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মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র ২০১৪-২০১৫ অথ বছেরর এিডিপ  সমা  কে র ায়ন িতেবদেনর 
উপর ম ণালয়/িবভাগ িভি ক সার-সংে প 

 
ঃ 

নং 
ম ণালেয়র 

নাম 
মাট 

সমা  
কে র 

সং া 

সমা  কে র ধরণ ল সময় ও েয়র লনায় 
িবিনেয়াগ 

ক  
সং া 

কািরগির 
সহায়তা 

কে র 
সং া 

জিডিসএফ 
 

কে র 
সং া 

সময় ও 
য় 

উভয়ই 
অিত া  

কে র 
সং া 

সময় 
অিত া  

কে র 
সং া 

সময় 
অিত াে র 
শতকরা হার 

(%) 
সবিন - 
সেবা - 

য 
অিত া  

কে র 
সং া 

য় 
অিত াে র 
শতকরা হার 

(%) 
সবিন - 
সেবা - 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
০১ মৎ  ও 

ািণস দ 
ম ণালয় 

০৭ ০৭ - - ০৫ - ৩৩.৩৩% 
হেত 

৬৬.৬৬% 

- ৪.৭৬% 
 হেত 

১১৮% 
 

০১।  সমা  কে র সং াঃ  ০৫   
 

০২।  য় ও ময়াদ ি র কারণঃ     

ন ন ক  এলাকা অ ি , অ েমািদত অংগ স েহর  য় ি , ন ন অংগ সংেযাজন, স ক পিরক নার অভাব 
ইত ািদ কারেণ কে র য় ও সময় ি  করা হয়।  

 

০৩।  ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 
  

ঃ
নং 

কে র নাম ও সম া পািরশস হ 

০১
  

কে র আওতায় িনবািচত খামারীেদর বস লাইন সােভর 
সং ান না থাকায় খামারীগেণর েবর ও বতমান অব ার মে  

লনা করা স ব হয়িন ফেল কাি ত ফলাফল স েক  
ধারণা পাওয়া যায়িন; 
 

কে র আওতায় িনবািচত খামারীেদর বস 
লাইন সােভ কের এবং খামারীগণেক দ  
িশ ণ ও উপকরণ (Input) এর একটা 

সফটওয়ার িভি ক ডাটা বস রেখ পরবত েত 
তার উপর িভি  কের কে র ফলাফল 
(Output) ায়ন করা যেত পাের; 

০২ ল ক  একািধকবার সংেশাধন য় ি  িতেরেক ময়াদ 
ি র ফেল  সময় ও য়  উভয়ই ি   পায় যা কা  নয়;  

 ভিব েত ক  ণয়ন কােল  এমনভােব ক  
িডজাইন করা উিচৎ হেব যন, ময়াদ ও য় 
ি র িবষয়  পিরহার করা স ব হয়;  

০৩ কে র অিডট স  না হওয়া/ উ থািপত অিডট আপি স হ 
িন ি  না হওয়া   

 অিডট স  কের (আপি  থাকেল তা 
িন ি বক) এ িবভাগেক অবিহত করেত 
হেব;   

০৪ ন,২০১৫ ত সমা  কে র িপিসআর িনয়মা যায়ী 
সে র,২০১৫ এর মে   আইএমইিড- ত পাঠােনার কথা 

থাকেলও িবলে  িপিসআর পাঠােনা হেয়েছ। িবলে  িপিসআর 
রেণর কারেণ ক  ায়েন িবল  ঘেটেছ;  

 ক  সমাি র ৩ (িতন) মােসর মে  িপিসআর 
আইএমইিডেত রেণর িবষয়  ম ণালয় 
িনি ত করেত পাের। 

০৫ মৎ  অিধদ েরর আওতায় বা বায়নাধীন িবিভ  ক  হেত 
জলা ও উপেজলা অিফস স েহ আসবাবপ , য পািত ও 

যানবাহন সরবরাহ করা হয়। ফেল একই এলাকার জ  হীত 
িবিভ  কে  য়কায েম ততা ঘটার স বনা থােক। 
ইনেভনটির ব াপনা ছাড়া এ েলার যথাযথ িহসাব সংর ণ ও 

ু বহার িনি ত করা স ব নয়, পিরদশনকােল আেলাচ  
কে র আওতায় য় ত য পািত, আসবাবপ  ও যানবাহেন 

ইনেভনটির মািকং দখা যায়িন; 

িবিভ  কে র য়কায েম ততা পিরহার, 
তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরণ এবং 

য় ত সামি র ু বহার িনি ত করার 
লে  যথাযথ ইনেভনটির ব াপনা ও 
ইনেভনটির মািকং এর উে গ হণ করেত 
হেব;   
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২২ (বাইশ)  িনবািচত জলায়   ও রগী খামারীেদর সহায়ক সবাদান শীষক কে র সমা  
ায়ন িতেবদন 

 
(সমা ঃ ন, ২০১৫) 

 
১।  ক  নাম : ২২ (বাইশ)  িনবািচত জলায়   ও রগী খামারীেদর সহায়ক সবাদান  

২। বা বায়নকারী সং া : ািণস দ অিধদ র 

৩। শাসিনক ম ণালয় : মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় 

৪। কে র এলাকা : িনবািচত ২২  জলার ৪৬  উপেজলাঃ  
 

িবভাগ জলা উপেজলা 

ঢাকা 

গাজী র গাজী র সদর ও কাপািসয়া 

ময়মনিসংহ ভা কা ও লবাড়ীয়া 

টা াইল ধনবাড়ী ও সিখ র 

ি গ  ি গ  সদর, গজািরয়া 

ফিরদ র ফিরদ র সদর 

গাপালগ  গাপালগ  সদর, ি পাড়া ও কাটািলপাড়া 

শিরয়ত র গাসাইরহাট ও নিড়য়া 

রাজবাড়ী রাজবাড়ী সদর, পাংশা 

মাদারী র মাদারী র সদর ও িশবচর 

রাজশাহী 

িসরাজগ  রায়গ , উ াপাড়া, বল িচ, চৗহালী ও শাহজাদ র 

পাবনা ভা ড়া ও বড়া 

রাজশাহী গাদাগাড়ী ও চারঘাট 

রং র 

প গড় প গড় সদর, বাদা 

রং র রং র সদর ও পীরগ  

নীলফামারী নীলফামারী সদর ও ডামার 

লনা 
বােগরহাট বােগরহাট সদর ও ক য়া 

যেশার যেশার সদর, অভয়নগর 

চ াম 

ল ী র ল ী র সদর, রামগিত 

চ দ র চ দ র সদর 

নায়াখালী নায়াখালী সদর ও বণচর 

বিরশাল িপেরাজ র িপেরাজ র সদর ও নািজর র 

িসেলট নামগ  নামগ  সদর, িব র র 
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৫। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ  (ল  টাকায়) 
 

অ েমািদত য় ত য় পিরকি ত বা বায়ন ত 
বা বায়ন 

অিত া  য় 
( ল 

অ েমািদত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল 

অ েমািদত 
সমেয়র %) 

ল সবেশষ 
 ২য় 

সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৫৬০.০০ ১৯৬২.০০ ১৯৫৪.০৮ অে াবর’ 

২০১০ হেত 
ন’ ২০১৩ 

অে াবর’ 
২০১০ হেত 

ন’২০১৫ 

অে াবর’ 
২০১০ হেত 

ন’২০১৫ 

৪০২.০০ 
(২৫.৭৭%) 

২ বছর 
(৬৬.৬৬%) 

 

৬।  কাজ অসমা  হেয় থাকেল তার কারণঃ  

 ক  পিরদশন, PCR পযােলাচনা এবং ক  পিরচালেকর দয়া ত  মেত কে র আওতায় কান কাজ অসমা  
নই। 

 

৭।   ক  হেণর পট িম, উে  ও ল কায ম: 
 

 ৭.১।  কে র পট িমঃ  
 

 দেশর ামা েল িষ কােজর পাশাপািশ হ স- রগী, গবািদ প পালন বতমােন এক  উে খেযা  আয় বধন লক 

কায ম িহেসেব পিরিচত। বাংলােদেশর িক  িক  অ ল প পালেনর স াবনাময়  িহেসেব গেড় উেঠেছ। এ 

সম  অ েল ছাট-বড় িবিভ  খামার গেড় উেঠেছ এবং এেদরেক সহায়তা দােনর জ  িবিভ  backward and 

forward linkage  ব াও এ সম  এলাকায় সার লাভ কেরেছ।  তেব এ সকল খামােরর লাভজনক স সারেণর 

পেথ ধান অ রায় প স েদর উ ত ভেটিরনাির সবা দান ব ার অভাব। বতমােন ািণস দ অিধদ র এর 

আওতাধীন জলা প হাসপাতালস হ খামারী পযােয় এ সবা দান কের থােক। তেব জনবল এবং অ া  লিজি ক 

এর অ লতার কারেণ সবে ে  িবেশষতঃ ত  অ েল উ ত সবা দান করা স ব হয় না। এ ি েত িনবািচত 

২২  জলায় উ ত ভেটিরনাির সবা দান িনি ত কের প স েদর উৎপাদন ি েত সহায়তা দােনর লে  

আেলাচ  ক  হণ করা হয়।  
 

৭.২। কে র উে ঃ 
 

1.    ও রগী খামারীেদর উৎপাদন ি  ও হার কমােনার মা েম অিধক নাফা অজন-এর জ  

ভেটিরনাির সবা খামারী পযােয় পৗছঁােনাসহ রাগ অ স ােন খামারীেদর সহায়তা;  

2.  ষম খা  তরীর জ  গবািদপ  ও হ স- রগীর খা  উপাদােনর ি মান িনণেয়র িবধা ি  করা; এবং 

3.    ও রগী খামারীেদর দ তা ও ান ি র জ  েয়াজনীয় িশ ণ দান এবং িসিবও গঠেনর মা েম 

িনেজেদর সম ার সমাধান।  

৭.৩। কে র ল কায ম :  
 
  ভেটিরনাির সাজন িনেয়ােগর মা েম এবং উপেজলা ািনস দ দ েরর সহেযািগতায় িনবািচত খামাের 

ভেটিরনাির সবা জারদারকরণ; 
  িত  িনবািচত উপেজলায় ১০০ জন  রগী এবং ১০০ জন   খামারীেদর গবািদপ  ও রগীর হার 

কমােনার মা েম উৎপাদন ি র জ   েয়াজনীয় িশ ণ, পরামশ দানসহ িবনা ে  ঔষধ, কা দান এবং 
খামােরর বােয়ািসিকউির  জারদার করার লে  জীবা নাশক িবতরণ;  
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  জলা ভেটিরনাির হাসপাতােল প  খা  িবে ষেণর জ  িমিন াব াপন এবং সােয়ি িফক অিফসার এবং 
এিন াল াডাকশন অিফসার িনেয়ােগর মা েম জলা পযােয় প  খা  িবে ষেণর েযাগ ি  করা; 

  জলা ভেটিরনাির হাসপাতাল/উপেজলা ািণস দ দ র হেত গবািদপ  ও হ স- রিগর রাগ িনণেয় িবধা 
দান; 

   ক  এলাকায় খামারীেদর িসিবও (Community Based Organization) গঠন এবং িসিবও গঠেনর 
মা েম খামারীেদর িনেজেদর সম া সমাধান; এবং 

  িনবািচত উপেজলায় ১০ জন কের কিমউিন  ভ াকিসেনটর তরী কের েয়াজনীয় িশ ণ ও উপকরণ 
সরবরােহর মা েম িনবািচত খামাের সবা দান। 

 
৯।  ক  অ েমাদন ও সংেশাধনঃ 

 আেলাচ  ক  ২৬/১০/২০১০ তািরেখ ১৫৬০.০০ ল  টাকা েয় অে াবর, ২০১০ থেক ন ২০১৩ ময়ােদ 
বা বায়েনর জ  মাননীয় পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়। িমিন খা  িবে ষণ কায ম অিধকতর ি , 
কিমউিন  ভ াকিসেনটেদর ভাতা দান, িবনা ে  কা দান কায ম, মাটর সাইেকল ও বাইসাইেকল  ি , 
কমকতা ও কমচারীেদর মণ ভাতা ি  ইত ািদ কারেন িডিপইিস সভার পািরশ েম মাননীয় মৎ  ও ািণস দ 
ম ী ক ক ১৮/১১/২০১১ তািরেখ ক র ১ম সংেশাধন করা হয়। ১ম সংেশাধন অ যায়ী ক র অ েমািদত য় 
িনধারণ করা হয় ১৭১৪.৬৬ ল  টাকা এবং  বা বায়ন কাল অে াবর, ২০১০ থেক ন ২০১৪। 

 
 পরবত েত ক  জলার ৬  সদর উপেজলা ক , কিমউিন  বইজ অগানাইেজশন কায ম জারদােরর 

জ  খামারী সমােবশ ও র ািল কায ম এবং ঘাস চাষ কায ম অ করণতঃ খামােরর জবিনরাপ া কায ম 
জারদার করার িনিম  মািছ করণ ঔষধ খামারীেদর মে  িবতরন, কিমউিন  ভ াকিনেনটেদর ভাতা ি র কারেণ 

িপইিস সভার পািরশ েম মাননীয় পিরক না ম ী ক ক ১৮/০৫/২০১৪ তািরেখ ক র ২য় সংেশাধন করা হয়। ২য় 
সংেশাধন অ যায়ী ক র অ েমািদত য় িনধারণ করা হয় ১৯৬২.০০ ল  টাকা এবং  বা বায়ন কাল অে াবর, 
২০১০ থেক ন ২০১৫ । সবেশষ ২৬/০৪/২০১৫ তািরেখ কে র অ েমািদত য় ও বা বায়েনর ময়াদ অপিরবিতত 
রেখ  িডিপইিস সভার পািরশ েম ক র অ ঃখাত সম য় করা হয়।  

 
১০।  িডিপিপ ল মা া, এিডিপ/আরিডিপ বরা , অব ি  ও য় সং া  ত ঃ 

     (ল  টাকায়) 
অথ বছর সংেশািধত িডিপিপ  

অ যায়ী ল মা া 
সংেশািধত এিডিপ বরা  অথ অব ি  অথ সমপন  য় 

২০১০-১১ ১৫০.৮৮ ১৫২.০০ ১৫২.০০ ১.১২ ১৫০.৮৮ 
২০১১-১২ ৮৬৮.৫০ ৮৭০.০০ ৮৭৩.০০ ৪.৫০ ৮৬৮.৫০ 
২০১২-১৩ ৩২২.৪০ ৩৩০.০০ ৩৩০.০০ ৭.৬০ ৩২২.৪০ 
২০১৩-১৪ ২০৫.৩২ ২০৮.০০ ২২৬.০০ ২০.৬৮ ২০৫.৩২ 
২০১৪-১৫ ৪১৪.৯০ ৪১৪.০০ ৪১৪.০০ ৬.৩০ ৪০৭.৭০ 

মাট = ১৯৬২.০০ ১৯৭৪.০০ ১৯৯৫.০০ ৪০.২০ ১৯৫৪.৮০ 
 

১১।  ক  পিরচালক সং া  ত ািদঃ 
 

: 
নং 

ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী ণকালীন খ কালীন 
দািয়  পালেনর ময়াদ 

যাগদােনর তািরখ অ াহিতর তািরখ 
১. ডাঃ মাঃ মাহ ব আলম, জলা ািণস দ কমকতা 

(এল/আর) ািণস দ অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা 
ণকালীন - - ০৮/০৯/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৫ 
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১২। ক  পিরদশনঃ  
 বাইশ  (২২) িনবািচত জলায়   ও রগী খামারীেদর সহায়ক সবাদান কে র সমাি  ায়ন িতেবদন নয়েণর লে  

১৬/১০/২০১৫ তািরেখ গাজী র সদর ও টাংগাইল সদর উপেজলায় এবং ১৭/১০/২০১৫ তািরেখ রং র সদর ও পীরগ  উপেজলায় 
কে র বা বািয়ত কায ম সেরজিমেন পিরদশণ করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালকসহ সংি  জলা ও উপেজলা 
ািণস দ কমকতা  উপি ত িছেলন।   

 

 পিরদশনকােল থেম উি িখত জলা স েহর জলা ািণস দ কমকতা, সংি  উপেজলা ািণস দ কমকতােদর সােথ কে র 
কায ম িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। এরপর কে র আওতায় ািপত িমিন খা  িবে ষণ াবেরটরী পিরদশন করা হয়। 

াবেরটরী  সংি  কমকতাগণ জানান য, াব াপেনর পর থেকই খামারীগণ ও খা  তকারকগণ এর ফল ভাগ করেছন 
এবং তােদর মে  এ িবষেয় আ হ ল  করা যায়, কারণ েব খা  ন না পরী া করেত হেল ঢাকায় যেত হেতা যা িছল সময় 
সােপ  ও য়ব ল। তাছাড়া  খামারীগণই নন, িবিভ  খা  তকারক িত ান যথাযথ িনয়েম খা  ত করেছ িকনা তার 
পরী া করার জ  ািণস দ দ রসহ মৎ  অিধদ রও এ িবধা হণ করেতা। াব েলা পিরদশনকােল জানা যায় য় ত 
মিশন েলা সচল রেয়েছ।  তেব ক  শষ হেয় যাওয়ায় জনবল না থাকায় খামারীসহ সংি  সকেল এ িবধা থেক বি ত হে ন। 

টাংগাইল াব  পিরদশনকােল জানা যায় জলা ািণস দ কমকতা এ াবেরটরী র দািয়ে  আেছন। তেব তার অিফস এ 
াবেরটরী থেক ের অবি ত হওয়ায় াব র িনরাপ া জিনত সম া িব ামান। াব পিরদশন শেষ পিরদিশত উপেজলাস েহ 

কে র আওতায় িনবিচত কেয়ক  খামার পিরদশন করা হয়। এসময় খামারীরা ক  থেক া  িবধা হেত তারা কীভােব উপ ত 
হেয়েছন তার বণনা কেরন।  

 

 ত রা উে খ কেরন য, ক  কমকতাগণ িনয়িমত তােদর খামার পিরদশন করেতন এবং িমনাশক, কা, মািছনাশক ও জ রী 
ঔষধ সরবরাহসহ যাবতীয় পরামশ িদেতন। এেত কের তােদর খামাের যমন রাগবালাই এর া ভাব যমন কম হেতা তমিন ত েদর 
খামােরর উৎপাদনও ি  পায়।  ক  থেক া  িবধা স হ যেথ  না হেলও  ছাট ছাট খামারীেদর িকেয় রাখার জ  এ সকল 
িবধা ি  করা েয়াজন মেম ত রা জানান।  উপেজলা ািণস দ কমকতাগণ জানান য, খামারীেদর াথিমক িচিকৎসা ও কা 
দােনর জ  িনেয়াগ ত কিমউিন  ভ াকিসেনটরেদর জ  য স ানী দয়া হত তা অ ল িছল  ফেল এ কােজ তােদর আ েহর  

িক টা ঘাটিত িছল। তেব ক  হেত া  িশ ণ এবং  া  ভ া িরনারী িকট ব  এর সাহাে  উ  কিমউিন  ভ াকিসেনটরগন 
ক  শষ হওয়ার পরও অেথর িবিনমেয় কাজ চািলেয় যাে ন। এেত ত েদর আ কমসং ান ি  হেয়েছ। 

 

 ত রা আরও উে খ কেরন য, গবািদপ  ও রিগর খা  অত ািধক বশী হওয়ায় ক  থেক  খামারীেদর জ  খা  েয় 
সাবিসিড দওয়া হেল তা খামারীেদর অেনক উপকাের আসেব। ক  পিরদশনকােল দখা য, েবর অেনক  খামারী িনজ 
েচ ায় ও কে র সহায়তায় বতমােন বতমােন মাঝাির আকােরর খামার গেড় েলেছন। ক  হেত উ ত জােতর ঘাস চােষর জ  

খামারীেদর সহায়তা দয়া হেয়িছল। পিরদশনকােল িক  ঘােসর েট এখনও  উ ত জােতর ঘাস চাষ হেত দখা যায়।  
 
 
 

           
                    
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
        

১৩।  পিরদশন পযেব ণঃ 
 

১৩.১   াণী খা  িবে ষণ াবেরটির াপনঃ  
 

িচ ঃ রং ের এক  সহায়তা া  রগীর খামােরর িচ  িচ ঃ গাজী ের কে র সহায়তা া  এক  গ র খামােরর 
 

িচ ঃ রং ের এক  উ ত জােতর ঘােসর েটর িচ  িচ ঃ ািণ খা  িবে ষণ াবেরটির টাংগাইল 
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 বাইশ  (২২) জলায় অবি ত জলা ভেটিরনাির হাসপাতােল াণী খা  িবে ষেণর জ  িমিন খা  িবে ষণ াব 
াপন করা হেয়েছ। ফেল ত  অ েলর খামারী ও খা  তকারকগন চিলত ও অ চিলত খা  ন নার ি  মান 

িননয় কের এর িভি েত গবািদপ  ও হ স রিগর ষম খা  তরী করেত পারেছন। ন/২০১৫ পয  ২২  জলায় 
অবি ত িমিন খা  িবে ষণ ােব মাট ায় ২২০০  খা  ন না িবে ষন করা হেয়েছ। 

 

১৩.২। িসিবও (Community Based Organization) গঠনঃ  

 ক  ৪৬  উপেজলার ৪৬   রগী খামারীেদর িসিবও (Community Based Organization) এবং 
৪৬    খামারীেদর িসিবও তরী করা হেয়েছ। িসিবও-এর মা েম খামারীগন িনেজেদর সম া সমাধান করেত 
স ম হে ন। কে র আওতায় গ ত িবিভ  িসিবওেদর ন/২০১৫ মাস পয  সি ত ায় ৩০.০০ ল  টাকা  তােদর 
িনজ  াংক িহসােব  রাখা আেছ।  

 

১৩.৩। কিমউিন  ভ াকিসেনটর তরীঃ  
 ক  ৪৬  উপেজলায় ৪৬০ জন কিমউিন  ভ াকিসেনটর তরী করা হেয়েছ। ফেল খামারীেদর মাঠ পযােয় 

কাদান কায ম জারদারকরণসহ ািণস দ িবষয়ক সবার মান ি  পাে । কিমউিন  ভ াকিসেনটরেদর কায ম 
রাি ত করার জ  ভেটিরনাির িকট ব  ও সােপা ং মালামাল য় কের তােদর মে  িবতরণ করা হেয়েছ। 

 

১৩.৪। িশ ণঃ  
 

 এ কে র আওতায় িবিভ  পযােয়র িশ ণ অ ি ত হেয়েছ। এর মে  রেয়েছ কমকতা িশ ণ ১৫৮ জন, কমচারী 
িশ ণ ২৭ জন,  খামারী ৪৬০০ জন,   রগী খামারী ৪৬০০ জন, কিমউিন  ভ াকিসেনটর ৪৬০ জন।  

পরবত েত ত েদর িরে সাস িশ ণও দয়া হয়।  
 

১৩.৫. খামারীেদর িবনা েল িচিকৎসা সবা, ঔষধ, জীবা নাশক িবতরণ 
 

   কে  িনেয়াগ ত ভেটিরনাির সাজেনর মা েম ২২  জলার ৪৬  উপেজলার িনবািচত ৪ হাজার ৬ শত  রগী 
এবং ৪ হাজার ৬ শত   খামারীেদর উৎপাদন ি  ও হার কমােনার জ  গবািদপ  ও রগীর িচিকৎসা 
কায ম পিরচািলত হয়। খামারীেদর িবনা ে  ঔষধ, িমনাশক ও িভটািমন এবং খামােরর বােয়ািসিকউির  
জারদার করার লে  জীবা নাশক িবতরন করা হেয়েছ। 

 

১৩.৬. িবনা ে  কা দান কায মঃ  
 

 খামােরর কাযকর রাগ িতেরাধ ব া গেড় তালার লে  কিমউিন  ভ াকিসেনটরেদর মা েম িবনা ে  কাদান 
কম চী হণ করা হয়। যা গবািদপ  ও হ স- রিগর হার াসসহ উৎপাদন ি েত িমকা রেখেছ। 

 

১৪। য় কায ম সং া ঃ  
 

 কে র কাজ ুভােব স াদেনর জ  ৪৪  মাটর সাইেকল ও ৪৪  বাইসাইেকল েয়র সং ান িছল। কে র 
সং ান অ যায়ী ৪৪  মাটর সাইেকল ও ৪৪  বাইসাইেকল য় করা হেয়েছ যা ক  জলা ও উপেজলা স েহ 
এখনও ািণস দ অিধদ েরর কােজ বহার হে ।  

 

 িডিপিপ’র সং ান অ যায়ী এ কে র আওতায় ক  দ র ও কে র িনেয়াগ ত কমকতাগেণর জ  আসবাবপ , 
খামারীেদর িবনা ে  িবতরেনর জ  িবিভ  কার ঔষধ ও জীবা নাশক এবং ভেটিরনাির হাসপাতােল ািপত 
িমিনখা  িবে ষণ াব ও উপেজলা ািণস দ দ েরর জ  িবিভ  য পািত ও সর ামািদ য় করা হেয়েছ।  
দবচয়েনর িভি েত িক  িক  নিথ প  িবে ষেণ দখা যায় কে র আওতায় য় কায েম িপিপআর-২০০৮ অ সরন 

করা হেয়েছ। কে র আওতায় য় ত মালামাল ক  দ ের ও মাঠ পযােয়র অিফসস েহ ব ত হে । 
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১৫। কে র উে  অজনঃ 
 

পিরকি ত অিজত 
(০১)   ও রগী খামারীেদর 

উৎপাদন ি  ও হার 
কমােনার মা েম অিধক নাফা 
অজন-এর জ  ভেটিরনাির সবা 
খামারী পযােয় পৗছঁােনাসহ রাগ 
অ স ােন খামারীেদর সহায়তা;  

 

(০১) ভেটিরনাির সাজন ও ভেটিরনারী ক াউ ােরর মা েম খামারীেদর 
দারেগাড়ায় তােদর ািণস দ িবষয়ক সবা ও উপকরণ সরবরাহ করা 

সহ খামার পিরচালনা িবষয়ক িশ ণ, পরামশ ও িচিকৎসা সবা দান 
করা হেয়েছ। খামারীেদর মে  িবনা ে  ঔষধ, িমনাশক, িভটািমন, 
জীবা নাশক, মািছ করণ ও কা দান করা হেয়েছ, এেত একিদেক 
যমন খামারীেদর খামাের রাগ িধ কম হেয়েছ অপরিদেক খামােরর 

উৎপাদন ি  পেয়েছ; 
(০২) ষম খা  তরীর জ  

গবািদপ  ও হ স- রগীর খাে র 
খা  উপাদােনর ি মান িনণেয়র 

িবধা ি  করা; 

(০২) বাইশ  জলায় িমিন ািণখা  িবে ষণ াবেরটির াপন করা হেয়েছ 
যার মা েম জলা  ও উপেজলা পযােয়র খামারীগণ ত েদর খামােরর 

ব ত খা  পরী া করার েযাগ পাে ন এবং িকভােব ষম খা  তরী 
করেত হয় তা জানেত পারেছন; 

(০৩)   ও রগী খামারীেদর 
দ তা ও ান ি র জ  

েয়াজনীয় িশ ণ দান এবং 
িসিবও গঠেনর মা েম িনেজেদর 
সম া সমাধান। 

(০৩) উ ত খামার াপনার িবষেয় দ তা ও ান ি র লে  ৯২০০ জন 
  ও রগী খামারীেক িতিনিধেক িশ ন দান করা হেয়েছ এবং  

৯২  সমবায় সিমিত (Community Based Organization) গঠন 
করা হেয়েছ।  এই সংগঠেনর মা েম ত রা িতমােস িক  িক  কের স য় 
করেছন এবং িনেজেদর মে  আেলাচনা ও ােনর আদান দােনর মা েম 
তােদর ছাট-খাট সম া স হ সমাধান করেছন। 

 

১৬।  উে  অিজত না হেয় থাকেল তার কারনঃ 
 আেলাচ  কে র উে  আিজত হেয়েছ, তেব িক  বা বায়ন সম া পিরলি ত হেয়েছ যা অ ে দ-১৭ ত উে খ করা 

হেলা। 
 

১৭।  বা বায়ন সম াঃ 
 

১৭.১  ক  শেষ কে র আওতায় ািপত ােবর জনবল না থাকায় ােবর কায ম চা  রাখা স ব হে  না;  

১৭.২  কে র আওতায় িনবািচত খামারীেদর বস লাইন সােভর সং ান না থাকায় খামারীগেণর েবর ও বতমান অব ার 

মে  লনা করা স ব হয়িন ফেল কাি ত ফলাফল স েক  ধারণা পাওয়া যায়িন; 

১৭.৩ কে র আওতায় কান েকৗশলী না থাকায় কে র আওতায় ািপত িমিন খা  িবে ষন াবেরটিরেত কান 

যাি ক সম া দখা িদেল ঢাকা ক ীয় াবেরটির হেত েকৗশলী এেন সমাধান করেত হেয়েছ; 

১৭.৪  কে র আওতায় পিরচািলত িবিভ  িশ ণ পিরচালনায় কান িশ ণ মিডউল তরীর ব া না থাকায় িশ ণ 

পিরচালনায় সম া ি  হেয়েছ; 

১৭.৫  কিমিউিন  ভ াকিসেনটরেদর স ানী অ ল হওয়ায় এবং ত েদর যাতায়ােতর জ  কান যানবাহন না থাকায় 

যাতায়াত  ও সবা দােন সম া হেতা;  

১৭.৬  খামারীেদর চািহদার লনায় িবিভ  কার সবা উপরণ যমন ঔষধ, িমনাশক, িভটািমন, জীবা নাশক, 

মািছ করণ, কা সরবরাহ অ ল িছল; এবং  

১৭.৭  খামারীেদর খামাের উৎপ  ে র বাজারজাতকরেণ সম া ি  হওয়ায় কারেণ খামার পিরচালনায় অেনক সময় 

খামারীর উৎসাহ কম দখা যায়। 
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১৭.৮ PCR পযােলাচনায় দখা যায় ২০১০-২০১১ অথবছের  অিডট আপি  স হ িন ি  করা হেয়েছ। ২০১১-২০১২ ও 

২০১২-২০১৩ ময়ােদ উ থািপত অিডট আপি স েহর িবষেয় ডশীেট জবাব দান করা হেয়েছ এবং তা িন ি র 

অেপ ায় আেছ। ২০১৩-২০১৪ ময়ােদ অিডট এখনও স   হয়িন।  

 

১৮.০  পািরশমালাঃ 
 

ািণস দ অিধদ েরর মাঠ পযােয় জনবল এবং রাজ  বােজেট েয়াজনীয় অেথর অ লতায়  খামারীেদর জ  

থকভােব কান সবা দয়া স ব হয় না। অথচ ধ, িডম ও মাংেসর দশজ উৎপাদন ি েত ও কমসং ান ি েত 

ত েদর িমকা রেয়েছ । এ াপেট ভ ােটিরনাির সবা   ও  রগী খামারীেদর দাড়েগাড়ায় পৗছঁােনার 

লে  এ জাতীয় কায ম চা  রাখার ব া নয়া যেত পাের, সে ে  আেলাচ  কে র আওতায় অিজত অিভ তা 

হেত িন প ব া হণ করা বা নীয় হেবঃ  
 

১৮.১  কে র আওতায় িব ল অথ েয় াবেরটির/পরী নাগার াপন করা হয়। আবার ক  শেষ েয়াজনীয় লাকবেলর 

অভােব তা চা  রাখা স ব হয় না অথবা ন ন ক  হণ কের  চা  রাখেত হয়। এ অব া হেত উ রেণর িনিম  ায়ী 

কান সমাধান িনি ত না করা পয  ন ন কের আর কান াবেরটির/ ািণ খা  পরী নাগার াপন করা সমীচীন 

হেব না এবং একই সােথ ইেতাঃমে  ািপত ২২  াবেরটির চা  রাখার জ  রাজ  খােত জনবল িনেয়ােগর ব া 

হণ করা সমীচীন হেব;  

১৮.২  আেলাচ  কে র আওতায়  য সকল খামারী   হেত মাঝারী খামারীেত উ ীত হেয়েছন তােদর নরায় এ জাতীয় 

সবা দােনর পিরবেত ন ন  খামারীেদর সহায়তা দান করা যেত পাের;  

১৮.৩ কে র আওতায় িনবািচত খামারীেদর বস লাইন সােভ কের এবং খামারীগণেক দ  িশ ণ ও উপকরণ (Input) 

এর একটা সফটওয়ার িভি ক ডাটা বস রেখ পরবত েত তার উপর িভি  কের কে র ফলাফল (Output) ায়ন 

করা যেত পাের;  

১৮.৪ িশ ণ মিডউল তরীর জ  িডিপিপেত এর সং ান ও বরা  রাখা যেত পাের;  

১৮.৫ কিমিউিন  ভ াকিসেনটরেদর স ানী ি  এবং তােদর জ  বাইসাইেকেলর সং ান রাখা যেত পাের; 

১৮.৬ খামারীেদর দ  িবিভ  কার সবা উপরণ যমন ঔষধ, িমনাশক, িভটািমন, জীবা নাশক, মািছ করণ, কা এর 

পিরমাণ ি র িবষয়  িবেবচনা করা যেত পাের; 

১৮.৭ উৎপািদত পে র বাজারজাত সহজীকরেণর লে  ানীয়ভােব খামারী সমবায় সিমিতর সােথ উৎপািদত প  

সং হকারী িত ান যমন িম িভটা, আড়ং বা অ প িত ােনর সংেগ যাগােযাগ াপেনর উে াগ হণ করা যেত 

পাের;  

১৮.৮ External Audit িন ি  কের তা আইএমইিডেক অবিহত করেত হেব; এবং 

১৮.৯ অ ে দ ১৮.১-১৮.৮ এর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ কের তা আগামী ৩ (িতন) মােসর মে  আইএমইিডেক 

অবিহত করেত হেব।   
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          পিরিশ  –“ক”  

িম
ক 
নং 

অে র নাম একক 
অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী 

ল মা া 
ত বা বায়ন 

ভৗত আিথক ভৗত আিথক 
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
লধন 

1. 
যানবাহন: মাটরসাইেকল (৪৪ সং ক) ও  
বাইসাইেকল (৪৪ সং ক)  

সং ক ৪৪ ও ৪৪ ৫৬.৭৪ ৪৪ ও ৪৪ (১০০%) ৫৬.৭৪ (১০০%) 

2. আসবাবপ  য়  সট ২ ১৫.৪৫ ২  (১০০%) ১৫.৪৫ (১০০%) 

3. িপ আই ইউ-এর জ  ফেটাকিপয়ার সং ক ১ ১.৫০ 
১ 

(১০০%) 
১.৫০ (১০০%) 

4. 
ইউএলিডিস ও িডিভএইচ-এর য পািত ও 
অ া  

সট 
১ ৫৮.৯১ 

১ 
(১০০%) 

৫৮.৯১ (১০০%) 

5. াণী খা  িবে ষেণর জ  য পািত ও 
অ া  

সট ২২ ৩৯২.৫৬ ২২ 
(১০০%) 

৩৯২.৫৬ (১০০%) 

6. পািন িব করন য  য় সং ক ২২ ৩.৩০ 
২২ 

(১০০%) 
৩.২৩ 

7. 
কিমউিন  ভ াকিসেনটেরর জ  ভেটিরনাির 
িকট ব  ও সােপা ং মালামাল য় সট ৪৬০ ২৮.৬৬ ৪৬০ (১০০%) ২৮.৪৩ 

8. কি উটার সং ক ২৩ ১৩.৩৭ ২৩ (১০০%) ১৩.৩৭ (১০০%) 
9. াপটপ মেডমসহ সং ক ১ ০.৭৫ ১ (১০০%) ০.৭২ 
10. মাি িমিডয়া, িভিডও ক ামরা ও অ া  সট ১ ১.৭০ ১ (১০০%) ১.৫৪ 
11. ফ া  ও টিলেফান সং ক ১ ও ১ ০.২২ ১ ও ১ (১০০%) ০.২২ (১০০%) 

 উপ মাট লধন=   ৫৭৩.১৫  ৫৭২.৬৬ 
রাজ  
12. কমকতা ও কমচারীেদর বতন ও ভাতািদ বছর ৫ ৩৯৩.০০ ৫ (১০০%) ৩৯২.৯২ 
13. মণ ভাতা বছর ৫ ১৮.০০ ৫ (১০০%) ১৮.০০ (১০০%) 
14. টিলেফান িবল বছর ১ ০.১০ ১ (১০০%) ০.০৪ 
15. ালানী বছর ৫ ৪৫.০০ ৫ (১০০%) ৪৪.৯৫ 
16. চার ও িব াপন বছর ১ ০.৯০ ১ (১০০%) ০.৯০ (১০০%) 
17. কমকতা িশ ণ সং ক ১৯১ ৭.৩৪ ১৫৮ ৬.৪৬ (১০০%) 
18.   খামারী িশ ণ সং ক ৪৬০০ ৪৬.০০ ৪৬০০ (১০০%) ৪৬.০০ (১০০%) 
19.  রিগ খামারী িশ ণ সং ক ৪৬০০ ২৭.৬০ ৪৬০০ (১০০%) ২৭.৬০ (১০০%) 
20. কিমউিন  ভ াকিসেনটর িশ ণ সং ক ৪৬০ ৬.২০ ৪৬০ (১০০%) ৬.২০ (১০০%) 
21. খামারী সং ার িতিনিধেদর িশ ণ সং ক ৪৬০ ২.৭৬ ৪৬০ (১০০%) ২.৭৬ (১০০%) 
22.   খামারী িশ ণ (িরে স) সং ক ৪০০০ ৮.০০ ৪০০০ (১০০%) ৮.০০ (১০০%) 
23.  রিগ খামারী িশ ণ (িরে স) সং ক ৪০০০ ৮.০০ ৪০০০ (১০০%) ৮.০০ (১০০%) 
24. কিমউিন  ভ াকিসেনটর িশ ণ (িরে স) সং ক ৪০০ ১.৬০ ৪০০ (১০০%) ১.৬০ (১০০%) 
25. খামারী সং ার িতিনিধেদর িশ ণ 

(িরে স) 
সং ক 

৪০০ ১.৬০ ৪০০ (১০০%) ১.৬০ (১০০%) 

26. কমচারী িশ ণ সং ক ৩৮ ১.৭৯ ২৭ ১.৬২ 
27. িশ ক স ানী থাক থাক  ৪২.৪৪ থাক ৩৯.৬২ 
28. িশ ণ সাম ী থাক থাক ৭২.৭৮ থাক ৭০.৫২ 

 মাট িশ ণ খরচ =   ২২৬.১০  ২১৯.৯৮ 
29. ওয়াকশপ সং ক ১ ২.০০ ১ ২.০০ (১০০%) 

30. 
ােথালিজক াল পরী ার জ  ির-এেজ   

ও কিমক াল এবং জীবা নাশক 
থাক থাক 

৯৭.৭৬ 
থাক 

৯৬.৭৬ (১০০%) 

31. 
এি বােয়া ক, সালফার ও অ া  ঔষধ, 
হরেমান ও িভটািমন 

থাক থাক 
২১৬.৪০ 

থাক 
২১৬.৪০ (১০০%) 
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িম
ক 
নং 

অে র নাম একক 
অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী 

ল মা া 
ত বা বায়ন 

ভৗত আিথক ভৗত আিথক 

32. 
খা  িবে ষেনর জ  ির-এেজ   ও 
কিমক াল 

থাক থাক 
১৮.৩১ 

থাক 
১৮.৩০ 

33. িমনাশক ও কা থাক থাক ১৩২.৪০ থাক ১৩২.৩৮ 
34. মািছ করণ ঔষধ থাক থাক ২৯.৭২ থাক ২৯.৭২ (১০০%) 
35. জ রী ঔষধ থাক থাক ৮.৯৭ থাক ৮.৯৭ (১০০%) 
36. স ানী সং ক ৪০৬ ৪.০৬ ৩৯২ ৩.৯২ 
37. কিমউিন  ভ াকিসেনটরেদর ভাতা  জন-মাস ১৭৩৪০ ১২৫.৩৫ ১৭৩৪০ (১০০%) ১২৫.৩৫ (১০০%) 
38. খামারী সমােবশ ও র ািল সং ক ১০ ৫.০০ ১০ (১০০%) ৫.০০ (১০০%) 
39. ঘাস চাষ থাক এল এস ৭.৮০ থাক ৭.৮০ 
40. আ ষাি ক বছর ৫ ৩০.৭০ ৫ (১০০%) ৩০.৭০ (১০০%) 
41. মরামত ও সংর ণ  ২৮.২৬ ২৮.২৬  ২৮.০৬ 

 উপ মাট রাজ  =   ১৩৮৮.৮৫ ১৩৮৮.৮৫  ১৩৮২.১৪ 
 সবেমাট  ১৯৬২.০০ ১৯৬২.০০  ১৯৫৪.৮০ 
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রা সাগের মৎ  চাষ ব াপনা (১ম সংেশািধত) শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 
 

(সমা ঃ ন,২০১৫) 
 

১।  কে র নাম : রা সাগের মৎ  চাষ ব াপনা (১ম সংেশািধত) ক । 
২। বা বায়নকারী সং া : মৎ  অিধদ র 
৩। শাসিনক ম ণালয় : মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় 
৪। কে র এলাকা : িসরাজগ  জলার িসরাজগ  সদর, বল িচ ও কামালখ  উপেজলা ।   
 
৫। 

 
কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ 

  
(ল  টাকায়) 

অ েমািদত য় ত 
য় 

অ েমািদত বা বায়ন ত 
বা বায়ন 

অিত া  য় 
( ল 

অ েমািদত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল 

অ েমািদত 
সমেয়র %) 

ল ১মসংেশািধত ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৭০৯.৪০ ১৮৮০.০০ ১৭৯০.৭৩ লাই,২০১১ 

হেত 
ন,২০১৪ 

লাই,২০১১ 
হেত 

ন,২০১৫ 

লাই,২০১১ 
হেত 

ন,২০১৫ 

৮১.৩৩ 
(৪.৭৬%) 

১ বছর 
(৩৩.৩৩%) 

 

৬।  কাজ অসমা  হেয় থাকেল তার কারণঃ  

 ক  পিরদশন, PCR পযােলাচনা এবং ক  পিরচালেকর দয়া ত  মেত কে র আওতায় কান কাজ অসমা  
নই। 

 

৭।   ক  হেণর পট িম, উে  ও ল কায ম: 
 

 ৭.১।  কে র পট িমঃ  
 

 রা সাগর এক  মরা নদী যা িসরাজগ  জলার িতন  উপেজলা বল িচ, কামারখ  ও িসরাজগ  সদর এর ২২৫ 
হ র এলাকা েড় িব ত। য না নদীেত ব া িনয় ণ ব ধ িনমােণর ফেল নদী  মের যায়। ায় ৪০ বছর েব  অ া  

সব নদীর মত নদী  বই ানব  ও াতশীল িছল। নদী  য না ও করেতায়া নদীেক সং  কের শাহজাদ র 
উপেজলার বড়াল নদীেত পেড়েছ। স সময় নদী তাছাড়া নদী া িতক মৎ স দ ভর র িছল। িক  ব ধ িনমাণ কের 
গিতপথ ব  করায় এর জলজ পিরেবশ স ণ পিরবতন হেয় যায়। তাছাড়া নদীর তলেদেশ পিল জেম ভরাট হওয়ায় 
এবং িন  এলাকা সংক ণ হওয়ায় এখন মা  বষা মৗ েম পািন থােক।নদীর তলেদেশর অিধকাংশ এলাকা পিল পেড় 
ভরাট হেয়েছ।  মৗ েম নদীর তলেদেশ িনকট  জনগণ বােরা ধােনর আবাদ কের। নদীর গভীরতম জায়গায় সারা 
বছর পািন থােক সখােন ানীয় লাকজন মাছ ধের। ানীয় িম অিফেসর া  ত  অ যায়ী মাট ১৫০ হ র জায়গা 
সরকারী খাস এবং অবিশ  ৭৫ হ র জায়গা ি মািলকানাধীন। যিদও নদীর ১৫০ হ র জায়গা খাস, তথািপ ায় 
সকল জায়গা জনগেণর দখেল।      

  
সখােন তারা ধান চাষ কের অথবা য়া/কাঠা িদেয় মাছ আহরণ কের। নদীর িক  এলাকায় যখােন সারা বছর পািন 

থােক সখােন থেকই িনয়িমত মাছ ধের ব েলাক িবেশষ কের নদীর পা বত  জেলরা তােদর  জীিবকা িনবােহর চ া 
কের। এলাকার জনগেণর আথ-সামািজক অব ার উ য়ন ও জীবৈবিচ  সংর ণসহ মােছর উৎপাদন ি র ল েক 
সামেন রেখ আেলাচ   ক  হণ করা হয়।   

 

৭.২। কে র উে ঃ  

৭.২.১।   মৗ েম ধান উৎপাদন াহত না কের নদীর তলেদেশর িনিদ  অংশ খনেনর মা েম মােছর আবাস েলর 
উ য়ন ঘটােনা;   

৭.২.২।  মৎ  অভয়া ম াপন, িব ায় জািতর মােছর পানা অব করণ এবং অ  সংর ণ কায েমর মা েম 
দশী জািতর মােছর উৎপাদন ি  ও জীব বিচ  সংর ণ করা;  

৭.২.৩।  পািন িনয় ণ অবকাঠােমা াপেনর মা েম বষা মৗ েমর ৪-৫ মাস সম  নদীেত এবং সারা বছর গভীরতর অংেশ 
পানা ম েদর মা েম মােছর উৎপাদন ি  করা;  
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৭.২.৪।  নদীর গভীরতর অংেশ খ চা াপন কের ও নদীেত নাসাির র াপেনর মা েম মােছর পানা উৎপাদন ি  
করা;  এবং 

৭.২.৫।  সমাজ িভি ক সংগঠন িত ার মা েম কায ম স াদন করা।   
 

৭.৩। কে র ধান ধান কায ম স হঃ  
 

 নদী নঃখনেনর মা েম মােছর আবাস ল উ য়ন; 
 খ চায় মাছ চাষ;  
 মৎ  অভয়া ম াপন;  
 নাসাির র াপন;  
 পািন িনয় ণ অবকাঠােমা (ি ল ওেয় কাম ীজ) িনমান;  
 পানা অব ি ;  
 িনং কাম কিমউিন  স ার িনমাণ;  
 িশ ণ, কমশালা ও র ািল;  
 বড় জাল িবতরণ; এবং সমি ত খামার াপন।  

  
৮।  কে র অংগিভি ক অ গিতঃ সং ি  ‘ক”।  

৯।  ক  অ েমাদন ও সংেশাধনঃ 

 আেলাচ  ক  ১৭০৯.৪০ ল  টাকা অ েমািদত েয় লাই,২০১১ হেত ন,২০১৪ ময়ােদ বা বায়েনর লে  
১৮/১০/২০১১ তািরেখ পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়। ২০/১১/২০১১ তািরেখ ম ণালয় হেত শাসিনক আেদশ 
জারী করা হয়। পরবত েত পািন িনয় ণ অবকাঠােমা (ি লওেয়) িনমাণ পারিভশন অংগ সংেযাজন এবং অ া  
অংেগর য় াস ি  জিনত কারেণ ম ণালয় ক ক ক  ১৮৮০.০০ ল  টাকা অ েমািদত েয়  লাই,২০১১ 
হেত ন,২০১৫ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম   ১ম সংেশাধন করা হয়। িশ ণ কাম কিমউিন  স ার খােত অিতির  
অথ েয়াজন হওয়ায় মাট য় ও ময়াদ অপিরবত ত রেখ নদী নঃখনন কােজ অ িয়ত অথ হেত আ ঃখাত সম য় 
করা হয়। ম ণালয় ক ক ১৫/০৬/২০১৫ তািরেখ শাসিনক আেদশ জাির করা হয়।    

 
১০।  িডিপিপ ল মা া, এিডিপ/আরিডিপ বরা , অব ি  ও য় সং া  ত  (ল  টাকায়) : 

অথ বছর এিডিপ বরা  অথ অব ি  য় 
ল সংেশািধত   

২০১১-১২ ৪৯.৮৪ ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৯.৮১ 
২০১২-১৩ ৩৬৯.৯১ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৯৯.৮৫ 
২০১৩-১৪ ৮৩৭.৮১ ৫৫৯.০০ ৫৫৯.০০ ৫৫৮.৮৯ 
২০১৪-১৫ ৬২২.৪৪ ১০৫৯.০০ ৯৮৪.০০ ৯৮২.১৮ 

মাট = ১৮৮০.০০ ১৮৬৮.০০ ১৭৯৩.০০ ১৭৯০.৭৩ 
 

১১।  ক  পিরচালক সং া  ত ািদঃ 
 

: 
নং 

ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী ণকালীন খ কালীন 
দািয়  পালেনর ময়াদ 

যাগদােনর তািরখ অ াহিতর তািরখ 
১. হের  নাথ সরকার, জলা মৎ  কমকতা ণকালীন - ০৮/০১/২০১২ ৩০/০৬/২০১৫ 
 

১২।  ক  পিরদশনঃ  

 কে র সমাি  ায়ন িতেবদন নয়েণর লে  ০৯/০১/২০১৬ তািরেখ িসরাজগ  জলার ৩  উপেজলায় কে র 
বা বািয়ত কায ম সেরজিমেন পিরদশণ করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালকসহ সংি  উপেজলা মৎ  
কমকতাগণ উপি ত িছেলন। 
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১৩।  পিরদশন পযেব ণঃ 
 

১৩.১। নদী নঃখনেনর মা েম মােছর আবাস ল উ য়নঃ  
 

 কে র আওতায় ৫৮০.৫৪ ল  টাকা েয় নদীর ৪০ হ র (৬৪৩০১২ ঘঃিমঃ) খাস জায়গা যা পিল জেম অগভীর 
হেয়েছ তা মাছ চাষ ও া িতক মােছর িবচরণ জন িহেসেব বহার জ   ১.৬ িমঃ গভীর কের নঃখনন করা হেয়েছ। 
পিরদশনকােল জানা যায় ধান উৎপাদেনর জায়গা খনন বা নঃখনেনর জ  পিরহােরর সেবা  চ া থাকায় এবং 
খনন ত ান হেত পরবত েত র মাছ পাওয়ায় ানীয় জনগন থম িদেক বাধা িদেলও পরবত েত তারাই 

তঃ েনািদত হেয় নদীর আেরা অগভীর অংশ খনেনর জ  নঃ ন অ েরাধ জানান।  খনন ত জলাশেয় এিকদেক 
যমন  মৗ েম মা মােছর আ য় ল িহসােব কাজ কের অ িদেক িষ কােজ পািনর া তা িনি ত কেরেছ।  

               

 
 

 

 

 

 

 
 
 
১৩.২। মৎ  অভয়া ম াপনঃ  
 

 িডিপিপ সং ান অ যায়ী ১.৯৭ ল  টাকা েয় রা সাগর নদীেত িত  ০.৫০ হ র আয়তেনর মাট ২০  মৎ  
অভয়া ম াপন করা হেয়েছ। ২০১১-২০১২ ত ৪  , ২০১২-২০১৩ ত ১০  এবং ২০১৩-২০১৪ ত ৬  অভায় ম াপন 
করা হেয়েছ মেম জানা যায়। পিরদশনকােল কামারখ  উপেজলার রায়েদৗলত র ইউিনয়েনর চৗবািড় ােম কে র 
আওতায় ািপত এক  অভয়া ম পিরদশন করা হয় । এ  ম,২০১৩ ত ািপত হয়। তেব এখােন ক  শষ হেয় 
যাওয়ায় অভয়া েমর তমন িক  আর অবিশ  নই। দখা যায়, নদীর খািনকটা জায়গার ইপাে  আটিকেয় মাছ চাষ করা 
হে । ঝা যায়, নদী খনেনর ফেল এবং িশ ণ পাওয়ায় উপকারেভাগীগণ চাষ চােষ আ হী হেয়েছন । আেলাচনায় জানা 
যায় ০.৫ হ র আয়তেনর িত  অভয়া ম াপেনর জ  ০.৫০ ল  টাকা সং ান িছল যা ারা য পিরমাণ ব শ ও ডাল 
পাওয়া যায় তা অপযা । এছাড়া, এ েলা র ণােব েণর জ  পরবত েত কান বরা  না থাকায় ক  শেষ অভয়া েমর  
অি ও িব  হেয়েছ।  তেব জনগেণর সােথ কথা বেল জানা যায় অভয়া েম িশং, মা র, লশা, পাবদাও টংরা মােছর 
পানা অব  করা হেয়েছ। অভয়া ম াপন করায় মােছর া যতা এবং বিচ  েবর লনায় বেড় িগেয়িছল।  

 

      

                                               

িচ ঃ রা সাগর নদী নঃখনেনর পর বতমান অব া। 

িচ ঃ চৗবািড় মৎ  অভয়া েমর বতমান অব া 
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১৩.৩। পানা অব ি ঃ  
 কে র আওতায় ৩৯.৯৬ ল  টাকা েয় ৫০০০ কিজ কাপ জাতীয় মােছর বড় পানা এবং ২০০০ কিজ দশী 

জাতীর মােছর পানা অব  করা হেয়েছ। 
 

১৩.৪। পািন িনয় ণ অবকাঠােমা (ি ল ওেয় কাম- ীজ) িনমাণঃ  
 বল িচ উপেজলার ল ী র ােম ৮৪৯.০০ ল  টাকা েয় পািন িনয় ণ অবকাঠােম ১০০ িমঃ ল া ও ই লন িবিশ  

(ি লওেয় কাম- ীজ) িনমাণ করা হেয়েছ। ীেজর িনেচ ২িমটার উ তা িবিশ  পািন িনয় ণ অবকাঠােমা িনমােণর ফেল 
 মৗ েম মাছ চাষ ও িষ কােজর জ  নদীেত পািন ধের রাখা স ব হেয়েছ। এছাড়া এলাকা  ত ত িশে  অ সর 

হওয়ায় ীজ তিরর ফেল এলাকার যাগােযাগ ব ার উ িত হেয়েছ। তেব ি েজর এে াচ রাড  পাকা হেল যানবাহন 
চলাচেল আেরা িবধা হেব। পিরদশনকােল উপকারেভাগীগণ জানান য, ইচ গেটর সাটার র িনেচ িক টা ফ ক থাকায় 
িনচ িদেয় পািন বর হেয় যেত থােক। এছাড়া, ইচ গেটর সাটাের মিরচার উপি হিত ল  করা যায়।   

          
১৩.৫। িনং কাম কিমউিন  স ার িনমাণঃ  
 নদীর তীরবত  িবধােভাগীেদর িশ ণ দােনর মা েম মাছ চােষ দ তা ি , সভা পিরচালনা ও অ া  সাংগঠিনক 

কায ম পিরচালনায় িশ ণ দােনর িনিম  ৬৩.৯৪ ল  টাকা েয় কামারখ , বল িচ ও িসরাজগ  সদের ৩  
িনং কাম কিমউিন  স ার িনমাণ করা হেয়েছ। িনিমত িনং স ারস েহ েয়াজনীয় আসবাবপ  সরবরাহ করা 

হেয়েছ। পিরদশনকােল এ সকল আসবাবপে  কান ইনেভনটির মািকং দখা যায়িন। এ উপেজলা িলেত একািধক ক  
থাকায় এ েলা কান ক  থেক সরবরাহ ত তা ঝা যায় না। পিরদশনকােল বল িচেত িনিমত িশ ণ কাম 
কিমউিন  স ার র িক  জায়গায় হয়ার াক দখা যায়। 

   

১৩.৬। খ চায় মাছ চাষঃ  
 নদীর তীরবত  অিতদির  পিরবার েলা যন নদীর িবধামত ােন খ চা াপন কের মাছ খাওয়ার উপেযাগী করেত 

পাের এ জ  ৩১.৯৮ ল  টাকা েয় ১০০  (২০×১০×৬ ট) ভাসমান খ চা সমাজিভি ক সংগঠেণর মে  িবতরণ 
করা হেয়েছ। িবধােভাগীগন জানান য, খ চায় মাছ চাষ করায় মাছ বর হেত না পারায় তারা এ মাছ চাষ থেক বশ 
লাভবান হেয়েছন। ক  হেত খ চায় মাছ চাষীেদর তলািপয়া পানা ও খাবার সরবরাহ করা হেয়েছ।  

 

১৩.৭। নাসাির র াপনঃ  
 আবাস ল উ য়েনর পাশাপািশ নদীেত ১০.০০ ল  টাকা েয় ২০  কাপজাতীয় মােছর নাসাির াপন করা হয়। নাসাির 

িত ায় ১.৫ কজী ই জাতীয় মােছর র  ম দ কের পানা তির বক নদীেত অব  করা হেয়েছ। ফলেভাগী দেলর 
মা েম এ নাসাির েলা পিরচািলত হয়। নদীেত সরাসির পানা অব ি র ি য়ার লনায় এ প িতেত বিশ ভাল ফল 
পাওয়া িগেয়েছ। ফেল মােছর উৎপাদন ি  পাওয়ায় ি  চািহদা রেণর পাশাপািশ সদ েদর মািসক গড় আয় ি  
পেয়েছ।  

 

১৩.৮। িশ ণ কমশালা ও র ালীঃ  
 মৎ  সংর ণ, মাছ চাষ কলােকৗশল েয়াগ ও খ চায় মাছ উৎপাদেন ফলেভাগীেদর দ তা বাড়ােনার জ  িত ােচ 

২৫ জন কের ১৪২ ােচ মাট ৩৫৫০ জনেক ২ িদন াপী িশ ণ ও পরববত েত ১ িদন াপী িরে সাস িশ ণ দান 
করা হয়। এছাড়া, ক  হেত জলা ও উপেজলা পযােয় ৭  কমশালা ও ২০  চাষী র ািলর আেয়াজন করা হয়।  

 

১৩.৯। মাছ ধরার জাল িবিনময়ঃ  
 মৎ  জীিব স দায় া িতক জলাশেয় হেত কাের  জাল, চটজাল, কাথাজাল ইত ািদ িনিষ  জাল ারা মাছ আহরণ 

কের থােক। মাছ আহরেণর জ  কে র িবধােভাগীেদর মােঝ ২০  পিরেবশবা ব বড়জাল িবতরণ করা হয়, যা 
জেলেদর এ সকল িনিষ  জাল বহাের িন ৎসািহত  করেব এবং া িতক জীবৈবিচ  র া সহজ হেব। কে র েত ক 
িবধােভাগী পেক ২  কের মাট ২০  জাল দয়া হয়। 
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১৩.১০। সমি ত খামার াপনঃ  
 সমি ত খামার াপেনর জ  ক  হেত ফলেভাগীেদর মােঝ হ স- রগী, সবজী বীজ, ফলদ ও বনজ গােছর চারা এবং 

সার িবতরণ করা হেয়েছ। তােদর িষ ও ািণস দ অিধদ েরর কমকতােদর সম েয় িশ ণ দান করা হেয়েছ। এর 
ফেল তােদর ি  চািহদা রেণর পাশাপািশ আিথক অব ার উ য়েনর েযাগ ি  হয়। সদ গণ হ স- রগীর িডম ও 
সবিজ িবি  কের আয় ি  করেত স ম হেয়েছ। পিরদশনকােল িসরাজগ  সদর উপেজলার সয়দাবাদ ইউিনয়েনর 
চরসার য়ায় সমি ত খামার পিরদশন করা হয়। এখােন রাপণ ত গাছ েলা ভালভােব বেড় উেঠেছ দখা যায়। 
উপকারেভাগীগণ জানান য, হ স- রগী পালন কের ত রা লাভবান হেয়েছন এবং িক  চারা মারা গেলও বশীর ভাগ 
গােছর চারাই জীিবত রেয়েছ। 

  

১৪। য় কায ম সং া ঃ  
 

 কে র কাজ ুভােব স াদেনর জ  ১  ডাবল কিবন িপক-আপ, ৩  মাটরসাইেকল, ১  ি ার ও এেসসিরজসহ 
কি উটার, ১  ফেটাকিপয়ার, ১  ফ া  মিশন ও ২০  বড় জাল এবং আসবাবপ  য় করা হেয়েছ। ক  সমাি র 
পর য পািত েলা জলা মৎ  দ র, িসরাজগে  ও আসবাবপ স হ উপেজলা িনং স াের বহার হে । এ দ ের 
একািধক ক  থাকায় এবং য় ত সাম ীেত ইনেভনটির মািকং না থাকায় কান  কান কে র অথায়েন য় ত তা 
ঝা যায় না।  

 

১৫। কে র উে  অজনঃ 
 

অ েমািদত উে  অিজত 
 মৗ েম ধান উৎপাদন াহত না কের নদীর 

তলেদেশর িনিদ  অংশ খনেনর মা েম মােছর 
আবাস েলর উ য়ন ঘটােনা;   

নদীর ৩১  লােকশেন ৪০.১৮ হ র river bed 
খনন করা হেয়েছ ফেল মােছর আবাস েলর উ য়ন 
হেয়েছ। 

মৎ  অভয়া ম াপন, িব ায় জািতর মােছর পানা 
অব করণ এবং অ া  সংর ণ কায েমর মা েম 
দশী জািতর মােছর উৎপাদন ি  ও জীব বিচ  

সংর ণ করা; 

জীবৈবিচ  র া ও মা মােছর িনরাপদ জননেনর জ   
২০  অভয়া ম াপন করা হেয়েছ। ক  ময়ােদ 
২০০০ কিজ িবিভ  জােতর িব  ায় জািতর 
পানা ম ত করা হেয়েছ।  

পািন িনয় ণ অবকাঠােমা াপেনর মা েম বষা মৗ েমর 
৪-৫ মাস সম  নদীেত এবং সারা বছর গভীরতর অংেশ 
পানা ম েদর মা েম মােছর উৎপাদন ি  করা; 

নদীেত পািন ধের রাখার জ  এক  পািন িনয় ণ 
অবকাঠােমা িনমাণ করা হেয়েছ এবং ক  ময়ােদ 
৫০০০ কিজ কাপ জাতীয় মােছর পানা ম ত করা 
হেয়েছ ।  

নদীর গভীরতর অংেশ খ চা াপন কের ও নদীেত নাসাির 
র াপেনর মা েম মােছর পানা উৎপাদন ি  করা;   

পানার উৎপাদন ি র জ  নদীেত ২০  নাসাির 
র াপন এবং নদীর গভীরতর অংেশ ১০  খ চা 

াপন করা হেয়েছ। 
সমাজ িভি ক সংগঠন িত ার মা েম কায ম 
স াদন করা।   

কে র িবিভ  কমকাে র সােথ স ৃ  থেক এর 
সফল বা বায়েনর জ  ১০  সমাজিভি ক সংগঠন 

িত া করা হেয়েছ। 
১৬।  উে  অিজত না হেয় থাকেল তার কারনঃ 
 আেলাচ  কে র উে  আিজত হেয়েছ মেম তীয়মান হয়। 
 

১৭।  বা বায়ন সম াঃ 
 

১৭.১।  কে র আওতায় িনবািচত ফলেভাগীেদর স েক েবর পযা  ত  না থাকায় ক  বা বায়েনর ফেল 
ফলেভাগীেদর আয় িক পিরমাণ ি  পেয়েছ তা লনা করা স ব হয়িন;   

 

১৭.২।  ইচ গেটর সাটার র িনেচ িক টা ফ ক থাকায় িনচ িদেয় পািন বর হেয় যেত থােক। এছাড়া, ইচ গেটর সাটাের 
মিরচার উপি হিত ল  করা যায়;   

১৭.৩।  পিরদশনকােল বল িচ িনং কাম কিমউিন  স াের িক  জায়গায় হয়ার াক দখা যায়। যথাযথ িকউিরং 
এর অভােব এ  ঘেটেছ মেম তীয়মান হয়; 
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১৭.৪।  পিরদশনকােল দখা যায়, কে র আওতায় িবনা ে  িবতরণ ত খ চা ও জাল েলা পির ার-পির  কের 

নঃ বহােরর জ  রাখা হয়িন ফেল এ েলা ত বহার অ পেযাগী হেয় যাওয়ার স াবনা রেয়েছ;  
 

১৭.৫।  মৎ  অিধদ েরর আওতায় বা বায়নাধীন িবিভ  ক  হেত জলা ও উপেজলা অিফস স েহ আসবাবপ , 
য পািত ও যানবাহন সরবরাহ করা হয়। ফেল একই এলাকার জ  হীত িবিভ  কে  য়কায েম ততা 
ঘটার স বনা থােক। ইনেভনটির ব াপনা ছাড়া এ েলার যথাযথ িহসাব সংর ণ ও ু বহার িনি ত করা 
স ব নয়, পিরদশনকােল আেলাচ  কে র আওতায় য় ত য পািত, আসবাবপ  ও যানবাহেন ইনেভনটির 
মািকং দখা যায়িন; এবং 

 

১৭.৬।  PCR পযােলাচনায় দখা যায় ২০১০-২০১১ হেত ২০১২-২০১৩ ময়ােদ উ থািপত অিডট আপি স েহর িবষেয় 
ডশীেট জবাব দান করা হেয়েছ এবং তা িন ি র অেপ ায় আেছ। ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ ময়ােদ 

অিডট এখনও স  হয়িন।  
 

১৮।  পািরশমালাঃ 
 

১৮.১ ভিব েত  ফলেভাগীেদর ক  সহায়তা দােনর েব baseline survey যথাযথভােব স  করেত হেব এবং তা 
সংি  দ র স েহ সংর ণ করেত হেব; 

  
১৮.২ কাদােরর জামানেতর অথ ফরত দােনর েব বল িচ িনং কাম কিমউিন  স ােরর ফাটল মরামত, িনচ িদেয় 

পািন বিহগমন িতেরােধ ইচ গেটর সাটার  যথাযথভােব াপন, এবং মিরচা িতেরােধ েয়াজনীয় ব হা হন 
করার জ  কাদার িত ানেক িনেদশনা দয়া যেত পাের;  

 
১৮.৩ ভিব েত াপনা িনমােণর ে  যথাযথ িকউিরং এর জ  পারভাইিজং িত ান/ েকৗশলীগণেক িনেদশনা দয়া 

যেত পাের;  
 
১৮.৪ ভিব েত উপকারেভাগীেদর মে  উপকরণ িবতরেণর ে  িবনা ে  না িদেয় িক  অেথর িবিনমেয় উপকরণ িবতরণ 

করা হেল উপকারেভাগীগণ এ েলা র ণােব েণর িবষেয় িক টা য শীল হেব মেম আশা করা যায়;  
 
১৮.৫ িবিভ  কে র য়কায েম ততা পিরহার, তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরণ এবং য় ত সামি র ু বহার 

িনি ত করার লে  যথাযথ ইনেভনটির ব াপনা ও ইনেভনটির মািকং এর উে গ হণ করেত হেব;   
 
১৮.৬ External Audit িন ি  কের তা আইএমইিডেক অবিহত করেত হেব; এবং 
 
১৮.৭ অ ে দ ১৮.১-১৮.৬ এর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ কের তা আগামী ৩ (িতন) মােসর মে  আইএমইিডেক 

অবিহত করেত হেব।   
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সং ি -“ক” 
কে র অংগিভি ক অ গিত 

 (ল  টাকায়) 

িম
ক নং 

অে র নাম 
 

অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী 
ল মা া ত বা বায়ন 

 আিথক বা ব  আিথক  বা ব 
ক. রাজ ঃ      

১।  অিফসারেদর বতন সং া ২৭.০৬ ০৪ ২৪.১৫ ০৪ 
 উপ- মাট=  ২৭.০৬ ০৪ ২৪.১৫ ০৪ 

২।  কমচারীেদর বতন সং া ৬.৬৭ ০৪ ৪.৪৪ ০৪ 
 উপ- মাট= থাক ৬.৬৭ ০৪ ৪.৮৮ ০৪ 

৩।  ভাতািদ সং া ২৮.৫৫ ০৪ ২৬.৬৬ ০৪ 
 উপ- মাট=  ২৮.৫৫ ০৪ ২৬.৬৬ ০৪ 

৪।  এ/িডএ/ মন য় থাক ১৫.০০ থাক ১৫.০০ থাক 
৫।  যানবাহন ালানী ও ি েক  থাক ১০.০০ থাক ১০.০০ থাক 
৬।  ফলেভাগী িশ ণ  াচ ২৬.৫৮ ১৪২ ২৬.৫৬ ১৪২ 
৭।  িরে শাস িশ ণ  াচ ১৩.২৮ ১৪২ ১৩.২৮ ১৪২ 
৮।  কমশালা/ সিমনার/কনসালেটশন িম ং সং া ২.৬০ ০৭ ২.৬০ ০৭ 
৭।  ষক র ালী সং া ৩.০০ ২০ ৩.০০ ২০ 
৮।  িসিবও মিবলাইেজশন ও ব াপনা থাক ৩.৭৫ ২৫০ ৩.৭৫ ২৫০ 

৯।  
অ া  য় (অিফস সাম ী, চার 
িব াপন, জনবল িনেয়াগ সভা, 
মাটরসাইেকল রিজে শন ইত ািদ) 

খাক ১০.০০ থাক ৯.৯৯ থাক 

১০।  মিনটিরং এবং ইভা েয়শন থাক ৩.০০ থাক ২.৩৬ থাক 
১১।  মােছর পানা  কিজ ৪০.০০ ৭০০০ ৩৯.৯৬ ৭০০০ 
১২।  কইজ কালচার দশনী সং া ৩২.০০ ১০০ ৩১.৯৮ ১০০ 
১৩।  মৎ  অভয়া ম সং া ১০.০০ ২০ ৯.৯৭ ২০ 
১৪।  সমি ত মাছ চাষ ইউিনট ১৫.০০ ১০০ ১৫.০০ ১০০ 
১৫।  কাপ নাসাির সং া ১০.০০ ২০ ১০.০০ ২০ 
১৬। মরামত সংর ণ ও নবাসন (গাড়ী 

এবং অ া  য পািত) 
থাক ৫.০০ থাক ৫.০০ থাক 

 উপেমাট   ১৯৯.২১  ১৯৮.৪৫  
 উপেমাট (ক)  ২৬১.৪৯  ২৫৪.১৪  
খ. লধনঃ      

১৭।  ডাবল কিবন িপকআপ য় সং া ৪৫.০০ ০১ ৪৪.৯৫ ০১ 
১৮। মাটসাইেকল য় সং া ৩.৮৭ ০৩ ৩.৮৭ ০৩ 
১৯।  কি উটার, ি ার ও অ া  

সার ামসহ 
সং া ১.০০ ০১ ১.০০ ০১ 

২০।  ফেটাকিপয়ার মিশন সং া ১.৫০ ০১ ১.৫০ ০১ 
২১।  আসবাবপ  ও ফ া র থাক ৩.৫০ থাক ৩.৫০ থাক 
২২।  ফ া  সং া ০.২৫ ০১ ০.২৫ ০১ 
২৩।  বড় জাল য় সং া ১০.০০ ২০ ৯.৯৯ ১০ 

২৪।  পািন িনয় ণ অবকাঠােমা িনমাণ 
(ি লওেয়) সং া ৮৪৯.০০ ০১ ৮৪৮.৯১ ০১ 

২৫।  
পািন িনয় ণ অবকাঠােমা (ি লওেয়) 
কাম ীজ িনমােণর লে  কনসাি ং 
ফাম িনেয়াগ 

থাক ৯.৮৯ থাক ৯.৮৯ থাক 

২৬।  িশ ণ-কাম-কিমউিন  স ার িনমাণ সং া ৬৩.৯৬ ০৩ ৬৩.৮৪ ০৩ 

২৭।  মরা নদীর িনিদ  এলাকা নঃখনন  ঘন ট ৫৮০.৫৪ ৬৪৩০১৪ ৫০৮.৮৬ ৬৪৩০১
৪ 

২৮।  নাসাির র িনমাণ  সং া ৪০.০০ ২০ ৩৯.৯৩ ২০ 
 উপ মাট লধন (খ) =   ১৬০৮.৫১ - ১৫৩৬.৫৯  
 মাট (ক+ খ) =  ১৮৭০.০০ - ১৭৯০.৭৩  
 াইজ কি নেজি    ৭.০০ - ০  
 িফিজক াল কি নেজি   ৩.০০ - ০  
 সবেমাট  ১৮৮০.০০ - ১৭৯০.৭৩  

 



383 
 

াশনাল এি কালচারাল টকেনালজী েজ  (এনএ িপ) ফজঃ১ (৩য় সংেশািধত) শীষক কে র সমাি  
ায়ন িতেবদন 

 
 (সমা ঃ িডেস র, ২০১৪) 

          
১। কে র নাম t াশনাল এি কালচারাল টকেনালজী েজ  (এনএ িপ) ফজঃ১  

(৩য় সংেশািধত)   

২। বা বায়নকারী সং া t ািণ স দ অিধদ র 
 

৩। শাসিনক ম ণালয়               t মৎ  ও ািণ স দ  ম ণালয় 
 

৪। কে র এলাকা               t গেবষণা কে ােন ঃ সম  বাংলােদশ 
স সারণ এবং সা াই চইনঃ ৩১  জলার ১৫০  উপেজলা।  

 

             ৫। কে র বা বায়নকাল ও য়       t                                                                           
   (ল  টাকায়) 

অ েমািদত য় ত য় 
মাট টাকা 
ঃ সাহা  

অ েমািদত বা বায়নকাল ত           
বা বায়নকাল 

অিত া  য় 
( ল 

অ েমািদত 
েয়র %) 

অিত া   সময় 
 ( ল বা বায়ন 

কােলর %) ল 
সবেশষ 

সংেশািধত (৩য় 
সংেশািধত) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

(৩য় 
সংেশািধত) মাট 

টাকা 
ঃ সাহা  

মাট 
টাকা 

ঃ সাহা  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬০৩৯৭.০০ 
৩০০৬.০০ 
৫৭৩৯১.০০ 

৬৩৭০২.০০ 
৬৩১১.০০ 
৫৭৩৯১.০০ 

৫৯১৯৩.১০ 
৫৫১০.৫৯ 

৫৩৬৮২.৫১ 

লাই, 
২০০৭ 
 হেত   
লাই 

২০১২ 

লাই, ২০০৭ 
 হেত   

িডেস র ২০১৪ 

লাই, ২০০৭ 
 হেত   

িডেস র 
২০১৪ 

-- ২৫% 

 
 

৬। কে র অথায়ন t বাংলােদশ সরকােরর (িজওিব) ৬৩১১.০০ ল  টাকা এবং বেদিশক সহায়তা ৫৭৩৯১.০০ ল  
টাকা অথায়েন ক  বা বািয়ত হেয়েছ।  

 
৭। কােজর অ িভি ক বা বায়ন       t    পিরিশ  –‘ক’ 

                            
৮। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ কে র সমাি  িতেবদন (PCR), ২৯-৩০/০৫/২০১৫ তািরেখ সেরজিমন 

পিরদশন ও সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা কের জানা যায় , িডিপিপ’র ল মা া অ যায়ী সকল কাজ সমা  

হেয়েছ ।  

৯। কে র পট িম, উে  ও ল কায মঃ 

৯.১। কে র পট িমঃ  বাংলােদেশর িষর বিশ  হল ছাট এবং িম  খামার ব া। ধান ও অ া  ফসেলর 

উৎপাদনশীলতা এিশয়ার অ া  দেশর চেয় কম। এখােন গেবষণা িত ান ও মাঠ পযােয় ষকেদর ফলেনর 

তারত  অেনক বশী। এ অব া মৎ  ও প  স দ খােতও েযাজ । িষ উৎপাদন ব ায় উ -  ফসল যমন 

শাক-সবিজ, ফল - ল এর িব ার এখনও সীিমত। এ ল  অজেন ষকেদর েয়াজনীয় ি র উ াবন ও িব ােরর 

জ  আমােদর গেবষণা ও স সারণ ব ােক েগাপেযাগী করা েয়াজন। গেবষণাল  িষ ি রস হ মাঠ 

পযােয় ততম সমেয় পৗেছ দয়া, িষ ি  ব া নগঠন করা ও েযািগতা লক গেবষণা কায ম বতন 
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করার লে  বাংলােদশ সরকােরর অ েরােধ িব াংেকর আিথক সহায়তায় ক র ১ম পযােয়র কায ম 

বা বািয়ত হয়।  

৯.২। কে র উে ঃ    

(ক) িষর উৎপাদনশীলতা ি র লে  িষ ি  ব া শি শালীকরণ এবং গেবষণা ও স সারণ মে  
যাগ  ঢকরণ ; 

(খ) ফসল, মৎ  ও প পালন কায েম  ও াি ক ষকেদর Common Interest Group 
(CIG) গঠেনর মা েম তােদর সম া িচি ত কের নীিতিনধারণ পযােয় িতফলন; এবং 

(গ) উ  স  পে র সং েহা র  সংেযাজন ও বাজার ব ার উ য়েনর মা েম ষেকর আয় ি । 
 

৯.৩। কে র ল কায মঃ  

 িষ গেবষণা কায মঃ Sponsored Public Goods Research (SPGR) ; যা িবএআরিস এর 

মা েম এবং Competitive Grants Programme (CGP) যার মা েম সরকারী/ বসরকারী িত ান 

ও সং া মারফত  ময়াদী ও সা িতক চািহদািভি ক গেবষণা পিরচালনা ; 

 িষ স সারণ কায মঃ িষ স সারণ কায ম পিরচািলত হেয়েছ (ক) িষ স সারণ অিধদ র (ফসল), 

(খ) প  স দ অিধদ র (প  স দ) ও (গ) মৎ  অিধদ র (মৎ ) এর সম েয়। িষ িবষয়ক ি  মাঠ 

পযােয় স সারেণর জ  ন ল পযােয় ষকেদর সংগ ত করার িনিমে  িষ স সরেণর কমকা  

িবেক ীকরণ;  এবং 

 সা াই চইন ডেভলপেম  কায মঃ চাষীেদর উৎপািদত উ ে র িষজ পে র মান ি  এবং চাষীেদর 

না   াি র জ  Farmer-Market-Linkage িত ার ব া করা। এ জ  িনধািরত কেয়ক  

উপেজলায় কন া  চাষীেদর মা েম স ী, ফল, ল, মাছ, ধ, মাংস ও িডম উৎপাদেনর ব া করা হেব 

এবং তােদর ও িনকট থেক সং হীত এ প ািদ sorting কের মান ি র জ  sorting house 

তরী করা। শহেরর িব য় কে র sorting house এর যাগােযাগ াপেনর ব া। 
 

১০। কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ   ক  ০১-১০-২০০৭ তািরেখ একেনক সভায় মাট ৬০৩৯৭.০০ ল  টাকা 

(িজওিব-৩০০৬.০০ ল  টাকা ও ক  সাহা  ৫৭৩৯১.০০ ল  টাকা) েয় লাই, ২০০৭ হেত ন ২০১২ ময়ােদ  

বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত উ য়ন সহেযাগী সং ার (িব  াংক ও IFAD) পরামেশ কে র 

কাজ র েবই িজওিব খােত ািচং  ফা  অ  করার লে  ০১-০৩-২০০৮ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় 

ক র ১ম সংেশাধন অ েমািদত হয়। কে র কায ম স সারণ, বতন ভাতা ি , িসিড ভ াট ি , আ ঃখাত 

সম য় কের ১ বছর ৬ মাস ময়াদ ি  কের মাট ৬২৬২৫.০০ ল  টাকা (িজওিব-৫২৩৪.০০ ল  টাকা ও ক  

সাহা  ৫৭৩৯১.০০ ল  টাকা) েয় লাই, ২০০৭ হেত িডেস র ২০১৩ ময়ােদ বা বায়েনর জ  ২য় সংেশাধন 

অ েমািদত হয়। পরবত েত বা বতার িনিরেখ ক  ০১-০৭-২০১৪ তািরেখ একেনক সভায় ৩য় সংেশাধন মাট 

৬৩৭০২.০০০ ল  টাকা (িজওিব-৬৩১১.০০ ল  টাকা ও ক  সাহা  ৫৭৩৯১.০০ ল  টাকা) েয় লাই, ২০০৭ 

হেত িডেস র, ২০১৪ ময়ােদ  বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। 
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১১।   ায়ন প িত (Methodology):   কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা 

হেয়েছঃ 

 অ েমািদত ক  ছক পযােলাচনা; 

 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা; 

 িপিসআর পযােলাচনা; 

 PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 

 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমন পিরদশন এবং 

 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 
 

১২। ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
ডাঃ মাঃ আ র রা াক 
ক  পিরচালক 

ণকালীন ১৫-০১-২০০৯ হেত ৩১-১২-২০১৪ পয  

 

১৩। সাধারণ পযেব ণঃ ক র টা াইল ময়মনিসংহ এবং গাজী র জলায় বা বািয়ত কায ম ২৯ ও ৩০ ম ২০১৫ 

তািরেখ পিরদশণ করা হয়।  

টা াইল 
বার পািখরা ইউিনয়ন, দল য়ারঃ এ ি েম এনএ িপ কে র মৎ  কে ােন  এর কায ম পিরদশণ করা হয়। 
পিরদশনকােল জানা যায়, এ ইউিনয়েন ২  মৎ  CIG (Common Interest Group) প রেয়েছ। CIG প 
২০ জন সদে র সম েয় গ ত। উপি ত কেয়কজন CIG সদে র সােথ কথা বেল জানা যায় য, তারা িনয়িমত 
১০০ টাকা হাের চ দা দান কের আসেছন।  প গঠন হবার ফেল তারা মৎ চােষর িবিভ  কলা- কৗশল, া  

িশ ণ ও ি  িবষেয় িনেজেদর মে  আেলাচনা করেত পােরন এবং এর ফেল তারা অিধক উৎপাদন করেত 
পারেছন। ষকরা সব েলা CIG িমেল উপেজলা মাইে া ান তরীর কাজ কের আসেছন। CIG েপর সদ সরা 
নন CIG ষকেদর িষ িবষেয় পরামশ দান করেছন বেল আলাপকােল জানা যায়। CIG এর রিজে শন হয়িন। 
েপর িতমােসর উে ািলত অথ িনিদ  াংক একাউ  এ জমা রাখা হে ।  

 

ফািজলা  ইউিনয়ন, দল য়ারঃ এ ি েম িষ স সারণ অিধদ েরর বা বািয়ত কায ম পিরদশন করা হয়। 
কে র আওতায় িডএই এর CIG পেক ল  চাষ িবষেয় িশ ণ দান করা হয়। এক  CIG সভাপিতর সােথ 

আেলাচনা কের জানা যায় য কে র আওতায় ল  পিরচযা, িডং, আইিপএম (সমি ত বালাই দমন) প িতর 
েয়াগ প িত িবষেয় িশ ণ দান করা হেয়েছ। একজন CIG সদ  জানান য, CIG েপর সকল সদ  এই 

ি েম ১০০ একর জিমেত ল  চাষ করেছন। কে র আওতায় িশ ণ াি  ও CIG গঠেনর ফেল াপক অিধে  
েড় চাষাবাদ করেত পারেছন বেল তারা জানান। আেলাচ  CIG  রিজে শন া  এবং তােদর বাৎসিরক স য় 

১.০৫ ল  টাকা। তারা স য় হেত ৮০ হাজার টাকা েয় এক  ল  বাগান তরী কেরেছ। এ অ েল অিধক ল  
উৎপাদন হেলও বাজারজাতকরেণ চাষীেদর সম ায় পরেত হয়। দশ ও িবেদেশ মােক ং িবধা না থাকায় অিধক 
উৎপাদেনর ফল তারা পাে  না বেল আেলাচনায় িবষয়  উেঠ আেস।   

  
ফািজলা  FIAC(Farmers Information Assistance Centre) : ফািজলা  ইউিনয়েনর FIAC 
বা ষক ত েসবা ক  পিরদশন করা হয় কে র আওতায় এ ইউিনয়ন ছাড়াও ক  এলাকাস েহ ষক ত  
সবা ক  গঠণ করা হেয়েছ। এ স ার  িষ, মৎ , প স দ সং া  সম া িনরসেন যথা েম িডএই এর 

উপসহকারী িষ কমকতা, মৎ  অিধদ েরর LEAF (Local Extension Agent of Fisheries) এবং 
প স েদর ে  CEAL (Community Extension Agent of Livestock) সম েয় গ ত। 
আেলাচনা েম ও পিরদশেন ল  করা হয় িষ, মৎ  ও গবািদপ র রাগ বালাই দমেন স ার হেত অিধদ েরর 
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এেজ রা ব াপ  দান কেরন। ানীয় ষেকরা অিধদ েরর এেজ েদর পরামেশ ছাটখাট সম ার সমাধান পেয় 
আসেছন এবং ব উপ ত হে ন। ভজাল সার চনার উপায়, েত পাকা-মাকেড়র িব ার, িতকর ও উপকারী 
পাকা সনা করণ িবষেয় আগত ষকেদর স ারহেত িনয়িমত পরামশ দয়া হয় বেল জানা যায় ।এই ষক ত  
সবা কে  এক  িষ যা ঘর মান হেয়েছ। কে র আওতায় এখােন মেয় ার িমটার, াপটপ, মেডম, ি ার 

সরবরাহ করা হেয়েছ।  
 

৯ নং আ য়া ইউিনয়ন দল য়ারঃ এর এক  CIG পেক বীজ সংর ণ িবষেয় িশ ণ দয়া হেয়েছ।  এ 
ইউিনয়েনর একজন CIG সদে র বাসা/বাড়ী পিরদশন করা হয়। িতিন জানান য, ক  হেত িতিন বীজ সংর ণ 
িবেশষ কের ধান ও সিরষা বীজ সংর েণর কলা কৗশল িবষেয় িশ ণ পান। 

 

আ য়া ইউিনয়ন, মাহ দ র াম, দল য়ারঃ এই ােমর এক  মিহলা CIG েপর সদে র সােথ সা াৎ করা হয়। 
তারা বেলন য, কে র আওতায় তারা হামে ড ভিজেটবল গােডিনং, বীজ সংর ণ, বালাই দমেন ফেরামন াপ 

বহার িবষেয় িশ ণ া  হেয়েছন এবং একজন সদে র বািড়র আি না ও পিতত জিমেত সবিজ চাষ মান 
হেয়েছ। এই CIG েপর সদ েদর সােথ আেলাচনা েম জানা যায় য, প র রিজে শন করা হয়িন। িবশ সদে র 
সম েয় গ ত এ CIG এর সদ রা মােস ১০০ টাকা কের স য় কের। তােদর সি ত এক ল  টাকা জিম েয় 
িবিনেয়াগ কেরেছন। তােদর পিরদশনকালীন সময় পয  স য় ১.৪০ ল  টাকা। তারা যৗথ াংক একাউ  
পিরচালনা কেরন।  
  
দই া ইউিনয়ন, টা াইল সদরঃ  কে র আওতায় এ ইউিনয়েনর CIG (ফসল) েপর চাষাবােদর িবধােথ ৮০০ 

ট বািরড পাইপ লাইন াপন করা হেয়েছ। চার  রাইজার সং  এ পাইপ লাইেনর কমা  এিরয়া ৩৫ িবঘা জিম 
এবং উপকারেভাগী ষক পিরবার ২০  জিম সা য় উপকারেভাগী ষকেদর সােথ আলাপ কের জানা যায় য, 
সচকােজ পািন পিরবহেন এখন ষেকরা িবধা পাে ন, অতীেত জিমেত পািন পিরবহেন তােদর সম া হত এবং 

পািনর অপচয় হত। বািরড পাইপ লাইন াপেনর ফেল তােদর সচকােজ িবধা হে  এবং পািনর অপচয় রাধ হে । 
কে র আওতায় এ েপর সদ েদর সিরষাবীজ সংর ণ, ফসেলর িবিভ  জাত, সার েয়াগ, আইিপএম প িত, 
িশ ণ দান করা হেয়েছ। তারা জানান য, বীজ সংর ণ ও চাষাবােদ তারা আ িনক জব ি  বহাের অভ  

হেয়েছন। এ ইউিনয়েনর CIG  রিজে শন া । প র এক  াংক একাউ  রেয়েছ তেব তারা িনয়িমত স েয় 
অভ  হেত পােরিন।  

 

দই া ষক ত  সবা ক  (FIAC) টা াইল সদরঃ CIG পিরদশনকােল ল  করা হয় য এ স াের 
কি উটার, মেডম এবং মেয় ার িমটার সরবরাহ করা হেয়েছ। স ােরর LEAF এবং CEAL বেলন য তারা 
মাছ ও গবািদপ র িচিকৎসােথ িবিভ  সম া সনা বক ব াপ  দান কেরন। ষক ত  সবা কে  সমেবত 
কেয়কজন ষকেকর সােথ কথা বেল জানা যায় য এ প সবা ক  াপেনর ফেল মৎ  ও গবািদপ  পালন, রাগ 
দমেন কাযকরী সবা ও পরামশ পেয় আসেছন। কে র CEAL বেলন য, ি েজর অভােব গবািদ প র কা, 
ইনেজকশন, সংর েণ অ িবধার স ুখীন হেত হয়। এ স াের সমেবত এক  CIG েপর সদ েদর সােথ সা াত 
হয় যারা মৎ জীিব। তােদর স য় ১.১০ ল  টাকা। এ CIG প  রিজে শন  এবং িনেজেদর অথায়েন তারা 
সিমিত অিফস তরী কেরেছ।  

 
বািঘলী ইউিনয়ন সদর উপেজলাঃ এ ইউিনয়েনর ািনস েদর CIG সদ েদর সােথ আলাপ হয়। ত রা কে র 
আওতায় ি ম উপােয় জনন, গ  মাটাতাজাকরণ, হাস/ রগী লালন-পালন, ভ াি েনশন ইত ািদ িবষেয় িশ ণ 
পেয়েছন। CIG প  এক  নিপয়ার ঘােষর ট াপন কেরেছ। CIG সদ রা জানান য, কে র আওতায় 
িশ ণ পেয় তারা ব উপ ত হেয়েছন। া  িশ েণর ারা গাভী পিরচযা কের অিধক ধ উৎপাদন কের 

িবতরেণর মা েম আিথকভােব লাভবান হে ন বেল তারা জানান।  
ময়মনিসংহ 
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দা া ইউিনয়ন, াগাছাঃ দা া ইউিনয়ন  FIAC স ার  পিরদশন করা হয়। িষ িবভােগর উপ-সহকারী িষ 
কমকতা জানান য, িতিদন ৮-১০ জন ষক তার কােছ িষ পরামশ হণ করেত কে  আেসন। িষ সম া 
রিজ াের অ  করা হয় এবং ষকেক সম া িনরসেন সি পশন দান করা হয়। কে র আওতায় এ 
স াের মেয় ার িমটার দান করা হেয়েছ। স ার েক কি উটার/ াপটপ, মেডম ও ি ার পিরলি ত হয়। 

FIAC এর কমকতারা জানান স ার  আ িনকায়েন কি উটার সাম ী েয়াজন।  
 

গািব বাড়ী াম, দা া, ইউিনয়ন, াগাছাঃ এক  মিহলা CIG েপর সদ েদর সােথ আলাপ করা হয়। 
আেলাচনাকােল জানা যায় য, প র স য় ঊনস র হাজার টাকা। তারা তােদর সি ত অথ াংেক জমা রােখন। 
২০১৪ সােল তারা িনজ  ৪১০০০ টাকা িদেয়  ইউিরয়া তকারী য  িবে ােয়ট য় কেরেছন। কে র আওতায় 
CIG সদ রা ঘেরর আিঙনায়, পিতত জিমেত সবিজচাষ, পাকা দমেন ফেরামন ফাে র বহার, বীজ সংর েণর 
কৗশল/প িত িবষেয় িশ ণ পেয়েছন। 

 

মারগািত ইউিনয়ন, াগাছাঃ এ ইউিনয়েনর এক  গাভী পালন CIG েপর একজন সদ  জানান য, কে র 
আওতায় গ র রাগ সনা করন,িচিকৎসা, কা দান িবষেয় িশ ণ পান। এ সদ  তার বাড়ীেত এক  বােয়া াস 

া  তরী কেরেছ যা পিরদশনকােল দখা গেছ। এই গাভী পালন CIG এর স য় ব কম যা তারা বলেত চানিন। 
তেব CIG  রিজে শন ত।  

 

৪নং মারগাতা ইউিনয়ন, াগাছাঃ এ ি েমর এক  মৎ চাষী CIG েপর সােথ আেলাচনা হয়। CIG সদ  
পাথ তীম আচায জানান য, কে র আওতায় তারা আ িনক মৎ চাষ ি  িবষেয় িশ ণ লাভ কেরন। 

কে র আওতায় এই CIG ক ভাল, pellet Machine দান করা হেয়েছ। CIG সদ  বেলন য, কে র 
আওতায় িবধা াি র েব তার বাৎসিরক আয় িছল একল  টাকা। িক  বতমােন বাৎসিরক আয় ২.৫০ ল  টাকা। 

 

বলর ইউিনয়ন, ি শালঃ এ ি েমর এক  মিহলা CIG েপর সদ েদর সােথ সা াত করা হয়। এ  এক  
রিজে শন ত CIG । কে র আওতায় তারা বািড়র আি নায় সবিজচাষ, আইিপএম প িত এবং িলডারশীপ 

িবষেয় িশ ণ পেয়েছন বেল ক  সংি  কমকতারা জানান। এ প  িনয়িমত স য় করেছন এবং অথ স েয় 
তারা াংক একাউ  পিরচালনা কেরন।  

 

কাঠাল ইউিনয়ন, ি শালঃ এক  রিগ পালন CIG এর সদ েদর সােথ আলাপ হয়। পিরদশনকােল জানা যায় য, 
কে র আওতায় এই CIG প েক িতন হাজার রগীর বা া টােত স ম এক  হ াচারী তরী কের দয়া হয়। এ 

যাবত স য় মা  পয়তাি শ হাজার টাকা। তেব একই ইউিনয়েনর এক  গাভী পালন CIG র সদ েদর সােথ আলাপ 
কের জানা যায় য, তােদর প র স য় ২.৫০ ল  টাকা। 

 

বলর চরপাড়া, ি শালঃ বলর চরপাড়া CIG এক  ফসল উৎপাদনকারী CIG । এ েপর সদ েদর চাষাবােদর 
িবধােথ ৫০০ ট বািড়ড পাইপলাইন াপন করা হেয়েছ। পাইপ লাইন াপেনর েব কাচা নালা বহার করেত হত 

ফেল পািনর অপচয় হত এবং বািড়ড পাইপ াপেনর ফেল পািন পিরবহেন িবধা ি  হেয়েছ অ িদেক পািন অপচয় 
রাধ হেয়েছ এবং কম খরেচ অিধক সচ িনি ত হেয়েছ বেল সদ রা জানান।  

 

গাজী র 
গাজী র সদর উপেজলাঃ এক  ষক ত  ও পরামশ ক  বা FIAC পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল দখা যায় 
য, এ স াের কে র আওতায় কি উটার, মেডম, মেয় ার িমটার, আসবাবপ  সরবরাহ করা হেয়েছ। 
স ার েত িষ িবষয়ক এক  যা ঘর তরী করা হেয়েছ। ািপত যা ঘর  িষ সেচতনতা ি েত ব সহায়ক 

বেল সমেবত ষেকরা জানান। িষ ত  ও সবা কে  সমেবত এক  ফসল উৎপাদনকারী CIG েপর সদ রা 
বেলন য, তােদর েপর স য় এক ল  চি শ হাজার টাকা।  
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িচ -১ ফািজলহা  ইউিনয়ন  ষক ত  ও পরামশ ক  (FIAC) , 
দল য়ার, টা াইল 

িচ -২ ষক ত  ও পরামশ ক  (FIAC) এর সেচতনতা ি লক 
িমউিজয়াম 

 

িচ -৩ িশ ণ া  নারী CIG সদে র বাড়ীর আি নায় সবিজ চাষ 
(মা দ র াম,আ য়া ইউিনয়ন, দল য়ার, টা াইল) 

িচ -৪ িশ ণ া  নারী CIG সদে র বাড়ীর পিতত জিমেত সবিজ চাষ 
(মা দ র াম,আ য়া ইউিনয়ন, দল য়ার, টা াইল) 

 

িচ -৫ মিহলা CIG সদ গণ (আ য়া ইউিনয়ন, দল য়ার) িচ -৬ প পালন CIG এর সদ গণ (বািঘলী ইউিনয়ন, টা াইল সদর) 
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িচ -৭ গািব বাড়ী মিহলা িষ CIG সিমিত ( দা া ইউিনয়ন, াগাছা, 
ময়মনিসংহ) 

িচ -৮ গািব বাড়ী মিহলা িষ CIG সিমিত সদে র বাড়ীর আি নায় ি  
চাষ 

িচ -৯ বড়পািখয়া মৎ চাষ CIG সদে র  মৎ চাষ ি ম ( দল য়ার 
ইউিনয়ন, টা াইল) 

িচ -১০ দা া ইউিনয়ন  FIAC এর উপ-সহকারী িষ কমকতার িনজ 
উে ােগ গেড় তালা িষ জা ঘর ( াগাছা, ময়মনিসংহ) 

 

১৪। ক  কায ম স সারণঃ ১৯৮০.৪১ কা  টাকা েয় াশনাল এি কালচারাল টকেনালিজ ক  (এনএ িপ) 
ফজ-২ এর াবনা পিরক না কিমশেন ি য়াধীন আেছ। া িলত েয়র ৩৭১.৭১ কা  টাকা িজওিব এবং 

১৬০৮.৭০ কা  টাকা ক  সাহা । ািবত কে র স সারন কায ম দেশর ৭  িবভােগর ৫৭ জলার ২৭০  
উপেজলায় বা বািয়ত হেব। 
 

১৫। কে র ভাবঃ এনএ িপ কে র আওতায় ২০০১২  CIG এর সদ েদর চািহদামািফক স সারণ কােজ 
িনেয়ািজত করার মা েম অিধদ রস েহর স সারণকােজর িবেক ীকরেণর চনা ঘেটেছ। কে র আওতায় 
৭৩২  FIAC িতি ত হেয়েছ। িষ স সারণ, মৎ  স সারণ ও ািণ স েদর ২৮৬০৫৩৩ জন ষক ও 
খামারী িষ ত  ও পরামশ ক  হেত িনয়িমত পরামশ হণ করেছন যার ফেল অিধদ েরর স মতা ি র সােথ 
উৎপাদনশীলতা বাড়েছ।  

 

১২৮০জন CEAL এর দ তা ও মধার স ি  সাধেনর লে  িশ ণ ও লিজি ক সােপােটর মা েম অিধদ েরর 
পশাগত দ তা ি  পাে । এডভা ড এবং বািণিজ ক মৎ  চােষর উপর ২৭৪২ জন LEAF ক িশ ণ দােনর 

মা েম মৎ  উৎপাদনশীলতা ি  করেত চাষী উ  করা হেয়েছ যার ফেল মৎ  চােষ উৎপাদনশীলতা ১১০% ি  
পেয়েছ। এছাড়াও িষ স সারন অিধদ র, মর  ও ািণস দ অিধদ েরর কমকতােদর পশাগত িবষেয় দেশ ও 

িবেদেশ মা াস, িপএইচিড অজন ও িশ ণ দােনর মা েম ািত ািনক দ তা ি  পেয়েছ। উৎপাদন পরবত  
কায ম, সা াই চইন, বসায় শাসন িবষেয় ১৫০০০ এর উপর সরকারী, বসরকারী পযােয়র কমকতা, ট ার 
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এবং ষকেদর িশ ণ দান করা হেয়েছ। ৪০২  CIG পেক মােকট িলংেকজ এ িনেয় আসা স ব হেয়েছ । ফেল 
িবিভ  িষ পে র ৬-২২% আয় বেড়েছ। ১৫০০০ ষক, ট ার এবং স সারণ কম েদর দয়া পা . ােনর 
আওতায় গ ত CIG সং া ২৬৭০ । যার মাট সদ  সং া ায় ৫৩৪০০। CIG ষকেদর ৬০% ন ন িষ 

ি  ও িষ ব াপনা মেনই িষ কাজ করেছন। হ ালীর আয় খামােরর বিশ  ও আকার িনিবেশেষ ৬০% 
ি  পেয়েছ এবং সেবাপির িষ উৎপাদনশীলতা ১০% ি  পেয়েছ। হােভ  ােনজেম  িবষেয় িশ ণ, দশনী 

এবং এ েপাজার িভিজট, পা  হােভ  য়- িত ২৫-৪০% হেত ১০-১৫% এ াস করার ে  ণ অবদান 
রেখেছ। 

 
১৬। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(ক) িষর উৎপাদনশীলতা ি র 

লে  িষ ি  ব া 
শি শালীকরণ এবং গেবষণা ও 
স সারণ মে  যাগ  

ঢকরণ ; 

কে র আওতায় গ ত CIG সং া ২০০১২  । যার মাট সদ  সং া 
ায় ৪ ল । CIG ষকেদর ৬০% ন ন িষ ি  ও িষ ব াপনা 
মেনই িষ কাজ করেছন। হ ালীর আয় খামােরর বিশ  ও আকার 

িনিবেশেষ ৬০% ি  পেয়েছ এবং সেবাপির িষ উৎপাদনশীলতা ১০% 
ি  পেয়েছ বেল জানা গেছ। 

(খ) ফসল, মৎ  ও প পালন 
কায েম  ও াি ক 

ষকেদর Common 

Interest Group (CIG) 
গঠেনর মা েম তােদর সম া 
িচি ত কের নীিতিনধারণ 
পযােয় িতফলন; এবং 

২। এনএ িপ কে র আওতায় ২০০১২  CIG এর সদ েদর 
চািহদামািফক স সারণ কােজ িনেয়ািজত করার মা েম অিধদ রস েহর 
স সারণকােজর িবেক ীকরেণর চনা ঘেটেছ। কে র আওতায় ৭৩২  
FIAC িতি ত হেয়েছ। িষ স সারণ, মৎ  স সারণ ও ািণ 
স েদর ২৮৬০৫৩৩ জন ষক ও খামারী িষ ত  ও পরামশ ক  হেত 
িনয়িমত পরামশ হণ করেছন যার ফেল অিধদ েরর স মতা ি র সােথ 
উৎপাদনশীলতা বাড়েছ। ১২৮০জন CEAL এর দ তা ও মধার স ি  
সাধেনর লে  িশ ণ ও লিজি ক সােপােটর মা েম অিধদ েরর 
পশাগত দ তা ি  পাে । এডভা ড এবং বািণিজ ক মৎ  চােষর উপর 

২৭৪২ জন LEAF ক িশ ণ দােনর মা েম মৎ  উৎপাদনশীলতা 
ি  করেত চাষী উ  করা হেয়েছ যার ফেল মৎ  চােষ উৎপাদনশীলতা 

১১০% ি  পেয়েছ। এছাড়াও িষ স সারন অিধদ র, মৎ  ও 
ািণস দ অিধদ েরর কমকতােদর পশাগত িবষেয় দেশ ও িবেদেশ 

মা াস, িপএইচিড অজন ও িশ ণ দােনর মা েম ািত ািনক দ তা 
ি  পেয়েছ। 

(গ) উ  স  পে র 
সং েহা র  সংেযাজন ও 
বাজার ব ার উ য়েনর 
মা েম ষেকর আয় ি । 

উৎপাদন পরবত  কায ম, সা াই চইন, বসায় শাসন িবষেয় ১৫০০০ 
এর উপর সরকারী, বসরকারী পযােয়র কমকতা, ট ার এবং ষকেদর 
িশ ণ দান করা হেয়েছ। ৪০২  CIG পেক মােকট িলংেকজ এ িনেয় 

আসা স ব হেয়েছ । ফেল িবিভ  িষ পে র ৬-২২% আয় বেড়েছ। 
১৫০০০ ষক এবং স সারণ কম েদর দয়া পা  ােনর আওতায় গ ত 
CIG সং া ২৬৭০ । যার মাট সদ  সং া ায় ৫৩৪০০। CIG 

ষকেদর ৬০% ন ন িষ ি  ও িষ ব াপনা মেনই িষ কাজ 
করেছন। হ ালীর আয় খামােরর বিশ  ও আকার িনিবেশেষ ৬০% ি  
পেয়েছ এবং সেবাপির িষ উৎপাদনশীলতা ১০% ি  পেয়েছ। হােভ  
ােনজেম  িবষেয় িশ ণ, দশনী এবং এ েপাজার িভিজট, পা  

হােভ  য়- িত ২৫-৪০% হেত ১০-১৫% এ াস করার ে  ণ 
অবদান রেখেছ। 
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১৭। বা বায়ন সম াঃ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

১৮। 

   ১৭.১ পিরদিশত FIAC (Farmer’s Information and Advice Cintre) এর কেয়ক  ও 

  কি উটার সাম ী ছাড়া কায ম চলেছ; 

১৭.২ FIAC এর ািণস দ কে ােন  স াের রি জােরটর না থাকার গবািদপ র কা ও ঔষধ 

  সংর েণ সম ার স ুখীন হেত হে ; 

 ১৭.৩ CIG েপর মে  অেনক েলার স েয়র অ গিত সে াষজনক নয় এর িপছেন উৎসাহ, উ ীপনার 

  অভাব রেয়েছ; 

১৭.৪      অিধকাংশ CIG এর রিজে শন স  হেলও িক  িক   CIG এর রিজে শন কাজ স  হয়িন; 

১৭.৫ ক  বা বায়ন শেষ  কান seet Plan দখা যায়িন; 

১৭.৬ ক  িষ ম ণালয় ও প  স দ ম ণালয় অধীন অেনক েলা সং া ক ক বা বািয়ত হেয়েছ;

 সং া েলার মে   সম েয়র অভাব পিরলি ত হেয়েছ; 

১৭.৭ ক  সরাসির িষ ম ণালেয়র অধীেন এিকট PSU গঠন কের বা বায়ন করা হেয়েছ। ত   

 পে  ম ণালয় বাৱ বায়নকারী সং া হেল তদারিকেত ঘাটিত থােক। কান সং ার অধীন 

 বা বািয়ত না হওয়ায় বা বািয়ত কে র স েদর র ণােব ণ/ম েদর সম া হেত পাের। 
 

     পািরশঃ 

 ১৮.১ য সকল িষ ত  ও পরামশ কে  কি উটার ও কি উটার সাম ী নই কে র পরবত  পযােয় 

 তা সরবরাহ করা যেত পাের; 

    ১৮.২ কে র ২য় পযােয় সফল িষ ত  ও পরামশ কে  রি জােরটর সরবরাহ করা যেত পাের; 

   ১৮.৩ য সকল CIG প স েয় িপিছেয় আেছ তােদর স েয়র িবষেয় উ  করেত হেব। ১ম পযােয়র 

 CIG প স েহর মে  যারা স েয় এিগেয় আেছ এবং িষকােজ িবিনেয়াগ কেরেছ তােদর িবেশষ 

 েণাদনা দয়া যেত পাের; 

   ১৮.৪ য সকল CIG এখনও রিজে শন করা হয়িন স েলার রিজে শন কাজ স  করেত িষ 

 ম ণালয় এবং মৎ  ও ািণ স দ ম ণালয় উে াগ হণ করেব;  

   ১৮.৫ বািড়র আি না, পিতত জিমেত সবিজ চাষ িবষেয় িবেশষ কের মিহলােদর িশ ণ দান কম চী 

 পরবত  পযােয় স সারণ করেত হেব; 

   ১৮.৬ সমি ত বালাই ব াপনা িবষয়ক এক  ক  চলমান রেয়েছ তাই এনএ িপ কে র আইিপএম 

 সং া  কাযাবলীর সােথ ততা পিরহার করেত হেব; 

 ১৮.৭ এনএ িপ িভ  অ  কান চলমান কে র সােথ স ৃ  ষকেদর এনএ িপ’র পরবত  পযােয়র 

 CIG সংগঠেন অ  করা যােব না; 

 ১৮.৮ এনএ িপ ১ম পযােয়র গেবষণার মা েম উ ািবত ি স হ এনএ িপ-২য় পযােয়র ক  

 এলাকায় CIG এর মা েম স সারণ করা যেত পাের; 

 ১৮.৯ ািণ স েদর উৎপাদনশীলতা ি র করেত িশ েণর পাশাপািশ ঘাষ চােষ (িবেশষত নিপয়ার 
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 ঘাস)  দান করা যেত পাের; 

 ১৮.১০ িশ েণর ে  ততা পিরহাের ষকগেণর ছিব ও মাবাইল ন রসহ এক  ডাটােবজ তরী করা 

 যেত পাের; 

 ১৮.১১ কে র বা বািয়ত কােজর External Audit স  কের তার িতেবদন আইএমই িবভােগ 

 রণ করেত হেব; এবং  

ভ         ১৮.১১ ভিব েত এ ধরেণর ক  হণ করা হেল এক  লীড এেজ ী রাখা সমীচীন হেব;  

 ১৮.১২ িবিভ  ম ণালয় ও সং ার সম েয় ক  হণ না কের সমা  কে র সাফে র আেলােক 

 ম ণালয় েলা িনজ িনজ ক  হণ ও বা বায়ন করেত পাের। 
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পিরিশ  –‘ক’ 

 Component-wise Progress (As per latest   approved   PP): PCU (final) 
(In lakh Taka)       

Econ.Cod
e 

Items of work (as per DPP) Unit Provision as per 
PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financi

al 
(Taka) 

Physic
al 
(Qty.) 

Financi
al 
(Taka) 

Physic
al 
(Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A. Revenue Component             
4500 Salary of Deputed Officers Person      
4600 
 
 
4700 

Contractual Core Staff 742 
mm 

147.21  138.79   

Accountant (1 person) mm      
Computer operator / Data Analyst  mm      
Allowances  0.00     

4800 Supply and Services       
4801 TA/DA Ls 13.50  13.47   
4813 Vat Ls -  0.00   
4823 Petrol and Lubricant Ls 15.14  11.95   
4828 
  

Office supply and consumable Ls 27.59  22.42   
Logistic support for P&EW,DAE Ls      

4833 Production and dissemination of MIS 
Materials and digital center at BARC 

Ls 18.24  18.22   

4840 
 
 

Short term (Local Training) /seminer / 
workshop/ conference/ meeting / study visit 
etc. 

29 
batch 

71.08  59.59   

International Training of M & eExperts       
4842 & 
4845 

Seminar/Conference/Workshops/Meeting/S
tudy Visit etc. / Entertainment 

38 
Nos. 

89.70  78.68   

4846 Vehicle hire/transportation LS 21.23  12.45   
4874 Consultant and consultant sevices 

National Core Contractual Experts 
956 
mm 

1075.00  1056.97   

Contractual National Core Experts 
 (4 person X mm) 

60 mm 99.12  69.88   

Consultancy firm to develop, implement and 
maintain MIS 

1  128.00  123.65   

Consultancy firm for concurrent M&E 1 120.05  119.48   
Consultancy firm for impact assessment 1 112.81  112.15   
Performance audit firm 2 191.89  181.01   
Independent expert reputing LS 15.00  15.00   
Consultansy service for NATP phase-2 
preparation 

80 mm 160.40  69.33   

Cosultancy service for base line survey 1 No. 0.00  0.00   
Consultansy firm for impact assessement 1 0.00  0.00   
       4883 Honorarium & Remuniration  0.00  0.00   

4899 Miscellaneous and other operational cost LS 520.08  422.06   
GOB contribution (in kind)  (Office space & 
manpower) 

 120.00  120.00   

4900 Renovation, Maintenance and Repair Ls 34.40  27.12   
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Econ.Cod
e 

Items of work (as per DPP) Unit Provision as per 
PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financi

al 
(Taka) 

Physic
al 
(Qty.) 

Financi
al 
(Taka) 

Physic
al 
(Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Total of revenue component (PA/GOB)  3059.36  2760.66   
Capital Component        
6807 4-Wheel Jeep (no.), microbus, car 3 no. 59.66  59.66   
6815 
 
 

Equipment & software for ICT & MIS  Ls 887.17  887.17   
Computer & accessories (Printer, color 
printer, scanner etc.) 

Ls 48.71  48.21   

6819  
 

Office equipment       
Fax Machine (no.), Scanner(no.) 
Photocopier (no.), Telephone &Intercom 
Multimedia Projector (no.) 

  
12.48 

  
12.48 

  

6821  Furniture Ls 6.20  6.20   
 6827 Electric Equipment  8.71  8.71   

Air Cooler (Split Type) (no.) 
IPS (1400 VA)(no.) 

      

6851 Miscellaneous equipment & materials 
(Digital camera, video camera, multimedia, 
foot pump, irrigation equipment, other 
office equipment etc.) 

Ls 44.00  42.63   

  Total of Capital Component (PA)  1066.93  1065.06   
7900 CD VAT and Taxes Ls 54.71  54.71   
  Total of Capital Component (PA+GOB)  1121.64  1119.77   
  Grand Total (Revenue + Capital)  4181.00  3880.43   
 
Component-wise Progress (As per latest   approved   PP): Research Component (PIU-BARC)  
                                                                                                                              (In lakh Taka) 

Econ.Co
de 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reason
s for 
deviati
on (±) 

Financia
l* 

Physical 
(Quanti
ty) 

Financial Physical 
(Quantit
y) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A. Revenue component 
4500 Deputed Officer  No.  1  1  
4600 & 
 
 4700 

Pay of Contractual Core Staff 7 
Person 
(MM) 

100.00 7 (504) 94.71 7 
(-) 

 

Allowances LS 7.50  6.81 LS  
4800 Supply & Services: 
4801 TA/DA LS 25.00 LS 13.99 LS  
4813 VAT  0.00  0.00   
4822 & 
4823 

Petrolium, Gas, Fuel, Oil etc. LS 49.00 LS 16.94 LS  

4828 Office Supply and Consumables LS 47.01 LS 46.98 LS  
4829 SPGR proposals LS 6059.00 

 
LS 5992.06 

 
108 
 

 

4833 Books, Journals and other related 
materials 

LS 30.00 LS 24.00 LS  
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Econ.Co
de 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reason
s for 4840 

 
 

National Training  4779 
Perso
n 

585.00 
 

650 583.53 
 

4977  

International short term training / Post 
Doctoral Fellowship 

187 
Perso
n 

952.00  17 952.00 174  

Higher studies: Local  Ph.d 60 
Nos. 

412.00 60 405.33 60  

International higher studies (Ph.D) 30 
Perso
n 

1315.00 30 1315.00 29 One 
died 
during 
pursura
tion of 
course 

4842 & 
4845 

Workshop/ Seminar/ meeting/ 
Conference/ Study Visit etc. 

8346 
Perso
n 

197.00  2000 196.71 9508  

4842 International Workshop/ Seminar/ 
meeting/ Conference/ Study Visit etc. 

207 
Perso
n 

700.00  207 687.27 207  

4846 Vehicle Hire LS 82.00 LS 81.98 LS  
4874 National core contractual Expert 10 

Perso
n 

562.00 10 
 

476.32 10  

National Short-term Consultants LS 63.00 LS 43.03 5 person 
(22 mm) 

 

Consultancey fees for renovation & 
vertical expansion of training building 
(3rd &4th floor at BARC 

LS 40.00 LS 
 

39.43 - 
 

 

International Consultants & consultancy 
Services 

LS 222.00 LS 
 

178.71 3 person 
(19 mm) 

 

4883 Honorarium, Remuneration & sitting 
allowance 

LS 28.00 
 

LS 
 

28.00 
 

LS 
 

 

4899 Miscellaneous & Other operational Cost LS 358.49 LS 324.72 90  

GOB Contribution (In kind- office space,   
manpower etc.) 

LS 190.00 LS 190.00 LS  

4900 Repair, Maintenance & Renovation 
 Vehicle, Office equipment, Operation, 

Repair &maintenance. 
Electric, sanitary and civil repair & 
maintenance of office space incliding 
connection from 500 KVA generator to 
different office building of BARC 

LS 97.00 
 

LS 
 

91.64 
 

LS 
 

 

Renovation of BARC complex for PCU, 
PIU,KGF offices & vertical expansion of 
training building(3rd & 4th floor),  
External gas, electrification, electricity & 
water connection, Overhead water 
tank, Renovation for propsed display 
centre building with air condition 
system 

LS 696.00 
 

LS 
 

585.11 
 

Two 
floor 
 

 

Total Revenue (A)  12817.98  12389.88   
B. Capital Component 
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Econ.Co
de 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reason
s for 6807 Vehicles: Car- 1 no., Jeep- 1 no. & 

Microbus- 1 no. 
3 125.00 

 
3 

(1microb
us) 

123.33 (-) 3  

6813 SPGR Equipment LS 
 

3192.99 
 

LS 
 

3021.29 
 

67 
 

 

6815 
 
 
 
 
6819 

Computer & Accessories Computer, 
printer & accessories  

LS 
 

63.02 LS 62.57 -  

Computer software LS 
 

12.01 LS 
 

9.77 - 
 

 

Office Equipment  LS 36.00 LS 33.21 -  

6821 Furniture LS 
 

66.01 LS 56.66 -  

6827 Electrical Equipment 
 Lift  No. 145.00 4 131.89 2  

Diesel generator  No. 55.00 1 55.00 1  
Transformer with sub-station No. 45.00 1 - -  
External electricity & PFI system for 
training building 

LS 16.00 LS 
 

- -  

Air Cooler (split type) Amplifier,TV 
(LCD/LED monitor), Dish/Antina, 
speaker, IPS(1400VA), AC for 
conference room, training 
room,dormitory of newly renovated 
yraining bulding 7 replacement of AC 
for conference room 

LS 53.00 LS 47.18 -  

6851 Digital display centre in BARC complex No 160.00 1 59.74 1  
Miscellaneous Equipment & materials LS 56.99 LS 53.45 -  

 Total of Capital component  4026.00     
7900 CD VAT for 3 vehicles 

 & SPGR equipment 
LS 360.00 

 
LS 112.78 

 
-  

 Total Capital (B)  4386.00  3766.88 (-)   
  Total (A + B)  17203.00  16156.76   
 Project Preparation Phase  280.00  0.00   
 Grand Total  17483.00  16156.76   

  05.  Component-wise Progress (As per latest approved   PP):  KGF  (In lakh Taka)   
Econ. 
code 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 
for 
deviation 
(±) 

Financial* Physical 
(Quantity) 

Financial Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A) Revenue Component 
4600  Pay of Contractual Core Staff No  124.86 08 Person 124.86 08 Person  
4700 Allowances  18.12  18.12   
4801 TA/DA  22.99  22.99   
4822         
& 
4823 

Petroleum, Gas, Fuel & Oil, 
utilities 

 36.52  36.52   

4828 Office Supply & Consumables LS 40.53 LS 40.53 LS  
4829 Funding of CGP  3223.15  3223.00   
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4840           
& 
4842 
 

National /International/ 
Training/Workshop/Seminar/ 
Conference/Meeting/Sitting 
Allowance/Entertainment/Study 
visit 

No 188.84       26 188.84       26  

4846 Hiring of Vehicles LS 47.57 LS 47.57 LS  
4874 National Core Contractual 

Expert/Monitoring & Evaluation 
No 606.53 09 Person  605.28 09 Person  

4899 Miscellaneous & other Cost LS 250.05 LS 182.18 LS  
4900 Repair & Maintencence LS 44.80 LS 43.68 LS  
Total  Revenue (A)  4603.96  4533.57   
B) Capital Component                            
6807 Vehicles/Jeep (1) / Microbus (2) No 66.43 03 62.18 03  
6813 CGP Equipment  11.00  10.00   
6815 Computer & Accessories No 20.92 18                   18.72 18                      
6819 Office Equipment No 7.22 04 6.24 04  
6821 Furniture LS 8.46 LS 7.28 LS  
6827 Electrical Equipment No 10.92 16 10.40 16  
6851 Miscellaneous Equipment & 

Materials 
LS 25.11 

 
LS 14.56 LS  

7900 CD. VAT LS 47.00 LS 47.00 LS  
Capital component (B)  197.06  176.38   
Grand Total  (A + B)   4801.02  4709.95   
 

Component-wise Progress (PIU-DAE) 

          (In lakh Taka)   
Econ.Cod
e 

Items of work (as per PP) Unit Provision as per PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 (Up to December 
,2014) 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financial 

(Taka) 
Physica
l (Qty.) 

Financial 
(Taka) 

Physica
l (Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7  
Revenue Component             
Manpower for PIU             
4501 Salary of Deputed Officers Person 110.70 5 99.64 5  
4601 Salary of Deputed Staff  Perso

m 
44.09 7 

31.56 7 
 

4700 
  

Allowances (Deputed officersand staff) Ls 198.85 Ls 129.33 Ls  
Contractual Core Staff (3 persons) mm 67.86 217 58.29 214  

4800 Supply and Services         
4801 TA/DA Ls 116.80 Ls 108.38 Ls  
4823 Petrol and Lubricant Ls 327.07 Ls 316.99 Ls  
4828 
  

Office supply and consumable Ls 109.51 Ls 104.79 Ls  
Logistic support for P&EW,DAE Ls 41.03 Ls 35.90 Ls  

  CIG Related Activities         
 4899 
  

Union Micro Plan preparation no. 119.87 6677 119.56 6670  
Upazila Micro Plan Preparation  30.00 600 30.00 600  
Upazila Micro Plan approval  30.00 600 30.00 600  
Monitoring/Study/Survey by P&EW, 
DAE 

no. 40.00 4 
39.97 4 

 

Demonstration related activities no. 2152.83 51610 2152.81 52347  
Validation Trials no. 8.47 163 8.47 163  
Homestead Vegetable Gardening no. 113.98 11408 113.98 11408  
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Econ.Cod
e 

Items of work (as per PP) Unit Provision as per PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 (Up to December 
,2014) 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financial 

(Taka) 
Physica
l (Qty.) 

Financial 
(Taka) 

Physica
l (Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7  
Field Days no. 622.47 46931 606.87 44659  
Support for  Horticultural Nursery in 
Upazila 

no. 2.00 1 
2.00 1 

 

Motivational Tours (Farmers' group) Group 178.21 935 150.69 815  
District Agricultural Fairs no. 95.00 150 95 150  
Upazila Agricultural Fairs no. 360.00 720 360 720  

4833 Information and dissemination 
materials 

Ls 76.62 Ls 
76.26 Ls 

 

 National Training         
4840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4842 
 
 
 
 
4840 

CIG farmers training  P/day 3815.90 922530 3638.24 894030  
CIG leaders training P/day 397.30 97530 397.30 97530  
NGO/Agril.marketing workers training P/day 11.35 3,600 11.35 3600  
Short term Local Training         
Capacity building training on PRA tools, 
2/3 days  

Person 8.45 426 8.45 426  

Training on production technology 
(SAAOs,AAEOs), 3 days 

Person 358.58 27571 358.58 27571  

Technology training and 
soc.mobilization for Officers 
(Upazila/Districts),2/3 days  

Person 39.66 1963 39.62 2001  

       Training on ICT skill 
development(Upazila /District DAE staff  

Person 29.99 280 29.99 280  

Training on ICT skill 
development(Upazila officers/officers 
of central office) 

Person 49.99 360 49.99 360  

Training for ATI Teaching staff, 6 days  Person 2.15 126 2.15 126  
In-service training of SAAOs, 3 days   0.00  0 0  
International Training         
Plant Protection training for operating 
laboratory (short training) 

Person 17.36 3 17.36 3  

Short training  Person 115.87 17 115.63 10  
Study tour  Person 691.69 251 689.48 286  
Higher Studies         
M.Sc.Ag (local)  Person 38.24 15 38.24 15  
Ph.D.(local) Person 164.38 25 154.37 24  

Seminar/Workshop         
4840 
 
4842 

National Seminar, Conference, 
Workshops, Meeting, Study Visit, sitting 
allowance etc.  

LS 81.74 Ls 75.40 Ls  

International Seminar/ Conference/ 
Workshops/Meeting/ Study Visit etc. 

LS 27.11 Ls 27.09 Ls  

4845 Entertainment  LS 2.86 Ls 2.12 Ls  
4846 Vehicle hire/transportation  185.51  177.88 Ls  
4852 Laboratory Apparatus, Glassware, 

Chemicals and consumables 
LS 17.14 Ls 17.14 Ls  

 Consultants & Consultancy Services         
 4874 National Short term consultants         
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Econ.Cod
e 

Items of work (as per PP) Unit Provision as per PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 (Up to December 
,2014) 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financial 

(Taka) 
Physica
l (Qty.) 

Financial 
(Taka) 

Physica
l (Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7  
National short term consultants  mm 28.82 15 28.72 15  
National Core Contractual Experts         
Contractual National Core Experts (4 
person ) 

mm 302.50 261 301.04 257  

Fees for hiring experts/Hiring consulting 
firm 

 120.94 Ls 
 120.12   

 

4899 Miscellaneous and other operational 
cost 

 1057.32 Ls 995.81 
Ls 

 

GOB contribution (in kind)  (Office 
space & manpower) 

 150.00 Ls 150.00 
  

 

4900 District and central training facilities  no. 577.66 25 577.66 25  
Upazila training facilities no. 572.68 101 572.68 101  
Pesticide testing laboratory (Central PP 
lab of DAE Head Quarter) 

Ls 37.63 Ls 
37.63 Ls 

 

FIAC office at Union Parishads no. 458.08 720 456.93 720  
4901 Vehicle maintenance for project office 

(Head Quarter, Regions, Districts and 
Upazilas) 

Ls 136.74 Ls 129.98 

Ls 

 

Total Revenue  14343.0
0 

 13891.4
2 

 
  

Capital Component         
6807 4-Wheel Jeep for PIU no. 91.32 2 91.32 2  

Motor Cycle for Upazilas no. 104.79 124 104.79 124  
6813 Central Pesticide Testing Laboratory of 

DAE 
Ls 71.24  71.24 

Ls 
 

6815 Equipments and software for MIS (P&E 
Wing of DAE), Computers & Accessories 
(Laptop + Desktop), Printers with UPS,  

no. 380.61 414 380.28 414  

Online UPS  no. 0.00  0    
 6819 Office equipment for PIU 

 (fax 
machine,scanner,photocopier,telephon
e and intercom,multimedia projector) 

Ls 177.06 Ls 176.46 Ls  

6821 Furniture for DAE H.Q. Set 439.36 128 439.05 
Ls 

 
 

Furniture for FIACs  Unit 299.12 720 299.12 720  
 6827 Electric Equipment[Air Cooler(Split 

Type),IPS (1400 VA)] for PIU 
Ls 131.32 Ls 131.24 Ls  

6851 Miscellaneous equipment & materials 
(Digital camera, video camera, 
multimedia, foot pump, irrigation 
equipment, other office equipment 
etc.) 

Ls 871.47 Ls 865.23 Ls  

7900 CD VAT and Taxes Ls 120.71 Ls 120.71 Ls  
  Total of Capital Component (PA+GOB)  2687.00  2679.43    

  Grand Total (Revenue + Capital)  17030.0
0 

 16570.8
5 
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Extension Component: PIU-DLS 
Econ.C
ode 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reaso
ns for 
deviati
on 

Financial Physical 
(Quanti
ty) 

Financi
al 

Physical 
(Quantit
y) 

 1 2 3 4 5 6 7 
  Revenue  
4500 
 

Salary  ( Officers) MM 72.61 346 67.90   
4600  Salary of staff MM 59.91 230 59.79   
4700 Allowance LS 64.92 LS 57.28   
4801 TA/DA for CEAL & PIU personnel LS 681.38  675.77   
4822 & 
4823 

Petroleum, Gas, Fuel Oil etc. LS 212.63 LS 199.06   

4828 Office Supply & Consumables LS 110.14 LS 97.24   
4899 Demonstration, Fair, Visit etc. 

technolgy demons. ,vaccination & 
deworming campaign 

LS 3018.29 LS 2430.6
6 

  

4833 Information, Extension dissemination 
materials 

LS 12.56  12.56   

4840 Higher studies/ training/ workshop/ 
visit/ study tour/ entertainment  etc.) 

LS 3000.28 LS 2445.1
3 

  

4842 Workshop/Seminar/Conference/Meeti
ng/Sitting allowances/NATP workshop 
etc. 

LS 38.23 43 33.26   

4845 Entertainment LS 4.63 LS 4.63   
4846 Vehicle hire LS 55.13  58.84   
4852 Laboratory & Field consumables LS 141.32 LS 141.32   
4874 Consultants and Consultancy services LS 295.86 223 295.86   
4899 Miscellaneous and Other operational 

cost & GOB contributation (in kind) 
LS 324.53 LS 323.61   

4900 Repair and Maintenance LS 150.40 LS 121.94   
 Sub-Total of Revenue (A)  8242.82  7020.8

5 
  

B. Capital 
6807 Jeep 1 No. 31.34  31.34   

Motorcycle for upazila field offices 124 No. 97.57  97.80   
By-Cycle for CEAL 1300. 49.69  49.69   

6813 Audio visual equipment Laptop(96),IPS(1200, 
Camera (St. 122+ Mvy.10) 

100.45  100.45   

6815 Computer & Accesories Computer (17) 
,color printer (1), UPS (1) 

128.64  123.52   

6819 Office equipment (Multi media,fax 
machine,photocopier,telephone (ls) 

No. 7.79  7.79   

6821 Furniture LS 167.88  152.04   
6827 Electrical equipment Speaker(1), IPS (2),Air 

cooler (8) 
13.34  10.84   

6851 Miscellaneous equipment & Materials LS 27.90  23.02   
7900 CD-VAT and Other Taxes LS 31.58  31.58   

 Sub-Total of Capital (B)  656.18  627.84   
Grand Total (Revenue + Capital)  8899.00  7648.69   
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Extension Component (PIU-SCDC) 
( lakh Taka)        

Econ.Cod
e 

 Items of work  Target (as per PP) Actual Progress ( upto 
June, 2014) 

Reasons 
for 
deviation 
(±)  

 (as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

( % 
achieved
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A. Revenue Component 
4601 Pay of core contractual staff 

(direct recruited) 
Nos.  89.35 6 75.50 6  

4801 TA/DA - 6.61 LS 6.61 LS  
4806 Office rent - 59.54 LS 59.54 LS  
4823  Petrol, Gas, Fuel, Oil etc.   - 24.97 LS 24.97 LS  
4828 Office supply and consumables - 33.50 LS 33.50 LS  
4829 Local market infrastructure 

development, tissue culture lab. 
& improve existing flower market 
at Jikargacha and technology 
demos.) 

Nos. 215.00 4 sites 
+1400 

109.83 2+1450  

4840  Local (In country) - 67.08 15025 63.08 15245  
 National Workshop 
/Seminar/conference/meeting/ 
sitting/entertainment etc. 

- 61.84 127  61.84 
 

128  

4842 International workshop/ 
seminer/ study tour/visit etc. 

LS 129.63 13 batches 128.31 13 batches  

4846 Vehicle hire - 65.41 LS 64.41 LS  
4874 
 

Consultants & Consultancy       
 Core Contractual Experts 11 799.28 11 nos. 798.28 11 nos.  
 Fee for hiring short tern Expert 
including  Baseline Survey  

- 83.02 LS 83.02 LS  

 International consultant (Project 
mgt., Knowledge mgt., Business 
dev., Transportation & storage, 
Post harvest mgt., Marketing, 
Packaging, Training, 
Communication & Monitoring & 
Evaluation) 

mms 714.38 40 685.44 40 mm  

4883 Honorarium/Fee - 18.68 LS 18.68 LS  
4899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4900 
 

 Miscellaneous & other 
operational costs  

- 241.40 LS 206.67 LS  

GOB Contribution (In kind)  ( 
Office space & manpower) 

- 20.00 LS 20.00 0  

 Institutional Strengthening LS 16.54 LS 16.54   
 Packing Cartoon/ plastic 
containers etc. 

LS 7.00 LS 7.00   

 Strengthening farmer marketing 
Linkage 

LS 147.65 LS 121.10   

 Repair and Maintenance       
Vehicle, Office Equipment, 
Furniture 

- 11.25 
  

LS 11.25 LS  
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Econ.Cod
e 

 Items of work  Target (as per PP) Actual Progress ( upto 
June, 2014) 

Reasons 
for 
deviation 
(±)  

 (as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

( % 
achieved
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Repair & maintenance of office 
space 

- 8.51 LS 8.51 LS  

 Total Revenue Cost  (GOB)  2862.61  2678.28   
 Capital Component       

6800 & 
6807 

Asset  Acquisition       
Jeep 2 45.00 2 45.00 2  
 Micro Bus 1 29.50 1 29.50 1  
Refrigerator Truck 2 130.00 2 129.82 2  
 Motor Cycle 11 12.00 11 nos. 12.00 11 nos.  

6815 & 
6827 

Electrical Equipment (IPS 1400 
VA-2 nos., Air cooler ( Split type) 
– 14 nos.)-Generator-1+ Air 
cooler-4 and equipments for 
sorting facilities 

16 57.34 16 56.63 16  

6815  Computer & accessories ( 
Computer, printer & accessories- 
47 nos., On line UPS-1, Scanner-
1) 

50 46.77 50 46.02 50  

6819 
 
 
6821 

 Office Equipment ( Fax-2, 
Multimedia-3, Photo coppier-2, 
Phone, Intercom , LAN, Server, 
Printer etc.)-Photo copy-1 

8 14.21 8 14.16 8  

Office Furniture  LS 7.00 LS 6.89 LS  
6821 Furniture for Market Linkage – Ls - 17.19 LS 16.73 LS  
6851 Miscellaneous Equipment & 

materials, Bicycle(10)  
LS 21.53 LS 20.95 LS  

7900 CD/VAT and other Taxes - 28.85  28.85   
 Total Capital Cost ( GOB )  409.39 

 
 406.55 

 
  

 Total Project Cost ( GOB )  3272.00  3084.83   

 

DoF                                                                                                                                 (In lakh Taka)       
Econ.Code Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 

for 
deviation 
(±) 

Financial Physical 
(Quantity) 

Financial Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4500 Pay of Deputed Officer  Persons, 

mm 
99.00 5 person, 360 

mm 
97.00 5 person, 320 

mm 
 

4500/4600 Recruited Officer and  
 
Staff (Consolidated pay)  

person, 
mm 

1767.88 247 Persons  
 
17784 mm 

1536.45 247 Persons  
 
15800 mm 

 

4601 
 

Core Contractual Staff person, 
mm 

39.00 34 person, 
225 mm 

36.66 3 person, 216 
mm 

 

Allowances LS 348.37 LS 288.99 LS  
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Econ.Code Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 
for Supply & Services 

4801 TA/DA for LEAF, DoF and 
PIU staff 

no. 835.35 1656 LEAF, 
PIU & DoF 
officer/staff 

825.26 1335 LEAF, 
PIU & DoF 
officer/staff 

 

4822 & 
4823 

Petroleum, Gas, Fuel, Oil 
etc.  

Litre/CM 151.19 LS 129.87 LS  

4828 Offices supplies & 
Consumables 

No. 104.52 LS 101.01 LS  

 Demonstration, Fair, Visit, 
etc. 

No. 1090.28 Demo- 5982, 
Field day- 
8652, 
Exposure visit- 
270, Fair- LS 

877.08 Demo- 5340, 
Field day- 
8652, 
Exposure visit- 
120, Fair- LS 

 

Pellet machine, Fishing net No. 199.07 Pellet 
machine- 154, 
Fishing net- 
1332 

198.03 Pellet 
machine- 154, 
Fishing net- 
1332 

 

Fish nursery No. 41.60 752 41.60 752  
4833 Preparation of extension 

and information materials 
No. 57.82 LS 57.81 LS  

4840 Higher Studies & Training (National) 
Ph.D.  Person 40.00 5 31.37 5  
M.S.  Person 4.00 2 4.00 2  
Training Person 

day 
1472.24 347648 

1162.97 
347648  

4840 International training/ 
visit/ workshop/ study 
tour etc. 

Person 626.99 177 568.22 159  

 4842 / 
4845 

Workshop/Meeting/Sitting 
allowance/Entertainment 
etc. 

No. of 
person 

33.63 25  25.53 19 
 

 

4846 Vehicles hire  no. 60.89 LS 60.89 304  
4852 Water Testing Kit for LEAF  Set 59.57 1656 59.57 1356  

Refill for water Testing Kit 
for LEAF  

Set 83.44 1335 56.67 0  

Spare Parts no. 4.17 LS 0.41 0  
4874 & 
4886 
 

Consultants & Consultancy 
Services  

      

Core Contractual Expert  person, 
mm 

242.73 3 person, 225 
mm 

236.06 3 persons, 192 
mm 

 

Survey Studies  LS 29.64 LS 14.65 LS  
4883 Honorium LS 1.97 LS 1.96 LS  
4899 
 

Miscellancous & Other 
operational costs  

LS 75.82 LS 75.25 LS  

GoB Contribution (In kind) 
(Office space & manpower 
) 

LS 100.00 LS 100.00 0  

4813 Taxes & VAT LS 0.00 LS 0 0  
4900 Vehicle,  

office equipment, 
 air cooler etc,  
repair and maintenance  

LS 37.42 LS 24.43 LS Divide 
as code 
no. 
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Econ.Code Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 
for Total of Revenue Cost   7606.58  6719.97   

Capital Component 
6800 & 
6807 

Asset Acquisition       
Jeep  No. 31.39 1 31.39 1  
Motorcycle for upazila 
field offices 

No. 97.74 120 97.74 120  

Bicycle for LEAF No. 46.14 1521 46.14 1200  
6815 Computer ,printer, & 

Accessories 
8 Set 153.85 178  

 
152.26 148  

6819 Office equipment No. 6.61 Multimedia- 
1,Photocopier- 
2,Fax- 1, 
Telephone, 
intercom etc. 

4.61 Multimedia- 
1,Photocopier- 
2,Fax- 1, 
Telephone- 6 
intercom etc. 

 

6821 Furniture for PIU & Field 
offices 

No. 16.98 LS 13.47 LS  

6827 Electrical equipment Set/No. 9.61 Amplifier & 
speaker- 1,Air 
conditioner-7 

8.86 Amplifier & 
speaker 1,Air 
conditioner-5 

 

6851 Miscellaneous equipment 
& materials 

No. 5.19 Photocopier- 
1,  Multimedia 
projector, 
Refrigerator & 
others 

5.18 Photocopier- 
1,  Multimedia 
projector-3 
Refrigerator-1 
& others 

 

6851 Matching fund for goods 
procurement 

N/A 30.36 LS 30.34 LS  

7900 CD VAT & Other taxes N/A 31.58 LS 31.58 LS  
 Sub-total of Capital cost  429.43  421.59   
 Total  (Revenue + Capital )  8036.00  7141.56   
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াশনাল এি কালচারাল টকেনালজী েজ  (এনএ িপ) ফজঃ১ (৩য় সংেশািধত)  শীষক কে র সমাি  
ায়ন িতেবদন 

 
 (সমা ঃ িডেস র, ২০১৪) 

          
১। কে র নাম t াশনাল এি কালচারাল টকেনালজী েজ  (এনএ িপ) ফজঃ১ (৩য় 

সংেশািধত)   

২। বা বায়নকারী সং া t মৎ  অিধদ র 
 

৩। শাসিনক ম ণালয়               t মৎ  ও ািণ স দ ম ণালয় 
 

৪। কে র এলাকা               t গেবষণা কে ােন ঃ সম  বাংলােদশ 
স সারণ এবং সা াই চইনঃ ৩১  জলার ১৫০  উপেজলা।  

 

             ৫। কে র বা বায়নকাল ও য়       t                                                                           
   (ল  টাকায়) 

অ েমািদত য় ত য় 
মাট টাকা 
ঃ সাহা  

অ েমািদত বা বায়নকাল ত           
বা বায়নকা

ল 

অিত া  য় 
( ল 

অ েমািদত 
েয়র %) 

অিত া   সময় 
 ( ল বা বায়ন 

কােলর %) ল 
সবেশষ 

সংেশািধত (৩য় 
সংেশািধত) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

(৩য় 
সংেশািধত) মাট 

টাকা 
ঃ সাহা  

মাট 
টাকা 

ঃ সাহা  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬০৩৯৭.০০ 
৩০০৬.০০ 
৫৭৩৯১.০০ 

৬৩৭০২.০০ 
৬৩১১.০০ 
৫৭৩৯১.০০ 

৫৯১৯৩.১০ 
৫৫১০.৫৯ 

৫৩৬৮২.৫১ 

লাই, 
২০০৭ 
 হেত   
লাই 

২০১২ 

লাই, ২০০৭ 
 হেত   

িডেস র ২০১৪ 

লাই, ২০০৭ 
 হেত   

িডেস র 
২০১৪ 

-- ২৫% 

 
 

৬। কে র অথায়ন t বাংলােদশ সরকােরর (িজওিব) ৬৩১১.০০ ল  টাকা এবং বেদিশক সহায়তা ৫৭৩৯১.০০ 
ল  টাকা অথায়েন ক  বা বািয়ত হেয়েছ।  

 

৭। কােজর অ িভি ক বা বায়ন       t    পিরিশ  –‘ক’ 
                            

৮। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ কে র সমাি  িতেবদন (PCR), ২৯-৩০/০৫/২০১৫ তািরেখ সেরজিমন 

পিরদশন ও সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা কের জানা যায় , িডিপিপ’র ল মা া অ যায়ী সকল কাজ সমা  

হেয়েছ । 

 

৯। কে র পট িম, উে  ও ল কায মঃ 

৯.১। কে র পট িমঃ  বাংলােদেশর িষর বিশ  হল ছাট এবং িম  খামার ব া। ধান ও অ া  ফসেলর 

উৎপাদনশীলতা এিশয়ার অ া  দেশর চেয় কম। এখােন গেবষণা িত ান ও মাঠ পযােয় ষকেদর ফলেনর 

তারত  অেনক বশী। এ অব া মৎ  ও প  স দ খােতও েযাজ । িষ উৎপাদন ব ায় উ -  ফসল যমন 

শাক-সবিজ, ফল - ল এর িব ার এখনও সীিমত। এ ল  অজেন ষকেদর েয়াজনীয় ি র উ াবন ও িব ােরর 

জ  আমােদর গেবষণা ও স সারণ ব ােক েগাপেযাগী করা েয়াজন। গেবষণাল  িষ ি রস হ মাঠ 
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পযােয় ততম সমেয় পৗেছ দয়া, িষ ি  ব া নগঠন করা ও েযািগতা লক গেবষণা কায ম বতন 

করার লে  বাংলােদশ সরকােরর অ েরােধ িব াংেকর আিথক সহায়তায় ক র ১ম পযােয়র কায ম 

বা বািয়ত হয়।  

৯.২। কে র উে ঃ    

 

(ক) িষর উৎপাদনশীলতা ি র লে  িষ ি  ব া শি শালীকরণ এবং গেবষণা ও স সারণ মে  
যাগ  ঢকরণ ; 

(খ) ফসল, মৎ  ও প পালন কায েম  ও াি ক ষকেদর Common Interest Group 
(CIG) গঠেনর মা েম তােদর সম া িচি ত কের নীিতিনধারণ পযােয় িতফলন; এবং 

(গ) উ  স  পে র সং েহা র  সংেযাজন ও বাজার ব ার উ য়েনর মা েম ষেকর আয় ি । 
 

৯.৩। কে র ল কায মঃ  

 িষ গেবষণা কায মঃ Sponsored Public Goods Research (SPGR) ; যা িবএআরিস এর 

মা েম এবং Competitive Grants Programme (CGP) যার মা েম সরকারী/ বসরকারী িত ান 

ও সং া মারফত  ময়াদী ও সা িতক চািহদািভি ক গেবষণা পিরচালনা ; 

 িষ স সারণ কায মঃ িষ স সারণ কায ম পিরচািলত হেয়েছ (ক) িষ স সারণ অিধদ র (ফসল), 

(খ) প  স দ অিধদ র (প  স দ) ও (গ) মৎ  অিধদ র (মৎ ) এর সম েয়। িষ িবষয়ক ি  মাঠ 

পযােয় স সারেণর জ  ন ল পযােয় ষকেদর সংগ ত করার িনিমে  িষ স সরেণর কমকা  

িবেক ীকরণ;  এবং 

 সা াই চইন ডেভলপেম  কায মঃ চাষীেদর উৎপািদত উ ে র িষজ পে র মান ি  এবং চাষীেদর 

না   াি র জ  Farmer-Market-Linkage িত ার ব া করা। এ জ  িনধািরত কেয়ক  

উপেজলায় কন া  চাষীেদর মা েম স ী, ফল, ল, মাছ, ধ, মাংস ও িডম উৎপাদেনর ব া করা হেব 

এবং তােদর ও িনকট থেক সং হীত এ প ািদ sorting কের মান ি র জ  sorting house 

তরী করা। শহেরর িব য় কে র sorting house এর যাগােযাগ াপেনর ব া। 
 

১০। কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ   ক  ০১-১০-২০০৭ তািরেখ একেনক সভায় মাট ৬০৩৯৭.০০ ল  টাকা 

(িজওিব-৩০০৬.০০ ল  টাকা ও ক  সাহা  ৫৭৩৯১.০০ ল  টাকা) েয় লাই, ২০০৭ হেত ন ২০১২ ময়ােদ  

বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত উ য়ন সহেযাগী সং ার (িব  াংক ও IFAD) পরামেশ কে র 

কাজ র েবই িজওিব খােত ািচং  ফা  অ  করার লে  ০১-০৩-২০০৮ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় 

ক র ১ম সংেশাধন অ েমািদত হয়। কে র কায ম স সারণ, বতন ভাতা ি , িসিড ভ াট ি , আ ঃখাত 

সম য় কের ১ বছর ৬ মাস ময়াদ ি  কের মাট ৬২৬২৫.০০ ল  টাকা (িজওিব-৫২৩৪.০০ ল  টাকা ও ক  

সাহা  ৫৭৩৯১.০০ ল  টাকা) েয় লাই, ২০০৭ হেত িডেস র ২০১৩ ময়ােদ বা বায়েনর জ  ২য় সংেশাধন 

অ েমািদত হয়। পরবত েত বা বতার িনিরেখ ক  ০১-০৭-২০১৪ তািরেখ একেনক সভায় ৩য় সংেশাধন মাট 

৬৩৭০২.০০০ ল  টাকা (িজওিব-৬৩১১.০০ ল  টাকা ও ক  সাহা  ৫৭৩৯১.০০ ল  টাকা) েয় লাই, ২০০৭ 

হেত িডেস র, ২০১৪ ময়ােদ  বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। 
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১১।   ায়ন প িত (Methodology):   কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা 

হেয়েছঃ 

 অ েমািদত ক  ছক পযােলাচনা; 

 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা; 

 িপিসআর পযােলাচনা; 

 PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 

 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমন পিরদশন এবং 

 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 

১২। ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 

ডাঃ মাঃ আ র রা াক 
ক  পিরচালক 

ণকালীন ১৫-০১-২০০৯ হেত ৩১-১২-২০১৪ পয  

 
১৩। সাধারণ পযেব ণঃ ক র টা াইল ময়মনিসংহ এবং গাজী র জলায় বা বািয়ত কায ম ২৯ ও ৩০ ম ২০১৫ 

তািরেখ পিরদশণ করা হয়।  

টা াইল 
বার পািখরা ইউিনয়ন, দল য়ারঃ এ ি েম এনএ িপ কে র মৎ  কে ােন  এর কায ম পিরদশণ করা হয়। 
পিরদশনকােল জানা যায়, এ ইউিনয়েন ২  মৎ  CIG (Common Interest Group) প রেয়েছ। CIG প 
২০ জন সদে র সম েয় গ ত। উপি ত কেয়কজন CIG সদে র সােথ কথা বেল জানা যায় য, তারা িনয়িমত 
১০০ টাকা হাের চ দা দান কের আসেছন।  প গঠন হবার ফেল তারা মৎ চােষর িবিভ  কলা- কৗশল, া  

িশ ণ ও ি  িবষেয় িনেজেদর মে  আেলাচনা করেত পােরন এবং এর ফেল তারা অিধক উৎপাদন করেত 
পারেছন। ষকরা সব েলা CIG িমেল উপেজলা মাইে া ান তরীর কাজ কের আসেছন। CIG েপর সদ সরা 
নন CIG ষকেদর িষ িবষেয় পরামশ দান করেছন বেল আলাপকােল জানা যায়। CIG এর রিজে শন হয়িন। 
েপর িতমােসর উে ািলত অথ িনিদ  াংক একাউ  এ জমা রাখা হে ।  

 

ফািজলা  ইউিনয়ন, দল য়ারঃ এ ি েম িষ স সারণ অিধদ েরর বা বািয়ত কায ম পিরদশন করা হয়। 
কে র আওতায় িডএই এর CIG পেক ল  চাষ িবষেয় িশ ণ দান করা হয়। এক  CIG সভাপিতর সােথ 

আেলাচনা কের জানা যায় য কে র আওতায় ল  পিরচযা, িডং, আইিপএম (সমি ত বালাই দমন) প িতর 
েয়াগ প িত িবষেয় িশ ণ দান করা হেয়েছ। একজন CIG সদ  জানান য, CIG েপর সকল সদ  এই 

ি েম ১০০ একর জিমেত ল  চাষ করেছন। কে র আওতায় িশ ণ াি  ও CIG গঠেনর ফেল াপক অিধে  
েড় চাষাবাদ করেত পারেছন বেল তারা জানান। আেলাচ  CIG  রিজে শন া  এবং তােদর বাৎসিরক স য় 

১.০৫ ল  টাকা। তারা স য় হেত ৮০ হাজার টাকা েয় এক  ল  বাগান তরী কেরেছ। এ অ েল অিধক ল  
উৎপাদন হেলও বাজারজাতকরেণ চাষীেদর সম ায় পরেত হয়। দশ ও িবেদেশ মােক ং িবধা না থাকায় অিধক 
উৎপাদেনর ফল তারা পাে  না বেল আেলাচনায় িবষয়  উেঠ আেস।   

  
ফািজলা  FIAC (Farmers Information Assistance Centre) : ফািজলা  ইউিনয়েনর FIAC 
বা ষক ত েসবা ক  পিরদশন করা হয় কে র আওতায় এ ইউিনয়ন ছাড়াও ক  এলাকাস েহ ষক ত  
সবা ক  গঠণ করা হেয়েছ। এ স ার  িষ, মৎ , প স দ সং া  সম া িনরসেন যথা েম িডএই এর 

উপসহকারী িষ কমকতা, মৎ  অিধদ েরর LEAF (Local Extension Agent of Fisheries) এবং 
প স েদর ে  CEAL (Community Extension Agent of Livestock) সম েয় গ ত। 
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আেলাচনা েম ও পিরদশেন ল  করা হয় িষ, মৎ  ও গবািদপ র রাগ বালাই দমেন স ার হেত অিধদ েরর 
এেজ রা ব াপ  দান কেরন। ানীয় ষেকরা অিধদ েরর এেজ েদর পরামেশ ছাটখাট সম ার সমাধান পেয় 
আসেছন এবং ব উপ ত হে ন। ভজাল সার চনার উপায়, েত পাকা-মাকেড়র িব ার, িতকর ও উপকারী 
পাকা সনা করণ িবষেয় আগত ষকেদর স ারহেত িনয়িমত পরামশ দয়া হয় বেল জানা যায় ।এই ষক ত  
সবা কে  এক  িষ যা ঘর মান হেয়েছ। কে র আওতায় এখােন মেয় ার িমটার, াপটপ, মেডম, ি ার 

সরবরাহ করা হেয়েছ।  
 

৯ নং আ য়া ইউিনয়ন দল য়ারঃ এর এক  CIG পেক বীজ সংর ণ িবষেয় িশ ণ দয়া হেয়েছ।  এ 
ইউিনয়েনর একজন CIG সদে র বাসা/বাড়ী পিরদশন করা হয়। িতিন জানান য, ক  হেত িতিন বীজ সংর ণ 
িবেশষ কের ধান ও সিরষা বীজ সংর েণর কলা কৗশল িবষেয় িশ ণ পান। 

 

আ য়া ইউিনয়ন, মাহ দ র াম, দল য়ারঃ এই ােমর এক  মিহলা CIG েপর সদে র সােথ সা াৎ করা হয়। 
তারা বেলন য, কে র আওতায় তারা হামে ড ভিজেটবল গােডিনং, বীজ সংর ণ, বালাই দমেন ফেরামন াপ 

বহার িবষেয় িশ ণ া  হেয়েছন এবং একজন সদে র বািড়র আি না ও পিতত জিমেত সবিজ চাষ মান 
হেয়েছ। এই CIG েপর সদ েদর সােথ আেলাচনা েম জানা যায় য, প র রিজে শন করা হয়িন। িবশ সদে র 
সম েয় গ ত এ CIG এর সদ রা মােস ১০০ টাকা কের স য় কের। তােদর সি ত এক ল  টাকা জিম েয় 
িবিনেয়াগ কেরেছন। তােদর পিরদশনকালীন সময় পয  স য় ১.৪০ ল  টাকা। তারা যৗথ াংক একাউ  
পিরচালনা কেরন।   
দই া ইউিনয়ন, টা াইল সদরঃ  কে র আওতায় এ ইউিনয়েনর CIG (ফসল) েপর চাষাবােদর িবধােথ ৮০০ 

ট বািরড পাইপ লাইন াপন করা হেয়েছ। চার  রাইজার সং  এ পাইপ লাইেনর কমা  এিরয়া ৩৫ িবঘা জিম 
এবং উপকারেভাগী ষক পিরবার ২০  জিম সা য় উপকারেভাগী ষকেদর সােথ আলাপ কের জানা যায় য, 
সচকােজ পািন পিরবহেন এখন ষেকরা িবধা পাে ন, অতীেত জিমেত পািন পিরবহেন তােদর সম া হত এবং 

পািনর অপচয় হত। বািরড পাইপ লাইন াপেনর ফেল তােদর সচকােজ িবধা হে  এবং পািনর অপচয় রাধ হে । 
কে র আওতায় এ েপর সদ েদর সিরষাবীজ সংর ণ, ফসেলর িবিভ  জাত, সার েয়াগ, আইিপএম প িত, 
িশ ণ দান করা হেয়েছ। তারা জানান য, বীজ সংর ণ ও চাষাবােদ তারা আ িনক জব ি  বহাের অভ  

হেয়েছন। এ ইউিনয়েনর CIG  রিজে শন া । প র এক  াংক একাউ  রেয়েছ তেব তারা িনয়িমত স েয় 
অভ  হেত পােরিন।  

 

দই া ষক ত  সবা ক  (FIAC) টা াইল সদরঃ CIG পিরদশনকােল ল  করা হয় য এ স াের 
কি উটার, মেডম এবং মেয় ার িমটার সরবরাহ করা হেয়েছ। স ােরর LEAF এবং CEAL বেলন য তারা 
মাছ ও গবািদপ র িচিকৎসােথ িবিভ  সম া সনা বক ব াপ  দান কেরন। ষক ত  সবা কে  সমেবত 
কেয়কজন ষকেকর সােথ কথা বেল জানা যায় য এ প সবা ক  াপেনর ফেল মৎ  ও গবািদপ  পালন, রাগ 
দমেন কাযকরী সবা ও পরামশ পেয় আসেছন। কে র CEAL বেলন য, ি েজর অভােব গবািদ প র কা, 
ইনেজকশন, সংর েণ অ িবধার স ুখীন হেত হয়। এ স াের সমেবত এক  CIG েপর সদ েদর সােথ সা াত 
হয় যারা মৎ জীিব। তােদর স য় ১.১০ ল  টাকা। এ CIG প  রিজে শন  এবং িনেজেদর অথায়েন তারা 
সিমিত অিফস তরী কেরেছ।  

 

বািঘলী ইউিনয়ন সদর উপেজলাঃ এ ইউিনয়েনর ািনস েদর CIG সদ েদর সােথ আলাপ হয়। ত রা কে র 
আওতায় ি ম উপােয় জনন, গ  মাটাতাজাকরণ, হাস/ রগী লালন-পালন, ভ াি েনশন ইত ািদ িবষেয় িশ ণ 
পেয়েছন। CIG প  এক  নিপয়ার ঘােষর ট াপন কেরেছ। CIG সদ রা জানান য, কে র আওতায় 
িশ ণ পেয় তারা ব উপ ত হেয়েছন। া  িশ েণর ারা গাভী পিরচযা কের অিধক ধ উৎপাদন কের 

িবতরেণর মা েম আিথকভােব লাভবান হে ন বেল তারা জানান।  
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ময়মনিসংহ 
দা া ইউিনয়ন, াগাছাঃ দা া ইউিনয়ন  FIAC স ার  পিরদশন করা হয়। িষ িবভােগর উপ-সহকারী িষ 

কমকতা জানান য, িতিদন ৮-১০ জন ষক তার কােছ িষ পরামশ হণ করেত কে  আেসন। িষ সম া 
রিজ াের অ  করা হয় এবং ষকেক সম া িনরসেন সি পশন দান করা হয়। কে র আওতায় এ 
স াের মেয় ার িমটার দান করা হেয়েছ। স ার েক কি উটার/ াপটপ, মেডম ও ি ার পিরলি ত হয়। 

FIAC এর কমকতারা জানান স ার  আ িনকায়েন কি উটার সাম ী েয়াজন।  
 

গািব বাড়ী াম, দা া, ইউিনয়ন, াগাছাঃ এক  মিহলা CIG েপর সদ েদর সােথ আলাপ করা হয়। 
আেলাচনাকােল জানা যায় য, প র স য় ঊনস র হাজার টাকা। তারা তােদর সি ত অথ াংেক জমা রােখন। 
২০১৪ সােল তারা িনজ  ৪১০০০ টাকা িদেয়  ইউিরয়া তকারী য  িবে ােয়ট য় কেরেছন। কে র আওতায় 
CIG সদ রা ঘেরর আিঙনায়, পিতত জিমেত সবিজচাষ, পাকা দমেন ফেরামন ফাে র বহার, বীজ সংর েণর 
কৗশল/প িত িবষেয় িশ ণ পেয়েছন। 

 

মারগািত ইউিনয়ন, াগাছাঃ এ ইউিনয়েনর এক  গাভী পালন CIG েপর একজন সদ  জানান য, কে র 
আওতায় গ র রাগ সনা করন,িচিকৎসা, কা দান িবষেয় িশ ণ পান। এ সদ  তার বাড়ীেত এক  বােয়া াস 

া  তরী কেরেছ যা পিরদশনকােল দখা গেছ। এই গাভী পালন CIG এর স য় ব কম যা তারা বলেত চানিন। 
তেব CIG  রিজে শন ত।  

 

৪নং মারগাতা ইউিনয়ন, াগাছাঃ এ ি েমর এক  মৎ চাষী CIG েপর সােথ আেলাচনা হয়। CIG সদ  
পাথ তীম আচায জানান য, কে র আওতায় তারা আ িনক মৎ চাষ ি  িবষেয় িশ ণ লাভ কেরন। 

কে র আওতায় এই CIG ক ভাল, pellet Machine দান করা হেয়েছ। CIG সদ  বেলন য, কে র 
আওতায় িবধা াি র েব তার বাৎসিরক আয় িছল একল  টাকা। িক  বতমােন বাৎসিরক আয় ২.৫০ ল  টাকা। 

 

বলর ইউিনয়ন, ি শালঃ এ ি েমর এক  মিহলা CIG েপর সদ েদর সােথ সা াত করা হয়। এ  এক  
রিজে শন ত CIG । কে র আওতায় তারা বািড়র আি নায় সবিজচাষ, আইিপএম প িত এবং িলডারশীপ 

িবষেয় িশ ণ পেয়েছন বেল ক  সংি  কমকতারা জানান। এ প  িনয়িমত স য় করেছন এবং অথ স েয় 
তারা াংক একাউ  পিরচালনা কেরন।  

 

কাঠাল ইউিনয়ন, ি শালঃ এক  রিগ পালন CIG এর সদ েদর সােথ আলাপ হয়। পিরদশনকােল জানা যায় য, 
কে র আওতায় এই CIG প েক িতন হাজার রগীর বা া টােত স ম এক  হ াচারী তরী কের দয়া হয়। এ 

যাবত স য় মা  পয়তাি শ হাজার টাকা। তেব একই ইউিনয়েনর এক  গাভী পালন CIG র সদ েদর সােথ আলাপ 
কের জানা যায় য, তােদর প র স য় ২.৫০ ল  টাকা। 

 

বলর চরপাড়া, ি শালঃ বলর চরপাড়া CIG এক  ফসল উৎপাদনকারী CIG । এ েপর সদ েদর চাষাবােদর 
িবধােথ ৫০০ ট বািড়ড পাইপলাইন াপন করা হেয়েছ। পাইপ লাইন াপেনর েব কাচা নালা বহার করেত হত 

ফেল পািনর অপচয় হত এবং বািড়ড পাইপ াপেনর ফেল পািন পিরবহেন িবধা ি  হেয়েছ অ িদেক পািন অপচয় 
রাধ হেয়েছ এবং কম খরেচ অিধক সচ িনি ত হেয়েছ বেল সদ রা জানান।  

 

গাজী র 
গাজী র সদর উপেজলাঃ এক  ষক ত  ও পরামশ ক  বা FIAC পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল দখা যায় 
য, এ স াের কে র আওতায় কি উটার, মেডম, মেয় ার িমটার, আসবাবপ  সরবরাহ করা হেয়েছ। 
স ার েত িষ িবষয়ক এক  যা ঘর তরী করা হেয়েছ। ািপত যা ঘর  িষ সেচতনতা ি েত ব সহায়ক 

বেল সমেবত ষেকরা জানান। িষ ত  ও সবা কে  সমেবত এক  ফসল উৎপাদনকারী CIG েপর সদ রা 
বেলন য, তােদর েপর স য় এক ল  চি শ হাজার টাকা।  
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িচ -১ ফািজলহা  ইউিনয়ন  ষক ত  ও পরামশ ক  (FIAC) , 
দল য়ার, টা াইল 

িচ -২ ষক ত  ও পরামশ ক  (FIAC) এর সেচতনতা ি লক 
িমউিজয়াম 

 

িচ -৩ িশ ণ া  নারী CIG সদে র বাড়ীর আি নায় সবিজ চাষ 
(মা দ র াম,আ য়া ইউিনয়ন, দল য়ার, টা াইল) 

িচ -৪ িশ ণ া  নারী CIG সদে র বাড়ীর পিতত জিমেত সবিজ চাষ 
(মা দ র াম,আ য়া ইউিনয়ন, দল য়ার, টা াইল) 

 

িচ -৫ মিহলা CIG সদ গণ (আ য়া ইউিনয়ন, দল য়ার) িচ -৬ প পালন CIG এর সদ গণ (বািঘলী ইউিনয়ন, টা াইল সদর) 
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িচ -৭ গািব বাড়ী মিহলা িষ CIG সিমিত ( দা া ইউিনয়ন, াগাছা, 
ময়মনিসংহ) 

িচ -৮ গািব বাড়ী মিহলা িষ CIG সিমিত সদে র বাড়ীর আি নায় ি  
চাষ 

িচ -৯ বড়পািখয়া মৎ চাষ CIG সদে র  মৎ চাষ ি ম ( দল য়ার 
ইউিনয়ন, টা াইল) 

িচ -১০ দা া ইউিনয়ন  FIAC এর উপ-সহকারী িষ কমকতার িনজ 
উে ােগ গেড় তালা িষ জা ঘর ( াগাছা, ময়মনিসংহ) 

 

১৪। ক  কায ম স সারণঃ ১৯৮০.৪১ কা  টাকা েয় াশনাল এি কালচারাল টকেনালিজ ক  (এনএ িপ) 
ফজ-২ এর াবনা পিরক না কিমশেন ি য়াধীন আেছ। া িলত েয়র ৩৭১.৭১ কা  টাকা িজওিব এবং 

১৬০৮.৭০ কা  টাকা ক  সাহা । ািবত কে র স সারন কায ম দেশর ৭  িবভােগর ৫৭ জলার ২৭০  
উপেজলায় বা বািয়ত হেব। 
 

১৫। কে র ভাবঃ এনএ িপ কে র আওতায় ২০০১২  CIG এর সদ েদর চািহদামািফক স সারণ কােজ 
িনেয়ািজত করার মা েম অিধদ রস েহর স সারণকােজর িবেক ীকরেণর চনা ঘেটেছ। কে র আওতায় 
৭৩২  FIAC িতি ত হেয়েছ। িষ স সারণ, মৎ  স সারণ ও ািণ স েদর ২৮৬০৫৩৩ জন ষক ও 
খামারী িষ ত  ও পরামশ ক  হেত িনয়িমত পরামশ হণ করেছন যার ফেল অিধদ েরর স মতা ি র সােথ 
উৎপাদনশীলতা বাড়েছ।  
১২৮০জন CEAL এর দ তা ও মধার স ি  সাধেনর লে  িশ ণ ও লিজি ক সােপােটর মা েম অিধদ েরর 
পশাগত দ তা ি  পাে । এডভা ড এবং বািণিজ ক মৎ  চােষর উপর ২৭৪২ জন LEAF ক িশ ণ দােনর 

মা েম মৎ  উৎপাদনশীলতা ি  করেত চাষী উ  করা হেয়েছ যার ফেল মৎ  চােষ উৎপাদনশীলতা ১১০% ি  
পেয়েছ। এছাড়াও িষ স সারন অিধদ র, মর  ও ািণস দ অিধদ েরর কমকতােদর পশাগত িবষেয় দেশ ও 

িবেদেশ মা াস, িপএইচিড অজন ও িশ ণ দােনর মা েম ািত ািনক দ তা ি  পেয়েছ। উৎপাদন পরবত  
কায ম, সা াই চইন, বসায় শাসন িবষেয় ১৫০০০ এর উপর সরকারী, বসরকারী পযােয়র কমকতা, ট ার 
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এবং ষকেদর িশ ণ দান করা হেয়েছ। ৪০২  CIG পেক মােকট িলংেকজ এ িনেয় আসা স ব হেয়েছ । ফেল 
িবিভ  িষ পে র ৬-২২% আয় বেড়েছ। ১৫০০০ ষক, ট ার এবং স সারণ কম েদর দয়া পা . ােনর 
আওতায় গ ত CIG সং া ২৬৭০ । যার মাট সদ  সং া ায় ৫৩৪০০। CIG ষকেদর ৬০% ন ন িষ 

ি  ও িষ ব াপনা মেনই িষ কাজ করেছন। হ ালীর আয় খামােরর বিশ  ও আকার িনিবেশেষ ৬০% 
ি  পেয়েছ এবং সেবাপির িষ উৎপাদনশীলতা ১০% ি  পেয়েছ। হােভ  ােনজেম  িবষেয় িশ ণ, দশনী 

এবং এ েপাজার িভিজট, পা  হােভ  য়- িত ২৫-৪০% হেত ১০-১৫% এ াস করার ে  ণ অবদান 
রেখেছ। 

 
১৬। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(ক) িষর উৎপাদনশীলতা ি র লে  

িষ ি  ব া শি শালীকরণ 
এবং গেবষণা ও স সারণ মে  
যাগ  ঢকরণ ; 

কে র আওতায় গ ত CIG সং া ২০০১২  । যার মাট সদ  
সং া ায় ৪ ল । CIG ষকেদর ৬০% ন ন িষ ি  ও িষ 

ব াপনা মেনই িষ কাজ করেছন। হ ালীর আয় খামােরর বিশ  
ও আকার িনিবেশেষ ৬০% ি  পেয়েছ এবং সেবাপির িষ 
উৎপাদনশীলতা ১০% ি  পেয়েছ বেল জানা গেছ। 

(খ) ফসল, মৎ  ও প পালন 
কায েম  ও াি ক ষকেদর 
Common Interest Group 

(CIG) গঠেনর মা েম তােদর 
সম া িচি ত কের নীিতিনধারণ 
পযােয় িতফলন; এবং 

২। এনএ িপ কে র আওতায় ২০০১২  CIG এর সদ েদর 
চািহদামািফক স সারণ কােজ িনেয়ািজত করার মা েম 
অিধদ রস েহর স সারণকােজর িবেক ীকরেণর চনা ঘেটেছ। 

কে র আওতায় ৭৩২  FIAC িতি ত হেয়েছ। িষ স সারণ, 
মৎ  স সারণ ও ািণ স েদর ২৮৬০৫৩৩ জন ষক ও খামারী 

িষ ত  ও পরামশ ক  হেত িনয়িমত পরামশ হণ করেছন যার 
ফেল অিধদ েরর স মতা ি র সােথ উৎপাদনশীলতা বাড়েছ। 
১২৮০জন CEAL এর দ তা ও মধার স ি  সাধেনর লে  িশ ণ 
ও লিজি ক সােপােটর মা েম অিধদ েরর পশাগত দ তা ি  
পাে । এডভা ড এবং বািণিজ ক মৎ  চােষর উপর ২৭৪২ জন 
LEAF ক িশ ণ দােনর মা েম মৎ  উৎপাদনশীলতা ি  
করেত চাষী উ  করা হেয়েছ যার ফেল মৎ  চােষ উৎপাদনশীলতা 
১১০% ি  পেয়েছ। এছাড়াও িষ স সারন অিধদ র, মৎ  ও 

ািণস দ অিধদ েরর কমকতােদর পশাগত িবষেয় দেশ ও িবেদেশ 
মা াস, িপএইচিড অজন ও িশ ণ দােনর মা েম ািত ািনক 
দ তা ি  পেয়েছ। 

(গ) উ  স  পে র সং েহা র 
 সংেযাজন ও বাজার ব ার 

উ য়েনর মা েম ষেকর আয় 
ি । 

উৎপাদন পরবত  কায ম, সা াই চইন, বসায় শাসন িবষেয় 
১৫০০০ এর উপর সরকারী, বসরকারী পযােয়র কমকতা, ট ার এবং 

ষকেদর িশ ণ দান করা হেয়েছ। ৪০২  CIG পেক মােকট 
িলংেকজ এ িনেয় আসা স ব হেয়েছ । ফেল িবিভ  িষ পে র ৬-
২২% আয় বেড়েছ। ১৫০০০ ষক এবং স সারণ কম েদর দয়া 
পা  ােনর আওতায় গ ত CIG সং া ২৬৭০ । যার মাট সদ  

সং া ায় ৫৩৪০০। CIG ষকেদর ৬০% ন ন িষ ি  ও িষ 
ব াপনা মেনই িষ কাজ করেছন। হ ালীর আয় খামােরর বিশ  

ও আকার িনিবেশেষ ৬০% ি  পেয়েছ এবং সেবাপির িষ 
উৎপাদনশীলতা ১০% ি  পেয়েছ। হােভ  ােনজেম  িবষেয় 

িশ ণ, দশনী এবং এ েপাজার িভিজট, পা  হােভ  য়- িত ২৫-
৪০% হেত ১০-১৫% এ াস করার ে  ণ অবদান রেখেছ। 
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১৭। বা বায়ন সম াঃ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৮। 

   ১৭.১ পিরদিশত FIAC (Farmer’s Information and Advice Cintre) এর কেয়ক  ও 

  কি উটার সাম ী ছাড়া কায ম চলেছ; 

১৭.২ FIAC এর ািণস দ কে ােন  স াের রি জােরটর না থাকার গবািদপ র কা ও ঔষধ 

  সংর েণ সম ার স ুখীন হেত হে ; 

 ১৭.৩ CIG েপর মে  অেনক েলার স েয়র অ গিত সে াষজনক নয় এর িপছেন উৎসাহ, উ ীপনার 

  অভাব রেয়েছ; 

১৭.৪      অিধকাংশ CIG এর রিজে শন স  হেলও িক  িক   CIG এর রিজে শন কাজ স  হয়িন; 

 

১৭.৫ ক  বা বায়ন শেষ  কান seet Plan দখা যায়িন; 
 

১৭.৬ ক  িষ ম ণালয় ও প  স দ ম ণালয় অধীন অেনক েলা সং া ক ক বা বািয়ত হেয়েছ;

 সং া েলার মে   সম েয়র অভাব পিরলি ত হেয়েছ; 
 

১৭.৭ ক  সরাসির িষ ম ণালেয়র অধীেন এিকট PSU গঠন কের বা বায়ন করা হ য়েছ। ত   

 পে  ম ণালয় বাৱ বায়নকারী সং া হেল তদারিকেত ঘাটিত থােক। কান সং ার অধীন 

 বা বািয়ত না হওয়ায় বা বািয়ত কে র স েদর র ণােব ণ/ম েদর সম া হেত পাের। 
 

     পািরশঃ 

 ১৮.১ য সকল িষ ত  ও পরামশ কে  কি উটার ও কি উটার সাম ী নই কে র পরবত  পযােয় 

 তা সরবরাহ করা যেত পাের; 

    ১৮.২ কে র ২য় পযােয় সফল িষ ত  ও পরামশ কে  রি জােরটর সরবরাহ করা যেত পাের; 

   ১৮.৩ য সকল CIG প স েয় িপিছেয় আেছ তােদর স েয়র িবষেয় উ  করেত হেব। ১ম পযােয়র 

 CIG প স েহর মে  যারা স েয় এিগেয় আেছ এবং িষকােজ িবিনেয়াগ কেরেছ তােদর িবেশষ 

 েণাদনা দয়া যেত পাের; 

   ১৮.৪ য সকল CIG এখনও রিজে শন করা হয়িন স েলার রিজে শন কাজ স  করেত িষ 

 ম ণালয় এবং মৎ  ও ািণ স দ ম ণালয় উে াগ হণ করেব;  

   ১৮.৫ বািড়র আি না, পিতত জিমেত সবিজ চাষ িবষেয় িবেশষ কের মিহলােদর িশ ণ দান কম চী 

 পরবত  পযােয় স সারণ করেত হেব; 

   ১৮.৬ সমি ত বালাই ব াপনা িবষয়ক এক  ক  চলমান রেয়েছ তাই এনএ িপ কে র আইিপএম 

 সং া  কাযাবলীর সােথ ততা পিরহার করেত হেব; 

 ১৮.৭ এনএ িপ িভ  অ  কান চলমান কে র সােথ স ৃ  ষকেদর এনএ িপ’র পরবত  পযােয়র 

 CIG সংগঠেন অ  করা যােব না; 

 ১৮.৮ এনএ িপ ১ম পযােয়র গেবষণার মা েম উ ািবত ি স হ এনএ িপ-২য় পযােয়র ক  
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 এলাকায় CIG এর মা েম স সারণ করা যেত পাের; 

 ১৮.৯ ািণ স েদর উৎপাদনশীলতা ি র করেত িশ েণর পাশাপািশ ঘাষ চােষ (িবেশষত নিপয়ার 

 ঘাস)  দান করা যেত পাের; 

 ১৮.১০ িশ েণর ে  ততা পিরহাের ষকগেণর ছিব ও মাবাইল ন রসহ এক  ডাটােবজ তরী করা 

 যেত পাের; 

 ১৮.১১ কে র বা বািয়ত কােজর External Audit স  কের তার িতেবদন আইএমই িবভােগ 

 রণ করেত হেব; এবং  

ভ         ১৮.১১ ভিব েত এ ধরেণর ক  হণ করা হেল এক  লীড এেজ ী রাখা সমীচীন হেব;  

 ১৮.১২ িবিভ  ম ণালয় ও সং ার সম েয় ক  হণ না কের সমা  কে র সাফে র আেলােক 

 ম ণালয় েলা িনজ িনজ ক  হণ ও বা বায়ন করেত পাের। 
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পিরিশ  –‘ক’ 

 Component-wise Progress (As per latest   approved   PP): PCU (final) 
(In lakh Taka)       

Econ.Cod
e 

Items of work (as per DPP) Unit Provision as per 
PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financi

al 
(Taka) 

Physic
al 
(Qty.) 

Financi
al 
(Taka) 

Physic
al 
(Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A. Revenue Component             
4500 Salary of Deputed Officers Person      
4600 
 
 
4700 

Contractual Core Staff 742 
mm 

147.21  138.79   

Accountant (1 person) mm      
Computer operator / Data Analyst  mm      
Allowances  0.00     

4800 Supply and Services       
4801 TA/DA Ls 13.50  13.47   
4813 Vat Ls -  0.00   
4823 Petrol and Lubricant Ls 15.14  11.95   
4828 
  

Office supply and consumable Ls 27.59  22.42   
Logistic support for P&EW,DAE Ls      

4833 Production and dissemination of MIS 
Materials and digital center at BARC 

Ls 18.24  18.22   

4840 
 
 

Short term (Local Training) /seminer / 
workshop/ conference/ meeting / study visit 
etc. 

29 
batch 

71.08  59.59   

International Training of M & eExperts       
4842 & 
4845 

Seminar/Conference/Workshops/Meeting/S
tudy Visit etc. / Entertainment 

38 
Nos. 

89.70  78.68   

4846 Vehicle hire/transportation LS 21.23  12.45   
4874 Consultant and consultant sevices 

National Core Contractual Experts 
956 
mm 

1075.00  1056.97   

Contractual National Core Experts 
 (4 person X mm) 

60 mm 99.12  69.88   

Consultancy firm to develop, implement and 
maintain MIS 

1  128.00  123.65   

Consultancy firm for concurrent M&E 1 120.05  119.48   
Consultancy firm for impact assessment 1 112.81  112.15   
Performance audit firm 2 191.89  181.01   
Independent expert reputing LS 15.00  15.00   
Consultansy service for NATP phase-2 
preparation 

80 mm 160.40  69.33   

Cosultancy service for base line survey 1 No. 0.00  0.00   
Consultansy firm for impact assessement 1 0.00  0.00   
       4883 Honorarium & Remuniration  0.00  0.00   

4899 Miscellaneous and other operational cost LS 520.08  422.06   
GOB contribution (in kind)  (Office space & 
manpower) 

 120.00  120.00   

4900 Renovation, Maintenance and Repair Ls 34.40  27.12   
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Econ.Cod
e 

Items of work (as per DPP) Unit Provision as per 
PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financi

al 
(Taka) 

Physic
al 
(Qty.) 

Financi
al 
(Taka) 

Physic
al 
(Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Total of revenue component (PA/GOB)  3059.36  2760.66   
Capital Component        
6807 4-Wheel Jeep (no.), microbus, car 3 no. 59.66  59.66   
6815 
 
 

Equipment & software for ICT & MIS  Ls 887.17  887.17   
Computer & accessories (Printer, color 
printer, scanner etc.) 

Ls 48.71  48.21   

6819  
 

Office equipment       
Fax Machine (no.), Scanner(no.) 
Photocopier (no.), Telephone &Intercom 
Multimedia Projector (no.) 

  
12.48 

  
12.48 

  

6821  Furniture Ls 6.20  6.20   
 6827 Electric Equipment  8.71  8.71   

Air Cooler (Split Type) (no.) 
IPS (1400 VA)(no.) 

      

6851 Miscellaneous equipment & materials 
(Digital camera, video camera, multimedia, 
foot pump, irrigation equipment, other 
office equipment etc.) 

Ls 44.00  42.63   

  Total of Capital Component (PA)  1066.93  1065.06   
7900 CD VAT and Taxes Ls 54.71  54.71   
  Total of Capital Component (PA+GOB)  1121.64  1119.77   
  Grand Total (Revenue + Capital)  4181.00  3880.43   
 
Component-wise Progress (As per latest   approved   PP): Research Component (PIU-BARC)  
                                                                                                                              (In lakh Taka) 
Econ.Cod
e 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 
for 
deviation 
(±) 

Financia
l* 

Physical 
(Quanti
ty) 

Financial Physical 
(Quantit
y) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A. Revenue component 
4500 Deputed Officer  No.  1  1  
4600 & 
 
 4700 

Pay of Contractual Core Staff 7 
Person 
(MM) 

100.00 7 (504) 94.71 7 
(-) 

 

Allowances LS 7.50  6.81 LS  
4800 Supply & Services: 
4801 TA/DA LS 25.00 LS 13.99 LS  
4813 VAT  0.00  0.00   
4822 & 
4823 

Petrolium, Gas, Fuel, Oil etc. LS 49.00 LS 16.94 LS  

4828 Office Supply and Consumables LS 47.01 LS 46.98 LS  
4829 SPGR proposals LS 6059.00 

 
LS 5992.06 

 
108 
 

 

4833 Books, Journals and other related 
materials 

LS 30.00 LS 24.00 LS  
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Econ.Cod
e 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 
for 4840 

 
 

National Training  4779 
Perso
n 

585.00 
 

650 583.53 
 

4977  

International short term training / Post 
Doctoral Fellowship 

187 
Perso
n 

952.00  17 952.00 174  

Higher studies: Local  Ph.d 60 
Nos. 

412.00 60 405.33 60  

International higher studies (Ph.D) 30 
Perso
n 

1315.00 30 1315.00 29 One died 
during 
pursurati
on of 
course 

4842 & 
4845 

Workshop/ Seminar/ meeting/ 
Conference/ Study Visit etc. 

8346 
Perso
n 

197.00  2000 196.71 9508  

4842 International Workshop/ Seminar/ 
meeting/ Conference/ Study Visit etc. 

207 
Perso
n 

700.00  207 687.27 207  

4846 Vehicle Hire LS 82.00 LS 81.98 LS  
4874 National core contractual Expert 10 

Perso
n 

562.00 10 
 

476.32 10  

National Short-term Consultants LS 63.00 LS 43.03 5 person 
(22 mm) 

 

Consultancey fees for renovation & 
vertical expansion of training building 
(3rd &4th floor at BARC 

LS 40.00 LS 
 

39.43 - 
 

 

International Consultants & consultancy 
Services 

LS 222.00 LS 
 

178.71 3 person 
(19 mm) 

 

4883 Honorarium, Remuneration & sitting 
allowance 

LS 28.00 
 

LS 
 

28.00 
 

LS 
 

 

4899 Miscellaneous & Other operational Cost LS 358.49 LS 324.72 90  

GOB Contribution (In kind- office space,   
manpower etc.) 

LS 190.00 LS 190.00 LS  

4900 Repair, Maintenance & Renovation 
 Vehicle, Office equipment, Operation, 

Repair &maintenance. 
Electric, sanitary and civil repair & 
maintenance of office space incliding 
connection from 500 KVA generator to 
different office building of BARC 

LS 97.00 
 

LS 
 

91.64 
 

LS 
 

 

Renovation of BARC complex for PCU, 
PIU,KGF offices & vertical expansion of 
training building(3rd & 4th floor),  
External gas, electrification, electricity & 
water connection, Overhead water 
tank, Renovation for propsed display 
centre building with air condition 
system 

LS 696.00 
 

LS 
 

585.11 
 

Two 
floor 
 

 

Total Revenue (A)  12817.98  12389.88   
B. Capital Component 
6807 Vehicles: Car- 1 no., Jeep- 1 no. & 3 125.00 3 123.33 (-) 3  
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Econ.Cod
e 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 
for Microbus- 1 no.  (1microb

us) 
6813 SPGR Equipment LS 

 
3192.99 

 
LS 
 

3021.29 
 

67 
 

 

6815 
 
 
 
 
6819 

Computer & Accessories Computer, 
printer & accessories  

LS 
 

63.02 LS 62.57 -  

Computer software LS 
 

12.01 LS 
 

9.77 - 
 

 

Office Equipment  LS 36.00 LS 33.21 -  

6821 Furniture LS 
 

66.01 LS 56.66 -  

6827 Electrical Equipment 
 Lift  No. 145.00 4 131.89 2  

Diesel generator  No. 55.00 1 55.00 1  
Transformer with sub-station No. 45.00 1 - -  
External electricity & PFI system for 
training building 

LS 16.00 LS 
 

- -  

Air Cooler (split type) Amplifier,TV 
(LCD/LED monitor), Dish/Antina, 
speaker, IPS(1400VA), AC for 
conference room, training 
room,dormitory of newly renovated 
yraining bulding 7 replacement of AC 
for conference room 

LS 53.00 LS 47.18 -  

6851 Digital display centre in BARC complex No 160.00 1 59.74 1  
Miscellaneous Equipment & materials LS 56.99 LS 53.45 -  

 Total of Capital component  4026.00     
7900 CD VAT for 3 vehicles 

 & SPGR equipment 
LS 360.00 

 
LS 112.78 

 
-  

 Total Capital (B)  4386.00  3766.88 (-)   
  Total (A + B)  17203.00  16156.76   
 Project Preparation Phase  280.00  0.00   
 Grand Total  17483.00  16156.76   
  05.  Component-wise Progress (As per latest approved   PP):  KGF  (In lakh Taka)   
Econ. 
code 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 
for 
deviation 
(±) 

Financial* Physical 
(Quantity) 

Financial Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A) Revenue Component 
4600  Pay of Contractual Core Staff No  124.86 08 Person 124.86 08 Person  
4700 Allowances  18.12  18.12   
4801 TA/DA  22.99  22.99   
4822         
& 
4823 

Petroleum, Gas, Fuel & Oil, 
utilities 

 36.52  36.52   

4828 Office Supply & Consumables LS 40.53 LS 40.53 LS  
4829 Funding of CGP  3223.15  3223.00   
4840           
& 
4842 
 

National /International/ 
Training/Workshop/Seminar/ 
Conference/Meeting/Sitting 
Allowance/Entertainment/Study 

No 188.84       26 188.84       26  
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visit 

4846 Hiring of Vehicles LS 47.57 LS 47.57 LS  
4874 National Core Contractual 

Expert/Monitoring & Evaluation 
No 606.53 09 Person  605.28 09 Person  

4899 Miscellaneous & other Cost LS 250.05 LS 182.18 LS  
4900 Repair & Maintencence LS 44.80 LS 43.68 LS  
Total  Revenue (A)  4603.96  4533.57   
B) Capital Component                            
6807 Vehicles/Jeep (1) / Microbus (2) No 66.43 03 62.18 03  
6813 CGP Equipment  11.00  10.00   
6815 Computer & Accessories No 20.92 18                   18.72 18                      
6819 Office Equipment No 7.22 04 6.24 04  
6821 Furniture LS 8.46 LS 7.28 LS  
6827 Electrical Equipment No 10.92 16 10.40 16  
6851 Miscellaneous Equipment & 

Materials 
LS 25.11 

 
LS 14.56 LS  

7900 CD. VAT LS 47.00 LS 47.00 LS  
Capital component (B)  197.06  176.38   
Grand Total  (A + B)   4801.02  4709.95   
 

Component-wise Progress (PIU-DAE) 

          (In lakh Taka)   
Econ.Cod
e 

Items of work (as per PP) Unit Provision as per PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 (Up to December 
,2014) 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financial 

(Taka) 
Physica
l (Qty.) 

Financial 
(Taka) 

Physica
l (Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7  
Revenue Component             
Manpower for PIU             
4501 Salary of Deputed Officers Person 110.70 5 99.64 5  
4601 Salary of Deputed Staff  Perso

m 
44.09 7 

31.56 7 
 

4700 
  

Allowances (Deputed officersand staff) Ls 198.85 Ls 129.33 Ls  
Contractual Core Staff (3 persons) mm 67.86 217 58.29 214  

4800 Supply and Services         
4801 TA/DA Ls 116.80 Ls 108.38 Ls  
4823 Petrol and Lubricant Ls 327.07 Ls 316.99 Ls  
4828 
  

Office supply and consumable Ls 109.51 Ls 104.79 Ls  
Logistic support for P&EW,DAE Ls 41.03 Ls 35.90 Ls  

  CIG Related Activities         
 4899 
  

Union Micro Plan preparation no. 119.87 6677 119.56 6670  
Upazila Micro Plan Preparation  30.00 600 30.00 600  
Upazila Micro Plan approval  30.00 600 30.00 600  
Monitoring/Study/Survey by P&EW, 
DAE 

no. 40.00 4 
39.97 4 

 

Demonstration related activities no. 2152.83 51610 2152.81 52347  
Validation Trials no. 8.47 163 8.47 163  
Homestead Vegetable Gardening no. 113.98 11408 113.98 11408  
Field Days no. 622.47 46931 606.87 44659  
Support for  Horticultural Nursery in no. 2.00 1 2.00 1  
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Econ.Cod
e 

Items of work (as per PP) Unit Provision as per PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 (Up to December 
,2014) 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financial 

(Taka) 
Physica
l (Qty.) 

Financial 
(Taka) 

Physica
l (Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7  
Upazila 
Motivational Tours (Farmers' group) Group 178.21 935 150.69 815  
District Agricultural Fairs no. 95.00 150 95 150  
Upazila Agricultural Fairs no. 360.00 720 360 720  

4833 Information and dissemination 
materials 

Ls 76.62 Ls 
76.26 Ls 

 

 National Training         
4840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4842 
 
 
 
 
4840 

CIG farmers training  P/day 3815.90 922530 3638.24 894030  
CIG leaders training P/day 397.30 97530 397.30 97530  
NGO/Agril.marketing workers training P/day 11.35 3,600 11.35 3600  
Short term Local Training         
Capacity building training on PRA tools, 
2/3 days  

Person 8.45 426 8.45 426  

Training on production technology 
(SAAOs,AAEOs), 3 days 

Person 358.58 27571 358.58 27571  

Technology training and 
soc.mobilization for Officers 
(Upazila/Districts),2/3 days  

Person 39.66 1963 39.62 2001  

       Training on ICT skill 
development(Upazila /District DAE staff  

Person 29.99 280 29.99 280  

Training on ICT skill 
development(Upazila officers/officers 
of central office) 

Person 49.99 360 49.99 360  

Training for ATI Teaching staff, 6 days  Person 2.15 126 2.15 126  
In-service training of SAAOs, 3 days   0.00  0 0  
International Training         
Plant Protection training for operating 
laboratory (short training) 

Person 17.36 3 17.36 3  

Short training  Person 115.87 17 115.63 10  
Study tour  Person 691.69 251 689.48 286  
Higher Studies         
M.Sc.Ag (local)  Person 38.24 15 38.24 15  
Ph.D.(local) Person 164.38 25 154.37 24  

Seminar/Workshop         
4840 
 
4842 

National Seminar, Conference, 
Workshops, Meeting, Study Visit, sitting 
allowance etc.  

LS 81.74 Ls 75.40 Ls  

International Seminar/ Conference/ 
Workshops/Meeting/ Study Visit etc. 

LS 27.11 Ls 27.09 Ls  

4845 Entertainment  LS 2.86 Ls 2.12 Ls  
4846 Vehicle hire/transportation  185.51  177.88 Ls  
4852 Laboratory Apparatus, Glassware, 

Chemicals and consumables 
LS 17.14 Ls 17.14 Ls  

 Consultants & Consultancy Services         
 4874 National Short term consultants         

National short term consultants  mm 28.82 15 28.72 15  
National Core Contractual Experts         
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Econ.Cod
e 

Items of work (as per PP) Unit Provision as per PP 
(3rd Revised) 

Actual Progress 
 (Up to December 
,2014) 

Reasons 
for 
deviatio
n (±) Financial 

(Taka) 
Physica
l (Qty.) 

Financial 
(Taka) 

Physica
l (Qty.) 

1 2 3 4 5 6 7  
Contractual National Core Experts (4 
person ) 

mm 302.50 261 301.04 257  

Fees for hiring experts/Hiring consulting 
firm 

 120.94 Ls 
 120.12   

 

4899 Miscellaneous and other operational 
cost 

 1057.32 Ls 995.81 
Ls 

 

GOB contribution (in kind)  (Office 
space & manpower) 

 150.00 Ls 150.00 
  

 

4900 District and central training facilities  no. 577.66 25 577.66 25  
Upazila training facilities no. 572.68 101 572.68 101  
Pesticide testing laboratory (Central PP 
lab of DAE Head Quarter) 

Ls 37.63 Ls 
37.63 Ls 

 

FIAC office at Union Parishads no. 458.08 720 456.93 720  
4901 Vehicle maintenance for project office 

(Head Quarter, Regions, Districts and 
Upazilas) 

Ls 136.74 Ls 129.98 

Ls 

 

Total Revenue  14343.0
0 

 13891.4
2 

 
  

Capital Component         
6807 4-Wheel Jeep for PIU no. 91.32 2 91.32 2  

Motor Cycle for Upazilas no. 104.79 124 104.79 124  
6813 Central Pesticide Testing Laboratory of 

DAE 
Ls 71.24  71.24 

Ls 
 

6815 Equipments and software for MIS (P&E 
Wing of DAE), Computers & Accessories 
(Laptop + Desktop), Printers with UPS,  

no. 380.61 414 380.28 414  

Online UPS  no. 0.00  0    
 6819 Office equipment for PIU 

 (fax 
machine,scanner,photocopier,telephon
e and intercom,multimedia projector) 

Ls 177.06 Ls 176.46 Ls  

6821 Furniture for DAE H.Q. Set 439.36 128 439.05 
Ls 

 
 

Furniture for FIACs  Unit 299.12 720 299.12 720  
 6827 Electric Equipment[Air Cooler(Split 

Type),IPS (1400 VA)] for PIU 
Ls 131.32 Ls 131.24 Ls  

6851 Miscellaneous equipment & materials 
(Digital camera, video camera, 
multimedia, foot pump, irrigation 
equipment, other office equipment 
etc.) 

Ls 871.47 Ls 865.23 Ls  

7900 CD VAT and Taxes Ls 120.71 Ls 120.71 Ls  
  Total of Capital Component (PA+GOB)  2687.00  2679.43    

  Grand Total (Revenue + Capital)  17030.0
0 

 16570.8
5 
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Extension Component: PIU-DLS 
Econ.Co
de 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reaso
ns for 
deviati
on 

Financial Physical 
(Quanti
ty) 

Financi
al 

Physical 
(Quantit
y) 

 1 2 3 4 5 6 7 
  Revenue  
4500 
 

Salary  ( Officers) MM 72.61 346 67.90   
4600  Salary of staff MM 59.91 230 59.79   
4700 Allowance LS 64.92 LS 57.28   
4801 TA/DA for CEAL & PIU personnel LS 681.38  675.77   
4822 & 
4823 

Petroleum, Gas, Fuel Oil etc. LS 212.63 LS 199.06   

4828 Office Supply & Consumables LS 110.14 LS 97.24   
4899 Demonstration, Fair, Visit etc. 

technolgy demons. ,vaccination & 
deworming campaign 

LS 3018.29 LS 2430.6
6 

  

4833 Information, Extension dissemination 
materials 

LS 12.56  12.56   

4840 Higher studies/ training/ workshop/ 
visit/ study tour/ entertainment  etc.) 

LS 3000.28 LS 2445.1
3 

  

4842 Workshop/Seminar/Conference/Meeti
ng/Sitting allowances/NATP workshop 
etc. 

LS 38.23 43 33.26   

4845 Entertainment LS 4.63 LS 4.63   
4846 Vehicle hire LS 55.13  58.84   
4852 Laboratory & Field consumables LS 141.32 LS 141.32   
4874 Consultants and Consultancy services LS 295.86 223 295.86   
4899 Miscellaneous and Other operational 

cost & GOB contributation (in kind) 
LS 324.53 LS 323.61   

4900 Repair and Maintenance LS 150.40 LS 121.94   
 Sub-Total of Revenue (A)  8242.82  7020.8

5 
  

B. Capital 
6807 Jeep 1 No. 31.34  31.34   

Motorcycle for upazila field offices 124 No. 97.57  97.80   
By-Cycle for CEAL 1300. 49.69  49.69   

6813 Audio visual equipment Laptop(96),IPS(1200, 
Camera (St. 122+ Mvy.10) 

100.45  100.45   

6815 Computer & Accesories Computer (17) 
,color printer (1), UPS (1) 

128.64  123.52   

6819 Office equipment (Multi media,fax 
machine,photocopier,telephone (ls) 

No. 7.79  7.79   

6821 Furniture LS 167.88  152.04   
6827 Electrical equipment Speaker(1), IPS (2),Air 

cooler (8) 
13.34  10.84   

6851 Miscellaneous equipment & Materials LS 27.90  23.02   
7900 CD-VAT and Other Taxes LS 31.58  31.58   

 Sub-Total of Capital (B)  656.18  627.84   
Grand Total (Revenue + Capital)  8899.00  7648.69   
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Extension Component (PIU-SCDC) 
( lakh Taka)        

Econ.Code  Items of work  Target (as per PP) Actual Progress ( upto 
June, 2014) 

Reasons 
for 
deviation 
(±)  

 (as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

( % 
achieved) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A. Revenue Component 
4601 Pay of core contractual staff 

(direct recruited) 
Nos.  89.35 6 75.50 6  

4801 TA/DA - 6.61 LS 6.61 LS  
4806 Office rent - 59.54 LS 59.54 LS  
4823  Petrol, Gas, Fuel, Oil etc.   - 24.97 LS 24.97 LS  
4828 Office supply and consumables - 33.50 LS 33.50 LS  
4829 Local market infrastructure 

development, tissue culture lab. 
& improve existing flower market 
at Jikargacha and technology 
demos.) 

Nos. 215.00 4 sites 
+1400 

109.83 2+1450  

4840  Local (In country) - 67.08 15025 63.08 15245  
 National Workshop 
/Seminar/conference/meeting/ 
sitting/entertainment etc. 

- 61.84 127  61.84 
 

128  

4842 International workshop/ 
seminer/ study tour/visit etc. 

LS 129.63 13 batches 128.31 13 batches  

4846 Vehicle hire - 65.41 LS 64.41 LS  
4874 
 

Consultants & Consultancy       
 Core Contractual Experts 11 799.28 11 nos. 798.28 11 nos.  
 Fee for hiring short tern Expert 
including  Baseline Survey  

- 83.02 LS 83.02 LS  

 International consultant (Project 
mgt., Knowledge mgt., Business 
dev., Transportation & storage, 
Post harvest mgt., Marketing, 
Packaging, Training, 
Communication & Monitoring & 
Evaluation) 

mms 714.38 40 685.44 40 mm  

4883 Honorarium/Fee - 18.68 LS 18.68 LS  
4899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4900 
 

 Miscellaneous & other 
operational costs  

- 241.40 LS 206.67 LS  

GOB Contribution (In kind)  ( 
Office space & manpower) 

- 20.00 LS 20.00 0  

 Institutional Strengthening LS 16.54 LS 16.54   
 Packing Cartoon/ plastic 
containers etc. 

LS 7.00 LS 7.00   

 Strengthening farmer marketing 
Linkage 

LS 147.65 LS 121.10   

 Repair and Maintenance       
Vehicle, Office Equipment, 
Furniture 

- 11.25 
  

LS 11.25 LS  

Repair & maintenance of office - 8.51 LS 8.51 LS  
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Econ.Code  Items of work  Target (as per PP) Actual Progress ( upto 
June, 2014) 

Reasons 
for 
deviation 
(±)  

 (as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

( % 
achieved) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
space 

 Total Revenue Cost  (GOB)  2862.61  2678.28   
 Capital Component       

6800 & 
6807 

Asset  Acquisition       
Jeep 2 45.00 2 45.00 2  
 Micro Bus 1 29.50 1 29.50 1  
Refrigerator Truck 2 130.00 2 129.82 2  
 Motor Cycle 11 12.00 11 nos. 12.00 11 nos.  

6815 & 
6827 

Electrical Equipment (IPS 1400 
VA-2 nos., Air cooler ( Split type) 
– 14 nos.)-Generator-1+ Air 
cooler-4 and equipments for 
sorting facilities 

16 57.34 16 56.63 16  

6815  Computer & accessories ( 
Computer, printer & accessories- 
47 nos., On line UPS-1, Scanner-
1) 

50 46.77 50 46.02 50  

6819 
 
 
6821 

 Office Equipment ( Fax-2, 
Multimedia-3, Photo coppier-2, 
Phone, Intercom , LAN, Server, 
Printer etc.)-Photo copy-1 

8 14.21 8 14.16 8  

Office Furniture  LS 7.00 LS 6.89 LS  
6821 Furniture for Market Linkage – Ls - 17.19 LS 16.73 LS  
6851 Miscellaneous Equipment & 

materials, Bicycle(10)  
LS 21.53 LS 20.95 LS  

7900 CD/VAT and other Taxes - 28.85  28.85   
 Total Capital Cost ( GOB )  409.39 

 
 406.55 

 
  

 Total Project Cost ( GOB )  3272.00  3084.83   

 

DoF                                                                                                                                 (In lakh Taka)       
Econ.Code Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 

for 
deviation 
(±) 

Financial Physical 
(Quantity) 

Financial Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4500 Pay of Deputed Officer  Persons, 
mm 

99.00 5 person, 360 
mm 

97.00 5 person, 320 
mm 

 

4500/4600 Recruited Officer and  
 
Staff (Consolidated pay)  

person, 
mm 

1767.88 247 Persons  
 
17784 mm 

1536.45 247 Persons  
 
15800 mm 

 

4601 
 

Core Contractual Staff person, 
mm 

39.00 34 person, 
225 mm 

36.66 3 person, 216 
mm 

 

Allowances LS 348.37 LS 288.99 LS  

Supply & Services 
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Econ.Code Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 
for 4801 TA/DA for LEAF, DoF and 

PIU staff 
no. 835.35 1656 LEAF, 

PIU & DoF 
officer/staff 

825.26 1335 LEAF, 
PIU & DoF 
officer/staff 

 

4822 & 
4823 

Petroleum, Gas, Fuel, Oil 
etc.  

Litre/CM 151.19 LS 129.87 LS  

4828 Offices supplies & 
Consumables 

No. 104.52 LS 101.01 LS  

 Demonstration, Fair, Visit, 
etc. 

No. 1090.28 Demo- 5982, 
Field day- 
8652, 
Exposure visit- 
270, Fair- LS 

877.08 Demo- 5340, 
Field day- 
8652, 
Exposure visit- 
120, Fair- LS 

 

Pellet machine, Fishing net No. 199.07 Pellet 
machine- 154, 
Fishing net- 
1332 

198.03 Pellet 
machine- 154, 
Fishing net- 
1332 

 

Fish nursery No. 41.60 752 41.60 752  

4833 Preparation of extension 
and information materials 

No. 57.82 LS 57.81 LS  

4840 Higher Studies & Training (National) 

Ph.D.  Person 40.00 5 31.37 5  
M.S.  Person 4.00 2 4.00 2  
Training Person 

day 
1472.24 347648 

1162.97 
347648  

4840 International training/ 
visit/ workshop/ study 
tour etc. 

Person 626.99 177 568.22 159  

 4842 / 
4845 

Workshop/Meeting/Sitting 
allowance/Entertainment 
etc. 

No. of 
person 

33.63 25  25.53 19 
 

 

4846 Vehicles hire  no. 60.89 LS 60.89 304  

4852 Water Testing Kit for LEAF  Set 59.57 1656 59.57 1356  
Refill for water Testing Kit 
for LEAF  

Set 83.44 1335 56.67 0  

Spare Parts no. 4.17 LS 0.41 0  

4874 & 
4886 
 

Consultants & Consultancy 
Services  

      

Core Contractual Expert  person, 
mm 

242.73 3 person, 225 
mm 

236.06 3 persons, 192 
mm 

 

Survey Studies  LS 29.64 LS 14.65 LS  

4883 Honorium LS 1.97 LS 1.96 LS  

4899 
 

Miscellancous & Other 
operational costs  

LS 75.82 LS 75.25 LS  

GoB Contribution (In kind) 
(Office space & manpower 
) 

LS 100.00 LS 100.00 0  

4813 Taxes & VAT LS 0.00 LS 0 0  

4900 Vehicle,  
office equipment, 
 air cooler etc,  

LS 37.42 LS 24.43 LS Divide 
as code 
no. 
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Econ.Code Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons 
for repair and maintenance  

Total of Revenue Cost   7606.58  6719.97   
Capital Component 

6800 & 
6807 

Asset Acquisition       

Jeep  No. 31.39 1 31.39 1  
Motorcycle for upazila 
field offices 

No. 97.74 120 97.74 120  

Bicycle for LEAF No. 46.14 1521 46.14 1200  

6815 Computer ,printer, & 
Accessories 

8 Set 153.85 178  
 

152.26 148  

6819 Office equipment No. 6.61 Multimedia- 
1,Photocopier- 
2,Fax- 1, 
Telephone, 
intercom etc. 

4.61 Multimedia- 
1,Photocopier- 
2,Fax- 1, 
Telephone- 6 
intercom etc. 

 

6821 Furniture for PIU & Field 
offices 

No. 16.98 LS 13.47 LS  

6827 Electrical equipment Set/No. 9.61 Amplifier & 
speaker- 1,Air 
conditioner-7 

8.86 Amplifier & 
speaker 1,Air 
conditioner-5 

 

6851 Miscellaneous equipment 
& materials 

No. 5.19 Photocopier- 
1,  Multimedia 
projector, 
Refrigerator & 
others 

5.18 Photocopier- 
1,  Multimedia 
projector-3 
Refrigerator-1 
& others 

 

6851 Matching fund for goods 
procurement 

N/A 30.36 LS 30.34 LS  

7900 CD VAT & Other taxes N/A 31.58 LS 31.58 LS  

 Sub-total of Capital cost  429.43  421.59   

 Total  (Revenue + Capital )  8036.00  7141.56   
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জাটকা সংর ণ, জেলেদর িবক  কমসং ান এবং গেবষণা (২য় সংেশািধত) (কে ােন ঃ এ) শীষক 
কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

(সমা : ন ২০১৫) 
 

১। কে র নাম : জাটকা সংর ণ, জেলেদর িবক  কমসং ান এবং গেবষণা (২য় 
সংেশািধত) (কে ােন ঃ এ)   

২। বা বায়নকারী  সং া : মৎ   অিধদ র 
 

৩। শাসিনক ম ণালয় : মৎ  ও ািণস দ  ম ণালয় 
 

৪। কে র অব ান : ২২  জলার ১০২  উপেজলায়  

 ৫।     কে র বা বায়ন সময় ও য় :  
(ল  টাকায়) 

অ েমািদত য় ত য় 

মাট 

টাকা 

 

অ েমািদত বা বায়ন কাল ত 

বা বায়ন কাল 

অিত া  
য় ( ল 

অ েমািদত 
েয়র%) 

অিত া  
সময় ( ল 
বা বায়ন 
কােলর%) 

মাট 
টাকা 

 

২য় 
সংেশািধত 

মাট 
টাকা 

ল ২য় সংেশািধত 
 

১৮৮২.৯৩ 
১৮৮২.৯৩ 

 

৪০৯৫.৮০ 
৪০৯৫.৮০ 

 

৪০৯৫.৮০ 
৪০৯৫.৮০ 

 

লাই,২০০৮ 
হেত 

ন,২০১৩ পয  

লাই,২০০৮ 
হেত 

ন,২০১৪ পয  
( য় ি  

িতেরেক ময়াদ 
ি  ১ বছর) 

লাই,২০০৮ 
হেত 

ন,২০১৫ পয  

২২১২.৮৭ 
(১১৮%) 

২ ( ই বছর) 
৪০% 

 

৬।     কে র অথায়ন                       :  ক  স ণ িজওিব অথায়েন বা বািয়ত হেয়েছ। 
 

৭।     কে র অংগ িভি ক বা বায়ন    :  সং ্ি  “ক”  
 

৮।    কাজ অসমা  থাকেল তার কারন   : কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
 

৯।     পট িম, উে  ও ল কায ম    : 
 
৯.১   পট িমঃ  
 

 দি ণ এবং দি ণ ব এিশয়ায় িবেশষতঃ বাংলােদেশ ইিলশ এক  ণ মৎ  জািত। এ  আমােদর জাতীয় 
মাছ যা দেশর অথনীিত, কমসং ান ও র ািনেত িবরাট অবদান রাখেছ। ইিলশ মাছ একক জািত িহেসেব দেশর মাট 
উৎপাদেন সেবা  অবদান রেখ আসেছ। মৎ  অিধদ েরর চ থ মৎ  কে র িজইএফ কে ােনে র মা েম জাটকা ধরা 
বে র ভাব িন পেণর এক  সমী া চালােনা হয়। এেত ধান ধান ইিলশ অবতরণ কে  েলােত ায় ৪৫% ইিলেশর 
আিধক  ল  করা যায়। এেত তীয়মান হয় য, ইিলেশর জনন ও জাটকা মৗ েম আইন েয়ােগর ফেল ইিলেশর উৎপাদন 
তাৎপয ণভােব ি  পায়। জাটকা সংর ণ কায মেক আরও স  কের জাটকা ব াপনা কায েমর উ য়েনর লে  
আেলাচ  ক  হণ করা হয়।  
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৯.২ কে র উে  : 
 

ক)  জাটকা (িকেশার ইিলশ) এবং মা ইিলশ সংর ণ কের ইিলেশর উৎপাদন ি করণ;  
খ)  ইিলশ অভয়া ম কায েম গিতশীলতা আনয়ন ও জারদারকরণ সহায়তা দান;  
গ)  িনধািরত সমেয় ইিলশ অভয়া ম এলাকায় জাটকা আহরণ কিমেয় আনা;  
ঘ)  জাটকা/ইিলশ আহরণকারী জেলেদর িবক  কমসং ােনর েযাগ ি  কের তােদর আথ-সামািজক অব ার 

উ য়ন; এবং  
ঙ)  জাটকা এবং িডমওয়ালা ইিলশ সংর েণ অিধক মা ায় জনসেচতনতা ি করণ।  
 

৯.৩  কে র ল কায মঃ 

 

নং কায ম েহর নাম  টাকা (ল  টাকা) 
ক) মৎ  সংর ণ আইন বা বায়ন ১৪৮.১৯ 
খ) জেলেদর িবক  কমসং ান িবষয়ক িশ ণ ৩১৭.২৩ 
গ) িবক  কমসং ােনর জ  উপকরণ সহায়তা দান ২৬৯৯.৯১ 

ঘ) জাটকা সংর েণ জনসেচতনতা ি র লে  কমশালা/ সিমনার অ ান ২৫.০০ 
ঙ) জাটকা সংর েণ জনসেচতনা ি র লে  অিডও/িভিডও এবং চলিচ  িনমাণ ২৪.২৫ 
চ) তগামী য চািলত নৗকা ও জীপ গািড় য় ৪৬৮.৯৫ 
 সবেমাট = ৩৬৮৩.৫৩  

(৯০%) 
 

৯.৪  ক র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ 
 
 ল ক  স  িজওিব অথায়েন মাট ২২৮৮.৯৩ ল  টাকা (কে ােন ঃ এ, মৎ  অিধদ েরর অংশ 

১৮৮২.৯৩ ল  টাকা এবং কে ােন ঃ িব, মৎ  গেবষণা ইনি উট অংশ, ৪০৬.০০ ল  টাকা) অ েমািদত েয় 

লাই,২০০৮ হেত ন, ২০১৩ ময়ােদ বা বায়েনর জ   মাননীয় পিরক না ম ী ক ক ১৭/০৩/২০০৯ তািরেখ অ েমািদত 

হয়। পরবত েত ন ন এলাকা অ ি , এিডএ, ওয়াকশপ, ীড বাট ভাড়া এবং িবক  কমসং ােনর জ  অিতির  অথ 
েয়াজন হওয়ায় কবলমা  মৎ  অিধদ র অংেশর য় ি  কের এবং ক  ময়াদ অপিরবত ত রেখ মাননীয় মৎ  ও 

ািণস দ ম ী ক ক ২৪৭৭.০০ ল  টাকা অ েমািদত েয়  ০২/০১/২০১১ তািরেখ ক  থম সংেশাধন করা হয়। জীপ 

গাড়ী য়, বাট য়, লাইফ জ ােকট য়, বা বায়ন এলাকা ৪  জলার ২১  উপেজলা হেত ি  কের ২২ জলার ১০২  

উপেজলায় স সারণ এর কারেণ মৎ  অিধদ র অংেশর য় ি  জিনত কারেণ এবং এক  িপক-আপ য় ও ৫  

মটরসাইেকল য় এবং এক  গেবষণা জাহাজ য় ও জাহাজ চালনার জ  িবেশষ  িনেয়াগ অ ি  জিনত কারেণ মৎ  
গেবষণা ইনি উট অংেশর য় ি  পাওয়ায় ক র ২য় সংেশাধন েয়াজন হয়। মাট ৪৫৮৮.০০ ল  টাকা 

(কে ােন ঃ এ, ৪০৯৫.৮০ ল  টাকা এবং কে ােন ঃ িব, ৪৯২.০০ ল  টাকা) অ েমািদত েয় ক  ময়াদ 

লাই,২০০৮ হেত ন,২০১৪ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম  ০৮/১০/২০১৩ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ক র ২য় 

সংেশাধন করা হয়। ২য় সংেশাধন অ যায়ী িনধািরত সময় ন,২০১৪ এর মে  কে র কায ম স  না হওয়ায় ক  

ময়াদ এক বছর অথাৎ ন,২০১৫ পয  য় ি  িতেরেক ি  করা হয়।  
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৯.৫ সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 
(ল  টাকায়) 

আিথক বছর িডিপিপ’র 
সং ান 

সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 
অব ি  

য় 

মাট টাকা মাট টাকা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২০০৮-২০০৯ ১.৪৭ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১.৪৭ ১.৪৭ 

২০০৯-২০১০ ৪০২.৫২ ৪০৮.০০ ৪০৮.০০ ৪০৮.০০ ৪০২.৫২ ৪০২.৫২ 

২০১০-২০১১ ৭০৮.১২ ৭৪৯.০০ ৭৪৯.০০ ৭৪৯.০০ ৭০৮.১২ ৭০৮.১২ 

২০১১-২০১২ ৭৩২.৯৮ ৭৩৩.০০ ৭৩৩.০০ ৭৩৩.০০ ৭৩২.৯৮ ৭৩২.৯৮ 

২০১২-২০১৩ ১৮৪.৫১ ১৮৫.০০ ১৮৫.০০ ১৮৫.০০ ১৮৪.৫১ ১৮৪.৫১ 

২০১৩-২০১৪  ২০৬৬.২০ ২৯৫.০০ ২৯৫.০০ ২৯৫.০০ ২৯৭.৪৩ ২৯৭.৪৩ 

২০১৪-২০১৫ - ১৭৬৯.০০ ১৭৬৯.০০ ১৭৬৯.০০ ১৭৬৮.৭৭ ১৭৬৮.৭৭ 

মাট  ৪০৯৫.৮০ ৪১৫৪.০০ ৪১৫৪.০০ ৪১৫৪.০০ ৪০৯৫.৮০ ৪০৯৫.৮০ 

 

৯.৬ ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

:নং ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী ণ/খ কালীন 
ময়ােদ 

ময়াদ কাল 

১ এ িব এম জািহদ হািবব  
জলা মৎ  কমকতা 

ণকালীন ১৭/০৬/২০০৯ হেত ০১/০৭/২০১৫ পয  

 
১০। ক  পিরদশনঃ 

 ক  ২৯/০৭/২০১৬ তািরেখ আইএমইিড’র সহকারী পিরচালক জনাব দেবা ম সা াল ক ক চ দ র জলা অংশ 
পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল আেলাচ  কে র ক  পিরচালক, িসিনয়র  উপেজলা মৎ  কমকতা, চ দ র সদর 
উপি ত থেক পিরদশনকােজ সহায়তা কেরন। পিরদশনকােল া  ত ািদ িন পঃ  

 

পিরদশন পযেব ণঃ  

১০.১  মৎ  সংর ণ আইন বা বায়নঃ 

 

 মৎ  সংর ণ আইন বা বায়েনর লে  িনধািরত অভয়া মস েহ এবং অ  জাটকা স  নদীেত মৎ  আহরণ 
িনিষ  সমেয় আইন েয়ােগর জ  মাবাইল কাট/ ামমান আদালত পিরচািলত হেয়েছ। জাটকা িনধন রােধ 
নেভ র থেক ম মাস পয  িবিভ  নদ-নদী ও হাটবাজাের এবং মাচ-এি ল ইমাস অভয়া ম এলাকায় মাবাইল 
কাট পিরচালনা করা হয়।  মাবাইল কােট ািজে টসহ িলশ, র াব, কা গাড, নৗবািহনী এবং ানীয় মৎ  

দ েরর িতিনিধ উপি ত িছেলন। এ কােজ িনধািরত ৪৫.৫০ ল  টাকা স দয় অথ য় হেয়েছ।  
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১০.২ জেলেদর িবক  কমসং ান িবষয়ক িশ ণঃ 
 
 ক  ময়ােদ জেলেদর িবক  কমসং ােনর জ  ৩১৭.২৩ ল  টাকা েয় ৩২০০০ জন ফলেভাগীেক িশ ণ 

দান করা হেয়েছ। িত উপেজলায় ২৫ জেনর এক  প কের  ই িদন িবক  কমসং ান িবষয় িশ ণ দান 
করা হেয়েছ। কে র কমকতাগণ, মৎ  অিধদ েরর কমকতা  এবং সংি  িবষেয় অিভ  ব াগণ িশ ণ 

দান কেরন। িশ েণ জেলেদর ক  বা বায়ন কৗশল এবং জাটকা র ার  স েক জানােনা হেয়েছ।   
 

১০.৩  িবক  কমসং ােনর জ  উপকরণ সহায়তা দানঃ   
 

 ক  ময়ােদ জেলেদর িবক  কমসং ােন নবািসত করার জ  ২৬৯৯.৯১ ল  টাকা েয় ৩২০০০ জন 
ফলেভাগীেক  িবিভ  েড িবক  কমসং ােনর জ  ির া/ভ ান, গ , ছাগল, হ স- রগী, সলাই মিশন,  
বসা, সবিজ-বীজ, গােছর চারা এবং খ চায় মাছ চাষ ও জাল তরীর উপকরণ িবতরণ করা হেয়েছ।  

 

১০.৪  জাটকা সংর েণ জনসেচতনতা ি র লে  কমশালা/ সিমনার অ ানঃ   
 

 কে র ল  উে , বা বায়ন কৗশল, জাটকা সংর েণর  ও করনীয় স েক ক ীয় পযােয় ৪ , জলা 
পযােয় ১২  ও উপেজলায় পযােয় ২০  কমশালা / সিমনার অ ি ত হয়। এ কােজ িনধািরত ২৫.০০ ল  টাকার 
স দয় অথ য় করা হেয়েছ।  

 

১০.৫  জাটকা সংর েণ জনসেচতনা ি র লে  অিডও/িভিডও এবং চলিচ  িনমাণঃ  
 জাটকা আহরণ, পিরবহণ, িবপনন ও য় থেক িবরত থাকার জ  ২  িভ ট িনমাণ, িব াপন চার, পি কায় 

িব ি  কাশ, িলফেলট ও পা ার এবং ক  পিরিচিত কেলট ণ ও িবতরণ করা হেয়েছ।  
 
১০.৬  তগামী য চািলত নৗকা ও জীপ গািড় য়ঃ 
 
 কে র আওতায় ১১/০৬/২০১৪ তািরেখ ৬৮.৯৫ ল  টাকা েয় গিত ই াি জ হেত এক  পােজেরা াটস 

জীপ য় করা হেয়েছ। ১১/০৮/২০১৫ তািরেখ জীপ  মৎ  অিধদ ের হ া র করা হয় যা বতমােন রাজ  বােজেটর 
আওতায় জাটকা ও মা ইিলশ র া কায ম ব ত হে । ১০  তগামী ীডেবাট েয়র জ  ১০/০১/২০১৫ 
তািরেখ ট ার িব ি  কাশ করা হয় এবং ০৮/০৪/২০১৫ তািরেখ ি  া র হয় । বাট য় বাবদ িডিপিপর 
সং ান িছল ৪০০.০০ ল  টাকা এবং পিরেশািধত  ৩৯৪.০০ ল  টাকা। ২৫/০৬/২০১৫ তািরেখ ীডেবাট েলা 
েঝ পাওয়ায় যায় এবং ৩০/০৬/২০১৫ তািরেখ ীডেবাট েলা ক  ১০  জলার মৎ  কমকতার িনকট 

হ া র করা হেয়েছ। ক  সমাি র শষ মােস  য় করায় ক  ময়ােদ এ েলা বহার করা স ব হয়িন। 
পিরদশনকােল চ দ র সদর উপেজলায় কে র আওতায় য় ত এক  ীডেবাট পিরদশন করা হয়। বাট র য় 

 ায় ৪০.০০ ল  টাকা এবং এ  ডাবল ইি ন িবিশ  উ তমােনর FRP (Fiber Reinforced 
Plastic) বাট। বাট  এখন পয  বহার হয়িন। জানা যায়, জাটকা ও মা ইিলশ র া কায েম এ  বহার 
হেব। বাট  রাখার জ  মৎ  অিধদ ের  িনজ  কান ঘাট/ জ  না থাকায় বাট   কা গােডর এক  জ েত 
রাখা হেয়েছ। বাট  চালােনার জ  এবং র ণােব েণর জ  কান লাকবল না থাকায় এ  বহার হে  না এবং 
এর ইি ন ও াটারীসহ বান য াংশ ির হেয় যাওয়ার স াবনা রেয়েছ।  
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িচ ঃ কে র আওতায় য় ত FRP বাট ( ান চ দ র) 

১০.৭ মতিবিনমেয় া  ত ািদঃ  
 
 পিরদশনকােল চ দ র সদর উপেজলা িসিনয়র মৎ  কমকতার কাযালেয় কে র ফলেভাগীেদর সােথ এক  

মতিবিনময় সভা অ ি ত হয়। মতিবিনময়কােল ক  পিরচালক, মৎ  অিধদ র ও মৎ  গেবষণা ইনি উেটর 
কমকতাগণসহ ায় ৪০ জন উপকারেভাগী উপি ত িছেলন।  

 
 আেলাচনায়  জানা যায়, উপকারেভাগীগণ িশ ণ পেয়েছন এবং িশ েণর সময় িশ ণ সাম ী যমন, াগ, 

নাট ক, কলম, িনং া য়াল ও স ানী েঝ পেয়েছন। িশ েণর ফেল সকেলই জাটকা ও মা ইিলশ র ার 
 স েক অবিহত আেছন। মতিবিনয়ময়কােল, জাল তরী, ছাগল পালন, সলাই মিশন ও গ  মাটা-

তাজাকরেণর উপকরণ সহায়তা া েদর সংেগ থকভােব আেলাচনা করা হয়। কে র আওতায় দরপ  আহবান 
কের উপকরণ সাম ী য় কের তা উপকারেভাগীগেণর িনকট হ া র করা হেতা।  আেলাচনায় জানা যায়,  মাটা-
তাজাকরেণর জ  গ  ও ছাগল (২  কের) া েদর অিধকাংশই লাভবান হেয়েছন তেব জাল তরীর উপকরণ া গণ 
জােলর আকার ি  কের তা থেক া  মাছ িবি  কের অিধক লাভবান হেয়েছন। সলাই মিশন া গণ বশীরভাগ 

ে ই িন মােনর মিশন পেয় তা একািধক বার মরামত করার কারেণ তমন উপকার পানিন। ই এক  ে  
গ  ও ছাগল রাগা া  হেয় মারা িগেয়েছ। মতিবিনময়কােল সকেলই একমত পাষণ কেরণ য, জেলেদর অবল ন 
হেলা জাল ও নৗকা। িনজ  নৗকা ও জাল না থাকায় মহাজেনর িনকট চড়া েদ ঋন কের তােদর নদী-সাগের মাছ 
ধরেত যেত হয়। তাই জেলেদর নবাসন/ ভা য়েনর জ  অ া  উপকরেণর পিরবেত জাল ও নৗকা কনার 
জ  অথ দান করা হেল তা অিধক কাযকির হেব।  

 

                                
      িচ ঃ চ দ র সদের িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালেয় ফলেভাগীেদর সংেগ মতিবিনময় 
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১১.০  কে র  উে  ও অজন অব াঃ 
 

উে  অজন 
ক)  জাটকা (িকেশার ইিলশ) এবং মা ইিলশ 

সংর ণ কের ইিলেশর উৎপাদন ি করণ;  
২০০৮-২০০৯ সােল ইিলেশর বাৎসিরক উৎপাদন িছল ২.৯৯ ল  মঃ 
টন। ২০১৩-২০১৪ অথ বছের যা ৩.৮৫ ল  মঃ টেন উ ীত হয় 
অথাৎ অিতির  ৮৬,০০০ মঃ টন ইিলশ জাতীয় উৎপাদেন  
হেয়েছ (তথ ঃ মৎ  অিধদ র)।  

খ)  ইিলশ অভয়া ম কায েম গিতশীলতা 
আনয়ন ও জারদারকরণ সহায়তা দান;  

কে র আওতায় ৩২,৫০৯  জন উপকার ভাগীেক িশ ণ দান ও 
িবক  কমসং ােনর উপকরণ িবতরণ করা হেয়েছ।  যােদর মে  
২৭৬৩৫ জন অভয়া ম সংল  ােমর অিধবাসী। এছাড়া, অভয়া ম 
পিরেবি ত ৫  জলার ২৫  উপেজলায় সেচতনতা ি লক 
কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ।  

গ)  িনধািরত সমেয় ইিলশ অভয়া ম এলাকায় 
জাটকা আহরণ কিমেয় আনা;  

ক  ময়ােদ জাটকা আহরণ িনিষ  মৗ েম ৩,৬১৯  মাবাইল 
কাট পিরচালনা করা হেয়েছ। এছাড়াও ২২ জলার ১০২  উপেজলার 

মাছ বাজার, মৎ  অবতরণ ক  পিরদশন করা হেয়েছ। এর ফেল 
জাটকা আহরণ কিমেয় আনা স ব হেয়েছ।  

ঘ)  জাটকা/ইিলশ আহরণকারী জেলেদর িবক  
কমসং ােনর েযাগ ি  কের তােদর 
আথ-সামািজক অব ার উ য়ন করা;  

জাটকা/ইিলশ আহরণকারী জেলেদর জাটকা আহরণ হেত িবরত 
রাখার জ  ৩২,৫০৯ জন জেলেক িশ ণ ও উপকরণ িবতরেণর 
মা েম িবক  কমসং ােন সহায়তা করা হেয়েছ, যা তােদর আথ-
সামািজক উ য়েন িমকা রেখেছ।  

ঙ)  জাটকা এবং িডমওয়ালা ইিলশ সংর েণ 
অিধক মা ায় জনসেচতনতা ি করণ।  

জাটকা এবং িডমওয়ালা ইিলশ সংর েণ জনসেচতনতা ি র জ  
ই  িভ ট/িফলার, দিনক পি কায় িব াপন এবং পা ার ও 

িলফেলট িবতরণ করা হেয়েছ।  

 
১২। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারনঃ উে  অিজত হেয়েছ।  
 

১৩। বা বায়ন সম াঃ  
 

১৩.১।  জেলেদর অবল ন হেলা জাল ও নৗকা। িনজ  নৗকা ও জাল না থাকায় মহাজেনর িনকট চড়া েদ ঋন কের তােদর 
নদী-সাগের মাছ ধরেত যেত হয়। তাই জেলেদর নবাসন/ভা য়েনর জ  অ া  উপকরণ িবতরেণর পিরবেত 
জাল ও নৗকা কনার জ  অথ দান করা হেল তা অিধক কাযকর হেব;  

১৩.২।  চ দ ের আেলাচ  কে র আওতায় য় ত বাট  চালােনার জ  এবং র ণােব েণর জ  কান লাকবল না 
থাকায় এ  বহার হে  না এবং এর ইি ন ও াটারীসহ বান য াংশ ির হেয় যাওয়ার স াবনা রেয়েছ;   

১৩.৩।  কে র আওতায়  য় ত বাট চালােনা এবং র ণােব েণর জ  মৎ  অিধদ েরর িনজ  ঘাট/ জ  এবং পযা  
বরা  সহ িনজ  লাকবল না থাকায় অিধকাংশ ে ই এ েলার যথাযথ বহার িনি ত করা স ব হয় না;  

 

১৩.৪।  ল ক  প চ বছেরর জ  হণ করা হেলও ইবার সংেশাধন ও এক বার  য় ি  িতেরেক ময়াদ ি র 
ফেল ৪০% সময় ও  ১১৮% য়  ি   পায় যা কা  নয়;  

 

১৩.৫।  কে র  হেত  ২০১২-২০১৩ অথ বছর পয  অিডট স  হেয়েছ এবং উ থািপত আপি স হ িন ি  হেয়েছ 
তেব ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অথ বছেরর অিডট স  হেয়েছ িকনা তা িপিসআর হেত পাওয়া যায়িন;  এবং  
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১৩.৬।  ক  ন,২০১৫ ত সমা  হয়। িনয়মা যায়ী সে র,২০১৫ এর মে  িপিসআর আইএমইিড- ত পাঠােনার কথা 
থাকেলও িপিসআর পাঠােনা হেয়েছ ফ য়ারী,২০১৬ ত। িবলে  িপিসআর রেণর কারেণ ক  ায়েন িবল  
ঘেটেছ।  

 
১৪। পািরশঃ 
 
১৪.১।  ভিব েত জেলেদর নবাসেনর িনিম  জাল ও নৗকা কনার জ  আিথক সহায়তা দােনর িবষয়  িবেবচনা করা 

যেত পাের। এ ে  মৎ  অিধদ েরর সহায়তায় জেলেদর সিমিত গঠণ কের াংক িহসােবর মা েম এ সহায়তা 
দয়া যেত পাের;   

 

১৪.২ অিবলে  চ দ রসহ অ া  জলার জ   য় ত বাট েলা বহােরর উে াগ নয়া সমীচীন হেব;  
  
১৪.৩।  ভিব েত মৎ  অিধদ েরর সীমাব তার কারেণ বাট য় না কের চালকসহ বাট ভাড়া নয়ার মা েম া মাণ 

আদালেতর অিভযান পিরচালনা করা িবষয়  িবেবচনা করা যেত পাের;  
  
১৪.৪।  ভিব েত ক  ণয়ন কােল  এমনভােব ক  িডজাইন করা উিচৎ হেব যন, ময়াদ ও য় ি র িবষয়  পিরহার 

করা স ব হয়;  
 
১৪.৫।  ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অথ বছেরর অিডট স  কের (আপি  থাকেল তা িন ি বক) এ িবভাগেক অবিহত 

করেত হেব;  এবং 
 
১৪.৬। ক  সমাি র ৩ (িতন) মােসর মে  িপিসআর আইএমইিডেত রেণর িবষয়  ম ণালয় িনি ত করেত পাের। 
 
১৫.০। িতেবদেনর অ ে দ ১৩ ও ১৪ এর িবষেয় েয়াজনীয় কায ম হণ ও হীত ব াবলী আইএমইিডেক আগামী ২ 

( ই) মােসর মে  অবিহত করেত হেব।   
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সং ি  “ক” 

কে র অংগ িভি ক বা বায়ন অ গিত 

 (ল  টাকায়) 

:
নং 

অে র নাম সংেশািধত িডিপিপ 
অ যায়ী অে র া লন 

ত বা বায়ন 

আিথক বা ব আিথক বা ব 

 কে ােন ঃ এ      

ক) রাজ ঃ      

১ কমকতােদর বতন ৪৫.৪২      ৪ জন ৪৫.৪২     ৪ জন  

২ কমচারীেদর বতন ১৩.৫৯      ৩ জন ১৩.৫৯     ৩ জন 

৩ ভাতািদ  ৫৭.১৮      ৭ জন  ৫৭.১৮     ৭ জন 

৪ মণ ভাতািদ  ৪০.১৫ থাক ৪০.১৫ থাক 

৫ অিতির   ১.০৫ - ১০.৫ - 

৬ ডাক, ফান, ফ া  ইত ািদ সং া  ০.০৫ - ০.০৫ - 

৭ ালানী ও ি ক া  ৪০.১০ থাক ৪০.১০ থাক 

৮ শনারী, িসল ও া  ১.০০ থাক ১.০০ থাক 

৯ জাটকা সংর েণ জনসেচতনতা ি র লে  অিডও/িভিডও  ২৪.২৫ থাক ২৪.২৫ থাক 

১০ কাশনা ও িব াপন ( ট ার, িকউেম ) ১৫.০০ থাক ১৫.০০ থাক 

১১ ণ ও কাশনা ( পা াল/িলফেলট/ িনং)  ৩.০০ থাক ৩.০০ থাক 

১২ মৎ  জীিবেদর সভা ৫.০০ থাক ৫.০০ থাক 

১৩  মৎ  জীিবেদর এআইিজ এর উপর িশ ণ ৩১৭.২৩ ৩২০০০  ৩১৭.২৩ ৩২০০০  

১৪ ওয়াকশপ / সিমনার  ২৫.০০ ৩২  ২৫.০০ ৩২  

১৫ উপেজলা কমকতােদর ওিরেয়নেটনশন কাস 
(ইউএনও/ইউএফও/ওিস, ইউএিভও) ৪ জলায়  

০.৫০ ৪  ০.৫০ ৪  

১৬ ি য়ািরং কিম র স ানী ও ক  ায়ন  ৫.০০ থাক ৫.০০ থাক 

১৭ মৎ  সংর ণ আইন েয়াগ ( ক  অিফস ও মাঠ অিফস) ১০২.৬৯ থাক ১০২.৬৯ থাক 

১৮ মৎ  সংর ণ আইন েয়াগ ( নৗবািহনী, কা গাড ও অ া  
বা বায়নকারী সং ান)।  

৪৫.৫০ থাক ৪৫.৫০ থাক 
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১৯ ীডেবাড/য চািলত বাট/ দশী নৗকা ভাড়া ১১৫.২৩ ১০২ 
উপেজলায় 

১১৫.২৩ ১০২ 

উপেজলায় 

২০ জেলেদর িবক  কমসং ান সহায়তা  ২৬৯৯.৯১ ৩২০০০জন ২৬৯৯.৯১ ৩২০০০জন 

২১ লাইফ জ ােকট  ৪.০০ ১৫০  ৪.০০ ১৫০  

২২ অিফস আ ষাংিগক /িবিবধ ৩৮.৫৯ থাক ৩৮.৫৯ থাক 

২৩ অ া  য় ০.৫০ থাক ০.৫০ থাক 

২৪ গািড় মরামত ৭.২০ থাক ৭.২০ থাক 

 উপেমাট= ৩৬০৬.৬৪  ৩৬০৬.৬৪  

খ)  লধন য়ঃ      

২৫ জীপ (4wd) ৬৮.৯৫ ৪ ৬৮.৯৫ ১ 

২৬ য চািলত বাড (এফআরিপ) ৪০০.০০ ১০ ৪০০.০০ ১০ 

২৭ াপটপ/কি উটার/ি ার এবং অ া  েয়াজনীয় য পািত ৫.১০ ৭ ৫.১০ ৭ 

২৮ ফেটাকিপ মিশন ( হভী) ১.২০ ১ ১.২০ ১ 

২৯ মাি িমিডয়া  েজ র  ১.০০ ১ ১.০০ ১ 

৩০  ফ া  মিশন  ০.৩৫ ১ ০.৩৫ ১ 

৩১ অ া  অিফস য পািত ৫.৩৪ থাক ৫.৩৪ থাক 

৩২ আসবাবপ  এবং িফ ার ৪.৯৯ থাক ৪.৯৯ থাক 

৩৩ টিলেফান সংেযাগসহ  ০.১৪ ৩ ০.১৪ ৩ 

৩৪ হ া  মাইক  ২.০৯ ৩০ ২.০৯ ৩ 

 উপ- মাট = ৪৮৯.১৬  ৪৮৯.১৬  

 সবেমাট = ৪০৯৫.৮০  ৪০৯৫.৮০  

িবঃ ঃ ম নালয় ক ক িরত িপিসআর এর তে র িভি েত। 
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জাটকা সংর ণ, জেলেদর িবক  কমসং ান এবং গেবষণা (২য় সংেশািধত) (কে ােন ঃ িব) কে র 
সমাি  ায়ন িতেবদন 

(সমা : ন ২০১৫) 

১। কে র নামঃ  জাটকা সংর ণ, জেলেদর িবক  কমসং ান এবং গেবষণা (২য় 
সংেশািধত) (কে ােন ঃ িব) ক । 

২। বা বায়নকারী  সং াঃ  বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি উট (িবএফআরআই)    
৩। শাসিনক ম ণালয়ঃ  মৎ  ও ািণস দ  ম নালয় 
৪। কে র অব ানঃ  চ দ র জলার সদর উপেজলায়।  

 

 ৫।        কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ  
(ল  টাকায়) 

অ েমািদত য় ত 
য় 

মাট 
টাকা 

 

পিরকি ত বা বায়ন কাল ত 
বা বায়ন কাল 

অিত া  
য় ( ল 

অ েমািদত 
য় এর 
%) 

অিত া  
সময় ( ল 
বা বায়ন 
কােলর%) 

মাট 
টাকা 

 

২য় 
সংেশািধত 

মাট 
টাকা 

 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

(১ম 
সংেশািধত) 

৪০৬.০০ 
৪০৬.০০ 

 

৪৯২.২০ 
৪৯২.২০ 

 

৪৮০.৬৫ 
৪৮০.৬৫ 

 

লাই,২০০৮ 
হেত 

ন,২০১৩ পয  

লাই,২০১৩ 
হেত 

ন,২০১৫ পয  
( য় ি  

িতেরেক 
ময়াদ ি  ১ 

বছর) 

লাই,২০০৮ 
হেত 

ন,২০১৫ 
পয  

৭৪.৬৫ 
(১৮%) 

২ ( ই বছর) 
(৪০%) 

 
৬।     কে র অথায়ন                       :  ক  স ণ িজওিব অথায়েন বা বািয়ত হেয়েছ। 
 

৭।     কে র অংগ িভি ক বা বায়ন    :  সং ্ি  “ক”  
 
৮।    কাজ অসমা  থাকেল তার কারন   : কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
 
৯।         কে র পট িম, উে  ও ল কায মঃ 
 
৯.১  পট িমঃ 
 
 দি ণ এবং দি ণ ব এিশয়ায় িবেশষতঃ বাংলােদেশ ইিলশ এক  ণ মৎ  জািত। এ  আমােদর জাতীয় 
মাছ যা দেশর অথনীিত, কমসং ান ও র ািনেত িবরাট অবদান রাখেছ। ইিলশ মাছ একক জািত িহেসেব দেশর মাট 
উৎপাদেন সেবা  অবদান রেখ আসেছ। মৎ  অিধদ েরর চ থ মৎ  কে র িজইএফ কে ােনে র মা েম জাটকা ধরা 
বে র ভাব িন পেণর এক  সমী া চালােনা হয়। এেত ধান ধান ইিলশ অবতরণ কে  েলােত ায় ৪৫% ইিলেশর 
আিধক  ল  করা যায়। এেত তীয়মান হয় য, ইিলেশর জনন ও জাটকা মৗ েম আইন েয়ােগর ফেল ইিলেশর উৎপাদন 
তাৎপয ণভােব ি  পায়। জাটকা সংর ণ কায মেক আরও স  কের জাটকা ব াপনা কায েমর উ য়েনর লে  
আেলাচ  ক  হণ করা হয়।  
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৯.২  কে র উে ঃ 
 

ক)  ইিলশ স েদর উপর গেবষণা পিরচালনা করা;  
খ)  নদ-নদী এবং উপ লীয় এলাকায় ইিলশ গেবষণা পিরচালনার জ  ইিলশ গেবষণা বাট য় করা;  
গ)  িবএফআরআই নদী ক , চ দ েরর গেবষণা িবধার উ য়ন ও আ িনকায়ন;  
ঘ)  ইিলশ স দ ব াপনা ও ইিলশ ধান নদ-নদীর ইেকালজী িবষয়ক গেবষণা পিরচালনার জ  িশি ত ও 

দ  জনবল তরী করা; এবং  
ঙ)  জেলেদর আথ-সামািজক এর উপর জাটকা সংর ণ ও িবক  কমসং ােনর ভাব িন পণ করা।  

 
৯.৩  কে র ল কায মঃ 

(ল  টাকায়) 

কায ম অ েমািদত য় 
ক) মাঠ পযােয় গেবষণা;   ৯৫.০০ 
খ) ত কাজ; ২৫.০০ 
গ) িপক-আপ, মটর সাইেকল ও জাহাজ য়; ১৬৫.০০ 
ঘ) গেবষণার য পািত য়; ১০৫.৬০ 
ঙ) কিমক াল ও াস ওয় ার য়; ৫.০০ 
চ) কি উটার ও একেসসিরজ য় ১০.০০ 
ছ) আসবাবপ , সিমনার য পািত এবং ইেলকি ক য পািত য়; ১২.০০ 
জ) সিমনার ও ওয়াকশপ আেয়াজন। ১০.০০ 
 মাট= ৩২২.৬০ (৬৬%) 

 

   
৯.৪  ক র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ 
 
 ল ক  স  িজওিব অথায়েন মাট ২২৮৮.৯৩ ল  টাকা (কে ােন ঃ এ, মৎ  অিধদ েরর অংশ 

১৮৮২.৯৩ ল  টাকা এবং কে ােন ঃ িব, মৎ  গেবষণা ইনি উট অংশ, ৪০৬.০০ ল  টাকা) অ েমািদত েয় 

লাই,২০০৮ হেত ন, ২০১৩ ময়ােদ বা বায়েনর জ   মাননীয় পিরক না ম ী ক ক ১৭/০৩/২০০৯ তািরেখ অ েমািদত 

হয়। পরবত েত ন ন এলাকা অ ি , এিডএ, ওয়াকশপ, ীড বাট ভাড়া এবং িবক  কমসং ােনর জ  অিতির  অথ 
েয়াজন হওয়ায় কবলমা  মৎ  অিধদ র অংেশর য় ি  কের এবং ক  ময়াদ অপিরবত ত রেখ মাননীয় মৎ  ও 

ািণস দ ম ী ক ক ২৪৭৭.০০ ল  টাকা অ েমািদত েয়  ০২/০১/২০১১ তািরেখ ক  থম সংেশাধন করা হয়। জীপ 

গাড়ী য়, বাট য়, লাইফ জ ােকট য়, বা বায়ন এলাকা ৪  জলার ২১  উপেজলা হেত ি  কের ২২ জলার ১০২  

উপেজলায় স সারণ এর কারেণ মৎ  অিধদ র অংেশর য় ি  জিনত কারেণ এবং এক  িপক-আপ য় ও ৫  

মটরসাইেকল য় এবং এক  গেবষণা জাহাজ য় ও জাহাজ চালনার জ  িবেশষ  িনেয়াগ অ ি  জিনত কারেণ মৎ  
গেবষণা ইনি উট অংেশর য় ি  পাওয়ায় ক র ২য় সংেশাধন েয়াজন হয়। মাট ৪৫৮৮.০০ ল  টাকা 

(কে ােন ঃ এ, ৪০৯৫.৮০ ল  টাকা এবং কে ােন ঃ িব, ৪৯২.০০ ল  টাকা) অ েমািদত েয় ক  ময়াদ 

লাই,২০০৮ হেত ন,২০১৪ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম  ০৮/১০/২০১৩ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ক র ২য় 

সংেশাধন করা হয়। ২য় সংেশাধন অ যায়ী িনধািরত সময় ন,২০১৪ এর মে  কে র কায ম স  না হওয়ায় ক  

ময়াদ এক বছর অথাৎ ন,২০১৫ পয  য় ি  িতেরেক ি  করা হয়।  
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৯.৫ সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য় : 
(ল  টাকায়) 

আিথক বছর িডিপিপ’র 
সং ান 

সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 
অব ি  

য় 
মাট টাকা মাট টাকা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২০০৮-২০০৯ ৪.৬৯ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৪.৬৯ ৪.৬৯ 
২০০৯-২০১০ ৭৮.৪৬ ৮৩.০০ ৮৩.০০ ৮৩.০০ ৭৮.৪৬ ৭৮.৪৬ 
২০১০-২০১১ ১৭০.৮৬ ১৮৪.০০ ১৮৪.০০ ১৮৪.০০ ১৭০.৮৫ ১৭০.৮৫ 
২০১১-২০১২ ৬৫.৮৮ ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৬৫.৮৫ ৬৫.৮৫ 

২০১২-২০১৩ ৩৬.৫৪ ৪১.০০ ৪১.০০ ৪১.০০ ৩৭.২৮ ৩৭.২৮ 
২০১৩-২০১৪  ১৩৫.৭৭ ৭৮.০০ ৭৮.০০ ৭৮.০০ ৭৬.৮৪ ৭৬.৮৪ 
২০১৪-২০১৫ - ৪৮.০০ ৪৮.০০ ৪৮.০০ ৪৬.৬৮ ৪৬.৬৮ 

মাট ৪৯২.২০ ৫১৪.০০ ৫১৪.০০ ৫১৪.০০ ৪৮০.৬৫ ৪৮০.৬৫ 
 
 

৯.৬ ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
 

:নং ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী ণ/খ কালীন 
ময়ােদ 

ময়াদ কাল 
যাগদান বদলী 

১ হা দ জােহর, (গেবষণা ও পিরক না) 
 ব ািনক কমকতা (িপএসও) 

ণকালীন  ১৭/০৬/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৪ 

২ ডা. মাঃ আিন র রহমান,  
িসিনয়র ব ািনক কমকতা (এসএসও) 

ণকালীন  ০৮/০৯/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৫ 

 

১০। ক  পিরদশনঃ 
 

ক  ৩০/০৭/২০১৬ তািরখ আইএমইিড’র সহকারী পিরচালক জনাব দেবা ম সা াল ক ক পিরদশন করা হয়। 
পিরদশনকােল ক  পিরচালকসহ বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি উট, নদী ক , চ দ র এর কমকতাগণ উপি ত থেক 
পিরদশন কােজ সহায়তা কেরন। পিরদশেন া  ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলাঃ  
 

পিরদশন পযেব ণঃ  
 

১০.১  মাঠ পযােয় গেবষণাঃ 
 

 মাঠ পযােয় সহেজ সনা করেণর জ  মৎ  অিধদ েরর চািহদার িনিরেখ ইিলশ স শ জািতস েহর শারীরতাি ক 
পাথক  গেবষণার মা েম িন পন কের মাঠ পযােয় বহােরর িনিম  মৎ  অিধদ েরর িনকট হ া র করা হেয়েছ 
এবং পরবত েত স  হালনাগাদ করা হেয়েছ। 
 

 ইিলশ অভয়া ম স েহর স ক িজিপএস পেয়  িনধারণ করা হেয়েছ।  
 

 গেবষণাল  ফলাফেলর িভি েত চ দ র ও শিরয়ত র জলার ম বত  ােন মঘনা ও প া নদীর িমলন েল জাটকার 
ন ন িবচরণে  িচি ত কের ২০ িকঃ িমঃ এলাকা ৫ম অভয়া ম িহেসেব িতি ত হেয়েছ যা বতমােন অিধদ র 
ক ক বা বািয়ত হে । ইিলশ উৎপাদন ি েত এই অভয়া ম ণ িমকা রাখেছ। এ সকল গেবষণা কােজ ৯৩.৫৪ 
ল  টাকা িয়ত হয় ।  
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১০.২  ত কাজঃ 
 

 বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি উট, নদী ক , চ দ র  ক  আিশর দশেক িতি ত । এ কে র াবেরটিরস হ 
দীঘকাল সং ার না হওয়ায় জরাজীণ হেয় িগেয়িছল। আেলাচ  কে র আওতায় ইিলশ াবেরটির, িলমেনালিজ 

াবেরটির, পািন ষণ াবেরটির, িগয়ার টকেনালিজ াবেরটির সং ার ও আ িনকায়ন করা হেয়েছ। সং ার 
কােজর মে  রেয়েছ মেঝেত টাইলস সংেযাজন, ব ্িতক লাইন ও পািনর লাইন ন: াপন, দরজা এবং জানালায় 
এ া িমিনয়াম মসহ াস সংেযাজন, াবেরটির েলােত আরিসিস সলফ িনমাণ, ােসর লাইন সংেযাজন ইত ািদ।  
এছাড়া াংওেয়, প ন এবং জ  ঘাট আেলাচ  ক  হেত সং ার করা হেয়েছ। এ কােজ িনধািরত ২৫.০০ ল  
টাকার মে  ২৩.২৭ ল  টাকা য় হয়।   

  
   িচ ঃ য পািতসহ সং ার ত ইিলশ াবেরটির       িচ ঃ য পািতসহ সং ার ত িলমেনালিজ াবেরটির 

 
      
১০.৩  যানবাহন ও িপক-আপ, মটর সাইেকল ও জাহাজ য়ঃ 
  

 আেলাচ  কে র আওতায় ৩  মটর সাইেকল (১০০ িসিস), এক  ডাবল কিবন িপক-আপ এবং এক  গেবষণা 
জাহাজ য় করা হেয়েছ। পিরদশনকােল দখা যায় জাহাজ  ৪৫ অ শি র ২  ইি ন িবিশ , এেত  অিফসার ও 
াফ কিবন, িমিন াবেরটির, জেনেরটর ও কা ে ােরজ িবধা রেয়েছ। মটর সাইেকল েলা এ কে  এবং 

ডাবল কিবন িপক-আপ  িবএফআরআই, ময়মনিসংহ কে  বহার হে ।  এ কে র আওতায় এক  কােঠর 
রাতন গেবষণা জাহাজ িছল যা ায় বহােরর অ েপােযাগী হেয় িগেয়িছল। আেলাচ  কে র আওতায় ২.৪৪ ল  

টাকা েয় তা নরায় সচল  ও বহােরর উপেযাগী করা হেয়েছ। 

  
িচ ঃ য় ত জাহাজ এমিভ পািল ইিলশ। িচ ঃ জাহােজর অভ ের ইিলশ গেবষণাগার 
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িচ ঃ সং ার ত গেবষণা জাহাজ। িচ ঃ সং ার ত জ  ঘাট 

 
১০.৪   গেবষণার য পািত য়ঃ 
 আেলাচ  কে র আওতায় ৯৭.৬১ ল  টাকা েয় ইিলশ াবেরটির,  িলমেনালিজ াবেরটির এব গেবষণা 

জাহােজ াপেনর জ  িবিভ  কার আ িনক য পািত য় ও াপন করা হেয়েছ।  
 
১০.৫   কিমক াল াস ওয়ার য়ঃ  
 িবিভ  গেবষণা াবেরটিরেত গেবষণা কােজ বহােরর জ  ৩৩ কার কিমক াল ও াসওয়ার য় করা হয়।  
 
১০.৬   কি উটার ও একেসসিরজ য়ঃ  
 কে র আওতায় ৪  একেসসিরজসহ কি উটার য় এবং কি উটার নটওয়ািকং ই ইপেম  িসে ম াপন 

করা হেয়েছ।  
 
১০.৭  সিমনার সাম ী য়ঃ   
 এ কে র সিমনার ক  আ িনকায়ন ও সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজেনর উপেযাগী করার জ  ১  ি নসহ 

মাি িমিডয়া েজ র সট, মাইে ােফান ও কডেলস এি ফায়ার িসে ম, ২  াপটপ, ২  িডিজটাল ক ােমরা 
ও এক  িভিডও ক ােমরা য় করা হেয়েছ।  

 
১০.৮  সিমনার ও ওয়াকশপ আেয়াজনঃ  
 কে র আওতায় মৎ  জীিব, আরতদার, পাইকারী মৎ  িবে তা, জলা মৎ  কমকতা ও উপেজলা মৎ  

কমকতা, গেবষক, িবিভ  দ েরর কমকতা  সহ সংি  কেহা ারেদর  িনেয় এক  ২িদেনর এবং ই  ১ 
িদেনর অথাৎ মাট ৩  ওয়াকশপ/ সিমনার অ ি ত হয়।  

 

১১।  কে র  উে  ও অজন অব াঃ 
 

উে  অজন 
ক)  ইিলশ স েদর উপর গেবষণা 

পিরচালনা করা;  
ইিলশ স েদর উপর গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ এবং গেবষণাল  ফলাফল মৎ  
অিধদ েরর িনকট হ া র করা হেয়েছ, যা ইিলেশর উৎপাদন ি েত িমকা রাখেছ 
(অ ে দ -১০.১); 

খ)  নদ-নদী এবং উপ লীয় 
এলাকায় ইিলশ গেবষণা 
পিরচালনার জ  ইিলশ 
গেবষণা বাট য় করা;  

নদ-নদী এবং উপ লীয় এলাকায় ইিলশ গেবষণা পিরচালনার জ  ইিলশ গেবষণা 
বাট (এমিভ পালী ইিলশ) য় করা হেয়েছ এেত গেবষণার স মতা ও গেবষণার 

পিরিধ/ অ ল ি  পেয়েছ (অ ে দ -১০.৩) ; 

গ)  িবএফআরআই নদী ক , িবএফআরআই নদী ক , চ দ েরর গেবষণা িবধার উ য়েনর লে   
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উে  অজন 
চ দ েরর গেবষণা িবধার 
উ য়ন ও আ িনকায়ন; 

াবেরটিরস হ সং ার ও  আ িনকায়ন করা হেয়েছ এবং এেত গেবষণার য পািত 
েয়াজনীয় কিমক াল ও াসওয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ (অ ে দ-১০.২, ১০.৪ ও 

১০.৫); 

ঘ)  ইিলশ স দ ব াপনা ও 
ইিলশ ধান নদ-নদীর 
ইেকালিজ িবষয়ক গেবষণা 
পিরচালনার জ  িশি ত ও 
দ  জনবল তরী করা;  

ইিলশ স দ ব াপনা ও ইিলশ ধান নদ-নদীর ইেকালিজ িবষয়ক গেবষণা 
পিরচালনার জ  িশি ত ও দ  জনবল তরীর লে  গেবষণাল  ফলাফল ও 
সেচতনতা ি লক সিমনার/ওয়াকশপ অ ি ত হেয়েছ এবং ইেতামে  ৫ জন 
িব ানী ও ২ জন গেবষণা সহকারী সম েয় ইিলশ িবষেয় গেবষণা পিরচালনায় 
স ম এক  দল গ ত হেয়েছ (অ ে - ১০.৮); এবং 

উে  অজন 
ঙ)  জেলেদর আথ-সামািজক 

অব ার উপর জাটকা 
সংর ণ ও িবক  
কমসং ােনর ভাব িন পণ 
করা।  

জাটকা এবং জনন ম ইিলশ ধরায় িনেষধা া কায ম বা বায়েনর ফলাফল, 
অভয়া ম িত া এবং িবক  কমসং ােনর ভাব িনণেয়র জ  বাংলােদশ মৎ  
গেবষণা ইনি উট, নদী ক , চ দ র হেত গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ। গেবষণায় 
পাওয়া যায়, িবক  কমসং ান সহায়তা দান এবং জাটকা িনধন িনিষ  মৗ েম 
পিরবার িত ৪০ কিজ চাল সহায়তা দােনর ফেল জাটকা িনধেনর  হার াস 
পেয়েছ। ২০০৭-০৮ সােলর লনায় ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ২০১৩, ২০১৪ ও 

২০১৫ সােল জনন সফলতা যথা েম ৮৬%, ৬৮%, ৮৪%, ৭১.৫৮% ৮২.০৪%, 
৭৭.৫৮% ও ৭৩.৩২% ি  পেয়েছ ( ঃ মৎ  অিধদ র)।  

 
১২।  উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারনঃ উে  অিজত হেয়েছ।  

 
 ১৩। পযেব ণঃ   

 
১৩.১।  িপিসআর  পযােলাচনা কের দখা যায়, িবিবধ খােত অ েমািদত য় ৪.০০ ল  টাকা থাকেলও ত য় ৪.১৮ 
ল  টাকা এবং বাট মরামত ও র ণােব ণ খােত িনধািরত ৬.০০ ল  টাকার েল িয়ত হেয়েছ ৯.৭৩ ল  টাকা;  
 

১৩.২।  ল ক  প চ বছেরর জ  হণ করা হেলও সংেশাধন ও ক  য় ি  িতেরেক ময়াদ ি র ফেল 
বা বায়নকাল ৪০% এবং য় ১৮% ি  পায় যা কা  নয়;  

 

১৩.৩।  ২০১৩-২০১৪ অথ বছর পয  এ াটানাল অিডট স  হেয়েছ তেব অিডট আপি  স হ িন ি  হয়িন। ২০১৪-
২০১৫ অথ বছেরর অিডট স  হয়িন;  

 
১৩.৪।  ক  পিরদশনকােল দখা যায়, য় ত াবেরটির য পািত ও আসবাবপে র কান ইনেভনটিরং মািকং নই। 

ফেল এ েলা কান ক  হেত কনা তা ঝা যায় না; এবং 
 
১৩.৫। ক  ন,২০১৫ ত সমা  হয়। িনয়মা যায়ী সে র,২০১৫ এর মে  িপিসআর আইএমইিড- ত পাঠােনার 

কথা থাকেলও িপিসআর পাঠােনা হেয়েছ ফ য়ারী,২০১৬ ত। িবলে  িপিসআর রেণর কারেণ ক  ায়েন 
িবল  ঘেটেছ।  

 
১৪। পািরশঃ  
 
১৪.১। িবিবধ খােত এবং বাট মরামত ও র ণােব ণ খােত  অিতির  েয়র িবষয়  খিতেয় দেখ তা এ িবভাগেক 

অবিহত করেত হেব;  
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১৪.২।  ভিব েত ক  ণয়নকােল এমনভােব ক  িডজাইন করা হেব যন বা বায়নকাল ি  িতেরেক ক  সমা  
করা স ব হয়;  

১৪.৩।  এ াটানাল অিডট িন ি  কের এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব;  
 
১৪.৪।  কে র আওতায় য় ত য পািত ও আসবাবপে  ইনেভনটিরং মািকং এর ব া নয়া েয়াজন; এবং  
 
১৪.৫।  ক  সমাি র ৩ (িতন) মােসর মে  িপিসআর আইএমইিডেত রেণর িবষয়  ম ণালয় িনি ত করেত পাের।  
 

১৫.০।  িতেবদেনর অ ে দ ১৩ ও ১৪ এর িবষেয় েয়াজনীয় কায ম হণ ও হীত ব াবলী  আইএমইিডেক আগামী ২ 
( ই) মােসর মে  অবিহত করেত হেব।   
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সং ি  “ক” 

কে র অংগ িভি ক বা বায়ন অ গিত (কে ােন ঃ িব) 

 (ল  টাকয়) 

:নং অে র নাম পিরমাণ সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
অে র া লন 

ত বা বায়ন 

আিথক বা ব আিথক বা ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) রাজ  য়ঃ       

১ সরবরাহ  ও সবা   ১২.০০  ১০.৪৬  

২ মাঠ পযােয় গেবষণা   ৯৫.০০  ৯৩.৫৪  

৩ ছাপােনা এবং চার   ৫.০০  ৪.৮৯  

৪ সিমনার/কমশালা/সভা  ১০.০০  ৮.০০  

৫ লবারা ওেয়েজস  ৯.৬০ ৩ জন ১২.২৫  

৬ ক ািমকালস এ  াসওয়ার  ৫.০০ থাক ৪.৯৮  

৭ মরামত, র নােব ণ এবং নবাসন  ২৫.০০  ২৩.৬৭  

৮ যানবাহন মরামত এবং র ণােব ণ  ৫.০০  ৪.৯৯  

৯ ালানী এবং তল   ২০.০০  ১৯.৩০  

১০ বাট মরামত এবং র ণােব ণ  ৬.০০  ৯.৭৩  

১১ অ া  য় (িরেসাস ভেসল র ণােব ণ  ৩.০০  ২.৪৪  

১২ িবিবধ   ৪.০০  ৪.১৮  

 উপ- মাট=  ১৯৯.৬০  ১৯৮.৮০  

খ)  লধন য়ঃ      

১৩ সিমনার সাম ী   ৮.০০ ৩  ৬.২০  

১৪ মাটর সাইেকল   ৫.০০ ১   ৪.৬৮  

১৫ ডাবল চ ার িপকআপ   ৪৫.০০ ১  ৪৪.৭৮  

১৬ িকউরেম  অব ভেসল  ১১৫.০০ ১  ১১৫.০০  

১৭ গেবষণা য পািত   ১০৫.৬০ থাক ৯৭.৬১  
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১৮ কি উটার এবং এে সিরজ   ১০.০০  ৯.৯৯  

১৯ আসবাবপ    ৩.০০  ২.৯৬  

২০ ব িতক য পািত  ১.০০  ১.০০  

 উপ- মাট=  ২৯২.৬০  ২৮২.২২  

 মাট =    ৪৮০.৬৫  

ম নালয় ক ক িরত িপিসআর এর তে র িভি েত। 
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কা াই লেক মৎ  উৎপাদন ি , সংর ণ ও ব াপনা জারদারকরন ক  (১ম সংেশািধত) শীষক 
কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
(সমা ঃ িডেস র,২০১৪) 

 
 

১। কে র নাম : কা াই লেক মৎ  উৎপাদন ি , সংর ণ ও ব াপনা জারদারকরন ক  
(১ম সংেশািধত)। 

২। বা বায়নকারী সং া : মৎ  অিধদ র 
৩। শাসিনক ম ণালয় : মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় 
৪। কে র এলাকা : রাংগামা  জলা ১০  উপেজলা  ও কাউখালী হ াচাির, খাগড়াছিড় জলার 

মহালছিড়, িদিঘনালা উপেজলা ও রামগড় িমিন মৎ  হ াচাির এবং বা রবান 
িমিন মৎ  হ াচাির ।   

 
৫। 

 
কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ 

  
(ল  টাকায়) 

অ েমািদত য় ত 
য় 

অ েমািদত বা বায়ন ত 
বা বায়ন 

অিত া  
য় ( ল 

অ েমািদত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল 

অ েমািদত 
সমেয়র %) 

ল ১ম  
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩০৬.৮০ ৩৩৭.৪৫ ৩৩৫.৩৭ জা য়ারী,২০১১ 

হেত 
িডেস র,২০১৩ 

জা য়ারী,২০১১ 
হেত 

িডেস র,২০১৪ 

জা য়ারী,২০১১ 
হেত 

িডেস র,২০১৪ 

৩০.৬৫ 
(৯.৯৯%) 

১ বছর 
(৩৩.৩৩%) 

 

৬।  কাজ অসমা  হেয় থাকেল তার কারণঃ  
 

 ক  পিরদশন, PCR পযােলাচনা এবং ক  পিরচালেকর দয়া ত  মেত কে র আওতায় কান কাজ অসমা  
নই। 

 

৭।   ক  হেণর পট িম, উে  ও ল কায ম: 
 

৭.১।  কে র পট িমঃ  
 

 কা াই লক ি মভােব  দি ণ- ব এিশয়ায় অ তম হৎ এক  জলধারা যা বাংলােদেশর অভ রীণ জলা িমর  
ায় ৪৬%। িব ৎ উৎপাদেনর লে ই লতঃ ি মভােব এ লক ি  করা হয়। িব ৎ উৎপাদেনর সােথ মাছ চাষ ও 

মােছর উৎপাদন ি , ব া িনয় ণ, সচ, নৗ পিরবহণ ইত ািদ কায মও এ জলাধার িনমােণর অ তম ধান উে । 
লক ি র  থেক বাংলােদশ মৎ  উ য়ন কেপােরশন িলজ হেণর মা েম লেকর মৎ  স দ ব াপনা ও 

পিরচালনা করেছ। কা াই লেক লতঃ জনন মৗ েম মৎ  আহরণ ব  রাখা, মৎ জীিবেদর িফিশং লাইেস  
দান, মৎ  আইন বা বায়ন এবং পানা অব ি  ও মৎ  আহরণ কায ম স াদেনর মা েম  মৎ  ব াপনা 

পিরচািলত হয়। কা াই লেকর িব ল স াবনােক কােজ লািগেয় মৎ  ব াপনা জারদারকরেণর মা েম মৎ  
উৎপাদন ি র লে  আেলাচ  ক  হণ করা হয়।  

   

৭.২। কে র উে ঃ  
 

৭.২.১।  মৎ  অিধদ েরর িব মান হ াচারীেত নগত মানস  র / পানা উৎপাদন এবং নাসারী াপেনর মা েম 
কা াই লেক মােছর উৎপাদন ি েত সহায়তা করা; 

৭.২.২।  কেহা ার বা মৎ জীবী জেলেদর িশ েণর মা েম সেচতনতা ি র জ  িশ ণ ক  িনমাণ বক 
িশ ণ দান; এবং 

৭.২.৩।  মৎ  সংর ণ আইন বা বায়েন আইনগত সহায়তা দান। 
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৮।  কে র অংগিভি ক অ গিতঃ  সং ি  ‘ক”।  

৯।  ক  অ েমাদন ও সংেশাধনঃ 

 আেলাচ  ল ক  ০৪/০১/২০১১ তািরেখ  ৩০৬.৮০ ল  টাকা েয় জা য়ারী,২০১১ হেত িডেস র,২০১৩ ময়ােদ 
বা বায়েনর জ  মাননীয় পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়। ৩১/০১/২০১১ তািরেখ ম ণালয় ক ক শাসিনক 
আেদশ জাির করা হয়। পরবত েত িক  অংগ অ ি  এবং িক  অংেগর য় ও পিরমাণ াস- ি র ফেল ম ণালয় 
ক ক ১১/০৬/২০১৩ তািরেখ ক  সংেশাধন করা হয়। সংেশাধেনর ফেল য় িনধারণ হয় ৩৩৭.৪৫ ল  টাকা এবং 
ময়াদ জা য়ারী,২০১১ হেত িডেস র,২০১৫ পয ।   

 
১০।  িডিপিপ ল মা া, এিডিপ/আরিডিপ বরা , অব ি  ও য় সং া  ত ঃ 

            (ল  টাকায়) 
অথ বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  অথ অব ি  য় 
২০১০-১১ ১৭.০০ ১৭.০০ ১৭.০০ 
২০১১-১২ ১০০.০০ ১০০.০০ ৯৯.৩৬ 
২০১২-১৩ ১৩৫.০০ ১৩৫.০০ ১৩৪.৬৬ 
২০১৩-১৪ ৫৪.০০ ৫৪.০০ ৫৩.৯০ 
২০১৪-১৫ ৩১.০০ ৩১.০০ ৩০.৪৫ 

মাট = ৩৩৭.০০ ৩৩৭.০০ ৩৩৫.৩৭ 
 

১১।  ক  পিরচালক সং া  ত ািদঃ 
 

: 
নং 

ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী ণকালীন খ কালীন 
দািয়  পালেনর ময়াদ 

যাগদােনর তািরখ অ াহিতর তািরখ 
১. মাঃ আ ল হা ান িময়া,  ণকালীন - - ০১/০৮/২০১০ ০১/০৭/২০১৪ 

 

১২।  ক  পিরদশনঃ  

 কে র সমাি  ায়ন িতেবদন নয়েণর লে  ২৭/১২/২০১৫ তািরেখ রাংগামা  জলায় কে র বা বািয়ত 
কায ম সেরজিমেন পিরদশণ করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালকসহ সংি  জলা মৎ  কমকতা উপি ত 
িছেলন।   

 
 

১৩।   পিরদশন পযেব ণঃ 
 
১৩.১।  মৎ  অিধদ েরর িব মান হ াচারীেত নগত মানস  র  ও ধািন পানা উৎপাদনঃ  

 মৎ  অিধদ েরর িব মান িতন  হ াচারীেত (বা রবান িমিন মৎ  হ াচারী, কাউখালী িমিন মৎ  হ াচারী এবং 
রামগড় মৎ  হ াচারী) িত েত বাৎসিরক ২০ কিজ হাের ৩  ফ া িরেত মাট ৬০ কিজ অথাৎ মাট ২৫০ কিজ 
র  উৎপাদেনর ল মা া িনধারণ করা হয়। ক  ময়ােদ ১৫৭ কিজ র  এবং ৫.৪০ ল   ধািন পানা উৎপাদন 

করা হেয়েছ। বা রবান িমিন মৎ  হ াচারীেত -িন  পািনর উৎস না থাকায় র র উৎপাদন হত হয়। তেব উ  
হ াচারীেত র র পিরবেত ধািন পানা উৎপাদন করা হেয়েছ।  

১৩.২।  াডেপইন নাসারীেত পানা উৎপাদেনর মা েম কা াই লেকর উৎপাদন ি েত সহায়তা করাঃ  

 কা াই লেক মােছর উৎপাদন ি র জ  মৎ  অিধদ র অংেশর আওতায় লংগ  ও বরকল উপেজলায় বতমান 
সময় পয  ৯৫.৫৩ একর জলাশেয় াডেপইন নাসারী াপন করা হয়। ক  বা রবান িমিন মৎ  হ াচারী, 
কাউখালী িমিন মৎ  হ াচারী এবং রামগড় মৎ  হ াচারীেত উৎপািদত র  ও ধািন পানা কা াই লেক ািপত 

াডে ইন নাসারীেত ম দ করা হেয়েছ। ম দ ত র  ও ধািন পানা হেত ৩-৪ʺ আকােরর ায় ৭৬.১২ ম:টন পানা 
উৎপাদন হেয়েছ যা সরাসির কা াই লেক  হেয় মােছর উৎপাদন ি েত সহায়তা কেরেছ। বছরিভি ক াডে ইন 
নাসারীর ত ািদ িনে র ছেক উপ াপন করা হেলা- 
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এক নজের াডে ইন নাসারীর ত ঃ 

অথবছর উপেজলার নাম াডে ইেনর 
আয়তন (একর) 

ম দ ত 
র র 

পিরমাণ 
( কিজ) 

ম দ ত ধািন 
পানার পিরমাণ 

(সং া) 

উৎপািদত 
পানার আকার 

(ইি ) 

উৎপািদত আং লী 
পানার পিরমাণ  

( ম:টন) 

২০১০-১১ বরকল ও লংগ  ১২.৪৮ ২১.০০ - ২-২.৫ʺ ১২.৫০ 

২০১১-১২ বরকল ও লংগ  ৩০.১৫ ৫৬.০০ ২.০০ ল  ৩-৪ʺ ১৮.৩২ 

২০১২-১৩ বরকল ও লংগ  ২৬.৪৫ ৪০.০০ ২.৫০ ল  ৩.৫ʺ ২২.৯০ 

২০১৩-১৪ বরকল ও লংগ  ২৬.৪৫ ৪০.০০ ০.৯০ ল  ৩.৪ʺ ২২.৪০ 

মাট ৯৫.৫৩ ১৫৭.০০ ৫.৪০ ল  - ৭৬.১২ 

 ** ত  ক  দ র।  

১৩.৩।  মৎ  জীিব জেলেদর িশ েণর মা েম সেচতনতা ি র জ  িশ ণ ক  িনমাণ এবং িশ ণ দানঃ 

 কা াই লেক মাছ আহরেণ িনেয়ািজত মৎ জীবী তথা জেলেদর িশ ণ দােনর জ  কে র আওতায় ৮১.৪০ ল   টাকা 
েয় আবািসক িবধা স  এক  িশ ণেক  িনমাণ করা হয়। িশ ণেকে  িশ ণাথ েদর অব ােনর জ  ৭  ক   

রেয়েছ। িত কে  ৪ জন িশ ণাথ র আবাসেনর েযাগ রেয়েছ। তাছাড়া ১  াস ম, িশ কেদর অব ােনর জ  ২  
ক   এবং ডাইিনং িবধাসহ রা াঘর রেয়েছ। উ  িশ ণ ক  িনমাণ শেষ ২০/০৯/২০১২ তািরেখ মৎ  অিধদ েরর 
িনকট হ া র করা হয়। পিরদশনকােল দখা যায়, িশ ণ ভবেনর িনচ তলার ৩নং কে র দরজার পা া ও িকেচন েমর 
দরজার চৗকাঠ ব কা হেয় িগেয়েছ এবং ১১ নং কে র দরজার পা ার কাঠ ন  হেয় যাে । এছাড়া িনচ তলার বাথ েমর 
সামেনর কিরেডার ও বাথ েমর িভতের দয়ােল ড া  এবং বাথ েমর দরজার বাইেরর দয়ােল হয়ার াক পিরলি ত হয়।  

িচ ঃ মৎ  িশ ণ ক , রাংগামা  িচ ঃ পা া েক যাওয়ায় ব  অব ায়ও পা া ফ কা হেয় থােক। 
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িচ ঃ িকেচন েমর ব কা হেয় যাওয়া চৗকাঠ িচ ঃ কে র দরজার পা ার কাঠ ন  হেয় যাে ।   
 

 

িচ ঃ িনচ তলার কিরেডাের ড া  ধরা দওয়াল। িচ ঃ বাথ েমর দরজার বাইেরর দয়ােল হয়ার াক 

            

১৩.৪।  িশ ণঃ  

 মৎ জীবী জেলেদর িশ েণর মা েম সেচতন করেত পারেল মাছ ধরা ব কালীন সমেয় অৈবধভােব বা ির কের মাছ 
আহরণ থেক িবরত রাখা স ব হেব ফেল মােছর উৎপাদন ি  পােব। এ লে  কা াই লক অ িষত ৮  উপেজলার 
৩৮৪০ জন মৎ জীবী জেলেক িশ ণ দােনর সং ান িছল। িত ােচ ৩০ জন কের ১২৮ ােচ িশ ণ কায ম 
বা বায়ন করা হয়। িতন িদন াপী িশ েণ, ‘‘কা াই লক ি , কা াই লেকর মৎ  স েদর পিরিচিত, মােছর 
উৎপাদন কেম যাওয়ার কারণ, মােছর জীবৈবিচ  র া, মৎ  সংর ণ আইন, িবক  কমসং ােনর জ  াবন িমেত 
নাসারী াপন, খাচায় মাছ চাষ’’ ইত ািদ িবষয় অ  কের িশ ণ দান করা হেয়েছ।  

১৩.৫।  মৎ  সংর ণ আইন বা বায়েন আইনগত সহায়তা দান করাঃ  

 কা াই লেক ায় ২০ হাজার মৎ জীবী জেল মাছ আহরণ কের জীিবকা িনবাহ কের থােক। কা াই লেকর মােছর 
উৎপাদন সহনীয় (Sustainable) পযােয় রাখার জ  ই জাতীয় মােছর পানা অব ি  এবং জননকালীন সমেয় 
(এি ল-আগ ) ২-৩ মাস মাছ আহরণ ব  রাখা হয়। মাবাইল কাট পিরচালনায় ক  হেত সহায়তা করায় মৎ  
সংর ণ আইন বা বায়ন জারদার করা স ব হেয়েছ। মাবাইল কােটর মা েম অৈবধ জাল আটক কের তা পাড়ােনা 
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হয়। আটক ত নৗকা িবএফিডিসেক হ া র এবং আটক ত মাছ িনলাম ও জিরমানার মা েম া  অথ সরকারী 
কাষাগাের জমা দান করা হয় মেম ক  ে  জানা যায়।  

১৪। য় কায ম সং া ঃ  
 
 কে র কাজ ুভােব স াদেনর জ  ০১  ীড বাট, ০১  িডিজটাল ক ােমরা, ০১  মাি িমিডয়া েজ র, 

০১  ড টপ কি উটার, ০২  াপটপ, ০১  ফ া  মিশন, ০১  ি জ, ০৩  টিলেফান, ০১  আইিপএস এবং 
আসবাবপ  য় করা হেয়েছ। ক  সমাি র পর এ েলা জলা মৎ  দ র, রাংগামা েত বহার হে ।  
পিরদশনকােল আসবাবপ েলার মানস  মেন হেয়েছ, তেব এ  দ েরর একািধক ক  থাকায় এবং য় ত 
সাম ীর গােয় ইনেভনটির মািকং না থাকায় কান  কান কে র অথায়েন য় ত তা ঝা যায় না।  

 

 

১৫। কে র উে  অজনঃ 
 

অ েমািদত উে  অিজত 
মৎ  অিধদ েরর িব মান হ াচারীেত নগত মানস  
র / পানা উৎপাদন এবং নাসারী াপেনর মা েম কা াই 
লেক মােছর উৎপাদন ি েত সহায়তা করা। 

 
 
অ ে দ ১৩ এর িবরবণ অ যায়ী দখা যায় 
পিরকি ত উে স হ অিজত হেয়েছ।  কেহা ার বা মৎ জীবী জেলেদর িশ েণর মা েম 

সেচতনতা ি র জ  িশ ণ ক  াপন বা িনমাণ বক 
মৎ জীবী জেলেদর িশ ণ দান ; 
মৎ  সংর ণ আইন বা বায়েন আইনগত সহায়তা দান। 

১৬।  উে  অিজত না হেয় থাকেল তার কারনঃ 
 আেলাচ  কে র উে  আিজত হেয়েছ মেম তীয়মান হয়। 
১৭।  বা বায়ন সম াঃ 
 

১৭.১ পিরদশনকােল দখা যায়,  মৎ  িশ ণ ক , রাংগামা েত িশ ণ ভবেনর িনচ তলার ৩নং কে  দরজার পা া ও 
িকেচন েমর দরজার চৗকাঠ ব কা হেয় িগেয়েছ এবং ১১ নং কে র দরজার পা া ন  হেয় যাে । এছাড়া িনচ 
তলার বাথ েমর সামেনর কিরেডার ও বাথ েমর িভতের দয়ােল ড া  এবং বাথ েমর দরজার বাইেরর দয়ােল 
হয়ার াক পিরলি ত হয়; 

 
১৭.২   জলা মৎ  দ র, রাংগামা েত একািধক ক  থাকায় এবং য় ত সাম ীর গােয় ইনেভনটির মািকং না থাকায় 

কান  কান কে র অথায়েন য় ত তা ঝা যায় না;  
 
১৭.৩ PCR পযােলাচনায় দখা যায় ২০১০-২০১১ হেত ২০১২-২০১৩ ময়ােদ উ থািপত অিডট আপি স েহর িবষেয় 

ডশীেট জবাব দান করা হেয়েছ এবং তা িন ি র অেপ ায় আেছ। ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ ময়ােদ 
অিডট এখনও স   হয়িন।  

 
১৮.০  পািরশমালাঃ 
১৮.১  মৎ  িশ ণ ক , রাংগামা র ত কােজর সম ািদ মরামেতর জ  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব; 
 

১৮.২  য় কায েম ততা পিরহার এবং য় ত সাম ীর ু বহার িনি তকে  কে র আওতায় য় ত সাম ীেত 

ইনেভনটির মািকং করা সমীচীন হেব;  
 

১৮.৩ External Audit িন ি  কের তা আইএমইিডেক অবিহত করেত হেব; এবং 

১৮.৪ অ ে দ ১৮.১-১৮.৩ এর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ কের তা আগামী ৩ (িতন) মােসর মে  আইএমইিডেক 

অবিহত করেত হেব।   
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সং ি -“ক” 

 
কে র অংগিভি ক অ গিত 

িমক 
নং 

অে র নাম 
অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 

আিথক বা ব  আিথক  বা ব 
 রাজ ঃ     

42.  কমচারীেদর বতন ভাতা ৯.৬৪ ৫ জন ৯.৩২ ৫ জন 
43.  ভাতা ও বানাস  ১১.২০ ৫ জন  ১১.২০  ৫ জন 
44.  এ/িডএ ২০.৪৫ থাক ২০.৪৫ থাক 
45.  ডাক মা ল ০.০৪ থাক ০.০২ থাক 
46.  টিলেফান ০.৫৩ থাক ০.২৬ থাক 
47.  িব াৎ  ২.৯৮ থাক ২.৮৮ থাক 
48.  ালানী ৬.৪০ থাক ৬.৩৮ থাক 
49.  িব াপন/ না শ ০.৯৮ থাক ০.৯৮ থাক 
50.   িনং ৬৪.০০                ৩৮৪০ জন ৬৪.০০            ৩৮৪০ জন  
51.  িমক ম রী ৭.২০ ৯ জন  ৭.২০ ৯ জন 
52.  নাসাির সাম ী ১১.৩৪ থাক ১১.৩৪ থাক 
53.  ঔষধ ১.৫০ থাক ১.৫০ থাক 
54.  সার ৪.৬৮ ৭০ মঃটন ৪.৬৮ ৭০ মঃ টন 
55.  ভ াকিসন/ঔষধ ১.০০ থাক ১.০০ থাক 
56.  ড মাছ  ৪.৫০ ৭৮৮ কিজ ৪.৫০ ৭৮৮ কিজ 
57.  ণ ২.৬৫ ২৫০ কিজ ২.৬৫ ২৫০ কিজ 
58.  মােছর খা  ৪০.৭২ ১০০ মঃটন ৩৯.৯০ ১০০ মঃটন 
59.    া মাণ আদালত ২৮.৭৫ ৫০০ জন ২৮.৭৫ ৫০০  
60.  মরামত/র ণােব ণ ৪.৬৮ থাক ৪.৬৮ থাক 

 উপেমাট  ২২৯.৬৩  ২২৮.৫৩  
 লধনঃ     

61.  ীট বাট (৫৫এইচিপ) ৪.৬৬ ১   ৪.৬৬ ১  
62.  িডিজটাল ক ােমরা ০.৪৫ ১  ০.৪৫ ১  
63.  মাি িমিডয়া ােজ র ১.০৯ ১  ১.০৯ ১  
64.  ফেটাকিপয়ার ১.৫০ ১  ১.৫০ ১  
65.   ড টপ কি উটার  ১.০০ ১  ১.০০ ১  
66.  াপটপ কি উটার  ২.০০ ২  ২.০০ ২  
67.  লজার ফ া  মিশন ০.৫০ ১  ০.৫০ ১  
68.  িরি জােরটর  ০.৩৫ ১  ০.৩৫ ১  
69.  আসবাবপ  ১০.০০ থাক ১০.০০ থাক 
70.  টিলেফান ০.৩৭ ৩  ০.৩৭ ৩  

71.  
আইিপএ ১৫০০ িভএ/ 
সালার ১২০ ওয়াট  

০.৫০ 
১  

০.৫০ 
১  

72.  
রাংগামা  িশ ণ ক  
িনমাণ  

৮১.৪০ 
১  

৮১.৪০ 
১  

 উপ মাট লধন =  ১০৭.৮২  ১০৬.৮৪  
 সবেমাট ৩৩৭.৪৫  ৩৩৫.৩৭  

 

 


