর্ োহর ; 

১৪.৫ সডএই’র সনয়সমর্ সবসভন্ন কার্ তক্রহমর িাহথ আইসেএম ক্লাব িদেহদরহক িম্পৃক্ত কহর ক্লাবহক আহরা গসর্শীে করা 

রর্হর্ োহর ; 

১৪.৬     সবসভন্ন িমহয় সবসভন্ন ের্ তাহয় কৃষকগণ প্রসশক্ষণ রেহয় থাহক র্াই চেমান প্রকহের আওর্ায় কৃষক প্রসশক্ষহণর রক্ষহে 

দ্বৈর্র্া েসরোর করহর্ েহব এবংকৃষক প্রসশক্ষণিে িকে প্রসশক্ষণ কার্ তক্রহমর ডাটাহবি দ্বর্রী করহর্ েহব ; এবং 

১৪.৭ িমসির্ বাোই ব্যবস্থােনার সবষয়টি িংসিষ্ট িকে প্রকহে অন্তভু তসক্তর উহযাগ গ্রেণ করা রর্হর্ োহর। 
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“Emergency Support for Immediate Rehabilitation for the Most Vulnerable Households 

in Five Upazilas of the Satkhira District of Southwestern Bangladesh (TA)”  

  প্রকহের িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

(িমাপ্তিঃ জুন, ২০১৩) 

 
১। বাস্তবায়নকারী িংস্থা  কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তর 

প্রাসণ িম্পদ অসিদপ্তর 

২। প্রশািসনক মন্ত্রণােয়   কৃসষ মন্ত্রণােয়, মৎে ও প্রাসণিম্পদ মন্ত্রণােয় 

৩। প্রকহের এোকা  িার্ক্ষীরা রিোর ০৫ (োঁচ)টি উেহিো 

৪। প্রকহের  বাস্তবায়ন িময় ও ব্যয়   

    

অনুহমাসদর্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় 

(প্রিঃিািঃ) 

অনুহমাসদর্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ 

বাস্তবায়নকাে 

অসর্ক্রান্ত 

ব্যয় (মূে 

অনুহমাসদর্  

ব্যহয়র%) 

অসর্ক্রান্ত 

িময় (মূে 

বাস্তবায়নকাহের

%) 

মূে 

(প্রিঃিািঃ) 

িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

 

মূে িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

১৬৪.০০ 

(১৬৪.০০) 

েক্ষ টাকা 

িংহশািন 

েয়সন। 
১৬৪.০০ 

েক্ষ টাকা 

আগষ্ট-২০১২ 

রফব্রুয়ারী 

২০১৩ 

(০৬ মাি) 

- আগষ্ট-২০১২ 

রফব্রুয়ারী ২০১৩ 

(০৬ মাি) 

প্রহর্ািয নয় প্রহর্ািয নয় 

 
৫। প্রকহের অথ তায়ন  রবেসিয়াম িরকাহরর অথ তায়হন (অনুদান) প্রকেটি বাস্তবাসয়র্ েহয়হ ।  

 
৬। প্রকহের অিসভসিক বাস্তবায়ন অগ্রগসর্      েসরসশষ্ট –‘ক’ 

    

৭। কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণিঃ মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ সেসিআর অনুর্ায়ী প্রকহের আওর্ায় রকান কাি অিমাপ্ত 

রনই।  

 

৮। প্রকহের েটভূসম, উহেশ্য ও মূে কার্ তক্রমিঃ  

৮.১। েটভূসম 

 অসর্বৃসষ্ট িসনর্ কারহণ বাংোহদহশর সবসভন্ন অিহে িোবদ্ধর্া সৃসষ্ট েহয় িনদুহভ তাগ সৃসষ্ট েয়। দীঘ তসদন িহর 

িোবদ্ধর্ার কারহন ফিেোসনিে িীবন র্াোর ব্যােক প্রভাব েহি থাহক। ২০১১ িাহের জুোই-আগষ্ট মাহি 

ব্যােক বৃসদ্ধোহর্র ফহে িার্ক্ষীরা রিোর প্রায় ২,৫২,৯৪৮ িন কৃষক ব্যােকভাহব ক্ষসর্গ্রস্থ েয়।  

 

দূহর্ তাগ ব্যবস্থােনা বুযহরার সেিাব অনুর্ায়ী বাংোহদহশর দসক্ষণািহের রিো িার্ক্ষীরার প্রায় ৮০০,০০০ মানুষ 

প্রসর্ব র িোবদ্ধর্ািসনর্ এ দূহর্ তাহগর সশকার েহয় থাহক। FAO ও WFP  কর্ততক এক িসরহে রদখা রগহ  

িার্ক্ষীরার কহয়কটি উেহিোয় িোবদ্ধর্ার িন্য প্রায় ৩/৪ ফুট োসন িহম বিসর্ ও ফিেী িসম র্সেহয় র্ায়। 

এোকাগুহোর ৯০% রোক  প্রাকৃসর্ক দূহর্ তাহগর ফহে খায, পুসষ্ট র্থা িীসবকার উৎি কৃসষ কাি, মৎি োেন 

ইর্যাসদ েহর্ সবসেন্ন েহয় েহি। বাস্তবর্ার সনরীহখ িরুরী িোয়র্া প্রদাহনর েহক্ষয পূণ তবািন কার্ তক্রহমর অংশ 

সেিাহব রবেসিয়াম িরকাহরর অথ তায়হন আহোচয প্রকেটি গ্রেণ করা েয়। 

 

৮.২। প্রকহের উহেশ্যিঃ  

 িার্ক্ষীরা রিোয় িোবদ্ধর্ায় িহব তাচ্চ ক্ষসর্গ্রস্থ প্রাসন্তক কৃষক েসরবাহরর মহে উেকরণ িোয়র্া প্রদানই প্রকহের 

মূে উহেশ্য। এ প্রকহের আওর্ায় মৎে ও প্রাসণিম্পদ উৎোদনশীের্া বৃসদ্ধর েহক্ষয ক্ষুদ্র ও প্রাসন্তক কৃষক 

েসরবাহরর কাসরগসর ক্ষমর্া বৃসদ্ধকরণ িে মৎেিীসব েসরবারহক অর্যাবশ্যকীয় উেকরণ  িরবরাে করা েয়। 

 

৮.৩। মূে কার্ তক্রমিঃ  

 প্রকহের আওর্ায় িার্ক্ষীরা রিোর িদর, র্াো, রদবোটা, আশাসুনী ও কোহরায়া উেহিোর ৫৪৭৫টি প্রাসন্তক 

কৃষক েসরবারহক কৃসষ, মৎে ও প্রাণী িম্পদ সভসিক উেকরণ িোয়র্া প্রদান করার মােহম িরুরী িোয়র্া 

করার িংস্থান রাখা েহয়স ে।   
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     ৮.৪। প্রকহের  অনুহমাদনিঃ   

“Emergency Support for Immediate Rehabilitation for the Most Vulnerable 

Households in Five Upazilas of the Satkhira District of Southwestern Bangladesh   

(TA)” কাসরগরী িোয়র্া প্রকেটি ১৬৪.০০ েক্ষ টাকা ব্যহয় আগে ২০১২ রথহক রফব্রুয়ারী ২০১৩ রময়াহদ 

বাস্তবায়হনর েহক্ষয ১১-১১-২০১২ র্াসরহখ মাননীয় কৃসষ মন্ত্রী কর্ততক অনুহমাসদর্ েয়।   
 

৯। প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্যিঃ  
 

ক্র:নং প্রকে েসরচােহকর  নাম ও েদবী পূণ ত/খণ্ডকােীন রময়াহদ 

১। িনাব সবনয় চন্দ্র রিন, উে েসরচােক 

কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তর।  

খন্ডকােীন 

২। িনাব রমািঃ আবদুে ওয়াদুদ,  

রিো মৎে কম তকর্তা, িার্ক্ষীরা। 

খন্ডকােীন 

৩। ডিঃ সশসশর কুমার সবশ্বাি,  

রিো প্রাসণ িম্পদ কম তকর্তা, িার্ক্ষীরা। 

খন্ডকােীন 

 

১০। প্রকহের  আওর্ায় িম্পাসদর্ কাহির িংসক্ষপ্ত সববরণিঃ   

 

প্রকহের আওর্ায় িরুরী পূনব তািন িোয়র্া কার্ তক্রহমর অংশ সেিাহব ৫৪৭৫টি েসরবাহরর মহে সবসভন্ন কৃসষ উেকরণ 

িরবরাে করা েহয়হ িঃ   

  ২৬০০ েসরবারহক রবাহরা িাহনর বীি; 

  ১৫০০ েসরবারহক ফেদ বাগাহনর উেকরণ (৫টি ফহের চারা, কাহস্ত, োসন রদয়ার োে, ৪ িরহণর িব্জী 

বীি ও িার) িরবরাে; 

  ৬২৫ েসরবারহক ১টি কহর  াগে ও খায (২০ রকসির প্যাহকট) এবং  

  ৭৫০টি েসরবারহক কাে ত ও রর্োসেয়া মাহ র রোনা ও মাহ র পুকুর দ্বর্রীকরহণর সনসমি চুন ও 

ইউসরয়া। 
 

 

১১। প্রকহের  উহেশ্য অিতনিঃ  

েসরকসের্ অসিতর্ 

১. কৃসষ উেকরণ িোয়র্ার (িাহনর বীি, িব্িী বীি, ফেি 

গাহ র চারা এবং িার) মােহম িরুরী পুনব তািন কার্ তক্রম 

গ্রেণ;  

 প্রকহের আওর্ায় িরুরী পুণব তািন িোয়র্া 

বাবদ ৫৪৭৫টি  েসরবারহক কৃসষ উেকরণ, 

মৎি চাষ ও  াগে প্রসর্োেহনর কম তসূসচ 

িম্পন্ন করা েহয়হ । ২. মৎি চাষীহদর পুণব তািন কার্ তক্রহমর অংশ সেিাহব মাহ র 

রোনা িার ও চুন িরবরাে করা। 

৩. বয়স্ক এবং মসেো েসরবার প্রিান িম্পন্ন েসরবারহক িরুরী 

পুনব তািন িোয়র্া বাবদ  াগে ও  াগহের খায িরবরাে 

করা। 

 

১২। বাস্তবায়ন িমোিঃ  

১২.১ স্বে রময়াদী এবং পুহরা দ্ববহদসশক অথ তায়হন বাস্তবায়নািীন প্রকহের Periodic র্থ্য োওয়া র্ায় না। এ ািা 

বাস্তবায়নকারী কর্ততেক্ষ কর্ততক র্থার্থ মসনটসরং করা ও িম্ভব েয় না। এ রপ্রসক্ষহর্ এিরহনর িেবায়ু েসরবর্তন 

(Climate Change) িমী প্রকহের বাস্তবায়ন কার্ তক্রম গ্রেহণর পূহব ত অনুহমাসদর্ সবর্রণ েসরকেনা 

(েসরবার সভসিক) থাকা প্রহয়ািন। 

  

১২.২ প্রকহের সুসবিাহভাগী সনব তাচহন Need Assessment করা েহয়হ । সকন্তু প্রকে িমাসপ্ত ও উেকারহভাগীহদর 

িাসব তক অব্যাের্ আথ ত িামাসিক উন্নয়হনর িন্য কৃষক গ্রুে/সফল্ড স্কুহের মােহম প্রকে িমাসপ্তর ের রটকিই 

প্রযুসক্তর ব্যবোর িম্পহকত িারনা প্রদাহনর রকান সুহর্াগ রনই। 

 

১২.৩ প্রকহের আওর্ায় িংগৃেীর্ গাহ র চারা, মাহ র রোনা দূরবর্ী স্থান রথহক িংগ্রে কহর প্রকে এোকায় সবর্রণ কাহে 

অসিক িংখ্যক চারা ও রোনা মহর র্ায়, ফহে প্রকহের সুসবিাহভাগীরা িরুরী িোয়র্া েহর্ প্রাথসমক ের্ তাহয় বসির্ েয়।  
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১২.৪ প্রকহের ব্যয় সবহিষণপূব তক রদখা র্ায় রর্, সবসভন্ন অংহগ অনুহমাসদর্ ব্যয় েহর্ অসিক ব্যয় করা েহয়হ । 

 

১৩। সুোসরশিঃ  

১৩.১ দূহর্ তাগ প্রবন এোকায় এ িরহনর কার্ তক্রম গ্রেণ ফেপ্রসু েহয়হ  বহে প্রর্ীয়মান েয়। প্রকে সকংবা রািস্ব খাহর্  

কার্ তক্রম গ্রেহনর সুসবিাহথ ত FAO কর্ততক এ প্রকহের িাসব তক মূল্যায়ন (Impact Evaluation) উদােরণ 

সেিাহব গ্রেণ করা রর্হর্ োহর। 

 

১৩.২ প্রকহের আওর্ায় গৃেীর্ কার্ তক্রম রটকিই (sustainable) করার িন্য এ িরহনর প্রকে দসেহে  

Sustainability Plan থাকা প্রহয়ািন। 

 

১৩.৩ িরুরী িোয়র্া িমী প্রকহের উেকরণ (র্থা: গাহ র চারা; মাহ র রোনা) স্থানীয় ের্ তাহয় িংগ্রে পূব তক িরুরী সভসিহর্ 

সবর্রণ করহর্ েহব। 

 

১৩.৪ প্রকহের আওর্ায় সবসভন্ন অংহগ অনুহমাসদর্ বরাে েহর্ অসিক ব্যহয়র সবষয়টি মন্ত্রণােয় কর্ততক েরীক্ষা পূব তক এ 

সবভাগহক অবসের্ করহব। 
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“রেনহদসনং মাশরুম রডহভেেহমট প্রহিক্ট”  

শীষ তক প্রকহের িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

িমাপ্ত: জুন’ ২০১৩। 

 

১। প্রকহের নাম   : রেনহদসনং মাশরুম রডহভেেহমট প্রহিক্ট। 

২। প্রশািসনক মন্ত্রণােয় : কৃসষ মন্ত্রণােয়। 

৩। বাস্তবায়নকারী িংস্থা : কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তর (সডএই)। 

৪। প্রকহের অবস্থান : ১৭টি রিোয় অবসস্থর্। 
 

৫। প্রকে বাস্তবায়ন িময় ও ব্যয় :  
 

(েক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কসের্ ব্যয় প্রকৃর্ 

ব্যয়  

েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ 

বাস্তবায়নকাে 

অসর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূে প্রাক্কসের্ 

ব্যহয়র %) 

অসর্ক্রান্ত িময় 

(মূে প্রাক্কসের্ 

কাহের %) 
মূে  

 

িংহশাসির্ 

(প্রকে 

িাোয্য) 

 

মূে 

 

িংহশাসির্ 

৫০০০.০০ ৫৪৫০.৬৩ 

(-) 

৪৯৮৯.১২ িানুয়াসর, ২০০৯ 

েহর্  

জুন, ২০১৩ 

িানুয়াসর, ২০০৯ 

েহর্  

জুন, ২০১৩ 

এসপ্রে, ২০০৯ 

েহর্  

জুন, ২০১৩ 

- - 

 

৬। প্রকহের সবসভন্ন অহির বাস্তবায়নিঃ 

(েক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ 

নং 
প্রকহের সবসভন্ন অহির সববরণ একক 

সেসে অনুর্ায়ী েসরকসের্ 

েক্ষযমাো 
প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আসথ তক বাস্তব আসথ তক বাস্তব (%) 

(ক)  িনবে  ৬৬৯.০০ ৪৪ িন ৪৯৫.৯৪১ ৪৩ িন 
(খ) িরবরাে ও রিবা      

১। ভ্রমণ ব্যয় রথাক ২০.০০ রথাক ১৭.৩০৬ রথাক 

২। আয়কর রথাক ২.০০ রথাক ০.৮০০ রথাক 

৩। রেৌরকর রথাক ৩০.০০ রথাক ১০.৯৯৫ রথাক 

৪। ডাক, র্ার রথাক ১.০০ রথাক ০.৪৫০ রথাক 

৫। রটসেহফান সবে রথাক ৯.০০ রথাক ৪.৬৪০ রথাক 

৬। সবদুযৎ ব্যয় রথাক ১০০.০০ রথাক ৯৯.৭৭৮ রথাক 

৭। গ্যাি, জ্বাোনী রথাক ৫০.০০ রথাক ৪৩.৪৪৭ রথাক 

৮। রেহোে/লুসিহকট রথাক ৫০.০০ রথাক ৪৪.৬৬১ রথাক 

৯। মুদ্রণ ও প্রকাশনা রথাক ৫০.০০ রথাক ৪৩.৪৫০ রথাক 

১০। রষ্টশনারীি দ্রব্যাসদ ক্রয় রথাক ১৯.০০ রথাক ১৮.৯৬০ রথাক 

১১। গহবষণা ব্যয় রথাক ৯৫.০০ রথাক ৭৫.৯৬০ রথাক 

১২। বইেে /িামসয়কী ক্রয় রথাক ১০.০০ রথাক ৫.২১০ রথাক 

১৩। প্রচার ও সবজ্ঞােন ব্যয় রথাক ২২০.০০ রথাক ২১৯.৬৬৬ রথাক 

১৪। প্রসশক্ষণ ব্যয় িংখ্যা ১০০০.০০ ৭৩৮৩০ ৯৮০.১০৬ ৭০৯০৭  

১৫। মাশরুম েেীর িন্য সরভেসবং র্েসবে রথাক ১০.০০ রথাক ১০.০০ রথাক 

১৬। সশক্ষা িফর িংখ্যা ৩৫.০০ িংখ্যা ৩৫.০০ ৯২  

১৭। রিসমনার ওয়াকতশে িংখ্যা ১৬.০০ ১৬ ৪.৯২৪ ১৬ 

১৮। রডহভেহমট ওয়তাকতার  রথাক ৬৫০.০০ রথাক ৫৩২.৩৯৬ রথাক 

১৯। রকসমকযােস্ ক্রয় রথাক ৮০.০০ রথাক ৫৮.৪০৪ রথাক 

২০। মাশরুম স্পন উৎোদন িংখ্যা ৪৫০.০০ ৪৫০০০০০ 

প্যাহকট 

৪২৭.৩৩৬ ৪২২৫৩০০ 

প্যাহকট 
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ক্রিঃ 

নং 
প্রকহের সবসভন্ন অহির সববরণ একক 

সেসে অনুর্ায়ী েসরকসের্ 

েক্ষযমাো 
প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আসথ তক বাস্তব আসথ তক বাস্তব (%) 

২১। িম্মানী ভার্া রথাক ৫.০০ রথাক ৫.০০ রথাক 

২২। ইমহেক্ট এহিিহমট রথাক ৫.০০ রথাক ৪.৯৪৬ রথাক 

২৩। অন্যান্য ব্যয় রথাক ১১.০০ রথাক ১০.৮৭০ রথাক 

(গ) রমরামর্ ও িংরক্ষণ      

১। রমাটর র্ান িংখ্যা ৬.০০ ০৯ িংখ্যা ৫.৯৯৭ ৯  

২। আিবাবেে রথাক ৪.০০ রথাক ৩.১৫০ রথাক 

৩। কসম্পউটার ও িরঞ্জামাসদ রথাক ৫.০০ রথাক ৪.৯৯৮ রথাক 

৪। র্ন্ত্রোসর্ ও িরঞ্জামাসদ রথাক ১২.০০ রথাক ১১.৫৩৭ রথাক 

৫। অন্যান্য ভবন ও স্থােনা রথাক ১৩.০০ রথাক ১৩.০০ রথাক 

(ঘ) িম্পদ িংগ্রে ও ক্রয়      

১। রমাটরর্ান  িংখ্যা ১৫৫.০০ ৭  ১৫৪.৮০৭ ৭  

২। এয়ারকসন্ডশন  িংখ্যা ১২.৭৫ ৩০  ১২.৬১ ৩০  

৩। রিনাহরটর  িংখ্যা ১১.৮০ ৪  ১১.৮০ ৪  

৪। র্ন্ত্রোসর্  িংখ্যা ৬.৮০ ১৭  ৩.৬৬ ১৭  

৫। সডসিটাে কযাহমরা  িংখ্যা ১৩.০০ ১৩  ১৩.০০ ১৩  

৬। কসম্পউটার ও িরঞ্জামাসদ  িংখ্যা ৮.৯০ ১০  ৮.৯০ ১০  

৭। ফহটাকসেয়ার রমসশন  িংখ্যা ৭.৫০ ১০  ৭.৪৮ ১০  

৮। মাসিসমসডয়া  িংখ্যা ৩.০০ ১০  ২.৯৯ ১০  

৯। রটসেসভশন  িংখ্যা ৯.২৫ ২৫  ৯.২৫ ২৫  

১০। ররসেিাহরটর  িংখ্যা ৩৪০.০০ রথাক ৩৩৯.৮৬ রথাক 

১১। আিবাবেে  রথাক ১১৮.০০ রথাক ১১৭.৯১৭ রথাক 

(ঙ) সনম তাণ ও পূর্তকাি      

১। ভূসম উন্নয়ন ঘন সমটার ৩৮.১২ ১৫০০০ ঘন 

সমটার 

৩৮.১২ ১৫০০০ ঘন 

সমটার 

২। এহপ্রাচ ররাড, রেন, রগট সনম তাণ বগ তসমটার ৩৬.০০ ১০০০  ৩৬.০০ ১০০০  

৩। ল্যাবহরটরী সবসল্ডং সনম তাণ ৬টি (োকা) বগ তসমটার ২২১.৩৫০ ১১১৬  ২২১.২৬ ১১১৬  

৪। ডরসমটরী সবসল্ডং সনম তাণ টি (োকা) বগ তসমটার ২৫৯.১৪০ ১১১৬  ২৫৯.১৪ ১১১৬  

৫। কােচার োউি সনম তাণ ৬টি (োকা) বগ তসমটার ১১৪.৭৬০ ৫৫৮  ১১৪.৪৬ ৫৫৮  

৬। কােচার োউি সনম তাণ ২০টি (রিসমোকা) বগ তসমটার ১০৯.৬৬০ ৯৪০  ১০৫.৯৬ ৯৪০  

৭। এসনহমে োউি সনম তাণ ১টি (োকা) বগ তসমটার ২০.০০ ৯৩  ২০.০০ ৯৩  

৮। রষ্টাররুম সনম তাণ ১টি (োকা) বগ তসমটার ২০.০০ ৯৩  ২০.০০ ৯৩  

৯। ওয়াকতিে সনম তাণ ১০টি (রিসমোকা) বগ তসমটার ১২০.০০ ৯৪০  ১২০.০০ ৯৪০  

১০। পুরার্ন ডরসমটরী ও ল্যাবহরটরী সবসল্ডং 

িম্প্রিারণ 

বগ তসমটার ১০১.০০ ৬১৪  ৮৫.৪৮ ৬১৪  

১১। বাউন্ডারী রদয়াে সনম তাণ রাসনং সমটার ৯৭.৬০ ১৫০০  ৯৭.৫২৮ ১৫০০  

 িব তহমাটিঃ  ৫৪৫০.৬৩  ৪৯৮৯.১২  

 

৭।  কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণিঃ প্রকহের আওর্ায় রকান কাি অিমাপ্ত রনই। 
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৮।   প্রকহের েটভূসম, উহেশ্য ও বাস্তবায়নিঃ 

 

৮.১।  প্রকহের েটভুসমিঃ ২০০২ িাহে মাশরুম চাষ ও িম্প্রিারহণর েহক্ষয  প্রকে প্রস্তাব গ্রেণ করা েয়।  মাশরুহমর িম্ভাবনা 

এবং বাংোহদহশ এর কার্ তক্রম িফে েহব সকনা এটি সনসির্ েওয়ার েহক্ষয িরকার কর্ততক ২০০৩-২০০৬ রময়াহদ 

৪৮১.০০ েক্ষ টাকায় “রিাবোনবাগস্থ মাশরুম রিটার উন্নয়ন” শীষ তক প্রকে নাহম একটি প্রকে গ্রেণ করা েয় এবং মাচ ত 

২০১৪ এ  উক্ত প্রকহের কার্ তক্রম শুরু করা েয়। েরবর্ীহর্ ২০০৬-২০০৯ রময়াহদ ১৬০০.০০ েক্ষ টাকা ব্যহয় “মাশরুম 

উন্নয়ন” নাহম আরও একটি প্রকহের অনুহমাদন রদয়া েয় এবং এ প্রকহের আওর্ায় ৬টি িাব-রিটাহরর মােহম সকছু 

অবকাঠাহমা উন্নয়নিে চাষী, িম্প্রিারণ কমী, সশহোহযাক্তাগণহক মাশরুম বীি উৎোদন এবং োহর্ কেহম মাশরুম 

চাহষর উের প্রসশক্ষণ প্রদান, ররসডও টিসভিে সবসভন্ন গণমােহম প্রচার এবং িার্ীয় আন্তিতাসর্ক রমোয় প্রদশ তহণর 

মােহম মাশরুমহক িারাহদহশ িনসপ্রয় কহর রর্াো েয়। িারাহদহশ মাশরুহমর িনসপ্রয়র্া বৃসদ্ধর ফহে মাশরুহমর 

সুফেহক িনগহণর রদারহগািায় রেৌ াহনার েহক্ষয ১৬টি িাব-রিটাহরর িমিহয় ৫০০০.০০ েক্ষ টাকা টাকা ব্যহয় 

“রেনহদসনং মাশরুম রডহভেেহমট” শীষ তক প্রকে প্রস্তাবটি িানুয়ারী, ২০০৯ েহর্ জুন, ২০১৩ রময়াহদ অনুহমাসদর্ েয়। 

“রেনহদসনং মাশরুম রডহভেেহমট” শীষ তক প্রকে রিাবোনবাগ, িাভার, ঢাকািে এর আওর্ায় রদহশর সবসভন্ন রিোয় 

১৬টি িাব-রিটাহরর মােহম অবকাঠাহমা উন্নয়ন, ল্যাবহরহটরী স্থােন, র্ন্ত্রোসর্ ক্রয় ও প্রসশক্ষণ সুসবিা বৃসদ্ধ করা েহয়হ  

এবং সবহশ্বর সবসভন্ন উন্নর্ িাহর্র মাশরুম বাংোহদশ আবোওয়া উেহর্াগী চাষাবাহদর িন্য গহবষণা েসরচাসের্ েহয়হ । 

 

৮.২।  প্রকহের উহেশ্যিঃ আহোচয প্রকহের মূে উহেশ্যিমূে সননরুেিঃ 

 (ক)  বাংোহদহশ মাশরুম উন্নয়ন কার্ তক্রম রিারদারকরহণর সনসমি িার্ীয় মাশরুম উন্নয়ন ও িম্প্রিারণ রকহন্দ্র 

সবসভন্ন িাহর্র মাশরুহমর গহবষণা, উন্নয়ন, িম্প্রিারণ, িংগ্রে, িংরক্ষণ এবং গুণগর্ মান সনি তারণ ও 

সনসির্করণ সুহর্াগ সুসবিা সৃসষ্টপূব তক োগিই প্রযুসক্তর উদ্ভাবন এবং মানিম্মর্ মাশরুম উৎোদন সনসির্ 

করা; 

 (খ)  িার্ীয় মাশরুম উন্নয়ন ও িম্প্রিারণ রকহন্দ্রর সবসভন্ন উন্নয়ন কার্ তক্রম (গহবষণা, প্রসশক্ষণ, বীি দ্বর্রী এবং 

িহচর্নর্া বৃসদ্ধমুেক) রিারদারকরণ এবং সবসভন্ন রিোয় মাশরুম উে-রকন্দ্র উন্নয়হনর মােহম র্া 

সবহকন্দ্রীকরণপূব তক উদ্ভবুর্ সুফে িারা রদহশ রভাক্তা িািারহণর রদারহগািায় রেৌৌঁ াহনার ব্যবস্থা করা; 

 (গ)  ব্যােক কম তিংস্থাহনর সুহর্াগ দ্বর্রীর েহক্ষয মাশরুম সশহোহযাক্তা সৃসষ্ট এবং মাশরুম চাহষর মােহম আত্ম-

কম তিংস্থাহনর মহডে “মাশরুম েেী” কার্ তক্রম িারাহদহশ িম্প্রিারণ করা; 

 (ঘ)  সবসভন্ন িরহনর মাশরুম ও মাশরুমিার্ েহণ্যর উৎোদন বৃসদ্ধপূব তক িনিািারহণর সবহশষ কহর মসেো এবং 

সশশুহদর খায, পুসষ্ট ও আথ ত-িামাসিক সনরােিা সনসির্ করার িোয়র্া করা। 

 

৮.৩।  িংহশাসির্ এসডসে বরাে, অবমুসক্ত ও ব্যয়িঃ 

                 (েক্ষ টাকায়) 

আসথ তক 

ব র 

িংহশাসির্ এসডসে বরাে টাকা অবমুসক্ত  ব্যয় 

 রমাট টাকা প্রকে িাোয্য  রমাট টাকা প্রকে িাোয্য 

২০০৮-০৯ ৬১৯.৯৩ ৬১৯.৯৩ - ৬১৯.৯৩ ৬১৮.২৩ ৬১৮.২৩  

২০০৯-১০ ১৪৫০.০০ ১৪৫০.০০ - ১৪৫০.০০ ১৪২৭.০০ ১৪২৭.০০ - 

২০১০-১১ ১৪৪৬.৫৩ ১৪৪৬.৫৩ - ১৪৪৬.০০ ১৩০৪.৭৪ ১৩০৪.৭৪ - 

২০১১-১২ ১০২০.৮৮ ১০২০.৮৮ - ৮৯৭.০০ ৮৭০.৬৮ ৮৭০.৬৮ - 

২০১১-১৩ ৯১৩.৯৯ ৯১৩.৯৯ - ৭৭৯.০০ ৭৬৮.৪৭ ৭৬৮.৪৭  

রমাট ৫৪৫০.৬৩ ৫৪৫০.৬৩ - ৫ . ৩ ৪৯৮৯.১২ ৪৯৮৯.১২ - 

  
 

৮.৪।  প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্যিঃ 
 

প্রকে েসরচােহকর নাম পূণ তকােীন/ খন্ডকােীন রময়াদকাে 

িাহেে আেম্মদ 
প্রকে েসরচােক 

পূণ তকােীন ৩০/০৩/২০০৯ েহর্ ৩১/০৩/২০১২ 

ড. সনরদ চন্দ্র িরকার 
প্রকে েসরচােক 

পূণ তকােীন ০১/০৪/২০১২ েহর্ ৩০/০৬/২০১৩ 
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।  মূল্যায়ন েদ্ধসর্ (Methodology):  আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা 

েহয়হ িঃ 

 প্রকে  ক/িংহশাসির্ প্রকে  ক ের্ তাহোচনা; 

 প্রকহের সেয়াসরং কসমটির িভা/PEC িভার কার্ তসববরণী ের্ তাহোচনা; 

 মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ PCR ের্ তাহোচনা; 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমন েসরদশ তন; 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা; 

 

। েসরদশ তন ও িািারণ ের্ তহবক্ষণিঃ প্রকেটি আইএমইসড কর্ততক এবং ২৭/০৫/২০১৪ র্াসরহখ িহরিসমহন 

েসরদশ তন করা েয়। েসরদশ তনকাহে প্রকে েসরচােক ও িংসিষ্ট কম তকর্তাগণ উেসস্থর্ স হেন। ের্ তহবক্ষণিমূে সননরুেিঃ  

 এহপ্রাচ ররাড,  সনম তাণিঃ সডসেসে অনুিাহর ৩৬.০০ েক্ষ টাকা

  

বগ ত সমটার) । মাশরুম 
কুসমো ণ

িহরিসমহন এহপ্রাচ ররাড,  সনম তাণ

েয়| 

 

 

 

 

 

 

  

৬টি কােচার োউি সনম তাণিঃ সডসেসেহর্ প্রাক্কসের্ ব্যয় ১১৪.৭৬ েক্ষ টাকার সবেরীহর্ ঠিকাদারহক ১০৫.৫০ েক্ষ 

টাকায় উক্ত কাহির কার্ তাহদশ রদয়া েয় । েরবর্ীহর্ রভসরহয়শনিে উক্ত অংহগ ব্যয় েহয়হ  ১১৪.৪৭ েক্ষ টাকা। 

৯৩ (রমাট আয়র্ন ৫৫৮ বিঃসমিঃ) মাশরুম 

ণ রন 

সনম তাণ মাশরুম মাশরুম

৬টি োকা ল্যাবহরটরী সনম তাণিঃ সডসেসে প্রাক্কসের্ ব্যয় ২২১.৩৫ েক্ষ টাকা। 

মাশরুম

রন ণ

য়

সচেিঃ কােচার োউি 
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 মাশরুম 

 

  প্রকহের আওর্ায় ল্যাবহরটরী ও গহবষণার কাহি ব্যবোহরর িন্য র্ন্ত্রোসর্ ক্রয় করা েহয়হ । 

  

মহম ত প্রকে েসরচােক িানান

 

 

 

ণ সডসেসে  েক্ষ টাকা প্রাক্কসের্ 

মাশরুম 

এর ণ সনম তাণকাহির বাসেযক অবস্থা ও মান 

িহন্তাষিনক বহে প্রর্ীয়মান েয়

সডসেসে েক্ষযমাো অনুর্ায়ী  েক্ষ টাকা প্রাক্কসের্ 

িম্প্রিারণ ও 

প্রদশ তনীর (অিে সভসিক ও সবক্রয়েদ্ধ েক্ষ টাকা 

মহম ত প্রকে েসরচােক িানান।

Atomic Absorption Spectro photometer

অভযন্তরীণ
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 ভূসম উন্নয়নিঃ সডসেসে অনুর্ায়ী এখাহর্ বরাে স ে ৩৮.১২ েক্ষ টাকা। ভূসম উন্নয়হন (মাটির েসরমাণ ১৫০০০ 

ঘনসমটার) বরােকৃর্ অহথ তর িম্পূণ ত অংশ (৩৮.১২ েক্ষ টাকা) ব্যয় েহয়হ । ৮টি এোকার মাশরুম রিটাহরর (১) 

িাভার, ঢাকা (২) খহয়রর্ো, র্হশার (৩) রমহেদীবাগ, সিহেট (৪) শািনগা া, কুসমো (৫) ভািনডাংগা, 

ফসরদপুর (৬) োটোিারী, চট্টগ্রাম (৭) িাবহিটার, সদনািপুর (৮) িাব রিটার, কসটেবািার ভূসম উন্নয়ন করা 

েয়।  

১  প্রসশক্ষণিঃ প্রকহের আওর্ায় মাশরুম উৎোদন/উন্নয়ন ও িম্প্রিারহণর িন্য িংস্থানকৃর্ ১০.০০ েক্ষ টাকার  ১০০% 

ব্যয় করা েহয়হ   ৭০৯০৭ িনহক প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহয়হ । িার্ীয় মাশরুম রিটার িাভার, ঢাকা অসফহির 

আওর্ায় ১১,২৯২ িন চাষীহক ৩সদন রময়াহদ, ৩৯৮ িন টিওটিহক ১৪ সদন রময়াহদ, ১৫০০ িন কম তকর্তাহক ৫ সদন 

রময়াহদ, ১৩১৪ িনহক ১ সদহনর ওসরহয়হটশন, ৯০ িন সশে উহযাক্তাহক ৬০ সদন রময়াহদ (২ মাি) প্রসশক্ষণ প্রদান করা 

েহয়হ । উহেখ্য রর্, প্রসর্টি গ্রুহে ৩০ িন কহর প্রসশক্ষণাথী সনব তাচ তন করা েয়। প্রকে েসরচােক িানান রর্, েসেকায় 

সবজ্ঞােহনর মােহম প্রসশক্ষাণাথী িংগ্রে করা েহয়হ । মাশরুম 

“ ” এর সভসিহর্ প্রসশক্ষণ 

  “মাশরুমেেী”

েী রুম 

 

১২।  প্রকহের উহেশ্য অিতনিঃ 

েসরকসের্ উহেশ্য প্রকৃর্ অিতন (সেসিআর অনুিাহর) 

(ক) বাংোহদহশ মাশরুম উন্নয়ন কার্ তক্রম 

রিারদারকরহণর সনসমি িার্ীয় মাশরুম উন্নয়ন ও 

িম্প্রিারণ রকহন্দ্র সবহশ্বর িনসপ্রয় সবসভন্ন িাহর্র 

মাশরুহমর গহবষণা, উন্নয়ন, িম্প্রিারণ, িংগ্রে, 

িংরক্ষণ এবং গুণগর্ মান সনি তারণ ও সনসির্করণ 

সুহর্াগ সুসবিা সৃসষ্টপূব তক র্াহদর োগিই প্রযুসক্তর 

উদ্ভাবন এবং মানিম্মর্ মাশরুম উৎোদন সনসির্ 

করা; 

(ক) মাশরুহমর গহবষণা, উন্নয়ন, িম্প্রিারণ, িংগ্রে, 

িংরক্ষণ এবং গুণগর্ মান সনি তারণ ও সনসির্করহণর 

িন্য অর্যাধুসনক মাহনর ল্যাবহরটরী স্থােন করা 

েহয়হ  এবং ইহর্ামহে  সবহশ্বর িনসপ্রয় কহয়কটি 

িাহর্র মাশরুহমর রেন িংগ্রে কহর বাংোহদশ 

আবোওয়া উেহর্াগী চাষাবাহদর ন

গহবষণা কার্ তক্রম চেহ । 

(খ) িার্ীয় মাশরুম উন্নয়ন ও িম্প্রিারণ রকহন্দ্রর সবসভন্ন 

উন্নয়ন কার্ তক্রম (গহবষণা, প্রসশক্ষণ, বীি দ্বর্রী এবং 

িহচর্নর্া বৃসদ্ধমূেক) রিারদারকরণ এবং সবসভন্ন 

রিোয় মাশরুম উে-রকন্দ্র উন্নয়হনর মােহম র্া 

সবহকন্দ্রীকরণ পূব তক উদ্ভবুর্ সুফে িারা রদহশ রভাক্তা 

িািারহণর রদারহগািায় রেৌৌঁ াহনার ব্যবস্থা করা; 

(ক) সবহশ্বর িনসপ্রয় রেইন িংগ্রে 

 

(খ) প্রকহের মােহম িার্ীয় মাশরুম উন্নয়ন ও িম্প্রিারণ 

রকন্দ্র, িাভারিে এর আওর্ায় ১৬টি িাব রিটাহর 

চাষী, প্রসশক্ষক, কম তকর্তা ও সশেহযাক্তািে িব তহমাট 

৭০,৯০৭ িনহক প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহয়হ ।  

ম 
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েসরকসের্ উহেশ্য প্রকৃর্ অিতন (সেসিআর অনুিাহর) 

(গ) প্রকহের আওর্ায় ৪২,২৫,৩০০টি স্পন প্যাহকট 

উৎোদন করা েহয়হ , র্া মাশরুম উৎোদহনর িন্য 

িরকার সনি তাসরর্ স্বে মূহল্য মাশরুম চাষী ও 

িনিািারহণর সনকট সবক্রয় করা েহয়হ । এহর্ 

িারাহদহশ মাশরুম চাষ িম্প্রিারণ েহয়হ  এবং িনগণ 

মাশরুম চাহষ উৈবুদ্ধ েহয়হ । 

(গ) ব্যােক কম তিংস্থাহনর সুহর্াগ দ্বর্রীর েহক্ষয মাশরুম 

সশহোহযাক্তা সৃসষ্ট এবং মাশরুম চাহষর মােহম 

আত্ম-কম তিংস্থাহনর মহডে “মাশরুম েেী 

কার্ তক্রম” িারাহদহশ িম্প্রিারণ করা; 

(ক) ব্যসক্ত ের্ তাহয় মাশরুম সশে গহি উঠার কারহণ 

কম তিংস্থাহনর সুহর্াগ সৃসষ্ট েহয়হ । 

(খ) প্রকহের আওর্ায় ইহর্ামহে টি মাশরুম েেী দ্বর্রী 

েহয়হ । েেীর চাষীগণ মাশরুম চাষ কহর র্াঁহদর 

রবকারত্ব দূরীকরণিে আত্ব-কম তিংস্থাহনর সুহর্াগ 

রেহয়হ ন এবং র্াঁহদর অনুিরণ কহর আরও অহনহকই 

বর্তমাহন মাশরুম চাহষ উৈবুদ্ধ েহেন। 

(খ) মাশরুম একটি পুসষ্টকর ও ঔষুসিগুণ িম্পন্ন িবসি সবিায় 
প্রকহের উেকারহভাগী োসরবাসরক ের্ তাহয় মাশরুম চাষ 
চাসেহয় র্াওয়া ও দ্বদসনক খায র্সেকায় মাশরুম 

ব্যবোহরর ফহে মসেো ও সশশুহদর পুসষ্টেীনর্া 

অহনকাংশ োঘহব অবদান রাখহ ।  

 

১৩.০  উহেশ্য পুহরাপুসর অসিতর্ না েহে র্ার কারণিঃ  প্রকহের উহেশ্য শর্ভাগ অসিতর্ েহয়হ  বহে প্রর্ীয়মান েয়। 

 

১৪ ০ িমোিঃ 

 

 বাস্তবায়হন  িানা র্ায়। প্রকহের অব্যসয়র্ অথ ত এবং

উৎোসদর্ স্পন েহর্ সবক্রয়েব্ধ অথ ত িরকারী রকাষাগাহর রফরর্ রদয়া েহয়হ বো েহেও এর অনূকূহে গ্রেনহর্াগ্য

রকান র্থ্য োওয়া র্ায়সন।

 

১৫.০  সুোসরশিঃ

১৫ ১ েেী অিহের পুসষ্টর রর্াগান, কম তিংস্থান সৃসষ্টর েহক্ষয মাশরুম চাষহক আরও ব্যােকর্র করার িন্য রািস্ব বাহিহটর 

আওর্ায় সবযমান কার্ তক্রম অব্যাের্ রাখা রর্হর্ োহর।

১৫ বাস্তবাসয়র্

কম তসূচীহর্ গুরুত্ব

১৫  ‘ েী’ র রবিরকারী িংস্থা 

(NGO কার্ তক্রম

১৫

খাহর্ 

১৫.৫ প্রকহের অব্যসয়র্ অথ ত এবং উৎোসদর্ স্পন েহর্ সবক্রয়েব্ধ অথ ত িরকাসর রকাষাগাহর িমা প্রদান সবষহয় মন্ত্রণােয়

কর্ততক প্রকহের সেিাব সববরণী েরীক্ষা সনরীক্ষাপূব তক পূণ তাংগ প্রসর্হবদন এ সবভাহগ দাসখে করহর্ েহব । 
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“কৃসষ বীি উন্নয়ন এবং বসি তর্করণ প্রকহের (২য় ের্ তায়)”  

িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

(িমাপ্ত: জুন,২০১৩) 

 
১.০ বাস্তবায়নকারী িংস্থা   বাংোহদশ কৃসষ উন্নয়ন কহে তাহরশন 

২.০ প্রশািসনক মন্ত্রণােয়    কৃসষ মন্ত্রণােয় 

৩.০ প্রকহের অবস্থান     ২৭টি রিোর ৩৮টি উেহিো 

সবভাগ (৭টি) রিো (২৭টি) উেহিো (৩৮টি) 

১ ২ ৩ 

ঢাকা গািীপুর  গািীপুর িদর 

মুিীগঞ্জ মুিীগঞ্জ িদর, সিরািসদখান 

টািাইে মধুপুর  

িামােপুর  িামােপুর িদর, িসরষাবািী 

রশরপুর রশরপুর  িদর , নকো  

সকহশারগঞ্জ রোহিনপুর, োকুসিয়া 

রগাোেগঞ্জ রগােেগঞ্জ িদর, রমাকহ দপুর 

ফসরদপুর ফসরদপুর িদর 

চেগ্রাম চেগ্রাম চেগ্রাম িদর 

রািামাটি রািামাটি িদর 

রফনী রফনী িদর 

চাঁদপুর চাঁদপুর িদর 

কুসমো দাউদকাসি, রোমনা 

রািশােী রািশােী রািশােী িদর 

বগুিা বগুিা িদর, রশরপুর 

োবনা োবনা িদর, সুিানগর,আটগসিয়া 

রংপুর রংপুর রংপুর িদর, র্ারাগঞ্জ 

নীেফামারী রডামার  

সদনািপুর সদনািপুর িদর 

ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও িদর, বীরগঞ্জ 

খুেনা কুসষ্টয়া  কুসষ্টয়া িদর 

রমহেরপুর রমহেরপুর িদর 

র্হশার র্হশার িদর 

সিহেট সিহেট সিহেট িদর 

রমৌেভী বািার শ্রীমিে  

বসরশাে বসরশাে বসরশাে িদর 

সেহরািপুর সেহরািপুর িদর 

 

৪.০ প্রকহের বাস্তবায়ন িময় ও ব্যয়  

প্রাক্কসের্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় 

মূে 

(টাকা) 

(প্রিঃিািঃ) 

 

েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ 

বাস্তবায়নকাে 

অসর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূে প্রাক্কসের্ 

ব্যহয়র%) 

অসর্ক্রান্ত িময় 

(মূে 

বাস্তবায়নকাহের

%) 

মূে 

(টাকা) 

(প্রিঃিািঃ) 

 

িব তহশষ 

 িংহশাসির্ 

মূে 

(টাকা) 

(প্রিঃিািঃ) 

মূে িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

(১ম িংহশাসির্) 

৫৫১.৩৬ 

৫৫১.৩৬ 

(-) 

৫৫১.৩৬ 

৫৫১.৩৬ 

(-) 

৫৫১.৩৬ 

৫৫১.৩৫ 

(-) 

জুোই-২০১০ 

েহর্ জুন 

২০১৩ 

জুোই-

২০১০ েহর্ 

জুন ২০১৩ 

জুোই-২০১০ 

েহর্ জুন ২০১৩ 

প্রহর্ািয নয় প্রহর্ািয নয় 

৫.০ প্রকহের অথ তায়ন     প্রকেটি িম্পূণ ত সিওসব অথ তায়হন বাস্তবাসয়র্ েহয়হ । 
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৬.০ কাহির অি সভসিক বাস্তবায়ন   মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ সেসিআর এর র্হথ্যর সভসিহর্।   

(েক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ নং অহির নাম েসরমাণ 

িংহশাসির্ সডসেসে 

অনুর্ায়ী অহির প্রাক্কেন 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আসথ তক 

 

বাস্তব আসথ তক বাস্তব % 

১। োহভসেং এসটেহেনহিি রথাক ৬.০০ রথাক ৬.০০ রথাক 

(১০০%) 

২। রোহষ্টি রথাক ০.০৫ রথাক ০.০৫ রথাক 

(১০০%) 

৩। রটসেহফান সবে রথাক ০.৪৬ রথাক ০.৪৬ রথাক 

(১০০%) 

৪। ররসিহষ্টশন সফ রথাক ০.৫৫ রথাক ০.৫৫ রথাক 

(১০০%) 

৫। সবদুযৎ সবে রথাক ২৫.৭৫ রথাক ২৫.৭৫ রথাক 

(১০০%) 

৬। র্ানবােন ও কৃসষ র্ন্ত্রোসর্র িন্য 

জ্বাোনী দ্বর্ে 

রথাক ২২.৭৫ রথাক ২২.৭৫ রথাক 

(১০০%) 

৭। মুদ্রন ও প্রকাশনা রথাক ১.৩৪ রথাক ১.৩৪ রথাক 

(১০০%) 

৮। অসফি রষ্টশনারী রথাক ৩.০০ রথাক ৩.০০ রথাক 

(১০০%) 

৯। বই/িান তাে/ম্যাগাসিন রথাক ০.৬৬ রথাক ০.৬৬ রথাক 

(১০০%) 

১০। প্রচার ও সবজ্ঞােন রথাক ১.৫০ রথাক ১.৫০ রথাক 

(১০০%) 

১১। কৃষক প্রসশক্ষণ িংখ্যা ২৭.০০ ৪৫০০িন ২৭.০০ ৪৫০০ িন 

(১০০%) 

১২। কম তকর্তা প্রসশক্ষণ িংখ্যা ২.০০ ১২০ িন ২.০০ ১২০ িন 

(১০০%) 

১৩। দ্ববহদসশক প্রসশক্ষণ িংখ্যা ২০.০০ ৪ িন ২০.০০ ৪ িন 

(১০০%) 

১৪। দ্বদসনক সভসিহর্ সনহয়াসির্ 

শ্রসমক 

রথাক ৬৯.০০ রথাক ৬৯.০০ ৬৯.০০ 

(১০০%) 

১৫। ল্যাবহরটরী রকসমকযােস্ 

(ELISA রকসমকযাে িে) 

রথাক ৭৫.০০ রথাক ৭৫.০০ রথাক 

(১০০%) 

১৬। ব্লক প্রদশ তনী িংখ্যা ৮০.১৭ ১০২০ টি ৮০.১৭ ১০২০টি 

(১০০%) 

১৭। কৃসষ উেকরণ সবর্রহণর িন্য 

র্ানবােন খরচ 

রথাক ২.৬০ রথাক ২.৫৯৮ রথাক 

(১০০%) 

১৮। মাঠ সদবি িংখ্যা ৩৬.০০ ৩০০ টি ৩৬.০০ ৩০০টি 

(১০০%) 

১৯। প্রকে মূল্যায়ন রথাক ১.৭৬ রথাক ১.৭৫৩ রথাক 

(১০০%) 

২০। র্ানবােন রমরামর্ রথাক ২.৪৬ রথাক ২.৪৬ রথাক 

(১০০%) 

২১। কসম্পউটার ও অসফি িরঞ্জামাসদ রথাক ০.৮২ রথাক ০.৮২ রথাক 
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ক্রিঃ নং অহির নাম েসরমাণ 

িংহশাসির্ সডসেসে 

অনুর্ায়ী অহির প্রাক্কেন 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আসথ তক 

 

বাস্তব আসথ তক বাস্তব % 

রমরামর্ (১০০%) 

২২। ল্যাব িরঞ্জামাসদ রমরামর্ রথাক ৩.২০ রথাক ৩.২০ রথাক 

(১০০%) 

২৩। অসফি ভবন/িীমানা রদয়াে 

রমরামর্ 

রথাক ১০.৪৯ রথাক ১০.৪৯ রথাক 

(১০০%) 

২৪। ডাবে রকসবন সেক-আে ক্রয় িংখ্যা ২৪.৯৯ ১টি ২৪.৯৯ ১টি 

(১০০%) 

২৫। মটর িাইহকে ক্রয় িংখ্যা ৩.০০ ২ টি ৩.০০ ২টি 

(১০০%) 

২৬। সপ্রটার এবং স্কযানারিে 

কসম্পউটার 

িংখ্যা ৩.০০ ৩ টি ৩.০০ ৩টি 

(১০০%) 

২৭। ফহটাকসেয়ার িংখ্যা ৩.০০ ২ টি ৩.০০ ২টি 

(১০০%) 

২৮। অসফি আিবাবেে রথাক ৩.০০ রথাক ৩.০০ রথাক 

(১০০%) 

২৯। ল্যাবহরটরী আিবাব েে এবং 

আনুষাসিক 

রথাক ১.৬০ রথাক ১.৬০ রথাক 

(১০০%) 

৩০। ল্যাবহরটরী র্ন্ত্রোসর্ এবং 

গ্লািওয়যার 

রথাক ৭০.০০ রথাক ৭০.০০ রথাক 

(১০০%) 

৩১। রটসেহফান িংহর্াগ িংখ্যা ০.২৫ ২ টি ০.২৫ ২টি 

(১০০%) 

৩২। িংহর্াগ িিক রািঃসমিঃ ৭.৪৯ ১৭২ রািঃ 

সমিঃ 

৭.৪৯ ১৭২ 

রািঃসমিঃ 

(১০০%) 

৩৩। স্থায়ী রনট োউি বিঃসমিঃ ২৯.৯৭ ৩০০ 

বগ তসমিঃ 

২৯.৯৭ ৩০০বিঃসমিঃ 

(১০০%) 

৩৪। কােচার ররহকর সবদুযৎর্ায়ন িংখ্যা ৭.৫০ ৪৫ টি ৭.৫০ ৪৫টি 

(১০০%) 

৩৫। োিফরমার স্থােন (২০০ রকসভএ) িংখ্যা ৫.০০ ৩ টি ৫.০০ ৩টি 

(১০০%) 

 রমাট ব্যয়  ৫৫১.৩৬  ৫৫১.৩৫  

 

৭.০ কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণিঃ প্রকহের িমাসপ্ত প্রসর্হবদন (PCR) এর র্থ্যানুর্ায়ী এবং িহরিসমন েসরদশ তন ও 

িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা কহর িানা র্ায় প্রকহের আওর্ায় রকান কাি অবসশষ্ট নাই। 
 

৮.০ প্রকহের েটভূসম, উহেশ্য ও মূে কার্ তক্রমিঃ 

৮.১ েটভূসমিঃ 

বাংোহদহশ আলু প্রিানর্ িবসব্জ সেহিহব ব্যবহৃর্ েয় । বর্তমাহন সশহে আলুর ব্যবোর শুরু েহয়হ । ভাহর্র সবকে সেিাহব 

আলু ব্যবোহরর মােহম রদহশর খায ঘাটসর্ পূরণিে খায সনরােিা গহি রর্াো িম্ভব। রদহশ আলুর গি ফেন রেক্টর প্রসর্ 

১৫ রমিঃটন। র্া আলু উৎোদনকারী উন্নর্ রদহশর তুেনায় খুবই নগন্য। রর্মন: রেক্টর প্রসর্ োহি ৪০.১৯ টন/রেিঃ, 

রনদারল্যাহন্ড ৪১.৬৭ টন/রেিঃ, এবং যুক্তরাহে ৪৩.৬৭ টন/রেিঃ। এরূে কম ফেহনর িন্য সনন মাহনর বীিহকই দায়ী করা েয়।  

মান িম্পন্ন বীিআলু উৎোদহনর প্রিান অন্তরায় েহো আলুর ভাইরািিে অন্যান্য ররাগব্যাসি। ভাইরাি ররাহগ আক্রান্ত বীি 

আলু ৈারা আবাদ করহে েরবর্ী রিনাহরশহন আলুর ফেন ব্যােকভাহব কহম র্ায় (৬০-৮০%) এবং কৃষক ক্ষসর্গ্রস্থ েয়। এ 

কারহণ প্রসর্ বৎির সবহদশ েহর্ ভাইরাি মুক্ত ‘ই-ক্লাি’ বীি আলু আমদানী করহর্ েয়। 



42 

 

 

টিসুয কােচাহরর মােহম প্লাটহেট উৎোদন কহর র্া রথহক সমসনটিউবার, িীডার ও সভসি বীি আলু উৎোদন কহর কৃষক 

ের্ তাহয় ভাইরাি মুক্ত বীি আলু িরবরাে করা িম্ভব। এ েহক্ষয প্রকহের প্রথম ের্ তাহয় কাসশমপুর, গািীপুর ও নীেফামারীর 

রডামার খামাহর দুইটি টিসুযকােচার ল্যাবহরটরী স্থােন করা েহয়হ । ল্যাবহরটরী দুটির পূণ ত কার্ তক্রম চালু করা এবং সকছু 

সুহর্াগসুসবিা বৃসদ্ধ করার েহক্ষয ২য় ের্ তাহয় আহোচয প্রকেটি গ্রেণ করা েয়।  

 

৮.২ প্রকহের উহেশ্যিঃ  

 ক) টিসুযকােচাহরর মােহম প্লাটহেট উৎোদন এবং র্া রথহক িীডার, সভসি ও প্রর্যাসয়র্/মানহঘাসষর্ বীিআলু উৎোদন 

কহর রদহশ বীি আলু  আমদানী সনভ তরর্া কমাহনা ও দ্ববহদসশক মূদ্রা  িাশ্রয় করা ; 

 খ) নতুন  ািকৃর্ িাহর্র আলু ও েহবরী ফিহের প্রদশ তন প্লট স্থােন ও মাঠ সদবি োেহনর  মােহম িার্গুহো কৃষক 

ের্ তাহয় িনসপ্রয় করা ; 

 গ) বীি আলু ও েহবরী  উৎোদহনর আধুসনক কো রকৌশে িম্পহকত জ্ঞান ও দক্ষর্া বৃসদ্ধর েহক্ষয মাঠ ের্ তাহয় কম তকর্তা-

কম তচারী ও কৃষকহদর প্রসশক্ষণ প্রদান করা। 
 

৮.৩ প্রকহের মূে কার্ তক্রম 

(ক) প্রকে রময়াহদ ৯ (নয়) েক্ষ প্লাটহেট উৎোদন করা; 

(খ) নতুন িাহর্র আলু ও েহবরী ফিহের ১০২০ টি প্রদ তশনী প্লট স্থােন করা; 

(গ) কম তকর্তা ১২০ িন ও কৃষক ৪৫০০ িনহক প্রসশক্ষণ প্রদান করা; 

(ঘ) ৩০০ টি মাঠ সদবি বাস্তবায়ন করা; 

(ঙ) রডামার এবং কাসশমপুহর অবসস্থর্ দুইটি টিসুযকােচার ল্যাবহরটরী িংেগ্ন িায়গায় দুইটি ১৫০ বগ ত সমটার স্থায়ী রনট 

োউি ও  িংহর্াগ  িিক সনম তাণ করা; 

(চ) দুইটি টিসুযকােচার ল্যাবহরটরী েসরচােনার িন্য প্রহয়ািনীয় রকসমকযােস্ ও ল্যাবহরটরী ইকুইেহমট ক্রয় ও স্থােন করা 

এবং 

( ) ল্যাবহরটরীর রগ্রাথ রচম্বার ইহেসট্টসফহকশন কহর প্লাটহেট উৎোদহনর সুহর্াগ বৃসদ্ধ করা। 

 

৮.৪ প্রকেটির অনুহমাদন ও িংহশািন   

প্রকেটি ২০/১০/২০১০ র্াসরহখ মাননীয় েসরকেনা মন্ত্রী কর্ততক অনুহমাসদর্ েহয়হ  এবং ০১/১১/২০১০ র্াসরহখ কৃসষ 

মন্ত্রণােয় কর্ততক প্রশািসনক আহদশ িারী করা েহয়হ । েরবর্ীহর্ রমাট প্রকে ব্যয় ও রময়াদ অেসরবর্ীর্ ররহখ প্রকেটি ১ম  

িংহশািনী আকাহর মাননীয় কৃসষ মন্ত্রী কর্ততক অনুহমাসদর্ েহয়হ  এবং গর্ ১৫/০১/২০১৩ র্াসরহখ কৃসষ মন্ত্রণােয় কর্ততক 

প্রশািসনক আহদশ িারী করা েহয়হ । 

  

৮.৫ িংহশাসির্ এসডসে বরাে, অবমুসক্ত ও ব্যয়  

(েক্ষ টাকায়) 

আসথ তক ব র িংহশাসির্ এসডসে বরাে টাকা  

অবমুসক্ত 

ব্যয় 

রমাট টাকা প্রিঃিািঃ রমাট টাকা প্রিঃিািঃ 

২০১০-২০১১ ১৮৩.০০ ১৮৩.০০ - - ১৮২.৭৩ ১৮২.৭৩ - 

২০১১-২০১২ ২৫০.০০ ২৫০.০০ - - ২৪৯.৯৯৫ ২৪৯.৯৯৫ - 

২০১২-২০১৩ ১১৮.৬৩ ১১৮.৬৩ - - ১১৮.৬২২৮ ১১৮.৬২২৮ - 

রমাট ৫৫১.৬৩ ৫৫১.৬৩ -  ৫৫১.৩৫ ৫৫১.৩৫ - 

 

৮.৬ প্রকে মূল্যায়ন েদ্ধসর্িঃ 

 আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ িঃ 

 অনুহমাসদর্ সডসেসে ের্ তাহোচনা; 

 মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ প্রকহের বাস্তবায়ন অগ্রগসর্/সেসিআর ের্ তাহোচনা; 

 সেয়াসরং কসমটি/প্রহিক্ট ইমসপ্লহমনহটশন কসমটি িভার কার্ তসববরণী ের্ তাহোচনা; 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তন; 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা। 
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৮.৭ প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্যিঃ 

নং প্রকে েসরচােহকর  নাম ও েদবী পূণ ত/খণ্ডকােীন 

রময়াহদ 

রময়াদকাে 

রর্াগদান বদেী 

১) ড. রমািঃ ররিাউে কসরম, 

উে েসরচােক(মান সনয়ন্ত্রণ), বীি 

আলু সবভাগ, সবএসডসি, ঢাকা। 

পূণ তকােীন জুোই ২০১০ েহর্ প্রকে িমাপ্তকােীন 

িময় ের্ তন্ত 

 

৯.০ িািারণ ের্ তহবক্ষণিঃ 

িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্বহদন প্রনয়হণর সনসমি প্রকে কার্ তক্রম এ সবভাগ কর্ততক গাসিপুহরর কাসশমপুর ,চেগ্রাম ,রািামাটি ও 

নীেফামারীর রডামার উেহিোয় েসরদশ তন করা েয় । েসরদশ তন ের্ তহবক্ষণ সনন্মরূেিঃ 

 

৯.১  টিসুযকােচাহরর মােহম প্লাটহেট উৎোদন : 

প্রকেটির আওর্ায় গৃেীর্ কার্ তক্রম িমূহের মহে অন্যর্ম স ে ৯ (নয়) েক্ষ প্লাটহেট ঊৎোদন করা এবং র্া রথহক 

িীডার, সভসি ও প্রর্যাসয়র্ / মানহঘাসষর্ বীি আলু ঊৎোদন 

কহর রদহশ বীি আলু আমদানী সনভু তের্া কমাহনা ও দ্ববহদসশক 

মূদ্রা িাশ্রয় করা । প্রকে েসরচােক িানান, রি েহক্ষয প্রকহের 

প্রথম ের্ তাহয় বাস্তবাসয়র্ দুটি টিসুয কােচার ল্যাবহরটরীর 

(একটি গাসিপুহরর কাসশমপুহর অেরটি নীেফামারীর রডামাহর) 

মােহম প্লাটহেট ৯.০৬ েক্ষ ঊৎোদন করা েহয়হ । ঊক্ত 

প্লাটহেট রথহক ৯৭ রম.টন সমসনটিঊবার,সমসনটিঊবার রথহক 

১১৩২ রম. টন িীডার বীি এবং িীডার বীি রথহক ১৯৪০০ 

রম.টন সভসি বীি এবং সভসি বীি রথহক ১৯৪০০০ রম.টন 

প্রর্যাসয়র্ / মানহঘাসষর্ বীি আলু ঊৎোদন েহয়হ ।  

টিসুযকােচাহরর মােহম প্রর্যাসয়র্ / মানহঘাসষর্ বীি আলুর ৪ (চার ) টি নতুন িাহর্র আলু েহে- কাহরি, িাসগর্া, 

রেডী ররাহিটা ও সিট। এিব িাহর্র আলু বীি উন্নর্মাহনর এবং ররাগমুক্ত। রেক্টর প্রসর্ এর উৎোদন ১০-১২ রমিঃটন 

রর্খাহন ডায়মন্ড িাহর্র আলু রেক্টহর ৮ রথহক ১০ রমিঃটন উৎেন্ন েহয় থাহক। র্াই কৃষক ের্ তাহয় এর ব্যােক চাসেদা বৃসদ্ধ 

োহে। িরিসমহন েসরদশ তনকােীন স্থানীয় কৃষকহদর িাহথ মর্ সবসনময়কাহে  এ বীি িম্পহকত র্াহদর আগ্রহের সবষহয় 

িানা র্ায়।  

ল্যাহবর িন্য িংগৃেীর্ ল্যাবহরটরী র্ন্ত্রোসর্ ও িরঞ্জামাসদর র্াসেকা সনহচ রদয়া েে। 

ক্রিঃ নং ল্যাবহরটরী ইকুইেহমট/ গ্লািওয়ার েসরমান/িংখ্যা 

১. সিট এসি ২ টন ১৪  

২. মাসি চযাহনে (৮ চযাহনে) মাইহক্রাসেহেট ৪  

৩. মাইহক্রাসেহেট (সবসভন্ন আকাহরর) ১০  

৪. ইোইিা ওয়াশার ২  

৫. সেএইচ সমটার ২  

৬. সডসিটাে ফহটাসেসরয়সডক টাইমার কহরাোরিে ৪  

৭. োম্পে ক্রািার (ইোইিার িন্য) ২  

৮. সেএআর োইট ১৩০০  

৯. মট তার উইথ রেষ্টে ১০  

১০. সেহেট টিে ২,০০,০০০  

১১. কােচার রভহিে/ রবার্ে/ কসনকযাে ফ্লাস্ক ১২,৬০০  

১২. রটষ্ট টিউব (১৫০ সমসম x ২৫ সমসম) ১১,০০০  

১৩. সমিাসরং রবার্ে ২৩  

১৪. আম্বার কাোর রবার্ে ৫  

১৫. সডসিটাে োইহগ্রা সমটার ১  
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৯.২  স্থায়ী রনট োউিিঃ  

আলু বীি উৎোদহনর প্রথম 

এবং সৈর্ীয় িাে রনট 

োউহি িম্পন্ন করার েহক্ষয 

প্রকহের আওর্ায় কাসশমপুর 

টিসুয কােচার ল্যাবহরটরীর 

োহশ্বত ১৫০ বিঃসমিঃ স্থায়ী রনট 

োউি এবং নীেফামারীর 

রডামাহর ১৫০ বগ তসমটাহরর 

রমাট ৩০০ বগ তসমটাহরর ২টি 

স্থায়ী রনট োউি সনম তাণ করা েহয়হ ।  

 

৯.৩  কােচার ররহকর সবদুযর্ায়নিঃ  

অনুহমাসদর্ সডসেসে অনুর্ায়ী টিসুযকােচার ল্যাবহরটরীহর্ ৪৫টি কােচার ররহক সবদুযর্ায়ন করা 

েহয়হ । র্ার মহে গািীপুহরর কাসশমপুহর ২৩টি এবং নীেফামারীর রডামাহর ২২টি ররহক সবদুযর্ায়ন 

করা েহয়হ । কােচার ররহক সবদুযর্ায়হনর ফহে অসিক িংখ্যক প্লাটহেট িাসরবদ্ধ ভাহব কােচার 

ররহক রাখা র্াহে  এবং প্লাটহেটর বৃসদ্ধহর্ও িোয়ক েহে । 

 

৯.৪  রভৌর্ সনম তাণিঃ  

রভৌর্ সনম তাহণর আওর্ায় কাসশমপুর টিসুয কােচার ল্যাবহরটরীহর্ প্রহবশ েহথ ২৭ রািঃসমিঃ 

রেসরংহবান(herringbone) িংহর্াগ িিক সনম তাণ করা েহয়হ । রো-রভাহিি িমো 

িমািাহনর িন্য ৫০ রকসভএ সর্নটি োিফম তার স্থােন করা েহয়হ । এ ািা ১১৮ রািঃসমিঃ িীমানা 

প্রাচীর রমরামর্ করা েয়। অেরসদহক নীেফামারীর রডামাহর ১৪৫ রািঃসমিঃ রেসরংহবান (herringbone) িংহর্াগ 

িিক সনম তাণ করা েহয়হ । 
 

৯.৫  র্ানবােন ও অসফি িরঞ্জামিঃ  

র্ানবােন ও অসফি িরঞ্জাম িংগ্রহের আওর্ায় একটি ডাবে রকসবন সেক-আে, ২টি রমটর িাইহকে,৩টি সপ্রটার ও 

স্কযানারিে কসম্পউটার িংগ্রে করা েহয়হ । 
 

৯.৬ আিবাবেেিঃ  

প্রকহের আওর্ায় িংগৃেীর্ আিবাবেহের র্াসেকা সননরূেিঃ  

আিবাবেহের নাম েসরমাণ/টি 

০১. চীফ এসসটেসকউটিভ রটসবে ২  

০২. চীফ এসসটেসকউটিভ রচয়ার ২  

০৩. কসম্পউটার রটসবে ৪  

০৪. কসম্পউটার রচয়ার ৪  

০৫. বুক রশেফ ৩  

০৬. ফাইে রকসবহনট ৪  

০৭ েট রডস্ক রচয়ার ২১  

০৮. ল্যাবহরটরী সরভেসভং রচয়ার ১২  

 

৯.৭ প্রসশক্ষণ, ব্লক প্রদশ তনী ও মাঠ সদবিিঃ প্রকহের আওর্ায় সনি তাসরর্ ১০২০ টি প্রদশ তনীর মহে গর্ সডহিম্বর, ২০১২ ের্ তন্ত ১০২০ 

টি প্রদশ তনী িম্পন্ন েহয়হ । সনহন প্রদশ তনী িংক্রান্ত সববরণ রদয়া েহোিঃ 

প্রসশক্ষণ (িন) 

 সবষয় রািশােী ঢাকা খুেনা বসরশাে রংপুর চট্টগ্রাম সিহেট রমাট 

ক) কৃষক প্রসশক্ষণ ৪৮০  ১৭১০ ৪৫০ ৯০ ৯৬০  ৫৭০  ২৪০ ৪৫০০  

খ) কম তকর্তা 

প্রসশক্ষণ 

৩৮  ৩৫  ১৭  ১  ১৯  ৭  ৩  ১২০  
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ব্লক প্রদশ তনী (টি) 

ক) আলু ১০৯ ৩৩৯  ৯০  ২৪  ১৬৪  ৮৩  ৩১  ৮৪০ 

খ) েহবরী ২০  ৪২  ১২  ০ ৩৩  ৪৫  ২৮  ১৮০ 

                                                                        মাঠ সদবি 

৩১ ৭
 

৯.৮ প্রকহের বাস্তবায়ন/বাস্তবায়হনাির এর উের িাসব তক মন্তব্যিঃ প্রকেটি সনসব তহে র্থার্থভাহব বাস্তবাসয়র্ েহর্হ । 

বাস্তবায়নকােীন িমহয় রকান প্রকার প্রসর্বন্ধকর্ার সৃসষ্ট েয়সন। প্রকহের উহেশ্য অিতহনর সনসমি িকে কার্ তক্রম িঠিকভাহব 

েসরচাসের্ েহয়হ । েসরদশ তনকােীন িমহয় সবষয়টি েসরেসক্ষর্ েয়। বাস্তবায়নকােীন িমহয় প্রকহের রকান িমো না থাকহেও  

বাস্তবাহয়াির কাহে  প্রকহের কাহি দ্বদসনক সভসিহর্ সনহয়াসির্ শ্রসমকহদর রবর্ন ভার্াসদ ও ল্যাব েসরচােনার ব্যয় সনব তাহের 

অহথ তর িংস্থান না থাকায়, প্রকহের িকে কার্ তক্রম ব্যাের্ েহর্ র্াহে।  

 

প্রসশক্ষহণর সবষয়িমূে সননরূেিঃ 

১- আলুর িার্ েসরসচসর্ ও দ্ববসশষ্টয,  ২-বীি আলু উৎোদন কোহকৌশে, ৩-েহবরী উৎোদন প্রযুসক্ত, ৪- আলু ফিহের 

ররাগব্যাসি িনাক্তকরণ ও বাোইদমন ব্যবস্থােনা,  ৫- েহবরী ফিহে রোকামাকি ও ররাগবাোই দমন ব্যবস্থােনা, ৬- বীিআলু/ 

সশহে ব্যবোর উেহর্াগী-আলু িংগ্রে িটি তং-রগ্রসডং ও িংরক্ষণ ব্যবস্থােনা। 

 

৯.৯।  বই/িান তাে/ম্যাগাসিন ও প্রকাশনািঃ মুদ্রণ ও প্রকাশনার আওর্ায় সননবসণ তর্ প্রকাশনা ও িংগ্রহের কাি করা েহয়হ ।  

ক্রিঃ বই, িান তাে ও প্রকাশনার নাম েসরমান/টি 

১. প্লাট বাহয়াহটকহনােসি বই  ১  

২. বীি উৎোদন িংরক্ষণ ও সবেনন প্রযুসক্ত বই ৫  

৩. কাহরি িাহর্র আলুর ফিহের েসরসচসর্ ও দ্ববসশহষ্টযর উেহর িসচে কাোর সেফহেট ৪৬৫৭ 

৪. Virus of Potato and Seed Potato Production বই ১  

৫. Plant Biotechnology by A.d. Adrain Slan  বই ১  

৬. Glossary of Biotechnology  বই ১  

৭. Seed Potato Technology  by S.G.W  বই ১  

৮. সডহি রবাড ত ১  

৯. েহবরী ফিহের েসরসচসর্ ও দ্ববসশহষ্টযর উের চার কাোর সেফহেট  ২০০০ 

১০. িাসগর্া িাহর্র আলুর েসরসচসর্ ও দ্ববসশহষ্টযর উের চার কাোর সেফহেট ৪০০০  

১১. সিট িাহর্র আলুর েসরসচসর্ ও দ্ববসশহষ্টযর উের চার কাোর সেফহেট ৩০০০  

১২. োবসেক প্রসকউরহমট রটন্ডার ক্রয় সবক্রয় আইন ও সবসিমাো বই ২  

১৩. েসরেে নং-১ (আয়কর) ২০১০-১১ বাহিহটর আয়কর রক্ষহে আসনর্ েসরবর্তহনর ব্যাখ্যা বই ১ 

১৪. মূল্য িংহর্ািন কর িংক্রান্ত আইন (বই) ১  

 

১০.০ উহেশ্য ও অিতনিঃ 

উহেশ্য অিতন মন্তব্য 

টিসুযকােচাহরর মােহম প্লাটহেট উৎোদন 

এবং র্া রথহক িীডার, সভসি ও 

প্রর্যাসয়র্/মানহঘাসষর্ বীি আলু উৎোদন কহর 

রদহশ বীি আলু  আমদানী সনভ তরর্া কমাহনা ও 

দ্ববহদসশক মূদ্রা  িাশ্রয় করা । 

 

টিসুয কােচাহরর মােহম ৯.০৬৪৫০ েক্ষ প্লযাটহেট উৎেন্ন 

করা েহয়হ  র্া রথহক ঊক্ত প্লাটহেট রথহক ৯৭ রম.টন 

সমসনটিঊবার,সমসনটিঊবার রথহক ১১৩২ রম. টন িীডার 

বীি এবং িীডার বীি রথহক ১৯৪০০ রম.টন সভসি বীি 

এবং সভসি বীি রথহক ১৯৪০০০ রম.টন প্রর্যাসয়র্ / 

মানহঘাসষর্ বীি আলু ঊৎোদন েহয়হ  ও কৃষক ের্ তাহয় 

মানিম্পন্ন িীডার বীি িরবরাে সনসির্ েহয়হ । আলু 

বীহির আমদানী সনভ তরর্া হ্রাি রেহয়হ  এবং দ্ববহদসশক 

মুদ্রা িাশ্রয় েহয়হ । 

প্রকহের 

িমাসপ্ত 

প্রসর্হবদন 

(PCR) এর 

র্থ্যানুর্ায়ী 

এবং 

িরিসমন 

েসরদশ তহন 

রদখা র্ায় 
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নতুন  ািকৃর্ িাহর্র আলু ও েহবরী ফিহের 

প্রদশ তন প্লট স্থােন ও মাঠ সদবি োেহনর  

মােহম িার্গুহো কৃষক ের্ তাহয় িনসপ্রয় করা । 

১০২০টি ব্লক প্রদশ তনী ও ৩০০টি মাঠ সদবহির মােহম 

কৃষকহদর প্রসশক্ষহণর মােহম িার্গুহো কৃষক ের্ তাহয় 

িনসপ্রয় করা েহয়হ । 

অনুহমাসদর্ 

সডসেসে’র 

েক্ষযমাোনু

র্ায়ী উহেশ্য 

অসিতর্ 

েহয়হ । 

বীি আলু ও েহবরী  উৎোদহনর আধুসনক কো 

রকৌশে িম্পহকত জ্ঞান ও দক্ষর্া বৃসদ্ধর েহক্ষয 

মাঠ ের্ তাহয় কম তকর্তা-কম তচারী ও কৃষকহদর 

প্রসশক্ষণ প্রদান করা। 

১৭টি রিোর ৪৫০০ িন কৃষক এবং ১২০িন সফল্ড 

অসফিার রক  বীি আলু ও েহবরী  উৎোদহনর আধুসনক 

কো রকৌশে িম্পহকত প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহয়হ ।  

 

১১.০ প্রকহের প্রভাবিঃ 

প্রকেটি রদহশর ২৭টি রিোর ৩৮টি উেহিোয় বাস্তবাসয়র্ েহয়হ । প্রকেটির অন্যর্ম উহেশ্য স ে টিসুযকােচাহরর 

মােহম প্লযাটহেট উৎোদন এবং র্া রথহক সমসন টিউবার. িীডার, সভসি ও প্রর্যাসয়র্/মানহঘাসষর্ বীি আলু উৎোদন 

কহর রদহশ বীি আলু আমদানী সনভ তরর্া কমাহনা ও দ্ববহদসশক মুদ্রা িাশ্রয় করা। প্রকে েসরচােক িানান, প্রকে 

িমােনাহন্ত ১.৯৪ েক্ষ রমসট্টকটন প্রর্যাসয়র্/মানহঘাসষর্ আলু বীি উৎোদন িম্ভব েহয়হ । উৎোসদর্ আলু বীি 

সবএসডসি’র মােহম কৃষক ের্ তাহয় সবর্রণ করা েহয়হ । কৃষক ের্ তাহয় িরবরােকৃর্ বীি প্রসর্ বৎির ১০ (দশ) গুন োহর 

বৃসদ্ধ রেহয় প্রকে রময়াহদর ৩ (সর্ন) বৎিহর (১.৯৪x৩০) েক্ষ= ৫৮.২০ েক্ষ রমিঃটন প্রর্যাসয়র্/মানহঘাসষর্ বীি আলুর 

েসরমাণ দাসিহয়হ ।  

 

প্রকে িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা কহর িানা র্ায়, রনদারল্যান্ড রথহক রর্ িকে বীি আমদানী করা েয় র্ার 

রকসি প্রসর্ মূল্য ১২০েহর্ ১৫০ টাকা। সকন্তু রদহশই টিসুয কােচাহরর মােহম একই মাহনর বীি উৎোদন করহর্ রকসি 

প্রসর্ উৎোদন খরচ েয় ২৫ রথহক ৩০ টাকা। ফহে প্রসর্ রকসি বীহি প্রায় ১০০ টাকা দ্ববহদসশক মুদ্রা িাশ্রয় েয়। এ ািাও 

মান িম্পন্ন বীি উৎোদন ও র্া কৃষক ের্ তাহয় িরবরাে করায় আলুর ফেন প্রকে রময়াহদ প্রায় ১৫ রথহক ২০ েক্ষ 

রম.টন বৃসদ্ধ রেহয়হ  র্া খায সনরােিা গহি তুেহর্ সবহশষ ভূসমকা োেন করহ । আমদানী সনভ তরর্া কহম র্াওয়ায় 

সবএসডসি কর্ততক সনহিহদর বীি সনহিরা উৎোদন ও িংরক্ষণ কহর িঠিক িমহয় কৃষকহদর সনকট রেৌহ  রদয়া িম্ভব 

েহে। ফহে আগাম ররােন সনসির্ েহে, ফেন বৃসদ্ধ োহে, ররাগব্যসি কম িংগঠির্ েহে ও উৎোদন খরচ কম েহে। 

কৃসষ বান্ধব অথ তনীসর্র িন্য প্রকেটি অর্যন্ত িোয়ক েহয়হ ।  

 

         সনহন গর্ ৬ ( য়) ব হরর বীি আলু আমদানীর র্থ্য প্রদান করা েহো। 

বীি আলু আমদানীর েসরমাণ 

ক্রিঃনং উৎোদন বষ ত আমদানীকৃর্ বীহির েসরমাণ 

১। ২০১০-১১ ৮৯১৩.৮০ রম.টন 

২। ২০১১-১২ ৪৯৬০.০০ রম.টন 

৩। ২০১২-১৩ ৪২১১.৫৮ রম.টন 

৪। ২০১৩-১৪ ১২৪৪.৭৫ রম.টন 

উৎিিঃ কৃসষ িম্প্রিারণ অসিদপ্তর ( সড এ ই )- ( Quarantine ) িিসনহরাি-    চট্টগ্রাম 

 

কৃষহকর চাসেদাকৃর্ িনসপ্রয় রর্ িকে িাহর্র আলুর উৎি রদশ (েল্যান্ড) উৎোদন ও িরবরাে বন্ধ কহর সদহয়হ  র্া 

টিসুয কােচাহরর মােহম উৎোদন কহর কৃষক ের্ তাহয় িরবরাে করা িম্ভব েহে। সশহে ব্যবোর উেহর্াগী ও রপ্তানী 

রর্াগ্য বীি আলুর চাসেদা রমার্াহবক টিসুয কােচাহরর মােহম উৎোদন কহর চুসক্তবদ্ধ চাষী ের্ তাহয় িরবরাে করা িম্ভব 

েহে। প্রকেটির বাস্তবায়ন অথ তনীসর্হর্ িনাত্বক প্রভাব রফহেহ ।  
 

 

১২.০ উহেশ্য পুহরােসর অসিতর্ না েহে র্ার কারণিঃ প্রহর্ািয নয় 

 

১৩.০ বাস্তবায়ন িমোিঃ  

১৩.১ প্রকেটি সনসব তহে র্থার্থভাহব বাস্তবাসয়র্ েহর্হ । বাস্তবায়নকােীন িমহয় রকান প্রকার িমো েয়সন। 
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১৩.২ বাস্তবায়হনাির িমোিঃ 

প্রকেটির বাস্তবায়হনাির িমো রদখা সদহয়হ  । প্রকহের কাহি দ্বদসনক সভসিহর্ সনহয়াসির্ শ্রসমকহদর রবর্ন ভার্াসদ 

ও ল্যাব েসরচােনার ব্যয় সনব তাহের অহথ তর িংস্থান না থাকায়, প্রকহের আওর্ায় িংগৃেীর্ মাোমাে ব্যবোর ও ল্যাব 

র্ন্ত্রোসর্ েসরচােনার িকে কার্ তক্রম ব্যাের্ েহর্ র্াহে।  

 

১৪.০ সুোসরশিঃ 

১৪.১ প্রকেটি সনসব তহে র্থার্থভাহব বাস্তবাসয়র্ েহর্হ । বর্তমাহন প্রকহের আওর্ায় দীঘ তহময়াদী সুফে োওয়ার সনসমি প্রকে 

িমাসপ্তর এ ের্ তাহয় ল্যাব দু’টির কার্ তক্রম সুিবুভাহব েসরচােনার িন্য মন্ত্রণােয় কর্ততক র্থার্থ উহযাগ গ্রেণ করা 

প্রহয়ািন।    
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“রিচ এোকা উন্নয়ন ও প্রসশক্ষণ প্রকে-২য় ের্ তায়”  

শীষ তক প্রকহের িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 
 িমাপ্ত: জুন’ ২০১৩। 

 
১। প্রকহের নাম : রিচ এোকা উন্নয়ন ও প্রসশক্ষণ প্রকে-২য় ের্ তায়। 

২। প্রশািসনক মন্ত্রণােয় : কৃসষ মন্ত্রণােয়। 

৩। বাস্তবায়নকারী িংস্থা : বহরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্ততেক্ষ (সবএমসডএ)। 

৪। প্রকহের অবস্থান : রািশােী সবভাহগর রািশােী, চাঁোই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ রিোর ২৫টি 

উেহিো। 
৫। প্রকে বাস্তবায়ন িময় ও ব্যয় :  
 

প্রাক্কসের্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় 
সিওসব 
সবএমসডএ 
(সনিস্ব 

র্েসবে) 

েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ 

বাস্তবায়নকাে 
অসর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূে প্রাক্কসের্ 

ব্যহয়র%) 
মূে 

সিওসব 
সবএমসডএ 

(সনিস্ব র্েসবে) 

িংহশাসির্ 

(প্রকে িাোয্য) 
 

মূে 
 

িংহশাসির্ 

১৬১৫৪.২৩ 
১৫৭৯৪.২৩ 
৩৬০.০০ 

- ১৬১২৩.৪২ 
১৫৭৯৪.২৩ 
৩৬০.০০ 

১/৭/২০০৮ 
েহর্ 

৩০/৬/২০১৩ 

১/৭/২০০৮ 
েহর্ 

৩০/৬/২০১৩ 

১/৭/২০০৮ 
েহর্ 

৩০/৬/২০১৩ 

- 

 

৬। প্রকহের সবসভন্ন অহির বাস্তবায়ন: 
(েক্ষ টাকায়) 

ক্র: 

নং 
প্রহকের সবসভন্ন অহি সববরণ একক সেসে অনুর্ায়ী েসরকসের্ েক্ষযমাো প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

   আসথ তক বাস্তব  আসথ তক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক) রািস্ব     

১। িনবহের রবর্ন (সবএমসডএ সনিস্ব র্েসবে)  ৩০০.০০ েট ৩০০.০০ 

২। র্ানবােন রমরামর্ ও রক্ষণাহবক্ষণ (সবএমসডএ 

সনিস্ব র্েসবে) 
 ৩০.০০ েট ৩০.০০ 

৩। োসন সবর্রণ ব্যবস্থা রমরামর্ ও রক্ষণাহবক্ষণ  ২৫.০০ েট ২৪.৫৫ 

৪। প্রসশক্ষণ ভার্া  ১৩৯.৬০ ২৩৫০০ িন ১৩৯.৬০ 

৫। প্রসশক্ষণ িম্মানী  ১৯.৬৩ েট ১৯.৬৩ 

৬। প্রসশক্ষণ উেকরণ  ৩০.০০ েট ৩০.০০ 

৭। সবসবি  ৫০.০০ েট ৫০.০০ 

 রািস্ব রমাট:  ৫৯৪.২৩  ৫৯৩.৭৮ 

(খ) মূেিন     

৮। োসন সবর্রণ ব্যবস্থা সনম তাহণর মাোমাে ক্রয় িংখ্যা ১১২৫০.০০ ২৫০০ ১১২৫০.০০ 
৯। োসন সবর্রণ ব্যবস্থা সনম তাণ (প্রসর্টি ৬১০সম:) িংখ্যা ৪২৫০.০০ ২৫০০ ৪২৪৯.৬৪ 
১০। কসম্পউটার ক্রয় (সবএমসডএ সনিস্ব র্েসবে) িংখ্যা ৬.০০ ১০ ৬.০০ 
১১। ফহটাকসেয়ার রমসশন ক্রয় (সবএমসডএ সনিস্ব 

র্েসবে) 
িংখ্যা ১.৫০ ২ ১.৫০ 

১২। ফযাসটে রমসশন ক্রয় ((সবএমসডএ সনিস্ব র্েসবে) িংখ্যা ১.২০ ৪ ১.২০ 
১৩। অসফি আিবাবেে (সবএমসডএ সনিস্ব র্েসবে)  ৪.৮০ েট ৪.৮০ 

১৪। অন্যান্য (সপ্রটং ও মহনােসর দ্রব্যাসদ)  ১.৫০ েট ১.৫০ 

১৫। মাহঠ ব্যবহৃর্ র্ন্ত্রোসর্ (সবএমসডএ সনিস্ব র্েসবে)  ১৫.০০ েট ১৫.০০ 

১৬। মূল্য বৃসদ্ধ খাহর্ ব্যয়  ৩০.০০ েট ৩০.০০ 

 মূেিন রমাট:  ১৫৫৬০.০০  ১৫৫২৯.৬৪ 

 (ক) রািস্ব +(খ) মূেিন িব তহমাট:  ১৬১৫৪.২৩  ১৬১২৩.৪২ 
(৯৯.৯৮%) 
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৭। কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণ: প্রকহের আওর্ায় রকান কাি অিমাপ্ত রনই। 

৮। প্রকহের েটভূসম, উহেশ্য ও বাস্তবায়ন : 

৮.১। প্রহকের েটভূসম: রািশােী, চাঁোইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ রিোয় খায উৎোসদন বৃসদ্ধর েহক্ষয “বহরন্দ্র িমসির্ এোকা উন্নয়ন প্রকে 

(সবআইএসডসে)” এর কার্ তক্রম বাস্তবায়হনর মহে সদহয় ১৯৮৫ িাে রথহক গভীর নেকূে ৈারা রিচ সুসবিা প্রদাহনর কার্ তক্রম শুরু 

েয় এবং এ কার্ তক্রম সুিবুভাহব েসরচােনার িন্য ১৯৯২ িাহে “বহরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্ততেক্ষ” গঠন করা েয়। সবআইএসডসে 

প্রকেভুক্ত এেকায় স্থাসের্ গভীর নেকূহে রিচ এোকা উহেখহর্াগ্যভাহব বৃসদ্ধ োয়। বাস্তব অসভজ্ঞর্ায় রদখা র্ায়-কাঁচা রিচনাোয় 

প্রায় ৪০% রিহচর োসন সবসভন্নভাহব অেচয় েয়। র্া ািা কাঁচা রিচনাো/ভূ-উেসরস্থ রিচনাোর  মােহম উঁচু-সনচু রর্ রকান 

এোকায় রিহচর োসন সনহয় র্াওয়া িম্ভব েয়। 

 রিহচর োসনর অেচয় হ্রািপূব তক কমান্ড এসরয়া বৃসদ্ধর েহক্ষয ভূ-গভতস্থ রিচ নাোর সুসবিা সবহবচনা কহর ২৫০০টি ভূ-গভতস্থ রিচ 

নাো সনম তাহণর েহক্ষয “রিচ এোকা উন্নয়ন ও প্রসশক্ষণ-২য় ের্ তায়” প্রকেটি গ্রেণ করা েয় র্া ৩০/০১/২০০৮ র্াসরহখ “একহনক” 

কর্ততক অনুহমাসদর্ েয়। 

৮.২। প্রকহের উহেশ্য: আহোচয প্রকহের মূে উহেশ্য িমূে সননরূেিঃ 

(১)  ২৫০০টি োসন িরবরাে ব্যবস্থা (Buried Pope Line) সনম তাহণর মােহম গভীর নেকূে ৈারা উহিাসের্ ভূ-গভতস্থ 

োসন সুসনয়সন্ত্রর্ ও িহব তাচ্চ ব্যবোর সনসির্ করা এবং ৪০০০০ রেক্টর িসম রিহচর আওর্ায় আনা; 

(২) ২৩৫০০ িন কৃষকহক গভীর নেকূে েসরচােখনা ও রক্ষণাহবক্ষণ, রিচ ও োসন ব্যবস্থােনা, োসন সবর্রণ ব্যবস্থা সনম তাণ 

ও রক্ষণাহবক্ষণ, শে উৎোদন ও িার ব্যবোর, শে বহুমুখীকরণ, মৎে চাষ এবং র্াসন্ত্রক চাষাবাদ কার্ তক্রহমর উের 

সনসবি প্রসশক্ষণ প্রদান; 

(৩) স্থাসের্ গভীর নেকূেিমূহের রিচ এোকা বৃসদ্ধ ও সুিবু রিচ ব্যবস্থােনার মােহম অসর্সরক্ত ২.৫৭ েক্ষ রমিঃ টন ফিে 

উৎোদন বৃসদ্ধ করা; 

(৪) রিহচর োসনর ৪০% system loss কসমহয় িহব তাচ্চ রিচ দক্ষর্া অিতন করা; এবং 

(৫) ক্ষুদ্র ও প্রাসন্তক কৃষক এবং সদনমজুরহদর িন্য অসর্সরক্ত কম তিংস্থাহনর সুহর্াগ সৃসষ্ট করা। 

৮.৩। িংহশাসির্ এসডসে বরাে, অবমুক্ত ও ব্যয় : 

                                                                                                                                     (েক্ষ টাকায়) 
আসথ তক ব র িংহশাসির্ এসডসে বরাে টাকা অবমুসক্ত ব্যয় 

রমাট টাকা প্রকে িাোয্য রমাট টাকা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০০৮-০৯ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ - ২৯৯৯.৭৮ ২৯৯৯.৭৮ ২৯৯৯.৭৮ 

২০০৯-১০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ - ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ 

২০১০-১১ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ - ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ 

২০১১-১২ ২০০০.০০ ২০০০.০০ - ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১২-১৩ ২৭৬৪.০০ ২৭৬৪.০০ - ২৭৬৪.০০ ২৭৬৪.০০ ২৭৬৪.০০ 

রমাট= ১৫৭৬৪.০০ ১৫৭৬৪.০০ ৩৬০.০০ ১৫৭৬৩.৭৮ ১৫৭৬৩.৭৮ ১৫৭৬৩.৪২+ 
৩৬০.০০= 
১৬১২৩.৪২ 

 *বহরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্ততেহক্ষর সনিস্ব র্েসবহের। 

 

৮.৪। প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্য: 

প্রকে েসরচােহকর নাম পূণ তকােীন/খন্ডকােীন রময়াদকাে 
রমািঃ শসফকুর রেমান পূণ তকােীন ২৪/০৭/০৮ েহর্ ২৮/১১/২০১১ 

রমািঃ িাোিীর আেম খান পূণ তকােীন ২৮/১১/১১ েহর্ ১৫/১২/২০১১ 
রমািঃ ইকবাে রোহিন পূণ তকােীন ১৫/১২/১১ েহর্ ৩০/৬/২০১৩ 
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৮.৬। মূল্যায়ন েদ্ধসর্  (Methodology): আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ : 

 প্রকে  ক/িংহশাসদর্ প্রকে  ক ের্ তাহোচনা; 

 প্রকহের সেয়াসরং কসমটির িভা/সেইসি িভার কার্ তসববরণী ের্ তাহোচনা; 

 মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ সেসিআর ের্ তাহোচনা; 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই 

  এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তন; 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কাম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা। 

 

৯। েসরদশ তন ও িািারণ ের্ তহবক্ষণ: প্রকেটি আইএমইসড কৃতর্ক ৩০/০৯/২০১৩ র্াসরহখ িহরিসমহন েসরদশ তন করা েয়। 

েসরদশ তনকাহে প্রকে েসরচােক ও িংসিষ্ট কম তকর্তাগণ উেসস্থর্ স হেন। 
 

৯.১। প্রকহের মূে কার্ তক্রম: স্থাসের্ ২৫০০টি গভীর নেকূহের রিচ এোকা প্রসর্টিহর্ ৬.১০ সমটার ভূ-গভতস্থ নাো বৃসদ্ধ কহর ৪০,০০০ 

রেক্টর িসম রিহচর আওর্ায় সনহয় আিা ও রিহচর োসনর অেচয় ৪০% ররাি করা। প্রকে েসরচােক িনান রর্, ২৫০০টি গভীর 

নেকূহের রিচ এোকা প্রসর্টিহর্ ৬.১০ সমটার গভীর রিচ নাো বৃসদ্ধ কহর সডসেসে েসরকেনা অনুিাহর িম্পন্ন করা েহয়হ । 

সনহনাক্ত প্রকে এোকা িহরিসমহন েসরদশ তন করা েয়িঃ- 

 

৯.২। েসরদসশ তর্  অংগ (গভীর 

নেকূে): 
ভূগভতস্থ  রিচ নাো  সনম তাহণর  পূহব তর  অবস্থা 

পূব ত অবস্থা 
ভূগভতস্থ  রিচ নাো  সনম তাহণর  

েরবর্ী  অবস্থা 

 রিো-চাঁোই নবাবগঞ্জ 
উেহিো- নাহচাে 
ইউসনয়ন-নাহচাে 
রমৌচা-সঘওন-২ 
রিএে নং- ১৪৫। 
দাগ নং-১৪২৭। 

রিচ নাোর িরণ ভূ-উেসরস্থ রিচ নাো ২০০০-০" সফট ইউসেসভসি ৮" 

ডায়া ভূ-গভতস্থ োইে োইন 

স্থােন করা েহয়হ । 

 চাষকৃর্ িসমর েসরমাণ ৬০ একর। ৭৫ একর অথ তাৎ ১৫০০ একর 

বৃসদ্ধ রেহয়হ । 

 রেক্টর প্রসর্ রিচ খরচ ২৯.০০ টাকা। ২১.০০ টাকা (রিচ খরচ িাশ্রয় 

েহয়হ )। 

 উেকারহভাগীহদর িংখ্যা ৭৫ িন। ১০৫ িন (উেকারহভাগীহদর 

িংখ্যা বৃসদ্ধ রেহয়হ । 
৯.৩। েসরদসশ তর্  অংগ (গভীর 

নেকূে): 
ভূগভতস্থ  রিচ নাো  সনম তাহণর  পূহব তর  অবস্থা 

পূব ত অবস্থা 
ভূগভতস্থ  রিচ নাো  সনম তাহণর  

েরবর্ী  অবস্থা 

 রিো-রািশােী 
উেহিো- র্াহনার 
ইউসনয়ন-র্ােি 
রমৌচা- রমাের 
রিএে নং- ১৪৬। 
দাগ নং-২০৮। 

রিচ নাোর িরণ ভূ-উেসরস্থ রিচ নাো ২০০০-০" সফট ইউসেসভসি ৮" 

ডায়া ভূ-গভতস্থ োইে োইন 

স্থােন করা েহয়হ । 

 চাষকৃর্ িসমর েসরমাণ ৬০ একর। ৭৫ একর। অথ তাৎ ১৫০০ একর 

বৃসদ্ধ রেহয়হ । 

 রেক্টর প্রসর্ রিচ খরচ ২৯.০০ টাকা। ২১.০০ টাকা। (রিচ খরচ িাশ্রয় 

েহয়হ ) 

 উেকারহভাগীহদর িংখ্যা ৭৫ িন। ১০৫ িন। (উেকারহভাগীহদর 

িংখ্যা বৃসদ্ধ রেহয়হ । 
৯.৪। েসরদসশ তর্ অংগ (গভীর নেকূে): ভূগভতস্থ  রিচ নাো  সনম তাহণর পূহব তর অবস্থা 

পূব ত অবস্থা 
ভূগভতস্থ  রিচ নাো  সনম তাহণর  

েরবর্ী  অবস্থা 

 রিো-রািশােী 
উেহিো- র্াহনার 
ইউসনয়ন-র্ােি 
রমৌচা- বাহি বষ ত 
রিএে নং- ১৩০। 
দাগ নং-৩৭২। 

রিচ নাোর িরণ ভূ-উেসরস্থ রিচ নাো ২০০০-০" সফট ইউসেসভসি ৮" 

ডায়া ভূ-গভতস্থ োইে োইন 

স্থােন করা েহয়হ । 

 

 রিচ প্রদানকৃর্ এসরয়া ৩৯.৮৮ রেক্টর। ৬০.৮৬ রেক্টর। 

 

 রেক্টর প্রসর্ রিচ খরচ ৩০৭০/- ২২০২/- (রিচ খরচ িাশ্রয় 

েহয়হ ) 

 

 উেকারহভাগীহদর িংখ্যা ৭০ িন। ১০২ িন। (উেকারহভাগীহদর 

িংখ্যা বৃসদ্ধ রেহয়হ । 



51 

 

৯.৫। েসরদসশ তর্  অংগ (গভীর 

নেকূে): 
ভূগভতস্থ  রিচ নাো  সনম তাহণর   পূহব তর  অবস্থা 

 

ভূগভতস্থ  রিচ নাো  সনম তাহণর  

েরবর্ী  অবস্থা 

 রিো-রািশােী 
উেহিো- েবা। 
ইউসনয়ন-নওোটা। 
রমৌচা- বাগিারা-৩ 
রিএে নং- ৯৮। 
দাগ নং-১৩০০। 

রিচ নাোর িরণ ভূ-উেসরস্থ রিচ নাো ২০০০-০" সফট ইউসেসভসি ৮" 

ডায়া ভূ-গভতস্থ োইে োইন 

স্থােন করা েহয়হ । 

 চাষকৃর্ িসমর েসরমাণ ৪৫.০০ রেক্টর। ৫৩.০০ রেক্টর। 

 রেক্টর প্রসর্ রিচ খরচ ২৬০০ টাকা ১৯৮৪/- (রিচ খরচ িাশ্রয় েহয়হ ) 

 উেকারহভাগীহদর িংখ্যা ৬০ িন। ৮০ িন। (উেকারহভাগীহদর 

িংখ্যা বৃসদ্ধ রেহয়হ । 
৯.৬। ক্রয় কর্ তক্রম ের্ তাহোচনা: : েসরসশ তর্ প্রকে অংহগর ক্রয় কার্ক্রহমর নসথ ের্ তাহোচনা করা েয়। সেসেআর-২০০৮ অনুিাহর ক্রয় 

কার্ তক্রম িম্পন্ন করা েহয়হ । র্থার্থ ভাহব সবজ্ঞসপ্ত প্রচার, দরেে রখাো, দরেে মূল্যায়নও রচয়ারম্যান, বরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন 

কর্ততেহক্ষর অনুহমাদনক্রহম কর্ তাহদশ ও কার্ ত িম্পাদন করা েহয়হ । র্া ািা ১ রকাটি টাকার উহদ্ধত ক্রয় কার্ তক্রহমর রক্ষহে 

সিসেটিইউ এর ওহয়ব িাইহট প্রচার করা েহয়হ । 
 

৯.৭। কাহির গুণগর্ মান ের্ তহবক্ষণ: ৮" ডায়া ইউসেসভসি োইে ৬ ফুট মাটির সনচ সদহয় স্থােন করা েহয়হ ।  এহর্ োইহের 

উেসরভাহগ চাষাবাদ স্বাভাসবক রহয়হ । প্রসর্টি স্কীহমর স্থােনায় েসরকেনা অনুিাহর ১০টি কহর েীহের আউটহেট উচু/সনচু স্থাহন 

রভহদ স্থােন করা েহয়হ । রর্ রকান  আউটহেট রথহক প্রহয়ািন অনুিাহর োসন িরবরাে করা েহে। র্া ািা  ইউসেসভসি োইে 

েইন ও েীহের দ্বর্রী  আউটহেহটর গুনগর্মান র্াচাই কহর িহন্তাষিন প্রর্ীয়মান েহয়হ । 
 

৯.৮। কৃষকহদর িাহথ আহোচনা দ্ববঠক: প্রকে এোকা েসরদশ তনকাহে উেকারহভাগী কৃষকহদর িাহথ দ্ববঠক করা েয়। প্রকহের 

কার্ তাহদশিম্পাদহনর ের কৃষকগহণর অসভমর্ সননরূে: 
(১) কাচা/আিা োকা িারহফি রিচনাোর মােহম র্ারা অহেক্ষাকৃর্ কম িসমহর্ চাষাবাদ করহর্ োরহর্া। বর্তমাহন র্াহদর 

চাষাবাদ এোকা বৃসদ্ধ রেহয়হ । 

(২) িসম অিমর্ে অথ তাৎ উচু/সনচু েওয়ার কারহণ অহেক্ষাকৃর্ উচু িসমহর্ িারহফি রচব নাোর মােহম রিচ রদয়া রর্র্না। 

বর্তমাহন র্া িম্ভব েহে। 
(৩) িারহফি রিচ নাোর োসনর অেচহয়র কারহণ র্াহদর রিচ কার্ তক্রহম সবদুযৎ খরচ রবশী েহর্া। বর্তমাহন ২৫% সবদুযৎ িাশ্রয় 

েহয়হ । 

(৪) কৃষক অথ তাৎ উেকারহভাগীগণ িানান রর্, ৬.১০ সমটার (২০০ ফুট) ভূ-গভতস্থ রিচ নাো স্থােন র্াহদর প্রহয়ািহনর তুেনায় 

র্হথষ্ট েয়সন। ভূ-গভতস্থ রিচ নাোর োসনর েসরমাণ প্রহয়ািনুিাহর বৃসদ্ধ করা েহে র্ারা আহরা রবশী িসম রিহচর আওর্ায় 

আনহর্ োরহব এবং উৎোদন বৃসদ্ধ োহর। 
 

৯.৯। প্রসশক্ষণ কর্ তক্রম: প্রকহের আওর্ায় প্রসশক্ষণ অংহগর েক্ষযমাো অনুর্ায়ী প্রসশক্ষণ ম্যানুয়াে প্রণয়ন েব তক সবসভন্ন কযাটাগসর 

সভসিক ২৩.৫০০ িহনর সবেরীহর্ ২৩,৫০০ িন (১০০%) কৃষকহক গভীর নেকূে েসরচােনা ও রক্ষণাহবক্ষণ, রিচনাো 

ব্যবস্থােনা, োসন সবরর্ণ ব্যবস্থা সনম তাণ ও রক্ষণাহবক্ষণ, শে উৎোদন ও িার ব্যবোর, শে বহুমুখীকরণ, বনায়ন, মৎে চাষ 

এবং র্াসন্ত্রক চাষাবাহদর উের সনসবি প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহয়হ । েসরদশ তকাহে প্রসশক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকহদর িাহথ আহোচনায় রদখা 

র্ায়-র্াহদর অহনহকরই এ সবষহয় ভাে জ্ঞান থাকহেও রকউ রকউ প্রসশক্ষণ গ্রেণ করার েহরও প্রসশক্ষহণর সবষয়বস্তু িম্পহকত 

রর্মন সকছুই বেহর্ োহরনসন। এ রক্ষহে প্রসশক্ষণ কার্ তক্রম  আরও িেির্র ও কার্ তকর করার প্রহয়ািন স ে। 
 

১০। প্রকহের উহেশ্য অিতন : 
 

ক্র: নং েসরকসের্  উহেহশ প্রকৃর্  অিতন  (সেসিআর  অনুিাহর  ) 
১। ২৫০০টি েসন িরবারাে ব্যবস্থা (Buried Pipe Line)  

সনম তাহনর মােহম গভীর নেকূে ৈারা উহিাসের্ ভূ-গভতস্থ োসন 

সুসনসরের্ ও িহব তাচ্চ ব্যবোর সনসির্ করা এবং ৪০০০০ রেক্টর িসম 

রিহচর আওর্ায় আনা; 

২,৫০০টি োসন িরবরাে ব্যবস্থাএ ৪০০০০ রেক্টর 

িসম রিহচর আওর্ায় আনা েহয়হ । 

২। ২৩৫০০ িন কৃষকহক গভীর নেকূে েসরচােকনা ও রক্ষণাহবক্ষণ, রিচ 

ও োসন ব্যবস্থােনা, োসন সবর্রণ ব্যবস্থা সনম তাণ ও রক্ষণাহবক্ষণ, শে 

উৎোদন ও িার ব্যবোর, শে বহুমুশীকরণ, বনায়ন, মৎে চাষ এবং 

র্াসন্ত্রক চাষাবাদ কার্ তক্রহমর উের সনসবি প্রসশক্ষণ প্রদান; 

২৩,৫০০ কৃষকহক েসরকেনা অনুিাহর প্রসশক্ষণ 

প্রদান করা েহয়হ । 

৩। স্থাসের্ গভীর নেকূেিমূহের রিচ এোকা বৃসদ্ধ ও সুিবু রিচ ব্যবস্থােনার 

মােহম অসর্সরক্ত ২.৫৭ েক্ষ রমিঃ টন ফিে উৎোদন বৃসদ্ধ করা; 

উৎোদন বৃসদ্ধ রেহয়হ । 

৪। রিহচর োসনর ৪০% system loss কসমহয় িহব তাচ্চ রিচ দক্ষর্া 

অিতন করা; এবং 

প্রসর্টি সস্কহম ৬১০ সম: (২০০০ ফুট) োসনর োইেোইন 

স্থােহনর ফহে োসনর system loss কসমহয় 

৫। ক্ষুদ্র ও প্রাসন্তক কৃষক এবং সদনমজুরহদর িন্য অসর্সরক্ত কম তিংস্থাহনর 

সুহর্াগ সৃসষ্ট করা। 

কম তিংস্থাহনর অসর্সরক্ত সুহর্াগ সৃসষ্ট েহয়হ । 
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১১। উহেশ্য পুহরাপুসর অসিতর্ না েহে র্ার কারণ: প্রকহের উহেশ্য অসিতর্ েহয়হ  বহে প্রর্ীয়মান েয়। 

১২। বাস্তবায়ন িমো : 

১২.১। গভীর নেকূে এোকায় ৬.১০ সম: অথ তাৎ ২০০০ ফুট ভূ-গভতস্থ রিচ নাো স্থােন র্হথষ্ট নয় বহে কৃষক অথ তাৎ উেকারহভাগীগণ 

অসভমর্ প্রকাশ কহরন। বাস্তবর্ার আহোহক এর েসরির প্রহয়ািন অনুিাহর আহরা বৃসদ্ধ করা প্রহয়ািন। 

১২.২। প্রকহের সর্নিন প্রকে েসরচােক সনহয়াগ/বদেী করা েহয়হ । এহক্ষহে প্রকে েসরচােক বদেী িংক্রান্ত মন্ত্রীেসরষদ সবভাগ 

কর্ততক গঠির্ কসমটির সুোসরশ  ািাই অে প্রকহের প্রকে েসরচােক েসরবর্তন/বদেী করা েহয়হ । 

১২.৩। প্রসশক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকহদর িাথ আহোচনায় রদখা র্ায় র্াহদর অহনহকই এ সবষহয় ভাে জ্ঞান থাকহেও রকউ রকউ প্রসশক্ষণ গ্রেণ 

করার েহরও প্রসশক্ষহণর সবষয়বস্তু িম্পহকত রর্মন সক ই বেহর্ োহরনসন। 

১৩। সুোসরশ: 

১৩.১। বাস্তবর্ার  আহোহক প্রসর্টি গভীর নেকূহের এোকায় ৬.১০সম: (২০০০ ফুট)ইউসেসভসি ভূ-গভতস্থ রিচ নাো স্থােন করা েহয়হ  

র্া প্রহয়ািন অনুিাহর র্হথষ্ট নয় বহে প্রর্ীয়মান েহয়হ । প্রহকের আওর্ায় উৎোদন বৃসদ্ধকহে ভূ-গভতস্থ রিচনাোর এসরয়া  আহরা 

বৃসদ্ধ এবং ভূগভতস্থ োসনর ব্যবোর েসরোর কহর ভূেসরস্থ োসনর অসিকর্র ব্যবোর করার সবষহয় সবএমসডএ কর্ততেক্ষ 

েরীক্ষা/সনরীক্ষা পূব তক কর্ তকর ব্যবস্থা গ্রেণ করহর্  োহর (অনু:৮.৪/১২.২)। 

১৩.২। প্রকে বাস্তবায়নািীন অবস্থায় প্রকে েসরচােকহক বদেী/ সনহয়াহগর  সবষহয় সবসি অনুিাহর প্রকে েসরচােক বদেী িংক্রান্ত 

মন্ত্রীেসরষদ সবভাগ কর্ততক গঠির্ কসমটির সুোসরশ  ািাই অে প্রকহের প্রকে েসরচােক েসরবর্তন/বদেী করা েহয়হ । ভসবষ্যহর্ 

রকান প্রকহের প্রকে েসরচােক বদেী/সনহয়াহগর রক্ষহে কসমটি'র সুোসরশ গ্রেণ বাের্ামূেক করার সবষহয় িংসিষ্ট মন্ত্রণােয় 

কর্ তকর েদহক্ষে গ্রেণ করহব (অনু: ৮.৪/১২২)। 

১৩.৩। বহরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্ততেক্ষ (সবএমসডএ) এর বাস্তবায়নািীন/চেমান প্রকেিমূহের (রর্ িকে প্রকহের প্রসশক্ষণ কার্ তক্রম 

রহয়হ ) প্রসশক্ষণ িংক্রান্ত কার্ তক্রমগুহো আরও িেির্র/কার্ তকর করার িন্য প্রহয়ািনীয় সনহদ তশনা প্রদান করহব (অনু: 

৯.৯/১২৩)। 
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“রিচ এোকা বসি তর্করণ ও উন্নয়ন”  

শীষ তক প্রকহের িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

িমাপ্ত: জুন’ ২০১৩। 

 

১। প্রকহের নাম : রিচ এোকা বসি তর্করণ ও উন্নয়ন। 

২। প্রশািসনক মন্ত্রণােয় : কৃসষ মন্ত্রণােয়। 

৩। বাস্তবায়নকারী িংস্থা : বহরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্ততেক্ষ (সবএমসডএ)। 

৪। প্রকহের অবস্থান : ঠাকুরগাঁও, েিগি ও সদনািপুর রিো। 

৫। প্রকে বাস্তবায়ন িময় ও ব্যয় :  

 

প্রাক্কসের্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ 

বাস্তবায়নকাে 

অসর্ক্রান্ত 

ব্যয় (মূে 

প্রাক্কসের্ 

ব্যহয়র%) 

অসর্ক্রান্ত 

িময় (মূে 

প্রাক্কসের্ 

কাহের %) 

 

মূে 

িংহশাসির্ 

(প্রকে 

িাোয্য) 

 

মূে 

 

িংহশাসির্ 

৫১২৪.৫৯ - ৫০৭৪.০৬ এসপ্রে, 

২০১০ 

েহর্ জুন, 

২০১৩ 

 এসপ্রে, ২০১০ 

েহর্ জুন, 

২০১৩ 

  

 

৬। প্রকহের সবসভন্ন অহির বাস্তবায়ন: 

(েক্ষ টাকায়) 

ক্র: 

নং 

প্রহকের সবসভন্ন অহি সববরণ একক সেসে অনুর্ায়ী েসরকসের্ 

েক্ষযমাো 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আসথ তক বাস্তব আসথ তক বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) রািস্ব 

 

     

 িরবরাে রিবা      

১। ডাক েট ০.২৫ েট ০.২৫ েট 

২। রটসেহফান/রটসেগ্রাফ েট ২.০০ েট ২.০০ েট 

৩। সবদুযৎ েট ৩.০০ েট ৩.০০ েট 

৪। রেহোে ও লুসিকযাট েট ৮.০০ েট ৮.০০ েট 

৫। মূদ্রণ ও প্রকাশনা েট ১.০০ েট ১.০০ েট 

৬। মসনোরী, িীে ও েযাম্প েট ১.৫০ েট ১.৫০ েট 

৭। প্রচার ও সবজ্ঞােন েট ২.০০ েট ২.০০ েট 

৮। প্রসশক্ষণ ভার্া েট ১৯.০০ ৬৫০০ িন ১৯.০০ ৬৫০০ িন 

৯। প্রসশক্ষণ িম্মানী েট ৮.০০ েট ৮.০০ েট 

১০। প্রসশক্ষণ িামগ্রী েট ১০.০০ েট ১০.২৮ েট 

১১। প্রসশক্ষণ উহৈািন ও িমােনী েট ৪.০০ েট ৪.০০ েট 

১২। প্রসশক্ষণাথীহর্র র্ার্ায়ার্ ভার্া েট ৩.০০ েট ৩.০০ েট 

১৩। কসম্পউটার িরঞ্জাম েট ০.৫০ েট ০.৫০ েট 

১৪। অন্যান্য ব্যয় েট ১.০০ েট ১.০০ েট 

১৫। প্রদশ তনী েট িংখ্যা ১৪.২৪ ১৬০টি ১৪.২৪ ১৬০টি 

১৬। র্ানবােন রমরামর্ ও রক্ষণাহবক্ষণ িংখ্যা ৪.০০ - ৪.০০ - 

১৭। ক্রটিপূণ ত/অহকহিা গভীর নেকূে পুনব তািন িংখ্যা ৭০০.০০ ১০০টি ৬৯৯.৮৯ ১০০টি 

 রািস্ব রমাট:  ৭৯১.৮৯  ৭৯১.৬৬  
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(খ) মূেিন      

 িম্পদ িংগ্রে      

১। সেক আে িংখ্যা ২০.০০ ১টি ২০.০০ ১টি 

২। মটর িাইহকে ক্রয় িংখ্যা ৮.৪০ ১০টি ৮.৪০ ১০টি 

৩। মাঠ িরঞ্জামাসদ ক্রয় েট ৩.০০ েট ৩.০০ েট 

৪। কসম্পউটার ক্রয় িংখ্যা ১.৮০ ৩টি ১.৮০ ৩টি 

৫। ফহটাকসেয়ার রমসশন িংখ্যা ১.০০ ১টি ১.০০ ১টি 

৬। োসন সবর্রণ ব্যবস্থা সনম তাহণর িন্য 

ইউসেসভসি োইে ও সফটিংি ক্রয় 

সম: ২৮০২.৮০ ৩৮৫০০০সম: ২৮০২.৫০ ৩৮৫০০০

সম: 

৭। সনম তাণ      

 রেসনং রশড, গ্যাহরি ও অসফি সবসল্ডং 

সনম তাণ (প্রসর্টি ৩৩০ বগ তসমটার, 

সর্নর্ো) 

িংখ্যা ২০০.০০ ৫টি ২০০.০০ ৫টি 

৮। োসন সবর্রণ ব্যবস্থা বসি তর্করণ িংখ্যা ১২৪৫.৭০ ১০০০টি ১২৪৫.৭০ ১০০০টি 

 মূেিন রমাট:  ৪২৮২.৭০  ৪২৮২.৭০  

(গ) সফসিকযাে কনটিনহিসি  ০.০০  ০.০০  

(ঘ) োইি কনটিনহিসি  ৫০.০০  ০.০০  

 প্রকে ব্যয়  ৫১২৪.৫৯  ৫০৭৪.০৬ 

(৯৯.০২%) 

(১০০%) 

 

৭। কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণ: প্রকহের আওর্ায় রকান কাি অিমাপ্ত রনই। 

৮। প্রকহের েটভূসম, উহেশ্য ও বাস্তবায়ন : 

৮.১। প্রহকের েটভূসম: ১৯৬২-৬৪ এবং েরবর্ীহর্ ৮০ দশহকর পূহব ত বাংোহদশ োসন উন্নয়ন রবাড ত েিগি, ঠাকুরগাঁও এ 

সদনািপুর রিোর ১৩টি থানায় ১.২১৭টি গভীর নেকূে স্থােন কহর। শুরু রথহকই ব্যবস্থােনা এবং কাসরগসর 

িমোিসনর্ কারহণ স্থাসের্ গভীর নেকূেিমূে িঠিকভাহব েসরচােনা ও ব্যবহৃর্ েয়সন। স্থাসের্ গভীর নেকূেিমূে 

িঠিকভাহব েসরচােকনা ও ব্যবোহরর উহেহশ্য কৃসষ মন্ত্রণােহয়র অিীহন বহরন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্ততেক্ষ (সবএমসডএ) 

এর সনকট ০৮/০১/২০০৩ র্াসরহখ েস্তান্তর করা েয়। েস্তান্তহরর েহর সবএমসডএ গভীর নেকূেিমূে রমরামর্ কহর িচে 

কহর। সকন্তু ১,২১৭টি গভীর নেকূহে রখাো  োকা রিচ নাো স ে, রর্ গুহো রবসশর ভাগই ভািা এবং অহকহিা স ে। 

কৃষহকরা রখাো নাোগুো নূযনর্ম ব্যবোর করহর্ োরহর্া না। এ রপ্রসক্ষহর্ সবএমসডএ ২০০৩-২০০৮ রময়াহদ রিচ 

এোকা উন্নয়ন ও প্রসশক্ষণ প্রকহের মােহম ১,২১৭টি গভীর নেকূহের ভূ-গভতস্থ োইে োইন (বাসরড োইে) সনম তাণ 

কহর। উক্ত বাসরড োইে োইন সনম তাহণর ফহে ২৯,৩৮৯ রেক্টর িসম সনয়সন্ত্রর্ রিচ ব্যবস্থােনায় আনা েয়। প্রকে 

এোকায় সুিবু োসন সবর্রণ ব্যবস্থার ফহে রিচ খরচ কম েয় এবং উৎোদনও বৃসদ্ধ োয়। প্রসর্টি োইে োইন দুই বা 

সর্ন সদহক সবস্তৃর্ এবং দ্বদঘ তয ৬১০ সমটার রথহক ১,০০০ সমটার ের্ তন্ত। কৃষকহদর চাসেদা অনুর্ায়ী োইে োইহনর দ্বদঘ তয 

র্হথষ্ট নয় এবং কৃষহকরা োইে োইহনর অভাব পূরহণর িন্য মাটির রিচ নাো সনম তাণ কহর, ফহে রিচ খরচ বৃসদ্ধ 

োয়। এ রপ্রসক্ষহর্ প্রস্তাসবর্ প্রকেটির আওর্ায় ১,০০০টি গভীর নেকূহের প্রসর্টি গভীর নেকূহে ১,০০০ সমটিার ের্ তন্ত 

ভূ-গভতস্থ োইে োইন সবি তর্করহণর িন্য প্রকেটি গৃর্ীর্ েয়। 

৮.২। প্রকহের উহেশ্য: আহোচয প্রকহের মূে উহেশ্য িমূে সননরূেিঃ 

(১) ১,০০০টি োসন সবর্রণ ব্যবস্থার োইে োইন বসি তর্করণ এবং Alternate Wetting and 

Drying (AWD) েদ্ধসর্হর্ গভীর নেকূে এোকায় রিচ এোকা বৃসদ্ধর মেহম অসর্সরক্ত ১২,০১০ 

রেক্টর িসমহর্ সুসনয়সন্ত্রর্ রিচ সুসবিা প্রদাহনর ফহে অসর্সরক্ত প্রা ০.৬০েক্ষ রমসেক টন খায শে 

উৎোদন; 

(২) ১০০টি ক্রটিপূণ ত ও অহকহিা গভীর নেকূে পুনব তািন কহর পূহব তর ব্যবস্থা চেমান রাখা; 

(৩) রিচ কাহি ব্যবহৃর্ োসনর অেচয় ররাি এবং রিহচর দক্ষর্া বৃসদ্ধ কহর গভীর নেকূহের মােহম ভূ-গভতস্থ 

োসনর সুিবু ব্যবোর সনসির্করণ এবং 

(৪) সুিবু রিচ ব্যবস্থার িন্য ৬,৫০০ িন কৃষকহক গভীর নেকূে ব্যবোর ও রক্ষণাহবক্ষণ, Alternate 

Wetting and Drying (AWD) েদ্ধসর্হর্ রিচ প্রদান, শে ও িার ব্যবোর, শে বহুমূখীকরণ, 

বনায়ন, মা  চাষ ও কৃসষ র্াসন্ত্রকীকরণ সবষহয় প্রসশক্ষণ প্রদান। 

৮.৩। অনুহমাদন অবস্থা: ‘রিচ এোকা বসি তর্করণ ও উন্নয়ন’ শীষ তক প্রকেটি ৫১২৪.৫৯ েক্ষ টাকা প্রাক্কসের্ ব্যহয় এবং 

এসপ্রে, ২০১০ েহর্ জুন ২০১৩ রময়াহদ ১৩/০৪/২০১০ র্াসরহখ একহনক কর্ততক অনুহমাসদর্ েয়। 
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৮.৪। িংহশাসির্ এসডসে বরাে, অবমুক্ত ও ব্যয় : 

(েক্ষ টাকায়) 

আসথ তক ব র িংহশাসির্ এসডসে বরাে টাকা 

অবমুসক্ত 

ব্যয় 

রমাট টাকা প্রকে 

িাোয্য 

রমাট টাকা প্রকে 

িাোয্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০৯-১০ - - - - - - - 

২০১০-১১ ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ - ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ - 

২০১১-১২ ১১৪০.০০ ১১৪০.০০ - ১১৪০.০০ ১১৪০.০০ ১১৪০.০০ - 

২০১২-১৩ ২২৩৪.৫৯ ২২৩৪.৫৯ - ২২৩৪.৫৯ ২২৩৪.০৬ ২২৩৪.০৬ - 

রমাট= ৫০৭৪.৫৯ ৫০৭৪.৫৯ - ৫০৭৪.৫৯ ৫০৭৪.০৬ ৫০৭৪.০৬ - 

 

৮.৫। প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্য: 

প্রকে েসরচােহকর নাম পূণ তকােীন/খন্ডকােীন রময়াদকাে 

রমািঃ শামসুে রোদা 

র্িবিায়ক প্রহকৌশেী 

সবএমসডএ, রািশােী 

পূণ তকােীন ৩০/১১/২০১০ েহর্ ৩০/৬/২০১৩ 

 

৮.৬। মূল্যায়ন েদ্ধসর্ (Methodology): আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ 

করা েহয়হ : 

 প্রকে  ক/িংহশাসির্  ক ের্ তাহোচনা; 

 প্রকহের সেয়াসরং কসমটির িভার কার্ তসববরণী ের্ তাহোচনা 

 মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ সেসিআর ের্ তাহোচনা; 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদ তশন; 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তা ও উেকারহভাগীহদর িাহথ আহোচনা। 

৯। েসরদশ তন ও িািারণ ের্ তহক্ষণ: প্রকেটি আইএমইসড কর্ততক ২১/১১/২০১৩ েহর্ ২৩/১১/২০১৩ ইং র্াসরখ ের্ তন্ত 

িহরিসমন েসরদশ তন করা েহয়হ । েসরদশ তনকাহে প্রকে েসরচােক ও িংসিষ্ট কম তকর্তাগণ উেসস্থসর্ স হেন। 

৯.১। প্রহকের মূে কার্ তক্রম : ১০০০টি গভীর নেকূহের ভূ-গভতস্থ রিচনাো বসি তর্ করহণর মােহম অসর্সরক্ত ১২০১০ রেক্টর 

িসম সুসনয়সন্ত্রর্ রিহচর আওর্ায় সনহয় আিা এবং ১০০টি পুরার্ন অহকহিা গভীর নেকূে পুনব তািন কহর পুনরায় 

রিচকার্ ত েসরচােনা করা। এ ািা ৬৫০০ িনহক প্রসশক্ষণ প্রদান করা। 

 প্রকহের আওর্ায় সনসম তর্ গভীর নেকূহের ভূ-গভতস্থ রিচনাো বসি তর্করণ কাহির সননবসণ তর্ প্রকে এোকািমূে 

িহরিসমহন েসরদ তশন করা েয়। ের্ তহবক্ষণ তুেনামূেক  ক আকাহর (প্রকে বাস্তবায়হনর পূহব ত এবং েহর) সনহন রদয়া 

েে: 

৯.২। েসরদসশ তর্ অংগ (গভীর নেকূে): রিচনাো বসি তর্ করহণর সববরণ পূব ত অবস্থা বর্তমান বসি তর্ অবস্থা 

 রিো-ঠাকুরগাঁও 

উেহিো-ঠাকুরগাঁও 

ইউসনয়ন-িগন্নাথপুর 

রমৌিা-সিসিয়া 

গনকু নং-আরএইচ-১২৫ 

রিচ নাোর দ্বদঘ তয ৬১০.০০ সমটার ১০০০.০০ সমটার 

 চাষকৃর্ িসমর েসরমাণ ৬৭.০০ একর ১০৯.০০ একর 

 উেকারহভাগী (চাষী) ৪৫ িন ৭২ িন 

 উৎোসদর্ িাহনর েসরমাণ ৬৪০০.০০ মণ ১০২২৫.০০মণ 

 

      

৯.৩। েসরদসশ তর্ অংগ (গভীর নেকূে): রিচনাো বসি তর্ করহণর সববরণ পূব ত অবস্থা বর্তমান বসি তর্ অবস্থা 

 রিো-ঠাকুরগাঁও 

উেহিো-ঠাকুরগাঁও 

ইউসনয়ন-িগন্নাথপুর 

রমৌিা-সিসিয়া 

গনকু নং-আরএইচ-১২৫ 

রিচ নাোর দ্বদঘ তয ৬১০.০০ সমটার ১০০০.০০ সমটার 

 চাষকৃর্ িসমর েসরমাণ ৬৭.০০ একর ১০৯.০০ একর 

 উেকারহভাগী (চাষী) ৪৫ িন ৭২ িন 

 উৎোসদর্ িাহনর েসরমাণ ৬৪০০.০০ মণ ১০২২৫.০০মণ 
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৯.৪। েসরদসশ তর্ অংগ (গভীর নেকূে): রিচনাো বসি তর্ করহণর সববরণ পূব ত অবস্থা বর্তমান বসি তর্ অবস্থা 

 রিো-ঠাকুরগাঁও রিচ নাোর দ্বদঘ তয ৬১০.০০ সমটার ১০০০.০০ সমটার 

 উেহিো-বাসেয়াডাসি চাষকৃর্ িসমর েসরমাণ ৫৯.০০ একর ৯৯.০০ একর 

 ইউসনয়ন-বিবািী উেকারহভাগী  ৩৫ িন ৫৫ িন 

 রমৌিা-রবেোরা উৎোসদর্ িাহনর েসরমাণ ৫৪৫০.০০ মণ ৯২৫০.০০মণ 

 গনকু নং-সবসড-৩২ 

     

৯.৫। েসরদসশ তর্ অংগ (গভীর নেকূে): রিচনাো বসি তর্ করহণর সববরণ পূব ত অবস্থা বর্তমান বসি তর্ অবস্থা 

 রিো-ঠাকুরগাঁও রিচ নাোর দ্বদঘ তয ৬১০.০০ সমটার ১০০০.০০ সমটার 

 উেহিো-রাণীশংককে চাষকৃর্ িসমর েসরমাণ ১১০.০০ একর ১৭২.০০ একর 

 ইউসনয়ন-রোহিনগাঁও উেকারহভাগী  ২৫ িন ৪৭ িন 

 রমৌিা-ভান্ডারা উৎোসদর্ িাহনর েসরমাণ ৮৭০০.০০ মণ ১৫০৫০.০০মণ 

 গনকু নং-আরএইচ-৩১২ 

      

৯.৬। েসরদসশ তর্ অংগ (গভীর নেকূে): রিচনাো বসি তর্ করহণর সববরণ পূব ত অবস্থা বর্তমান বসি তর্ অবস্থা 

 রিো-েিগি রিচ নাোর দ্বদঘ তয ৬১০.০০ সমটার ১০০০.০০ সমটার 

 উেহিো-রবাদা চাষকৃর্ িসমর েসরমাণ ৬২.০০ একর ৯৯.০০ একর 

 ইউসনয়ন-চিনবািী উেকারহভাগী  ৫৬ িন ৮২ িন 

 রমৌিা-চিনবািী উৎোসদর্ িাহনর েসরমাণ ৬৩০০.০০ মণ ১০০০০.০০মণ 

 গনকু নং-সব-১৬ 

 

৯.৭। কৃষকহদর িাহথ আহোচনা দ্ববঠক: প্রকে এোকা েসরদশ তকাহে উেকারহভাগী কৃষকহদর িাহথ দ্ববঠক করা েয়। প্রকে 

কার্ তিম্পাদহনর ের কৃষকহদর অসভমর্ সননরূে: 

(১) রিচনাোর দ্বদঘ তয বৃসদ্ধর ফহে বর্তমাহন র্ার অহেক্ষাকৃর্ দুহরর িসমহর্ োসন রিচ সদহর্ রকান িমো েয় না এবং 

আহগর রচহয় রবশী েসরমাণ িসমহর্ চাষাবাদ করহর্ োরহ ; 

(২) আহগ দূহরর িসমহর্ রিচ সদহর্ োসন অেচয় রবশী ের্ এবং খরচ রবশী ের্। বর্তমাহন োসন অেচয় কম েয় এবং 

কম খরহচ রবশী েসরমাণ িসমহর্ রিচ সদহর্ োহর; 

(৩) পুরর্ন অহকহিা গভীর নেকূে পুস্থােন করায় র্াহদর বন্ধ েহয় র্াওয়া রিচ কার্ তক্রম আবার শুরু করহর্ রেহরহ : 

 (৪) কৃষকগণ ভূ-গভতন্থ রিচনাো (ইউসেসভসি) প্রহয়ািনমর্ আহরা বৃসদ্ধর সুোসরশ কহর। 

 

৯.৮। েসরদশ তনকৃর্ অসফি ভবর এর র্থ্য: প্রকহের আওর্ায় সর্ন র্ো সবসশষ্ট (৩৩০ বগ ত সমটার) ৫টি উেহিো িেকারী 

েসরচােহকর অসফি ভবন (প্রসর্টি ৪০,০০ েক্ষ টাকা) সনম তাণ করা েহয়হ । ঠাকুরগাঁও রিোর েসরপুর উেহিোয় এবং 

েিগি রিোর রবাদা উেহিোয় সনসম তর্ ভবন দুইটি েসরদশ তন করা েয়। বর্তমাহন ভবন দুইটি অসফি কাহি ব্যবহৃর্ 

েহে। সনসম তর্ ভবন দুইটি েসরদশ তহন গুণগর্মান আোর্র্িঃ দৃসষ্টহর্ িহন্তাষিনক প্রসর্য়মান েহয়হ । 

৯.৯। কাহির গুণগর্মান ের্ তহবক্ষণ: ১০০০০টি গভীর নেকূহে রিচনাো বসি তর্ করহণর িন্য ২৫০ এমএম ডায়া ইউসেসভসি 

োইে মাটির নীহচ স্থােন করা েহয়হ । ফহে রিচনাোর উেসরভাহগ চাষাবাদ স্বাভাসবক রহয়হ । এ ািা ১০০টি 

পুরার্ন অহকহিা গভীর নেকূে পুন তবািন কহর রিচ কার্ তক্রম স্বাভাসবকভাহব চেহ । ৫টি রেসনংহিড, গ্যাহরিিে 

অসফি সবসল্ডং সনম তাণ করা েহয়হ । বসি তর্ রিচনাো, পুনস্থাসের্ গভীর নেকূে এবং অবকাঠাহমা বর্তমাহন ভাহো আহ  

এবং িঠিকভাহব রিচকার্ তক্রম চেহ । 

৯.১০। ক্রয় কার্ তক্রম ের্ তাহোচনা: প্রকহের কহয়কটি অংহগর কার্ তক্রহমর নসথ ের্ তাহোচনা করা েয়। সেসেআর ২০০৮ এর 

আহোহক ক্রয় কার্ তক্রম িম্পন্ন করা েহয়হ । র্থার্থভাহব সবজ্ঞসপ্ত প্রচার, দরেে রখাো, টিইসি কর্ততক দরেে মূল্যায়ন 

এবং রোে ও বহরন্দ্র কর্ততেক্ষ কর্ততক মূল্যায়হনর মােহম সেসেআর ২০০৮ অনুর্ায়ী ক্রয়কর্ ত িম্পন্ন েহয়হ । র্া ািা 

এক রকাটি টাকার উহদ্ধত ক্রয় কাহির দরেে সবজ্ঞসপ্ত সিসেটিইউ এর ওহয়ব িাইহট প্রচার করা েহয়হ । 

৯.১১। প্রসশক্ষণ কার্ তক্রম: প্রকহের আওর্ায় প্রসশক্ষণ অংহগর েক্ষযমাো অনুর্ায়ী প্রসশক্ষণ ম্যানুয়াে প্রণয়ন পূব তক সবসভসন্ন 

কযাটাগসর সভসিক ৬৫০০ িহনর সবেরীহর্ ৬৫০০ িন (১০০%) রক প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহয়হ । আদশ ত কৃষক, গভীর 

নেকূহের অোহরটর, কৃসষ র্াসন্ত্রকরণ, মৎে চাষ, নাি তাসর ইর্যাসদ সবষহয় প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহয়হ । েসরদশনকাহে 

প্রসশক্ষণ প্রাপ্ত কহয়ক িন কৃষহকর িাহথ আহোচনা করা েয়। আহোচনায় কৃষকগণ প্রসশক্ষণ কর্ তক্রম িম্পহকত িন্তুসষ্ট 

প্রকাশ কহর এবং প্রসকক্ষণ কার্ তক্রম ৩ সদহনর েসরবহর্ত ১ িপ্তাে করার সবষহয় সুোসরশ কহর। র্া ািা প্রসশক্ষণ ভার্া 

২৫০ টাকার েসরবহর্ত ৫০০ টাকা করা সবষহয়ও উেকারহভাগীগণ সুোসরশ কহর। 
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১০। প্রকহের উহেশ্য অিতন: 

ক্র: েসরকসের্ উহেশ্য প্রকৃর্ অিতন (সেসি আর অনুিাহর) 

(১) ১,০০০টি োসন সবর্রণ ব্যবস্থার োইে োইন 

বসি তর্করণ এবং Alternate Wetting 

and Drying (AWD) েদ্ধসর্হর্ গভীর 

নেকূে এোকায় রিচ এোকা বৃসদ্ধর মােহম 

অসর্সরক্ত ১২,০১০ রেক্টর িসমহর্ সুসনয়সন্ত্রর্ রিচ 

সুসবিা প্রদাহনর ফহে অসর্সরক্ত প্রায় ০.৬০ েক্ষ 

রমসেক টন খায শে উৎোদন; 

১,০০০টি োইে োইন বসি তর্ কহর রিচ এোকা বৃসদ্ধর 

মােহম ১২,২১৫ রেক্টর িসমহর্ সুসনয়সন্ত্রর্ রিচ 

সুসবিা রদয়া িম্ভব েহে এবং এডসব্লউসড এর মােহম 

রিহচ োসনর িাশ্রয় করা িম্ভব েহয়হ । 

(২) রিচ কাহি ব্যবহৃর্ োসনর অেচয় ররাি এবং রিহচর 

দক্ষর্া বৃসদ্ধ কহর গভীর নেকূহের মােহম ভূ-গভতস্থ 

োসনর সুিবু ব্যবোর সনসির্করণ; 

Burried pope line বৃসদ্ধর ফহে এবং  

AWD েদ্ধসর্হর্ রিচ প্রদাহনর ফহে রিচ কাহি 

ব্যবহৃর্ োসনর অেচয় ররাি এবং রিহচর দক্ষর্া বৃসদ্ধ 

রেহয়হ । 

(৩) স্থাসের্ গভীর নেকূহে িঠিকভাহব রিচ প্রদাহনর 

ফহে বসি তর্ এোকায় অসর্সরক্ত ০.৬০ েক্ষ 

(আনুমাসনক) রমসেক টন খায শে উৎোদন; 

অসর্সরক্ত ১২২১৫ রেক্টর িসম রিচ সুসবিার আিার 

ফহে অসর্সরক্ত ০.৬০ েক্ষ (আনুমাসনক) রমসেকটন 

খায শে উৎোসদর্ েহে। 

(৪) সুিবু রিচ ব্যবস্থার িন্য ৬,৫০০ িন কৃষকহক গভীর 

নেকূে ব্যবোর ও রক্ষণাহবক্ষণ, Alternate 

Wetting and Drying (AWD) 

েদ্ধসর্হর্ রিচ প্রদান, শে ও িার ব্যবোর, শে 

বহুমুখীকরণ, বনায়ন, মা  চাষ ও কৃসষ র্াসন্ত্রকীকরণ 

সবষহয় প্রসশক্ষণ প্রদান; 

৬৫০০ িন রক প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহয়হ । ফহে 

AWD েদ্ধসর্হর্ রিচ প্রদান, শে উৎোদহনর 

কোহকৌশে, বনায়ন, মৎে চাষ ও কৃসষ র্াসন্ত্রকীকরণ 

সবষহয় প্রসশক্ষণ প্রদান করায় কৃষহকরা োভবান 

েহয়হ । 

(৫) ১০০টি ক্রুটিপূণ ত ও অহকহিা গভীর নেকূে পুনব তািন 

কহর পূহব তর রিচ ব্যবস্থা চেমান রাখা; 

১০০টি ক্রুটিপূণ ত ও অহকহিা গভীর নেকূে পুনব তািন 

কহর পূহব তর রিচ ব্যবস্থা চেমান রাখা েহয়হ । 

(৬) ক্ষুদ্র ও প্রাসন্তক কৃষক এবং সদনমজুরহদর িন্য 

অসর্সরক্ত কম তিংস্থাহনর সুহর্াগ সৃসষ্ট করা। 

কম তিংস্থাহনর অসর্সরক্ত সুহর্াগ সৃসষ্ট েহয়হ । 

   

১১। উহেশ্য পুহরাপুসর অসিতর্ না েহে র্ার কারণ: প্রকহের উহেশ্য অসিতর্ েহয়হ  বহে প্রর্ীয়মান েয়। 

১২। বাস্তবায়ন িমো: 

১২.১। প্রকে এোকায় ১০০০টি গভীর নেকূে স্কীহম ভূ-গভতস্থ রিচ নাো (ইউসেসভসি) প্রসর্টিহর্ িহব তাচ্চ ১০০০ সমটার ের্ তন্ত 

বসি তর্ করা েহয়হ । সকন্তু কমান্ড এসরয়ার মহে আহরা ভূ-উেসরস্থ (িারহফি) কাঁচা/আিাঁ োকা নাো রহয়হ । বাস্তবর্ার 

আহোহক োসনর অেচয় ররাি ও উৎোদন বৃসদ্ধর েহক্ষয প্রসর্টি গভীর নেকূহের স্কীহম প্রহয়ািন অনুিাহর আরও ভু-

গভতস্থ রিচ নাো বসি তর্ করা প্রহয়ািন। 

১২.২। প্রকহের দুইিন প্রকে েসরচােক সনহয়াগ/বদেী করা েহয়হ । এহক্ষহে প্রকে েসরচােক বদেী িংক্রান্ত মন্ত্রীেসরষদ 

সবভাগ কর্ততক গঠির্ কসমটির সুোসরশ  ািাই অে প্রকহের প্রকে েসরচােক েসরবর্তন/বদেী করা েহয়হ । 

 

১৩। সুোসরশ: 

১৩.১। প্রসর্টি গভীর নেকূহের স্কীম এোকায় িহব তাচ্চ ১০০০ ফুট ভু-গভতস্থ রিচ নাো )ইউসেসভসি (স্থােন করা েহয়হ  র্া 

প্রহয়ািন অনুিাহর র্হথষ্ট নয় বহে প্রর্ীয়মান েহয়হ । বাস্তবর্ার আহোহক ভূ-গভতস্থ োসনর ব্যবোর িীসমর্ করার িন্য 

োসনর অেচয় ররাি, কমান্ড এসরয়া বৃসদ্ধ ও উৎোদন বৃসদ্ধর িন্য ভূগভতস্থ রিচনাোর এসরয়া আহরা বৃসদ্ধ করার সবষহয় 

সবএমসডএ কর্ততেক্ষ েরীক্ষা/সনরীক্ষা পূব তক কার্ তকর ব্যবস্থা গ্রেণ করহর্ োহর। 

১৩.২। প্রকে বাস্তবায়নািীন অবস্থায় প্রকে েসরচােকহক বদেী/সনহয়াহগর সবষহয় সবসি অনুিাহর প্রকে েসরচােক বদেী 

িংক্রান্ত মন্ত্রীেসরষদ সবভাগ কর্ততক গঠির্ কসমটির সুোসরশ  ািাই অে প্রকহের প্রকে েসরচােক েসরবর্তন /বদেী করা 

েহয়হ । ভসবষ্যহর্ রকান প্রকহের প্রকে েসরচােক বদেী/সনহয়াহগর রক্ষহে কসমটি’র সুোসরশ গ্রেণ বাের্ামূেক 

করার সবষহয় িংসিষ্ট মন্ত্রণােয় কার্ তকর েদহক্ষে গ্রেণ করহব। 

১৩.৩। বহরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্ততেক্ষ (সবএমসডএ) এর বাস্তবায়নািীন/চেমান প্রকেিমূহের (রর্ িকে প্রকহের প্রসশক্ষণ 

কার্ তক্রম রহয়হ ) প্রসশক্ষণ িংক্রান্ত কার্ তক্রমগুহো আরও িেির্র/কার্ তকর, প্রসশক্ষণ রময়াদ ও ভার্া বৃসদ্ধর সবষহয় 

েরীক্ষা-সনরীক্ষাপূব তক প্রহয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ করহর্ োহর। 
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“িাহনর িার্ রক্ষণাহবক্ষণ ও সিডার বীি উৎোদন রিারদারকরণ প্রকে” 

কাসরগরী প্রকহের িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

(িমাপ্ত: জুন,২০১৩) 

 
১। বাস্তবায়নকারী িংস্থা t বাংোহদশ িান গহবষণা ইনসেটিউট 

২। প্রশািসনক মন্ত্রণােয়  t কৃসষ মন্ত্রণােয় 

৩। প্রকহের অবস্থান   t সি প্রিান কার্ তােয় গািীপুরিে, কুসমো, েসবগঞ্জ, বসরশাে, রািশােী, ভাংগা 

(ফসরদপুর), রংপুর, িার্ক্ষীরা ও রিানাগািী (রফনী) আিসেক কার্ তােয় িমূে। 

৪। প্রকহের বাস্তবায়নকাে ও ব্যয়িঃ  

 

প্রাক্কসের্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় 

(প্রিঃিািঃ) 

েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ 

বাস্তবায়নকাে 

অসর্ক্রান্ত 

ব্যয় (মূে 

প্রাক্কসের্ 

ব্যহয়র%) 

অসর্ক্রান্ত িময় (মূে 

বাস্তবায়নকাহের%) মূে 

(প্রিঃিািঃ) 

িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

(প্রিঃিািঃ) 

মূে িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

১৪১৪.৯৯ 

(-) 

১৫৫৬.০০ 

(-) 

১৫৩৬.৩৭ 

(-) 

জুোই,২০০৭ 

েহর্ জুন, 

২০১২ 

জুোই,২০০৭ 

েহর্ জুন, 

২০১৩ 

জুোই,২০০৭ 

েহর্ জুন, 

২০১৩ 

- ২০% 

 

 

৫। প্রকহের অথ তায়ন t প্রকেটি িম্পূণ ত সিওসব অথ তায়হন বাস্তবাসয়র্। 

 

৬। কাহির অি সভসিক বাস্তবায়নিঃ  

(েক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ 

নং 
অহির নাম েসরমান 

িংহশাসির্ টিসেসে অনুর্ায়ী অহির 

প্রাক্কেন 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আসথ তক (রমাট) বাস্তব আসথ তক বাস্তব % 

১ রবর্ন ও ভার্াসদ 

 

িংখ্যা ৪০.২২ ৫ িন ২৯.২৩ ৫ 

২ িরবরাে ও রিবা রথাক ৪৭৩.০৩ রথাক  ৪৭৩.০৩ রথাক 

৩ রমরামর্ ও িংরক্ষণ রথাক ৩১.০০ রথাক  ৩০.৬৯ রথাক 

৪ িম্পদ িংগ্রে িংখ্যা ৬৫৩.১৫ - ৬৪৭.৫৫ ১০০ 

৫ সনম তাণ ও পূর্ত রথাক  ৩৪৪.৯০ - ৩৪৩.২৮ রথাক 

৬ মানব িম্পদ উন্নয়ন 

 

িংখ্যা ১৩.৭০ ২  ১৩.৬০ ২ 

রমাট  ১৫৫৬.০০  ১৫৩৬.৩৭  

 

৭। কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণিঃপ্রকহের িমাসপ্ত প্রসর্হবদন (PCR) এর র্থ্যানুর্ায়ী এবং িহরিসমহন েসরদশ তন ও 

িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা কহর িানা র্ায় প্রকহের আওর্ায় রকান কাি অবসশষ্ট নাই। 

 
৮। প্রকহের েটভূসম, উহেশ্য ও মূে কার্ তক্রমিঃ 

 
৮.১। েটভূসমিঃ বাংোহদশ িান গহবষণা ইনসেটিউট এ ের্ তন্ত চারটি োইসিডিে রমাট ৬২ টি উন্নর্ িাহর্র িান উদ্ভাবন করা 

েহয়হ । উদ্ভাসবর্ িার্ িমূহের মে রথহক িীসমর্ েসরমাণ সিডার বীি িরকারী মন্ত্রণােহয়র সনবন্ধনকৃর্ রবিরকাসর ও 

ব্যসক্ত উহযাহগর প্রসর্িান িমূেহক িরবরাে করা েহয়হ । রর্হেতু বর্তমাহন সবএসডসি বীহির গুণগর্ মান রক্ষার িন্য 

শুধুমাএ সভসি বীি উৎোদন কহর থাহক র্াই সিডার িীহডর চাসেদা শর্করা ২০ রথহক ৩০ গুণ বৃসদ্ধ রেহয়হ । র্া ািাও 

সবসভন্ন রবিরকাসর ও ব্যসক্ত মাসোকানািীন বীি উৎোদনকারী প্রসর্িান সি রথহক সিডার বীি িংগ্রে করহ  এবং এর োর 

সদন সদন রবহিই চহেহ ।  বর্তমাহন সিডার বীি গ্রেণকারী িরকাসর ও রবিরকাসর প্রসর্িাহনর িংখ্যা ৭০০ অসর্ক্রান্ত 

কহরহ  এবং সিডার িীহডর চাসেদা অহনক গুণ বৃসদ্ধ রেহয়হ । এই িান বীহির চাসেদা রমটাহর্ বর্তমাহন প্রসর্ ব র অসিক 

েসরমাণ সিডার বীি উৎোদন করহর্ েহে। ক্রমবি তমান সিডার বীহির চাসেদা সৃসষ্ট েওয়ার সবেরীহর্ সি স্বে েসরমাণ 
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সিডার বীি িরবরাে কহর আিহ । বাংোহদহশ বীি প্রবাে বিায় রাখহর্ সিডার বীহির উৎোদন ও িরবরাহের সবকে 

নাই। র্া ািা সিডার বীি উৎোদন কার্ তক্রম বন্ধ েহয় রগহে িান বীহির িরবরাে প্রবাে ব্যাের্ েহব এবং ফেশ্রুসর্হর্ 

বীহির ব্যােক ঘাটসর্ রদখা সদহব। ফহে বাংোহদহশর রমাট িান উৎোদন ব্যােকভাহব কহম র্াওয়ার আশঙ্কা রদখা সদহব 

এবং খায সনরােিা হুমসকর মুহখ েিহব। িাহনর িার্গুহো উদ্ভাবন করার ের এগুহোহক স্বর্ন্ত্র দ্ববসশষ্টয িংরসক্ষর্ ও 

প্রসর্কূে েসরহবহশ টিহক থাকার িন্য রকৌসের্াসিকভাহব িংরক্ষণ করা অর্যন্ত গুরুত্বপূণ ত । অন্যথায় সি উদ্ভাসবর্ 

িার্গুহোহর্ র্াহদর স্বর্ন্ত্র দ্ববসশষ্টয নষ্ট পূব তক িহব তােসর  রকান রকান িার্ সবলুপ্ত েহয় রর্হর্ োহর। রকৌসের্াসিকভাহব সি 

কর্ততক উদ্ভাসবর্ িাহনর িার্গুহো রক্ষণাহবক্ষণ করাও এ প্রকহের একটি অন্যর্ম উহেশ্য। র্াই সি কর্ততক উদ্ভাসবর্ িাহনর 

িার্গুহোর িঠিক রক্ষণাহবক্ষণ, রকৌসের্াসিক গুণাবেী অক্ষুন্ন রাখা, িহব তােসর র্াহদর সবলুসপ্তর োর্ রথহক রক্ষাহথ ত  

উৎোদন কর্ তক্রম চালু রাখা প্রহয়ািন।  

রবিরকারী ও ব্যসক্ত উহযাহগর মহে সি উদ্ভাসবর্ িাহনর িার্ িমূহের চাসেদা বৃসদ্ধ স্বহিও সি িদর এবং আিসেক 

কার্ তােহয়র রভৌর্ অবকাঠাহমা এবং র্ন্ত্রোসর্ ও অন্যান্য িরঞ্জাহমর সুসবিাসদর অভাহবর িন্য প্রহয়ািনীয় সিডার বীি 

উৎোদন, িংরক্ষণ এবং িরবরাে করা িম্ভব েহে না। কাহিই অসিক েসরমাণ সিডার বীি উৎোদন করহে অসিক 

েসরমাণ সভসি র্থা প্রর্যাসয়র্/ মানিম্মর্ বীি উৎোদন সনসির্ েহব। িাহথ িাহথ বীহির মাহনর সনিয়র্া অিতহনর েহক্ষয 

সি কর্ততক িরকারী, রবিরকারী ও ব্যসক্তমাসেকানািীন বীি উৎোদকারীহদর োহর্ কেহম সভসি বীি উৎোদহনর োগিই 

প্রযুসক্তর উের প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহব। ফহে গুণগর্মান িম্পন্ন বীি প্রসর্স্থােহনর োর বৃসদ্ধ োহব এবং একর / রেক্টর 

প্রসর্ ফেন বৃসদ্ধ োহব র্া খায সনরােিায় র্থা খাহয স্বয়ংিম্পূণ তর্া অিতহন সবহশষ ভূসমকা রাখহর্ োরহব সবহবচনায় 

প্রকেটি গ্রেণ করা েয়। 

 
৮.২।  প্রকেটির উহেশ্য ও বাস্তবায়নিঃ   

 
  এই প্রকহের সুসনসদ তষ্ট উহেশ্য গুসে েেিঃ- 

 (১) সি’র সিডার বীি উৎোদন ক্ষমর্া বৃসদ্ধকরণ; 

 (২) িরকারী, রবিরকারী এবং ব্যসক্ত উহযাহগর প্রসর্িান িমূহের চাসেদা রমার্াহবক সিডার বীহির 

 িরবরাে ব্যবস্থা শসক্তশােীকরণ; 

 (৩) সিডার বীহির িঠিক মান সনসির্করণ / িংরক্ষণ; 

 (৪) সিডার বীি উৎোদহন সবহশষজ্ঞ এবং বীি উৎোদন কো রকৌশহের উন্নয়ন; এবং 

 (৫) সিডার বীি উৎোদনকারী / ব্যবোরকারী উহযাক্তাহদর কাসরগরী জ্ঞান বৃসদ্ধ এবং উোর বাস্তবায়ন  

  সনসির্করণ। 
 

৮.৩। প্রকহের মূে কার্ তক্রমt  

 বীি প্রসক্রয়াকরণ র্ন্ত্রোসর্িমূে িংগ্রে; 

 খামার র্ন্ত্রোসর্ িমূে  

 ভূসম উন্নয়ন 

 বীি রগাডাউন সনম তাণ 

 ল্যাব র্ন্ত্রোসর্ িংগ্রে 

 মানিম্পন্ন বীি উৎোদন সবষয়ক প্রসশক্ষণ 

 

৮.৪। প্রকেটির অনুহমাদন ও িংহশািন t আহোচয প্রকেটি গর্ ১০/৯/২০০৭ র্াসরহখ অনুসির্ সেইসি িভার সিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

অনুহমাদহনর িন্য প্রস্তাব করা েয়। অর্িঃের গর্ ১৯/১২/২০০৭ র্াসরহখ র্ৎকােীন মাননীয় েসরকেনা উেহদষ্টা কর্ততক 

প্রকেটি জুোই ২০০৭ েহর্ জুন, ২০১৩ রময়াহদ রমাট ১৪১৪.৯৯ েক্ষ টাকা (সিওসব) ব্যহয় বাস্তবায়হনর িন্য অনুহমাসদর্ 

েয়। েরবর্ীহর্ মন্ত্রণােহয় ২০/১২/২০১১ র্াসরহখ অনুসির্ সবভাগীয় প্রকে মূল্যায়ন কসমটির িভার সিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

প্রকেটি ১ম িংহশাসির্ আকাহর ২৫/০১/২০১২ র্াসরহখ রমাট ১৫৫৬.০০ েক্ষ টাকা (সিওসব) ব্যহয় জুোই, ২০০৭ েহর্ 

জুন, ২০১৩ রময়াহদ বাস্তবায়হনর িন্য পুনরায় অনুহমাসদর্ েয়।  

 

৮.৫। িংহশাসির্ এসডসে বরাে, অবমুসক্ত ও ব্যয়িঃ  

(েক্ষ টাকায়) 

আসথ তক ব র িংহশাসির্ এসডসে বরাে টাকা  

অবমুসক্ত 

ব্যয় 

রমাট টাকা প্রিঃিািঃ রমাট টাকা প্রিঃিািঃ 

২০০৭-২০০৮ ৬০.০০ ৬০.০০ - ৫৯.৯৭ ৫০.২২ ৫০.২২ - 

২০০৮-২০০৯ ৫১০.০০ ৫১০.০০ - ৫০৯.৯৫ ৪১২.২৪ ৪১২.২৪ - 
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২০০৯-২০১০ ২৬০.০০ ২৬০.০০ - ২৬০.০০ ২৬০.০০ ২৬০.০০ - 

২০১০-২০১১ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ - ৩৫০.০০ ৩৪৮.০০ ৩৪৮.০০ - 

২০১১-২০১২ ২৪০.০০ ২৪০.০০ - ২৪০.০০ ২৩৯.০০ ২৩৯.০০ - 

২০১২-২০১৩ ২৩০.০০ ২৩০.০০ - ২৩০.০০ ২২৬.৯১ ২২৬.৯ - 

রমাট ১৬৫০.০০ ১৬৫০.০০ - ১৬৪৯.১২ ১৫৩৬.৩৭ ১৫৩৬.৩৭ - 

 
৮.৬। প্রকে মূল্যায়ন েদ্ধসর্িঃ 

 আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ িঃ 

 কাসরগরী িোয়র্া প্রকে (টিসেসে)/ িংহশাসির্ টিসেসে  ক ের্ তাহোচনািঃ 

 মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ প্রকহের বাস্তবায়ন অগ্রগসর্/সেসিআর ের্ তাহোচনািঃ  

 DPEC িভার কার্ তসববরণী ের্ তাহোচনািঃ 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তনিঃ 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনািঃ 

 
৮.৭। প্রকে েসরচােক িম্পসকৃর্ র্থ্যিঃ 

 

ক্র:নং প্রকে েসরচােহকর  নাম ও েদবী পূণ ত/খণ্ডকােীন 

রময়াহদ 

রময়াদকাে 

রর্াগদান বদেী 

১) ডিঃ রমাোম্মাদ খাহেকুজ্জামান,   

মূখ্য দ্ববজ্ঞাসনক কম তকর্তা 

খন্ডকােীন ১৩/০৩/২০০৮ ৩০/০৬/২০১৩ 

       

৯। িািারণ ের্ তহবক্ষণিঃ 

 বাংোহদশ িান গহবষণা ইনসেটিউট উন্নর্ িাহর্র িান উদ্ভাবহনর কািটি কহর থাহক। এ প্রসর্িান কর্ততক এ ের্ তন্ত 

৪(চার)টি োইসিডিে রমাট ৬২(বাষসট্ট) উন্নর্ িাহর্র িান উদ্ভাবন করা েহয়হ । িীর একটি সনয়সমর্ কাহির অংশ েহে সিডার 

িীড উৎোদন করা। িী’র সিডার িীহডর চাসেদা ক্রমািহয় বৃসদ্ধ োহে। িী’র িরবরােকৃর্ েসরিংখ্যাহন রদখা র্ায়, ২০০৮-২০০৯ 

অথ ত ব হর ২৩৮ টন সিডার বীহির চাসেদার সবেরীহর্ প্রায় ৮৩.২০ টন সিডার বীি ৪৩২ টি প্রসর্িাহনর মহে, ২০০৯-২০১০ অথ ত 

ব হর ২৮৭ টন সিডার বীহির চাসেদার সবেরীহর্ প্রায় ৯২.১৯ টন সিডার বীি ৪৭২ টি প্রসর্িাহনর মহে, ২০১০-২০১১ অথ ত 

ব হর ৩৬০ টন সিডার বীহির চাসেদার সবেরীহর্ প্রায় ৯৪.১৮ টন সিডার বীি ৫৩৭ টি প্রসর্িাহনর মহে এবং ২০১১-২০১২ 

অথ তব হর ১০২.০১ টন এবং ২০১২-২০১৩ অথ তব হর ১৪৪.১২ টন সিডার বীি প্রায় ৭০০ টি বীি উৎেদনকারী প্রসর্িাহনর মহে 

সবর্রন করা েহয়হ ।  

সিডার িীহডর বসি তর্ চাসেদার সদকটি সবহবচনা কহর গৃেীর্ প্রকহের আওর্ায় রর্ কার্ তক্রম গ্রেণ করা েহয়হ  র্ার অিসভসিক 

িংসক্ষপ্ত সববরণ সনহন রদওয়া েহোিঃ 

 

বীি প্রসক্রয়াকরণ র্ন্ত্রোসর্িঃ প্রকহের আওর্ায় গুরুত্বপূণ ত রর্ কািটি িম্পন্ন েহয়হ  র্া েহো বীি প্রসক্রয়াকরণ র্ন্ত্রোসর্ ক্রয় 

করা। ক্রয়কৃর্ র্ন্ত্রোসর্র মহে উহেখহর্াগ্য েহে সপ্র-সক্লনার (৪টি), রগ্রডার (১টি), বি োয়ার (১টি), ব্যাগ সিোর (বি ১টি, র াট 

১০টি), সডসেউসমসডফায়ার (১৮টি), রাইি েসেিার (১টি), গ্রাইসন্ডং সমে (১টি), সেউসরটি রবাড ত (১০টি), রগ্রইন স্পট িট তার (১টি), 

িীড কাউটার (১টি) ইর্যাসদ। বীি উৎোদহনর রক্ষহে মাহঠ উৎোদন রর্মন গুরুত্ব িেকাহর করহর্ েয় রর্মসন 

প্রসক্রয়ািার্করহণও গুরুত্ব আহরাে করহর্ েয়। সপ্র-সক্লনার সদহয় বীি প্রসক্রয়ািার্করহণর িব তপ্রথম ও গুরুত্বপূণ ত কািটি  িম্পন্ন 

করা েহয় থাহক। বীি িান মািাই করার ের বীহি প্রচুর েসরমাণ খি-কুটা, সচটা ও অন্যান্য িি েদাথ ত থাহক । সপ্র-সক্লনার ও 

সক্লনার সদহয় উক্ত অনাকাসির্ বস্ত্িিমূে দূর করা েহয় থাহক। বীহির গুণগর্মান বিায় রাখার িন্য সপ্র-সক্লনার ও সক্লনার খুবই 

গুরুত্বপূণ ত। কারণ উক্ত বস্ত্িিমূে বীহি থাকহে গুণগর্মান নষ্ট েয়। সিডার বীি রর্হেতু মার্তবীি (Mother Seed) র্াই 

উক্ত বীহি উহেসখর্ বস্ত্িিমূে থাকা রমাহটই কাম্য নয়। কাহিই সিডার বীি প্রসক্রয়ািার্করহণ র্থা বীহির মান বিায় রাখার 

স্বাহথ ত সপ্র-সক্লনার ও সক্লনাহরর কািটি আবশ্যক। বীি ভাহোভাহব েসরস্কার না করহে েরবর্ী কার্ তক্রম রর্মন োইং, রগ্রসডং 

ইর্যাসদ িঠিকভাহব করা র্ায় না এবং বীহির গুণগর্মান বিায় থাহক না। র্দ্রুে ভাহো বীি বা াই এর িন্য রগ্রইন স্পট িট তার, 

বীি গণনার িন্য িীড কাউটার, বস্তা রিোই এর িন্য ব্যাগ সিোর, এবং িংরক্ষহণর িন্য সডসেউসমসডফায়ার িে বীহির গুনগর্ 

মান েরীক্ষহণর িন্য সেউসরটি রবাড ত ব্যবহৃর্ েহে বহে প্রকে িংসিষ্ট কম তকর্তা িানান। নসথেে ের্ তাহোচনা এবং কম তকর্তাহদর 

িাহথ আহোচনা কহর িানা র্ায়, র্াবর্ীয় বীি প্রসক্রয়াকরণ র্ন্ত্রোসর্ রস্পসশসফহকশন অনুর্ায়ী অনুহমাসদর্ দরেে অনুিরণপূব তক 

ক্রয় করা েহয়হ ।  
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খামার র্ন্ত্রোসর্: প্রকহের আওর্ায় সিডার বীি উৎোদন ও িংগ্রহের সনসমি সকছু খামার র্ন্ত্রোসর্ িংগ্রে করা েহয়হ । িংগৃেীর্ 

র্ন্ত্রোসর্গুহো সি’র প্রিান কার্ তােয় ও আিসেক কার্ তােহয় িরবরাে করা েহয়হ । র্ার মহে উহেখহর্াগ্য েহে োওয়ার টিোর 

(১০টি), েসে (১০টি), েযান্ড েসে (২০টি), োওয়ার োম্প (৫টি), োক্টর (২টি), োওয়ার রেিার (১০টি), েযান্ড রিয়ার (২০টি), 

োওয়ার রিয়ার (১০টি) ইর্যাসদ। বর্তমাহন বাংোহদহশ কৃসষ শ্রসমহকর অপ্রতুের্া ক্রমবি তমান। বাংোহদহশর িব তে কৃসষ 

র্াসন্ত্রসককরহণর কাি চেহ  । এমর্াবস্থায়, সি’র সিডার বীি প্রকহের আওর্ায় রর্ িব খামার র্ন্ত্রোসর্ িংগ্রে করা েহয়হ  র্া 

ৈারা উিমরূহে িসম দ্বর্রী রথহক শুরু কহর ফিে কর্তহনাির কার্ তক্রমিমূে উেহরাক্ত র্ন্ত্রেসর্ ৈারা িঠিকভাহব িম্পন্ন করা এবং 

িঠিক িমহয় িাহনর বীি উৎোদহনর কার্ তাসদ িম্পন্ন করা েহে বহে প্রকে কম তকর্তারা িানান। ফেশ্রুসর্হর্ কৃসষ শ্রসমকহদর 

উের চাে কমার োশাোসশ উিমরূহে বীি উৎোদহনর কাি িম্পন্ন েহে। বীহির গুণাগুণ িঠিকভাহব সনয়ন্ত্রণও  েহে বহে িানা 

র্ায়। 

 

ল্যাব র্ন্ত্রোসর্িঃ প্রকহের অিীহন রবশ সকছু র্ন্ত্রোসর্ ক্রয় করা েহয়হ । র্ার মহে  ল্যাব ওহভন (২টি), সডসেে ওয়াটার প্লযাট 

(১টি), ওকুোর মাইহক্রাহস্কাে (১টি), রেসরও মাইহক্রাহস্কাে (১টি),মাইহক্রা সেহেট (২রিট), ভাটি তকযাে রিে ট্যাঙ্ক (১টি), সেিার 

(৩টি), সডোসস্কং রমসশন (১টি) ইর্যাসদ র্ন্ত্রোসর্ ৈারা বীি িাহনর অংকুহরাদগম েরীক্ষা, মসেকুোর দ্ববসশষ্টযায়হনর কাহির িন্য 

সডসেেড ওয়াটার দ্বর্রী, রািায়সনক দ্রব্যাসদ িংরক্ষণিে বীহির েরীক্ষণ ও িাহনর িার্ রক্ষণাহবক্ষহণর কাহি ব্যবহৃর্ েহয় 

আিহ । 

 

গভীর নেকূেিঃ   প্রকহের আওর্ায়  ৫টি গভীর নেকূে স্থােন করা েহয়হ , এহর্ কহর সি’র গহবষণা প্লহট রিচ সুসবিা বৃসদ্ধ 

রেহয়হ   এবং িঠিক িমহয় রিচ রদয়ার সুহর্াগ সৃসষ্ট েহয়হ । ফহে গহবষণার মাহঠর মান সুিবুভাহব বিায় রাখা র্াহে।  ফহে 

িাহনর র্থা বীহির  িহব তাচ্চ ফেন সনসির্ করা েহে বহে প্রকে িংসিষ্টরা িানান। 

 

বীি রগাডাউনিঃ  সি’র ৮টি আিসেক কার্ তােহয়র প্রসর্টিহর্ ৫০ বগ ত সমটার বীি রগাডাউন দ্বর্রী করা েহয়হ  র্া সিডার বীহির 

গুনগর্ মান অক্ষুন্ন ররহখ িংরক্ষহণর িন্য কাি করহ , বীি রগাডাউহনর র্ােমাো সনয়ন্ত্রহণর িন্য প্রসর্ রগাডাউহন এসি বিাহনা 

েহয়হ । নসথেে ের্ তাহোচনা এবং কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা কহর িানা র্ায়, র্াবর্ীয় বীি রগাডাউনটি রস্পসশসফহকশন 

অনুর্ায়ী অনুহমাসদর্ দরেে অনুিরণপূব তক িম্পন্ন করা েহয়হ ।  

 

ভূসম উন্নয়নিঃ উক্ত প্রকহের অিীহন সি প্রিান কার্ তােয় ও ৮টি আিসেক কার্ তােহয় রমাট ৩১৫৪৩.৩৪ ঘনফুট মাটি সদহয় গহবষণা 

প্লট উন্নয়হনর কাি করা েহয়হ । মাটি ভরাহটর পূহব তর অবস্থা িানহর্ চাইহে প্রকে েসরচােক িানান, িসমিমূে 

িোবদ্ধর্া/রডাবা অবস্থায় থাকার কারহণ রকান ফিে আবাদ করা রর্র্ না। বর্তমাহন ভূসম উন্নয়হনর ের িসমিমূে শুধু আবাদ 

উেহর্াগীই করা েয়সন উেরন্তু সিডার বীি উৎোদনিে আদশ ত গহবষণার প্লট সেিাহব ব্যবহৃর্ েহে। 

 

র্ানবােন : প্রকহের অিীহন ১টি সেকআে ও ৫টি মটরিাইহকে িংগ্রে করা েয়। এগুহো সদহয় িদর দপ্তরিে আিসেক 

কার্ তােয়িমূহে গহবষণার কাি র্দারসকিে সিডার বীি উৎোদন কার্ তক্রম সুিবুভাহব িম্পন্ন করার কাহি ব্যবহৃর্ েহে। 

র্া ািাও আিসেক কার্ তােয় রথহক সিডার বীি আনা-রনয়ার কাি করা েয়, সবহশষ কহর সিডার বীি উৎোদহনর িন্য 

সনউসক্লয়াি বীি আনা-রনয়ার কাহি সেকআেটি ব্যবহৃর্ েয়।  

 
১০। প্রকহের উহেশ্য অিতনিঃ 

উহেশ্য অিতন 

সি’র সিডার বীি উৎোদন ক্ষমর্া বৃসদ্ধকরণ সি’র সিডার বীি উৎোদন ক্ষমর্া বৃসদ্ধ রেহয়হ । বসি তর্ ক্ষমর্ায় 

২০১২-১৩ অথ ত ব হর ১৮৯ টন সিডার বীি উৎোদন কহর র্া 

িংসিষ্ট সিও, এনসিও ও অন্যান্যহদর মাহে সবর্রণ করা েহয়হ । 

িরকাসর, রবিরকাসর এবং ব্যসক্ত উহযাহগর 

প্রসর্িান িমূহের চাসেদা রমার্াহবক সিডার 

বীহির িরবরাে ব্যবস্থা শসক্তশােীকরণ 

বর্তমান িক্ষমর্ায় িরকারী, রবিরকারী এবং ব্যসক্ত উহযাহগর 

প্রসর্িান িমূহের চাসেদা অনুর্ায়ী মান িম্পন্ন সিডার বীি িরবরাে 

করা েহে।  

সিডার বীহির িঠিক মান সনসির্করণ / 

িংরক্ষণ 

প্রকহের আওর্ায় িংগৃেীর্ র্ন্ত্রোসর্র মােহম সিডার বীহির িঠিক 

মান সনসির্করণ করা েহে। 

সিডার বীি উৎোদহন সবহশষজ্ঞ এবং বীি 

উৎোদন কো রকৌশহের উন্নয়ন এবং 

প্রসশক্ষহণর মােহম সিডার বীি উৎোদহন সবহশষজ্ঞ এবং বীি 

উৎোদহন সবসভন্ন কো রকৌশে অনুিরণ করা েহে । 

সিডার বীি উৎোদনকারী / ব্যবোরকারী 

উহযাক্তাহদর কাসরগসর জ্ঞান বৃসদ্ধ এবং উোর 

বাস্তবায়ন সনসির্করণ। 

সবসভন্ন সিও, এনসিও ও ব্যসক্ত উহযাক্তাহদর প্রসশক্ষহণর মােহম 

সিডার বীি ব্যবোহর িেহর্াসগর্া করা েহয়হ ।  

 
১১। উহেশ্য পুহরােসর অসিতর্ না েহে র্ার কারণিঃ প্রহর্ািয নয় 
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১২। বাস্তবায়ন িমোিঃ  

১২.১। সিডার বীি প্রকহের আওর্ায় িংগৃেীর্ ল্যাব র্ন্ত্রোসর্/বীি প্রসক্রয়াকরণ র্ন্ত্রোসর্িে সৃষ্ট অন্যান্য সুসবিাসদর 

 কার্ তক্রম  িনবহের অভাহব ব্যাের্ েহে। 

১২.২। প্রকহের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ িীে গািীটি প্রকে িমােনাহন্ত েসরবেণ পুহে িমা না সদহয় সিহর্ ব্যবোর করা েহে।  

 

১৩। সুোসরশিঃ 

১৩.১। প্রকহের আওর্ায় সৃষ্ট সুসবিাসদর কার্ তক্রম ত্বরাসির্ করহর্ দ্রুর্ িনবে সনহয়াগদাহন কার্ তকরী ব্যবস্থা গ্রেহণ 

 মন্ত্রণােয়  উহযাগ সনহর্ োহর। 

১৩.২। ক্রয়কৃর্ িীে গািীটি েসরবেন পুহে িমা রদয়া রর্হর্ োহর।  

১৩.৩। প্রকহের আওর্ায় অব্যসয়র্ (১৫৫৬.০০-১৫৩৬.৩৭)=১৯.৬৩ েক্ষ টাকা রেিারী চাোহনর মােহম িরকাসর 

 রকাষাগাহর িমা রদয়া রর্হর্ োহর। 
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“সি’র বাহয়াহটকহনােসি গহবষণার সুহর্াগ-সুসবিাসদর উন্নয়ন” 

কাসরগরী প্রকহের িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

(িমাপ্ত: জুন,২০১৩) 

 
১। বাস্তবায়নকারী িংস্থা  বাংোহদশ িান গহবষণা ইনসেটিউট 

২। প্রশািসনক মন্ত্রণােয়   কৃসষ মন্ত্রণােয় 

৩। প্রকহের অবস্থান     সি, প্রিান কার্ তােয়, গািীপুর 

৪। প্রকহের বাস্তবায়ন িময় ও ব্যয় রম ২০১১ - জুন ২০১৩  

 

প্রাক্কসের্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় 

(প্রিঃিািঃ) 

েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ 

বাস্তবায়নকাে 

অসর্ক্রান্ত 

ব্যয় (মূে 

প্রাক্কসের্ 

ব্যহয়র%) 

অসর্ক্রান্ত 

িময় (মূে 

বাস্তবায়নকাহের

%) 

মূে 

(প্রিঃিািঃ) 

(রিসডসিএফ) 

িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

(প্রিঃিািঃ) 

মূে িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

৬০৮.৫০ 

(-) 

৬০৮.৫০ 

- ৫৯৩.৯৭ ০১/০৫/২০১১ 

রথহক 

৩০/০৬/২০১৩ 

- ০১/০৫/২০১১ 

রথহক 

৩০/০৬/২০১৩ 

- - 

 

৫। প্রকহের অথ তায়ন   Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) এর অথ তায়হন 

৬। কাহির অি সভসিক বাস্তবায়নিঃ মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ সেসিআর এর র্হথ্যর সভসিহর্। 

(েক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ 

নং 

অহির নাম েসরমান িংহশাসির্ সেসে অনুর্ায়ী 

অহির প্রাক্কেন 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

   আসথ তক 

রমাট 

বাস্তব আসথ তক বাস্তব % 

১। িরবরাে ও রিবা রথাক ১৪২.০০ রথাক ১৩৩.২ রথাক 

২। প্রসশক্ষণ (স্থানীয়) িংখ্যা ৪.০০ ৪ ২.৭৭ ৩৪ 

৩। রমরামর্ ও িংরক্ষণ রথাক ৫.০০ রথাক ৪.৮৩ রথাক 

৪। িীে গািী ক্রয় িংখ্যা ৫৭.০০ ১ ৫৩.৯০ ১ 

৫। কসম্পউটার ও অন্যান্য আনুষসিক ব্যয় িংখ্যা ৩.২০ ৪ ৩.১৯ ৪ 

৬। ল্যাব ইকুযেহমটি ক্রয় িংখ্যা ৪২.০০ ৩ ৪১.৭৭ ৩ 

৭। আিবাবেে ও অন্যান্য ক্রয় রথাক ১৫.৩০ রথাক ১৪.৩৩ রথাক 

৮। োিহিসনক গ্লাি োউি সনম তাণ বিঃ সমিঃ ২৮০.০০ ৫০০ ২৮০.০০ ৫০০ 

৯। আর সি এ ফযাসিসেটিি সনম তাণ বিঃ সমিঃ ৬০.০০ ৫০০ ৬০.০০ ৫০০ 

 রমাট  ৬০৮.৫  ৫৯৩.৯৭ (৯৮%)  

 
৭। কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণিঃ প্রকহের িমাসপ্ত প্রসর্হবদন (PCR) এর র্থ্যানুর্ায়ী এবং িহরিসমহন েসরদশ তন 

ও িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা কহর িানা র্ায় প্রকহের আওর্ায় রকান কাি অবসশষ্ট নাই। 

 

৮। প্রকহের েটভূসম, উহেশ্য ও মূে কার্ তক্রমিঃ 

৮.১। েটভূসমিঃ 
 

বাংোহদহশর িনগহণর প্রিান খায শে েহে িান। বাংোহদহশর আথ ত-িামাসিক, রািকনসর্ক এবং িাংস্কৃসর্ক 

রপ্রক্ষােহট এর সুষ্পষ্ট প্রভাব সবযমান। প্রায় ৭৫% চাষহর্াগ্য িসমহর্ িান চাষ করা েয় এবং ৬০% এর রবশী  

শ্রমশসক্ত িান উৎোদহন সনহয়াসির্। এভাহব একক ফিে সেিাহব আমাহদর দ্বদনসিন এবং অথ তনীসর্হর্ িাহনর বহুসবি 

প্রভাব সবযমান। ১৯৭০ িাহে িাহনর উৎোদন বািাহনার িন্য  বাংোহদশ িান গহবষণা ইনসষ্টটিউট (সি) প্রসর্সির্ 

েয়। সি’র প্রিান েক্ষয েে খাহয স্বয়ং িম্পূণ তর্া অিতন করা। এখন ের্ তন্ত সি ৫১টি ইনিীড এং ৪টি োইসিড িাহনর িার্ 

এবং িান উৎোদন এর রটকহনােসি উদ্ভাবণ কহরহ । এ িার্গুহো ২-৩ গুন রবশী ফেনশীে এবং ররাগ ও কীটের্ি 

িেনশীে।  
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চাষীহদর মাহে সি উদ্ভাসবর্ আধুসনক িান িাহর্র চাষ এবং সি উদ্ভাসবর্ আধূসনক রটকহনােসির ব্যবোর 

উৎিােব্যঞ্জক। সদন সদন চাষহর্াগ্য িসমর েসরমাণ এবং মাটির উব তরর্া হ্রাি োহে। প্রহয়ািনীয় েসরমাণ িাহনর 

উৎোদন বািাহনা, নতুন িাহনর িার্ এবং রটকহনােসি উদ্ভাবহন গহবষণা এবং রটকহনােসির সবস্তার ত্বরাসির্ করা 

প্রহয়ািন। সবহশষ কহর বাংোহদহশর Agro Ecological Zone (AEZ) এর আওর্ায় বন্যা, প্লাবন, 

েবণাক্তর্া এবং খিা প্রবণ এোকা সেহিহব সবহশষ গুরুত্ব সদহর্ েহে । এ েসরহবহশ িান উৎোদহনর িন্য প্রচসের্ 

প্রিনন েদ্ধসর্র মােহম িাহনর িার্ উদ্ভাবন িম্ভব নয়।  

পৃসথবীর সবসভন্ন রদহশ এ িরহনর গহবষণা চেহ  । একটি ফিহের িার্ েহর্ অন্য িাহর্ সনসেতষ্ট সিন স্থানান্তহরর 

মােহম রিহনটিকযাসে মসডফাইড অগ তাসনিম (সিএমও) িার্ উদ্ভাবন করা েয়। সিএমও দ্বর্সরর িন্য প্রথহমই 

টিসুযকােচার ল্যাব  এবং র্দিংসিষ্ট গহবষণা কম তকাহন্ডর িন্য িব তদাই িীবানুমক্ত েসরহবশ দরকার। সিএমও এর 

িাহথ বাহয়াহিফটির সবসভন্ন সবষয় সবহশষভাহব িসির্। িীবন ও প্রকৃসর্র সনরােিার স্বাহথ ত সিএমও িংঘসনহরাি 

অবস্থায় িন্মাহনা েয়। সিএমও উন্নয়ন ও মূল্যায়হনর িন্য অর্যাধুসনক গ্লাি োউি/গ্রীন োউি, রনটোউি এবং রভৌর্ 

অবকাঠাহমা গর্ সুসবিাসদ প্রহয়ািন, মাকতার এসিিহটড সিহেকিহনর মােহম িাহনর িার্ উন্নয়হনর িন্য 

উেহরাসেসখর্ সুসবিাসদর প্রহয়ািনীয়র্া রহয়হ । আন্তিতাসর্ক আইন অনুিাহর সিএমও অবশ্যই সনয়সন্ত্রর্ অবস্থায় গ্লাি 

োউহির অভযন্তহর িন্মাহর্ েহব। এভাহব িীব দ্ববসচেয িংরক্ষণ/ িমিয় িািন এবং বাহয়াহিফটি বিায় ররহখ মাঠ 

ের্ তাহয় সিএমওর উৎকষ তর্া সবচার করার িন্য িিসনহরাি ব্যবস্থা অনুিরণ করা প্রহয়ািন। েরীক্ষহণর মাঠটি অবশ্যই 

িংরসক্ষর্ এোকায় সনয়ন্ত্রহণর মহে রাখা আবশ্যক। 

আধুসনক দ্বিব প্রযুসক্ত ব্যবোহরর মােহম িম্ভাব্য িংসক্ষপ্ত িমহয়র মহে র্হথােযুক্ত িাহনর িার্ উন্নয়হন ও মূল্যায়হনর 

িন্য সি’র বাহয়াহটকহনােসির কম তকান্ড িম্প্রিারণ ও রিারদারকরণ প্রহয়ািন। সিন আইহিাহেশন, সিন 

োিফরহমশন রিহনাটাইসেং, মুসেকুোর রিহনটিসটে মাকতার এসিিহটড সিহেকিন, সিন োইরাসমসডং ইনসভহো 

কােচার এবং অন্যান্য এর্দিম্পসকতর্ সবষহয় সি’র গহবষণা কম তকাহন্ড রিার রদয়া প্রহয়ািন। সকন্তু বর্তমাহন সবযমান 

স্থােনা এবং ল্যাব র্ন্ত্রোসর্ সদহয় র্া পূরণ করা িম্ভব নয় সবহবচনা কহর সি’র বাহয়াহটকহনােসি গহবষণার ফযাসিসেটি 

িম্প্রিারণ ও রিারদারকরহণর মােহম  িাহনর িার্ উন্নয়ন কহর বাংোহদহশর িনহগািীর খাহযর চাসেদা সমটাহনা 

েহব সবহবচনায় এ প্রকেটি গ্রেণ করা েয়।  

 
৮.২। প্রকহের উহেশ্যিঃ  

 এ প্রকহের উহেশ্য েে আধুসনক বাহয়াহটকহনােসিকযাে গহবষণার মােহম িী’রর্ নতুন িার্ (ভযারাইটি) দ্বর্রীর 

সবসভন্ন কার্ তক্রম ত্বরাসির্ করা ।  

সুসনসদ তষ্ট উহেশ্য গুহো েেিঃ- 

১)       োিহিসনক গ্রীণ োউি/ গ্লাি োউি, র যাসেড রিনাহরশন অযাডভাি (RGA) এর ফযাসিসেটি দ্বর্রী করা; 

 ২)     বাহয়াহিফটি নীসর্মাো অনুিরণ কহর িীসমর্ েসরিহর ইনহিড এবং োিহিসনক িান এর উদ্ভাবন এবং 

 মূল্যায়হন  িোয়র্া করা; 

৩)        োিহিসনক িান সনহয় গহবষণা কার্ তক্রম েসরচােনার িন্য দক্ষর্া গহি রর্াো; 

৪)        অনুকূে এবং প্রসর্কূে েসরহবশ উেহর্াগী িাহনর িার্ উদ্ভাবহন িোয়র্া করা। 

 
৮.৩। প্রকহের মূে কার্ তক্রম 
 

 ৫০০ বগ তসমটাহরর োিহিসনক গ্রীণ োউি সুসবিাসদ এবং ৫০০ বগ তসমটাহরর Rapid Generation 

Advance সুসবিাসদ সনম তাণ; 

 ৩টি ল্যাবহরটরীর িন্য র্ন্ত্রোসর্ ক্রয়; 

 প্রায় ৫০টি গহবষণার ও গ্রীণ োউিসভসিক েরীক্ষা েসরচােনা করা এবং 

 রদহশ ও সবহদহশ রমাট ১২টি প্রসশক্ষণ/সশক্ষা িফহরর আহয়ািন করা। 

 

৮.৪। প্রকেটির অনুহমাদন ও িংহশািন   

 

আহোচয প্রকেটি ০৯/২/২০১১ র্াসরহখ অনুসির্ সেইসি িভার সিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী অনুহমাদহনর িন্য প্রস্তাব করা েয়। গর্ 

৮/৬/২০১১ র্াসরহখ প্রকেটি রম, ২০১১ েহর্ জুন, ২০১৩ রময়াহদ ৬০৮.৫০ েক্ষ টাকা ব্যহয় Japan Debt 

Cancellation Fund (JDCF)- বাস্তবায়হনর েহক্ষয প্রশািসনক অনুহমাদন িারী করা েয়।    
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৮.৫। িংহশাসির্ এসডসে বরাে, অবমুসক্ত ও ব্যয়  

(েক্ষ টাকায়) 

আসথ তক ব র িংহশাসির্ এসডসে বরাে টাকা  

অবমুসক্ত 

ব্যয় 

রমাট টাকা প্রিঃিািঃ রমাট টাকা প্রিঃিািঃ 

২০১০-২০১১ ১০.০০ ১০.০০  - - - - 

২০১১-২০১২ ১০০.০০ ১০০.০০  ১০০.০০ ৯৯.১৫ ৯৯.১৫ - 

২০১২-২০১৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০  ৫০০.০০ ৪৯৪.৮৪ ৪৯৪.৮৪  

রমাট ৬১০.০০ ৬১০.০০ - ৬০০.০০ ৫৯৩.৯৭ ৫৯৩.৯৭  

** প্রকহের আওর্ায় অব্যসয়র্ অথ ত (৬০০.০০-৫৯৩.৯৭)=৬.০৩ েক্ষ টাকা। 

 

৮.৬। প্রকে মূল্যায়ন েদ্ধসর্িঃ 

 আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ িঃ 

 কাসরগরী িোয়র্া প্রকে (টিসেসে) ের্ তাহোচনা; 

 মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ প্রকহের বাস্তবায়ন অগ্রগসর্/সেসিআর ের্ তাহোচনা; 

 সেয়াসরং কসমটি/প্রহিক্ট ইমসপ্লহমনহটশন কসমটি িভার কার্ তসববরণী ের্ তাহোচনা; 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তন; 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা। 

 

৮.৭। প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্যিঃ 
 

ক্র:নং প্রকে েসরচােহকর  নাম ও েদবী পূণ ত/খণ্ডকােীন রময়াহদ রময়াদকাে 

রর্াগদান বদেী 

১) ডিঃ শােনাি সুের্ানা 

সিসনয়র িাইসটসফক অসফিার 

খণ্ডকােীন ১১/১২/১১ ৩০/৬/১৩ 

 
৯। িািারণ ের্ তহবক্ষণিঃ 

রিহনটিকযাসে মসডফাইড অগ তাসনিম (সিএমও) দ্বর্রীর িন্য টিসুয কােচার ল্যাব এবং এিংক্রান্ত গহবষণা কম তকাহন্ডর 

িন্য িব তদাই িীবাণুমুক্ত েসরহবশ দরকার েয় সবিায় সনরােিার স্বাহথ ত সিএমও উন্নয়ন ও মূল্যায়হনর িন্য অর্যাধুসনক 

গ্লাি োউি/গ্রীণ োউি, রনট োউি এবং রভৌর্ অবকাঠাহমাগর্ সুসবিাসদ প্রহয়ািন। িীব দ্ববসচেয িংরক্ষণ/িমিয় 

িািন এবং বাহয়াহিফটি বিায় ররহখ মাঠ ের্ তাহয় সিএমওর উেযুক্তর্া র্াচাই করার িন্য গহবষণার মাঠ অবশ্যই 

িংরসক্ষর্ এোকায় সনয়সন্ত্রর্ অবস্থায় রাখহর্ েয়। আধুসনক দ্বিব প্রযুসক্ত (রর্মনিঃ িীন আইহিাহেশন, িীন 

োিফরহমশন, রিহনাটাইসেং, মসেকুোর রিহনটিসটে, মাকতার এসিিহটড সিহেকিন, িীন সেরাসমসডং, ইনসভহট্টা 

কােচার ইর্যাসদ) ব্যবোহরর মােহম িম্ভাব্য িংসক্ষপ্ত িমহয়র মহে র্হথােযুক্ত িাহনর িার্ উন্নয়ন ও মূল্যায়হনর িন্য 

সি’রর্ বাহয়াহটকহনােসি গহবষণার সুহর্াগ সুসবিা বৃসদ্ধর সনসমি প্রকহের আওর্ায় িম্পাসদর্ কাহির অিসভসিক 

িংসক্ষপ্ত সববরণ সননরূেিঃ 
  

োিহিসনক গ্রীন োউিিঃ এ প্রকহের আওর্ার একটি  োিহিসনক গ্রীণ োউি সনম তাণ করা েহয়হ । প্রসর্কূে েসরহবহশর 

উেহর্াগী িাহনর িার্ উদ্ভাবহন গ্রীণ োিফার েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েয়। রিহনটিকযাসে মসডফাইড অগ তাসনিম 

(সিএমও) দ্বর্রীর িন্য টিসুয কােচার ল্যাহবর প্রহয়ািন।  েসরদশ তনকাহে প্রকে িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা 

কহর িানা র্ায় কৃসেম উোহয় ল্যাবহরটরীহর্ একটি িাহনর িাহর্ অন্য রকান উসদ্ভদ রথহক সনসদ তষ্ট িীন স্থানান্তহরর 

মােহম একটি নতুন িাহনর িার্ দ্বর্রী করা েয়। োিহিসনক িাহনর গহবষণার িন্য বাহয়াহিফটির সবসভন্ন সদক 

সবহশষভাহব িসির্। িীবন ও প্রকৃসর্র সনরােিার স্বাহথ ত োিহিসনক িান সনয়সন্ত্রর্  অবস্থায় িন্মাহর্ েয়। িহরিসমন 

েসরদশ তহন রদখা র্ায়, গ্রীণ োউিটি সনম তাণ কাি িম্পন্ন েহয়হ । নসথেে ের্ তাহোচনা এবং িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ 

আহোচনা কহর িানা র্ায়, োিহিসনক গ্রীণ োউিটি র্থার্থ ক্রয় প্রসক্রয়া (OTM েদ্ধসর্) অনুিরণ কহর 

রস্পসশসফহকশন অনুর্ায়ী করা েহয়হ । গ্রীণ োউিটিহর্ েসরদশ তণকােীন িমহয়ও রকান কার্ তক্রম চালু েয়সন। র্হব, গর্ 

০৯/২/২০১৪ র্াসরহখ মাননীয় কৃসষ মন্ত্রী কর্ততক গ্রীণ োউিটি উহৈািন করার ের বর্তমাহন কার্ তক্রম চেমান আহ  বহে 

প্রকে কম তকর্তা িাসনহয়হ ন ।  

 

র যাসেড রিনাহরশন এডভািহমট ফযাসিসেটি (আরএসি)t োিহিসনক গ্রীন োউহি িন্মাহনা সবসভন্ন গা  েরবর্ীহর্ 

সবসভন্ন েরীক্ষা সনরীক্ষার িন্য সনয়সন্ত্রর্ রনট োউহির প্রহয়ািন েহি। এ িন্য ৫০০ বগ তসমটার আয়র্হনর ১(এক) টি 

র যাসেড রিনাহরশন এডভািহমট ফযাসিসেটি সনম তাণ করা েহয়হ । এ ফযাসিসেটি’র আওর্ায় এখনও রকান কার্ তক্রম 

গ্রেণ করা েয়সন। এ সবষহয় িংসিষ্ট কম তকর্তারা িানান, োিহিসনক গ্রীণ োউহির কাি শুরু েহেই আরএসি’র 

কার্ তক্রম শুরু েহব। 
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ল্যাব র্ন্ত্রোসর্িঃ োিহিসনক গহবষণার িন্য ২(দুই)টি ল্যাসমনার রফ্লা রমসশন এবং ১(এক)টি সরহয়ে টাইম রমসশন 

িংগ্রে করা েহয়হ । ল্যাসমনার রফ্লা রমসশন ৈারা িীবানুমুক্ত েসরহবহশ টিসুয কােচাহরর কাি করা েয়। অন্যসদহক 

সরহয়ে টাইম রমসশন ৈারা োিহিসনক িাহনর সিহনর এসটেহপ্রশহনর কাি করা েহব বহে িংসিষ্টরা িানান। এিব 

র্ন্ত্রোসর্ রস্পসিসফহকশন অনুর্ায়ী অনুহমাসদর্ ক্রয় েদ্ধসর্ অনুিরণ পূব তক ক্রয় িম্পন্ন েহয়হ । র্হব ক্রয়কৃর্ র্ন্ত্রোসর্ 

িঠিকভাহব েসরচােনার িন্য রকান রটকসনসশয়ান রনই বহে প্রকে কম তকর্তা িানান। 

 

প্রসশক্ষণিঃ এ প্রকহের অথ তায়হন দু’টি ব্যাহচ রমাট ৩৪ িন সবজ্ঞানীহক সিন রক্লাসনং, রিহনটিক োিফরহমশন এবং 

রিহনটিক ডাটা এনাোইসিি িফটওয়যার িংক্রান্ত প্রসশক্ষণ প্রদান করা েহয়হ । এহর্ কহর সি’র সবজ্ঞানীহদর দ্বিব 

প্রযুসক্ত গহবষণায় দক্ষর্া বৃসদ্ধ রেহয়হ  বহে িানা র্ায়। এ িরহণর দক্ষর্া ভসবষ্যহর্ িাহনর আধুসনক িার্ উদ্ভাবহন 

িোয়ক। এ প্রকহের আওর্ায় প্রসশক্ষণপ্রাপ্ত কম তকর্তাগণ বর্তমাহন রকাথায় কম তরর্ আহ ন এ সবষহয় িানহর্ চাইহে 

প্রকে েসরচােক িানান, প্রসশক্ষণপ্রাপ্ত কম তকর্তাগণ িান গহবষণা ইিটিটিউহট সবসভন্ন গহবষণা কার্ তক্রহম সনহয়াসির্ 

আহ ন।  

 

১০। প্রকহের উহেশ্য অিতনিঃ 
উহেশ্য অিতন 

োিহিসনক গ্রীণ োউি/ গ্লাি োউি, 

র যাসেড রিনাহরশন অযাডভাি এর 

ফযাসিসেটি দ্বর্রী করা। 

১০০০ বগ ত সমটাহরর োিহিসনক গ্রীণ োউি/ গ্লাি োউি দ্বর্রী করা েহয়হ । 

এ প্রকে রথহক প্রহয়ািনীয় রকসমকযােিিে প্রহয়ািনীয় সকছু বই এবং ৩টি 

র্ন্ত্রোসর্ ক্রয় করা েহয়হ । 

োিহিসনক রাইি সনহয় গহবষণা 

েসরচােনার কযাোসিটি এবং দক্ষর্া গহি 

রর্াো। 

১০০০ বগ ত সমটার োিহিসনক গ্রীণ োউি/ গ্লাি োউহির মােহম গুরুত্বপূন ত  

গহবষণার কাি করার মােহম দক্ষর্া বৃসদ্ধর কাি চেমান। 

োিহিসনক িান সনহয় গহবষণা কার্ তক্রম 

েসরচােনার িন্য দক্ষর্া বৃসদ্ধকরণ। 

 

দুই(২) টি ব্যাহচ ৩৪ িন সবজ্ঞানীহক   সিন   রক্লাসনং এন্ড রাইি 

োিফরহমশন, এন্ড রিহনটিক ডাটা এনাোইসিি িফটওয়যারি িংক্রান্ত 

রেসনং  রদয়া েহয়হ । 
দক্ষ সবজ্ঞানীরা োিহিসনক (সিএমও) িান  সনহয় গহবষণা কার্ তক্রম বৃসদ্ধহর্ 

িোয়ক েহে। 
অনুকূে এবং প্রসর্কূে েসরহবশ উেহর্াগী 

িাহনর িার্ উদ্ভাবন িোয়র্া করা। 

দ্বিব প্রযুসক্ত রর্মন  এন্থর কােচার, সিন োইরাসমসডং এবং  োিফরহমশন 

েদ্ধসর্ ব্যবোহরর মােহম িাহনর রবশ সকছু োইন দ্বর্রী করা েহয়হ । 
 
১১। উহেশ্য পুহরােসর অসিতর্ না েহে র্ার কারণিঃ প্রহর্ািয নয় 

 
১২। বাস্তবায়ন িমোিঃ  

১২.১। সি’র গহবষণার সুহর্াগ সুসবিা বৃসদ্ধর সনসমি রর্ িকে র্ন্ত্রোসর্ ও পূর্ত কার্ তাসদ িম্পন্ন করা েহয়হ , র্া  িঠিকভাহব 

 েসরচােনার িন্য কাসরগসর জ্ঞান িম্পন্ন িনবহের অভাব রহয়হ ।  

১২.২। প্রকহের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ িীে গািীটি প্রকে িমােনাহন্ত েসরবেন পুহে িমা না সদহয় সিহর্ ব্যবোর করা 

 েহে।  

 

১৩। সুোসরশিঃ 

১৩.১। সি’র সবযমান কাসরগসর িনবহের স্বের্ার সদকটি সবহবচনা কহর দ্রুর্ িনবে সনহয়াগদাহন কার্ তকরী ব্যবস্থা 

 গ্রেহণ মন্ত্রণােয় উহযাগ সনহর্ োহর। 

১৩.২। গহবষণািমী প্রসর্িান সেহিহব সি প্রশািসনক মন্ত্রণােহয়র অনুহমাদনক্রহম গািী ব্যবোহরর সবষহয় কার্ তকরী 

 উহযাগ সনহর্ োহর।  

১৩.৩। প্রকহের আওর্ায় অব্যসয়র্ ৬.০৩ েক্ষ টাকা রেিারী চাোহনর মােহম িরকাসর রকাষাগাহর িমা রদয়া রর্হর্ 

 োহর।  
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“রেনহদসনং এন্ড কযাোসিটি সবসল্ডং অব বাহয়াহটকহনােসি ল্যাবহরটরী ইন সি” 

কাসরগরী প্রকহের িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

(িমাপ্ত: জুন,২০১৩) 

 
১। বাস্তবায়নকারী িংস্থা t বাংোহদশ িান গহবষণা ইনসেটিউট 

২। প্রশািসনক মন্ত্রণােয়  t কৃসষ মন্ত্রণােয় 

৩। প্রকহের অবস্থান  t সি, প্রিান কার্ তােয়, গািীপুর 

৪। প্রকহের বাস্তবায়ন িময়   t জুোই/২০০৭ - জুন ২০১৩ 

 

প্রাক্কসের্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় 

(প্রিঃিািঃ) 

েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্ 

বাস্তবায়নকাে 

অসর্ক্রান্ত 

ব্যয় (মূে 

প্রাক্কসের্ 

ব্যহয়র%) 

অসর্ক্রান্ত িময় (মূে 

বাস্তবায়নকাহের%) মূে 

(প্রিঃিািঃ) 

িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

(প্রিঃিািঃ) 

মূে িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

১০০৩.৭০ 

(-) 

১০১৫.২০ 

(-) 

৯৮২.১২ 

(-) 

জুোই/২০০৭ 

েহর্ জুন 

২০১২ 

জুোই/২০০৭ 

েহর্ জুন 

২০১৩ 

জুোই/২০০৭ 

েহর্ জুন 

২০১৩ 

- ২০% 

 

 

৫। প্রকহের অথ তায়ন t সিওসব  

৬। কাহির অি সভসিক বাস্তবায়নিঃ        (েক্ষ টাকায়) 

 

ক্রিঃ 

নং 
অহির নাম েসরমান 

িংহশাসির্ সেসে অনুর্ায়ী অহির 

প্রাক্কেন 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আসথ তক  

রমাট 

বাস্তব আসথ তক বাস্তব % 

১ রবর্ন ও ভার্াসদ ১৩ িন ১০৭.৪৪ ১৩ িন ৮৬.৯৯ ১০০% 

২ িরবরাে ও রিবা রথাক ২১৬.১৮ রথাক ২০৮.৬৮ ১০০% 

৩ রমরামর্ ও িংরক্ষণ রথাক ১৪.০০ রথাক ১৩.১০ ১০০% 

৪ িম্পদ িংগ্রে ১৩৯ টি ৫৫৭.২৭ ১৩৯ টি ৫৫৩.২৭ ১০০% 

৫ ল্যাব সনম তাণ িম্প্রিারণ ৫০০ ব: সম: ৭০.৩১ ৫০০ ব: সম: ৭০.৩১ ১০০% 

৬ ভূসম উন্নয়ন রথাক ৫.০০ রথাক ৪.৯৯ ১০০% 

৭ মানব িম্পদ উন্নয়ন ১৩ িন ৪৫.০০ ১০ িন ৪৪.৭৮ ১০০% 

 রমাট  ১০১৫.২০  ৯৮২.১২  

 

৭। কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণিঃ প্রকে িমাপ্ত প্রসর্হবদন (সেসিআর) ের্ তাহোচনায় রদখা র্ায়, প্রকহের আওর্ায় 

রকান কাি অিমাপ্ত রনই। 

 

৮। প্রকহের েটভূসম, উহেশ্য ও বাস্তবায়নিঃ 

৮.১। েটভূসমিঃ বাংোহদশ িান গহবষণা ইনসেটিউট কর্ততক চার দশহক ৬২টি আধুসনক িাহনর িার্ ও িান উৎোদহনর 

কোহকৌশে উদ্ভাবন করা েহয়হ  র্ার ফেশ্রুসর্হর্ রদশ এখন খাহয স্বয়ংিম্পূন তর্া অিতন কহরহ । সকন্ত্র ক্রমবি তমান 

িনিংখ্যার খায চাসেদা রমটাহর্ আরও অসিক ফেনশীে িাহনর িার্ উদ্ভাবন ও উৎোদন কোহকৌশহের উন্নয়হনর 

সনসমি গহবষণা কার্ তক্রহমর চেমান িারা অব্যাের্ রাখা প্রহয়ািন। এ ের্ তন্ত উদ্ভাসবর্ রবশীর ভাগ িাহনর িার্ ও 

উৎোদন কোহকৌশে মূের্  অনুকূে েসরহবহশর উেহর্াগী। সকন্তু বাংোহদহশর অহনক এোকা রহয়হ  রর্খাহন িান 

উৎোদন সবসভন্ন প্রসর্কূে  েসরহবশ রর্মন খরা, েবণাক্তর্া, দ্বশর্য, েঠাৎ বন্যা ইর্যাসদর িন্য ব্যের্ েহে। খায 

সনরােিার িন্য এ প্রসর্কুে েসরহবহশ িাহনর িার্ উদ্ভাবন করা অর্যন্ত িরুরী। সকন্তু শুধুমাে প্রচসের্ েদ্ধসর্হর্ 

প্রসর্কূে েসরহবহশর উেহর্াগী িাহনর িার্ উদ্ভাবন করা িম্ভব  নয় । এহক্ষহে দ্বিব প্রযুসক্ত ব্যবোর কহর প্রসর্কূে 

েসরহবশ উেহর্াগী িাহন িার্ উদ্ভাবন করা প্রহয়ািন। 
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 পৃসথবীর সবসভন্ন উন্নর্ রদহশ দ্বিব প্রযুসক্তর সবসভন্ন কোহকৌশে ব্যবোর কহর প্রসর্কূে েসরহবহশর উেহর্াগী আধুসনক 

িাহনর িার্ উদ্ভাবন করা েহে। সকন্তু প্রহয়ািনীয় দক্ষ িনবে, আধুসনক র্ন্ত্রোসর্, অপ্রতুে ল্যাব ভবন ও অহথ তর অভাহব 

এ র্াবৎ কাে ের্ তন্ত আধুসনক দ্বিব প্রযুসক্ত গহবষণা কার্ তক্রম গ্রেণ িম্ভব েয়সন। এ িীমাবদ্ধর্ার কথা সবহবচনায় ররহখ 

সিহর্  ল্যাব র্ন্ত্রোসর্ ও স্বে িনবে সনহয় দ্বিব প্রযুসক্ত সবভাগ সৃসষ্ট করা েয়। কােক্রহম উক্ত সবভাহগর গহবষণা 

কার্ তক্রম ব্যােকভাহব বৃসদ্ধ োয়। ভসবষ্যৎ প্রহয়ািহনর সদহক েক্ষয ররহখ আধুসনক দ্বিব প্রযুসক্ত ব্যবোর কহর অনুকূে ও 

প্রসর্কূে েসরহবহশর উেহর্াগী অসিক ফেনশীে নতুন নতুন িাহনর িার্ উদ্ভাবহনর রপ্রক্ষােহট এ প্রকেটি গ্রেণ করা 

েয়।  

 
৮.২।  প্রকেটির উহেশ্যিঃ   

 সননসেসখর্ উহেশ্যগুহো অিতহনর সনসমি প্রকেটি গ্রেণ করা েয়িঃ  

১ )  সি’র বাহয়াহটকহনােিী গহবষণাগাহরর আধুসনকায়ন এবং িাহনর  বাহয়াহটকহনােসি গহবষণা কার্ তক্রহমর 

 রিারদারকরণ; 

২)   উন্নর্র্র গহবষণা কার্ তক্রহম অংশ রনয়ার িন্য প্রসশক্ষণ ও মানব িম্পদ  উন্নয়ন ; 

৩)    অনুকূে ও প্রসর্কূে উভয় েসরহবহশর িন্য িাহনর িার্ উন্নয়হন িোয়র্া  করা। 

 
৮.৩। প্রকেটির অনুহমাদন ও িংহশািনt আহোচয প্রকেটি ০৮/১২/২০০৭ র্াসরহখ মাননীয় েসরকেনা উেহদষ্টা কর্ততক জুোই 

২০০৭ েহর্ জুন ২০১২ রময়াহদ িম্পূণ ত সিওসব অথ তায়হন রমাট ১০০৩.৭০ েক্ষ টাকায় অনুহমাসদর্ েয়। েরবর্ীহর্  

২৪/১/২০১২ র্াসরহখ প্রকেটি িংহশাসির্ আকাহর ১০১৫.২০ েক্ষ টাকা ব্যহয়  জুোই ২০০৭ েহর্ জুন, ২০১৩ রময়াহদ  

বাস্তবায়হনর েহক্ষয প্রশািসনক অনুহমাদন িারী করা েয়।    

 
৮.৪। িংহশাসির্ এসডসে বরাে, অবমুসক্ত ও ব্যয়t  

(েক্ষ টাকায়) 

আসথ তক ব র িংহশাসির্ এসডসে বরাে টাকা  

অবমুসক্ত 

ব্যয় 

রমাট টাকা প্রিঃিািঃ রমাট টাকা প্রিঃিািঃ 

২০০৭-

২০০৮ 

৫০.০০ ৫০.০০ - ৪৯.৯৮ ৪৪.৮৫ ৪৪.৮৫ - 

২০০৮-

২০০৯ 

৩২০.০০ ৩২০.০০ - ৩১৯.৯০ ২৯২.০৭ ২৯২.০৭ - 

২০০৯-২০১০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ - ১৫০.০০ ১৪৩.৭৪ ১৪৩.৭৪ - 

২০১০-২০১১ ২৬০.০০ ২৬০.০০ - ২৬০.০০ ২৫৭.৫০ ২৫৭.৫০ - 

২০১১-২০১২ ৯৪.০০ ৯৪.০০ - ৯৪.০০ ৯২.০১ ৯২.০১ - 

২০১২-২০১৩ ১৫৩.০০ ১৫৩.০০ - ১৫৩.০০ ১৫১.৯১ ১৫১.৯১ - 

িব তহমাট ১০২৭.০০ ১০২৭.০০ - ১০২৬.৮৮ ৯৮২.০৮ ৯৮২.০৮ - 

** প্রকহের আওর্ায় অব্যসয়র্ অথ ত (১০২৬.৮৮-৯৮২.০৮)=৪৪.৮০ েক্ষ টাকা। 

 

৮.৫। প্রকে মূল্যায়ন েদ্ধসর্িঃ 

 আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ িঃ 

 কাসরগরী িোয়র্া প্রকে (টিসেসে)/ িংহশাসির্ টিসেসে  ক ের্ তাহোচনািঃ  

 মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ প্রকহের বাস্তবায়ন অগ্রগসর্/সেসিআর ের্ তাহোচনািঃ  

 DPEC িভার কার্ তসববরণী ের্ তাহোচনািঃ 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তনিঃ 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনািঃ 

 
৮.৬। প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্যিঃ 

 

প্রকে েসরচােহকর নাম পূণ তকােীন/খন্ডকােীন রময়াদ 

ডিঃ রমািঃ এনামুে েক,   পূণ তকােীন জুোই ২০০৭ েহর্ জুন ২০১৩ 
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৯। িািারণ ের্ তহবক্ষণিঃ বাহয়াহটকহনােসি ল্যাবহরটরী কযাোসিটি সবসল্ডং এর সনসমি প্রকহের আওর্ায় িম্পাসদর্ 

 কাহির অংগসভসিক িংসক্ষপ্ত সববরণ সননরূেিঃ 

 
 বাহয়াহটকহনােসি ল্যাবহরটরী সনম তাণিঃ উন্নর্ র্ন্ত্রোসর্ িমৃদ্ধ একটি আধুসনক গহবষণাগার, দ্বিব প্রযুসক্ত 

(Biotechnology) গহবষণার িন্য অর্ীব িরুরী । রি েহক্ষয এ প্রকহের অথ তায়হন ৭০.৩১ েক্ষ টাকা ব্যহয় ৫০০ 

বগ তসমটার আয়র্হনর একটি আধুসনক দ্বিব প্রযুসক্ত গহবষণাগার সনম তাণ করা েহয়হ । বর্তমাহন এ গহবষণাগাহর মসেকুোর 

বাহয়ােসি, রিহনটিক োিফরহমশন ও টিসুয কােচাহরর মােহম অনুকূে ও প্রসর্কূে েসরহবশ উেহর্াগী আধুসনক িাহনর 

িার্ উন্নয়হনর কাি করা েহে। িরিসমহন েসরদশ তহন রদখা র্ায়, প্রকহের আওর্ায় িংগৃেীর্ র্ন্ত্রোসর্ েসরচােনার িন্য 

দক্ষ কাসরগসর জ্ঞান িম্পন্ন রোহকর অভাব রহয়হ । বর্তমাহন অদক্ষ এবং িংসিষ্ট নয় এমন রোকহদর ৈারা ল্যাহবর কার্ তক্রম 

েসরচােনা করা েহে।  

 ল্যাবহরটরী  র্ন্ত্রোসর্ িংগ্রেিঃ এ প্রকহের আওর্ায় দ্বিব প্রযুসক্ত গহবষণার িন্য সবসভন্ন প্রকাহরর রমাট ১০৯টি ল্যাবহরটরী 

র্ন্ত্রোসর্ িংগ্রে  করা েহয়হ ।  িংগ্রেকৃর্ র্ন্ত্রোসর্র মহে উহেখহর্াগ্য েহে,  সেসিআর রমসশন (২টি), রিে ডকুহমহটশন 

রমসশন (১টি),মাইনাি -৪
০
c সেিার (৪টি), মাইনাি -২০

০
c  সেিার (২টি), মাইনাি-৮০

০
c  সেিার (২টি),  রিসরসফউি 

রমসশন (২টি), রিহনা গ্রাইন্ডার (১টি), অহটাহক্লভ রমসশন (২টি) ইর্যাসদ। এর মহে  সেসিআর রমসশন ৈারা  DNA রক  

এমসপ্লফাই করা েয় এবং রিে ডকুহমহটশন রমসশন ৈারা DNA এর সফংগার সপ্রসটং এর  সব রনওয়া েয়। মাইনাি-৪
০
c, 

মাইনাি -৮০
০
c এবং মাইনাি -২০

০
c সেিাহর অসর্ ঠান্ডায় সবসভন্ন রািায়সনক দ্রব্যাসদ দীঘ তকাে ব্যােী িংরক্ষণ করা 

িম্ভব েয়। অহটাহক্লভ রমসশন ৈারা সবসভন্ন সমসডয়া ও র্ন্ত্রোসর্ িীবানু মুক্ত করা েয়। রিসরসফউি রমসশন ৈারা সবসভন্ন র্রে 

েদাথ ত রথহক কঠিন েদাথ ত আোদা করা েয়। রিহনাগ্রাইন্ডার রমসশন ৈারা িাহনর োর্া গুিা করা েয়, র্া রথহক েরবর্ীহর্ 

DNA আইহিাহেশন করা েহে।  

 রািায়সনক দ্রব্যাসদ িংগ্রেিঃ আধুসনক দ্বিব প্রযুসক্ত গহবষণার িন্য সবসভন্ন প্রকাহরর রািায়সনক দ্রব্যাসদ প্রহয়ািন। দ্বিব 

প্রযুসক্তর গহবষণায় ব্যবহৃর্ রবশীর ভাগ রািায়সনক দ্রব্যাসদ অর্যন্ত ব্যয়বহুে, র্া স্থানীয়ভাহব িেিেভয নয়। এ প্রকহের 

অিীহন ল্যাহবর িন্য সবসভন্ন  সবহদশী িাহন্ডর রািায়সনক দ্রব্যাসদ (রর্মন এযােহকােে, রেক, সডএনএ, েসেকুোরি ইর্যাসদ) 

অনুহমাসদর্ দরেহের মােহম িংগ্রে করা েহয়হ ।          

 মানব িম্পদ উন্নয়নিঃ এ প্রকহের অহথ ত সি’র সবজ্ঞানীহদর গহবষণা দক্ষর্া বৃসদ্ধর িন্য ৫টি এমএি, ৪টি সেএইচসড ও ১টি 

রোষ্ট ডক্টরেিে রমাট ১০টি বৃসি প্রদান করা েয়। উক্ত ১০ (দশ) িন সবজ্ঞানী সডগ্রী িমাহপ্তর ের উচ্চর্র গহবষণার দক্ষর্া 

বৃসদ্ধ রেহয়হ ।  বর্তমাহন উক্ত বৃসিিারী সবজ্ঞানীগণ  উচ্চসশক্ষা রশহষ সি’র সবসভন্ন সবভাহগর গহবষণায় কম তরর্ আহ ন বহে 

প্রকে েসরচােক িানান।  

 প্রকাশনািঃ এ প্রকহের অথ তায়হন সি কর্ততক উদ্ভাসবর্ ৫০টি আধুসনক িাহনর িাহর্র DNA সফংগার সপ্রসটং করা েহয়হ  এবং 

র্া পুস্তক আকাহর প্রকাশ করা েহয়হ ।  র্া িাহনর আধুসনক িার্ উদ্ভাবহনর সনসমি ভসবষ্যর্ গহবষণার িন্য প্রহয়ািন । 

িরিসমহন েসরদশ তহন িময় নমুনাস্বরূে পুস্তক িরবরাে করা েয়।  

 িনবেিঃ সি’র বাহয়াহটকহনােসি সবভাহগ কম তরর্ স্বে িংখ্যক িনবে সদহয় আধুসনক িীব প্রযুসক্ত ব্যবোর কহর প্রসর্কূে 

েসরহবহশর উেহর্াগী আধুসনক িাহনর িার্ উদ্ভাবন করা কষ্টকর েহয় আিস ে। উক্ত িীমাবদ্ধর্ার কথা সবহবচনা কহর এ 

প্রকহে সবসভন্ন েহদ রমাট ৬ ( য়) িন সবজ্ঞানীিে রমাট ১৩টি েহদর িনবে সনহয়াগ রদয়ায় সি’রর্ দ্বিব প্রযুসক্ত গহবষণা 

রবগবান েহয়স ে । এ প্রকহের মােহম রবশ সকছু েবনাক্তর্া িসেষ্ণু, িাহনর োর্া েেিাহনা ররাগ প্রসর্হরািী ও অসিক 

ফেনশীে িাহনর রকৌসেকিাসর উদ্ভাবন করা িম্ভব েহয়হ , র্া অদূর ভসবষ্যহর্ অসিক ফেনশীে আধুসনক িাহনর িার্ 

সেিাহব অবমুক্ত করা িম্ভব েহব বহে প্রকে িংসিষ্ট কম তকর্তারা িানান। সি’র বাহয়াহটকহনােসি গহবষণার স্বাহথ ত উক্ত 

প্রকহের ১২টি েদ সি’র রািস্ব খাহর্ স্থানান্তহরর রচষ্টা করা েয়, সকন্তু ১(এক)টি দ্ববজ্ঞাসনক কম তকর্তািে রমাট ৩(সর্ন)টি েদ 

রািস্বখাহর্ সৃসষ্ট করা িম্ভব েহয়হ ; র্া প্রহয়ািহনর তুেনায় খুবই কম বহে প্রকে কম তকর্তা িানান। 

 
১০। প্রকহের উহেশ্য অিতনিঃ 

উহেশ্য অিতন 

সি’র বাহয়াহটকহনােিী গহবষণাগাহরর 

আধুসনকায়ন এবং িাহনর  

বাহয়াহটকহনােসি গহবষণা কার্ তক্রহমর 

রিারদারকরণ; 

৫০০ বগ তসমটার আয়র্হনর একটি আধুসনক দ্বিব প্রযুসক্ত গহবষণাগার সনম তাণ করা 

েহয়হ । বর্তমাহন এ গহবষণাগাহর মসেকুোর বাহয়ােসি, রিহনটিক োিফরহমশন 

ও টিসুয কােচাহরর মােহম অনুকূে ও প্রসর্কূে েসরহবশ উেহর্াগী আধুসনক 

িাহনর িার্ উন্নয়হনর কাি করা েহে। র্া ািা প্রকে রময়াহদ প্রহয়ািনীয় 

রািায়সনক দ্রবাসদ, গ্লািওয়যার, প্লাসষ্টকওয়যার এবং প্রহয়ািনীয় িংখ্যক 

গহবষণািমী পুস্তক িংগ্রে করা েহয়হ । 
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উন্নর্র্র গহবষণা কার্ তক্রম েসরচােনার 

িন্য প্রসশক্ষণ ও মানব িম্পদ  উন্নয়ন ; 

সি’র সবজ্ঞানীহদর গহবষণা দক্ষর্া বৃসদ্ধর িন্য ৫টি এমএি, ৪টি সেএইচসড ও ১টি 

রোষ্ট ডক্টরেিে রমাট ১০টি বৃসি প্রদান করা েয়। উক্ত ১০ (দশ) িন সবজ্ঞানী 

সডগ্রী িমাহপ্তর ের উচ্চর্র গহবষণার দক্ষর্া বৃসদ্ধ রেহয়হ ।  বর্তমাহন উক্ত 

বৃসিিারী সবজ্ঞানীগণ  উচ্চসশক্ষা রশহষ সি’র সবসভন্ন সবভাহগর গহবষণায় কম তরর্ 

আহ ন। 

অনুকূে ও প্রসর্কূে উভয় েসরহবহশর িন্য 

িাহনর িার্ উন্নয়হন িোয়র্া  করা। 

 

বর্তমাহন এ গহবষণাগাহর মসেকুোর বাহয়ােসি, রিহনটিক োিফরহমশন ও টিসুয 

কােচাহরর মােহম অনুকূে ও প্রসর্কূে েসরহবশ উেহর্াগী আধুসনক িাহনর িার্ 

উন্নয়হনর কাি করা েহে। 

 
১১। উহেশ্য পুহরােসর অসিতর্ না েহে র্ার কারণিঃ প্রহর্ািয নয় 

 

১২। বাস্তবায়ন িমোিঃ  

 

১২.১। রেনহদসনং এন্ড কযাোসিটি সবসল্ডং অব বাহয়াহটকহনােসি ল্যাবহরটরী ইন সি শীষ তক প্রকহের আওর্ায় সবসভন্ন েহদর 

১২ িন িনবে কাি কহর। বর্তমাহন ১ িন দ্ববজ্ঞাসনক কম তকর্তািে রমাট ৩টি েদ রািস্বখাহর্ অন্তভু তক্ত েহয়হ । 

বাকীেদগুহো রািস্বখাহর্ অন্তভু তক্ত না েওয়ায় প্রকহের আওর্ায় গৃেীর্ গহবষণা কার্ তক্রম ব্যাের্ েহে।  

 

১২.২। এ প্রকহের আওর্ায় ১০৯ প্রকাহরর ল্যাবহরটরী র্ন্ত্রোসর্ িংগ্রে করা েহয়হ । িংগৃেীর্ উন্নর্ র্ন্ত্রোসর্ 

েসরচােনার িন্য দক্ষ কাসরগসর জ্ঞান িম্পন্ন রোহকর অভাব রহয়হ । বর্তমাহন অদক্ষ এবং িংসিষ্ট নয় এমন 

রোকহদর ৈারা ল্যাহবর কার্ তক্রম েসরচােনা করা েহে।  

 

১৩। সুোসরশিঃ 

১৩.১। রেনহদসনং এন্ড কযাোসিটি সবসল্ডং অব বাহয়াহটকহনােসি ল্যাবহরটরী ইন সি শীষ তক প্রকহের আওর্ায় সবযমান 

গহবষণা  কার্ তক্রম অব্যাের্ রাখার িন্য প্রকহের আওর্ায় বাকী িনবে রািস্বখাহর্ অন্তভূসক্তত সবষহয় মন্ত্রনােয় দ্রুর্ 

উহযাগ সনহর্ োহর। 

১৩.২। এ প্রকহের আওর্ায় িংগৃেীর্ উন্নর্ র্ন্ত্রোসর্ েসরচােনার িন্য দক্ষ কাসরগসর জ্ঞান িম্পন্ন িনবহের স্বের্ার সদকটি 

 সবহবচনা কহর দ্রুর্ িনবে সনহয়াগদাহন কার্ তকরী ব্যবস্থা গ্রেহণ মন্ত্রণােয় উহযাগ সনহর্ োহর। 

১৩.৩। প্রকহের আওর্ায় অব্যসয়র্ ৪৪.৮০ েক্ষ টাকা রেিারী চাোহনর মােহম িরকাসর রকাষাগাহর িমা রদয়া প্রহয়ািন। 
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“সবএআরআই এর র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ প্রযুসক্ত এবং বাহয়াহমসেকযাে সুসবিা রিারদারকরণ (১ম িংহশাসির্)” 

কাসরগরী প্রকহের িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রসর্হবদন 

(িমাপ্ত: জুন, ২০১৩ ) 

             

১। বাস্তবায়নকারী িংস্থা  t     বাংোহদশ কৃসষ গহবষণা ইনসেটিউট (সবএআরআই) 

২। প্রশািসনক মন্ত্রণােয়                t     কৃসষ মন্ত্রণােয়  

৩। প্রকহের অবস্থান                t      

 

৪। প্রকহের বাস্তবায়নকাে ব্যয়  t                                                           

                                                                                                             (েক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কসের্ ব্যয় প্রকৃর্ 

ব্যয় 

(প্রিঃিািঃ) 

েসরকসের্ বাস্তবায়নকাে প্রকৃর্           

বাস্তবায়নকাে 

অসর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূে প্রাক্কসের্ 

ব্যহয়র %) 

অসর্ক্রান্ত  িময় 

 (মূে 

বাস্তবায়নকাহের 

%) 

মূে 

(প্রিঃিা) 

িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

(প্রিঃিািঃ) 

মূে িব তহশষ 

িংহশাসির্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮০০.০ ৮০০.০০ ৭৯৯.৫১ জুোই ২০০৯ 

- জুন ২০১৩   

জুোই ২০০৯ - 

জুন ২০১৩   

রিহেম্বর ২০০৯ 

- জুন ২০১৩ 

প্রহর্ািয নয় প্রহর্ািয নয় 

 

৫। প্রকহের অথ তায়নিঃ   Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) এর অথ তায়হন   

৬। কাহির অি সভসিক বাস্তবায়ন: মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ সেসিআর এর র্হথ্যর সভসিহর্ 

                                                                                                                                          (েক্ষ টাকা) 

 অংহগর নাম েসরমান িংহশাসির্ টিষিষি অনুর্ায়ী 

অগের প্রাক্কলন 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আসথ তক বাস্তব আসথ তক বাস্তব(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫   

১. কম তকর্তাহদর রবর্নাসদ িংখ্যা ১৪.৫৮ ২ ১৪.৫৮ ২ 

২. কমচারীহদর রবর্নাসদ িংখ্যা ৫.২০ ২ ৫.২০ ২ 

৩. ভ্রমণ ভার্া রথাক ৫.০০ রথাক ৫.০০ রথাক 

৪. োয়াসরং চািত (বাৎিসরক ভািা) রথাক ৮১.৬৭ রথাক ৮১.৬৭ রথাক 

৫. প্রসশক্ষণ িংখ্যা ৩৫.২০ ৩০০ ৩৫.২০ ৩০০ 

৬. রিসমনার, কনফাহরি রথাক ৩৩.৭৫ রথাক ৩৩.৭৫ রথাক 

৭. অন্যান্য ব্যয় (আনুষাসিক) রথাক ৩২.০০ রথাক ৩২.০০ রথাক 

৮. রক্ষণাহবক্ষণ ও রমরামর্ রথাক ৮০.০০ রথাক ৮০.০০ রথাক 

৯. গহবষণা মঞ্জুরী রথাক ১৪.০০ রথাক ১৪.০০ ৫ 

১০. কসম্পউটার ও অন্যান্য র্ন্ত্রাসদ রথাক ২৭১.৮৯ রথাক ২৭১.৪০ রথাক 

১১. কসম্পউটার িফটওয়যার রথাক ৫৫.৯১ রথাক ৫৫.৯১ রথাক 

১২. অসফি ইকুইেহমট রথাক ৭.৫০ ৫ ৭.৫০ ৫ 

১৩. আিবাবেে রথাক ২০.০০ রথাক ২০.০০ রথাক 

ক্রসমক নং সবভাগ রিো উেহিো স্থান 

১. ঢাকা গািীপুর গািীপুর িদর সবএআরআই এর প্রিান কার্ তােয়, গািীপুর 

২. ঢাকা িামােপুর িামােপুর িদর আিসেক কৃসষ গহবষণা রকন্দ্র, িামােপুর 

৩. খুেনা র্হশার র্হশার িদর আিসেক কৃসষ গহবষণা রকন্দ্র, র্হশার 

৪. রািশােী োবনা ঈশ্বরদী আিসেক কৃসষ গহবষণা রকন্দ্র, ঈম্বরদী 

৫. বসরশাে বসরশাে বসরশাে িদর আিসেক কৃসষ গহবষণা রকন্দ্র, রেমর্পুর 

৬. চেগ্রাম চেগ্রাম োটোিারী আিসেক কৃসষ গহবষণা রকন্দ্র, োটোিারী 

৭. সিহেট রমৌেভীবািার রমৌেভীবািার িদর আিসেক কৃসষ গহবষণা রকন্দ্র, আকবরপুর 

৮. রািশােী বগুিা সশবগঞ্জ মিো গহবষণা রকন্দ্র, বগুিা 

৯. রািশােী সদনািপুর  সদনািপুর িদর গম গহবষণা রকন্দ্র, সদনািপুর 
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 অংহগর নাম েসরমান িংহশাসির্ টিষিষি অনুর্ায়ী 

অগের প্রাক্কলন 

প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আসথ তক বাস্তব আসথ তক বাস্তব(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫   

১৪. র্ানবােন িংখ্যা ৩৪.৩০ ১০ ৩৪.৩০ ১০ 

১৫. সনম তাণ বগ ত সম: ১০৯.০০ ৫০০ ১০৯.০০ ৫০০ 

 িব তহমাট   ৮০০.০০  ৭৯৯.৫১  

 

৭। কাি অিমাপ্ত থাকহে র্ার কারণিঃ প্রকহের িমাসপ্ত প্রসর্হবদন (PCR) এর র্থ্যানুর্ায়ী এবং িহরিসমহন েসরদশ তন ও 

 িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা কহর িানা র্ায় প্রকহের আওর্ায় রকান কাি অবসশষ্ট নাই। 

 

৮। প্রকহের েটভূসম, উহেশ্য ও মূে কার্ তক্রমিঃ  

 

৮.১। েটভূসমিঃ   

 

বর্তমান যুগ েহে অবাি র্থ্য প্রবাহের যুগ। বাংোহদশ কৃসষ গহবষণা ইনসেটিউহট র্হথ্যর অবাি প্রবাে ও স্বের্া 

আনয়হনর সনসমহি ই-গভতাহনি (E-governance) প্রবর্তন করা প্রহয়ািন। এিন্য সবএআরআই অসফি িমূহে 

িাব তক্ষসণক ইটারহনট কাহনকটিসভটি থাকা দরকার। এহর্ কহর সবএআরআই এর প্রিান রকন্দ্রিে িকে আিসেক রকন্দ্র 

ও উে-রকন্দ্র িমূহের personnel, financial and research management এর র্থ্য 

িাব তক্ষসণকভাহব update করা িম্ভব েহব এবং িকে ের্ তাহয় র্থ্য available েহব। িরকাহরর ই-গভতাহনি 

(E-governance) এর সভশন ২০২১ এর িাহথ িিসর্ ররহখ সবএআরআই এর িকে র্থ্য ও প্রযুসক্ত 

র্াৎক্ষসণকভাহব ইটারহনহটর ওহয়ব িাইহট িেিেভয েহব। সবএআরআই এর উদ্ভাসবর্ র্থ্য ও প্রযুসক্তর সচে অন 

োইহন িংরক্ষণ করাও আবশ্যক, র্া সবএআরআই এর ওহয়ব িাইহটর মােহম িকে ব্যবোরকারীর িন্য উন্মবুক্ত 

থাকহব। মাসিইউিার সিহেম িফটওয়যার এর মােহম personnel, training, financial, 

project এবং research data ব্যবস্থােনা িে সবএআরআই’র িকে কার্ তক্রম automation এর 

আওর্ায় আনা িম্ভব েহব। এ ািা আইসিটি রিক্টহর মানব িম্পদ উন্নয়ন করা প্রহয়ািন। উহেসখর্ কার্ তক্রমগুসে 

বাস্তবায়হনর সনসমহি প্রকেটি োহর্ রনয়া েহয়স ে। 

 

৮.২। প্রকহের উহেশ্যিঃ    

 

১। সবএআরআই এর র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ প্রযুসক্ত এবং বাহয়াহমসেকযাে সুসবিাসদ রিারদার করা  

২। গহবষণা এবং র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ সুসবিা উন্নয়হনর মােহম অভযন্তরীণ িার্ীয় এবং আন্তিতাসর্ক রর্াগাহর্াগ বৃসদ্ধ 

করা 

৩। প্রসর্িাহন ই-গভন তি সুসবিাসদ প্রসর্িা করা 

৪। প্রসর্িাহন এমআইএি, ওহয়ব িাইট এবং বাহয়াহমসেকযাে ল্যাব উন্নয়ন করা 

৫। আইসিটি িংসিষ্ট মানব িম্পদ উন্নয়ন  এবং ইনসেটিউহট আইসিটি রিবা উন্নয়নিে একটি নতুন সবভাগ স্থােন।  

 

৮.৩। মূে কার্ তক্রমিঃ 

 কসম্পউটার ল্যাব স্থােন; 

 ওহয়ব িাইট প্রসর্িা করা; 

 BARI’র প্রিান রকন্দ্রিে িকে আিসেক রকহন্দ্র ইটারহনট কাহনকটিসভটি স্থােন; 

 প্রসশক্ষণ প্রদান। 

 

৮.৪। প্রকেটির অনুহমাদন ও িংহশািনিঃ  ১৪/৭/২০০৯ র্াসরহখ মাননীয় েসরকেনা মন্ত্রী কর্ততক ৮.০০ রকাটি টাকায় জুোই, 

২০০৯ েহর্ জুন ২০১৩ রময়াহদ বাস্তবায়হনর িন্য অনুহমাসদর্ েয়। েরবর্ীহর্ ০২/১১/২০১০ র্াসরহখ অনুসির্ 

সেয়াসরং কসমটির  িভার সিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী গর্ ৩০/০৪/২০১২ র্াসরহখ ১ম িংহশািনী আকাহর পুনরায় অনুহমাসদর্ 

েয়। 
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৮.৫। িংহশাসির্ এসডসে বরাে, অবমুসক্ত ও ব্যয়িঃ 

                                                                                                               (েক্ষ টাকায়) 

আসথ তক ব র 
িংহশাসির্ এসডসে বরাে টাকা 

অবমুসক্ত 

ব্যয় 

রমাট টাকা প্রিঃিািঃ রমাট টাকা প্রিঃিািঃ 

২০০৯-১০ ২৬০.০০ ২৬০.০০ - ২৩৮.৪২ ২৩৮.৪২ ২৩৮.৪২ - 

২০১০-১১ ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ - ১৭০.০৯ ১৭০.০৯ ১৭০.০৯ - 

২০১১-১২ ১০৮.০০ ১০৮.০০ - ১০৮.০০ ১০৮.০০ ১০৮.০০ - 

২০১২-১৩ ২৮৩.০০ ২৮৩.০০ - ২৮৩.০০ ২৮৩.০০ ২৮৩.০০ - 

রমাট রমাট ==  ৮২৬.০০ ৮২৬.০০ - ৭৯৯.৫১ ৭৯৯.৫১ ৭৯৯.৫১ - 

 

৮.৬। প্রকে মূল্যায়ন েদ্ধসর্িঃ 

       আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ িঃ 

 কাসরগসর িোয়র্া প্রকে (টিসেসে) / িংহশাসির্ টিসেসে  ক  ের্ তাহোচনা; 

 মন্ত্রণােয় কর্ততক রপ্রসরর্ প্রকহের বাস্তবায়ন অগ্রগসর্/সেসিআর ের্ তাহোচনা; 

 সেয়াসরং িভার কার্ তসববরণী ের্ তাহোচনা; 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তন; 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা; 

 

৮.৭।  প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্যিঃ  

প্রকে েসরচােহকর নাম পূণ তকােীন/খন্ডকােীন রময়াদকাে 

ড. রমািঃ লুৎফর রেমান খন্ডকােীন ১৭-০৯-২০০৯ েহর্ ০৭-১০-২০১২ 

সুরাইয়া ইয়ািসমন পূণ তকােীন ০৮-১০-২০১২ েহর্ ৩০-০৬-২০১৩ 

 

৮.৮। ক্রয়িংক্রান্ত ের্ তাহোচনািঃ আহোচয প্রকেটির আওর্ায় বাংোহদশ কৃসষ গহবষণা ইিটিটিউহট একটি ৫০০ বিঃসমিঃ এর 

ভবন সনম তাণ করা েহয়হ । রর্খাহন বর্তমাহন একটি কসম্পউটার ল্যাব স্থােন করা েহয়হ । দরেে িংক্রান্ত নসথেে 

ের্ তহবক্ষণ কহর রদখা র্ায়, সেসেআর ২০০৮ অনুর্ায়ী টিসেসে’র অনুহমাসদর্ দরেদ্ধসর্ (OTM) অনুিরণ কহর িব তসনন 

Responsive দরদার্া কর্ততক ল্যাব ভবনটি সনম তাণ িম্পন্ন েহয়হ ।  

 

  

 র্া ািা ল্যাহব ব্যবোহরর সনসমি ৫৮টি কসম্পউটারও অনুহমাসদর্ দরেদ্ধসর্ অনুিরণপূব তক িব তসনন দরদার্ার সনকট 

রথহক ক্রয় িম্পন্ন করা েহয়হ । েসরদশ তনকাহে িংসিষ্ট কম তকর্তারা িানান, প্রকহের আওর্ায় সনসম তর্ ভবন এবং 

কসম্পউটার ল্যাবটিহর্ সনয়সমর্ প্রসশক্ষণ চেমান থাহক।  

 

 

  

কসম্পউটার ল্যাহব প্রসশক্ষণাথীহদর অংশগ্রেহণর সচে 
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৯ ।  িািারণ ের্ তহবক্ষণ ও েসরদশ তন: 

 

৯.১। িািারণ ের্ তহবক্ষণিঃ 

 

বাংোহদশ কৃসষ গহবষণা ইনসেটিউট (সবএআরআই) রদহশর িব ত বৃেৎ কৃসষ গহবষণা প্রসর্িান। এখাহন ৭২০ এর অসিক 

সবজ্ঞানী সবসভন্ন সবভাগ এবং িদর দপ্তহরর অিীহন প্রসর্ ব র মাঠ ের্ তাহয় ও রকহন্দ্রর গহবষণাগাহর কৃসষর সবসভন্ন শাখায় 

গহবষণা কহর আিহ । এই প্রসর্িাহনর সবজ্ঞানীগণ ইহর্ামহে ৮৫৯ টির অসিক প্রযুসক্ত (ভযারাইটি) উদ্ভাবন কহরহ  । 

রর্মন : গহমর ৩৩টি, ভূট্টার ২০টি, আলুর ৫৪টি ভযারাইটি। বর্তমান সবশ্বায়হন র্থ্য সবপ্লহবর যুহগ দ্ববজ্ঞাসনক র্থ্য 

আদান প্রদাহন অকেনীয়ভাহব র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ প্রযুসক্ত  ব্যবহৃর্ েহয় আিহ । কৃসষও এই সবপ্লহবর বাইহর নয়। 

গর্ানুগসর্ক েদ্ধসর্হর্ গহবষণা িংক্রান্ত উোি িংগ্রে ও ব্যবস্থােনা বর্তমাহন খুব একটা কাি করহ  না । সবএআরআই 

এর প্রিান কার্ তােহয় িীসমর্ ের্ তাহয় রনটওয়াহকতর মােহম সবসভন্ন সবভাহগর কসম্পউটার িংযুক্ত করা েহয়হ  র্া 

প্রহর্যক সবজ্ঞানীর গহবষণা কাহি িোয়ক। র্সদও সদন সদন রনটওয়াকত এর কার্ তক্রম বৃসদ্ধ োহে সকন্তু এর ব্যবস্থােনায় 

দক্ষ িনশসক্ত ও অন্যান্য সুসবিাসদর র্হথষ্ট অভাব রহয়হ । র্া ািা িকে আিসেক গহবষণা রকন্দ্র ও উে-রকন্দ্রিমূহের 

সবজ্ঞানীগণ দীঘ তসদন র্াবৎ রনটওয়াহকতর বাইহর স হেন সবিায় প্রিান কার্ তােহয়র সবজ্ঞানীহদর িাহথ আিসেক 

কার্ তােহয়র সবজ্ঞানীহদর র্থ্য আদান প্রদান করহর্ অসুসবিা েসেে।  এই িমো িমািাহনর িন্য র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ 

প্রযুসক্ত িম্পতসকর্ সবষয়াসদর (রনটওয়াহকতর িম্প্রিারণ, ইটারহনট, ওহয়বিাইট, সিআইএি, এমআইএি ইর্যাসদ) 

উন্নয়ন, িম্প্রিারন ও শসক্তশােী করার সনসমি সবএআরআইহর্ র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ প্রযুসক্ত এবং বাহয়াহমসট্টকযাে 

সুসবিাসদ রিারদার করণ শীষ তক নাহম প্রকে গ্রেণ করা েহয়স ে । বাংোহদশ কৃসষ গহবষণা ইিটিটিউহটর আটটি বসেিঃ 

রকহন্দ্রর ইটারহনট ও ইরাহনট সুসবিাসদ স্থাসের্ েহয়হ । বর্তমাহন Virtual Private Network (VPN) 

এর মােহম রেড রকায়ারট তাহরর িসের্ ৮টি বসেিঃ রকহন্দ্রর রর্াগাহর্াগ চেমান রহয়হ । Multiuser System 

Software ব্যবোর কহর আিসেক গহবষণা রকহন্দ্রর িাহথ প্রিান কার্ তােহয়র র্থ্য ও উোি আদান প্রদান করা 

েহে। এ ািা আিসেক রকন্দ্রগুহোহর্ Broad band Internet (128 kbps) এর সুসবিা চালু েহয়হ । 

এিব র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ সুসবিা উন্নয়হনর ফহে সবসভন্ন িার্ীয় ও আন্তিতাসর্ক প্রসর্িাহনর িাহথ বাংোহদশ কৃসষ 

গহবষণা ইিটিটিউহটর গহবষণা িংক্রান্ত র্থ্য-উোি সবসনময় করা িেি েহে। প্রসর্িাহন ই-গভহন তি সুসবিা প্রসর্িা 

করাও এর ফহে িেি েহয়হ  বহে প্রকে িংসিষ্টরা িানান। র্া ািা প্রকহের আওর্ায় িম্পাসদর্ অন্যান্য কাহির 

সববরণ সননরূেিঃ  

 

মানব িম্পদ উন্নয়নিঃ প্রকহের িংস্থান অনুর্ায়ী মানব িম্পদ উন্নয়ন কার্ তক্রহমর অংশ সেহিহব সবএআরআই এর ০৫ 

(োঁচ) িন সবজ্ঞানীহক আইসিটি সবষহয় এমএিসি রকাহি ত অেয়হনর সুহর্াগ রদয়া েহয়হ  । িংসিষ্ট প্রকে েসরচােক 

িানান রকাহি ত অেয়নরর্ সবজ্ঞানীরা অেয়ন রশহষ নতুন আইসিটি ভবহনর গহবষণািমী কাহি িোয়ক েহব। র্া ািা 

সবএআরআই এর রেড রকায়াট তার ও আিসেক রকন্দ্র েহর্ রমাট ৪৩৪ িন সবসভন্ন ের্ তাহয়র িাইসটসফক 

অসফিার/কম তচারীহদর আইসিটি িংক্রান্ত সবসভন্ন সবষহয়র উের প্রসশক্ষণ রদয়া েহয়হ । ফহে গহবষণা প্রসর্িানগুহোহর্ 

আইসিটি রিবা উন্নয়হনর কাি অব্যাের্ রহয়হ ।  

 

ওহয়ব িাইট উন্নয়নিঃ প্রকহের আওর্ায় এ গহবষণা প্রসর্িাহন একটি ওহয়ব িাইট রডহভেে করা েহয়হ । সবএআরআই 

এর গহবষণােব্ধ ফোফে এবং প্রযুসক্ত সবষয়ক র্থ্য র্থার্থ িংরক্ষণ করা প্রহয়ািন। প্রাসর্িাসনক, িার্ীয় এবং 

আন্তিতাসর্ক ের্ তাহয় র্হথ্যর আদান প্রদান করার িন্য বাংোহদশ কৃসষ গহবষণা ইনসেটিউহটর প্রযুসক্ত সবষয়ক 

র্থ্যাবেী প্রসর্িাহনর সনিস্ব ওহয়ব িাইহট (www.bari.gov.bd) িংরসক্ষর্ রহয়হ  র্া সনয়সমর্ভাহব 

োেনাগাদ করা েয় বহে প্রকে িংসিষ্ট কম তকর্তারা অবসের্ কহরন।  

 

ই-কৃসষ: প্রকহের আওর্ায় সৃষ্ট ওহয়ব িাইট ব্যবোর কহর র্তণমূে ের্ তাহয় কৃষক ও িংসিষ্ট সুসবিাহভাগীগণ মাঠ ের্ তাহয় 

কম তরর্ কৃসষ অসফিারহদর মােহম কৃসষ প্রযুসক্ত িম্পসকতর্ িমো ওহয়ব িাইহটর িংসিষ্ট সেংহকর মােহম 

সবএআরআই কর্ততেক্ষহক অবসের্ কহরন। উক্ত িমোর িমািান/প্রসর্কার সবষয়ক র্থ্য িংসিষ্ট সুসবিাহভাগীহদর 

প্রদাহনর িন্য ই-কৃসষ ব্যবস্থা সৃসষ্ট করা েহয়হ  বহে িানা র্ায়। 

 

 ইটারহনট িাসভ তি চালুকরণ: বর্তমান িমহয় সবজ্ঞান ও প্রযুসক্ত র্থ্য আদান প্রাদহনর িন্য র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ প্রযুসক্ত 

ব্যবহৃর্ েহে। র্হথ্যর অবাি প্রবাে সনসির্ করার েহক্ষয এ প্রসর্িাহনর প্রিান কার্ তােহয়র ৩০০ িন 

সবজ্ঞানী/কম তকর্তাহদর LAN রনটওয়াহকতর মােহম ইটারহনহটর সুসবিাসদ চালু রহয়হ । এ ািাও Virtual 
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Private Network (VPN) এর মােহম  য়টি Regional Agricultural Research Station 

(RARS) এবং দুইটি Crop Centre এ সবজ্ঞানী/কম তকর্তাহদর িন্য ইটারহনট সুসবিাসদ চালু রহয়হ । ইটারহনট 

সুসবিার মােহম িেহি ও কম খরহচ সবজ্ঞানীহদর িান তাে, বই এবং অন্যান্য র্থ্য িংগ্রহের যুহগােহর্াগী েসরহবশ সৃসষ্ট 

েহয়হ ।  

 

রডাহমইন রবিড ই-রমইে িাসভ তি প্রবর্তন: ইনসেটিউহটর সবজ্ঞানী ও কম তকর্তাহদর িন্য সবএআরআই এর রডাহমইন 

রবইিড ই-রমইে  (রর্মন  user@bari.gov.bd) ব্যবস্থা চালু রহয়হ । ফহে িার্ীয় ও আন্তিতাসর্ক ের্ তাহয় 

রর্াগাহর্াহগর রক্ষহে র্থ্য আদান প্রদাহনর সুসবিাসদ সৃসষ্ট েহয়হ ।  

 

সবএআরআই অহটাহমশন: বাংোহদশ কৃসষ গহবষণা ইনসেটিউহট ই-গভতাহনি বাস্তবায়ন করার েহক্ষয োঁচ মসডউে 

সবসশষ্টয একটি মাসিইউিার সিহেম প্যাহকি িফটওয়যার দ্বর্রী করা েহয়হ । BARI Automation নাহম 

েসরসচর্ উক্ত িফট তওয়ারটির োঁচটি মসডউে র্থাক্রহম  

 

i. Personnel management information system (PMIS)  

ii. Finance management information system (FMIS)  

iii. Training management information system (TMIS)  

iv. Project management system (PMS)  

v. Databank management information system (DMIS)।  

 

উক্ত মসডউেগুসেহর্ বর্তমাহন র্থ্য িংগ্রে ও িংরক্ষহণর কাি চেমান রহয়হ । অদূর ভসবষ্যহর্ এই প্যাহকিটি র্থার্থ 

ব্যবোহর মােহম সবএআরআই এর িাসব তক প্রাসর্িাসনক কার্ তক্রম েসরচােনা আহরা দ্রুর্ ও িেির্র েহব বহে িানা 

র্ায়। 

 

১০। প্রকহের  উহেশ্য অিতনিঃ  

 

েসরকসের্ (উহেশ্য) অসিতর্ 

১।  সবএআরআই এর র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ প্রযুসক্ত এবং 

বাহয়াহমসেকযাে  সুসবিাসদ রিারদার করা  

প্রকে বাস্তবায়হনর ফহে সবএআরআই এর আইসিটি ও 

বাহয়াহমসেকযাে সুসবিাসদ িংক্রান্ত িক্ষমর্া বৃসদ্ধ     রেহয়হ । 

২। গহবষণা এবং র্থ্য ও রর্াগাহর্াগ সুসবিা উন্নয়হনর 

মােহম  অভযন্তরীন  িার্ীয় এবং আন্তিতাসর্ক রর্াগাহর্াগ 

বৃসদ্ধ করা 

সবএআরআই এর আটটি বসে:রকহন্দ্র িংহর্াগিে প্রিান কার্ তােহয় 

৩০০টি কসম্পউটাহর ইটারহনট িংহর্াগ স্থােন করা েহয়হ । 

৩। প্রসর্িাহন ই-গভন তি সুসবিাসদ প্রসর্িা করা ৫ মসডউে সবসশষ্ট অসফি অহটাহমশন িফটওয়যার দ্বর্রীর মােহম 

সবএআরআই এ  ই-গভতাহনি এর ব্যবস্থা প্রবর্তন েহয়হ । 

৪। প্রসর্িাহন এমআইএি, ওহয়ব িাইট এবং 

বাহয়াহমসেকযাে ল্যাব  উন্নয়ন করা 

এমআইএি ল্যাব, বাহয়াহমসেকযাে ল্যাব এবং ডাটা রিটাহর 

র্থাক্রহম ৪, ২১, ও ৪টি (িাভ তার) িে আধুসনক কসম্পউটার স্থােন 

কহর িংসিষ্ট কার্ তক্রম গ্রেণ করা েহয়হ ।  

৫।  আইসিটি িংসিষ্ট মানব িম্পদ উন্নয়ন  এবং 

ইনসেটিউহট   আইসিটি রিবা উন্নয়নিে একটি নতুন সবভাগ 

স্থােন।  

৪৩৪ িন কম তকর্তা- কম তচারীহদর আইসিটি িংক্রান্ত সবসভন্ন সবষহয় 

প্রসশক্ষণ রদয়া েহয়হ ।   

আধুসনক ডাইনাসমক ওহয়ব িাইট ও ই-কৃসষ রিবা চালু করা 

েহয়হ । 

এএিআইসিটি সবভাগ নাহম একটি িম্পূতণ নতুন সবভাগ স্থােন করা 

েহয়হ । 

 

 

১১। উহেশ্য পুহরাপুসর অসিতর্ না েহে র্ার কারণিঃ  প্রহর্ািয নয় 
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১২। বাস্তবায়ন িমোিঃ  

 

১২.১। গহবষণা প্রসর্িানটিহর্ আইসিটি সবভাগ নাহম একটি নতুন সবভাগ খুহে রবশ সকছু সুসবিার সৃসষ্ট েহেও সবভাগটির িঠিক 

 েসরচােনার িন্য (সিহষ্টম এনাসেষ্ট/রপ্রাগ্রামার/রনটওয়াকত প্রহকৌশেী) িনবহের অভাব রহয়হ । 

 
১২.২।  Virtual Private Network (VPN) এর মােহম প্রিান কার্ তােহয়র িাহথ আিসেক কার্ তােহয়র রর্াগাহর্াগ চেমান 

 থাকহেও চট্টগ্রাহমর োটোিারী আিসেক রকহন্দ্রর িাহথ রর্াগাহর্াগ িামসয়কভাহব বন্ধ রহয়হ ।  

 

১২.৩। সবএআরআই িদর দপ্তহরর িাহথ অবসশষ্ট বসেিঃ রকন্দ্রগুহো এখনও রনটওয়াহকতর আওর্ায় আহিসন। ফহে এ গহবষণা 

 প্রসর্িাহনর  কার্ তক্রম বসেিঃ রকন্দ্রগুহোর িাহথ কাহনকটিসভটি স্থােন ব্যাের্ েহে।  

 

 ১৩। সুোসরশিঃ  

১৩.১।  আইসিটি সবভাগ নাহম একটি নতুন সবভাগটি িঠিকভাহব েসরচােনার সনসমি প্রহয়ািনীয় িনবে রর্মন :সিহষ্টম    

এনাসেষ্ট/রপ্রাগ্রামার/রনটওয়াকত প্রহকৌশেী সনহয়াহগ মন্ত্রণােয় কার্ তকর ব্যবস্থা গ্রেণ করহর্ োহর। 

১৩.২। Virtual Private Network (VPN) এর মােহম রর্াগাহর্াগ স্থােহন র্াসন্ত্রক ত্রুটি দ্রুর্ রমরামহর্র ব্যবস্থা গ্রেণ করহর্ েহব। 

১৩.৩। িদর দপ্তহরর িাহথ অবসশষ্ট বসেিঃ রকন্দ্রগুহোহক রনটওয়াহকতর আওর্ায় আনার প্রহয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রেণপূব তক গহবষণা  

প্রসর্িাহনর  কার্ তক্রম বসেিঃ রকন্দ্রগুহোর িাহথ কাহনকটিসভটি স্থােন করা রর্হর্ োহর। 
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“কৃষি উন্নয়গনর েন্য কষমউষনটি িল্ল্ী মরষিওর মাধ্যগম িল্ল্ী  মর্াোগর্াে মসিা বৃষধকরণ (১ম সংগশাষধত)”  

শীি থক প্রকগের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রষতগিদন 

সমাপ্ত : ষিগসম্বর, ২০১২। 

 

১। প্রকগের নাম : “কৃষি উন্নয়গনর েন্য কষমউষনটি  িল্ল্ী মরষিওর মাধ্যগম 

িল্ল্ী  মর্াোগর্াে মসিা বৃষধকরণ (১ম সংগশাষধত)” শীি থক 

২। প্রশাসষনক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়। 

৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা : কৃষি তথ্য সাষভ থস 

৪। প্রকগের আিস্থান : আমতলী, িরগুনা। 

৫। প্রকে িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় :  
 

 

 

 

প্রাক্কষলত ব্যয় 

প্রকৃত 

ব্যয় 

িষরকষেত িাস্তিায়নকাল 

প্রকৃত 

িাস্তিায়নকাল 

অষতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কষলত 

ব্যগয়র %) 

অষতক্রান্ত 

সময় (মূল 

প্রাক্কষলত 

কাগলর 

%) 

মূল 

(প্রঃ সাঃ) 

সংগশাষধত 

(প্রঃ সাঃ) 
মূল সংগশাষধত 

৩৮৫.৫৪ 

(৩১৮.৬৪) 

৪০১.৩ 

(৩১৮.৬৪) 

৩৯৯.০৯ জুলাই, ২০১০ 

হগত 

ষিগসম্বর, ২০১১ 

জুলাই, ২০১০ 

হগত 

ষিগসম্বর, ২০১২ 

জুলাই, ২০১০ 

হগত 

ষিগসম্বর, ২০১২ 

৩.৫১% ৬৭% 

 

৬। প্রকগের অর্ থায়ন: োষতসংগঘর খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ‘র অর্ থায়গন প্রকেটি িাস্তিায়গনর েন্য অনুগমাষদত। 
 

৭। প্রকগের ষিষভন্ন অগের িাস্তিায়ন: মন্ত্রণালয় কর্তথক মপ্রষরত ষিষসআর এর তগথ্যর ষভষিগত। 
 

 

ক্রঃ 

নং 
প্রকগের ষিষভন্ন অগের ষিিরণ 

ষিষি অনুর্ায়ী িষরকষেত 

লেেমাো 
প্রকৃত িাস্তিায়ন 

আষর্ থক িষরমাণ আষর্ থক িষরমাণ (%) 

১. ভ্রমণ ৩৫.৪৫ মর্াক ৩৫.৪৫ মর্াক 

২. িাক ০.৪০ মর্াক ০.৪০ মর্াক 

৩. মটষলগফান/মমািাইল ০.৫০ মর্াক ০.১০ মর্াক 

৪. মিগরাল/লুষিগকন্ট ১৩.০০ মর্াক ১২.৪৬ মর্াক 

৫. মুদ্রণ ও প্রকাশনী ১১.০০ মর্াক ১১.০০ মর্াক 

৬. মিশনারী ১৮.৫৪ মর্াক ১৮.৫৪ মর্াক 

৭. ষিজ্ঞািন ০.০০ মর্াক ০.০০ মর্াক 

৮. মরষনং/ষশো ভ্রমণ ৫৯.২০ মর্াক ৫৯.২০ মর্াক 

৯. ওয়াকথশি/মসষমনার ০.০০ মর্াক ০.০০ মর্াক 

১০. কনস্যালগটন্সী ১১৩.৫৩ মর্াক ১১৩.৫৩ মর্াক 

১১. ষিগশি ব্যয় ২০.৮৪ মর্াক ২০.৮৪ মর্াক 

১২. অন্যান্য ব্যয় ১৯.১৫ মর্াক ১৯.১৫ মর্াক 

১৩. মমরামত সংরেণ ৩.০০ মর্াক ২.০০ মর্াক 

১৪. র্ানিাহন ২৯.৯৯ মর্াক ২৯.৯৯ মর্াক 

১৫. অষফস সরঞ্জাম ২.০০ মর্াক ২.০০ মর্াক 

১৬. আসিািিে ২.০০ মর্াক ২.০০ মর্াক 

১৭. মরষিও র্ন্ত্রিাষত ৭২.৪৩ মর্াক ৭২.৪৩ মর্াক 

 মমাট ৪০১.০৩  ৩৯৯.০৯  

 
 

৮। কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ: প্রকগের সমাষপ্ত প্রষতগিদন (PCR) এর তথ্যানুর্ায়ী এিং সগরেষমগন িষরদশ থন ও 

সংষিি কম থকতথাগদর সাগর্ আগলাচনা কগর োনা র্ায় প্রকগের আওতায় মকান কাে অিষশি নাই। 
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৯। প্রকগের িটভূষম, উগেশ্য ও মূল কার্ থক্রম:   

 

৯.১। প্রকগের িটভূষমঃ মদগশর পুগরা েনগোষ্ঠীর ষনরািিা ষনষিত করগত িতথমান সরকার িধিষরকর। খাদ্য উৎিাদন 

িাোগনার মেগে উন্নত কৃষি প্রযুষক্ত একটি অন্যতম সহায়ক উিাদন। কৃিগকর তথ্য ও প্রযুষক্তেত জ্ঞান িাোিার েন্য 

কৃষি তগথ্যর দ্রুত আদান প্রদান েরুষর। এ সি কার্ থক্রগমর েন্য কৃষি মর্াোগর্াে বৃষধকরণ অতেন্ত েরুত্বপূণ থ। নতুন মকান 

কৃষি তথ্য প্রযুষক্ত খুি দ্রুত মদগশর ষিগশি মকান সম্প্রদায় িা েনগোষ্ঠীর ষনকট মিৌগছ মদয়ার েন্য তাগদর ষনেস্ব ভািা 

সংস্কৃষত আর কৃষির সাগর্ সমন্বয় কগর তাগদর সম্পৃক্ততায় মরষিওর মত েণমাধ্যগম প্রচাগরর ব্যিস্থা মনয়া মেগল 

উৎিাদন ও উন্নয়ন অিশ্যম্ভািী। এ মেগে কষমউষনটি িল্ল্ী মরষিও িল্ল্ী মরষিও গুরুত্বপূণ থ ভূষমকা রাখগত িাগর। তথ্য 

মন্ত্রণালয় কর্তথক ইগতামগধ্য কষমউষনটি মরষিও স্থািন, সম্প্রচার ও কার্ থক্রম নীষতমালা, ২০০৮ অনুগমাষদত হগয়গছ। 

োতীয় কৃষি নীষতমালা তথ্য মর্াোগর্াে বৃষধ করার ওির  র্গর্ি েরুত্ব মদয়া হগয়গছ। িাংলা 

৯.2। প্রকগের সাষি থক উগেশ্যঃ মকান ষিগশি মভৌেষলক এলাকাষভষিক সম্প্রদাগয়র সংস্কৃষত এিং মূল্যগিাধ অক্ষুন্ন মরগখ, 

সমগয়ািগর্ােী, আধুষনক এিং সঠিক কৃষি প্রযুষক্তেত তথ্য ষনগেগদর সম্পৃক্ততায় ষনগেগদর কষমউষনটি কৃিকগদর 

মাগে ছষেগয় মদয়ার মাধ্যগম উন্নত েীিনর্ািন ও খাদ্য ষনরািিা ষনষিত করা।  

 

          সুষনষদ থি উগেশ্যগুষল ষনম্নরূিঃ 

(১) একটি ষনষদ থি মভৌেষলক সীমা মরখার কৃিক সম্প্রদায়গক তাগদর সামাষেক সংস্কৃষত ও মূল্যগরাধষভষিক কৃষি 

তথ্য প্রযুষক্তেত মসিা প্রদান করা;  

(২) একই সম্প্রদায়ভুক্ত কৃিকগোষ্ঠীর ষনেস্ব েন্ডীগত মর্গক, ষনেস্ব ভািাষভষিক তথ্য মর্াোগর্াগের মাধ্যগম 

আহষরত আধুষনক জ্ঞানগক ব্যিহার কগর, তাগদর আষেনা এিং খামারষভষিক কৃষস উৎিাদন বৃষধগত সহায়তা 

করা; 

(৩) প্রষতকূল আিহাওয়া ও িষরগিশ ষনষদ থি কৃিক সম্প্রদাগয়র েীিন র্াোগক েলিায়ু িষরিতথন েষনত অিস্থার 

মপ্রোিট খাি খাইগয় মনয়ার মাধ্যগম সমষন্বত কৃষি উৎিাদন অব্যাহত রাখার ষনষম থগি তাগদর জ্ঞাগনর উন্নয়ন 

ঘটাগনা; 

(4) ষিগশি সম্প্রদায়ভুক্ত কৃিক েনগোষ্ঠীর ভািা, সংস্কৃষত, কৃষি ও সামাষেক অিস্থান অক্ষুন্ন মরগখ কৃষি, স্বাস্থে, 

পুষি, ষশো ও িষরগিশ এসি ষিিগয় সগচতনা বৃষধ কগর কাগে লাোগনা; 

(৫) সমগ্র কৃিক মোষ্ঠীর িষরিগতথ ষনষদ থি একটি েনগোষ্ঠীর ষনষিে ও ধারািাষহক উন্নয়ন ঘটাগনা; 

(৬) ষনষদ থি একটি েনগোষ্ঠীর েন্য তথ্য মর্াোগর্াে প্রযুষক্তষভষিক একটি সম্পদ সৃষি করা; 

 

৯.৩। প্রকগের মূল কার্ থক্রমঃ  
 

  একটি কষমউষনটি মরষিও স্থািন; 

  কৃিক িষরিারগক উন্নত কৃষি প্রযুষক্ত ও তথ্য মসিা প্রদান; 

  উন্নত কৃষি প্রযুষক্তর মাধ্যগম কৃষি উৎিাদন বৃষধ ত্বরাষন্বত করণ; 

  ষিষভন্ন প্রাকৃষতক দুগর্ থােকালীন সমগয় আোম পূি থাভাস সম্প্রচার। 
 

৯.৪। প্রকে অনুগমাদন ও সংগশাধনঃ  

 আগলাচে প্রকেটি েত ১৪-০৬-২০১০ তাষরগখ অনুষষ্ঠত ষিএসষিইষস সভার ষসধান্ত অনুর্ায়ী অনুগমাদগনর েন্য প্রস্তাি 

করা হয়। অতঃির েত ০৪-১০-২০১০ তাষরগখ মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তথক প্রকেটি জুলাই, ২০১০ হগত ষিগসম্বর, 

২০১১ মময়াগদ মমাট ৩৮৫.৫৪ লে টাকা (ষেওষি-৬৬.৯০ লে ও প্রকে সাহায্য, FAO ৩১৮.৬৪ লে টাকা) 

প্রাক্কষলত ব্যগয় িাস্তিায়গনর লগেে প্রশাসষনক অনুগমাদন োরী করা হয় । িরিতীগত মন্ত্রণালগয়র ২৬-১২-২০১১ 

তাষরগখ অনুষষ্ঠত ষিএসষিইষস সভার ষসধান্ত অনুর্ায়ী প্রকেটি ১ম সংগশাষধত আকাগর ০১-০১-২০১২ তাষরগখ মমাট 

৪০১.০৩ লে টাকা (ষেওষি-৮২.৩৯০ লে ও প্রকে সাহায্য, FAO ৩১৮.৬৪ লে টাকা) ব্যগয় জুলাই ২০১০ 

হগত ষিগসম্বর, ২০১২ মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য পুনরায় অনুগমাষদত হয়। 
 

৯.৫। সংগশাষধত এষিষি িরাে অিমুষক্ত ও ব্যয়ঃ 
 

(লে টাকায়) 

আষর্ থক 

িছর 

আরএষিষি িরাে টাকা 

অিমুক্ত 

ব্যয় 

মমাট টাকা প্রঃ সাহায্য মমাট টাকা প্রঃ সাহায্য 

২০১০-১১ ১৮০.৭৯ ১৮০.৭৯  ১৮০.৭৯ ১৮০.৭৯ ১৮০.৭৯  

২০১১-১২ ২১১.৬০ ২১১.৬০  ২১২.৯০ ২১১.৯০ ২১১.৯০  

২০১২-১৩ ৮.৬৪ ৮.৬৪  ৬.৪০ ৬.৪০ ৬.৪০  

মমাট ৪০১.০৩ ৪০১.০৩  ৪০০.০৯ ৩৯৯.০৯ ৩৯৯.০৯  
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৯.৬। প্রকে মূল্যায়ন েদ্ধসর্িঃ 
 

       আহোচয প্রকহের মূল্যায়ন প্রসর্হবদনটি প্রণয়হন সনহনাক্ত েদ্ধসর্ অনুিরণ করা েহয়হ িঃ 

 প্রকে ছক/সংগশাষধত প্রকে ছক ির্ থাগলাচনা; 

 প্রকগের ষিয়াষরং কষমটির সভা/DSPEC সভার কার্ থষিিরণী; 

 মন্ত্রণালয় হগত মপ্রষরত PCR ির্ থাগলাচনা; 

 কাহির বাস্তব অগ্রগসর্ র্াচাই এবং র্থ্য িংগ্রহের িন্য িহরিসমহন েসরদশ তন; 

 প্রাপ্ত র্হথ্যর সভসিহর্ িংসিষ্ট কম তকর্তাহদর িাহথ আহোচনা; 

 

৯.7। প্রকে েসরচােক িম্পসকতর্ র্থ্যিঃ 

 

প্রকে িষরচালগকর নাম পূণ থকালীন/খন্ডকালীন মময়াদকাল 

িক্টর মমাঃ োহােীর আলাম খন্ডকালীন, তগি অষতষরক্ত দাষয়ত্ব ষহগসগি 

মময়াদকাল সমাপ্ত ির্ থন্ত কম থরত। 

আেি, ২০১০  

মর্গক  

ষিগসম্বর, ২০১৪ ির্ থন্ত 

 

 

১০। েসরদশ তণ ও িািারণ ের্ তহবক্ষণিঃ 

 প্রকে বাস্তবাসয়র্ এোকার সনসদ তষ্ট কৃষক িম্প্রদায়হক (প্রসর্কূে আবোওয়া ও েসরহবহশ) িেবায়ু 

েসরবর্তনিসনর্ কারহণ েসরবসর্তর্ অবস্থার িাহথ খাে খাইহয় রনওয়ার মােহম িমসির্ কৃসষ উৎোদন অব্যাের্ 

রাখার সনসমি একটি কসমউসনটি ররসডও স্থােন করা েহয়হ । িাসর্িংহঘর খায ও কৃসষ িংস্থা (FAO) ‘র 

আসথ তক িোয়র্া এ প্রকহের আওর্ায় বরগুনার আমর্েীহর্ এ কসমউসনটি ররসডও স্থােন করা েহয়হ । স্থাসের্ 

ররসডও রেশনটিহর্  রর্ িব র্ন্ত্রোসর্ িংগ্রে করা েহয়হ  র্ার র্াসেকা িংহর্ািনী -১। িহরিসমহন েসরদশ তন 

এবং প্রকে েসরচােহকর িাহথ আহোচনাকাহে িানা র্ায়, প্রকে দসেহের শর্ত অনুর্ায়ী FOA কর্ততক সনব তাসচর্ 

ভারর্ীয় প্রসর্িান রথহক কসমউসনটি ররসডও’র িন্য প্রহয়ািনীয় র্ন্ত্রোসর্ িংগ্রে করা েয়। ররসডও রষ্টশনটি 

স্থােহনর িন্য গর্ ০৮/১১/২০১০ র্াসরহখ উেহিো েসরষহদর ১৩র্ম মাসিক সিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী বরগুনা রিোর 

আমর্েী উেহিোর সডগ্রী কহেহির সে হন সবএসডসি’র পুরার্ন ভবনটিহর্ রেশনটি স্থােন করা েহয়হ । 

স্থাসের্ ররসডও রষ্টশনটির নামকরণ করা েহয়হ  কৃসষ ররসডও এফএম ৯৮.৮। এ ররসডও রষ্টশন রথহক ১৭ 

সকিঃসমিঃ ব্যািাি ত এোকা সনহয় এর কার্ তক্রম েসরচাসের্ েহে। প্রকে েসরচােক ও স্থানীয় িনগহণর িাহথ 

মর্সবসনময় কহর িানা র্ায়, িম্প্রচার কার্ তক্রম বরগুনা ও েটুয়াখােী রিোর ১০ (দশ)টি উেহিোয় ের্ তন্ত 

সবস্তৃর্। ররসডও রেশন স্থােহনর ের আনুমাসনক ২৫টি রশ্রার্া ক্লাব গঠন করা েহয়হ  বহে প্রকে েসরচােক 

িানান।  

প্রকে েসরচােক িানান স্থাসের্ ররসডও রেশহনর কভাহরি এোকা বৃসদ্ধ করা প্রহয়ািন। বর্তমাহন বরগুনা ও 

েটুয়াখােী এই দুইটি রিো ১০ (দশ)টি উেহিোহক ররসডও র্থ্য রিবার আওর্ায় আনা েহয়হ । আহোচনাকাহে 

প্রকে েসরচােক আরও িানান, ররসডও রষ্টশনটি স্থােহন রর্ িব আধুসনক র্ন্ত্রোসর্ িংহর্ািন করা েহয়হ  র্া 

অসিক ক্ষমর্ািম্পন্ন। র্থ্য মন্ত্রণােহয়র অনুহমাদন না থাকায় ররসডও িম্প্রচার কভাহরি এোকা বৃসদ্ধ করা র্াহে 

না।  

প্রসর্সদন আট ঘটা িময় ব্যােী (িকাে, দুপুর, সবহকে, িন্ধযা) নানাসবি কৃসষ র্থ্য িম্পসকতর্ ও অন্যান্য 

আনুষসিক অনুিান িম্প্রচার করা েহে। স্থানীয় িনগহণর িাহথ কথা বহে িানা র্ায় গর্ ২০১৩ িাহের রম 

মাহি উেকূেীয় অিহে প্রাকৃসর্ক দুহর্ তাগ মোহিহনর আঘাহর্র িময় এ কসমউসনটি ররসডও সনসবসছ ন্নভাহব র্থ্য 

িরবরাে কহরহ । বর্তমাহন কৃসষ র্থ্য িম্পসকতর্ নানাসবি অনুিান এ ররসডও রেশন রথহক িম্প্রচার করা েহে।  

বাস্তবায়নকারী িংস্থা কৃসষ র্থ্য িাসভ তি কর্ততক ররসডও রষ্টশনটি স্থােহনর ের এর েসরচােনা সনহয় নানাসবি 

িটিের্া সৃসষ্ট েয়। রর্নম: প্রসর্সদন আট ঘটা িময়ব্যােী অনুিান েসরচােনার িন্য কৃসষ র্থ্য িাসভ তহির রকান 

বাহিট রনই। সনয়সমর্ িম্প্রচার কার্ তক্রম েসরচােনা করহর্ েহে ররসডও রষ্টশনটিহর্ সবদুযৎ সবে েসরহশাহির 

োশাোসশ অন্যান্য ব্যয় বেন করহর্ েয়। অথচ এর িন্য রকান আসথ তক বরাহের ব্যবস্থা রনই বহে প্রকে 

েসরচােক িানান। স্থানীয় রস্বোহিবকগহণর িোয়র্ায় ররসডও িম্প্রচার কার্ তক্রম েসরচােনা করা েয়। কৃসষ 

র্থ্য িাসভ তহির িনবহের স্বের্া রহয়হ  বহে িানা র্ায়। িহরিসমহন েসরদশ তহন সগহয় রদখা র্ায়, স্থাসের্ ররসডও 

রেশনটির িম্প্রচার কার্ তক্রম পুহরাপুসর রস্বোহিবকহদর িোয়র্ার উের সনভ তরশীে। রস্বোহিবকদহের িোয়র্া 
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সদন সদন ক্রমািহয় ক্রমািহয় কহম র্াহে রকননা এ কাহির িন্য র্াঁহদর রকান প্রকার অনুদান বা িম্মানী রদওয়ার 

ব্যবস্থা রনই। অথ তাৎ রর্ রকান িময় এই কসমউসনটি ররসডওটি িম্প্রচার কার্ তক্রম ব্যাের্ েহর্ োহর। এ ব্যাোহর 

বাস্তবায়কারী িংস্থর অসিকর্র দাসয়ত্ব রনওয়া প্রহয়ািন। FOA’র আসথ তক িোয়র্ায় একটি ফযাসিসেটি দ্বর্রী 

েহয়হ  সকন্তু ফযাসিসেটি িহ্তাচ্চ কাহি োসগহয় স্থানীয় সনসদ তষ্ট রশ্রনীর কৃষক কসমউসনটি রর্ ভাহব অসিকর্র রিবা 

রেহর্ োহর র্ার একটি েসরকেনা িংস্থা থাকা িমীচীন। বর্তমাহন ররসডও রষ্টশনটি  রর্ ভবহন স্থােন করা েহয়হ  

রিই ভবহনর িীমানা প্রাচীর রমরামর্ করা প্রহয়ািন। স্থাসের্ ররসডও রেশন েসরচােনা ও রক্ষণাহবক্ষহণর 

করণীয় সবষহয় িংস্থা প্রিান দ্রুর্ মন্ত্রণােহয়র দৃসষ্ট আকতষণ করহর্ োহর। 

 

১০.১। ক্রটিপূণ ত সেসিআর রপ্ররণিঃ প্রকে িমাসপ্তর ের এ সবভাহগ সনি তাসরর্  ক (০৪) র্থার্থভাহব পূরণপূব তক মন্ত্রণােয় 

কর্ততক প্রহয়ািনীয় র্াচাই বা াই কহর এ সবভাহগ রপ্ররহণর সনহদ তশনা রহয়হ । আহোচয প্রকেটি সেসিআর 

র্থার্থভাহব পূরণ করা েয়সন। রর্মন- অনুহমাসদর্ টিসেসে অনুর্ায়ী সেসিআর এর ৭নং প্যারায় রর্খাহন প্রসর্টি 

অংহগর েসরকসের্ েক্ষযমাো সবেররীহর্ প্রকৃর্ অিতন সদহর্ েয়। সকন্তু সেসিআরটিহর্ অংগসভসিক অগ্রগসর্র 

 হক িঠিক র্থ্য িংহর্ািন করা েয়সন। ফহে প্রকে মূল্যায়ন প্রসর্হবদন প্রণয়হন অসুসবিা েসেে। েরবর্ীহর্ 

িংসিষ্ট প্রকে েসরচােহকর িাহথ রটসেহফাহন রর্াগহর্াগ করহে সর্সন সেসিআর’র িংসিষ্ট অংশ িংহশািন কহর 

পুনরায় রপ্ররণ কহরন। 

 

১১। প্রকগের উগেশ্য অেথনঃ 

 

িষরকষেত উগেশ্য প্রকৃত অেথন  

একটি ষনষদ থি মভৌেষলক সীমা মরখার কৃিক 

সম্প্রদায়গক তাগদর সামাষেক সংস্কৃষত ও 

মূল্যগরাধষভষিক আষর্ থক মূল্যষিহীন কৃষি তথ্য 

প্রযুষক্তেত মসিা প্রদান; 

কৃষি মরষিও মর্গক প্রষতষদন ষিষভন্ন আষেগক কৃষি তথ্য প্রযুষক্তর 

ষভষিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার হগে; কৃষির সি থগশি প্রযুষক্ত মকৌশল কৃষি 

মরষিও মাধ্যগম সম্প্রচার কগর খামার ষভষিক কৃষি উন্নয়নগক 

ত্বরাষন্বত করা হগে। 

একই সম্প্রদায়ভুক্ত কৃিকগোষ্ঠীর ষনেস্ব েন্ডীগত 

মর্গক, ষনেস্ব ভািাষভষিক তথ্য মর্াোগর্াগের 

মাধ্যগম আহষরত আধুষনক জ্ঞানগক ব্যিহার কগর, 

তাগদর আষেনা এিং খামারষভষিক কৃষি 

উৎিাদন বৃষধগত সহায়তা করা; 

কৃষিষভষিক অনুষ্ঠান সফল কৃিক ষকিাণী, মসিা প্রদানকারী ষিগশি 

ব্যষক্তিগে থর মাধ্যগম তাগদর জ্ঞান অষভজ্ঞতা দেতা ষিস্তাগরর 

মাধ্যগম অন্যান্যগদর উদ্বৃধ করা হগে এিং কৃষি উন্নয়গন উগল্ল্খগর্াগ্য 

অিদান রাখগছ। 

প্রষতকূল আিহাওয়া ও িষরগিশ ষনষদ থি কৃিক 

সম্প্রদাগয়র েীিন র্াোগক েলিায়ু িষরিতথন 

েষনত অিস্থার মপ্রোিগট খাি খাইগয় মনয়ার 

মাধ্যগম সমষন্বত কৃষি উৎিাদন অব্যাহত রাখার 

ষনষমগি তাগদর জ্ঞাগনর উন্নয়ন ঘটাগনা; 

আিহাওয়া েলিায়ুর িষরিতথগন মটকসহ তথ্য প্রযুষক্ত সম্প্রচাগরর 

মাধ্যগম মরাতাগদর উদ্বুধ করা হগে ষিগশি কগর প্রাকৃষতক দুগর্ থাগের 

সময় কৃষি মরষিও অঞ্চগলর মানুগির েন্য একমাে মাধ্যম। ২০১৩ 

সগন মহাগসগনর সময় কৃষি মরষিও ষনরষিষেন্নভাগি প্রায় ৯২ ঘন্টা 

অনুষ্ঠান সম্প্রচার কগর কষমউষনটির েণ মানুগির ষপ্রয়ভােন হিার 

মেৌরি অেথন কগরগছ; 

ষিগশি সম্প্রদায়ভূক্ত কৃিক েনগোষ্ঠীর ভািা, 

সংস্কৃষত, কৃষি ও সামাষেক অিস্থান অক্ষুন্ন মরগখ 

কৃষি, স্বাস্থে, পুষষ্ঠ, ষশো ও িষরগিশ এসি ষিিগয় 

সগচতনতা বৃষধ কগর কাগে লাোগনা; 

আমতলী এিং িার্শ্থিতী এলাকার মানুগির ভািাগক সম্মানী োষনগয় 

তাগদর কর্া তাগদর মগতা কগর উিস্থািন করা হগে। এগত 

মরাতােণ ষনগেগদর ভািার তথ্য প্রযুষক্ত ষিগনাদন সি ষকছুই 

আগ্রগহর সাগর্ শুনগছন এিং গ্রহণ করগছন; 

সমগ্র কৃিক মোষ্ঠীর িষরিগতথ ষনষদ থি একটি 

েনগোষ্ঠীর ষনষিে ও ধারািাষহক উন্নয়ন ঘটাগনা; 

কৃষি মরষিওর চলমান কার্ থক্রগমর ধারািাষহকতা িোয় র্াকগল 

এিং সময় সুগর্াে আগরা িাোগত িারগল অে ক’িছগরর মগধ্যই 

কৃষি সামাষেক গ্রামীণ উন্নয়ন ও অগ্রর্াোয় সম্ভািনার নতুন ষদেন্ত 

উগমাষচত হগি িগল আশা করা হগে; 

ষনষদ থি একটি েনগোষ্ঠীর েন্য তথ্য মর্াোগর্াে 

প্রযুষক্তষভষিক একটি সম্পদ সৃষি করা। 

কৃষি মরষিও প্রষতষ্ঠার ির সম্প্রচার কার্ থক্রগমর মাধ্যগম আইষসটি 

ষভষিক কার্ থক্রম এসএমএস, ভগয়ে কল, ই-মমইল, ইন্টারগনট, 

ওগয়িসাইট এসগির ষিস্তৃষত এিং প্রসার উগল্ল্খগর্াগ্য হাগর িাগে। র্া 

সরকাগরর ষিষেটাল িাংলাগদশ েোর প্রতেগয় সামগন এষেগয় র্ািার 

কােগক ত্বরাষন্বত করগছ। 

 

১৪। উগেশ্য পুগরাপুষর অষেথত না হগল তার কারণঃ প্রগর্ােে নয়। 
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১৫। িাস্তিায়ন সমস্যাঃ 

 

১৫.১। FAO’র আষর্ থক সহায়তায় স্থাষিত মরষিও মিশনটি কৃষি তথ্য সাষভ থস কর্তথক বুগে মনওয়ার ির মিশনটি 

িষরচালনার ষিিগয় কৃষি তথ্য সাষভ থস মকান উগদ্যাে গ্রহণ কগর নাই। অনষতষিলগম্ব দ্রুত িদগেি না ষনগল 

মরষিও মিশনটির সকল কার্ থক্রম িন্ধ হগয় র্ািার সম্ভািনা রগয়গছ। 

১৫.২। মরষিও মিশগনর পুরাতন ভিন ও সীমানা প্রাচীগরর মমরামত/সংস্কার না করগল মিশনটি ব্যিহার অনুিগর্ােী 

হগয় িেগি। 

১৫.৩। প্রকগের ষিষসআর প্রণয়গনর এ ষিভাগের ষনধ থাষরত ছক (০৪) অনুর্ায়ী সঠিক তথ্য সরিরাহ করা হয়ষন। 

১৫.৪। তথ্য মন্ত্রণালগয়র অনুগমাদন না র্াকায় িতথমাগন মরষিও’র সম্প্রচার এলাকা বৃষধ করা র্াগে না। 

 

১৬। সুিাষরশঃ 

 

১৬.১। FAO’র আষর্ থক সহায়তায় স্থাষিত মরষিও মিশনটির িষরচালনা কার্ থক্রম অব্যাহত রাখার ষিিগয় কৃষি 

তথ্য সাষভ থস দ্রুত প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ পূি থক ও ষিভােগক অিষহত করগি। 

১৬.২। মরষিও মিশগনর পুরাতন ভিন ও সীমানা প্রাচীগরর মমরামত/রেণাগিেগণর েন্য প্রগয়ােনীয় কার্ থকর 

ব্যিস্থা গ্রহণ করা মর্গত িাগর। 

১৬.৩। ষনয়ষমত সম্প্রচার িষরচালনার েন্য আষর্ থক ও েনিল সংস্থাগনর ষিিয়টি ষিগিচনা করা মর্গত িাগর। 

১৬.৪। ভষিষ্যগত সঠিক ও ষনভু থল তথ্য সংগর্ােনপূি থক সমাপ্ত প্রকে প্রষতগিদন (ষিষসআর) প্রণয়গন সংস্থাগক আরও 

সগচি হগত হগি। 

১৬.৫। মরষিও সম্প্রচার কভাগরে এলাকা বৃষধর ষনষমি তথ্য মন্ত্রণালগয়র অনুগমাদষত প্রাষপ্তর ষিিগয় সংস্থা উগদ্যাে 

গ্রহণ করগি। 


