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নিববাী ার-ংক্ষেপ 
 

বাংাক্ষেক্ষলর উত্তরাঞ্চক্ষর জজাগুক্ষা অক্ষিক জেক্ষেই েুক্ষযবাগপূর্ব নবরূপ পনরক্ষবক্ষল আক্রান্ত। নবক্ষল কক্ষর বিযা, িেীভাঙ্গি, েরার 
কারক্ষর্ ফানের বযাপক েয়েনির ফক্ষ গ্রামীি জিক্ষগাষ্ঠীর একনি বড় অংল োনরদ্রীমার নিক্ষচ ববা কক্ষর। এমিাবস্থায় 
বাংাক্ষেল রকার বৃত্তর রংপুর এাকার েনরদ্র জিক্ষগাষ্ঠীর আর্ব-ামানজক অবস্থার উন্নয়ক্ষির ক্ষেয “উত্তরাঞ্চক্ষর িেনরদ্রক্ষের 
কমবংস্থাি  নিনিিকরি  কমবূচী  (ংক্ষলানিি)” িাক্ষম একনি প্রকল্প বাস্তবায়ি কক্ষরক্ষছ। এই প্রকল্পনি বাংাক্ষেল পল্লী উন্নয়ি জবার্ব 
(নবআরনর্নব) উত্তরাঞ্চক্ষর ৫নি জজায় যর্া রংপুর, কুনড়গ্রাম, গাইবান্ধা, িীফামারী  ামনিাি এ ২০০৭-০৮ জর্ক্ষক ২০১২-১৩ 
মক্ষিয বাস্তবায়ি কক্ষর। এই প্রকক্ষল্পর জমৌনক উক্ষেলয বাংাক্ষেক্ষলর উত্তরবক্ষঙ্গর  বক্ষচক্ষয় ঝুুঁনকপূর্ব এাকার জিক্ষগাষ্ঠীর জমৌুমী খােয 
নিরাপত্তাীিিা কমাক্ষিা। এই প্রকক্ষল্পর নবক্ষল উক্ষেলযগুক্ষা ক্ষা নিববানচি উপকারক্ষভাগীক্ষের প্রনলের্ প্রোি  পালাপানল  উপক্ষজা 
ের এ প্রেলবিী  নবক্রয়ক্ষকন্দ্র প্রনিষ্ঠার মািযক্ষম আয় ৃনিকারী কমবকান্ড (IGA)  আত্মকমবংস্থাক্ষির (Self-employment)  
ুক্ষযাগ ৃনি করা। প্রকক্ষল্পর স্থানপি প্রনলের্ জকক্ষন্দ্র স্থািীয় জবকার, েুুঃস্থ িারী  পুরুক্ষরা নবনভন্ন জেক্ষর্ েেিা বৃনির প্রনলের্ গ্রর্ 
কক্ষরক্ষছ। প্রকল্প বাস্তবায়িকা ক্ষে জুাই ২০০৭ জর্ক্ষক জুি ২০১০। িক্ষব, বযয়বৃনি বযনিক্ষরক্ষক এর জময়াে বৃনি য় জুি ২০১১ 
পযবন্ত এবং পরবিবীক্ষি ংক্ষলানিি আকাক্ষর প্রকক্ষল্পর জময়াে বৃনি য় জুি ২০১৩ পযবন্ত। প্রকক্ষল্পর জমাি বযক্ষয়র েযমাো শুরুক্ষি 
২৪.৭৮ জকানি নিিবানরি ক্ষ পরবিবীক্ষি ংক্ষলানিি  অিুক্ষমানেি বযক্ষয়র পনরমার্ োুঁড়ায় ৪৬.৪৭ জকানি। এই প্রকক্ষল্পর প্রিাি 
প্রিাি অঙ্গগুক্ষা ক্ষে- প্রনলের্; রবরা  ংস্কার; যািবাি ক্রয়; ভবি  স্থাপি নিমবার্; কনিউিার ামগ্রী ক্রয়  ংনিি 
কমবকিবাক্ষের জবিিানে। 
 

পনরকল্পিা মন্ত্রর্াক্ষয়র বাস্তবায়ি, পনরবীের্  মূযায়ি নবভাক্ষগর মূযায়ি জক্টর  প্রনিবছর কনিপয় মাপ্ত প্রকক্ষল্পর প্রভাব মূযায়ি 
কক্ষর র্াক্ষক। এর িারাবানকিায় চনি ২০১৬-২০১৭ অর্ব বছক্ষর স্থািীয় রকার পল্লী উন্নয়ি  মবায় মন্ত্রর্াক্ষয়র অিীক্ষি, 
বাংাক্ষেল পল্লী উন্নয়ি জবার্ব (নবআরনর্নব), কিৃবক বাস্তবানয়ি “উত্তরাঞ্চক্ষর  িেনরদ্রক্ষের কমবংস্থাি  নিনিিকরর্  কমবূচী 
(ংক্ষলানিি)”  লীবক মাপ্ত প্রকল্পনির প্রভাব মূযায়ক্ষির জিয নিরক্ষপে পরামলবক প্রনিষ্ঠাি নক্ষক্ষব ইয়াং কিাক্ষিন্টক্ষক 
নিক্ষয়ানজি করা ক্ষয়ক্ষছ। 
 

প্রকল্পনির প্রভাব মূযায়ক্ষির জিয একনি মনিি গক্ষবর্া পিনি অিুরর্ করা ক্ষয়ক্ষছ। ংখযাত্বক  গুর্াত্বক উভয় িরক্ষর্র 
প্রার্নমক ির্য-উপাত্ত উপযুক্ত পিনির মািযক্ষম মাঠ পযবায় জর্ক্ষক ংগ্র কক্ষরক্ষছ। জমাি ৭৬৯নি িমুিা একক্ষকর মক্ষিয ৫১৪নি িমুিা 
একক ুনবিাক্ষভাগীক্ষের মাক্ষঝ জর্ক্ষক এবং ২৫৫ নি িমুিা একক  নিয়ন্ত্রি এাকা জর্ক্ষক ংগ্র করা ক্ষয়ক্ষছ। জমাি ৪০নি 
জকআইআই, ১৫নি এফনজনর্ (প্রনিনি জজায় ৩নি)  ৫নি জকইস্টানর্, ১০নি প্রনলের্ক্ষকন্দ্র পনরেলবি (প্রনি জজায় ২নি) –এর 
মািযক্ষম গুর্গি ির্য ংগ্র করা ক্ষয়ক্ষছ। প্রক্ষয়াজিীয় জেক্ষে জক্ষকন্ডারী জাব জর্ক্ষক ির্য ংগ্র করা ক্ষয়ক্ষছ। এই ক 
পিনিক্ষি ংগ্রনি িক্ষর্যর পযবাক্ষাচিা  নবক্ষির্ নিম্নরুপুঃ 
 

প্রকক্ষল্পর আনর্বক বরাে, এনর্নপ বরাে, অবমুনক্ত  প্রকৃি বযয় নবক্ষিক্ষর্র মািযক্ষম জেখা যায় জয ংক্ষলানিি নর্নপনপক্ষি জয বরাে 
জেখাক্ষিা ক্ষয়ক্ষছ এনর্নপক্ষি িা জর্ক্ষক ৭% কম জেয়া ক্ষয়ক্ষছ। অিযনেক্ষক প্রকক্ষল্পর জল েুই বৎক্ষর (২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩) 
অর্ব ছাড় ক্ষয়ক্ষছ যর্াক্রক্ষম ৭১.৯৮% এবং ৮৫.১৯%। িক্ষব গড় অবমুক্ত ক্ষয়ক্ষছ ৯৪.৫৪%। প্রকক্ষল্পর প্রর্ম বৎক্ষর অবমুক্ত ক্ষয়ক্ষছ 
মাে ৫০%। অিযনেক্ষক জলক্ষর বৎক্ষর অবমুক্ত ক্ষয়ক্ষছ মাে ৬৪.৭২%। বাৎনরক বরাে, এনর্নপ বরাে, অবমুক্ত  প্রকৃি বযয় 
নবক্ষির্ জর্ক্ষক প্রিীয়িমাি য় জয, চিুর্ব নকনস্তর অর্ব জম/জুি মাক্ষ অবমুনক্ত য়, যা অনি দ্রুি বযয় করক্ষি ক্ষয়ক্ষছ অর্বা অবযনয়ি 
অর্ব জফরি নেক্ষি ক্ষয়ক্ষছ এবং পরবিবী অর্ব বৎক্ষরর াক্ষর্ মিয় করক্ষি ক্ষয়ক্ষছ, যা যর্ামক্ষয় প্রকক্ষল্পর ানববক েয  উক্ষেলয 
অজবক্ষি বািা ৃনি কক্ষরক্ষছ। জিব নিক্ষয়াগ পযবাক্ষাচিা কক্ষর জেখা যায় জয প্রকক্ষল্পর কমবকিবা জযমি প্রকল্প পনরচাক, উপ-পনরচাক, 
কারী পনরচাক, নাব রেক নবআরনর্নব জর্ক্ষক জপ্রক্ষর্ নিক্ষয়াগ জেয়া ক্ষয়ক্ষছ। িক্ষব প্রকল্প পনরচাক্ষকর পক্ষে বার বার পনরবিবি 
য়ায় প্রকক্ষল্পর কাজ  ানববক েয অজবক্ষি বািাগ্রস্থ ক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষল্প চারনি প্রিাি খাক্ষি যর্া জাই, এমব্রয়র্ারী, িাুঁি  পাক্ষির 
বযাগ তিরীক্ষি ৯৪.২৯% ুনবিাক্ষভাগীক্ষক প্রনলের্ জেয়া ক্ষয়ক্ষছ। অিযনেক্ষক জমাবাই ানভবনং, বানিক  পল্লী নবেুযক্ষি প্রনলের্ার্বীর 
ংখযা মাে ১-৩%। স্থািীয় চানোর িুিায় এই অিুপাি যুনক্তযুক্ত িয়। এই খাক্ষির বরােকৃি অক্ষর্বর ৯২.৬৬% বযয় ক্ষ অর্ব 
যর্ামক্ষয় অবমুনক্ত িা য়ায় এবং নবক্ষে প্রনলের্ জেয়ায় প্রকক্ষল্পর েয  উক্ষেলয পূরর্ নকছুিা বযি ক্ষয়ক্ষছ। 



ii 

 

 

রবরা  জবা খািগুক্ষাক্ষি যর্া ভািা, ভাড়া, জযাগাক্ষযাগ, নবেুযৎ  গযা নব পনরক্ষলাি, নপ্রনন্টং, জস্টলিারী, মূযায়ি, পনরবীেি, 
জনমিার/ নক্ষিানজয়াম, আপযায়ি, প্রনলের্, নরক্ষয়িক্ষিলি ইিযানে খাক্ষি বরােকৃি অক্ষর্বর ৯৩.১৫% বযয় ক্ষ জকাি জকাি জেক্ষে 
এই কাযবক্রমগুক্ষা নবক্ষে য়ায় েযমাো অজবক্ষি বযি ক্ষয়ক্ষছ। অিযনেক্ষক,  জমািরাইক্ষক, আবাবপে, কনিউিার, যন্ত্রপানি, 
অনফ নবনডং ইিযানে খাক্ষি বরােকৃি অক্ষর্বর ৮৯.৬৫% বযয় ক্ষয়ক্ষছ যা েযমাোর িুিায় অক্ষিকাংক্ষলই কম, প্রকক্ষল্পর প্রক্ষয়াজিীয় 
িে ংগ্র যর্া জীপ, নপক-আপ ভযাি, জমাির াইক্ষক, বাই-াইক্ষক এবং কনিউিার ক্রক্ষয়র েযমাো লিভাগ অনজবি ক্ষয়ক্ষছ  
পনরকল্পিা অিুযায়ী প্রকক্ষল্পর আিায় জমাি ৩৬ নি প্রনলের্ জকন্দ্র স্থাপক্ষির েযমাোর মক্ষিয  ৩৫ নি স্থাপি করা ক্ষয়ক্ষছ । িক্ষব 
প্রনলের্ জকন্দ্রগুক্ষার অক্ষপোকৃি নিম্নমাক্ষির। জই াক্ষর্ প্রনলের্ জকন্দ্রগুক্ষাক্ষি পযবাপ্ত জায়গার অভাব রক্ষয়ক্ষছ এবং অক্ষিকিা 
অস্বাস্থযকর  অপনরকনল্পিভাক্ষব স্থাপি করা ক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া ভাড়াকৃি প্রনলের্ জকন্দ্রগুক্ষার অবস্থা নবআরনর্নবর িুিায় আক্ষরা 
িাজুক। প্রকল্প কমবূচীর আিায় নিনমবি প্রেলবিী  নবক্রয় জকন্দ্রগুক্ষার জবলীর ভাগই স্থাি নিববাচক্ষি ত্রুনির কারক্ষর্ জক্রিার মাগম 
অক্ষপোকৃি কম । নকছু নকছু প্রেলবিী  নবক্রয় জকন্দ্র নবআরনর্নবর  নিজস্ব অনফক্ষ যা জক্রিা ািারক্ষর্র িজক্ষর আা ম্ভব িয় । 
ঋি খাক্ষি বরােকৃি অক্ষর্বর পনরমাি মাে পাুঁচ জকানি িাকা যার মক্ষিয মাে ৫২.১৩% বযয় ক্ষয়ক্ষছ । অর্চ ঋর্ খাক্ষি পযবাপ্ত অর্ব  
বরাে নেক্ষ য়ক্ষিা প্রনলের্প্রাপ্ত উপকারক্ষভাগীরা আত্মকমবংস্থাি নিক্ষজক্ষের আর্ব-ামানজক অবস্থার উন্নয়ক্ষির মািযক্ষম 
জীবিযাোর মাক্ষি ানববক পনরবিবি আিক্ষি েম ক্ষিা। 
 
 মাঠ পযবাক্ষয় ংগৃীি প্রার্নমক প্রাপ্ত ির্য নবক্ষিক্ষর্র মািযক্ষম জেখা যায় উপকারক্ষভাগী উত্তরোিাক্ষের লিকরা ৮৮.৯ ভাগ 

মনা যা জর্ক্ষক প্রমাি য় জয এই প্রকক্ষল্প মূি েনরদ্র মনাক্ষের আর্ব-ামানজক অবস্থার উন্নয়ক্ষির জিয গৃীি ক্ষয়ক্ষছ।  
 উত্তরোিাক্ষের লিকরা ৮৪ ভাক্ষগর বয় ২১ জর্ক্ষক ৪০ বৎক্ষরর মক্ষিয যার মািযক্ষম প্রিীয়মাি য় জয প্রকল্প এাকার 

অক্ষপোকৃি কমবেম মনাক্ষের প্রনলেক্ষর্ নিক্ষয়ানজি করক্ষি েম ক্ষয়ক্ষছ। 
 প্রকক্ষল্পর াক্ষর্ জনড়ি উপকারক্ষভাগীক্ষের নিরেক্ষরর ার লিকরা ১৭ ভাগ এবং ৮৩ ভাক্ষগর নলোগি জযাগযিা প্রার্নমক 

জর্ক্ষক শুরু কক্ষর এইচ এ ন পযবন্ত। পোন্তক্ষর নিয়ন্ত্রর্ গ্রুক্ষপ অনলনেক্ষির ার ৩২ ভাগ।  
 লিকরা ৩২ ভাগ উত্তরোিাক্ষের পানরবানরক মানক আয় ১০,০০০ িাকার িীক্ষচ, অিযনেক্ষক কক্ষরা গ্রুক্ষপর ৫৫ ভাগ উত্তর 

োিার আয় ১০,০০০ িাকার িীক্ষচ যা জর্ক্ষক প্রমানিি য় জয প্রকল্প এাকার উপকারক্ষভাগীক্ষের আক্ষয়র পনরমাি বৃনি 
জপক্ষয়ক্ষছ।  

 উপকারক্ষভাগীক্ষের ২৯ ভাগ গৃনর্ী, বাকী ৭১ ভাগ কমবংস্থাক্ষির াক্ষর্ জনড়ি। অিযনেক্ষক কক্ষরা গ্রুক্ষপর ৭৩ ভাগ গৃনর্ী । 
উপকারক্ষভাগীক্ষের জপলার মক্ষিয রক্ষয়ক্ষছ চাকুরীজীনব (৩%), েুদ্র বযবায়ী (৩%) ,েনজব (২৭%), এমব্রয়র্ারী (১২%), পাক্ষির 
কাজ (৫%), স্তনলল্প (১৬%), জমাবাই ানভবনং (২%), ইক্ষকনেনলয়াি (১%), গবানেপশু পাি (৫%), নেিমজুর (৫%), 
বানিক বুনিক (১%), লিরঞ্জী(১%) অবনলি গৃনর্ী। 

 প্রনলেক্ষর্র পূক্ষবব উপকারক্ষভাগীক্ষের গড় মানক আয় নছ ৭৯৭ িাকা যা প্রনলেক্ষির পর জবক্ষড় োনড়ক্ষয়ক্ষছ ৩৩২২ িাকা। 
অিযনেক্ষক কক্ষরা গ্রুক্ষপর আয় ১৩৭১ িাকা ।  

 উপকারক্ষভাগীক্ষের লিকরা ৪৮ ভাগ গি এক বৎক্ষর নিক্ষজক্ষের ঘরবাড়ী তিরী  জমরামি কক্ষরক্ষছি। কক্ষরা গ্রুক্ষপর জিয 
এর ার লিকরা ২৮ ভাগ। 

 জছক্ষক্ষমক্ষয়ক্ষের নলোখাক্ষি উপকারক্ষভাগীক্ষের গড় বযয় ৪৯৩ িাকা জর্ক্ষক বৃনি জপক্ষয় ১১৫১ িাকা ক্ষয়ক্ষছ। অিযনেক্ষক কক্ষরা 
গ্রুক্ষপর এই আয় জবক্ষড়ক্ষছ ৩৯১ িাকা জর্ক্ষক ৭৬৪ িাকায়। উপকারক্ষভাগীক্ষের নবেুযক্ষির বযবার ২৭ ভাগ জর্ক্ষক বৃনি জপক্ষয় 
৬৯ ভাক্ষগ উন্নীি ক্ষয়ক্ষছ। অিযনেক্ষক কক্ষরা গ্রুক্ষপর উত্তরোিাক্ষের এই ার ২৩% জর্ক্ষক জবক্ষড় ৫৫%  ক্ষয়ক্ষছ।  

 উপকারক্ষভাগী নিববাচি প্রনক্রয়ার জেক্ষে লিকরা ৮০ ভাগ উত্তরোিা বক্ষক্ষছি নিববাচি প্রনক্রয়া নিরক্ষপে ক্ষয়ক্ষছ নকন্তু ১৮ 
ভাগ বক্ষক্ষছি নিববাচি প্রনক্রয়া ুষ্ঠ য়নি। ুনবিাক্ষভাগীক্ষের ২৩ ভাগ উত্তরোিা বক্ষক্ষছি প্রনলেক্ষির নবয় িাক্ষের পছক্ষের 
নছ িা। পালাপানল ৮৬.৪ ভাগ উপকারক্ষভাগী বক্ষক্ষছি প্রনলেি মািম্মি নছ। অনিকাংল উত্তরোিা বক্ষক্ষছি প্রনলেক্ষির 
পনরক্ষবল জমাক্ষিই উপক্ষযাগী নছ িা। নবক্ষল কক্ষর অপযবাপ্ত আক্ষা, বার বযবস্থা, িাপমাো, লব্দেূর্, জায়গার স্বল্পিা ইিযানে 
নবয়গুক্ষা বড় িরক্ষির চযাক্ষঞ্জ নছ।  

 প্রনলেক্ষর্র মাি িক্ষকব অনিকাংল উত্তরোিা ভা বক্ষ ১১ লিাংল উত্তরোিা এ নবয় িাক্ষের কিািব বযক্ত কক্ষরক্ষছি। 
উত্তরোিাক্ষের একনি বড় অংল (৬৬%) জেক্ষর্র মক্ষিয জাইক্ষক ববানিক উপক্ষযাগী অর্বাৎ আয়বিবিমূক  জিকই নক্ষক্ষব 
নচনিি কক্ষরক্ষছি।  



iii 

 

 উত্তরোিাক্ষের লিকরা ৪৬ ভাগ বক্ষক্ষছি প্রনলের্  ঋর্ পায়ার পর িাুঁরা নিক্ষজরাই উৎপােিকারী প্রনিষ্ঠাি স্থাপি 
কক্ষরক্ষছি এবং কমপক্ষে ২২৮ জি স্থািীয় বানোর কমবংস্থাক্ষির ুক্ষযাগ ৃনি কক্ষরক্ষছি। িক্ষব ৫৪ লিাংল উত্তরোিা 
বক্ষক্ষছি মূিক্ষির অভাব  চানোমূক জের্ িা র্াকার কারক্ষি প্রনলের্ পায়ার পক্ষর নিক্ষজরা নবনিক্ষয়াক্ষগর ুক্ষযাগ ৃনি 
করক্ষি পাক্ষরি নি।  

 উপকারক্ষভাগীক্ষের ৫০ ভাক্ষগর অনিক উত্তরোিা বক্ষক্ষছি প্রনলেক্ষির কারক্ষি িাক্ষের নবনিক্ষয়াক্ষগর ুক্ষযাগ ৃনি ক্ষয়ক্ষছ। 
কমবস্থক্ষ জবিি বৃনি জপক্ষয়ক্ষছ, আর্ব ামানজক অবস্থার উন্ননি ক্ষয়ক্ষছ এবং আত্ম কমবংস্থাক্ষির ুক্ষযাগ ৃনি ক্ষয়ক্ষছ। 
উপকারক্ষভাগীর ৬২ লিাংল  জানিক্ষয়ক্ষছি জয িাুঁরা প্রনলের্ জিবার পর ঋর্ জপক্ষয় নবনভন্ন জের্ এ নবনিক্ষয়াগ করক্ষি েম 
ক্ষয়ক্ষছি এবং ৪৫ লিাংল উপকারক্ষভাগী জানিক্ষয়ক্ষছি িাুঁরা ঋক্ষর্র অর্ব নেক্ষয় নবনভন্ন জের্ এর মািযক্ষম িািানবি পর্য উৎপােি 
কক্ষরক্ষছি। িক্ষব মূযায়ক্ষির মািযক্ষম জেখা যায় উৎপানেি পক্ষর্যর গুর্গিমাি, নর্জাইি ইিযানের জেক্ষে গিািুগনিক িারাক্ষি 
৮৪ ভাগ পর্য তিরী করা ক্ষয়ক্ষছ, যা বাজাক্ষর িীব্র প্রনিক্ষযানগিার মুক্ষখামুনখ ক্ষয়ক্ষছ।  

 উপকারক্ষভাগীক্ষের একনি বড় অংল (গক্ষড় ৩০ ভাগ) বক্ষক্ষছি উৎপানেি পর্য বাজারজািকরক্ষর্ িািানবি চযাক্ষক্ষঞ্জর মুক্ষখামুনখ 
ক্ষয়ক্ষছি যার মক্ষিয রক্ষয়ক্ষছ িীব্র প্রনিক্ষযানগিা (৩৪%), পযবাপ্ত নবক্রয়ক্ষকক্ষন্দ্রর অভাব (৪০%), গুিগি মািম্মি িা য়া 
(১৮%), মূক্ষযর আনিকয (৪৮%), চানো কম য়ায় অনিয়নমি উৎপােি (২৬%), যুগক্ষপাক্ষযাগী নর্জাইি িা য়া (১০%) 
ইিযানে।  

 প্রাপ্ত ির্যানে নবক্ষিক্ষর্র মািযক্ষম প্রিীয়মাি য় জয উৎপানেি পক্ষর্যর গড় খরক্ষচর িুিায় (১৭০৩ িাকা) গড় নবক্রয় মূক্ষযর 
পনরমাি (৫৭১০ িাকা) যা অক্ষিকিা াভজিক।  

 উপকারক্ষভাগীক্ষের ানববক জীবিযাোর মাি নবক্ষিক্ষির মািযক্ষম জেখা যায় ৪৩ লিাংল উত্তরোিা প্রকক্ষল্পর াক্ষর্ িৃক্ত 
য়ার পূক্ষববর জীবি যাোর মাক্ষির িুিায় প্রকক্ষল্পর াক্ষর্ জনড়ি য়ার পক্ষরর জীবিযাোর মাি অক্ষিকিা উন্নি ক্ষয়ক্ষছ। 
জয গুক্ষার মক্ষিয রক্ষয়ক্ষছ ুম খাবার, উন্নি বি বাড়ী, উন্নি নচনকৎা  স্বাস্থয জবা, ন্তাক্ষির জখাপড়া করাক্ষিার ুক্ষযাগ 
ৃনি, ঞ্চয়, ামানজক মযবাোর উন্ননি  স্বীকৃনি, নবক্ষিােক্ষির ুক্ষযাগ ইিযানে।  

 উত্তরোিাক্ষের প্রায় ৯০ ভাগ মনা য়ায় িাক্ষের িািানবি উন্ননি ক্ষয়ক্ষছ। যার মক্ষিয ৯৮ ভাগ মনা উত্তরোিা বক্ষক্ষছি 
িাুঁরা প্রনলেক্ষর্র মািযক্ষম নিক্ষজক্ষের েেিা বৃনি করক্ষি েম ক্ষয়ক্ষছি, ৮৭ ভাগ মনা উত্তরোিা নিক্ষজক্ষের কমবেেিা বৃনি 
করক্ষি েম ক্ষয়ক্ষছি, ৬৩ ভাগ মনা উত্তরোিা নবনিক্ষয়াক্ষগর াক্ষর্ িৃক্ত ক্ষয়ক্ষছি এবং ৩০ ভাগ িারী উত্তরোিা স্থািীয় 
পযবাক্ষয় নিক্ষজক্ষের প্রনলনেি করার ুক্ষযাগ জপক্ষয়ক্ষছি। অিযনেক্ষক ৮০ ভাগ িারী উপকারক্ষভাগী ামানজক মযবাো  কিৃবত্ব 
বৃনির কর্া বক্ষক্ষছি এবং ৫৫ ভাগ িারী উত্তরোিা ামানজক জিিৃত্ব জেবার জযাগযিা অজবি কক্ষরক্ষছি বক্ষ জানিক্ষয়ক্ষছি।  

 উপকারক্ষভাগীক্ষের মক্ষিয ২০ লিাংল িাক্ষের ঞ্চক্ষয়র ২০ ভাগ কৃন উৎপােক্ষি নবনিক্ষয়াগ কক্ষরক্ষছি এর পালাপানল ৫০ ভাগ 
রানর খােযলয, ৪৬ ভাগ াুঁমুরগী পাি, ৮ ভাগ মৎ উৎপােি, ৪০ ভাগ গবানে পশুপাি, ৮ ভাগ বনজ চাক্ষ 
নবনিক্ষয়াগ কক্ষরক্ষছি। 

 ানববক নবক্ষিক্ষর্র মািযক্ষম প্রিীয়মাি য় জয, প্রেলবিী কাম নবক্রয় জকন্দ্র এবং ঋর্ খাক্ষির বরােকৃি অক্ষর্বর একনি বড় অংল 
অবযনয়ি, যা প্রকক্ষল্পর েয  উক্ষেলয অজবক্ষির জেক্ষে বড় িরক্ষির প্রনিবন্ধক নক্ষক্ষব কাজ কক্ষরক্ষছ।  

 উপকারক্ষভাগী  নিয়ন্ত্রর্ গ্রুক্ষপর উত্তরোিাক্ষের পনরবাক্ষরর াপ্তানক খােয িানকা নবক্ষির্ কক্ষর জেখা যায় জয 
উপকারক্ষভাগীক্ষের প্রায় ৯০ ভাগ িাক্ষের খােয িানকায় ুম খাবার গ্রর্ কক্ষরক্ষছি, অিযনেক্ষক নিয়ন্ত্রর্ গ্রুক্ষপর ৭৫ ভাক্ষগর 
জেক্ষে ুম খাবার গ্রক্ষির প্রবর্িা েয করা যায়। উপকারক্ষভাগীক্ষের ৭০ ভাগ উত্তরোিার অনভজ্ঞিা ক্ষা িাুঁরা নবনভন্ন 
জের্ এ প্রনলের্ জিয়ার কারক্ষি বাড়নি উপাজবি করক্ষি েম ক্ষয়ক্ষছি। 

 নবনভন্ন জেক্ষর্র াক্ষর্ জনড়ি উপকারক্ষভাগীক্ষের মানক গড় আক্ষয়র িুিা কক্ষর জেখা জগক্ষছ জমাবাই ানভবনং  
ইক্ষকনেনলয়ািক্ষের আক্ষয়র পনরমার্ ববানিক (১০৪৩৭ িাকা) অিযনেক্ষক জাই জর্ক্ষক প্রাপ্ত মানক গড় আয় ৪৪১১ িাকা, 
িাুঁি জর্ক্ষক প্রাপ্ত মানক গড় আয় ৩৪৫৪ িাকা এবং এমব্রয়র্ারী  পািজাি দ্রবয (বযাগ) জর্ক্ষক প্রাপ্ত গড় মানক আয় 
২০০০ িাকা। 

 উপক্ষরাক্ত ির্যানে মূি িমুিা জরীপ জর্ক্ষক ংগৃীি। িমুিা জরীক্ষপর প্রাপ্ত ির্যানের াক্ষর্ গুিগি পিনিক্ষি প্রাপ্ত ির্যানের 
নবক্ষল কক্ষর এফনজনর্, জকআইআই  জক স্টানর্  জর্ক্ষক প্রাপ্ত ির্যানে ংযুক্ত করা ক্ষয়ক্ষছ। গুিগি পিনিক্ষি প্রাপ্ত ির্যানে 
অনিকাংল জেক্ষে ংখযািানত্বক ির্যানেক্ষক মর্বি কক্ষরক্ষছ। অর্বাৎ প্রাপ্ত ির্যাবী জর্ক্ষক প্রিীয়মাি য় জয, প্রকক্ষল্পর মািযক্ষম 
উপকারক্ষভাগীক্ষের ানববক আর্ব-ামানজক অবস্থার উন্ননি ক্ষয়ক্ষছ। নবক্ষল কক্ষর উক্ষল্লখক্ষযাগয ংখযক িারী উপকারক্ষভাগী প্রাপ্ত 
প্রনলেক্ষর্র মািযক্ষম নিক্ষজক্ষেরক্ষক বযবায় উক্ষেযাক্তা ক্ষি েম ক্ষয়ক্ষছি।  



iv 

 

 এই প্রকক্ষল্প জনড়ি র্াকার কারক্ষর্ নিক্ষজক্ষের কমবংস্থাক্ষির ুক্ষযাগ ৃনি ক্ষয়ক্ষছ। পালাপানল নিক্ষজরা আত্মকমবংস্থািমূক 
কমবকাক্ষন্ড নিক্ষয়ানজি করক্ষি েম ক্ষয়ক্ষছি। একই ক্ষঙ্গ জকউ জকউ নিজ উক্ষেযাক্ষগ স্বিন্ত্র বযবা প্রনিষ্ঠাি গক্ষড় িুক্ষক্ষছি। 
আয় বৃনির মািযক্ষম উপকারক্ষভাগীরা নিক্ষজক্ষের বাস্থািক্ষক উন্নি করক্ষি েম ক্ষয়ক্ষছি, উন্নিমাক্ষির খাবার জখক্ষি পারক্ষছি, 
জছক্ষ-জমক্ষয়ক্ষের জখাপড়া করাক্ষিা ম্ভব ক্ষে, নচনকৎা  স্বাক্ষস্থযর উন্ননিক্ষি বযয় করক্ষি েম ক্ষেি, নিক্ষজক্ষের মযবাো  
কিৃবত্ব পানরবানরক  ামানজকভাক্ষব বৃনি করক্ষি েম ক্ষয়ক্ষছি। িক্ষব িািানবি ফিার  পালাপানল নকছু ীমাবিিা 
েয করা করা জগক্ষছ। জযগুক্ষার মক্ষিয রক্ষয়ক্ষছ ক উপক্ষজায় নর্ক্ষে জন্টার স্থাপি িা করা, নবক্ষে জেনিং কাযবক্রম শুরু 
করা, নবক্ষে ঋর্ ছাড় করা, মাঠ পযবাক্ষয় যর্াযর্ভাক্ষব িোরনক িা করা, ঋক্ষর্র অর্ব (নকছু নকছু জেক্ষে) অিয খাক্ষি বযয় করা 
এবং উৎপানেি পর্য ামগ্রী বাজারজািকরক্ষর্র প্রনিবন্ধকিা। পক্ষর্যর গুর্গিমাি উন্নিমাক্ষির িা য়া, উপকারক্ষভাগী 
নিববাচক্ষি স্থািীয় প্রভাব, ঋর্ নবিরর্কারী কনমনির কাযবকর িোরনকর অভাব এবং অাভজিক জের্ নিববাচি করায় প্রাপ্ত 
ঋক্ষর্র অর্ব পনরক্ষলাক্ষি নবনেি য়া এবং কখক্ষিা কখক্ষিা েনির মু্মখীি য়া। 

 প্রকক্ষল্পর খািয়ারী আনর্বক বরাক্ষের জেক্ষে নর্নপনপক্ষি অর্ব ছাড়া  অিযািয বযক্ষয়র জেক্ষে েযমাো অজবক্ষি নবনেি য়া 
খািগুক্ষা নবক্ষল কক্ষর উপক্ষজা পযবাক্ষয় প্রেলবিী  নবক্রয় জকন্দ্রর জিয অর্ব ছাড়, এবং উপকারক্ষভাগীক্ষের ঋর্ বরাক্ষের েয 
যর্াময় পূরর্ িা য়ার ভনবযক্ষি প্রকল্প উন্নয়ি  বাস্তবায়ক্ষির  জেক্ষে  এবং উপকারক্ষভাগী নিববাচি প্রনক্রয়ায় স্থািীয় 
প্রভাব পনরার করক্ষি ক্ষব। 

  প্রকক্ষল্প নিক্ষয়ানজি কমবকিবাক্ষের মক্ষিয মাক্ষকবি নংক্ষকজ নবক্ষলজ্ঞ নছ িা যার ফক্ষ এ নবয়নির জমাক্ষিই অগ্রগনি য়নি, 
এমিনক এ উক্ষেলয বরােকৃি অক্ষর্বর বযবার খুবই অপযবাপ্ত।  

 
 

ুপানরলমূুঃ 
 

i. ভনবযৎ প্রকল্প বাস্তবায়ক্ষির জেক্ষে নর্নপনপ এবং এনর্নপক্ষি অর্ব বরাে, অর্ব অবমুনক্ত  বযক্ষয়র জেক্ষে ময়, অর্ব 
বরাক্ষের পনরমার্  অর্ব বযক্ষয়র নবয়গুক্ষা গভীরভাক্ষব মনিির করক্ষি ক্ষব। 

ii. জপ্রক্ষর্ নিক্ষয়ানজি প্রকল্প পনরচাক্ষকর যাক্ষি ঠাৎ কক্ষর বেী ক্ষয় অিযে চক্ষ িা যায় জনেক্ষক জখয়া রাখক্ষি 
ক্ষব। 

iii. মাঠ পযবাক্ষয় জপ্রক্ষর্ নিক্ষয়ানজি কমবকিবাক্ষের নিরনবেন্নভাক্ষব প্রকল্প কাযবক্রক্ষম িৃক্ত করক্ষি ক্ষব। 
iv. রবরা  জবাখাক্ষি বরােকৃি অর্ব যর্ামক্ষয় বযয় করার জিয কক্ষঠার িজরোনর  মনিিনরং করক্ষি ক্ষব। 
v. ভনবযক্ষি এ প্রকল্প বাস্তবায়ক্ষি এাকার চানো অিুযায়ী জের্ নিববাচি করার উপর জজার জেয়া। 
vi. নবনভন্ন জেক্ষর্র মািযক্ষম উৎপানেি পর্যামগ্রীর গুর্গি তবনলিয, নর্জাইি ইিযানে উন্নি মাক্ষির ক্ষি ক্ষব। 
vii. আত্মকমবংস্থাি ৃনির জেক্ষে প্রনলের্প্রাপ্ত জের্ নভনত্তক উপকারক্ষভাগীক্ষের পযবাপ্ত ঋর্ বরাক্ষের বযবস্থা ভনবযি 

প্রকক্ষল্প করা জযক্ষি পাক্ষর। 
viii. প্রনলের্প্রাপ্ত উপকারক্ষভাগীক্ষের জের্ অিুযায়ী প্রক্ষয়াজিীয় উপকরর্ রবরা করার বযবস্থা করা। 
ix. অিযািুনিক ফযালি  নর্জাইি এর াক্ষর্ প্রনলেক  প্রনলেিার্বীক্ষের পনরনচি করা েরকার, যাক্ষি উৎপানেি 

পক্ষর্যর মাি উন্নি য়  ,যা বাজাক্ষর চানো ৃনিক্ষি াাযয  করক্ষব। ফযালি নর্জাইিারক্ষের মািযক্ষম স্থািীয় পযবাক্ষয় 
প্রনলেক্ষর্র বযবস্থা করা জযক্ষি পাক্ষর। 

x. উপকারক্ষভাগীক্ষের উৎপানেি পর্যামগ্রী বাজারজািকরক্ষর্র জেক্ষে মাক্ষকবি নংক্ষকজ তিরী করা জরুরী। প্রনলের্ 
পরবিবী মক্ষয় াোই জচইি (supply chain) এবং ভযাু জচইি (value chain) ৃনির মািযক্ষম উৎপানেি পক্ষর্যর 
মাক্ষকবি নংক্ষকজ তিনর করক্ষি ক্ষব। আড়ং, ব্রযাক, রঙ, কারুপল্লী, কারুপর্য, স্বক্ষেলী রাজিািীর এই িরক্ষির 
নবনভন্ন প্রনিষ্ঠাক্ষির প্রনিনিনিক্ষের নিক্ষয় প্রকক্ষল্পর প্রনলের্প্রাপ্ত ুনবিাক্ষভাগীক্ষের উৎপানেি পক্ষর্যর মাি বাজারজািকরর্ 
এবং এই মস্ত পর্য যাক্ষি িাুঁরা ক্রয় কক্ষর জ বযাপাক্ষর কমবলাার বযবস্থা করা জযক্ষি পাক্ষর। নবনভন্ন োিা ংস্থা 
জযমি জাইকা, নজআইক্ষজর্, য়াডব নভলক্ষির মক্ষিা প্রনিষ্ঠািগুক্ষার াক্ষর্ পর্য উৎপােিকারীক্ষের নংক্ষকজ কক্ষর নেক্ষ 
বড় িরক্ষির ফিা আক্ষি পাক্ষর। কৃন খাক্ষি মাক্ষকবি নংক্ষকজ ৃনিক্ষি ফ প্রকল্প CATALYST এর াক্ষর্ 
ক্ষযানগিার ম্ভাবয পন্থা জবর করা জযক্ষি পাক্ষর। 



v 

 

xi. প্রনলেি জকক্ষন্দ্রর ানববক বযবস্থপিা প্রনলেক্ষির উপকারর্মূ  অভযন্তরীর্ পনরক্ষবল প্রনলেক্ষর্র উপক্ষযাগী ক্ষি 
ক্ষব। প্রনলেক, প্রনলের্ার্বী, জপ্রার্াকলি মযাক্ষিজার, প্রকল্প কমবকিবা, জক্রনর্ি ুপারভাইজার, নর্ক্ষে জন্টার  
উক্ষেযাক্তাক্ষের মক্ষিয নিনবড় জযাগূক্ষের মািযক্ষম উৎপােিমুখী কমবকান্ডক্ষক জিকই করক্ষি ক্ষব।  

xii. প্রনলের্কাীি মক্ষয় বাস্তনবক কানরগনর প্রনলেক্ষর্র জিয প্রক্ষয়াজিীয় জেনিং উপকরক্ষর্র নিয়নমি রবরাক্ষর বযবস্থা 
করা। 

xiii. প্রনলের্কাীি ভািা  উক্ষেযাক্তার উপকরর্  রঞ্জামানে ক্রক্ষয়র আনর্বক বরাক্ষের পনরমাি বৃনি করা। 
xiv. উপকারক্ষভাগী িারী প্রনলেিার্বীক্ষেরক্ষক উৎপােিমুখী প্রনলেক্ষর্র পালাপানল মাজ উন্নয়ি নবয়ক ক্ষচিিিা বৃনির 

ক্ষেয স্বাস্থয, নচনকৎা, খােযাভা, প্রজিি স্বাস্থয, বযবায় উক্ষেযাক্তা নাক্ষব নকভাক্ষব নিক্ষজক্ষের গক্ষড় জিাা যায়, 
বযবায় জিকই উন্নয়ি ইিযানে নবক্ষয় প্রনলের্ জেয়া েরকার। 

xv. মনা উপকারক্ষভাগীক্ষের ঋক্ষর্র অর্ব পায়ার প্রনক্রয়া আক্ষরা জ, স্বে  দ্রুি করক্ষি ক্ষব।  
xvi. ফ প্রনলের্ার্বীক্ষেরক্ষক ফ উক্ষেযাক্তায় রুপান্তর এর ক্ষেয জ লক্ষিব বড় অংক্ষকর ঋর্ প্রোক্ষির বযবস্থা গ্রর্ 

করা েরকার। 

xvii. িারী প্রনলেিার্বীক্ষের জকবমাে েগিভাক্ষব  একনেি িা কক্ষর মবায় নমনির মািযক্ষম িাক্ষেরক্ষক 
প্রানিষ্ঠানিকভাক্ষব স্বীকৃনি জেয়া  ঐ নমনিক্ষক বড় আকাক্ষরর অক্ষর্বর ঋর্ বরাে করা েরকার, যা ভনবযি িারী 
প্রনলের্ার্বীক্ষেরক্ষক বড় িরক্ষির উক্ষেযাক্তায় রুপান্তর করক্ষি াাযয করক্ষব।  

xviii. ঋক্ষর্র ানববক পনরমার্ বাড়াক্ষি ক্ষব। বিবমাক্ষি ৫ জকানি িাকা, যা চানোর িুিায় অপ্রিু। এই িাকার পনরমার্ 

আর কক্ষয়কগুর্ বাড়াক্ষি ক্ষব। 
xix. জের্ নভনত্তক েীয় ঋর্ পায়ার জেক্ষে জকাি জকাি েয ময়মি ঋর্ পনরক্ষলাি িা করার ফক্ষ অিয েযগক্ষর্র 

ঋর্ পায়ার জেক্ষে ৃি জনিিা দ্রুি নিরলি করার প্রক্ষয়াজিীয় বযবস্থা ভনবযৎ প্রকক্ষল্প গ্রর্ করক্ষি ক্ষব। 
xx. উপকারক্ষভাগী নিববাচি প্রনক্রয়া িূর্বভাক্ষব স্থািীয় প্রভাক্ষবর উক্ষিব র্াকক্ষি ক্ষব। 
xxi. ভনবযক্ষি প্রকল্প বাস্তবায়ক্ষি মনা উপকারক্ষভাগীক্ষের প্রনলের্কাক্ষ প্রজিি স্বাস্থয, নলশু ন্তািক্ষের জিয জর্ জকয়ার 

জন্টার, পৃর্ক প্রোর্ কে,  জরি রুম ইিযানের রাখার বযবস্থা করা জযক্ষি পাক্ষর। 
xxii. চমাি প্রকল্প জয িরক্ষির আক্ষয়র ুক্ষযাগ ৃনি কক্ষরক্ষছ িার আক্ষাক্ষক উত্তরাঞ্চক্ষ প্রকল্পািীি পাুঁচ জজার জয ক 

উপকারক্ষভাগীক্ষের ঋক্ষর্র আিায় আিা য়নি, িাক্ষেরক্ষক ভনবযৎ প্রকক্ষল্প অন্তবভুক্ত করার প্রক্ষয়াজিীয় পেক্ষেপ গ্রর্ 
করক্ষি ক্ষব। 

xxiii. রংপুক্ষর অবনস্থি প্রেলবিী  নবক্রয়ক্ষকন্দ্রনির একনি বযবা পনরকল্পিা তিরী কক্ষর েেভাক্ষব চাাক্ষিা জযক্ষি পাক্ষর। যনে 
ম্ভব য় এই প্রেলবিী জকন্দ্রনি অিয স্থাক্ষি স্থাপি করা জযক্ষি পাক্ষর  ,জযখাক্ষি একই িরক্ষির আক্ষরা নকছু নবক্রয় জকন্দ্র 
রক্ষয়ক্ষছ এবং জক্রিাক্ষের ক্ষজই নবক্রয় জকন্দ্রগুক্ষা জচাক্ষখ পক্ষড় এবং একনি জিকই Business Model অিুরর্ 
কক্ষর এই জকন্দ্রগুক্ষা পনরচািা করা যায়। 

xxiv. উপক্ষজাগুক্ষাক্ষি অবনস্থি এক রুম নবনলি ‘জলাক্ষক’ নিভবর প্রেলবিী  নবক্রয় জকন্দ্রগুক্ষা অনিত্তর বন্ধ করা 
উনচৎ। যনে ম্ভব য়, িক্ষব উপক্ষজার লরগুক্ষাক্ষি বযবানয়কভাক্ষব গুরুত্বপূবর্ স্থাক্ষি পূিবাঙ্গ নবক্রয়  প্রেলবিী জকন্দ্র 
স্থাপি করা জযক্ষি পাক্ষর। 

xxv. ভনবযৎ প্রকক্ষল্পর জেক্ষে জের্নভনত্তক উপকারক্ষভাগী নিববাচক্ষি স্থািীয় চানোনভনত্তক জের্ক্ষক অগ্রানিকার নেক্ষি ক্ষব 
এবং এর পালাপানল িারী উক্ষেযাক্তাক্ষের প্রক্ষয়াজিীয় ায়িা প্রোি করা জযক্ষি পাক্ষর। 

xxvi. অনিক প্রনলের্প্রাপ্ত, েে  অনভজ্ঞিািন্ন প্রনলেকক্ষের মািযক্ষম উপকারক্ষভাগীক্ষের প্রনলের্ জেয়ার বযবস্থা 
করক্ষি ক্ষব। 

xxvii. উপকারক্ষভাগীক্ষের মিয জর্ক্ষক মাস্টার জেইিার তিরীর মািযক্ষম প্রকল্প এাকায় মনাক্ষের প্রনলনেি করার ক্ষেয 
ভনবযক্ষি নবক্ষল প্রকল্প গ্রর্ করা জযক্ষি পাক্ষর। 



vi 

 

xxviii. এই প্রকল্প কমবংস্থাক্ষির ুক্ষযাগ ৃনি, বযবায় চানো  জযাগাক্ষযাক্ষগর জেক্ষে ম্ভবিা ৃনি কক্ষরক্ষছ। প্রনলেক্ষির িিুি 

িিুি নেকমূ উক্ষমাচি কক্ষরক্ষছ, প্রনলেক্ষর্র উপকরক্ষির প্রক্ষয়াজিীয়িা নচনিি কক্ষরক্ষছ, যা জকন্দ্রীয়ভাক্ষব িীনি 
নিিবারকগক্ষর্র িজক্ষর এক্ষি ভনবযক্ষি প্রকল্প প্রিয়ি  বাস্তবায়ক্ষির বাস্তবমুখী বযবস্থা গ্রি করক্ষি ক্ষব। 



“উত্তরাঞ্চক্ষর িেনরদ্রক্ষের কমবংস্থাি নিনিিকরর্ কমবূচী (ংক্ষলানিি)”-এর প্রভাব মূযায়ি 

1 

 

২০১৭ 

 

লব্দ ংক্ষেপ (Acronyms) 
BRDB : Bangladesh Rural Development Board 
DPP : Development Project Proforma/Proposal 
FGD : Focus Group Discussion 
GoB : Government of Bangladesh 
IMED : Implementation Monitoring and Evaluation Division 
KII : Key Informant Interview 
PPR : Public Procurement Rules 
SPSS : Statistical Package for Social Science 
SRS : Simple Random Sampling 
SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities  and Threats 
ToR : Terms of Reference 
YC 
PD     
DD  
PM                        

: 
 : 
 : 
 :       

Young Consultants 
Project Director 
Deputy Director 
Production Manager 
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২০১৭ 

প্রথভ ধযা: প্রবাফ ভূরযান কামমক্রলভয অতা গৃীত প্রকলেয রফফযণ 
 

১.১ প্রকলেয টবূরভ                                                                                                                                                                                                                                                       
 
ফাংরালদলয উত্তযাঞ্চলরয জজরাগুলরা লনক জেলেআ দূলমমাগূণম রফরূ রযলফলয দ্বাযা অক্রান্ত। রফলল কলয ফনযা, নদীবাঙ্গন, 
পরারদয ফযাক েেরতয কাযলণ গ্রাভীন জনলগাষ্ঠীয একরট ফড় ং দারযদ্রীভায রনলচ ফফা কযলত ফাধয । 
 
অফায অরিন-কারতমক ভাল মখন পরারদ থালক না, তখন স্থানী দরযদ্র ভানুললয কভমংস্থালনয বালফ নাজুকতা জফলড় মা। এয 
পলর স্থানী জনলগাষ্ঠী লনক জেলেআ জফকায ল লড়। রফলল কলয গ্রালভয দরযদ্র ীরড়ত ুরুল  কভমেভ ভররাযা 
কভমংস্থালনয বালফ নাজুকতায রকায । াাার দরযদ্র জনলগাষ্ঠীয রনলজলদয কৃরল বূরভলত ভাররকানা না থাকা রফরবন্ন 
প্রারতষ্ঠারনক  ফকাঠালভাগত লমারগতা না াা অথম-াভারজক  রযলফগত নাজুকতা ফহুমাো ফৃরি া। অফায স্থানী 
বূরভকলমণ  উৎাদন ফযফস্থানা দারযলদ্রযয নুকূলর ন। কাযন রধকাং গ্রালভয দরযদ্র জনলগাষ্ঠীয কৃরল উৎাদলনয জনয 
প্রলাজনী জরভয ভাররকানা  রনন্ত্রণ জনআ। জআ লঙ্গ জনআ মমাপ্ত রফকে কভমংস্থালনয  প্ররেলণয ভাধযলভ স্বাফরম্বী ায 
ুলমাগ। এভতাফস্থা ফাংরালদ যকায ে এরাকায দরযদ্র জনলগাষ্ঠীয অথম-াভারজক ফস্থায উন্নলনয রলেয “উত্তযাঞ্চলরয 
তদরযদ্রলদয কভমংস্থান রনরিতকযণ  কভমূচী (ংলারধত)” নালভয একরট প্রকে ফাস্তফান কলযলছ। এআ প্রকলেয জভৌররক উলেয 
ফাংরালদলয উত্তযফলঙ্গয  ফলচল ঝুুঁরকূণম এরাকায জরাকলদয ভলধয জভৌুভী খাদয রনযাত্তাীনতা হ্রা কযা। এআ খাদয 
রনযাত্তাীনতায ভূর কাযণ লে জলেম্বয-নলবম্বয ভাল গ্রালভয ভজুয শ্ররভকলদয জনয কভমংস্থালনয বাফ।                                                                                                                          
 
এআ প্রকলেয নযতভ উলেয উলজরা দলয প্ররেণ তথা প্রদমনীলকন্দ্র প্ররতষ্ঠায ভাধযলভ অ ৃরিকাযী কভমকান্ড (IGA)  
অত্মকভমংস্থান (Self-employment) ৃরি কযা। এআ প্ররেণ জকলন্দ্র জফকায দুস্থঃনাযী  ুরুললযা রফরবন্ন স্তরে কামমক্রলভ মুক্ত 
লফ এফং দেতা ফৃরিয প্ররেণ গ্রণ কযলফ। এআবালফ তাযা তালদয  অ ফাড়ালত াযলফ এফং প্রলাজনী চারদা ূযণ কযলত 
েভ লফ। 
 
প্রথভ মমাল, এআ প্রকেরট যংুয, গাআফান্ধা  কুরড়গ্রালভয জভাট ২৪রট উলজরায ২রট কলয আউরনলন জুরাআ ২০০৭ জথলক জুন 
২০১০ মমন্ত ফাস্তফারত লরছর। প্রলতযক উলজরা প্রা ৭০%-৮০% আউরনন এআ মমাল প্রকলেয ন্তবূমক্ত রন। মরদ এআ 
এরাকা আদারনং রকছু উন্নন ললছ, রকন্তু জভৌুভী খাদযাবাফ, কভমীনতায পলর এআ এরাকায জনলগাষ্ঠীয অ কলভ মা  
ক্রেভতা হ্রা া। তাআ দারযদ্র, ুরি, স্বাস্থযীনতা, যরেত জবৌলগাররক ফস্থান, রোয বাফ, েুধা  নযানয াভারজক 
শুব রক্ত জদলয নযানয ঞ্চর জথলক উত্তযাঞ্চরলক অরাদা কলযলছ। যংুয, কুরড়গ্রাভ  গাআফান্ধা জজরায ৪৮রট আউরনলনয 
১৮,৪৩২ জন চযভ দরযদ্র এআ প্রকে জথলক ুরফধা জলরছর, মাযা তালদয অথম-াভারজক ফস্থায উন্নরতয জনয জচিা কলয মালে। 
এআ মমাল প্রকেরট জভাট াুঁচরট জজরায (গাআফান্ধা, যংুয, কুরড়গ্রাভ, রারভরনযাট  নীরপাভাযী) ৩৫রট উলজরা ফাস্তফান কযা 
। এআ ভ জভাট ২৮,৫১২ জন ুরফধালবাগীলক রনফমাচন কলয প্ররেণ প্রদান কযা । 
 
মরদ রফরবন্ন জভাদী প্ররতলফদলন প্রকলেয রফরবন্ন রফলারদ জমলনয রচে তুলর ধযা ললছ, তথার অআএভআরড ভলন কযলছ জম, 
একরট রনযলে ভীেক প্ররতষ্ঠালনয ভাধযলভ প্রকলেয রফরবন্ন রদক ভূরযান কযা প্রলাজন। এআ উলেলযআ অআএভআরড আাং     
কন্াল্জটন্ট নাভক একরট প্ররতরষ্ঠত ভীেক রনলাগ কলযলছ। রনম্নরররখত নুলেলদ জরযলয রফরবন্ন রফল, ভূরযান িরত এফং 
প্রারঙ্গক রফলারদ উস্থান কযা ললছ। 

 
১.১.১ প্রকলেয উলেয 
উত্তযাঞ্চলরয ৫রট জজরায ৩৫রট উলজরায দরযদ্র জনলগাষ্ঠীয অথম-াভারজক উন্নলনয রলেয প্রকে এরাকায রতদরযদ্র া ম্বরীন 

ভররা  ুরুললদযলক ালত করলভ জেডরবরত্তক অফধমনভূরক প্ররেণ প্রদান কলয দেতা ফৃরিয ভাধযলভ অত্মকভমংস্থান, অফৃরি, 
খাদয রনযাত্তা রনরিতকযণ, ক্রেভতা ফৃরি  জীফনমাোয ভান উন্নলনয ভাধযলভ অথম-াভারজক ফস্থায উন্নন। 
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২০১৭ 

 
১.১.২ প্রকলেয উলেয রবরত্তক কামমক্রভ 

 প্রকে এরাকায দারযদ্র রনযন; 
 জেডরবরত্তক রনরফড় প্ররেলণয ভাধযলভ অত্মকভমংস্থালনয ুলমাগ ৃরি; 
 দরযদ্র জনলগাষ্ঠীয জভৌুভী জফকাযত্ব দূযীকযণ  খাদয রনযাত্তা রনরিতকযণ; 
 প্ররেণরি জ্ঞান কালজ রারগল স্থানী কভমংস্থান দরযদ্র জনলগাষ্ঠীয ক্রেভতা ফৃরি; 
 প্ররেণপ্রাপ্ত দরযদ্র উৎাদনকাযীলদয ণয উৎাদন  ফাজাযজাতকযলণ াতা প্রদান; এফং  
 জদলয নযানয এরাকায তুরনা ররছল থাকা ঞ্চলর উন্নন বফলভয রনযন। 

 

১.২ প্রকলেয নুলভাদন  ংলাধন 
 

১.২.১ প্রকলেয নাভ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
উত্তযাঞ্চলরয তদরযদ্রলদয কভমংস্থান রনরিতকযণ কভমূচী (ংলারধত) 
১.২.২ উলদযাগী ভন্ত্রণার:  স্থানী যকায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার 
১.২.৩ ফাস্তফানকাযী ংস্থা:   ফাংরালদ ল্লী উন্নন জফাডম (রফঅযরডরফ) , ৫ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 
১.২.৪ প্রকে এরাকা: 
 

রফবাগ জজরা উলজরা আউরনননংখযা 
যংুয 

যংুয 

১ ীযগাছা ৩ 
২ কাউরনা ৩ 
৩ গঙ্গাচড়া ৩ 
৪ তাযাগঞ্জ ৩ 
৫ ীযগঞ্জ ৩ 
৬ যংুয দয ৩ 
৭ রভঠাুকুয ৩ 
৮ ফদযগঞ্জ ৩ 

কুরড়গ্রাভ 

১ পুরফাড়ী ৩ 
২ বুরুঙ্গাভাযী ৩ 
৩ কুরড়গ্রাভ দয ৩ 
৪ যাজাযাট ৩ 
৫ জযাউভারয ৩ 
৬ যারজফুয ৩ 
৭ উররুয ৩ 
৮ রচরভাযী ৩ 

৯ নালগিযী ৩ 

গাআফান্ধা 
 

১ াদুল্লাুয ৩ 
২ রাফাড়ী ৩ 
৩ পুরছরড় ৩ 
৪ াঘাটা ৩ 
৫ জগারফন্দগঞ্জ ৩ 
৬ ুন্দযগঞ্জ ৩ 
৭ গাআফান্ধা দয ৩ 
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২০১৭ 

নীরপাভাযী 

১ রডভরা ৩ 
২ জডাভায ৩ 
৩ জরঢাকা ৩ 
৪ রকলাযগঞ্জ ৩ 
৫ বদুয ৩ 
৬ নীরপাভাযী দয ৩ 

রারভরনযাট 

১ রারভরনযাট দয ৩ 
২ অরদতভাযী ৩ 
৩ কারীগঞ্জ ৩ 
৪ াতীফান্ধা ৩ 
৫ াটগ্রাভ ৩ 

 জভাট  ৩৫উলজরা ১০৫ 
 
১.২.৫ প্রকে ফাস্তফানকার: ক( ভূর: জুরাআ ২০০৭ জথলক জুন ২০১০ )ফযফৃরি ফযরতলযলক জভাদফৃরি জুন ২০১১( 

খ( ংলারধত: জুরাআ ২০১১ জথলক জুন ২০১৩ 
১.২.৬  ংলারধত ফয )রে টাকা(: ১. জভাট: ৪,৬৪৬.৯১ 

২.রজরফ: ৪,৬৪৬.৯১  
৩. রএ: -১.২.৯  
 
নুলভারদত ফাস্তফান কার  ফয : 

নুলভাদলনয মমা জভাদ নুলভারদত ফয 
জভাটরে টাকা ভূর 

হ্রা/ফৃরি (%) 
ভূর রডররয 

তুরনা 
ফমলল ংলারধত 
রডরর’য তুরনা 

ভূর নুলভারদত জুরাআ ২০০৭ জথলক জুন ২০১০ ২,৪৭৮.৪৩ 
(২,৪৭৮.৪৩) 

- - 

১ভ ংলাধন 
)ফয ফযরতলযলক( 

জুরাআ ২০০৭ জথলক জুন ২০১১ ২,৪৭৮.৪৩ 
(২,৪৭৮.৪৩) 

১ ফছয 
)২২.২২%( 

- 

ফমলল ংলারধত জুরাআ ২০০৭ জথলক জুন ২০১৩ ৪,৬৪৬.৯১ 
(৪,৬৪৬.৯১) 

৩ ফছয 
)১০০%( 

২ ফছয 
)৪৪.৪৪%( 

 
১.২.৭   প্রকলেয  প্রধান প্রধান ঙ্গ   ফয )রে টাকা(:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

লঙ্গয নাভ রযভান/ংখযা অরথমক ভূরয (টাকা) 
কভমকতমালদয জফতন নযানয ৮২ জন ৩২৬.৮৮ 
প্ররেণ ২৮,৫১২ জন ৩,২৮৫.০০ 
যফযা  ংস্কায জথাক ৮৪.৯৬ 
মানফান ক্র ংখযা ১২১.৫২ 
করিউটায াভগ্রী ংখযা ৬৭.৭৬ 
বফন  স্থানা ফঃরভঃ ১৫৭.৪৬ 
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২০১৭ 

১.২.৮  প্রকে এরাকায রচে 
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২০১৭ 

রদ্বতী ধযা: প্রবাফ ভূরযালনয কামমক্রলভয কামমিরত 
 

২.১ ভূরযালনয উলেয  যাভমকলদয কামমরযরধ 
 

প্রকেরটয প্রবাফ ভূরযালনয নানারফধ উলেয যললছ। প্রকলেয রফরবন্ন উলেয জমলনয জেলে  রঠক তথয াাআ ভূরযান 
কামমক্রভ এয ভূর উলেয। রনলম্ন উলল্লরখত উলেযভূলয রবরত্তলত ভূরযান কামমক্রভ ফাস্তফান এয জনয রযচারনায জনয যাভমক 
প্ররতষ্ঠান )আাং কন্ াল্ লটন্ট( রনম্নরূ দারত্ব ারন কলযলছ,  
 

 প্রকলেয টবূরভ, উলেয, নুলভাদন, ংলাধন, প্রকে ফয, ফাস্তফানকার  থমান, ফছযরবরত্তক ফযাে চারদা, চারদা 
নুমাী এরডর ফযাে, ফভুরক্ত  ফযলয প্রাংরগক তথয মমলফেণ  মমালরাচনা; 

 প্রকলেয ঙ্গরবরত্তক ফাস্তফান গ্রগরত )ফাস্তফ  অরথমক( তথয ংগ্র, রন্নলফন, রফলেলণ, াযণী/লরখরচলেয ভাধযলভ  
উস্থান  মমালরাচনা; 

 প্রকলেয উলেয জমলনয ফস্থা মমালরাচনা  মমলফেণ; 
 প্রকলেয অতা িারদত রফরবন্ন ণয/কামম  জফা ংগ্রলয )Procurement) জেলে প্রচররত ংগ্র অআন  

রফরধভারা )PPR, উন্নন লমাগীয গাআড রাআন আতযারদ( প্ররতারন কযা ললছ রকনা জ রফলল মমালরাচনা  
মমলফেণ; 

 প্রকলেয অতা ংগৃীত রফরবন্ন ণয, কামম  জফা রযচারনা এফং যেণালফেলণয জনয প্রলাজনী জনফর 
অনুরঙ্গক রফলারদ রনল মমালরাচনা/মমলফেণ; 

 প্রকলেয অতা ংগৃীত ণয, কামম  জফা ংরেি ক্র চুরক্তলত রনধমারযত জেররপলকন, গুণগত ভান  রযভাণ 
নুমাী প্রলাজনী রযফীেণ/মাচাআলয ভাধযলভ ংগ্র কযা লরছর রকনা তা মাচাআ কযা; 

 প্রকলেয ফাস্তফান িরকমত রফরবন্ন রফল জমভন: থমালন রফরম্ব, ণয, কামম  জফা ক্র/ংগ্রলয জেলে রফরম্ব, প্রকে 
ফযফস্থানায ভান এফং প্রকলেয জভাদ  ফয ফৃরি আতযারদয কাযণ নযানয রদক রফলেলণ, মমলফেণ  লমমালরাচনা; 

 প্রকলেয অতা িারদত ভূর কামমক্রভভূলয কামমকারযতা  উলমারগতা রফলেলণ এফং রফলল পরতা )Success 
Stories মরদ থালক( রফলল অলরাকাত; 

 প্রকলেয ফররদক, দুফমররদক, ুলমাগ  ঝুুঁরক )SWOT) রফলেলণ এফং বরফলযলত একআ ধযলনয প্রকে গ্রণ  
ফাস্তফালনয জেলে মলথামুক্ত ুারয প্রদান; 

 প্রকে এরাকায দরযদ্র জনলগাষ্ঠীয অথম-াভারজক উন্নন, রতদরযদ্র াম্বরীন ভররা  ুরুললদয জেডরবরত্তক 
অফধমনভূরক প্ররেণ প্রদান, দেতা ফৃরি, অত্মকভমংস্থান, অফৃরি, খাদয রনযাত্তা রনরিতকযণ, ক্রেভতা ফৃরি  
জীফনমাোয ভান উন্নলনয ভাধযলভ অথম-াভারজক ফস্থায উন্নন রফলল মমালরাচনা  মমলফেণ; 

 প্রকলেয প্রধান প্রধান কালজয গুণগতভান  প্ররেণ প্রদান ংক্রান্ত রফললয উয মমালরাচনা  ভতাভত; 
 প্রকলেয জকান উলেয িূণম থাকলর তায কাযণ মমালরাচনা কযা; 
 উরল্লরখত রফরবন্ন মমলফেলণয রবরত্তলত প্রলাজনী ুারয প্রকে এরাকা জথলক ংগৃীত তলথযয রবরত্তলত ভূরযান 

প্ররতলফদন প্রণন  ক্রকাযী ংস্থা )অআএভআরড( কতৃমক নুলভাদন গ্রণ; 
 স্থানী মমালয একরট  জাতী মমালয একরট কভমারা অলাজন কলয ভূরযান কালজয মমলফেণভূ )Findings) 

ফরত কযা  কভমারা প্রাপ্ত ভতাভত/ুারযভূ রফলফচনা কলয ভূরযান প্ররতলফদনরট চূড়ান্তকযণ; এফং 
 ক্রকাযী ংস্থা )অআএভআরড( কতৃমক অলযারত নযানয ংরেি কাজ িাদন। 

 

২.২ যাভমকদলরয দারত্ব 
 

 ভূরযালনয জনয প্রকলেয ১০০% এরাকা ভীো কামমক্রভ রযচারনা কযা; 
 ফতমভান ভীো উলল্লরখত কর উলেলযয প্ররত দৃরি রনফি কযা; 
 যারয  লযােবালফ উকাযলবাগীলদয াোৎকায গ্রণ কযা; 
 প্রকে এরাকা জথলক ংগৃীত তলথযয রবরত্তলত ভূরযান প্ররতলফদন প্রস্তুত কলয মথামথ কতৃমলেয রনকট উস্থান কযা; 
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২০১৭ 

 ভীো জথলক প্রাপ্ত পরাপর প্রচালযয জনয ংরেি কভমকতমাগলণয )রফঅযরডরফ  অআএভআরড( ংগ্রলণ একরট 
কভমারায অলাজন কযা; 

 কভমারা জথলক প্রাপ্ত ভতাভলতয রবরত্তলত চূড়ান্ত প্ররতলফদন প্রণন  দারখর কযা। 
 

২.৩ কামমিরত  কভমরযকেনা 
  
২.৩.১ গলফলণা ফযফহৃত ূচক 
প্রকে ভূরযালনয প্রবাফ রনলদমক (আনুট, অউটুট, পরাপর এফং প্রবাফ) রনলচয রচলে জদা লরা:

 
রচে ০১:  প্রকলে ফযফহৃত রনলদমক 

২.৩.২ নভুনায অকায রনধমাযণ 
 

প্রকে এরাকায জরয রযচারনায জনয Pretest Posttest Control Group Design ফযফায কযা । 
অভযা জারন, াধাযন বদফচলনয জেলে নভুনা অকায রনধমাযলণয ূে -  

  
  
 
  

√ 
 

জমখালন, σ = রযরভত ফযফধান, E= প্রারন্তক ত্রুরট,                                                                                                                                       
= নন-কবালযজ ম্ভাফনা এফং   = নভুনা অকায। এলেলে, α = .০৫ ধলয Z জটরফর জথলক অভযা াআ,  

(
 

 
)
 ১ ৯৬। প্রারন্তক 

ত্রুরটয ভান E = ০.০৫ এফং মালত অভযা লফমাচ্চ নভুনা অকায জলত ারয, জজনয রযরভত ফযফধালনয লফমাচ্চ ভান 
  √ (   )    √   (     )       ধলয অভযা াআ 
 

   
          (     )

     
 

                  
 

প্রকে এরাকা ৩৫রট উলজরায জভাট ২৮,৫১২ জন উকাযলবাগী যললছ। এলদয ভধয জথলক াধাযন বদফচন কযা লর জফ 
কলকরট উলজরা ফাদ ড়ায ম্ভাফনা রছর। তাআ, প্রলতযক উলজরা জথলক অরাদা াধাযন বদফচন কযা ললছ, থমাৎ 
উলজরালক স্তয )Stratum) ধলয স্তযীকৃত বদফ নভুনা )Stratified Random Sample) জনা ললছ। 
এখালন উলল্লখয, অথম-াভারজক উন্নলনয রদক জথলক মরদ প্রকে এরাকায এক উলজরায ালথ নয উলজরায াথমকয না থালক 
তালর স্তযীকৃত বদফ নভুনা রনল ফাড়রত রাব ত না, তলফ েরতয ম্ভাফনা রছর না। তলফ, াথমকয থাকায ম্ভাফনাআ জফর, কাযন 
রফরবন্ন উলজরা রফরবন্ন প্ররেক প্রকে ফাস্তফান কলযলছ। মরদ প্রলতযকরট উলজরা জথলক অনুারতক িরত )Proportional 
Allocation( ফযফায কলয নভুনা অকায রনধমাযণ কযা লতা, তালর জভাট নভুনা অকায ৩৮৪ এয জফর প্রলাজন ত না। [“„ 
the stratified estimator under proportional allocation has no greater (and in practice smaller) variance 

আনুট রনলদমক 

•উকাযলবাগীলদয  
নাক্তকযণ 

• জেরনং জন্টায রনভমাণ 
•২৮,৫১২  উকাযলবাগীলক 
প্ররেণ প্রদান 

• ১০,০৫০ প্রররেত 
উৎাদনীর উকাযলবাগী 
এয  জনয িরত্ত োন্সপায 
ভথমন / উন্নন জক্ররডট 
প্রদান 

অউটুট রনলদমক  

•প্ররতষ্ঠান গলড় জতারা  
• টালগমট গ্রুলক প্ররেণ জদা  
•ংলমাগ ঘটালনা  
• ফাজায ুরফধা ৃরি 
•স্থানী িদ একে কযা  
•ভানফিদ গলড় জতারা  

পরাপর রনলদমক 

•দেতা এফং ুলমাগ রফকরত 
•উৎাদনীর 
অত্মকভমংস্থালনয ৃরি 
ুলমাগ 

•অআরজএ রবরত্তক দেতা 
প্ররেণ প্রদান 

• জজন্ডায বফলভয হ্রা 
•অত্ম-লচতনতা ফাড়ালনা  
•জীফনমাোয ভান উন্নন 

 প্রবাফ রনলদমক    

•অথম-াভারজক ফস্থায 
উন্নন 

•দারযদ্রয রনভূমর  এভরডরজ 
জমলনয াাময 

•খাদয গ্রণ বযালয 
রযফতমন 

•ভাথারছু অ ফৃরি 
•গুরুত্বূণম থমননরতক ূচলকয 
উলল্লখলমাগয উন্নন 
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২০১৭ 

than the simple random sampling of the same size. Put simply, proportional stratified sampling is better 
than simple random sampling.” (Islam, M. N., 2007, An introduction to sampling method, revised edition, 
P.143)]  
প্রকলেয অতা কলকরট জেলডয উয প্ররেণ জদা ললছ। প্রলতযক জেলডয প্ররতরনরধত্ব রনরিত কযায জনয উলয প্রাপ্ত নভুনা 
অকাযলক রডজাআন এলপক্ট ১.২৫ রদল গুণ কলয উকাযলবাগীয ংখযা রনধমাযন কযা ললছ।  

                 
রফ.রড.এআচ.এ. ২০১৪-এয জনয ১৭,৯৮৯ রট খানা রনফমাচন কলয তায ভলধয ১৭,৩০০ রট জথলক তথয ংগ্র কযা জগলছ 
(রফরডএআচএ ২০১৪ রযলাটম, জটরফর ১.২, ৃষ্ঠা ৭( । জলেলে, ১৭,৯৮৯/১৭৩০০ = ১.০৪ রদল গুন কলয অভযা ংলারধত নভুনা 
অকায াা ম্ভফ ললছ।  

                  
জমলতু উকাযলবাগীলদয ৮৫% এয জফী ভররা, তাআ াধাযন বদফচন িরত ফযফায কলয জভাট নভুনায ৮৫%  এয রকছু  জফী 
ভররা াা গলছ। রনন্ত্রন গ্রুলয জনয নভুনা অকায ২৫৫ কযা ললছ। জলেলে, অনুারতক ফন্টলনয ূে ফযফায কলয প্ররতরট 
উলজরায জনয উকাযলবাগীলদয নভুনা অকায ললছ রনম্নরূ: 

        
  
 

 

জমখালন    =  তভ উলজরা নভুনা অকায,   = ঐ উলজরা উকাযলবাগীলদয ংখযা এফং   = ২৮,৫১২ )লভাট 
উকাযলবাগীয ংখযা(। 
 

জজরা  উলজরা উকাযলবাগী নভুনা অকায 

যংুয 

১ ীযগাছা ১০৫৬ ১৯ 

২ কাউরনা ১০৫৬ ১৯ 

৩ গঙ্গাচড়া ১০৫৬ ১৯ 

৪ তাযাগঞ্জ ১০৫৬ ১৯ 

৫ ীযগঞ্জ ১০৫৬ ১৯ 

৬ যংুয দয ১০৫৬ ১৯ 

৭ রভঠাুকুয ১০৫৬ ১৯ 

৮ ফদযগঞ্জ ১০৫৬ ১৯ 

কুরড়গ্রাভ 

১ পুরফাড়ী ১০৫৬ ১৯ 

২ বুরুঙ্গাভাযী ১০৫৬ ১৯ 

৩ কুরড়গ্রাভ দয ১০৫৬ ১৯ 

৪ যাজাযাট ১০৫৬ ১৯ 

৫ যাউভারয ১০৫৬ ১৯ 

৬ যারজফুয ১০৫৬ ২২ 

৭ উররুয ১০৫৬ ১৯ 

৮ রচরভাযী ১০৫৬ ১৯ 

 নালগিযী ১০৫৬ ১৯ 

গাআফান্ধা 

১ াদুল্লাুয ১০৫৬ ১৯ 

২ রাফাড়ী ১০৫৬ ১৯ 

৩ পুরছরড় ১০৫৬ ১৯ 

৪ াঘাটা ১০৫৬ ১৯ 

৫ জগারফন্দগঞ্জ ১০৫৬ ১৯ 

৬ ুন্দযগঞ্জ ১০৫৬ ১৯ 

৭ গাআফান্ধা দয ১০৫৬ ১৯ 

 

নীরপাভাযী 
১ রডভরা ২৮৮ ৫ 

২ জডাভায ২৮৮ ৫ 
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৩ জরঢাকা ২৮৮ ৫ 

৪ রকলাযগঞ্জ ২৮৮ ৫ 

৫ বদুয ২৮৮ ৫ 

৬ নীরপাভাযী দয ২৮৮ ৫ 

রারভরনযাট 

১ রারভরনযাট ২৮৮ ৫ 

২ অরদতভাযী ২৮৮ ৫ 

৩ কারীগঞ্জ ২৮৮ ৫ 

৪ াতীফান্ধা ২৮৮ ৫ 

৫ াটগ্রাভ ২৮৮ ৫ 

জভাট 
 

৩৫ উলজরা ২৮৫১২ ৫১৪ 
 

প্রলতযক উলজরা উকাযলবাগী রনফমাচলনয ভ অনুারতক িরতলত প্রলতযক জেলডয প্ররতরনরধত্ব রনরিত কযা ললছ। এছাড়া 
উকাযলবাগী উত্তযদাতালদয ৭৬% প্রতযন্ত ঞ্চর জথলক রনফমাচন কযা ললছ। জ রলেয, যংুয, কুরড়গ্রাভ  গাআফান্ধা জজরায 
প্রলতযক উলজরায ১৯ জন ুরফধালবাগী উত্তযদাতায ভলধয ১৪ জন প্রতযন্ত ঞ্চর জথলক জনা ললছ। নীরপাভাযী  রারভরনযাট 
জজরায প্রলতযক উলজরায ৫ জন উকাযলবাগী উত্তযদাতায ভলধয ৪ জন প্রতযন্ত ঞ্চর জথলক জনা ললছ। 
 

বযারররডরট জেটঃ জমলতু প্রকে শুরু কযায ূলফম  জকান জফআজরাআন স্টারড কযা  রন, তাআ ুরফধালবাগীলদয অথম-াভারজক অফস্থা 
উন্নলন প্রকলেয প্রবাফ রনরূলণয জনয রনন্ত্রণ গ্রুলয ালথ তালদয তুরনা কযা ললছ। রকন্তু, প্রকে শুরুয ূফম  লযয ভলধয 
ভলয ফযফধান জফ কলক ফছলযয। তাআ প্রাপ্ত পরাপলর maturation effect থাকলত ালয। 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

২.৩.৩ গলফলণা নকা 
‚উত্তযাঞ্চলরয  তদরযদ্রলদয  কভমংস্থান  রনরিতকযণ  কভমূচী )ংলারধত(” ীলমক প্রকলেয প্রবাফ ভূরযালনয জনয আাং  
কনারলটন্ট একরট ভরিত গলফলণা িরত নুযণ কলযলছ। গুণগত  রযভাণগত উব ধযলণয প্রাথরভক তথয উমুক্ত িরত 
ফযফায কলয ংগ্র কযা ললছ। জভাট ৭৬৯ নভুনা একলকয ভলধয ৫১৪ নভুনা একক উকাযলবাগীলদয ভাঝ জথলক এফং ২৫৫ 
নভুনা একক রনন্ত্রণ এরাকা জথলক ংগ্র কযা ললছ। এছাড়া ৪০রট জকঅআঅআ, ১৫রট এপরজরড (প্ররতরট জজরা ৩রট)  ৫রট 
জকআ স্টারড, ১০রট প্ররেণলকন্দ্র রযদমন (প্ররত জজরা ২রট)-এয ভাধযলভ গুণগত তথয ংগ্র কযা ললছ। এআ প্রকলেয প্রবাফ 
ভূরযান জরযলয কামমাফরী রনম্ন ছলক জদা র: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

প্রকে রযচারলকয কালছ 
জথলক তথয ংগ্র 

ভাঠ মমাল তথয ংগ্র 

ভাঠ মমাল FGD রযচারনা 

ভন্ত্রনার  প্রকে ংরেি 
ফযরক্তলদয কালছ জথলক তথয 

উকাযলবাগী 

রনন্ত্রন এরাকা তথয 
ংগ্র 

ভূরযান প্ররতলফদন বতযী 
এফং উস্থান 

তথয  উালত্তয রফলেলণ 

তথয ংগ্র 

 

প্ররেণ জকন্দ্র রযদমন 

রচে-০২: প্রকে ভূরযালনয গলফলণা নকা 
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২.৩.৪ নভুনা ংগ্রলয িরত 
জমলতু এআ প্রকলেয উকাযলবাগীলদয তাররকা প্রকে রপল াা রগললছ, তাআ প্রস্তারফত ভূরযাণ ভীোয জনয প্রলতযক 
উলজরা াধাযন বদফচন (এঅযএ) িরত নুযণ কযা ললছ। রনন্ত্রন এরাকা নভুনা ংগ্রলয জনয Purposive 
Sampling িরত ফযফায কযা ললছ। উকাযলবাগী উত্তযদাতায রনকটফতমী গ্রাভ জথলক রনন্ত্রন গ্রুলয উত্তযদাতা ফাছাআ কযা 
ললছ। প্রকলেয অতা অায ূলফম উকাযলবাগীয অথম-াভারজক ফস্থা মা রছর, রনন্ত্রন গ্রুলয উত্তযদাতায জেলে একআ 
বফরিয যাখায জচিা কযা ললছ। রনলচ নভুনা এপরজরড, জকঅআঅআ, জকআস্ স্টারড, প্ররেণলকন্দ্র রযদমন এয ংখযা জদা 
লরাঃ 
জস্টক জাল্ডালযয ধযণ জমফ িরত ফযফায কযা ললছ জমফ যঞ্জাভারদ 

ফযফায কযা ললছ নভুনা এপরজরড জকঅআঅআ জকআ 
স্টারড 

প্ররেণ 

জকন্দ্র 

রযদমন 

কভমারা 

উকাযলবাগী ৫১4 -- -- ৫ -- -- প্রশ্নভারা,গাআড রাআন 

রনন্ত্রণ এরাকা ২৫৫ -- -- -- -- -- প্রশ্নভারা 
উকাযলবাগী, রনন্ত্রণ এরাকায 

ফারন্দা, উকাযলবাগী  ঋণ 

উকাযলবাগী রনফমাচন করভরটয 

দযফৃন্দ, প্ররেক আতযারদ 

-- ১৫ -- -- -- -- গাআড রাআন 

এআ প্রকলেয ালথ জরড়ত ফযরক্ত 

(রযচারক, উ-রযচারক, 

ভযালনজায, জরস্  প্রলভাটায, 

প্ররেক, ভন্ত্রণারলয কভমকতমা, 
রফ.অয.রড.রফ.  ভাঠ মমালয 

কভমকতমা) 

-- -- ৪০ -- -- -- প্রশ্নভারা 

উলজরা প্ররেণ জকন্দ্র -- -- -- -- ১০ -- মমলফেণ ছক 

রফঅযরডরফ, অআএভআরড, অযরড 

কভমকতমাগণ  

-- -- -- -- -- ২ ১রট স্থানী মমাল  

১রট জাতী মমাল 

জভাট ৭৬৯ ১৫ ৪০ ৫ ১০ ২ -- 

২.৩.৫ তথয ংগ্রকাযী রনলাগ  
কন্ ারলটন্ট কতৃমক জভাট ২২ জন ভাঠ মমাল তথয ংগ্রকাযী এফং ৫ জন ুাযবাআজায  ৩ জন ভরনটরযং রপাযলক তালদয 
প্রারতষ্ঠারনক  রবজ্ঞতায রবরত্তলত এআ জরয রযচারনা কযায জনয রনলাগ কযা লরছর। ভাঠকভমীযা কভলে স্নাতক া  
ুাযবাআজাযযা স্নাতলকাত্তয া।  
 

২.৩.৬ প্ররেণ 
গত ১রা এরপ্রর জথলক ৪ঠা এরপ্রর ২০১৭আং তারযখ মমন্ত ফমলভাট চায রদন তথযংগ্রকাযী  ুাযবাআজাযলদয তথয ংগ্রলয 
উকযণভূ )Instruments( িলকম প্ররেণ প্রদান কযা ললছ। এআ প্ররেলণ অআএভআরডয ভূরযাণ রফবালগয প্ররতরনরধ 
উরস্থত রছলরন। প্ররেলণ জমফ রফল ন্তবুমক্ত কযা লরছর তায ভলধয প্রধান রফলগুলরা লরা- ভীোয উলেয  ফাস্তফান 
িরত, প্রশ্নভারা িলকম েি ধাযণা, এপরজরড, জকঅআঅআ, জকআস্টারড িলকম েি ধাযণা, াোৎকায গ্রলণয জকৌর, 
আতযারদ। 
২.৩.৭ তথয ংগ্রলয প্রশ্নভারা  ররডউরভূ ভাঠ মমাল মাচাআ  চূড়ান্তকযণ 
কন্াল্জটন্টগণ ভূর জরযলয অলগ তথয ংগ্রলয প্রশ্নভারা  ররডউরভূ চূড়ান্তকযলণয লয ভাঠ মমাল জটি কযায জনয উক্ত 
প্রশ্নভারা  ররডউরভূলয ভাধযলভ তথয ংগ্র কলযন। ঐ এরাকা রছর গাআফান্ধা জজরায জগারফন্দগঞ্জ উলজরা। এআ জরযলয প্রাপ্ত 
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২০১৭ 

তলথযয রবরত্তলত প্রশ্নভারা  ররডউরভূল প্রলাজনী ংলমাজন, ংলাধন  রযভাজমন কযা  , মায রবরত্তলত  প্রশ্নভারা, 
জচকররি  ররডউরভূ চূড়ান্ত কযা । 
 

২.৩.৮ জরযল ংগ্রণকাযী উত্তযদাতালদয ালথ জমাগালমাগ 
কন্াল্জটন্টগণ এফং রনলাগকৃত ভরনটরযং রপাযযা তাররকাবুক্ত জস্টক জাল্ডারলদয ালথ প্রশ্নে চূড়ান্ত ায লয জমাগালমাগ 
কলযলছন। াাার নভুনা রনফমারচত উকাযলবাগীলদয ালথ জমাগালমাগ কলযলছন। 
 

২.৩.৯ ভাঠ মমাল জরয 
প্রশ্নভারা চূড়ান্ত ায য দে  রযশ্রভী রকছু ভাঠ কভমী রদল  কন্ ারলটন্টগণ একরট উলমাগী ভাঠ মমালয জরয রযচারনা 
কলযলছন। ভাঠ কভমীযা উকাযলবাগী  রনন্ত্রণ গ্রুলয কালছ জথলক প্রাথরভক তথয ংগ্র কলযলছ। তথয ংগ্রলয জনয ভাঠ কভমীযা 
চূড়ান্ত প্রশ্নে  জচকররি নুযণ কলযলছ। ভাঠ ুাযবাআজাযযা প্রশ্নভারা মাচাআ  রযফীেলণয ভাধযলভ প্রাথরভক তলথযয গুনাগুন 
যো কযলত কাজ কলযলছ। আন্টাযরবউ চরাকালর রঠকবালফ তথয ংগ্র কযা লে রকনা তা রনরিত কলযলছন ুাযবাআজাযযা। 
ভাঠ মমাল জরয চরাকালর ৩ জন ভরনটরযং রপায াফমেরণক ভরনটরযং কলযলছন। তাুঁযা প্রশ্নভারা রয-জচক, েট জচক, রয-
আন্টাযরবউ আতযারদয ভাধযলভ তথয-উালত্তয গুণগতভান রনরিত কলযলছন। াাার ভরনটরযং রপাযযা াোৎকায গ্রণ কলযলছন 
এফং এপরজরড রযচারনা কলযলছন। এছাড়া, ঢাকা রপ জথলক জটররলপান  জভাফাআলরয ভাধযলভ আাং কন্ ারলটন্ট এয  
ফযফস্থাকগণ যারয উত্তযদাতায ালথ জমাগালমাগ কলয তলথযয গুনগত ভান মাচাআ কলযলছন।  

২.৩.১০ কী আনপযলভন্ট আন্টাযরবউ )KII( 
ভাঠ মমাল ভীো চরাকারীন কন্ াল্ লটন্টগণ  রফরবন্ন জস্টকলাল্ডায মথা  ংরেি ভন্ত্রনারলয প্ররতরনরধ, প্রকে রযচারক, উ-
রযচারক, জপ্রাডাকন ভযালনজায, প্ররেক, এএভআ, রেক এয ালথ ফমলভাট ৪০রট জকঅআঅআ াোৎকায গ্রণ কলযলছন। 
রনম্নরররখত জেে জথলক কী আনপযলভন্ট আন্টাযরবউ গ্রণ কযা ললছঃ 

এআ াোৎকায জথলক উক্ত এরাকা বরফলযৎ অ ফৃরিভূরক কভমকান্ড, কভমংস্থালনয ুলমাগ ৃরি, প্ররেণ ংক্রান্ত চযালরঞ্জ, 
আরতফাচক প্রবাফ এফং ুারযভূলয  রফস্তারযত তথয াা জগলছ।  
২.৩.১১ দরী অলরাচনা )FGD( 
গুণগত তথযারদ াায জনয অভযা নভুনা জরযলয াাার প্ররতরট জজরা ৩রট কলয ফমলভাট ১৫ রট এপরজরড রযচারনা 
কলযরছ। উলল্লখয  প্ররতরট এপরজরড জত ১০/১২ জন ংগ্রণকাযী উরস্থত রছলরন। এআ এপরজরড গুলরা এভনবালফ রযচারনা কযা 
ললছ মালত খুফ লজআ লনক গুরুত্বূণম তথয একালথ ংগ্র কযা ম্ভফ ললছ। এপরজরড রযচারনায ভ ঞ্চারক 
জকানবালফআ ংগ্রণকাযীলদয উয প্রবাফ রফস্তায কলয নাআ এফং চা রদল জকান তথয জনায জচিা কলযন নাআ। ফযং 
ংগ্রণকাযীলদয প্রকৃত ভতাভতলক প্রাধানয রদল এফং াাার তালদয ভত প্রকালয স্বাধীনতা রদল দরী অলরাচনায রযলফ 
ৃরি কলয তথয ংগ্র কযা ললছ। এপরজরডলত ংগ্রণকাযী দযলদয ধযণগুলরা লরাঃ 
জস্টকলাল্ডালযয ধযন জস্টকলাল্ডালযয ধযন 
উকাযলবাগী জভম্বায/লচাযভযান 
এরাকায ফারন্দা রকন্তু ুরফধালবাগী ন ভাদ্রাায রেক  
ভরজলদয আভাভ কলরজ/রফিরফদযারলয ছাে-ছােী 

ডাক্তায/উরকর এনরজ কভমকতমা  ভালজয গনযভানয ফযরক্ত 

 জস্টকলাল্ডায  ংখযা 
গ্রু-১ প্রকলেয ালথ ংরেি ফযরক্তফগম )রযচারক, উ-রযচারক, রফক্র উন্নক, প্রদমন 

জকলন্দ্রয ভযালনজায, ভন্ত্রণারলয কভমকতমা, রফঅযরডরফ, ভাঠ মমালয কভমকতমা( 
১০জন 

গ্রু-২ 

প্ররেক ১০জন (প্ররত জজরা জথলক ২জন) 
ঋণ  ুরফধালবাগী রনফমাচন করভরটয দয ১০জন (প্ররত জজরা জথলক ২জন) 
ফযফায উলদযাক্তা ৫জন (প্ররত জজরা জথলক ১জন) 
ঋণ প্রদানকাযী )এনরজ, এভএপঅআ( ৫জন (প্ররত জজরা জথলক ১জন) 

ফমলভাট ৪০ জন 



‚উত্তযাঞ্চলরয তদরযদ্রলদয কভমংস্থান রনরিতকযণ কভমূচী (ংলারধত)”-এয প্রবাফ ভূরযান 
 

উস্থানায়ঃ ইয় াং কন্স ল্টেন্টস পৃষ্ঠা | 11 

 
 

২০১৭ 

 
২.৩.১২ জকআস্  স্টারড (Case Study)/পরতায গে )Success Story( 
এআ প্রবাফ ভূরযান ভীো ফমলভাট ৫রট জকআস্  স্টারড রযচারনা কযা ললছ। প্ররতরট জকআস্  স্টারড রযচারনা কযায ভ 
প্রকলেয উলেযভূলয রদলক নজয যাখা ললছ। এলত উকাযলবাগী উত্তযদাতাগণ প্ররেণ গ্রলণয অলগয অথম-াভারজক ফস্থা, 
তাুঁলদয জীফন ংগ্রাভ, তাুঁলদয অথম-াভারজক ফস্থায রযফতমন এফং জকান জকান জেলে রক রক প্ররতফন্ধকতা রছর তা জকআস্  
স্টারডয ভাধযলভ রফস্তারযত  তুলর অনা ললছ। 
 

২.৩.১৩ ডাটা এরি / রিরনং / প্রলরং / রফলেলণ 
ভাঠ মমাল তথয ংগ্র জল া ভাে কন্ ারলটন্ট তথয আনুট জদায, তালদয রযদমন কযায  তথয িাদলনয জনয 
রবজ্ঞ জরাক রনলাগ প্রদান কলযলছ, মায পলর প্রশ্নে জথলক ভানম্মত উাল তথয আনুট জদা ম্ভফ ললছ। তথয আনুট 
জদা  রফলেললণয জনয এরএএ পটযায ফযফায কযা ললছ। তথয প্রলরং এয য অলগয ংগৃীত তথয-উালত্তয 
ালথ তুরনা কযা ললছ। তাযয রফললজ্ঞগণ এআ প্রকলেয উকাযলবাগীলদয )তদরযদ্রলদয( অথম-াভারজক ফস্থা, কভমংস্থালনয 
ম্ভাফয থ, ফযফায চারদা  জমাগান এফং প্ররেণ প্ররতষ্ঠালনয কারযগযী রদকগুলরা রফলেলণ কলযলছন। 
২.৩.১৪ কভমারায অলাজন 
স্থানী মমালয কভমারা আরতভলধয যংুলয অলাজন কযা ললছ। স্থানী মমালয কভমারা  উকাযলবাগী, প্ররেক, জেআনায, 
জক্ররডট ুাযবাআজায, জপ্রাডাকন ভযালনজায, জনপ্ররতরনরধ, ুীর ভালজয প্ররতরনরধ, যকাযী কভমচাযী, ভরজলদয আভাভ 
এরাকায ফযরক্তফগম ংগ্রণ কলযন। গত ৫আ জভ শুক্রফায যংুলয স্থানী মমাল কভমারা নুরষ্ঠত । 
 ২.৩.১৫ জরয রযচারনায রযকেনা 
 

কামমক্রভ ভূচী 
 শুরু জল 

নরথভূ মমালরাচনা – ৫ রদন জল 

জরযলয উকযণ ভূ বতরযকযণ – ৫ রদন জল 

ভাঠ কভমীলদয রনলাগ – ২ রদন রনলাগ জদা ললছ 

প্রাযরম্ভক প্ররতলফদন দারখর ১৬ জপব্রুাযী, ২০১৭ 

জটকরনকযার  রস্টারযং করভরটয ালথ বা অলাজন  ২ রদন ২৩ জপব্রুাযী, ২০১৭ ২০ভাচম, ২০১৭ 

ভাঠ কভমী  ুাযবাআজাযলদয প্ররেণ প্রদাণ  ২ রদন  ২ এরপ্রর, ২০১৭ ৩ এরপ্রর, ২০১৭ 

জরযলয উকযণভূ প্রাক-যীেণ  ২ রদন ২ এরপ্রর, ২০১৭ ৩ এরপ্রর, ২০১৭ 

প্রশ্নভারা চূড়ান্তকযণ  ১ রদন ৪ এরপ্রর, ২০১৭ 

ভাঠ মমাল তথয ংগ্র - ১৪ রদন ৫ এরপ্রর, ২০১৭ ২২এরপ্রর, ২০১৭ 

স্থানী মমাল কভমারা অলাজন  ১ রদন ৫ জভ, ২০১৭ এয ভলধয 
তথয-উাত্ত যীো, জকারডং  রফলেলণ কযণ  ১২ রদন ২৩ এরপ্রর, ২০১৭ ৪ জভ, ২০১৭ 

১ভ খড়া প্ররতলফদন বতযী  দারখর ১৪ রদন ১ জভ, ২০১৭ ১৫ জভ, ২০১৭ 

জটকরনকযার  রস্টারযং করভরটয বা  ২ রদন ২০ জভ, ২০১৭ ৫ জুন, ২০১৭ 

২ খড়া প্ররতলফদন প্রনণ  দারখর ৮ রদন ৫ জুন, ২০১৭ ১৫ জুন, ২০১৭ 

জটকরনকযার  রস্টারযং করভরটয বা  ২ রদন ১৫ জুন, ২০১৭ ২০ জুন, ২০১৭ 

জাতী মমাল কভমারা অলাজন ১ রদন ১৭ জুন, ২০১৭ ২১ জুন, ২০১৭ 

                এয ভলধয জমলকান ১ রদন 

চূড়ান্ত প্ররতলফদন প্রনণ  ১০ রদন ২০ জুন, ২০১৭ ২২ জুন, ২০১৭ 

চূড়ান্ত প্ররতলফদন দারখর ২২ জুন, ২০১৭ 
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২০১৭ 

তৃতী ধযা: প্রকলেয ারফমক  ঙ্গরবরত্তক )ফাস্তফ  অরথমক( রেযভাো  
জমন 

 

৩.১ প্রকলেয অরথমক গ্রগরত 
প্রকলেয ফাৎরযক ফযাে, এরডর ফযাে, ফভুরক্ত  প্রকৃত ফয রনলম্ন ফাৎরযক ফযাে াযরণ ৩.১ জত জদখালনা ললছ। এরডর 
ফযাে, ফভুরক্ত  প্রকৃত ফয রফলেলণ কযলর জদখা মা জম, ংলারধত রডররলত জম ফযাে জদখালনা ললছ এরডরলত ৭% কভ 
জদা লরছর। তলফ জললয দুআ ফৎয মথাক্রলভ )২০১১-১২  ২০১২-১৩( ৭১.৯৪% এফং ৮৫.১৯% ছাড় ললছ। রকন্তু গড় 
ফভুরক্ত প্রা ৯৪.৫৪%। প্রকলেয প্রথভ ফৎয ভাে ২০%। ২০১০-১১ জত ফভুক্ত কযা ললছ ভাে ৫০% )াযরণ ৩.১(। প্রকে 
জললয ফৎয ফভুক্ত কযা ললছ ৬২% জফী। ফভুক্ত লথময ারফমকবালফ ফয ললছ ৮৪%। ফলচল কভ ললছ জললয ফছলয 
)ভাে ৬৪.৭২%(। 

াযরণ ৩.১: ফাৎরযক ফযাে, এরডর ফযাে, ফভুরক্ত  প্রকৃত ফয 
থম ফৎয অযরডরর 

জভাট 
এ রড র 
ফযাে জভাট 

এ রড র 
অযরডরর % 

ফভুরক্ত )৪ 
রকরস্তলত জভাট( 

% এ রড র 
ফভুরক্ত 

প্রকৃত ফয ফভুক্ত লথময 
ফয % 

২০০৭-০৮ ১৪২.২০ ২০০.০০ ১৪০.৬৫ ২০০ ১০০.০০ ১৪২.২২ ৭১.১১ 
২০০৮-০৯ ৮২৯.৪০ ৯৮৬.০০ ১১৮.৮৮ ৯১৬ ৯২.৯০ ৮২৯.৪ ৯০.৫৫ 
২০০৯-১০ ৭৯২.০০ ৭৯২.০০ ১০০.০০ ৭৯২ ১০০.০০ ৭৮৭.৬ ৯৯.৪৪ 
২০১০-১১ ৭১৪.৮১ ৭১৫.০০ ১০০.০৩ ৩৫৬.৩৬ ৪৯.৮৪ ৩৫৭.২ ১০০.২৪ 
২০১১-১২ ১১১২.০৩ ৮০০.০০ ৭১.৯৪ ৬৬১.২৭ ৮২.৬৬ ৬৩৭.৩৬ ৯৬.৩৮ 
২০১২-১৩ ১০৫৬.৪৫ ৯০০.০০ ৮৫.১৯ ১৪৫৪.৫৪ ১৬১.৬২ ৯৪১.৪১ ৬৪.৭২ 
জভাট ৪৬৪৬.৯১ ৪৩৯৩.০০ ৯৪.৫৪ ৪৩৮০.১৭ ৯৯.৭১ ৩,৬৯৫.১৯ ৮৪.৩৬ 
 

ফভুরক্তয রযভান ফলচল জফী ৪থম রকরস্তলত মা াধাযনত জভ ফা জুন ভাল কযা । তলফ ফাৎরযক ফযাে, এরডর ফযাে, 
ফভুরক্ত  প্রকৃত ফয রফলেলণ কলয প্রতীভান  জম, ৪থম রকরস্তয থম জভ/জুন ভাল  ফভুরক্ত  মা রত দ্রুত ফয কযলত  
থফা ফযরত থম জপযত থফা যফতমী থম ফৎলযয ালথ ভি কযলত   (াযরণ ৩.২(। 

াযরণ ৩.২: ফাৎরযক ফযাে, এরডর ফযাে, ফভুরক্ত  প্রকৃত ফয 

ফৎয 
 

রডরর জত থম প্রদালনয 
রযভাণ )রে টাকা( 

রঠক থম প্রদালনয তারযখ  রযভাণ (রে টাকা( 

 রকরস্ত রযভাণ তারযখ 
 
২০০৭-০৮ 
 

 
১৪২.২২ 
 

১ভ  ২ রকরস্ত ৫০.০০ ২৪.০১.২০০৮ 
৩ রকরস্ত ২৫.০০ ০৯.০৪.২০০৮ 
৪থম রকরস্ত ১২৫.০০ ২৭.০৫.২০০৮ 

 
২০০৮-০৯ 
 

 
৮২৯.৪০ 
 

১ভ  ২ রকরস্ত ৭০২.০০ ০৩.০৯.২০০৮ 
৩ রকরস্ত ১৪২.০০ ২৩.০৪.২০০৯ 
৪থম রকরস্ত ১৪২.০০ ১০.০৬.২০০৯ 

 
২০০৯-১০ 
 

 
৭৯২.০০ 
 

১ভ  ২ রকরস্ত ৬৪২.৫০ ২৩.০৮.২০০৯ 
৩ রকরস্ত ৭৪.৭৫ ০৭.০৪.২০১০ 
৪থম রকরস্ত ৭৪.৭৫ ১১.০৫.২০১০ 

 
২০১০-১১ 
 

 
৭১৪.৮১ 
 

১ভ  ২ রকরস্ত ৩৫৭.৩৬ ০২.০৮.২০১০ 
৩ রকরস্ত ১৭৮.৬৮ ২৩.০১.২০১১ 
৪থম রকরস্ত ১৭৮.৯৬ ০৮.০৫.২০১১ 
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২০১৭ 

 
২০১১-১২ 
 

 
১,১১২.০৩ 
 

১ভ  ২ রকরস্ত ৪০০.০০ ০৭.১২.২০১১ 
৩ রকরস্ত ২০০.০০ ১৫.০২.২০১২ 
৪থম রকরস্ত ৬১.২৭ ০৭.০৬.২০১২ 

 
২০১২-১৩ 
 

 
১,০৫৬.৪৫ 
 

১ভ রকরস্ত ১৭৫.০০ ৩১.০৭.২০১২ 
২ রকরস্ত ১৭৫.০০ ০৯.১০.২০১২ 
৩ রকরস্ত ১৭৫.০০ ১০.০১.২০১৩ 
৪থম রকরস্ত ১৭৫.০০ ১০.০৩.২০১৩ 
৪থম রকরস্ত ৭৫৪.৫৪ ০৮.০৫.২০১৩ 

  জভাট ৪,৮০৮.৮১  
এক থম ফৎলয প্রাপ্ত লথময ফযরত টাকা যফতমী ফছলয ভি কযা ললছ। পলর দৃযতঃ ৪,৮০৮.৮১ রে টাকা ছাড় জদখালনা 
লর প্রকৃত লথম প্রাপ্ত টাকায রযভাণ ৪৬৪৬.৯১ রে টাকা মা রডররলত ফযালেয ভান। প্রকৃত ফয কভ া জকান জকান 
কামমক্রভ ফাস্তফান ফযাত ললছ। 
৩.২ প্রকলেয জবৌত গ্রগরত 
প্রকলেয জবৌত ফকাঠালভা উন্নলনয গ্রগরত রনম্নরূঃ 
 রনলে াযরণ ৩.৩ এয ভাধযলভ প্রাপ্ত তথযানুমাী জনফর রনলাগ  জফতন বাতা খালত রডরর নুমাী ফযালেয )৩৬২.৮৮ রে 

টাকা( ৮৪.৩০ বাগ ফয ললছ।  
 প্ররেণ খালত রডরডর ফযালেয থম ছাড়  ক্রভুরঞ্জবূত ফযলয তকযা ায ৯২.৬৬।  
 যফযা  জফা খালতয রডরর ফযালেয থম ছাড়  ক্রভুরঞ্জবূত ফযলয ায লে তকযা ৯৩.১৫ বাগ। 
 জভযাভত  ংযেন খালত রডরর ফযালেয ুরঞ্জবূত থম ছাড়   ফযলয  রযভান তকযা ৮৯.৬৫ বাগ মা রেযভাো জথলক 

তুরনাভূরকবালফ ররছল অলছ। 
 িদ ংগ্রলয জেলে রডরডরলত ফযােকৃত থম  ক্রভুরঞ্জবূত থম ছাড়  ফযলয তকযা ায ৯৯.৮৬ বাগ। 
 প্রকলেয রনভমাণ খালতয রডরর ফযালেয ক্রভুরঞ্জবূত থম ছাড়  ফযলয ায তকযা ৯৭.২০ বাগ।  
 প্রদমনী-কাভ-রফক্র জকলন্দ্রয জনয রডরডরলত ফযােকৃত থম  ক্রভুরঞ্জত ছাড়  ফযলয তকযা ায ভাে ৭.২ বাগ মায 

ভাধযলভ  প্রতীভান  জম, এআ খালত থম ছাড় লর মথামথবালফ উক্ত থম ভভত খযচ কযা রন, মা প্রকলেয রেয  
উলেয ফাস্তাফালনয জেলে প্ররতফন্ধক রললফ প্রতীভান ।  

 উকাযলবাগীলদয জনয ঋণ ফযালেয ক্রভুরঞ্জবূত ছাড়  ফযলয তকযা ায ৫২.১৩ বাগ মা জভালটআ লন্তালজনক ন। 
 রফরফধ ভূরধলনয জেলে রডরডরলত ফযালেয তকযা ৯৬.৩১ বাগ ছাড়  ফযলয রচে াা মা।  
 ারফমক রফলেললণয ভাধযলভ প্রতীভান  জম, প্রদমনী কাভ রফক্র জকলন্দ্র এফং ঋণ খালতয ফযােকৃত লথময একরট ফড় ং 

ফযরত মা প্রকলেয রেয  উলেয জমলনয জেলে ফড় ধযলণয প্ররতফন্ধক রললফ কাজ কযলছ। 
াযরণ ৩.৩: খাত াযী রেযভাো  ক্রভুরঞ্জবূত গ্রগরত )প্রকলেয শুরু জথলক জভ ২০১৩ মমন্ত(: 

ক্রঃ নাং Lv‡Zi bvg wWwWwci Abyhvqx 
eivে 

(jÿ UvKv) 

Ryb,2012 ch©šÍ 
AMÖMwZ 

(jÿ UvKv) 

µgcywÄf~Z 
AMÖMwZ 

(jÿ UvKv) 

µgcywÄf~Z 
AMÖMwZi nvi 

(%) 

১ Rbej †eZbfvZv 362.88 213.98 305.92 84.30% 

২ cÖwkÿY 3,285.00 2,417.94 3,044.19 92.66% 

৩ mieivn I ‡mev 76.46 47.75 71.22 93.15% 

৪ †givgZ I msiÿY 8.50 0.52 7.62 89.65% 

৫ m¤ú` msMÖn 199.29 199.02 199.02 99.86% 

৬ wbg©vY 157.46 153.06 153.06 97.20% 

৭ cÖ`k©Yx-Kvg-weµq‡K› ª̀ 50.00 - 3.60 7.2% 

৮ wewea g~jab 7.32 5.00 7.05 96.31% 

৯ FY বিতরণ 500.00 73.65 260.65 52.13% 

  †gvU 4646.91 3,110.92 4,052.33 87.20% 
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২০১৭ 

জনফর 
জনফর রনলাগ মমালরাচনা কলয জদখা মা জম, প্রকলেয কর কভমকতমা জমভন প্রকে রযচারক, জডুরট রযচারক, কাযী 
রযচারক, একাউলটন্ট রফঅযরডরফ জথলক জপ্রললণ কাজ কলযলছ (াযরণ ৩.৪)। তলফ তাযা প্রকলেয জনয ূণমাঙ্গ ভ কাজ কলযলছ। 
ভাঠ মমালয কর কভমকতমা  কভমচাযীলক প্রতযে রনলাগ জদা ললছ। প্রকলেয তবাগ জনফর রনলাগ কযা ললছ। তলফ 
প্রকলেয রডজাআলন জকান ভালকমট ররংলকজ ফা াপ্লাআ  বযারু জচআন রফললজ্ঞ জনা রন, মা প্রলাজন রছর। জনফর খালত 
ফযােকৃত লথময ৮৪.৩০% (াযরণ ৩.৩) ফয ললছ। 

াযরণ ৩.৪: জনফর রনলাগ 
দ ভু রে জমন ভন্তফয 
১. প্রকে রযচারক ১ ১ জপ্রললণ 

২. জডুরট রযচারক (৭) ১ ১ জপ্রললণ 

৩. কাযী রযচারক (৯) ১ ১ জপ্রললণ 

৪. একাউনলটন্ট (১৪) ১ ১ জপ্রললণ 

৫. ফযফস্থাক: প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্র (১০) ১ ১ যারয রনলাগ 
৬. উৎাদন ফযফস্থাক-কাভ-ফাজায প্রলভান (১৩) ৩৫ ৩৫ যারয রনলাগ 

৭. রপ কাযী কাভ করিউটায ালযটয (১৩) ২ ২ যারয রনলাগ 

৮. রফক্র প্রলভাটয (১৩) ২ ২ যারয রনলাগ 

৯. ড্রাআবায (১৬) ১ ১ যারয রনলাগ 

১০. এভ এর এ এ/বন প্ররয ৩৭ ৩৭ যারয রনলাগ 

 
জেডরবরত্তক প্ররেলণয রেয ভাো  জমন 
রনলে াযরণ ৩.৫ জথলক জদখা মা জম, প্রকে জভাট ৭রট জেলড প্ররেন রদললছ মথা: জরাআ, এভব্রডারয, তাুঁত, ালটয ফযাগ, 
জভাফাআর ারবরং, ফারটক এফং ল্লী রফদুযৎ। প্রধান ৪ রট খাত লরা জরাআ, এভব্রডারয, তাুঁত  ালটয ফযাগ। এলত ৯৪.২৯% 
উকাযলবাগীলক প্ররেণ জদা ললছ (াযরণ ৩.৫)। জভাফাআর ারবরং, ফারটক,  ল্লী রফদুযৎ প্ররেণ জদা ললছ ভাে ১-৩%। 
ফাজালযয চারদা নুালয এআ নুাত মুরক্তমুক্ত। এআ খালতয ফযােকৃত লথময ৯২.৬৬% ফয ললছ। 
 

াযরণ৩.৫: জেড রবরত্তক প্ররেলণয রেযভাো  জমন 
 

জেডরবরত্তক প্ররেন রে জমন % জমন নুাত 

১. জরাআ ৭,২৮৩ ৭,২৮৩ ১০০ ২৫.৪৪ 
২. এভব্রডারয ৬,৯৪৬ ৬,৯৪৬ ১০০ ২৪.২৬ 
৩. তাুঁত ৬,২১৬ ৬,২১৬ ১০০ ২১.৭১ 
৪. ালটয ফযাগ ৬,৫৫০ ৬,৫৫০ ১০০ ২২.৮৮ 
৫. জভাফাআর ারবরং ৭১৩ ৭১৩ ১০০ ২.৪৯ 
৬. ফারটক ৭২৩ ৭২৩ ১০০ ২.৫৩ 
৭. ল্লী রফদুযৎ কারযগয ২০০ ২০০ ১০০ ০.৭০ 

জভাট ২৮,৬৩১ ২৮,৬৩১ ১০০ ১০০.০০ 

 
যফযা  জফা 
যফযা  জফা খাতগুলরা লে বাতারদ, বাড়া, জমাগালমাগ, রফদুযৎ, গযা, রপ্ররন্টং, জস্টনাযী, ভূরযাণ রযফীেণ, জরভনায/ 
রলিারজাভ,  আন্টাযলটআনলভন্ট, প্ররেণ/রযললন্টন, আতযারদ। এআ খাতগুলরায জনয ফযােকৃত লথময ৯৩.১৫% ফয ললছ। 
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২০১৭ 

মরদ কভমংস্থান ৃরি প্রকলেয ভূর উলেয রছর তলফ কারযগরয প্ররেলণয াাার উলদযাক্তা উন্নন প্ররেণ জদা প্রলাজন 
রছর। উলদযাক্তা উন্নন প্ররেণ অত্মকভমংস্থান ৃরিলত খুফআ গুরুত্বূণম বূরভকা ারন কলয। 

জভযাভত  ংযেণ 

জভাটয াআলকর, অফাফে, কভরউটায, মন্ত্রারত, রপ আভাযত আতযারদ এআ খালতয ন্তমবুক্ত। এলত ফযাে রছর ৮.৫০ রে 
টাকা মায ভলধয ফয ললছ ৮৯.৬৫%। 
 

িদ ংগ্র 
প্রকলেয প্রলাজনী িদ জমভন জী, রক অ বযান )একরট(, ভটয াআলকর )৩৫ রট(, ফাআ-াআলকর )৫৫ রট( এফং 
কভরউটায )৬রট( মথাভ  রঠক িরতলত ক্র কযা ললছ (াযরণ ৩.৬(। এলত ফযােকৃত ১৯৯.২৯ রে টাকায ৯৯.৮৬% 
ফয কযা ললছ (াযরণ ৩.২)। 
 

াযরণ৩.৬: ংগৃরত িদ ভূ 
মানফান টালগমট জমন % জমন 
১. জী ১ ১ ১০০ 
২. রক অ ১ ১ ১০০ 
৩. ভটয াআলকর ৩৫ ৩৫ ১০০ 
৪. ফাআ-াআলকর ৫৫ ৫৫ ১০০ 
৫. কভরউটায ৬ ৬ ১০০ 

 
রনভমাণ 
প্ররেণলকলন্দ্র রযকেনা নুমাী প্রকলেয অতা জভাট ৩৬ রট প্ররেণ জকন্দ্র স্থান কযায কথা রছর। তায ভলধয জভাট ৩৫রট 
প্ররেণ জকন্দ্র স্থান কযা ললছ মরদ ১২রট রফঅযরডরফয রনজস্ব বফলন এফং ফাকী ২৩রট বাড়াকৃত। এলত ফযােকৃত ১৫৭.৪৬ 
ল্ক্ে টাকায ৯৭.২০% ফয ললছ (াযরণ ৩.৩)। প্ররেণলকন্দ্রগুলরায ভলধয জফ রকছু জকন্দ্র ভূরযাণকাযী দর রযদমন এফং 
মমলফেন কলযন। এআ প্ররেণ জকন্দ্রগুলরা লোকৃত রনম্নভালনয, মমাপ্ত জাগায বাফ, স্বাস্থযকয এফং রযকরেতবালফ স্থান 
কযা ললছ। মমাপ্ত অলরায বাফ যললছ মায পলর প্ররেণাথমীলদয জচালখয উয রতরযক্ত চা ড়লছ। জমলতু জফীয বাগ 
প্ররেণ ালত করলভ প্রদান কযা  জলতু জরাআ, এভব্রডাযী এফং ফুনলনয কালজ ূক্ষ্ম দৃরিয প্রলাজন যললছ, অলরায মমাপ্ততা 
এলেলে রযামম। বাড়াকৃত প্ররেণ জকন্দ্রগুলরা রফঅযরডরফয যকাযী বফলন ফরস্থত জকন্দ্রগুলরায জচল অলযা নাজুক ফস্থা 
অলছ। ফৃরিয ভ জভলঝলত ারন লড় মা প্ররেণাথমীলদয প্ররেণ ফযাত কযলছ। এটা ফযফস্থানায একরট দুফমর রদক। 
 

প্রদমনী-কাভ-রফক্র জকন্দ্র 
প্রকে কভমূচীয অতায প্ররতরট জজরা লয একরট কলয প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্র স্থান কযায রযকেনা রছর, জমখালন 
উকাযলবাগীযা দেতা অযলণয ভাধযলভ উৎারদত ণযারদ প্রদমন এফং খুচযা রফরক্র কযলফন। লফমারয, এআ গুরুত্বূনম খালত থম 
ফযােআ কভ, ভাে ৫০.০০ রে টাকা। তদুরয ফয ললছ ভাে ৭.২%। প্রকে ফযফস্থানা এয গুরুত্ব ফুঝলত াযলর কামমকরয 
প্রদমনী কাভ রফক্র জকন্দ্র স্থালন বূরভকা যাখলত েভ লত াযলতা। প্রকে ফাস্তফান দলর জকান ভালকমট ররংলকজ রফললজ্ঞ রছর 
না। ভাঠ মমাল মমলফেণকালর ভূরযাণ দর এআফ প্রদমনী জকন্দ্রগুলরা যারয রযদমন কলযন। জমফ প্রদমনী জকন্দ্রর স্থান কযা 
ললছ, তালদয ভলধয শুধুভাে একরট জকন্দ্র রতযকায লথম প্রদমনী  রফক্রলকন্দ্র রললফ রফলফচনা কযা জমলত ালয। প্রকে 
ভূরযাণকাযীগণ জভাট ৬রট প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্র রযদমন কলযন। তায ভলধয যংুয লয ফরস্থত একরট জকন্দ্র উলল্লখ কযায 
ভত। এআ রফক্রলকন্দ্ররট ফস্থানরট  ফযফারক রদক জথলক রঠক স্থালন ন। এআ জকন্দ্ররটয অল াল ফ ভুরদ জদাকান এফং 
একরট ফযস্ততভ যাস্তায জভালড়য াল ফরস্থত, জমখালন জকান জক্রতা লজ জমলত ালযন না। জদাকানরট নযানয রফক্রলকলন্দ্রয 
তুরনা অকালয খুফ জছাট  জদাকালনয  াভলন বাভান পরভূলরয জদাকান এফং রযক্সা রনরভতবালফ দাুঁরড়ল  থাকায কাযলন এরট 
জকান জক্রতায কালছ দৃযভান ন। এছাড়া কভমযত ভযালনজায এফং রফক্রকাযীযা জভালটআ প্রররেত ন। এফ কাযলণ রফক্র  
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প্রদমনী জকন্দ্ররটয রবতলয প্রদমনীয জভৌররক রফলগুলরা প্রলাগ কযা ম্ভফ রন। প্ররতষ্ঠায শুরু জথলক এআ প্রদমনী জকন্দ্ররট 
প্ররতফছয রাবজনকবালফ চলর অলছ। নযানয প্রদমনী  রফক্রলকন্দ্রগুলরা রনছক রফঅযরডরফয রপলয রবতলয একরট জছাট 
রুলভ রফক্রলকন্দ্র রালফ যাখা ললছ। অয এরট জকান াধাযণ ভানুললয নজলয যায জকান প্রশ্নআ অল না, কাযণ এরট উলজরায 
রফঅযরডরফ রপ কে, মায ফস্থান শুধুভাে প্ররতষ্ঠালনয প্ররেক, ভাঠমমালয কভমী এফং প্ররেণাথমী উকাযলবাগীযাআ জালনন। 
ভূরযাণকাযীগণ যংুয ফরস্থত প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্ররটয একরট ফযফা রযকেনা বতযী কলয দেবালফ চারালনায ুারয কলযন 
এফং কভমযত জকন্দ্র ফযফস্থাক এফং রফক্রকভমীলদয প্ররেণ জদায জনয যাভম জদন। মরদ ম্ভফ , এআ প্রদমনীলকন্দ্ররট নয 
স্থালন স্থান কযা জমলত ালয, জমখালন একআ ধযলণয অলযা রকছু রফক্র জকন্দ্র যললছ। যংুলয রফক্র জকন্দ্ররট জথলক একটু দূলয 
জনাফারনীয ‚জনাম্ভায‛ নালভ একরট একআ যকভ প্রদমনী  রফক্রলকন্দ্র যললছ। রফক্র জকন্দ্ররট তুরনাভূরকবালফ লনক জফী 
অকলমণী, অকালয ফড় এফং খুফ জগাছালনা, মায পলর জক্রতাযা লজআ জমলত অগ্রী লফ। যংুলয এআ ধযলনয রফক্র জকন্দ্র কযা 
জমলত ালয। নযানয উলজরাগুলরালত ফরস্থত এক রুভ রফরি ‘জালক’ রনবময প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্রগুলরা রতত্তয ফন্ধ কযা 
উরচৎ। মরদ ম্ভফ , তলফ উলজরায যগুলরালত ফযফারকবালফ গুরুত্বূণম স্থালন ূণমাঙ্গ রফক্র  প্রদমনী জকন্দ্র স্থালনয 
ুারয কলযন। প্রকলেয অতায জম জকান ধযলণয ফযফারক উলেয ফযআ ংরেি এরাকা চারদা রনরূন কলয এফং 
জফযকাযী খালতয ালথ প্ররতলমারগতায কথা ভাথা জযলখ রনলত লফ, নতুফা লণযয ভূরযংলমাজন জচআলনয )বযারু জচআন( ালথ 
িৃক্ত কলয রদলত লফ, জকননা যকাযী খাত জকান বালফআ এআ জেলে রাবজনকবালফ বদনরন্দন ফযফা রযচারনা কযলত াযলফ 
না। জলেলে, প্রকে প্রলাজলন প্ররতষ্ঠারনক  ফকাঠালভা বতরযলত লমারগতা রদলত ালয, মা উলদযাক্তাযা রনলজযা চারালফ। 
 

ঋণ রফতযণ 
ঋণ প্ররেণ যফতমী অত্মকলভম রনলারজত া উকাযলবাগীলদয জনয একরট গুরুত্বূণম াক। থচ এআ খালত ফযাে রছর 
ভাে ৫০০.০০ রে টাকা। ফযােকৃত লথময ভাে ৫২.১৩% বাগ ফয ললছ। থচ ঋলণয বালফ লনক প্ররেণ প্রাপ্ত 
উকাযলবাগীযা অত্ম-কভমংস্থানভূরক কভমকালন্ড রনলজলদযলক রনলারজত কযলত ালযরন। এভনরক ফযােকৃত থম রফতযণ কযলর 
উকাযলবাগীযা অলযা জফী রাবফান লত াযলতা। 
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২০১৭ 

চতুথম ধযা: প্রকলেয ণয, কামম  জফা ংগ্রলয রফরধভারা নুযণ ভূরযাণ 
 
৪.১ জনফর রনলাগ 
প্রকলে জনফর দুআ বালফ রনলাগ জদা ললছঃ 
 
ক( জপ্রললণঃ এআ ধযলণয রনলালগ ভন্ত্রণার রফঅযরডরফয কালছ চারদা জদ। রফঅযরডরফ চারদা নুমাী তালদয রডাটমলভন্ট জথলক 
জপ্রললণ জনফর রনলাগ কলয। রনম্নরররখত লদয জনফরলক এআ প্রকলে জপ্রললণ রনলাগ কযা ললছ মথাঃ প্রকে রযচারক -ঞ্চভ 
জগ্রড, কাযী রযচারক -িভ জগ্রড, রডররড-প্তভ জগ্রড, রাফযেক- দ্বাদ জগ্রড। প্রকে চরাকারীন ভল তাুঁযা এআ প্রকলে 
রনলারজত ললছন।  
 
খ( যারযবালফ জনফর রনলাগঃ রেকা রফজ্ঞালনয ভাধযলভ যারযবালফ জরাক রনলালগয প্ররক্রা ফরেণ কযা । চাকুযী 
প্রাথীযা রেকায রফজ্ঞান জদলখ চাকরযয জনয অলফদন কলযন এফং প্ররতলমারগতাভূরক যীোয ভাধযলভ মাযা উত্তীণম  তাযাআ এআ 
প্রকলে যারয রনলাগ ান। ভূরত জপ্রাডাকন ভযালনজায, জেআনায  জক্ররডট ুাযবাআজাযযা যারয রনলাগ া। এআ 
যারয রনলালগয রলরকন করভরটলত ভন্ত্রণার, রফঅযরডরফয কভমকতমা  স্থানী প্রালনয প্ররতরনরধযা রছলরন। 
 

৪.২ প্ররেণাথমী রনফমাচন প্ররক্রা  
প্রকলে রনলাগপ্রাপ্ত ভাঠ মমালয কভমকতমা এফং স্থানী রফঅযরডরফ কভমকতমায লমারগতা ম্ভাফয প্ররেণাথমীলদয একরট প্রাথরভক 
তাররকা প্রস্তুত কযা । তাযয রনলোক্ত দযলদয রনল একরট প্ররেণাথমী রনফমাচন করভরট গঠন কযা , মাযা মাচাআ ফাছাআ 
কলয প্ররেণাথমী ভলনানীত কলযঃ 
 
উলজরা রনফমাী রপায-বারত 
উলজরা ভফা রপায- দয 
উলজরা ভাজলফা রপায- দয 
উলজরা মুফ উন্নন রপায- দয 

উলজরা ভাধযরভক রো রপায – দয 
উলজরা প্রাণী িদ রপায- দয 
ংরেি আউরনলনয জচাযভযান- দয 
উলজরা ল্লী উন্নন রপায- দয রচফ 

 
প্ররত উলজরা ৪রট জেলড ১২ জন কলয ফমলভাট ৪৮ জনলক একরট ফযালচ প্ররেণ জদা ললছ। প্ররেলণয জভাদ রছর ৬০ 
রদন। প্তাল শুক্রফায  যকাযী ফলন্ধয রদন ছাড়া প্ররতরদনআ প্ররেণ জদা ললছ। প্ররেলণয ভান জভাটাভুরট লন্তালজনক। 
 

৪.৩ জভযাভত  ংযেণ  
প্রকলেয অতা জম ভস্ত ণয  উাদান যললছ জগুলরায ক্র, জভযাভত  ংযেলণয জনয রফরধ  ফযালেয নীরতভারা যললছ, 
মা নুযণ কযা ললছ । এআ প্রকলে জভযাভত  ংযেলণয ভূর জকাড-৪,৯০০, এয ভলধয লনক উখাত অলছ জগুলরায 
অফায অরাদা জকাড যললছ। জমভন- জভাটয মানফান জকাড-৪৯০১, অফাফে জকাড – ৪৯০৬, করিউটায  রপ যঞ্জাভ 
জকাড -৪৯১১, মন্ত্রারত  যঞ্জাভ জকাড – ৪৯১৬  নযানয জভযাভত  ংযেণ জকাড- ৪৯৯১। উখাত নুালত ফযাে জদা 
 এফং জআ ফযাে জভাতালফক খযচ কযা । বফন  জেরনং জন্টায ংযেলণয ফযাে উলজরাগুলরালত াঠালনা । এক 
খালতয ফযালেয টাকা নয খালত খযচ কযায রফধান না থাকা রফলরট তকমবালফ রফলফচনা কযা ললছ। ক্রকৃত জভাটয াআলকর 
 ফাআাআলকরগুলরা ভানম্মত ফলর প্রতীভান ললছ। জভাটয াআলকর  মন্ত্রারত জভযাভলতয প্রলাজনী থম ফযাে উলজরা 
গুলরালত জদা  মা, ভন্ত্রণারলয ফযাে প্রারপ্ত াললে ফয কযা । এআ খালত ফযাে রছর ৮.৫০ রে টাকা মায ফয ললছ 
৮৯.৬৫%। 
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২০১৭ 

৪.৪ িদ ংগ্র 
এআ প্রকলে িদ ংগ্রলয কলকরট ধা যললছ। জমভন- গাড়ী, জভাটয াআলকর  াআলকর জকনা, প্ররেণ জকলন্দ্রয মন্ত্রারত 
জকনা, করিউটায  মন্ত্রাং জকনা, করিউটায পটযায জকনা  রপ যঞ্জাভ জকনা। গাড়ী জকনায জনয জকন্দ্রী একরট 
করভরট যললছ। এআ করভরট গাড়ী জকনায জনয প্রগরত ভটযলক ডমায রদলর তাুঁযা গারড় যফযা কলযন। গাড়ী ফগুলরাআ নতুন 
ব্রযান্ড এয জকনা । করিউটায  নানয যঞ্জাভারদ প্রকে রযচারক জকালটলনয ভাধযলভ ক্র কলযন। নযরদলক মরদ জরট ২ 
রে টাকায জফী লর উেুক্ত দযলেয ভাধযলভ জকালটন রনল জকনা ললছ। উলজরা মমাল ৫ দলযয ক্র করভরট যললছ। 
এআ করভরটয দযগণ লরন অযরড, রড, রাফযেক, জপ্রাডাকন ভযালনজায  নয রপলয একজন প্ররতরনরধ। রফঅযরডরফয 
ভা-রযচারলকয নুলভাদন াললে তাুঁযা এ কর ণযারদ ক্র কলযলছন মা ফাংরালদ যকালযয PPR নুমাী কযা ললছ ফলর 
প্রতীভান । ভারাভার ক্রলয জনয জম ফযাে থালক জটা খযচ কযলত না াযলর জআ টাকা জপযত মা। প্রকলেয প্রলাজনী 
িদ জমভন জী (একরট(, রক অ (একরট(, ভটয াআলকর (৩৫রট(, ফাআ-াআলকর (৫৫রট( এফং কভরউটায (৬রট( মথাভল 
 রঠক িরতলত ক্র কযা ললছ। এলত ফযােকৃত ১৯৯.২৯ রে টাকায ৯৯.৮৬% ফয কযা ললছ। 
 

৪.৫ রনভমাণ 
স্থাী প্রদমনী কাভ রফক্র জকন্দ্র খালত প্রথভ লফম জকান ফযাে রছর না। রদ্বতী লফম ফযােপ্রাপ্ত জম ১৮ রট জেরনং জন্টায রনভমাণ কযা 
, কালজয ভান জকান জকান জেলে লন্তালজনক ন ফলর লযজরভলন তদলন্ত প্রতীভান । উলল্লখ, রনভমাণ কাজ দযলেয 
ভাধযলভ রফঅযরডরফয রনভমাণ আউরনলটয লমারগতা রঠকাদাযযা রনভমাণ িন্ন কলযলছন।  
 
৪.৬ প্রদমনী কাভ রফক্র জকন্দ্র 
প্রকে কভমূচীয অতায প্ররতরট জজরা লয একরট কলয প্রদমণী  রফক্র জকন্দ্র স্থান কযায রযকেনা রছর, জমখালন 
উকাযলবাগীযা দেতা অযলণয ভাধযলভ উৎারদত ণযারদ বতযী প্রদমণ এফং খুচযা রফলক্রতায কালছ রফরক্র কযা লফ। লফমারয 
এআ গুরূত্বূণম খালত থম ফযাে খুফআ কভআ থমাৎ ভাে ৫০.০০ রে টাকা। তদুরয ফয ললছ ভাে ৭.২০%। প্রকে ফযফস্থানা 
এয গুরুত্ব ফুঝলত াযলর কামমকরয প্রদমনী কাভ রফক্র জকন্দ্র স্থালন বূরভকা যাখলত েভ লত াযলতা। 
 
৪.৭ রফরফধ ভূরধন 
প্রকলে রফরফধ ভূরধলনয খালত জম ফযাে রছর, তা রফরধভারা নুযণ কলয মথামথবালফ ফয কযা ললছ। 
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২০১৭ 

ঞ্চভ ধযা: প্রকলেয উলেয জমলনয ফস্থা মমালরাচনা  মমলফেণ 
 
‚উত্তযাঞ্চলরয তদরযদ্রলদয কভমংস্থান রনরিতকযণ কভমূচী (ংলারধত)” ীলমক প্রকেরট কলকরট উলেয রনল শুরু । 
উলেযগুরর জমলনয ফস্থা মমালরাচনা কলয মমলফেণভূ রনলে উলল্লখ কযা লরাঃ 
 

৫.১ ভঙ্গা-ীরড়ত জনলগাষ্ঠীলক ুংগরঠত কযা  
প্রকলেয অতা উত্তযফলঙ্গয াুঁচরট জজরায ৩৫রট উলজরায ১০৫রট আউরনলনয ভঙ্গা-ীরড়ত ২৮,৫১২রট রযফালযয প্রলতযকরট 
জথলক একজন কলয ভররা/ুরুললক রফরবন্ন জেলড ালত-করলভ প্ররেণ জদা , জমন তাযা এআ দেতা ফযফায কলয 
অত্মকভমংস্থানভূরক কভমকালন্ড জরড়ত ল উাজমন ফাড়ালত ালয। এ রলেয প্ররতরট আউরনলন প্ররেণপ্রাপ্তলদযলক রনল ৪৫৮রট 
দর গঠন কযা ললছ, মালত তাযা দরগতবালফ উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ কভমকান্ড চারালত ালয এফং এ জলনয প্রলাজনী ঋণ 
গ্রণ কযলত ালয। এ উলেয তবাগ ফাস্তফারত ললছ, তলফ জেে রফললল উকাযলবাগী রনফমাচন  দরগঠন প্ররক্রা রফররম্বত 
ললছ। জকান জকান জেলে উকাযলবাগী রনফমাচলন স্থানী প্রবালফ রতযকালযয দুঃস্থ/তদরযদ্রলদযলক ন্তবুমক্ত কযা মারন। 
 

৫.২ প্ররেলণয ভাধযলভ দে জনফর বতরয 
প্রকে এরাকা ৩৫ রট প্ররেণলকলন্দ্রয ভাধযলভ ৭রট রফরবন্ন জেলড ২৮,৫১২ জনলক ালত-করলভ প্ররেণ জদা । প্রাপ্ত তথয  
মমলফেলণয ভাধযলভ জদখা জগলছ জম, প্রলতযক প্ররেণাথমীলক ৬০ কভমরদফল ালত-করলভ প্ররেণ জদা ললছ এফং প্ররেলণয ভান 
জভাটাভুরট লন্তালজনক রছর, রডজাআন, উকযন, আকুআলভলন্টয গুণগতভান অয উন্নত ায দযকায রছর। 
 

৫.৩ ক্রেভতা ফৃরি 
নভুনা জরযলয ভাধযলভ প্রাপ্ত তথয রফলেলণ কলয জদখা মা জম, উকাযলবাগীলদয গড় ভারক অ ৭৯৭ টাকা জথলক জফলড় ৩,৩২২ 
টাকা উন্নীত ললছ, থমাৎ ২,৫২৪ টাকা ফৃরি জললছ (াযরণ ৭.৬), মা তালদয ক্রেভতা ফৃরিলত গুরুত্বূণম বূরভকা জযলখলছ। 
 

৫.৪ খাদয উৎাদনীরতা 
তথয রফলেললণ জদখা মা জম, ুরফধালবাগীলদয প্রা ২০% তালদয ফাড়রত অ জথলক রঞ্চত থম রফরবন্ন কালজ জমভন কৃরল ণয 
উৎাদলন রফরনলাগ কলযলছন, মায ভলধয যললছ য উৎাদন, াুঁ-ভুযগী ারন, ভৎয উৎাদন, গফারদশু ারন, ফরজ চাল, 
নামাযী/ ফনান আতযারদ (াযরণ ৭.৪৫)। এ জথলক প্রতীভান  জম, প্রকে  এরাকা খাদয উৎাদনীরতায ভাধযলভ খাদয রনযাত্তা 
ফৃরি জললছ। 
 

৫.৫ জীফনমাোয ভান উন্নন 
তথয রফলেললণ জদখা মা জম, প্ররেলণয ভাধযলভ অ ফৃরিয পলর ুরফধালবাগীলদয জীফনমাোয ভান ফৃরি জললছ। জমভন, 
অফাস্থর রনভমান ফা জভযাভত, খাদয, রচরকৎা, রো রফলনাদন আতযারদ খালত উকাযলবাগীলদয ভারক গড় ফয ূলফময তুরনা  
একআ লঙ্গ রনন্ত্রণ গ্রুলয তুরনা ফৃরি জললছ  (াযরণ ৭.৭  ৭.৮)। এ জথলক প্রতীভান  জম, উকাযলবাগীলদয 
জীফনমাোয ভান ফৃরি জললছ। 
 

৫.৬ অত্ম-কভমংস্থান 
প্রাপ্ত তথয রফলেলণ কলয জদখা মা, ৪৭% উকাযলবাগী প্ররেলণয ভাধযলভ অত্ম-কভমংস্থালন েভ ললছন (াযরণ ৪.২৩)। তলফ, 
উকাযলবাগীলদয একরট ফড় ং (৫৩%) রফরবন্ন কাযলন, জমভন ভূরধলনয বাফ, বতরয লণযয ফাজাযজাতকযলণ ভযা, 
প্রলাজনী উকযণ  মলন্ত্রয বাফ, রফক্র জকলন্দ্রয বাফ আতযারদ কাযলণ (াযরণ ৭.২৫) অত্ম-কভমংস্থালন ফযথম ললছন। 
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২০১৭ 

 

৫.৭ প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্র 
প্রকে কভমূচীয অতা ৫রট জজরা লযয প্রলতযকরটলত ১রট কলয ণয প্রদমনী  রফক্রলকন্দ্র স্থান কযা ললছ, মালত 
উকাযলবাগীযা তালদয উৎারদত ণয প্রদমণ  খুচযা রফক্র কযলত ালয। রযদমলন জদখা মা, এফ প্রদমনী  রফক্রলকন্দ্র 
নানারফধ ভযা যললছ।  জমভন, অকালয জছাট, াজ-জ্জায বাফ, নুমুক্ত স্থালন রনভমাণ আতযারদ। উলল্লখয, উলজরা দলয জম 
কর প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্র স্থান কযা ললছ, জগুলরা ভূরত: রফঅযরডরফ রপলয একরট কে, মা াধাযণ ভানুললয নজলয 
লড় না। তাআ, এ কর রফক্র জকন্দ্র ণয ফাজাযজাতকযলণ জকান াক বূরভকা ারন কলয না। নয রদলক জজরা দলয স্থারত 
জকন্দ্রগুলরা নযানয প্ররতষ্ঠালনয রফক্র জকলন্দ্রয ালথ জকান রদক জথলকআ (জমভন স্থান রনফমাচন, ফকাঠালভা, াজ-জ্জা আতযারদ) 
তুরনী ন। এআ রফলল রফস্তারযত মমালরাচনা আরতভলধয তৃতী ধযাল কযা ললছ। 
 

৫.৮ ঋণ ুরফধা 
তথয রফলেললণ জদখা মা জম, উকাযলবাগীলদয ৬২% প্ররেলণয লয ঋণ জললছন (াযরণ ৭.৩১)। এআ ঋলণয গড় রযভান 
১১,৫৬৭ টাকা, মা ফযফায জনয প্রতুর। এআ ঋণ জদা ললছ মমাক্রলভ  দরগতবালফ। দলরয জকান দয মথাভল ঋণ 
রযলাধ কযলত না াযলর ংরেি দলরয নযানয দযলক যফতমী মমাল ঋণ জদা রন। জকান জকান জেলে প্রাপ্ত ঋণ রনধমারযত 
খালত রফরনলাগ না কলয নয খালত ফয কযা ললছ। এ ছাড়া ভাঠ মমাল ঋলণয তদাযরক প্রতুর রছর। এ কর কাযলণ 
ফযােকৃত লথময (৫ জকারট) ভাে ৫২.১৩% ঋণ রফতযণ কযা ম্ভফ ললছ, মা প্রকলেয ারফমক রেয জমলন ফড় ধযলণয 
প্ররতফন্ধকতা রললফ কাজ কলযলছ।  
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২০১৭ 

লষ্ঠ ধযা: SWOT রফলেলণ 
 
প্রকলে ফরণমত জনফরভূ রনলাগ মথামথ প্ররক্রা িন্ন ললছ মায ভলধয প্রকে রযচারক, উ-রযচারক,  কাযী রযচারক, 
রাফ যেলকয দভূ  জডুলটলন ূযন কযা ললছ। নযরদলক ভাঠ মমাল কর কভমকতমা  কভমচাযীলদয যারয রনলাগ 
প্রদান কযা ললছ তলফ এভএরএএ  নাআট গাডমলদয জেলে প্রকলেয লথময অতা অউট জারমং এয ভাধযলভ রনলাগ কযা 
ললছ। প্রকলেয রেযভাো নুমাী কর ধযলনয মানফান মথা রজ, রক-অ, জভাটয াআলকর  ফাআাআলকর ক্র কযা 
ললছ। রেযভাো নুমাী ফগুলরা করিউটায ক্র কযা ললছ। ১৮রট জরভাকা রটনলড জেরনং জন্টায কাভ রডলপ্ল জন্টায 
রনভমালণয রেযভাো জমন কযা ম্ভফ ললছ। তলফ রধকাং রনরভমত ফকাঠালভা জভৌররক  বযন্তরযণ াজজ্জায জেলে দীনতা 
রযররেত । ররলত ফযােকৃত থম ছাড় কযায জেলে রফরম্ব লর ১ভ জথলক চতুথম রকরস্তলত মমন্ত অরথমক ফৎয ২০০৭-
২০০৮ জথলক মমাক্রলভ ২০১২-২০১৩ মমন্ত লথময ফযাে ছাড়, ফযফালযয ফাস্তফান রবি রেয জমন কলযলছ। ফতমভান প্রকে 
িলকম ভযক উররি  বরফলযৎ কভমন্থা রনরূলণ প্রকলেয ফরতা, দুফমরতা, ুলমাগ  ঝুুঁরক )SWOT) রফলেলণ কযা তযন্ত 
গুরুত্বূণম। এলত প্রকলেয ফস্থান ুেি ল উলঠ এফং বরফলযলত নুরূ উলদযালগয রদক রনলদমনা াা মা। ফস্তুতলে, 
SWOT রফলেলণ প্রকে ভূরযালণ তযাফযক কযা ললছ।  
 

৬.১ প্রকলেয ফর রদকভূ )Strengths) 
 

 প্রকলেয ভাধযলভ কারযগরয দেতা অযলণয ভাধযলভ তদরযদ্র জনলগারষ্ঠয উৎাদন  অ ফৃরি কলয দারযদ্র হ্রা কযা ম্ভফ 
ললছ। 

 প্রকেরট উত্তযাঞ্চলরয ভঙ্গা-ীরড়ত এরাকায ভাে রতনরট জজরা )যংুয, কুরড়গ্রাভ  গাআফান্ধা( ২৪রট উলজরায ৭২রট আউরনলন 
রনফমারচত স্বে ংখযক তদরযদ্র রযফায জথলক একজনলক প্ররেণ রদল াফররম্ব কযায রলেয কাজ শুরু কলযরছর ২০০৭-০৮ 
ালর মা ২০১১-১২ জত ম্প্রাযণ কলযরছর অয ২রট জজরা মথা নীরপাভাযী  রারভরনযালটয ১১রট উলজরা। প্রকলেয 
নযতভ পরতা লরা রেযভাো নুমাী াতরট জেড এয ফমলভাট ২৮,৬৩১ জন উকাযলবাগীলক প্ররেণ প্রদান।  

 প্রকেরট গ্রাভীণ জফকায ভররা জনলগাষ্ঠীলক উৎাদনীর কভমকালে রনলারজত কলয জদলয ারফমক উৎাদনীরতায ভলধয একরট 
নতুন রদগলন্তয ূচনা ঘরটললছ। প্রকলে ভাঠ মমাল কভমযত ১৪০ জন প্ররেকগণ কলরআ তযন্ত উৎাী মালদযলক উন্নততয 
প্রমুরক্তগত জেরনং রদলর প্রকলে প্ররেলণয ভান লনক উন্নীত লফ। 
 

৬.২ প্রকলেয দুফমরতাভূ )Weaknesses) 
প্রকে প্রণন  ফাস্তফালন জফ রকছু দুফমরতা জদখা জগলছঃ 
প্রথভতঃ গতানুগরতকবালফ প্রকেরট কলকরট রত প্রচররত, াধাযণবালফ গৃরত প্রমুরক্ত রনবময জমভন জরাআ জভরন, এভব্রডারয, 
তাুঁত, ালটয ফযাগ, জভাফাআর ারবমরং, ফারটক, ল্লী রফদুযৎ জফা। রফফযণী জথলক  জদখা মা জম এআ  প্রমুরক্তগুলরা রনফমাচন কযা 
ললছ প্ররেণাথমীলদয ভতাভলতয রবরত্তলত, রডররলত অয রকছু প্রমুরক্তয উলল্লখ রছর। ভূর রফল লরা এগুলরা চারদা যফযা 
রফলেলণ কলয কযা  রন। মায পলর লনক প্ররেণাথমীয কভমংস্থান রন, তাুঁযা গৃস্থারর কালজআ রনলারজত অলছ )২৮.২%(। 
বরফলযলত এরাকা রবরত্তক চারদা রফলেলণ কলয প্রমুরক্ত রনফমাচন কযা উরচৎ।  
 

রদ্বতীতঃ প্ররেণ প্রদালনয ফকাঠালভা, যঞ্জাভারদ  প্ররেলণয প্রারপ্ত ফা যফযা মমাপ্ত ফযফস্থা রছর না। প্রকে রযচারলকযা 
মমাপ্ত প্রস্তুরত রনল প্ররেণ জদায ফযফস্থা কলযলছ ফা জদায প্রলচিা ফযাত জযলখলছ। এআ প্রা ফযাত যাখলত লর 
গবীযবালফ রফলেলণ কলয ফকাঠালভা, যঞ্জাভারদ  প্ররেলকয চারদা জভটালত লফ।  
 

তৃতীতঃ প্রকলে প্ররেণ )TOT) প্রাপ্ত জকান প্ররেক গলড় জতারায ফযফস্থা নাআ। তাআ প্ররেণাথমীযা প্ররেলণয গুনগত ভান রনল 
ন্তুরি প্রকা কলযলছ।  
 

লফমারয, রনলোক্ত রফলগুলরা ভূরযাণকাযী দলরয কালছ দৃযভান ললছঃ 
 ঘন ঘন প্রকে রযচারক  ভাঠ মমাল রফঅযরডরফয জডুলটলন থাকা কভমকতমালদয ফদররজরনত কাযলণ প্রকলেয গরতীরতা 

লনক  জেলে ফযাত ললছ। প্ররেণ  জেড রবরত্তক জেআনায রনলালগয জেলে ররথরতা রেয কযা মা। 
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 প্রকলেয উকাযলবাগী রনফমাচলন রকছু রকছু জেলে স্থানী প্রবাফারীলদয চা রেয কযা জগলছ। লনক জেলে রতযকায 
তদরযদ্র জনলগাষ্ঠী কভমূরচ জথলক ফাদ লড়লছ। জেড রনফমাচলন এরাকায চারদা  ফাস্তফতালক উলো কযা ললছ  

 উৎারদত ণযাভগ্রী রনম্নভালনয া ভালকমরটং- এ ফড় ধযলণয চযালরঞ্জ জদখা রদললছ। জকান জকান জেলে উৎারদত 
ণযাভগ্রীয ভালকমট ররংলকজ না থাকা লনক উকাযলবাগীযা ফড় ধযলনয অরথমক জরাকালনয ভুলখাভুখী ললছন।  

 উলজরা মমাল ফগুলরা জেরনং কাভ রডলপ্ল জন্টায এয রডলপ্ল কভলালনন্টরট মথামথবালফ প্রচাযনায ভাধযলভ জনরপ্রতা 
জমন কযলত ালয রন। রফঅযরডরফয রনজস্ব বফলন জেরনং কাভ রডলপ্ল জন্টায গ্রাকলদয দৃরিগ্রায লত ালযরন। 

 দর গঠলনয জেলে ভাঠ মমাল লনক জেলেআ রফরম্ব ললছ। ঋণ রফতযলণয জেলে রনরদমি ভীভা রনফমা কযা রন। দরী 
ঋণ াায জেলে কখলনা কখলনা নাজুকতা ৃরি ললছ। প্রাপ্ত ঋলণয ভাধযলভ রফরনলালগয জেলে রনরদমি জেডলক গুরুত্ব না 
রদল রবন্ন খালত টাকা রফরনলাগ কযায নজীয ভাঠমমাল রেণী।  

 রকছু রকছু জেলে ঋলনয মথামথ ফযফায ায জেলে ভাঠ মমাল তদাযরকয বাফ রযররেত ললছ। ঋলণয রররং এর 
রযভাণ লনকাংলআ চারদায তুরনা মমাপ্ত ফলর প্রতীভান  ললছ। রফলল কলয জেড রবরত্তক ঋলণয রযভাণ রনধমাযলনয 
জেলে ফড় ধযলণয দূযদরমতায প্ররতপরন রেযণী। দরগত ঋণ জনায  রযলালধয জেলে জম জকান একজন দয ফা 
একারধক দয ঋন জখরাী ল জগলর ২ মমাল ঋণ াায জেলে নযানয দয মাযা ঋণ জখরাী ন তালদয জেলে 
ফড় ধযলনয জরটরতা  ভযা বতযী  মা প্রকতলেয দরগত ংরতলক রফরিত কলয। কু-ঋন রফলল তরড়ৎ ভাধান না 
া দলরয নয দযযা তাা জবালগ। জকান জকান জেলে বায জযজুলরন, দয জযরজস্ট্রায, জভা খযচ ফআ,দয 
াফআ, যরদ ফআ, ঋণ খরতালনয রফলগুলরায ভরনটরযং এ দুফমরতা রেণী। 

 মমাপ্ত  উন্নত ভালনয প্ররেণ যঞ্জালভয প্রতুরতা রেযণী। জেরনং জন্টালযয জবতলযয রযলফ জেরনং উলমাগী ন।  
 প্রচররত জেলডয ভলধয জকফরভাে জরাআ  তযরঞ্জ জটকআ  ললছ। রকন্তু নয জেডগুলরায নাজুকতা রফলল কলয উৎারদত 

ণয ভালকমরটং এ ফহুভুখী চযালরলঞ্জয  ভুলখাভুখী ললছ। 
৬.৩ প্রকলেয ুলমাগভূ )Opportunities) 
 প্রকেরটয ফযারপ্ত ফাড়ালনায ুলমাগ অলছ মা ম্প্রারযত এরাকা লনক জফর তদরযদ্র জনলগাষ্ঠীলক িৃক্ত কযলত াযলফ। 
 কৃরলআ ল্লী ঞ্চলর প্রধান খাত। এআ খালতয অধুরনকালন লনক নতুন নতুন জফায প্রলাজন। জআ ফ জফায চারদা  

রফলেলণ কলয তা কামমকযীবালফ প্রদালনয জনয নতুন নতুন প্রমুরক্ত  কৃরল  কৃরল খালতয রফলল রফলল প্রমুরক্তয উয 
প্ররেণ জদা জমলত ালয।  

 প্রকলেয উকাযলবাগীলদয ভালঝ “চুরক্তরবরত্তক উৎাদন” িরত প্রলাগ কলয জাতী মমালয ফৃৎ ফযফারক প্ররতষ্ঠালনয 
ালথ 
ংলমাগ ঘটালনা জমলত ালয, তায পলর উকাযলবাগীযা রনরভত ক্র অলদ জল মালফ। মায পলর তাুঁযা প্রকলেয  
উকাযলবাগীলদযলক রনরভত উৎাদনকাযীয  চারদা ূযণ কযলফ। 

 প্রকলেয উকাযলবাগীলদয ভালঝ গফারদ-শু ারলনয জনয ঋণ রদলত ালয।  
 প্রকলেয পরতায )Success stories) জেেগুলরা প্রকে এরাকা এফং তায ফাআলয প্রচায এফং প্রলাগ কযা জমলত ালয।  
 প্রকলেয পর উকাযলবাগীলদযলক প্রলাজনী অরথমক, কারযগরয এফং রফনলনয লমারগতা রদল ফযফা প্ররতষ্ঠান ৃরি কযা 

জমলত ালয। 
৬.৪  প্রকলেয ঝুুঁরকভূ ) Threats) 
 অত্মকভমংস্থান রললফ জরাআ )Sewing), স্কীর প্রাধানয জললছ মা কর ংস্থা  কামমক্রলভ জল থালক। পলর গ্রালভ 

জরাআ জভরন এতআ জফলড়লছ জম ুরফধালবাগীযা এ জথলক াভানযআ অ কযলত ালয। উযন্তু, ফতমভান জপ্রোলট 
গ্রাভাঞ্চলর জযরড-জভআড জাালকয ফযফায ফৃরি জললছ। পলর জরাআ এয চারদা রদন রদন কলভ মালে।  

 এভব্রডারয এখন ফারণরজযকরূ ধাযণ কলযলছ। এলত প্ররেণাথমীযা নযে চাকরয/চুরক্তরবরত্তক কাজ কযলফ মা লনক ভ 
জভললদয জেলে হুভকী  রনযাত্তায কাযণ ললছ, পলর লনলক প্ররেণ জল কাজ কযলছ না।  

 অত্মকলভম রনলারজত লত লর রফরনলাগ দযকায। প্রকলে ঋণ ুরফধা রত াভানয, পলর লনক প্ররেণাথমী প্ররেণ 
জল জফকায জথলক মাায ঝুুঁরক জথলক মা। প্রকলেয জভাদ জলল প্ররেণলকন্দ্রগুলরা অত্ম-রনবমযীরবালফ তালদয 
প্ররেণ কামমক্রভ চারালত াযলফ রকনা তা রনরিত। 
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২০১৭ 

প্তভ ধযা: প্রকলেয কামমক্রভ  কামমকারযতায ংখযাত্মক   গুণাত্মক  রফলেলণ 
 

৭.১ ূচনা 
 

DËivÂ‡ji nZ`wi`ª‡`i Kg©ms ’̄vb wbwðZKiY Kg©m~Px (ms‡kvwaZ) kxl©K cÖK‡íi cÖfve g~j¨vq‡Yi Rb¨ cÖKí 
GjvKvq gvV ch©v‡q Rwic cwiPvjbv Kiv nq| bgybv msMÖ‡ni Rb¨ wØZxq Aa¨v‡qi Aby‡”Q` 2.4 G ewY©Z c×wZ 
e¨envi Kiv nq| DcKvi‡fvMx MÖæ‡c 514 Rb DËi`vZv I K‡›U«vj MÖæ‡c 255 Rb DËi`vZvi KvQ †_‡K DcvË 
msMÖn Kiv nq| Dfq MÖæ‡ci Rb¨ cÖ ‘̄ZK…Z cÖkœgvjv GB wi‡cv‡U©i mshyw³‡Z †`qv n‡q‡Q| cÖvß Dcv‡Ëi 

msL¨vZvwË¡K we‡køl‡Yi ভাধযলভ এআ ধযালয কর াযরণ প্রস্তুত কযা ললছ| এয াাার জকঅআঅআ, এপরজরড 
 জকআ স্টারডয তলথযয গুণগত রফলেলণ কযা ললছ।   
 

৭.২ উত্তযদাতালদয অথম-াভারজক  জনংখযাতারিক তথয 
 
mviwY 7.1 †_‡K †`Lv hvq †h, DcKvi‡fvMx MÖæ‡ci 514 Rb DËi`vZvi g‡a¨ 457 Rb (88.9%) gwnjv Ges K‡›U«vj 
MÖæ‡ci 255 Rb DËi`vZvi g‡a¨ 213 Rb (83.5%) gwnjv| DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i 76.3% cÖZ¨šÍ AÂj †_‡K 
†bqv n‡q‡Q| K‡›U«vj MÖæ‡ci Rb¨ GB nvi 70.2%| 
 

mviwY7.1: DËi`vZv‡`i msL¨v web¨vm 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
mviwY 7.2 I wPÎ 7.1 G 
DËi`vZv‡`i eq‡mi web¨vm †`Lv‡bv n‡jv| DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i eqm 18 †_‡K 55 eQi Ges K‡›U«vj MÖæ‡ci 
DËi`vZv‡`i eqm 16 †_‡K 80 eQi| Dfq MÖæ‡ci AwaKvsk DËi`vZvi eqm 21 †_‡K 40 Gi g‡a¨ (DcKvi‡fvMx 
MÖæ‡c 84.30% Ges K‡›U«vj MÖæ‡c 78.90%)| 

 
mviwY 7.2: eq‡mi web¨vm 

 

 

উকারভ াগী K‡›U«vj 
msL¨v % msL¨v % 

ুরুষ 

মহহলা 

মমাট 

৫৭ 

৪৫৭ 

৫১৪ 

১১.১ 

৮৮.৯ 

১০০ 

৪২ 

২১৩ 

২৫৫ 

১৬.৫ 

৮৩.৫ 

১০০ 

‡K›`ªxq 
cÖZ¨šÍ 
‡gvU 

122 
392 
514 

23.7 
76.3 
100 

76 
179 
255 

29.8 
70.2 
100 

 DcKviম াগী K‡›U«vj 

eqm msL¨v % msL¨v % 

 16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
> 45 

12 
71 
148 
135 
79 
44 
25 

2.3 
13.8 
28.8 
26.3 
15.4 
8.6 
4.9 

22 
37 
80 
57 
27 
11 
21 

8.6 
14.5 
31.4 
22.4 
10.6 
4.3 
8.2 

‡gvU 514 100.0 255 100.0 
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২০১৭ 

 
 

wPÎ 7.1: eq‡mi web¨vm 
 

mviwY 7.3 G †`Lv hvq, DcKvi‡fvMx MÖæ‡ci 16.7% DËi`vZvi †Kvb cÖvwZôvwbK wkÿv †bB| K‡›U«vj MÖæ‡ci Rb¨ GB 
nvi 31.8%| Gm.Gm.wm. cv‡ki nvi  DcKvi‡fvMx MÖæ‡c 10.7% I K‡›U«vj MÖæ‡c 5.5%| GBP.Gm.wm. cv‡ki nvi 
DcKvi‡fvMx MÖæ‡c 5.6% I K‡›U«vj MÖæ‡c 5.1%| 

 

mviwY 7.3: wkÿvMZ †hvM¨Zvi web¨vm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DËi`vZv‡`i cwiev‡ii gvwmK Av‡qi Z_¨ mviwY 7.4 I wPÎ 7.2 G †`qv n‡q‡Q| DcKvi‡fvMx MÖæ‡c 4.5% DËi`vZvi 
cwiev‡ii gvwmK Avq 5000 UvKvi bx‡P| K‡›U«vj MÖæ‡c GB nvi 3.9%| Z‡e, 5,000 UvKv †_‡K 10,000 UvKv ch©šÍ 
cvwievwiK Av‡qi nvi DcKvi‡fvMx MÖæ‡c 28.2% I K‡›U«vj MÖæ‡c 51.8%|  

 

 
mviwY 7.4: cvwievwiK Av‡qi web¨vm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 

 
 

 

0

50

100

150

12 

71 

148 
135 

79 

44 
25 

myweav‡fvMx 

0

20

40

60

80

22 

37 

80 

57 

27 

11 
21 

wbqš¿Y 

 সুহিধাভ াগী K‡›U«vj 

wkÿv msL¨v % msL¨v % 

AwkwÿZ 

cÖv_wgK ch©šÍ 
nvB ¯‹zj 

Gm.Gm.wm. 
GBP.Gm.wm 

86 
189 
155 
55 
29 

16.7 
36.8 
30.2 
10.7 
5.6 

81 
96 
51 
14 
13 

31.8 
37.6 
20.0 
5.5 
5.1 

‡gvU 514 100.0 255 100.0 

 DcKviম াগী K‡›U«vj 

cvwievwiK Avq msL¨v % msL¨v % 

0-5000 
5000-10000 
10000-15000 
15000-20000 
20000-25000 

> 25000 

23 
145 
164 
107 
35 
40 

4.5 
28.2 
31.9 
20.8 
6.8 
7.8 

10 
132 
75 
25 
7 
6 

3.9 
51.8 
29.4 
9.8 
2.7 
2.4 

‡gvU 514 100.0 255 100.0 
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২০১৭ 

 
myweav‡fvMx                                                     K‡›U«vj 

                   
wPÎ 7.2: cvwievwiK Av‡qi web¨vm 

 
 

mviwY 7.5 G DËi`vZv‡`i †ckv †`Lv‡bv n‡q‡Q| GLv‡b jÿYxq †h, DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i gvÎ 28.2% M„wnbx, 
†hLv‡b K‡›U«vj MÖæ‡c 72.5% M„wnbx| gwnjv DËi`vZv‡`i msL¨vi K_v we‡ePbv Ki‡j, DcKvi‡fvMx gwnjv DËi`vZv‡`i 
31.7% (457 R‡b 145 Rb) M„wnbx Ges K‡›U«vj MÖæ‡ci gwnjv DËi`vZv‡`i 86.9% (213 R‡b 185 Rb) M„wnbx| 
 

 

mviwY 7.5: DËi`vZv‡`i †ckvi web¨vm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
mviwY 7.6 G DËi`vZv‡`i gvwmK Av‡qi Z_¨ †`qv n‡q‡Q| cÖwkÿ‡Yi Gi c~‡e© DcKvi‡fvMx‡`i Mo gvwmK Avq wQj 
797.52 UvKv, hv cÖwkÿ‡Yi Gi c‡i †e‡o `uvwo‡q‡Q 3322.35 UvKv| Ab¨w`‡K, K‡›U«vj MÖæ‡ci DËi`vZv‡`i Mo 
gvwmK Avq c~‡e© wQj 1013.12 UvKv, hv eZ©gv‡b `uvwo‡q‡Q 1371.74 UvKv| A_©vr, †h mgqKv‡j K‡›U«vj MÖæ‡ci Avq 

0

50

100

150

200

23 

145 
164 

107 
35 40 

0

50

100

150

10 

132 

75 
25 7 6 

 DcKviম াগী K‡›U«vj 

‡ckv msL¨v % msL¨v % 

M„wnbx 145 28.2 185 72.5 

PvKwiRxwe 17 3.3 3 1.2 
e¨emvqx 14 2.7 11 4.3 
wi·v/f¨vb PvjK 3 .6 2 .8 
BwR evBK PvjK 2 .4 1 .4 
`wR© 141 27.4 3 1.2 
GgeªqWvix 61 11.9 0 0 
cv‡Ui KvR 27 5.3 0 0 
eywUK-evwUK 5 1.0 0 0 
kZiwÄ 4 .8 0 0 
B‡jKwUªwkqvb 4 .8 2 .8 
‡gvevBj mvwf©wms 11 2.1 0 0 
w`bgRyi 29 5.6 24 9.4 
n¯Íwkí 8 1.6 1 .4 
Mevw`cï/nuvm-gyiMx 
Lvgvi 

24 4.7 7 2.7 

QvÎ 5 1.0 5 2 

‡eKvi 1 .2 2 .8 

K…wl 5 1.0 7 2.7 

Ab¨vb¨ 8 1.6 2 0 

†gvU 514 100.0 255 100.0 
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২০১৭ 

†e‡o‡Q M‡o 358.62 UvKv, †mB GKB mg‡q DcKvi‡fvMx MÖæ‡ci Avq †e‡o‡Q M‡o 2524.83 UvKv| `yB MÖæ‡ci GB 
cv_©K¨ cwimsL¨v‡bi fvlvq Zvrch©c~Y© (p-value 0.00)| Z‡e, DcKvi‡fvMx MÖæ‡ci me ai‡bi †Uª‡Wi Rb¨ GB wPÎ 
GK iKg bq, hv c‡i Av‡jvPbv Kiv n‡e| 
 

 

mviwY 7.6: Mo Av‡qi Zzjbv 
Mo gvwmK Avq Av‡M c‡i e…w× 

DcKvi‡fvMx 797.52 3322.35 
2524.83 
(316.6%) 

K‡›U«vj 1013.12 1371.74 358.62 (35.3%) 
 

 
mviwY 7.7 G †`Lv hvq, DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i 47.9% MZ GK eQ‡i evwo •Zwi ev †givgZ K‡i‡Qb| K‡›Uªvj MÖæ‡ci 
Rb¨ GB nvi 28.6%|  
 
 

mviwY 7.7: evwoi wbg©vY ev †givg‡Zi Z_¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* p-value 0.31 (c~‡e©) I 0.00 (c‡i) 
 

DËi`vZv‡`i Mo gvwmK e¨q (LvZIqvix) mviwY 7.8 G †`Lv‡bv n‡q‡Q| wkÿv Lv‡Z DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Mo 
gvwmK e¨q 493.15 UvKv †_‡K †e‡o 1151.49 UvKv n‡q‡Q| GKB mg‡q K‡›U«vj MÖæ‡ci DËi`vZv‡`i Mo gvwmK 
wkÿve¨q 391.96 UvKv †_‡K †e‡o 764.63 UvKv n‡q‡Q| 
 
 

mviwY 7.8: cwiev‡ii LvZIqvix gvwmK e¨‡qi Z_¨ 
 

 DcKvi‡fvMx K‡›U«vj 

e¨‡qi LvZ Mo e¨q 
(UvKv) 
(c~‡e©) 

Mo e¨q 
(UvKv) 
(c‡i) 

Mo e¨q 
(UvKv) 
(c~‡e©) 

Mo e¨q 
(UvKv) 
(c‡i) 

 

Lv`¨ 4022.66 5782.43 3832.37 5168.02 

Kvco 351.61 637.66 349.01 518.55 

wPwKrmv 343.66 702.24 245.91 485.23 

evwo fvov I †givgZ 347.10 1624.15 224.57 912.58 

wkÿv 493.15 1151.49 391.96 764.63 

cÖmvabx 241.22 449.04 211.86 353.26 

R¡vjvbx I we ỳ¨r 161.39 337.39 134.44 281.11 

hvZvqvZ 259.35 531.66 181.53 331.08 

‡gvevBj 112.20 368.29 98.67 280.12 

FY 122.17 566.81 94.75 327.45 

we‡bv`b 28.85 57.58 10.24 22.16 

Ab¨vb¨ 18.93 47.82 16.98 32.59 

evwo  •Zwi  
ev †givgZ 

DcKvi‡fvMx K‡›U«vj 

‡Uªwbs Gi c~‡e© ‡Uªwbs Gi c‡i c~‡e© c‡i 

msL¨v % msL¨v % msL¨v % msL¨v % 

nu¨v 
bv 

85 
429 

16.5 
83.5 

246 
264 

47.9 
52.1 

35 
220 

13.7 
86.3 

73 
182 

28.6 
71.4 

‡gvU 514 100 514 100 255 100 255 100 
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২০১৭ 

mviwY 7.9 G †`Lv hvq, weï× Lvevi cvwb e¨env‡ii w`K †_‡K DcKvi‡fvMx I K‡›U«vj MÖæ‡ci g‡a¨ †Kvb D‡jøL‡hvM¨ 
cv_©K¨ †bB| DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i 95% I K‡›U«vj MÖæ‡ci DËi`vZv‡`i 96% weï× Lvevi cvwb e¨envi K‡i| 
 
 

mviwY 7.9: weï× cvwb e¨env‡ii web¨vm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cÖwkÿ‡Yi c~‡e© DcKvi‡fvMx‡`i 26.8% we`y¨r e¨envi Ki‡Zb (mviwY 7.10), hv cÖwkÿ‡Yi c‡i †e‡o `uvwo‡q‡Q 
68.7%| GKB mg‡q K‡›U«vj MÖæ‡ci DËi`vZv‡`i we`y¨r e¨env‡ii nvi 22.7% †_‡K †e‡o 54.9% n‡q‡Q| A_©vr, †h 
mg‡q DcKvi‡fvMx‡`i we`y¨r e¨env‡ii nvi 41.9% †e‡o‡Q, †mB GKB mg‡q K‡›U«vj MÖæ‡ci we`y¨r e¨env‡ii nvi 
32.2% †e‡o‡Q| 
 

 

mviwY 7.10: we`y¨r e¨env‡ii web¨vm 

we ỳ¨r 

DcKvi‡fvMx K‡›U«vj 

‡Uªwbs Gi c~‡e© ‡Uªwbs Gi c‡i c~‡e© c‡i 
msL¨v % msL¨v % msL¨v % msL¨v % 

nu¨v 138 26.8 353 68.7 58 22.7 140 54.9 
bv 376 73.2 161 31.3 197 77.3 115 45.1 

‡gvU 514 100.0 514 100.0 255 100.0 255 100.0 
                

* p-value 0.22 (c~‡e©) I 0.00 (c‡i) 
 

 

mviwY 7.11 G †`Lv hvq, DcKvi‡fvMx MÖæ‡c N‡ii †g‡S cvKv Kivi nvi 4.7% †_‡K †e‡o 11.1% n‡q‡Q| K‡›U«vj MÖæ‡c 
GB nvi 3.5% †_‡K †e‡o 5.9% n‡q‡Q| DcKvi‡fvMx MÖæ‡c N‡ii KvVv‡gv †mwg-cvKv Kivi nvi 4.7% †_‡K e„w× †c‡q 
13.2% n‡q‡Q| K‡›U«vj MÖæ‡c GB nvi 2.0% †_‡K †e‡o 5.1% n‡q‡Q| 
 

 

mviwY 7.11: emZ evwoi Ae¯’v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*N‡ii †g‡S:     p-value  0.46  (c~‡e©) I 0.02 (c‡i) 
*N‡ii KvVv‡gv:  p-value  0.25  (c~‡e©) I 0.00 (c‡i) 

weï× Lvevi 
cvwb 

DcKvi‡fvMx K‡›U«vj 

‡Uªwbs Gi c~‡e© ‡Uªwbs Gi c‡i c~‡e© c‡i 

msL¨v % msL¨v % msL¨v % msL¨v % 

nu¨v 475 92.4 487 94.7 245 96.1 245 96.1 
bv 39 7.6 27 5.3 10 3.9 10 3.9 
‡gvU 514 100.0 514 100.0 255 100.0 255 100.0 

 
 
N‡ii †g‡S 

cvKv 
KuvPv 

DcKvi‡fvMx K‡›U«vj 

‡Uªwbs Gi c~‡e© ‡Uªwbs Gi c‡i c~‡e© c‡i 

msL¨v % msL¨v % msL¨v % msL¨v % 

24 
490 

4.7 
95.3 

57 
457 

11.1 
88.9 

9 
246 

3.5 
96.5 

15 
240 

5.9 
94.1 

‡gvU 514 100.0 514 100.0 255 100.0 255 100.0 

N‡ii 
KvVv‡gv 
KuvPv 
wUb‡kW 

†mwg cvKv 
cvKv 
Ab¨vb¨ 

 
 

161 
317 
24 
2 
10 

 
 

31.3 
61.7 
4.7 
.4 
1.9 

 
 

32 
405 
68 
8 
1 

 
 

6.2 
78.8 
13.2 
1.6 
.2 

 
 

85 
155 
5 
2 
8 

 
 

33.3 
60.8 
2.0 
.8 
3.1 

 
 

31 
202 
13 
5 
4 

 
 

12.2 
79.2 
5.1 
2.0 
1.6 

‡gvU 514 100.0 514 100.0 255 100 255 100.0 
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২০১৭ 

Amy¯’ n‡j wPwKrmv †bqvi nvi ỳB MÖæ‡c cÖvq GKB iKg (mviwY 7.12)| DcKvi‡fvMx MÖæ‡ci 85.6% cwiev‡ii GK ev 
GKvwaK m`m¨ ¯‹zj/K‡j‡R hvq (mviwY 7.13)| K‡›U«vj MÖæ‡c GB nvi 78.0%| 
 
 

mviwY 7.12: wPwKrmv msµvšÍ Z_¨ 
 

wPwKrmv 

DcKvi‡fvMx K‡›U«vj 

‡Uªwbs Gi c~‡e© ‡Uªwbs Gi c‡i c~‡e© c‡i 

msL¨v % msL¨v % msL¨v % msL¨v % 

nu¨v 240 90.2 345 90.6 110 84.0 146 89.0 
bv 26 9.8 36 9.4 21 16.0 18 11.0 

‡gvU 266 100.0 381 100.0 131 100.0 164 100.0 
 

 
mviwY 7.13: ¯‹zj/K‡j‡R hvIqvi nvi 

 

¯‹zj/K‡jRMvgx m`m¨ 

DcKvi‡fvMx K‡›U«vj 

‡Uªwbs Gi c~‡e© ‡Uªwbs Gi c‡i c~‡e© c‡i 

msL¨v % msL¨v % msL¨v % msL¨v % 

nu¨v 323 62.8 440 85.6 126 49.4 199 78.0 
bv 191 37.2 74 14.4 129 50.6 56 22.0 
‡gvU 514 100.0 514 100.0 255 100.0 255 100.0 

 

 
৭.৩ প্ররেলণয ধযণ, গুণগত ভান  প্ররেণাথমী রনফমাচন 
 

mviwY 7.14 G †`Lv hvq, DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i 20.6% DcKvi‡fvMx wbe©vPb cÖwµqv wb‡q Am‡šÍvl cÖKvk K‡i‡Qb 
(17.9% e‡j‡Qb wbi‡cÿ nqwb Ges 2.7% e‡j‡Qb †gvUvgywU wbi‡cÿ n‡q‡Q)| hviv Am‡šÍvl cÖKvk K‡i‡Qb, Zv‡`i 
AwaKvskB (80.0%) e‡j‡Qb, evwn¨K cÖfve Øviv DcKvi‡fvMx wbe©vPb cÖfvweZ n‡q‡Q (mviwY 7.15)| 

 

mviwY 7.14: DcKvi‡fvMx wbe©vPb cÖwµqv 
 

wbi‡cÿ DcKvi‡fvMx wbe©vPb cÖwµqv msL¨v % 

nu¨v 408 79.4 
‡gvUvgywU 14 2.7 
bv 92 17.9 
‡gvU 514 100 

 

 
mviwY 7.15: wbe©vPb cÖwµqvq cÖfv‡ei aiY 

 

cÖfv‡ei aiY msL¨v % 

Nwbô AvZ¥xq¯^Rb‡`i AMÖvwaKvi 22 24.4 
evwn¨K cÖfve 72 80.0 
mwZ¨Kvi nZ-`wi`ª‡`i Rvbv‡bv nq bvB 20 22.2 
wbe©vPb cÖwµqv m”Q wQj bv 23 25.6 

* A‡b‡KB GKvwaK KviY e‡j‡Qb 
 
DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i cÖwkÿ‡Yi welq-msµvšÍ Z_¨ mviwY 7.16 I wPÎ 7.3 G †`qv n‡q‡Q| Lye Kg msL¨K 
DcKvi‡fvMx‡K B‡jKwUªwkqvb, kZiwÄ, eywUK-evwUK I weDwU cvj©vi welqK cÖwkÿY †`qvq msM„nxZ bgybvq G‡`i msL¨v 
Lye Kg| DcvË we‡kølY K‡i †`Lv †M‡Q, G‡`i g‡a¨ B‡jKwUªwkqv‡bi Avq †ewk Ges Zv ‡gvevBj mvwf©wms MÖæ‡ci mv‡_ 
Zzjbxq| ZvB Ô†gvevBj mvwf©wms I B‡jKwUªwkqvbÕ bvg w`‡q GKwU K¨vUvMwi Kiv n‡q‡Q| kZiwÄ, eywUK-evwUK I weDwU-
cvj©vi welqK cÖwkÿYcÖvß‡`i‡K wb‡q ÔAb¨vb¨Õ bv‡g K¨vUvMwi Kiv n‡q‡Q| 
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২০১৭ 

mviwY 7.16: cÖwkÿ‡Yi welq web¨vm 
cÖwkÿ‡Yi welq msL¨v % 
ZuvZ 106 20.6 
‡mjvB 123 23.9 
GgeªqWvix 120 23.3 
cv‡Ui e¨vM •Zix 116 22.6 
‡gvevBj mvwf©wms I B‡jw±ªwkqvb 21 4.2 
Ab¨vb¨ 28 5.4 
‡gvU 514 100 

 
 

                   
 

wPÎ 7.3: cÖwkÿ‡Yi welq web¨vm 
 
mviwY 7.17 G †`Lv hvq, 514 Rb DcKvi‡fvMxi 118 Rb (23%) cÖwkÿ‡Yi welq cQ›` K‡ibwb| mviwY 7.18 
Abyhvqx, 69.1% DcKvi‡fvMx nv‡Z-Kj‡g I ZvwË¡K Dfq cÖwkÿY †c‡q‡Qb| Ab¨w`‡K, 29.4% ïay nv‡Z-Kj‡g 
cÖwkÿY †c‡q‡Qb| 
 

mviwY 7.17: cÖwkÿ‡Yi welq cQ‡›`i nvi 
 

cÖwkÿY cQ›` wQj wKbv msL¨v % 
nu¨v 396 77 
bv 118 23 
‡gvU 514 100 

 
 

mviwY 7.18: cÖwkÿ‡Yi ai‡Yi web¨vm 
 

cÖwkÿ‡Yi aiY msL¨v % 
nv‡Z-Kj‡g 151 29.4 
ZvwË¡K ÁvbwfwËK 8 1.6 
nv‡Z-Kj‡g I ZvwË¡K 355 69.1 
‡gvU 514 100 

 
 

20.6% 

23.9% 

23.3% 

22.6% 

4.2% 5.4% 

cÖwkÿ‡Yi welq 

ZuvZ ‡mjvB 

GgeªqWvix cv‡Ui e¨vM •Zix 

‡gvevBj mvwf©wms I B‡jw±ªwkqvb Ab¨vb¨
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২০১৭ 

DcKvi‡fvMx‡`i 86.4% cÖwkÿ‡Yi gvb fvj e‡j‡Qb (mviwY 7.19) Ges 88.7% cÖwkÿ‡Ki gvb fvj e‡j‡Qb|  
mviwY 7.19: cÖwkÿY I cÖwkÿ‡Ki gvb 

 

 msL¨v % 
cÖwkÿ‡Yi gvb 
fvj 444 86.4 
‡gvUvgywU 68 13.2 
Lvivc 2 .4 
‡gvU 514 100 
cÖwkÿ‡Ki gvb 
fvj 456 88.7 
‡gvUvgywU 57 11.1 
Lvivc 1 .2 
‡gvU 514 100 

 
mviwY 7.20 G †`Lv hvq, 36 Rb (7%) DcKvi‡fvMx g‡b K‡ib, cÖwkÿ‡Yi cwi‡ek fvj wQj bv| G‡`i g‡a¨ 
AwaKvskB (55.7%) e‡j‡Qb, cÖwkÿY K‡ÿ RvqMvi ¯^íZv wQj (mviwY 7.21 I wPÎ 7.4)| Avevi 48.1% g‡b K‡ib, 
kã`~lY wQj| D‡jøL¨, A‡b‡KB GKvwaK cÖwZeÜKZvi K_v e‡j‡Qb| 

mviwY 7.20: cÖwkÿ‡Yi cwi‡ek 
 

AbyK~j cÖwkÿY cwi‡ek msL¨v % 
nu¨v 478 93 
bv 36 7 
‡gvU 514 100 

 
mviwY 7.21: cÖwkÿ‡Yi cÖwZeÜKZv 

 

cÖwZeÜKZv msL¨v % 

Av‡jv Kg wQj 5 18.5 
emvi e¨e¯’v fvj wQj bv 8 29.6 
cÖPÛ Mig wQj 10 37.0 
kã`~lY wQj 13 48.1 
RvqMv ¯^íZv wQj 15 55.7 

 

* A‡b‡KB GKvwaK cÖwZeÜKZvi K_v e‡j‡Qb 
 

           
 

     wPÎ 7.4: cÖwkÿ‡Yi cÖwZeÜKZv 

Av‡jv Kg 
wQj 

emvi e¨e¯’v 
fvj wQj bv 

cÖPÛ Mig
wQj

kã`~lY wQj RvqMv ¯^íZv
wQj

18.50% 

29.60% 
37% 

48.10% 
55.70% 

cÖwZeÜKZv 
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২০১৭ 

mviwY 7.22 Abyhvqx, AwaKvsk DcKvi‡fvMx (66.1%) g‡b K‡ib, †mjvB n‡”Q me‡P‡q jvfRbK welq| Gi c‡iB 
i‡q‡Q GgeªqWvix (10.7%) I cv‡Ui e¨vM •Zwi (8.0%)| 
 

mviwY 7.22: cQ›`mB cÖwkÿ‡Yi Z_¨ 
 

 

 

mviwY 7.23 G †`Lv hvq, 514 Rb DcKvi‡fvMx DËi`vZvi g‡a¨ 238 Rb (46.3%) wb‡R cÖwZôvb ’̄vcb K‡i‡Qb|  
G‡`i g‡a¨ 23.11% (mviwY 7.24) GKvB †mB cÖwZôv‡b KvR K‡ib Ges 66.39% GKRb kÖwgK/Kg©Pvix wb‡qvM 
w`‡q‡Qb| ‡hB 276 Rb wb‡R †Kvb cÖwZôvb ¯’vcb Ki‡Z cv‡ibwb, Zv‡`i A‡b‡KB GKvwaK KviY e‡j‡Qb (mviwY 
7.25)| Zv‡`i g‡a¨ 48.4% g~ja‡bi Afv‡ei K_v e‡j‡Qb, 41.8% Kg Pvwn`vi K_v e‡j‡Qb Ges 18.6% 
†gwkbc‡Îi Afv‡ei K_v D‡jøL K‡i‡Qb| D‡jøL¨, hviv wb‡R ‡Kvb cÖwZôvb ¯’vcb Ki‡Z cv‡ib wb, Zv‡`i g‡a¨ gvÎ 
31 Rb c«wk¶‡Yi mv‡_ m¤úK©hy³ ‡ckvq i‡q‡Qb| 
 

mviwY 7.23: wbR cÖwZôvb ¯’vc‡bi nvi  
 

wbR¯^ cÖwZôvb msL¨v % 

nu¨v 238 46.3 
bv 276 53.7 
‡gvU 514 100.0 

 

mviwY 7.24: wbR cÖwZôv‡b Kg©Pvix msL¨vi web¨vm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

jvfRbK cÖwkÿY  msL¨v % 

ZuvZ 40 7.8 

†mjvB 340 66.1 

GgeªqWvix 55 10.7 

cv‡Ui e¨vM •Zix 41 8.0 

‡gvevBj mvwf©wms  12 2.3 

B‡jw±ªwkqvb 9 1.8 

Kw¤úDUvi mvwf©wms 5 1.0 

kZiwÄ 8 1.6 

eywUK-evwUK 4 .8 

‡gvU 514 100.0 

Kg©Pvixi msL¨v  
( wb‡R‡K mn) 

msL¨v % 

1 55 23.11 
2 158 66.39 
3 11 4.62 
4 3 1.26 
5 7 2.94 
6 1 0.42 
15 1 0.42 
16 1 0.42 
19 1 0.42 
†gvU 238 100.0 
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২০১৭ 

mviwY 7.25: wbR cÖwZôvb ¯’vc‡b e¨_©Zvi KviY 

wbR¯^ cÖwZôvb bv _vKvi KviY msL¨v % 

Pvwn`v Kg 119 41.8 

g~ja‡bi Afve 138 48.4 

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZi Afve 53 18.6 

cvwievwiK mn‡hvwMZvi Afve 18 6.3 

¸YMZ gvb fvj bv 7 2.5 

`vg †ekx 11 3.9 

weµq †K‡›`ªi Afve 35 12.3 
 

* A‡b‡KB GKvwaK KviY e‡j‡Qb 
 
৭.৪ প্ররেলণয প্রবাফ 
DcKvi‡fvMx‡`i‡K cÖwkÿ‡Yi cÖfve m¤ú‡K© cÖkœ Kiv n‡j A‡b‡KB GKvwaK cÖfv‡ei K_v D‡jøL K‡i‡Qb (mviwY 
7.26)| G‡`i g‡a¨ 62.4% e‡j‡Qb AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q, 47.8% e‡j‡Qb mvgvwRK Ae¯’v‡bi DbœwZ 
n‡q‡Q, 8.1% e‡j‡Qb Ab¨‡`i‡K cÖwkÿY w`‡q _v‡Kb, 6.4% e‡j‡Qb wb‡R cÖwkÿb †K› ª̀ Ly‡j‡Qb| Z‡e, 18.7% 
e‡j‡Qb cÖwkÿ‡Yi d‡j †Kvb cwieZ©b nqwb| 
 

mviwY 7.26: DËi`vZvi `„wó‡Z cÖwkÿ‡Yi cÖfve 
 

cÖwkÿ‡Yi cÖfve msL¨v % 

wb‡R Ab¨‡`i cÖwkÿY w`‡q _vwK| 39 8.1 

Avwg wb‡R cÖwkÿY †K›`ª Ly‡jwQ| (wbR evwo‡Z n‡Z cv‡i)| 31 6.4 

K‡qK Rb wg‡j GKwU cÖwkÿY †K›`ª Ly‡jwQ| 7 1.5 

cÖwkÿY †bIqvi d‡j PvKzix †c‡qwQ| 9 1.9 

cÖwkÿY †bIqvi d‡j Avgvi Kg©¯’‡j †eZb †e‡o‡Q| 26 5.4 

mvgvwRK Ae¯’v‡bi DbœwZ n‡q‡Q| 230 47.8 

AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 300 62.4 

Av‡qi cwigvb e„w× †c‡q‡Q 24 5.0 

wb‡Ri e¨env‡ii Rb¨ •Zix Kiv 8 1.7 

‡Kvb cwieZ©b †bB 90 18.7 

Ab¨vb¨ 28 5.8 

 
* A‡b‡KB GKvwaK cÖfv‡ei K_v D‡jøL K‡i‡Qb 
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২০১৭ 

DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i 242 Rb (47.1%) e‡j‡Qb cÖwkÿ‡Yi d‡j DcvR©b e„w× †c‡q‡Q (mviwY 7.27)| 
DcKvi‡fvMx‡`i mK‡jB cÖwkÿY PjvKv‡j m¤§vbx †c‡q‡Qb| mviwY 7.28 G †`Lv‡bv n‡q‡Q, m¤§vbxi †gvU cwigvb 2740 
UvKv †_‡K 15,000 UvKv Ges Mo cwigvb 9150.76 UvKv| DcKvi‡fvMx‡`i g‡a¨ 254 Rb (49.4%) cÖwkÿ‡Yi c‡i 
cÖhyw³MZ mnvqZv  (†hgb, †mjvB †gwkb, KuvPvgvj BZ¨vw`) †c‡q‡Qb (mviwY 7.29) hvi g~j¨ Zv‡`i m¤§vbx †_‡K †K‡U 
ivLv n‡q‡Q| GB cÖhyw³MZ mnvqZvi †gvU cwigvY me©wb¤œ 200 UvKv †_‡K m‡e©v”P 8000 UvKv ch©šÍ Ges Mo cwigvY 
2587.09 UvKv| DcKvi‡fvMx‡`i 45.3% g‡b K‡ib cÖhyw³MZ mnvqZvi cwigvb h‡_ó (mviwY 7.30)| 
 

mviwY 7.27: Avq e„w×i nvi 
 

Avq e„w× msL¨v % 

nu¨v 242 47.1 
bv 272 52.9 
‡gvU 514 100.0 

 

 
mviwY 7.28: Avq e„w×i nvi 

 

m¤§vbxi cwigvb msL¨v % 

2740 1 0.2 
3000 1 0.2 
6000 2 0.4 
7000 1 0.2 
7750 1 0.2 
8000 2 0.4 
9000 488 94.9 
10000 1 0.2 
14000 2 0.4 
15000 15 2.9 
†gvU 514 100.0 

me©wb¤œ m‡e©v”P Mo 
2740 15000 9150.76 

 

 
mviwY 7.29: cÖhyw³MZ mnvqZvi Z_¨ 

 

mnvqZv MÖnxZvi 
msL¨v 

mnvqZvi 
me©wb¤œ 
cwigvY 

mnvqZvi 
m‡e©v”P 
cwigvY 

Mo 
(UvKv) 

254 200 8000 2587.09 

 

 
mviwY 7.30: cÖhyw³MZ mnvqZvi ch©vßZv 

 

cÖhyw³MZ 
mnvqZvi ch©vßZv 

msL¨v % 

h‡_ó 115 45.3 
‡gvUvgywU 54 21.3 
h‡_ó bq 85 33.5 
‡gvU 254 100.0 

 

mviwY 7.31 Abyhvqx, DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i 62.1% cÖwkÿ‡Yi c‡i FY †c‡q‡Qb (GB F‡Yi UvKv m¤§vbxi UvKv 

‡_‡K Avjv`v)| mviwb 7.32 G ‡`Lv hvq, GB F‡Yi cwigvY 5,000 UvKv †_‡K 50,000 UvKv ch©šÍ Ges Mo F‡Yi 
cwigvY 11567.40 UvKv| GB FY ‡c‡Z M‡o 89.28 UvKv (m‡e©v”P 1306 UvKv ch©šÍ) LiP n‡q‡Q| †hB 238 Rb 
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২০১৭ 

DcKvi‡fvMx wbR¯^ cÖwZôvb ¯’vcb K‡i‡Qb, Zv‡`i g‡a¨ 18 R‡bi (7.6%) †UªW jvB‡mÝ i‡q‡Q (mviwY 4.32)| 
myweav‡fvMx DËi`vZv‡`i 233 Rb (45.3%) cÖwkÿ‡Yi c‡i wb‡R cY¨ •Zwi K‡ib (mviwY 7.33)| GB 233 R‡bi 
g‡a¨ 15.9% bZzb cY¨ Ges evKx 84.1% Pjgvb cY¨ •Zwi K‡ib (mviwY 7.34)| hviv  Pjgvb cY¨ •Zwi K‡ib (196 
Rb), Zv‡`i cÖvq mK‡ji (98.5%) c‡Y¨i evRv‡i Pvwn`v i‡q‡Q (mviwY 7.35)| 

mviwY 7.31: FY msµvšÍ Z_¨ 
 

FY msL¨v % 

‡c‡q‡Q 319 62.1 
cvq wb 195 37.9 
‡gvU 514 100.0 

 
 
 
 

 
 

mviwY 7.32: ‡UªW jvB‡m‡Ýi nvi 
 

‡UªW jvB‡mÝ msL¨v % 

nu¨v 18 7.6 
bv 220 92.4 
‡gvU 238 100.0 

 

 
mviwY 7.33: cY¨ Drcv`bKvix DËi`vZvi nvi 

 

wb‡R cY¨ ‣Zix msL¨v % 

nu¨v 233 45.33 
bv 281 54.67 
‡gvU 514 100.0 

 
 

mviwY 7.34: c‡Y¨i aiY 
 

c‡Y¨i aiY msL¨v % 

bZzb cY¨ 37 15.9 
Pjgvb cY¨ 196 84.1 
‡gvU 233 100.0 

 
mviwY 7.35: evRv‡i c‡Y¨i Pvwn`v 

 
evRv‡i Pjgvb 
c‡Y¨i Pvwn`v 

msL¨v % 

nu¨v 193 98.5 
bv 3 1.5 
‡gvU 196 100.0 

 

  me©wb¤œ m‡e©v”P Mo 
 (UvKv) 

F‡Yi cwigvY 5000 50000 11567.40 

FY †c‡Z †gvU e¨q 0 1306 89.28 
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২০১৭ 

৭.৪.১ লণযয ফাজাযজাতকযণ 

DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ 212 Rb cY¨ evRviRvZ Ki‡Z GK ev GKvwaK mgm¨vi K_v e‡j‡Qb (mviwY 4.36)| 
G‡`i g‡a¨ 48.1% e‡j‡Qb c‡Y¨i g~j¨ RbM‡Yi µqÿgZvi †P‡q †ekx avh© Ki‡Z nq, 39.6% e‡j‡Qb weµq †K‡›`ªi 
Afve i‡q‡Q, 34.0% e‡j‡Qb cÖwZ‡hvwMZvi gy‡L co‡Z nq, 25.9% e‡j‡Qb Drcv`b AwbqwgZ, BZ¨vw`| 
  

mviwY 7.36: cY¨ weµ‡q mgm¨vi Z_¨ 
 

cY¨ weµ‡q mgm¨v msL¨v % 

cÖwZ‡hvwMZvi Kvi‡Y 72 34.0 

weµq †K‡›`ªi Afve 84 39.6 

¸YMZ gv‡bi Afve 38 17.9 

g~j¨ AmvgÄm¨c~Y©© 102 48.1 

` ye©j wWRvBb 21 9.9 

cwienb e¨q 21 9.9 

AwbqwgZ Drcv`b 55 25.9 

Pvwn`v Kg 6 2.8 

Ab¨vb¨ 10 4.7 

 
* A‡b‡KB GKvwaK mgm¨vi K_v e‡j‡Qb 

 
mviwY 7.37 G †`Lv hvq, cY¨ Drcv`bKvix‡`i Drcvw`Z mKj c‡Y¨i Mo Drcv`b LiP 1703.49 UvKv Ges Mo 
weµqg~j¨ 5710.23| mviwY 7.38 G Drcv`bKvix‡`i ‡UªW wfwËK bxU gybvdvi Mo cwigvb †`qv n‡q‡Q| me‡P‡q †ekx 
gybvdv †gvevBj mvwf©wms I B‡jKwUªwkqvb‡`i (Mo 9720.00 UvKv)| Gi c‡iB i‡q‡Q ZuvZ (Mo 9206.67 UvKv) I 
Ab¨vb¨ (kZiwÄ, eywUK-evwUK I weDwU cvj©vi; Mo gybvdv 7622.14 UvKv)| 
 

mviwY 7.37: Drcv`b LiP I weµqg~‡j¨i Z_¨ 
 

  msL¨v me©wb¤œ m‡e©v”P Mo 
 (UvKv) 

‡gvU weµq g~j¨ 233 100 100000 5710.23 
‡gvU Drcv`b LiP 233 10 76000 1703.৪৯ 

 
mviwY 7.38: ‡UªW wfwËK gybvdvi Z_¨ 

 
cÖwkÿY welq msL¨v Mo gybvdv 

 (UvKv) 

ZuvZ 3 9206.67 
‡mjvB 114 3623.82 
GgeªqWvix 58 3238.03 
cv‡Ui e¨vM •Zix  32 2754.72 
‡gvevBj mvwf©wms Ges B‡jw±ªwkqvb 14 97202 
Ab¨vb¨ 14 7622.14 

‡gvU 235 4082.90 
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২০১৭ 

mviwY 7.39 G DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi Z_¨ ‡`qv n‡q‡Q (*‡hB 276 Rb DcKvi‡fvMx 
c«wk¶‡Yi ci AvZ¥Kg©ms¯’v‡b m¶g nqwb, Zv‡`i Rb¨ G c«kœ c«‡hvR¨ bq )| cÖwkÿ‡Yi c~‡e© 9.7% DËi`vZv cwiev‡ii 
Rb¨ mylg I ch©vß Lvev‡ii e¨e¯’v Ki‡Z cvi‡Zb, hv cÖwkÿ‡Yi c‡i †e‡o n‡q‡Q 43.4%| emZevwo Dbœq‡bi †ÿ‡Î GB 
nvi h_vµ‡g 10.7% (c~‡e©) I 41.2% (c‡i)| cwiev‡ii mevi Rb¨ wPwKrmv I ¯^v¯’¨ †mev †`qvi nvi 8.8% †_‡K †e‡o 
n‡q‡Q 40.9%| mÂq Kivi my‡hvM 4.5% †_‡K †e‡o n‡q‡Q 37.0%| DËi`vZv‡`i 8.2% g‡b K‡ib cÖwkÿ‡Yi c~‡e© 
mvgvwRK gh©v`v I ¯^xK…wZ wQj Ges 41.6% g‡b K‡ib cÖwkÿ‡Yi c‡i mvgvwRK gh©v`v I ¯^xK…wZ jvf Ki‡Z †c‡i‡Qb| 
we‡bv`‡bi my‡hvM 5.6% †_‡K †e‡o 32.3% n‡q‡Q| 
 

mviwY 7.39: Rxeb hvÎvi gvb cwieZ©‡bi Z_¨ 
 

 c~‡e© c‡i 

cwiev‡ii mevi Rb¨ 
mylg ch©vß cwigv‡b 
Lvev‡ii e¨e¯’v Kiv 

nu¨v 50 9.7 223 43.4 
bv 188 36.6 15 2.9 
cÖ‡hvR¨ bq 276 53.7 276 53.7 
‡gvU 514 100.0 514 100.0 

DbœZ emZ evwo nu¨v 29 5.6 191 37.2 
bv 209 40.7 47 9.1 
cÖ‡hvR¨ bq 276 53.7 276 53.7 
‡gvU 514 100.0 514 100.0 

cwiev‡ii mevi Rb¨ 
ch©vß wPwKrmv I ¯^v¯’¨ 
†mev 

nu¨v 55 10.7 212 41.2 
bv 183 35.6 26 5.1 
cÖ‡hvR¨ bq 276 53.7 276 53.7 
‡gvU 514 100.0 514 100.0 

mšÍv‡bi †jLv covi 
LiP enb 

nu¨v 45 8.8 210 40.9 
bv 193 37.5 28 5.4 
cÖ‡hvR¨ bq 276 53.7 276 53.7 
‡gvU 514 100.0 514 100.0 

mÂq m¤¢e n‡q‡Q nu¨v 23 4.5 190 37.0 
bv 215 41.8 48 9.3 
cÖ‡hvR¨ bq 276 53.7 276 53.7 
‡gvU 514 100.0 514 100.0 

mvgvwRK gh©v`vi 
¯^xK…Zx 

nu¨v 42 8.2 214 41.6 
bv 196 38.1 24 4.7 
cÖ‡hvR¨ bq 276 53.7 276 53.7 
‡gvU 514 100.0 514 100.0 

we‡bv`‡bi my‡hvM m„wó nu¨v 29 5.6 166 32.3 
bv 209 40.7 72 14.0 
cÖ‡hvR¨ bq 276 53.7 276 53.7 
‡gvU 514 100.0 514 100.0 

 

DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ 153 Rb (29.77%) mÂq K‡ib, hvi Mo cwigvY 1086.24 UvKv  (mviwY 7.40)|  
 

 
mviwY 7.40: gvwmK mÂ‡qi Z_¨ 

 

 
 
 
 
 
 

  msL¨v me©wb¤œ m‡e©v”P Mo 
 (UvKv) 

gvwmK mÂ‡qi cwigvY 153 10 38350 1086.24 
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২০১৭ 

৭.৪.২ ভররালদয অথম-াভারজক ফস্থা 
DËi`vZv‡`i 496 Rb (96.5%) g‡b K‡ib cÖwkÿ‡Yi d‡j gwnjv‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb n‡q‡Q (mviwY 
7.41)| GB 496 Rb DËi`vZvi „̀wó‡Z †Kvb& †Kvb& †ÿ‡Î gwnjv‡`i Av_©-mvgwRK Ae¯’vi Dbœqb N‡U‡Q, ‡mB m¤úwK©Z 
Z_¨ mviwY 7.42 G †`qv n‡q‡Q| †`Lv hvq, 98% g‡b K‡ib gwnjv‡`i `ÿZv e„w× †c‡q‡Q, 87.2% g‡b K‡ib 
Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q, 63.7% g‡b K‡ib wewb‡qv‡Mi my‡hvM m„wó n‡q‡Q, 69.6% g‡b K‡ib `wi ª̀ 
gwnjv‡`i‡K cÖwkÿY †`qvi my‡hvM m„wó n‡q‡Q, 80.8% g‡b K‡ib mvgvwRK gh©v`v I ÿgZv e„w× †c‡q‡Q, 44.2% g‡b 
K‡ib mvgvwRK †bZ…‡Z¡i †hvM¨Zv m„wó n‡q‡Q, 80% g‡b K‡ib cwievi‡K Avw_©K mnvqZv †`qvi mvg_©¨ m„wó n‡q‡Q Ges 
83.3% g‡b K‡ib Gb.wR.I. Gi gva¨‡g FY cvIqvi my‡hvM m„wó n‡q‡Q|  
 
 

mviwY 7.41: gwnjv‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi nvi 
 

gwnjv‡`i Av_©-
mvgvwRK DbœwZ 

msL¨v % 

nu¨v 496 96.5 
bv 18 3.5 
‡gvU 514 100.0 

 

mviwY 7.42: gwnjv‡`i Dbœq‡bi ‡ÿÎmg~n 
 

Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi DbœwZi †ÿÎ   msL¨v % 

wb‡Ri `ÿZv e„w× 

nu¨v 486 98.0 
bv 10 2.0 
‡gvU 496 100.0 

Kg©-ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó 

nu¨v 432 87.1 
bv 64 12.9 
‡gvU 496 100.0 

wewb‡qv‡Mi my‡hvM m„wó 

nu¨v 316 63.7 
bv 180 36.3 
‡gvU 496 100.0 

¯’vbxq ch©v‡q `wi`ª bvix‡`i cÖwkwÿZ 
Kivi my‡hvM m„wó 

nu¨v 345 69.6 
bv 151 30.4 
‡gvU 496 100.0 

mvgvwRK gh©v`v I KZ…©Z¡ e„w× 

nu¨v 401 80.8 
bv 95 19.2 
‡gvU 496 100.0 

mvgvwRKfv‡e ‡bZ…Z¡ †`evi ‡hvM¨Zv 
m„wó 

nu¨v 219 44.2 
bv 277 55.8 
‡gvU 496 100.0 

cwiev‡ii Avw_©K mnvqZv w`‡Z 

nu¨v 397 80.0 
bv 99 20.0 
‡gvU 496 100.0 

Gb.wR.I. Gi gva¨‡g FY cvIqvi 
my‡hvM m„wó 

nu¨v 413 83.3 
bv 83 16.7 
‡gvU 496 100.0 
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২০১৭ 

৭.৪.৩  কৃরল  নযানয খালত রফরনলাগ 
DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i g‡a¨ 101 Rb (19.6%) Zv‡`i mÂq K…wl Drcv`‡b GK ev GKvwaK †ÿ‡Î wewb‡qvM K‡i‡Qb 
(mviwY 7.43)| G‡`i g‡a¨ 49.5% Lv`¨ Drcv`‡b, 45.5% nuvm-gyiMx cvj‡b, 7.9% mewR Pv‡l, 1% bvm©vix‡Z, 2% 
ebvq‡b Ges 4% Ab¨vb¨ Lv‡Z wewb‡qvM K‡i‡Qb (mviwY 7.44)| 
  

mviwY 7.43: K…wl I Ab¨vb¨ Lv‡Z wewb‡qv‡Mi nvi 
 

K…wlLv‡Z wewb‡qvM msL¨v % 

nu¨v 101 19.6 
bv 413 80.4 
‡gvU 514 100.0 

 

 
mviwY 7.44: LvZIqvix K…wl wewb‡qv‡Mi nvi 

 
wewb‡qv‡Mi †ÿÎ msL¨v % 

Lv`¨ Drcv`b nu¨v 50 49.5 
bv 51 50.5 
‡gvU 101 100.0 

nuvm-gyiMx cvjb  nu¨v 46 45.5 
bv 55 54.5 
‡gvU 101 100.0 

grm¨ Drcv`b  nu¨v 8 7.9 
bv 93 92.1 
‡gvU 101 100.0 

Mevw`cï cvjb  nu¨v 40 39.6 
bv 61 60.4 
‡gvU 101 100.0 

mewR Pvl  nu¨v 8 7.9 
bv 93 92.1 
‡gvU 101 100.0 

bvm©vix nu¨v 1 1.0 
bv 100 99.0 
‡gvU 101 100.0 

ebvqb  nu¨v 2 2.0 
bv 99 98.0 
‡gvU 101 100.0 

Ab¨vb¨ nu¨v 4 4.0 
bv 97 96.0 
‡gvU 101 100.0 

 
                              *Ab¨vb¨ wewb‡qv‡Mi g‡a¨ i‡q‡Q wfUv µq, Avevw` Rwg µq BZ¨vw`| 
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২০১৭ 

mviwY 7.45 G †`Lv hvq, Mo wewb‡qv‡Mi cwigvY Lv`¨ Drcv`‡b 1592.80 UvKv, nuvm gyiMx cvj‡b 485.87 UvKv, grm¨ 
Drcv`‡b 3175.00 UvKv, Mevw`-cï cvj‡b 3866.25 UvKv, mewR Pv‡l 41100.00 UvKv, bvm©vix‡Z 300.00 UvKv, 
ebvq‡b 1300.00 UvKv Ges Ab¨vb¨ Lv‡Z M‡o 17646.25 UvKv| 
 

mviwY 7.45: LvZIqvix Mo wewb‡qvM 
 

wewb‡qv‡Mi †ÿÎ Mo wewb‡qvM 
(UvKv) 

Lv`¨ Drcv`b 1592.80 
nuvm-gyiMx cvjb  485.87 
grm¨ Drcv`b  3175.00 
Mevw`cï cvjb  3866.25 
mewR Pvl  4110.00 
bvm©vix 300.00 
ebvqb  1300.00 
Ab¨vb¨ 17686.25 

 
 

৭.৪.৪ খাদয গ্রণ  রনযাত্তা 
mviwY 7.46 G †`Lv hvq, DcKvi‡fvMx DËi`vZvMY cÖwkÿ‡Yi c~‡e© w`‡b M‡o 2.7 evi Lvevi †L‡Zb, hv cÖwkÿ‡Yi c‡i 
†e‡o `uvwo‡q‡Q 3.02 evi| K‡›U«vj MÖæ‡ci Rb¨ GB Mo h_vµ‡g 2.60 (c~‡e©) I 2.89 (c‡i)| 
 

 
mviwY 7.46: ‣`wbK Lv`¨ MÖn‡Yi Mo msL¨v 

 
 msL¨v me©wb¤œ m‡e©v”P Mo 

myweav‡fvMx  

cÖwkÿ‡Yi Av‡M w`‡b Lvevi MÖnY 514 1 3 2.70 

cÖwkÿ‡Yi c‡i w`‡b Lvevi MÖnY 514 2 5 3.02 

K‡›U«vj 

Av‡M w`‡b Lvevi MÖnY 255 1 4 2.60 

GLb w`‡b Lvevi MÖnY 255 2 4 2.89 

 

 
mviwY 7.47 G DcKvi‡fvMx I K‡›U«vj MÖæ‡ci DËi`vZv‡`i cwiev‡ii mvßvwnK Lv`¨ ZvwjKvi Z_¨ mwbœ‡ek Kiv n‡q‡Q| 
cÖwkÿ‡Yi c~‡e© DcKvi‡fvMx‡`i 408 R‡bi (79.38%) mvßvwnK Lv`¨ ZvwjKvq gvQ wQ‡jv (Mo 1.45 †KwR)| eZ©gv‡b 
DcKvi‡fvMx 475 R‡bi (90.41%) Lv`¨ ZvwjKvq gvQ mshy³ n‡q‡Q (Mo 3.0 †KwR)| K‡›U«vj MÖæ‡c c~‡e© 192 R‡bi 
(75.29%) Lv`¨ ZvwjKvq gvQ wQ‡jv (Mo 1.29 †KwR)| eZ©gv‡b 225 R‡bi (88.24%) Lv`¨ ZvwjKvq gvQ i‡q‡Q 
(Mo 2.63 †KwR)| mvßvwnK Lv`¨ ZvwjKvq gvsm MÖn‡Yi nvi DcKvi‡fvMx MÖæ‡c 149 Rb ev 28.99% (Mo 0.8 †KwR) 
‡_‡K †e‡o 300 Rb ev 58.37% (Mo 1.50 †KwR) n‡q‡Q| K‡›U«vj MÖæ‡c gvsm MÖn‡Yi nvi 20.29 % ev 52 Rb (Mo 
1.1 †KwR) †_‡K †e‡o 44.31% ev 113 Rb (Mo 1.6 †KwR) n‡q‡Q| ỳa, wgwó I djg~j MÖn‡Yi †ÿ‡ÎI wbqš¿Y MÖæ‡ci 
†P‡q DcKvi‡fvMx MÖæ‡c wKQzUv †ekx DbœwZ jÿ Kiv hvq| 
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২০১৭ 

 
mviwY 7.47: mvßvwnK Lv`¨ ZvwjKvi Z_¨ 

 
 c~‡e© eZ©gv‡b 
DcKvi‡fvMx MÖnYKvixi 

msL¨v 
Mo cwigvY 
(‡KwR) 

MÖnYKvixi 
msL¨v 

Mo cwigvY 
(‡KwR) 

Pvj 514 10.28 514 13.42 
mewR 514 5.87 514 7.50 
gvQ 408 1.45 475 3.00 
gvsm 149 0.80 300 1.50 
wWg 339 6 wU 446 9 wU 
`ya 168 2.00 293 2.50 
Wvj 346 0.72 418 0.77 
wgwó 96 0.84 171 1.00 
djg~j 142 0.80 268 1.80 
gq`v 203 2.00 257 2.25 
Ab¨vb¨ 13 1.65 15 3.45 
K‡›U«vj 
Pvj 255 9.90 255 12.6 
mewR 255 5.95 255 7.25 
gvQ 192 1.29 225 2.63 
gvsm 52 1.10 113 1.60 
wWg 138 6.1 wU 214 7.4 wU 
`ya 52 1.83 102 2.10 
Wvj 160 0.75 199 0.80 
wgwó 33 0.63 69 0.78 
djg~j 51 1.24 100 1.29 
gq`v 66 2.10 91 1.82 
Ab¨vb¨ 9 1.52 11 1.34 

 
mviwY 7.48 G †`Lv‡bv n‡q‡Q, DcKvi‡fvMx MÖæ‡c 69.6% DËi`vZv g‡b K‡ib cÖwkÿY †bqvi c‡i evowZ DcvR©‡bi 
d‡j cwiev‡ii Lv`¨gvb DbœZ n‡q‡Q| Ab¨w`‡K, K‡›U«vj MÖæ‡ci DËi`vZv‡`i 39.6% g‡b K‡ib c~‡e©i Zzjbvq 
eZ©gv‡b cwiev‡iii Lv`¨gvb DbœZ n‡q‡Q| 
 

mviwY 7.48: Lv`¨ gvb Dbœq‡bi nvi 
 

 
 
 
 
 
 

* p-value 0.00  

 DcKvi‡fvMx K‡›U«vj 

DbœZ Lv`¨gvb msL¨v % msL¨v % 

nu¨v 358 69.6 101 39.6 
bv 156 30.4 154 60.4 
‡gvU 514 100 255 100 
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২০১৭ 

৭.৪.৫ রফরবন্ন জেলড প্ররেণ প্রাপ্তলদয রনলাগ  অলয তুরনা 
mviwY 7.49 G DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i †UªW wfwËK msL¨v, cÖwkÿ‡Yi mv‡_ m¤úwK©Z †ckvq wb‡qvwRZ nIqvi nvi I 
Mo gvwmK Avq Zz‡j aiv n‡q‡Q| cÖwkÿ‡Yi mv‡_ m¤úwK©Z †ckvq wb‡qvwRZ nIqvi nvi we‡ePbv Ki‡j †mjvB‡qi Ae¯’v 
me‡P‡q fv‡jv (114 Rb ev 92.7%)| Gi c‡B i‡q‡Q ‡gvevBj mvwf©wms I B‡jKwUªwkqvb (14 Rb ev 66.7%) I Ab¨vb¨ 
(15 Rb ev 53.6%)| me †Uª‡Wi †ÿ‡ÎB †`Lv hvq, hviv cªwkÿ‡Yi mv‡_ m¤úwK©Z †ckvq wb‡qvwRZ n‡Z †c‡i‡Qb, 
Zv‡`i Mo Avq evKx‡`i Zzjbvq †ekx| Mo gvwmK Avq we‡ePbv Ki‡j me‡P‡q fv‡jv Ae¯’v †gvevBj mvwf©wms I 
B‡jKwUªwkqvb‡`i| G‡`i Mo Avq 11421.43 UvKv| Gi c‡iB i‡q‡Q ZuvZ (Mo Avq 6837.50 UvKv), Ab¨vb¨ 
(kZiwÄ, eywUK-evwUK I weDwUwkqvb; Mo Avq 4709.33) I †mjvB (Mo Avq 4705.54)| 
 

mviwY 7.49: ‡UªWwfwËK wb‡qv‡Mi nvi I Mo Avq 
 

cÖwkÿ‡Yi aiY 
cÖwkÿb cÖvß‡`i 

msL¨v 
Mo Avq 
(UvKv)  

m¤úwK©Z †ckvq 
wb‡qvwRZ‡`i msL¨v 

Mo Avq 
(UvKv) 

ZuvZ 106  3454.87 8 (7.6%) 6837.50 
‡mjvB 123  4411.63 114 (92.7%) 4705.54 
GgeªqWvix 120  2068.81 58 (48.3%) 3486.03 
cv‡Ui e¨vM •Zix 116  1962.72 37 (31.9%) 3130.05 
‡gvevBj mvwf©wms I B‡jw±ªwkqvb 21  10437.14 14 (66.7%) 11421.43 
Ab¨vb¨ 28  3704.57 15 (53.6%) 4709.33 
‡gvU 514  3322.35 246 (47.86%) 4632.82 
 
mviwY 7.50 G †UªW wfwËK Avq e„w× (cÖwkÿ‡Yi c‡ii Avq I c~‡e©i Av‡qi we‡qvMdj) Zz‡j aiv n‡q‡Q| Avq e„w×i Mo 
cwigvY we‡ePbv Ki‡j †`Lv hvq, me‡P‡q †ekx Dbœqb n‡q‡Q †gvevBj mvwf©wms I B‡jKwUªwkqvb K¨v‡UMwi‡Z (8727.62 
UvKv)| me †Uª‡Wi Mo Avq e„w×i cwimsL¨vwbK we‡kølY (analysis of variance Gi gva¨‡g) K‡i †`Lv hvq, †gvevBj 

mvwf©wms I B‡jKwUªwkqvb K¨v‡UMwii mv‡_ †mjvB K¨v‡UMwii cv_©K¨ Zvrch©c~Y© (p-value ০.০০)| Avevi, †mjvB‡qi 

mv‡_ Ab¨ mKj K¨vUvMwii cv_©K¨ †gvUvgywUfv‡e Zvrch©c~Y© (p-value ০.০৫৮)| evKx †UªW¸wji wb‡R‡`i g‡a¨ cv_©K¨ 

(cwimsL¨v‡bi fvlvq) †bB ej‡jB P‡j| 
 

mviwY 7.50: †UªWwfwËK Mo Avq e„w× 
 

cÖwkÿ‡Yi aiY 
cÖwkÿb cÖvß‡`i 

msL¨v 
Mo Avq e„w× 

(UvKv) 

ZuvZ 106  1734.30 
‡mjvB 123  3931.32 
GgeªqWvix 120  1768.37 
cv‡Ui e¨vM •Zix 116  1510.86 
‡gvevBj mvwf©wms I B‡jw±ªwkqvb 21  8727.62 
Ab¨vb¨ 28  2129.57 
‡gvU 514  2524.83 
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২০১৭ 

 
৭.৫ কী আনপযলভন্ট আন্টাযরবউ )KII( 
ভাঠ মমাল প্রাপ্ত তলথযয ংরেপ্ত াযংলেল রনলম্ন উস্থান কযা লরা:  

৭.৫.১ আরতফাচক প্রবাফ ভূ  

ক( প্রকলে  উকাযলবাগী রনফমাচন কযা নাযীলদয অত্মকভমংস্থান, স্বাফরম্বী া ,উলদযাক্তা া, রযফারযক  াভারজক মমাল  
রনলজলদয ফস্থান ুদৃঢ় কযা  রনলজলদয প্ররতরনরধত্ব কযায ুলমাগ ৃরি ললছ।  
খ( স্থানী মমাল েুদ্র উলদযাক্তালদয ংখযা রদন রদন ফৃরি ালে এফং রনলজলদয উলদযালগ স্থানী, জজরা  যাজধানী মমাল এভনরক 
জকান জকান জেলে যপ্তানীকাযক প্ররতষ্ঠালনয ভাধযলভ ফযফারক জমাগালমাগ কযা ম্ভফ লে।   

৭.৫.২  চযালরঞ্জভূ 

ক( উকাযলবাগী রনফমাচলনয জেলে জকান জকান এরাকায যাজননরতক প্রবাফ  স্থানী জনতৃফৃন্দলদয প্রবাফ রেণী। গাআফান্ধা দয, 
রাাফাড়ী , াঘাটা   াটগ্রাভ উলজরা এ ধযলনয প্রবাফ রেয  কযা জগলছ।  
খ( জকান জকান জেলে রকছু প্ররেনাথীয প্ররেলণয নূনযতভ জমাগযতা রছর না তফু তালদযলক প্ররেলণয জনয ভলনানীত কযা 
ললছ।  
গ( দরযদ্র জনলগাষ্ঠীয ংখযা ফমে রধক ংখযক ায রনফমাচন প্ররক্রায মলথি চযালরলঞ্জয মু্মখীন লত ললছ এফং লনক 
জেলে রতযকায দুঃস্থলদয মথামথবালফ রচরিত কযা ম্ভফ রন এফং উকাযলবাগীলদয তাররকা যাখা ম্ভফ রন।  
 
৭ .৫.৩ ঋণ গ্রলণয ঝুুঁরক 
ক( প্ররেনপ্রাপ্ত উকাযলবাগীলদয দরগত বালফ ঋণ াায জেলে দলরয জকান একজন দয ফা একারধক দয ভভত ঋণ 
রযলাধ না কযা ঐ দলরয দযলদয যফতমী ধাল ঋণ াায জেলে রফরম্ব  জরটরতা ৃরি । এয পলর প্রকৃত 
উলদযাক্তালদয ভলধয এক ধযলণয তাা ৃরি । 

 

৭.৫.৪ প্ররেণ ভকার ফৃরি া দযকায 

ক( জমললতু গ্রালভয রধকাং নাযী উকাযলবাগী স্বে-ররেত ফা রনযেয, জলেলে রনরদমি ভলয ভলধয লনক ভররা 
উকাযলবাগী প্ররেলণয রফলভূলক প্রলারগক মমাল রনলত ালযন না।  
 

৭.৫.৫ জেডরবরত্তক উকাযলবাগী রনফমাচলন স্থানী চারদা রবরত্তক জেডলক অগ্রারধকায জদা দযকায  

ক( উকাযলবাগীলদয জম কর জেড এয পায জদা ললছ জলেলে স্থানী মমাল জম জেডরটয ফমারধক চারদা অলছ এফং জম 
জেড এয ভাধযলভ রনলজ উলদযাক্তা ায ুলাগ জফী, ংরেি রফলল নযানয যকাযী  জফযকাযী প্ররতষ্ঠালনয চাকুযীয কযায 
ুলমাগ জফর, অত্মকভমংস্থান ৃরিয ুলমাগ জফর এফং উৎারদত ণয াভগ্রী ফাজাযজাতকযলণয ুলমাগ যললছ জগুলরালক 
গ্রারধকায জদা দযকায রছর। জকান জকান উকাযলবাগী জেড এ রনফমারচত  ল প্রাপ্ত প্ররেলণয ভাধযলভ রনলজলদয উৎাদন 
প্ররক্রায ালথ মুক্ত কলযলছ রকন্তু উৎারদত ণয াভগ্রী ফাজাযজাত কযায জেলে তীব্র প্ররতলমারগতায ভুলখাভুখী লত ললছ। 
উদাযণস্বরূ, তযরঞ্জ, ফুরটক  এভব্রাডাযী। 
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২০১৭ 

৭.৬ দরী অলরাচনা )এপরজরড( 
এপরজরড জথলক প্রাপ্ত তলথযয রবরত্তলত উস্থারত াযংলেঃ  
 

৭.৬.১ প্রকলেয আরতফাচক প্রবাফভূ 

ক( প্রকলেয ৮০ বালগয রধক ভররা উকাযলবাগী রনফমাচন কযা গ্রাভীণ ভররালদয কভমংস্থান, রনলজলদয প্রররেত কযা, 
রনলজলদযলক উলদযাক্তা রললফ প্ররতরষ্ঠত কযা  অত্মকভমংস্থান ৃরি ায জেলে ফড় ধযলণয ুলমাগ ৃরি ললছ।   
খ( ভররালদয কভমংস্থান, রফরনলাগ  ভুনাপা জথলক প্রাপ্ত থম তালদয অথম-াভারজক ফস্থান রযফতমলনয াক বূরভকা ারন 
কলযলছ। রফলল কলয তদরযদ্র ফস্থা জথলক রযফতমন ল ফতমভালন দারযদ্র ীভায উলবম উঠলত েভ ললছ।   
গ( উকাযলবাগীযা দর রবরত্তক কভমকালন্ড ংগ্রলণয ভানরকতা এয ৃরি কলযলত জলযলছ এফং দররবরত্তক ঋণ াায ভাধযলভ 
রনলজলদয রফরনলাগ  কভমংস্থালনয ুলমাগ ৃরি লছ।   
ঘ( ভররা উকাযলবাগীলদয একরট ফড় ং তালদয রনলজলদয রফরনলাগ, অ  কভমকালন্ডয ভাধযলভ প্রাপ্ত অরথমক ুরফধারদয 
ভাধযলভ রনলজলদয জছলর জভললদয রো  জরখাাড়ায ভান উন্নত কযলত জলযলছ। 
ঙ( ভররা উকাযলবাগী রনলজলদয উলদযালগ তালদয উৎারদত ণয  াভাগ্রী স্থানী, অঞ্চররক, যাজধানী য এভরন রক জকান জকান 
জেলে রফলদী যপ্তানীকাযী প্ররতষ্ঠালনয ালথ জমাগালমালগয ভাধযলভ রফলদী ফাজালয িৃক্ত লত জলযলছ। 
চ( প্রাপ্ত ঋলণয মথামথ ফযফালযয ভাধযলভ ভররা উকাযবাগীযা রযফারযক মমাল ফহুভুখী ফদান মথা গৃ জভযাভত, গৃ রনভমাণ, 
উন্নত রচরকৎা জফা াায ুলমাগ, উন্নত ুলভ খাফায খাা, গৃস্থরী মমাল খাদয রনযাত্তায রনরিত কযা, জরুযী ফস্থা 
জভাকালফর কযা   অরথমক েরতা ৃরিয ভাধযলভ পরতা জললছ। 
ছ( রকছু রকছু ভররা প্ররেনাথমী প্রকলেয ালথ মুক্ত ায য রনলজলদযলক ররেত কলয জতারায জনয রফরবন্ন রো প্ররতষ্ঠালন 
বরতম লত েভ ললছ। উদাযণ স্বরূ রারভরনযালটয একজন ভররা উকাযলবাগী ফতমভান নমা এয ছােী রললফ জরখাড়া 
চাররল মালে। 
  

৭.৬.২ চযালরঞ্জভূ 

ক( রনফমারচত জেলডয দযলদয দ্বাযা উৎারদত াটজাত দ্রলফযয ফাজাযজাতকযলণয জেলে ফড় ধযলনয চযালরঞ্জ।  
খ( মমাপ্ত  প্রতুর থম  ঋণ ফযাে।  
গ( প্ররেনকারীন ভল মমাপ্ত প্ররেণ উকযণ না থাকা।  
ঘ( রধকাং জেলে স্থানী চারদায রবরত্তলত জেড রনফমাচন না কযা।  
ঙ( জকান জকান উকাযলবাগী রনফমাচলন যাজননরতক  স্থানী প্রবাফ  চা প্রলাগ।  
চ( রধকাং প্ররেণ জকলন্দ্রয ারফমক ফযফস্থানা, প্ররেণ গ্রণকাযীলদয অন  অন রফনযা, প্ররেনকারীন রযলফ 
স্টযান্ডাডম না া।    
ছ( প্ররেক, প্ররেণাথমী, জপ্রাডাকন ভযালনজায, জক্ররডট ুাযবাআজায  রডলপ্ল জন্টালযয ভলধয রনরফড় জমাগূলেয বালফয 
কাযলণ উৎারদত লণযয ফাজায ররংলকজ কযায জেলে চযালরলঞ্জয মু্মখীন লে।    
জ( দর রবরত্তক ঋণ প্রদালনয পলর উৎাদনভুখী কভমকালন্ড নাজুকতা বতযী লে । 
ঝ( প্ররতরট উলজরা রফক্র জকন্দ্র না থাকা উৎারদত ণয ফাজাযজাতকযলণ জরটরতা। 
ঞ( উৎারদত ণযাভগ্রীয গুনগতভান স্টযান্ডাডম না া ফাজাযজাতকযলণ ফড় ধযলনয চযালরঞ্জ। 
ট( রফরূ অফাা, প্রাকৃরতক দুলমমাগ  রফমম এফং জমাগালমাগ ফযফস্থায চযালরলঞ্জয কাযলণ কখলনা কখলনা ংরেি প্ররেণ জকলন্দ্র 
প্ররেণ কভমকালন্ড প্ররেণাথমীলদয উরস্থরতয রফি ঘলট।  
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২০১৭ 

 

৭.৭ জকআ স্টারড 
দুজন পর ুরফধালবাগীয জকআ স্টারড রনম্নরূঃ 
 
নাভঃ জফা 
গ্রাভঃ রযুয 
আউরননঃ চন্দনাট 
উলজরাঃ যংুয দয 
জজরাঃ যংুয 
প্ররেলণয জনয রনফমারচত ায অলগ জফায অরথমক ফস্থা খুফআ খাযা রছর। স্বাভী রদন ভজুয কলয ভাল গলড় ৫,০০০ জথলক 
৬,০০০ টাকা অ কযত মা রদল ংায চারালনা রছর খুফআ কিাধয এফং রনলজয স্বাভীয  জছলর-জভললদয জনয কখলনা কখন 
রদলন দুফায ভাে খাফায জুটত তা অফায ুলভ ন। জছলর-জভললদয ড়ালরখা কযালত াযত না, ভাছ-ভাং ফছলয ফড় জজায 
একফায দুফায জখলত াযত, বার কাড়-জচাড় রকনলত াযত না। খলড়য ঘলয থাকলত ত, মা ঝড় ফৃরিলত জবলঙ্গ প্রচন্ড চযালরঞ্জ। 
এআ প্রকলেয ভাধযলভ প্ররেণ লফ জফা তা জজলনরছলরন এরাকায একজন রেলকয কালছ জথলক। জআ রেক মখন তদরযদ্রলদয 
জরয কলয নাভ ররখলত অল। তখন রতরন ঐ রেলকয কালছ প্রকলেয ফযাালয রফস্তারযত জানলত ালযন। 
জরযলয ভাধযলভ উকাযলবাগী রনফমাচন প্ররক্রা জচাযভযান-জভম্বাযলদয ভাধযলভ রতরন রনফমারচত লরছলরন জরাআ জেড-এ 
প্ররেলণয জনয। 
তঃয রতরন জরাআ প্ররেলণয উয ৬০ রদলনয রনরফড় প্ররেণ জলরছলরন। 
রতরন জরাআ প্ররেণ জনায য প্রকে জথলক ম্মানী ফাফদ ৪,৫০০ টাকা এফং একটা জরাআ জভরন জলরছলরন। ফাড়ীলত এল 
জআ জরাআ জভরলনয জনয এরাকায জনগণ জথলক ডমায রনল রফরবন্ন ধযলণয জালাক বতরয কলয রদল রফরনভল ভজুযী রনলতন। 
জগাড়ায রদলক উিৃলত্তয থম রদল রতরন তাুঁয ভারক অ ত ৫০০-১,০০০ টাকা, মা ফতমভালন জফলড় দাুঁরড়ললছ ৪,০০০ জথলক 
৫,০০০ টাকা। রনলজ এখন ফারড়লত রতনরট জরাআ জভরন রকলনলছন। রতরন এখন দুজন কভমচাযী রনলাগ রদললছন এফং তালদয 
ভাধযলভ ফহু ধযলণয ডমায ান  ভারক অ ূলফময তুরনা কলক গুণ ফৃরি জললছ। এখন রতরন ভাস্টায জেআনায রললফ 
রনলজলক দে কলয গলড় তুলরলছন। আরতভলধয এরাকায দুআজন ভররালক জরাআ এয কাজ ররখললছন এফং ক্রভািল তাুঁয দেতা 
 পরতায খফয এরাকা ছরড়ল লড়লছ। 
এআ প্ররেণ াায পলর রতরন লনক উকৃত ললছন। প্ররেলণয ূলফম তাুঁয ফারড়লত খলড়য ঘয রছর এখন এরট রটলনয ঘলয 
রযণত কলযলছন, ফারড়লত প্রলাজনী অফাফ-ে রকলনলছন। রযফালযয ফাআলক রনল রতন জফরা জখলত াযলছন। আরতভলধয এক 
রফঘা জরভ ফন্ধক রনল স্বাভীলক কৃরল কাজ কযলত াতা কযলছন। স্বাভীয ালথ রযফালযয তযন্ত গুরুত্বূণম রিালন্ত ংগ্রণ 
কযলছন। ফারড়য থমননরতক ভযায ভাধান রনলজআ কযলছন। রতরন জমলতু রনলজআ কভমভুখী তাআ রতরন নয ভররালদযলক 
কভমভুখী লত নুপ্রারণত কযলছন। রতরন প্ররেনপ্রাপ্ত ল এরাকায নয দুঃস্থলদয জনয কভমংস্থালনয ুলমাগ ৃরি কলযলছন, 
নযলদযলক রফরনলালগয ুলমাগ কলয রদলেন। এলত জকফরভাে তাুঁয অ, েভতা, ভমমাদা ফৃরি ালে না  ফযং ভালজ ম্মান ফৃরি 
ালে। 
তাুঁয এখন ফযাংলক ঞ্চ অলছ ১০,০০০ টাকা, মা বরফলযৎ রফরনলাগ  অতকারীন ভলয জনয ফড় ধযলণয রনযাত্তা ৃরি 
কলযলছ। 
এআ প্রকে জথলক মরদ রতরন কাড় বতরযয ফড় ধযলনয ডমায ান তলফ তা বতরয কলয উলজরা মমাল রনল মাফায প্রতয ফযক্ত 
কলযন এফং রফক্র জকলন্দ্র তা প্রদমন কযলফন ফলর অা জালণ কলযন। 
তাুঁয বরফলযৎ রযকেনা র জছলরলদয াটম, যান্ট নানা ধযলণয জড্র বতরয কলয যপ্তানী কযা এফং একরট ফড় ফযফা প্ররতষ্ঠান 
গলড় জতারা। 
বরফলযলত ফড় অকালয ফযফা প্ররতষ্ঠালনয জনয জফর রযভালণ ঋলণয ফযফস্থা কযলর স্বে-ুলদ রতরন তা গ্রণ কযলত চান। মরদ 
১২,০০০ টাকায ঋণ ফারড়ল ১,০০,০০০ টাকা কযা , তলফ রতরন খুফআ উকৃত লফন ফলর জারনালছনএফং রনলজ জকফর স্বাফরম্বী 
লফন না, এরাকায দুঃস্থ ভররালদযলক স্বাফরম্বী কযলত েভ লফন। 
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২০১৭ 

 
 
নাভঃ জফরী 
গ্রাভঃ দরেণ ধরবাঙ্গা 
আউরননঃ ররখুরড় 
উলজরাঃ বুরুঙ্গাভাযী 
জজরাঃ কুরড়গ্রাভ 
প্ররেলণয জনয রনফমারচত ায অলগ জফরীয অরথমক ফস্থা খুফআ খাযা রছর। স্বাভী রদন ভজুয কলয ভাল গলড় ৫,০০০ জথলক 
৬,০০০ টাকা অ কযত মা রদল ংায চারালনা রছর খুফআ কিাধয এফং রনলজয স্বাভীয  জছলর-জভললদয জনয কখলনা কখলনা 
রদলন দুফায ভাে খাফায জুটত তা অফায ুলভ ন। জছলর-জভললদয ড়ালরখা কযালত াযত না, ভাছ-ভাং ফছলয ফড় জজায 
একফায দুফায জখলত াযত, বার কাড়-জচাড় রকনলত াযত না। খলড়য ঘলয থাকলত ত, মা ঝড় ফৃরিলত জবলঙ্গ প্রচন্ড চযালরঞ্জ। 
রতরন জরাআ প্ররেণ জনায য প্রকে জথলক ম্মানী ফাফদ ৪,৫০০ টাকা এফং একটা জরাআ জভরন জলরছলরন। ফাড়ীলত এল 
জআ জরাআ জভরলনয জনয এরাকায জনগণ জথলক ডমায রনল রফরবন্ন ধযলনয জালাক বতরয কলয রদল রফরনভ ভজুযী রনলতন। 
জগাড়ায রদলক উিৃলত্তয থম রদল রতরন তাুঁয ভারক অ ত ৭০০-৮০০ টাকা, মা ফতমভালন জফলড় দাুঁরড়ললছ ৫,০০০ জথলক ৬,০০০ 
টাকা। রনলজ এখন ফারড়লত রতনরট জরাআ জভরন রকলনলছন। রতরন এখন দুজন কভমচাযী রনলাগ রদললছন এফং তালদয ভাধযলভ ফহু 
ধযলনয ডমায ান  ভারক অ ূলফময তুরনা কলক গুণ ফৃরি জললছ। এখন রতরন ভাস্টায জেআনায রললফ রনলজলক দে 
কলয গলড় তুলরলছন। আরতভলধয এরাকায দুআজন ভররালক জরাআ এয কাজ ররখললছন এফং ক্রভািল তাুঁয দেতা  পরতায 
খফয এরাকা ছরড়ল লড়লছ। 
এআ প্রকলেয ভাধযলভ প্ররেণ লফ জফরী তা জজলনরছলরন এরাকায একজন রেলকয কালছ জথলক। জআ রেক মখন তদরযদ্রলদয 
জরয কলয নাভ ররখলত অল তখন রতরন ঐ রেলকয কালছ প্রকলেয ফযাালয রফস্তারযত জানলত ালযন। 
জরযলয ভাধযলভ উকাযলবাগী রনফমাচন প্ররক্রা জচাযভযান-জভম্বাযলদয ভাধযলভ রতরন রনফমারচত লরছলরন জরাআ জেড-এ 
প্ররেলণয জনয। 
তঃয রতরন জরাআ প্ররেলণয উয ৬০ রদলনয রনরফড় প্ররেণ জলরছলরন। 
এআ প্ররেণ াায পলর রতরন লনক উকৃত ললছন। প্ররেলণয ূলফম তাুঁয ফারড়লত খলড়য ঘয রছর এখন এরট রটলনয ঘলয 
রযণত কলযলছন, ফারড়লত প্রলাজনী অফাফ-ে রকলনলছন। রযফালযয ফাআলক রনল রতন জফরা জখলত াযলছন। আরতভলধয দুআ 
রফঘা জরভ ফন্ধক রনল স্বাভীলক কৃরল কাজ কযলত াতা কযলছন। স্বাভীয ালথ রযফালযয তযন্ত গুরুত্বূণম রিালন্ত ংগ্রণ 
কযলছন। ফারড়য থমননরতক ভযায ভাধান রনলজআ কযলছন। রতরন জমলতু রনলজআ কভমভুখী তাআ রতরন নয ভররালদযলক 
কভমভূখী লত নুপ্রারণত কযলছন। রতরন প্ররেনপ্রাপ্ত ল এরাকায নয দুঃস্থলদয জনয কভমংস্থালনয ুলমাগ ৃরি কলযলছন, 
নযলদযলক রফরনলালগয ুলমাগ কলয রদলেন। এলত জকফরভাে তাুঁয অ, েভতা, ভমমাদা ফৃরি ালে না  ফযং ভালজ ম্মান ফৃরি 
ালে। 
তাুঁয এখন ফযাংলক ঞ্চ অলছ ১০,০০০ টাকা, মা বরফলযৎ রফরনলাগ  অতকারীন ভলয জনয ফড় ধযলণয রনযাত্তা ৃরি 
কলযলছ। 
এআ প্রকে জথলক মরদ রতরন কাড় বতরযয ফড় ধযলণয ডমায ান তলফ তা বতরয কলয উলজরা মমাল রনল মাফায প্রতয ফযক্ত 
কলযন এফং রফক্র জকলন্দ্র তা প্রদমণ কযলফন ফলর অা জালণ কলযন। 
তাুঁয বরফলযৎ রযকেনা র প্লালা, জযানী নানা ধযলণয জড্র বতরয কলয যপ্তানী কযা এফং একরট ফড় ফযফা প্ররতষ্ঠান গলড় 
জতারা।বরফলযলত ফড় অকালয ফযফা প্ররতষ্ঠালনয জনয জফর রযভালণ ঋলণয ফযফস্থা কযলর স্বে-ুলদ রতরন তা গ্রণ কযলত চান। 
মরদ ১২,০০০ টাকায ঋণ ফারড়ল ৫০,০০০ টাকা কযা , তলফ রতরন খুফআ উকৃত লফন ফলর জারনালছনএফং রনলজ জকফর 
স্বাফরম্বী লফন না, এরাকায দুঃস্থ ভররালদযলক স্বাফরম্বী কযলত েভ লফন। 
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২০১৭ 

৭.৭.১ জকআ স্টারডয )Case Study( াযংলে 

 প্রকলেয আরতফাচক প্রবাফভূ 

 উকাযলবাগীলদয ভলধয মাুঁযা জরাআ  তযরঞ্জ রফলল প্ররেণ প্রাপ্ত তাুঁযা উৎাদনভুখী কভমকালন্ডয ালথ জরড়ত জথলক 
অ ফধমলনয ভাধযলভ রনলজলদয অথম-াভারজক ফস্থান উন্নরত কযলত েভ ললছ। [ উদাযণস্বরূ বুরযঙ্গাভাযীয জকআ ] 

 জভাফাআর ারবমলয এয ালথ উকাযলবাগীগণ িৃক্ত কযায ভাধযলভ অভূরক কভমকালন্ড রনলজলদয রনলারজত কযলত 
েভ ললছন। মা তালদযলক াফরম্বী কযলত েভ কলয।  

 উকাযলবাগীলদয লনলকআ অত্মকভমংস্থালনয ভাধযলভ উলদযাক্তা রযণত লত েভ ললছ। রনলজযা রফরবন্ন জেলড রফলল 
কলয রাবজনক জেডভূল প্ররেণ াায য অ ফৃরিয ভযধলভ দারযদ্র ীভায উলবম উঠলত েভ ললছন।  

 উকাযলবাগীলদয জকউ জকউ রফলল কলয মাযা পর উলদযাক্তা তাুঁযা উারজমত লথময ভলধযলভ জছলর-জভললদয জরখাড়া, 
ঘয ংালয উন্নন, গৃ রনভমালণ, উন্নত ভালনয খাফায ক্রল াভথময অফায কখলনা কখলনা কৃরল জরভ ক্র  েুদ্র ফযফা 
রনলালগয ভাধযলভ রনলজলদয অথম-াভারজক ফস্থায উন্নরত কযলত েভ লেন।  

 জমলতু উকাযলবাগীলদয কভলে ৮৮ বাগ দরযদ্র নাযী জলেলে প্ররেণ প্রাপ্ত নাযীযা রনলজলদয জচিা উলদযাক্তা 
রুান্তরযত লত েভ লেন। এয পলর ারযফারযক  াভারজক মমাল তাুঁলদয েভতা ফৃরি ালে এফং রকছু রকছু 
উকাযলবাগী রনলজলদয এরাকা উলদযাক্তা রললফ এফং কখলনা কখলনা েুদ্র ফযফাী রললফ রনলজলদযলক প্ররতরষ্ঠত কযলত 
েভ লে।  
 

 চযালরঞ্জভূ 
প্রাপ্ত জেরনং মলথি উন্নতভালনয না া স্থানী  জাতী মমাল উন্নত ভালনয প্ররেণ প্রাপ্ত উলদযাক্তালদয তুরনা ররছল 
লড়লছন।  
 উৎাদলনয জনয ফযফহৃত উকযণ  কাুঁচাভার ভানম্মত না া উৎারদত লণযয ভান প্ররতলমারগতা রটকলত াযলছ 

না।  
 তযাধুরনক পযান রডজাআলনয ালথ রনলজলদয রযরচত কযা ফা ঐ ংক্রান্ত জেরনং াায জনয জম দে জেআনায থাকা 

দযকায রছর তা না থাকা উৎারদত াভগ্রী ভালনয রদক জথলক ররছল থাকা প্ররতলমারগতাূণম ফাজালয রটলক থাকা ম্ভফ 
ল ড়লছ।  

 ভালকমট ররংলকজ না থাকা উৎারদত ণয াভগ্রীয ফাজাযজাত না কযায কাযলণ অরথমক জরাকালনয ভুলখাভুরখ লত ললছ 
এফং জকান জকান উকাযলবাগী রনলজলদয উৎারদত ণয রফক্র কযলত না াযা উকাযলবাগীলদয লনলকআ প্রাপ্ত ঋণ 
রযলাধ কযায জেলে ফড় ধযলনয চযালরলঞ্জয ভুলখাভুরখ ললছন।  

 স্থানী চারদায রবরত্তলত জেড রনফমাচন না কযা প্রাপ্ত প্ররেলণয ভাধযলভ উকাযলবাগীযা জম ণয াভগ্রী উৎাদন কলযলছ 
জগুলরা স্থানী মমাল চারদা জনআ। 
 

৭.৮ স্থানী মমালয কভমারা 
স্থানী মমালয কভমারায পরাপর অলরাচনা কযা রঃ 
উযাঞ্চলরয ত দরযদ্রলদয কভমংস্থান রনরিতকযণ কভমূচী)ংলারধত(-ীলমক প্রবাফ ভূরযাণ ভীো এয স্থানী মমাল কভমারা  
তারযখঃ ৫আ জভ শুক্রফায,  ভঃ কার ১০টা, স্থান: জালটর-যাআান। 
কভমারা রনম্ন রররখত রফলভূ অলরারচত ঃ  

৭.৮.১ উকাযলবাগী রনফমাচন প্ররক্রা 

ঞ্চারক উকাযলবাগী রনফমাচন প্ররক্রা রনল প্রথলভ কথা ফলরন এফং এআ প্ররক্রা ে  প্রবাফভুক্ত রছর রকনা জ রফলল 
ংগ্রণকাযীলদয কালছ জানলত চান। গাআফান্ধায াাদুল্লাুয উলজরা আলত অগত তাুঁত রফলল প্ররেণপ্রাপ্ত উকাযলবাগী  
কভমারা উরস্থত কর উকাযলবাগী এফং প্রকলেয ালথ িৃক্ত ফাআ ফলরন উকাযলবাগী  রনফমাচন প্ররক্রা িূণম স্বে  
ফ ধযলণয প্রবাফ ভুক্ত রছর। তলফ বা উরস্থত রকছু রকছু ংগ্রণকাযীলক উলেয কলয উলজরা জচাযভযান ফলরন,  
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জকান জকান জেলে রনফমাচন প্ররক্রা রফলল রফলল ফযরক্ত, জগাষ্ঠী  যাজনীরতরফদলদয প্রবাফ রছর। 

৭.৮.২ ছন্দভত জেড রনফমাচন 

উকাযলবাগীযা জম ধযলণয জেলড প্ররেণ রনলত জচললছন জআ ধযলনয জেলডআ তালদয প্ররেলণয ফযফস্থা কলয জদা ললছ। 
রফঅযরডরফয কভমকতমাযা ফলরন ভাঠ মমালয কভমীযা প্রথলভ জরযলয ভাধযলভ তাররকা কলযন । জআ তাররকা উলজরা রনফমাচক 
করভরটয ালত তুলর জদ। উলজরা করভরট মাচাআ ফাছাআ কলয উকাযলবাগীলদয প্ররেলণয জনয রনফমারচত কলযন। তলফ রকছু রকছু 
জেলে োরতলত্বয  রবলমাগ লঠ। তাছাড়া জম এরাকা জম জেলডয চারদা যললছ জআ কর এরাকায ঐ জেড না থাকা নয 
জেড জদা উক্ত জেড অ ফধমলন াক  রন এভনরক রাবজনক রন।  

৭.৮.৩ প্ররেণ বাতা 

৬০ রদন প্ররেণ জনায য প্ররেণ বাতা রালফ জম ন াজায টাকা জদায কথা জআ ফযাালয ঞ্চারক উকাযলবাগীলদয 
ালথ কথা ফলরন। কভমারা উরস্থত রধকাং ংগ্রণকাযী  উকাযলবাগীগণ ফলরন ৬০ রদন প্ররেলণয ুলযা ন াজায 
টাকাআ তাুঁযা জললছন। কাউলক কভ টাকা জদা  রন। 

৭.৮.৪ দর গঠন 

দর গঠলনয ফযাালয প্রশ্ন কযা লর কভমারা উরস্থত রধকাং ংগ্রণকাযীগণ ফলরন ৭ জথলক ১০ জলনয দর গঠন কযা 
ললছ। আউরনন রবরত্তক দর গঠলনয ফযাালয ফরা  জম, প্রকলেয ধীলন জম ভস্ত আউরনন যললছ তায ফ গুলরালত দর গঠন 
কযা ম্ভফ ললছ। 

৭.৮.৫ দরী বা 

দরী বা করদন যয  এফং জআ বাগুলরালত রক ধযলণয অলরাচনা  জআ ফযাালয প্রশ্ন কযা । তযরঞ্জলত 
প্ররেণপ্রাপ্ত একজন ুরফধালবাগী ফলরন প্ররত লনয রদন য য মখন ভাঠ কভমীযা রকরস্ত রনলত অল তখন দরী বা । এআ 
বা অলরাচনা  রকরস্তগুলরা মালত রঠক ভলতা রযলাধ কলয এফং ঋলণয টাকাগুলরা মালত জম জেলডয জনয ঋণ জনা ললছ 
জআ জেলডয কালজআ ফযফায কলযন। প্রধান রনফমাী আাং কন্াল্জটন্ট  উলজরা জচাযভযান কভমারা উরস্থত উকাযলবাগী 
 রফঅযরডরফয কভমকতমালদয প্রশ্ন কলযন দরী বা ফারয রফফা, প্রজনন স্বাস্থয , উকাযলবাগী  রশুলদয ুরি, রো রনল 
অলরাচনা  রকনা এফং াাার উৎারদত লণযয রযভাণ  গুণগত ভান ফাড়ালনায ালথ লণযয ফাজাযজাতকযণ রকবালফ কযা 
মা জআ ভস্ত রফলল অলরাচনা  রকনা। উরস্থত ফাআ ফলরন উলযাক্ত রফল রনল দরী বা জকালনা অলরাচনা  না। 
উলজরা জচাযভযান ফলরন এআ ভস্ত অলরাচনা না াটা দুংখজনক। কাযণ এআ রফলগুলরা অলরাচনা লর উকাযলবাগীলদয 
ারফমক জীফনমাোয ভান িলকম ারফমক ধাযণা এফং একালথ উন্নত ভালনয জীফনমাো রনরিত কযা জমত  তাুঁয রদক রনলদমনা 
াা জমত। 

৭.৮.৬ জেড রবরত্তক ফযফা াপরয  চযালরঞ্জভূ 

ঞ্চারক ভলাদ উরস্থত ংগ্রণকাযীলদয জথলক জানলত চান জম কর জেলড প্ররেণ রনললছ জগুলরায ভলধয জকান গুলরা রাব 
জনক এফং জকান গুলরা রাবজনক। একজন াট  াটজাত দ্রলফযয উয প্ররেণ রনললছন। রতরন কুরড়গ্রাভ বূরযঙ্গাভাযী জথলক 
এললছন। রতরন ফলরন াটজাত দ্রফয বতরযলত শ্ররভক জফর রালগ। াটজাত দ্রফয জথলক প্রস্তুত অআলটভগুলরা প্ররতলমারগতা রটকলত 
লর লণযয কাুঁচাভালরয জযট কভালত লফ এফং রপরনরং উন্নতভালনয লত লফ এফং রডজাআলনয ভান উন্নত কযলত লফ। াটজাত 
দ্রলফযয কাুঁচাভার যংুলয াা মা না। ালটয ফযফহৃত যং উন্নতভালনয না া উৎারদত লণযয ফাজায াা ম্ভফ ন। 
রতরন ফলরন াট একরট ম্ভাফনাভ রে ২ মমাল াট  াট জাত দ্রলফযয উয প্ররেণ ফন্ধ কলয জদা উরচত রন। রতরন 
অয ফলরন তাুঁয উৎারদত াটজাত ণয কাতায  জাালন  যাির াঠালনা ললছ। এয ভলধয যললছ রং ফযাগ  রটরপন 
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ফযাগ।এআ ফছলযয জানুাযীয ১ তারযলখ ১০০ র কলয যাির াঠালনা ললছ। রফিকা পুটফলরয ভ ১০০০ র াঠালনা 
।  এছাড়া যংুলযয অযরডঅযএ  যারে-ক্রাপট এ  তায উৎারদত ণয যফযা কলযন। 
 
একজন জরাআ প্ররেক ফলরন জরাআল াপরয তকযা ৯৫ বাগ।রতরন অয ফলরন প্ররেলণয জনয ফযফহৃত জভরনাযী  
আকুললভন্ট তযন্ত মমাপ্ত। উন্নত ভালনয জরাআ জভরন  াায জভরন দযকায। উকাযলবালদয জনয আলরেরনক জভরন 
দযকায। জরাআল প্ররেণ রনল লনলক ফযফা কযলছ, অফায জকউ জকউ প্ররেক রালফ কাজ কযলছ। জকউ অফায গালভমন্ট 
এ চাকরয কযলছ। জরাআল প্ররেণ রনল লনলকআ নীরপাভাযী জজরায আরলজড এ কাজ কযলছ।  লনলক অফায ব্রালকয অা 
অলফদ পাউলন্ডন এ কাজ কযলছ। 
 
যংুয দয উলজরায একজন ভররা তযরঞ্জলত প্ররেণ রনললছ। জআ ালথ ালটয কাজ কলযন। রতরন ২০০৮ ালর 
প্ররেণ রনললছন। তাুঁয উৎারদত ণয যাির রালফ ংকং ারঠললছন। রারভরনযালটয ভলদ্র নগলযয একজন ভররা 
তযরঞ্জয উয প্ররেণ রনললছন।রতরন ফলরন প্ররেণ াায য রতরন তযরঞ্জয উয কাজ শুরু কলযন । রতরন ফলরন প্রথলভ 
রতরন তযরঞ্জ রফরক্র কলয একরট স্মাটম জভাফাআর জপান রকলনন। জআ জপালন জপআফুলকয ভযাধযলভ রতরন তযরঞ্জ রফরক্রয রফজ্ঞাণ 
জদন এফং প্রা রতরয জথলক চরল্ল াজায টাকায ভার রফরক্র কলযন। রতরন ফলরন ণয রফরক্রয ফযফস্থা কলয রদলর থাৎ ভালকমট 
ররংলকজ কলয রদলর তায জনয ফযফা জ লফ। রতরন ফলরন এখন উন্নত জভরন জফয ললছ, প্ররতলমারগতা রটকলত জগলর উন্নত 
ভালনয জভরন দযকায। রপরনরং  রডজাআলনয জনয অয প্ররেণ দযকায। রতরন নমা ৩ ফলম যাকাউরন্টং এয ছােী রললফ 
রনলজলক রনফন্ধন কলযলছন এফং ংায রযচারনায কর ফয তায কাজ জথলক রনফমা কলযলছন। একজন ভররা উকাযলবাগী 
াটজাত দ্রলফযয উয প্ররেণ রনললছন। রতরন নযানার এযাাডম জললছন। রতরন ফলরন, প্ররেণ যফতমী ভল ভরনটরযং এয 
বাফ যললছ। এছাড়া প্ররতরট জজরা  একরট কলয উন্নত ভালনয জর জন্টায থাকলর বার লতা। 

৭.৮.৭ প্ররেকলদয রবভত 

কভমারা উরস্থত রফরবন্ন জেলডয প্ররেকযা ফলরন উন্নত প্ররেণ যঞ্জালভয ফযফস্থা  প্ররেকলদয োরন জথলক জম টযাক্স জকলট 
যাখা  জটা ফন্ধ কযলর তালদয জনয অরথমকবালফ াশ্র লফ। াাার তাুঁযা রফরবন্ন জেলড উকাযলবাগীয ংখযা অয 
ফাড়ালনায যাভম জদন লফ। 

৭.৮.৮ ভাঠ মমাল কভমকতমালদয রবভত 

জেড  উকাযলবাগীয ংখযা অয ফাড়ালনা দযকায। এআ প্রকলে অয জরাকফর ফাড়ালনা দযকায। উকাযলবাগীলদয নতুন কলয 
রডজাআন, রপরনরং, এফং অধুরনক যঞ্জালভয উয প্ররেণ জদা জমলত ালয। 

৭.৮.৯ ধভমী আভাভ  রেকলদয রবভত 

ভরজলদয আভাভ  রেকযা ফলরন ধভমী  াভারজকবালফ এআ প্রকে খুফআ বার। ফাজাযজাতকযলণয ফযফস্থা কযলত াযলর বার 
লফ। এআ ফযফা নাযীলদয েভতায জেলে ধভম জকান প্ররতফন্ধকতা ৃরি কলযরন ফযং ধভমী নীরতলফাধ ফযফা ফারণজযলক উৎারত 
কযলফ ফলর ধভমী জনতাযা ফক্তফয প্রদান কলযন। 

৭.৮.১০ কভমারা উরস্থত রফরবন্ন দপ্তলযয যকাযী কভমকতমায রবভত  

একজন ফযপ্রাপ্ত ররবর াজমন ফলরন প্ররেলণয ভ  দরী বায ভ স্বাস্থয রফলক লচতনতা রফলল কলয প্রজনন 
স্বালস্থযয উয গুরুত্ব জদা উরচত। নয যকাযী কভমকতমাযা প্রকেরট বার ফলর উলল্লখ কলযন এফং ভরনটরযং এয উয গুরুত্ব 
জদন। 
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২০১৭ 

৭.৮.১১ উলজরা রযললদয জচাযভযালনয রবভত 
যংুয দয উলজরায জচাযভযান কভমারা রনলেয ুারযভূ তুলর ধলযনঃ 

 উকাযলবাগীলদয রনফমাচন প্ররক্রা ভররা দয রললফ উলজরা জচাযভযানলক দয যাখলত লফ। 
 ভররা উকাযলবাগীলদয ঋলণয থম াায প্ররক্রা অলযা জ, স্বে  দ্রুত ফভুরক্তিন্ন লত লফ। 
 ঋণ ফযাে করভরটলত ৎ  জমাগয জনপ্ররতরনরধ যাখায ফযফস্থা কযলত লফ। 
  ঋলণয ভাধযলভ প্রাপ্ত লথময একাং রো, স্বাস্থয, ুরি  জীফনমাোয ভান উন্নলনয জনয ফযাে থাকলত লফ। 
 তযরঞ্জ জেলডয ালথ জরড়ত ভররা দযগণ তালদয উৎারদত ণযাভগ্রীয ফাজাযজাতকযলণ জম কর ভযায 

মু্মখীন ন জগুলরালক জভাকালফরা কযায জনয মুলগালমাগী ফাস্তফ দলে রনলত লফ। 
 উৎারদত ণযাভগ্রীয গুণগতভালনয স্টযান্ডাডম না থাকা ফাজাযজাতকযলণয চযালরঞ্জ ৃরি ললছ মা দ্রুত ভাধান কযা 

দযকায। 
 স্থানী ফাজায চারদায রবরত্তলত রাবজনক জেড এয রযফলতম রাবজনক জেলডয রযফতমন কযলত লফ। এলেলে ফৃত্তয 

যংুয এরাকা টাআর রপরটং  জকুঁলচা চাললয প্ররেণ জদা জমলত ালয। 
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২০১৭ 

িভ ধযা: ায ংলে  ুারযভারা 
৮.১ ায ংলে 
প্রকলেয অরথমক ফযাে, এরডর ফযাে, ফভুরক্ত  প্রকৃত ফয রফলেললণয ভাধযলভ জদখা মা জম ংলারধত রডররলত জম ফযাে 
জদখালনা ললছ এরডরলত তা জথলক ৭% কভ জদা ললছ। নযরদলক প্রকলেয জল দুআ ফৎলয (২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩) 
থম ছাড় ললছ মথাক্রলভ ৭১.৯৮% এফং ৮৫.১৯%। তলফ গড় ফভুক্ত ললছ ৯৪.৫৪%। প্রকলেয প্রথভ ফৎলয ফভুক্ত ললছ 
ভাে ৫০%। নযরদলক জললয ফৎলয ফভুক্ত ললছ ভাে ৬৪.৭২%। ফাৎরযক ফযাে, এরডর ফযাে, ফভুক্ত  প্রকৃত ফয 
রফলেলণ জথলক প্রতীভান  জম, চতুথম রকরস্তয থম জভ/জুন ভাল ফভুরক্ত , মা রত দ্রুত ফয কযলত ললছ থফা ফযরত 
থম জপযত রদলত ললছ এফং যফতমী থম ফৎলযয ালথ ভি কযলত ললছ, মা মথাভল প্রকলেয ারফমক রেয  উলেয 
জমলন ফাধা ৃরি কলযলছ। জনফর রনলাগ মমালরাচনা কলয জদখা মা জম প্রকলেয কভমকতমা জমভন প্রকে রযচারক, উ-রযচারক, 
কাযী রযচারক, রাফ যেক রফঅযরডরফ জথলক জপ্রললণ রনলাগ জদা ললছ। তলফ প্রকে রযচারলকয লদ ফায ফায রযফতমন 
া প্রকলেয কাজ  ারফমক রেয জমন ফাধাগ্রস্থ ললছ। প্রকলে চাযরট প্রধান খালত মথা জরাআ, এভব্রডাযী, তাুঁত  ালটয 
ফযাগ বতযীলত ৯৪.২৯% উকাযলবাগীলক প্ররেণ জদা ললছ। নযরদলক জভাফাআর ারবমরং, ফারটক  ল্লী রফদুযলত প্ররেণাথমীয 
ংখযা ভাে ১-৩%। স্থানী চারদায তুরনা এআ নুাত মুরক্তমুক্ত ন। এআ খালতয ফযােকৃত লথময ৯২.৬৬% ফয লর থম 
মথাভল ফভুরক্ত না া এফং রফরলম্ব প্ররেণ জদা প্রকলেয রেয  উলেয ূযলণ রকছুটা লর ফযাত ললছ। 
যফযা  জফা খাতগুলরালত মথা বাতা, বাড়া, জমাগালমাগ, রফদুযৎ  গযা রফর রযলাধ, রপ্ররন্টং, জস্টনাযী, ভূরযান, রযফীেন, 
জরভনায/ রলিারজাভ, অযান, প্ররেণ রযলনলটন আতযারদ খালত ফযােকৃত লথময ৯৩.১৫% ফয লর জকান জকান জেলে 
এআ কামমক্রভগুলরা রফরলম্ব া রেযভাো জমলন ফযাত ললছ। 
নযরদলক, জভাটযাআলকর, অফাফে, করিউটায, মন্ত্রারত, রপ রফরল্ডং আতযারদ খালত ফযােকৃত লথময ৮৯.৬৫% ফয ললছ 
মা রেযভাোয তুরনা লনকাংলআ কভ। 
প্রকলেয প্রলাজনী িদ ংগ্র মথা জী, রক-অ, বযান, জভাটয াআলকর, ফাআ-াআলকর এফং করিউটায ক্রলয রেযভাো 
তবাগ রজমত ললছ । 
রযকেনা নুমাী প্রকলেয অতা জভাট ৩৬ রট প্ররেণ জকন্দ্র স্থালনয রেযভাোয ভলধয  ৩৫ রট স্থান কযা ললছ । তলফ 
প্ররেণ জকন্দ্রগুলরায লোকৃত রনম্নভালনয। জআ ালথ প্ররেণ জকন্দ্রগুলরালত মমাপ্ত জাগায বাফ যললছ এফং লনকটা 
স্বাস্থযকয  রযকরেতবালফ স্থান কযা ললছ। এছাড়া বাড়াকৃত  প্ররেণ জকন্দ্রগুলরায ফস্থা রফঅযরডরফয তুরনা অলযা 
নাজুক। প্রকে কভমূচীয অতা রনরভমত প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্রগুলরায জফীয বাগআ স্থান রনফমাচলন ত্রুরটয কাযলণ জক্রতায ভাগভ 
লোকৃত কভ । রকছু রকছু প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্র রফঅযরডরফয  রনজস্ব রপল মা জক্রতা াধাযলণয নজলয অা ম্ভফ ন।  
ঋণ খালত ফযােকৃত লথময রযভান ভাে াুঁচ জকারট টাকা মায ভলধয ভাে ৫২.১৩% ফয ললছ। থচ মমাপ্ত ফযালেয ভাধযলভ 
প্ররেণপ্রাপ্ত উকাযলবাগীযা অত্মকভমংস্থান রনলজলদয অথম-াভারজক ফস্থায উন্নলনয ভাধযলভ জীফনমাোয ভালন ারফমক 
রযফতমন অনলত েভ লতা। 

ংগৃীত তথযারদয ায ংরেপ্ত নভুনা জরযলয ভাধযলভ প্রাপ্ত তথয রফলেললণয ভাধযলভ জদখা মা উকাযলবাগী উত্তযদাতালদয 
তকযা ৮৮.৯ বাগ ভররা মা জথলক প্রভান  জম এআ প্রকলে ভূরত দরযদ্র ভররালদয অথম াভারজক ফস্থায উন্নলনয জনয 
রেযভাো রনরদমি কযা ললছ। উল্লেখ্য উত্তরদাতাল্লদর শতকরা ৮৪ বালগয ফ ২১ জথলক ৪০ ফৎলযয ভলধয মায ভাধযলভ 
প্রতীভান  জম প্রকে এরাকায ভররালদয ফ লোকৃত কভমেভ। প্রকলেয ালথ জরড়ত উকাযলবাগীলদয রনযেলযয ায 
তকযা ৩২ বাগ, থমাৎ ৬৮ বালগয রোগত জমাগযতা প্রাথরভক জথলক শুরু কলয এআচ এ র মমন্ত। তকযা ৩২ বাগ 
উত্তযদাতালদয ারযফারযক ভারক অ ১০,০০০ টাকায নীলচ, নযরদলক কলিার গ্রুলয ৫৫ বাগ উত্তয দাতায অ ১০০০০ টাকায 
নীলচ মা জথলক প্রভারণত  জম প্রকে এরাকায উকাযলবাগীলদয অলয রযভাণ ফৃরি জললছ। াাার উকাযলবাগীলদয ২৯ 
বাগ গৃরণী, ফাকী ৭১ বাগ কভমংস্থালনয ালথ জরড়ত নযরদলক কলিার গ্রুলয ৮৭ বাগ গৃরণী । উকাযলবাগীলদয জায ভলধয 
যললছ চাকুযীজীরফ )৩%( েুদ্র ফযফাী )৩%(,  দরজম )২৭%(, এভব্রডাযী )১২%( ালটয কাজ )৫%( স্তরে )১৬%(, জভাফাআর 
ারবমরং )২%(, আলরকরেরান )১%(, গফারদশু )৫%(, রদনভজুয )৫%(, ফারটক ফুরটক )১%(, তযরঞ্জ )১%( ফরি গৃরণী। 
প্ররেলনয ূলফম উকাযলবাগীলদয গড় ভারক অ রছর ৭৯৭ টাকা মা প্ররেলনয য জফলড় দারড়ললছ ৩৩২২ টাকা। নযরদলক 
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কলিার গ্রুলয অ ১৩৭১ টাকা। উপকারল্ল াগীল্লদর শককরা ৪৮ বাগ গত এক ফৎয এ রনলজলদয ঘযফাড়ী বতযী  জভযাভত 
কলযলছন মা কলিার গ্রুলয জনয তকযা )২৮%( বাগ। জছলরলভললদয রোখালত উকাযলবাগীলদয গড় ফয ৪৯৩ টাকা জথলক 
ফৃরি জল ১১৫১ টাকা ললছ। নযরদলক কলিার গ্রুলয এআ অ জফলড়লছ ৩৯১ টাকা জথলক ৭৬৪ টাকা। উকাযলবাগীলদয 
রফদুযৎলতয ফযফায ২৭ বাগ জথলক ফৃরি জল ৬৯ বালগ উন্নীত ললছ। নযরদলক কলিার গ্রুলয উত্তযদাতালদয এআ ফৃরিয ায 
২২% জথলক জফলড় ৫৫% বাগ ললছ।  

উকাযলবাগী রনফমাচন প্ররক্রায জেলে তকযা ৮০ বাগ উত্তযদাতা ফলরলছন রনফমাচন প্ররক্রা রনযলে ললছ রকন্তু ১৮ বাগ 
ফলরলছন রনফমাচন প্ররক্রা ুষ্ঠ রন। উকাযলবাগীলদয ২৩ বাগ উত্তযদাতা ফলরলছন প্ররেলণয রফল তালদয ছলন্দয রছর না। 
াাার ১৩ বাগ উকাযলবাগী ফলরলছন প্ররেন জভাটাভুরট ভানম্মত রছর। রধকাং উত্তযদাতা ফলরলছন প্ররেলণয রযলফ 
জভালটআ উলমাগী রছর না। রফলল কলয মমাপ্ত অলরা, ফায ফযফস্থা, তাভাো, ব্দদূলণ জাগায স্বেতায রফলগুলরা ফড় ধযলনয 
চযালরঞ্জ রছর।  

উাত্ত রফলেললণ জদখা জগলছ তাুঁত, জরাআ, এভব্রডাযী, ালটয ফযাগ বতযীয ালথ জম কর উকাযলবাগীযা জরড়ত তালদয অ 
ফমারধক। উকাযলবাগীলদয তকযা ২৩ বাগ প্ররেলণয রফল থমাৎ জম জেড এ তালদয প্ররেন জদা ললছ জরট ছন্দ 
কলযনরন। প্ররেলণয ভান িলকম রধকাং উত্তযদাতা বার ফরলর ১১ তাং উত্তযদাতা এ রফল তালদয উলদ্বলগয কথা ফযক্ত 
কলযলছন। উত্তযদাতালদয একরট ফড় ং )৬৬%( জেলডয ভলধয জরাআলক ফমারধক উলমাগী থমাৎ অফধমনভূরক  জটকআ 
রললফ রচরিত কলযলছন। উত্তরদাতাল্লদয তকযা ৪৬  বাগ ফলরলছন প্ররেণ  ঋণ াায য তাুঁযা রনলজযাআ উৎাদনকাযী 
প্ররতষ্ঠান স্থান কলযলছন এফং কভলে ২২৮ জন স্থানী ফারন্দায কভমংস্থালনয ুলমাগ ৃরি কলযলছন। তলফ ৫৪ তাং 
উত্তযদাতা ফলরলছন ভূরধলনয বাফ  চারদাভূরক জেড না থাকায কাযলণ প্ররেণ াায লয রনলজযা রফরনলালগয ুলমাগ 
ৃরি কযলত ালযন রন। উকাযলবাগীলদয ৫০ বালগয রধক উত্তযদাতা ফলরলছন প্ররেলণয কাযলণ তালদয রফরনলালগয ুলমাগ 
ৃরি ললছ। কভমস্থলর জফতন ফৃরি জললছ, অথম াভারজক ফস্থায উন্নরত ললছ এফং অত্ম-কভমংস্থালনয ুলমাগ ৃরি ললছ। 
উকাযলবাগীয ৬২ তাং  জারনললছন জম তাযা প্ররেণ জনফায য ঋণ জল রফরবন্ন জেড এ রফরনলাগ কযলত েভ ললছন 
এফং ৪৫ তাং উকাযলবাগী জারনললছন তাযা ঋলণয থম রদল রফরবন্ন জেড এয ভাধযলভ নানারফধ ণয উৎাদন কলযলছন। তলফ 
উৎারদত লণযয গুণগতভান, রডজাআন আতযারদয জেলে ভূরযালণয ভাধযলভ জদখা মা গতানুগরতক ধাযালত ৮৪ বাগ ণয বতযী কযা 
ললছ, মা ফাজালয তীব্র প্ররতলমারগতায ভুলখাভুরখ ললছ। উকাযলবাগীলদয একরট ফড় ং )গলড় ৩০ বাগ( ফলরলছন উৎারদত 
ণয ফাজাযজাতকযলণ নানারফধ চযালরলঞ্জয ভুলখাভুরখ ললছন মায ভলধয যললছ তীব্র প্ররতলমারগতা )৩৪%(, মমাপ্ত রফক্রলকলন্দ্রয 
বাফ )৪০%( গুণগত ভানম্মত না া )১৮%( ভূলরযয অরধকয )৪৮%( , চারদা কভ া রনরভত উৎাদন )২৬%(, 
মুগলালমাগী রডজাআন না া )১০%( আতযারদ।  

প্রাপ্ত তথযারদ রফলেললণয ভাধযলভ প্রতীভান  জম উৎারদত লণযয গড় খযলচয তুরনা )১৭০৩ টাকা( গড় রফক্র ভূলরযয রযভাণ 
)৫৭১০ টাকা( মা লনকটা রাবজনক। উকাযলবাগীলদয ারফমক জীফনমাোয ভান রফলেললণয ভাধযলভ জদখা মা ৪৩ তাং 
উত্তযদাতা প্রকলেয ভান িৃক্ত ায ূলফময জীফন মাোয ভালনয তুরনা প্রকলেয ালথ জরড়ত ায কাযলণ জীফনমাোয ভান 
লনকটা উন্নত ললছ। জম গুলরায ভলধয যললছ ুলভ খাফায, উন্নত ফত ফাড়ী, উন্নত রচরকৎা  স্বাস্থয জফা, ন্তালনয জরখাড়া 
কযালনায ুলমাগ ৃরি, ঞ্চ াভারজক ভমমাদায উন্নরত  স্বীকৃরত, রফলনাদলনয ুলমাগ আতযারদ। উত্তযদাতালদয প্রা ৯০ বাগ ভররা 
া তালদয নানারফধ উন্নরত ললছ। মায ভলধয ৯৮ বাগ ভররা উত্তযদাতা ফলরলছন তাুঁযা প্ররেলণয ভাধযলভ রনলজলদয দেতা 
ফৃরি কযলত েভ ললছন, ৮৭ বাগ ভররা উত্তযদাতা রনলজলদয কভমদেতা ফৃরি কযলত েভ ললছন ৬৩ বাগ ভররা উত্তযদাতা 
রফরনলালগয ালথ িৃক্ত ললছন এফং ৩০ বাগ নাযী উত্তযদাতা স্থানী মমাল রনলজলদয প্রররেত কযায ুলমাগ জললছন। 
নযরদলক ৮০ বাগ নাযী উকাযলবাগী াভারজক ভমমাদা  কতৃমত্ব ফৃরিয কথা ফলরলছন এফং ৫৫ বাগ নাযী উত্তযদাতা াভারজক 
জনতৃত্ব জদফায জমাগযতা জমন কলযলছন। উকাযলবাগীলদয ভলধয ২০ তাং তালদয ঞ্চলয ২০ বাগ কৃরল উৎাদলন রফরনলাগ 
কলযলছন এয াাার ৫০ বাগ যারয খাদযয, ৪৬ বাগ াুঁ-ভুযগী ারন, ৮ বাগ ভৎয উৎাদন, ৪০ বাগ গফারদ শুারন, 
৮ বাগ ফরজ চালল, রফরনলাগ কলযলছন। 

উকাযলবাগী  কলিার গ্রুলয উত্তযদাতালদয রযফালযয াপ্তারক খাদয তাররকা রফলেলণ কলয জদখা মা জম উকাযলবাগীলদয 
প্রা ৯০ বাগ তালদয খাদয তাররকা ুলভ খাফায ংগ্র কলযলছন, নযরদলক কলিার গ্রুলয ৭৫ বালগয জেলে ুলভ খাফায 
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গ্রলণয প্রফণতা রেয কযা মা। উকাযলবাগীলদয ৭০ বাগ উত্তযদাতায রবজ্ঞতা লরা তাুঁযা রফরবন্ন জেড এ প্ররেণ জনায 
কাযলণ ফাড়রত উাজমন কযলত েভ ললছন। 

রফরবন্ন জেলডয ালথ জরড়ত উকাযলবাগীলদয ভারক গড় অলয তুরনা কলয জদখা জগলছ জভাফাআর ারবমরং  আলরকরেরানলদয 
অলয রযভাণ ফমারধক )১০৪৩৭ টাকা( নযরদলক জরাআ জথলক প্রাপ্ত ভারক গড় অ ৪৪১১ টাকা, তাুঁত জথলক প্রাপ্ত ভারক গড় 
অ ৩৪৫৪ টাকা এফং এভব্রডাযী  াটজাত দ্রফয )ফযাগ( জথলক প্রাপ্ত গড় ভারক অ ২০০০ টাকা। 

উলযাক্ত তথযারদ ভূরত নভুনা জরয জথলক  ংগৃীত। নভুনা জরযলয প্রাপ্ত তথযারদয ালথ গুণগত িরতলত প্রাপ্ত তথযারদয রফলল 
কলয জকঅআঅআ, এপরজরড, জকআ স্টারড জথলক প্রাপ্ত তথযারদ ংমুক্ত কযা ললছ। গুণগত িরতলত প্রাপ্ত তথযারদ রধকাং জেলে  
ংখযাতারত্বক তথযারদলক ভথমন কলযলছ। থমাৎ প্রাপ্ত তথযাফরী জথলক প্রতীভান  জম, প্রকলেয ভাধযলভ উকাযলবাগীলদয ারফমক 
অথম-াভারজক ফস্থায উন্নরত ললছ । রফলল কলয রধকাং নাযী উকাযলবাগী প্রাপ্ত প্ররেলণয ভাধযলভ রনলজলদযলক ফযফা 
উলদযাক্তা লত েভ ললছন। াাার এআ প্রকলে জরড়ত থাকায কাযলণ রনলজলদয কভমংস্থালনয ুলমাগ ৃরি ললছ।  জআলঙ্গ 
রনলজলদযলক অত্মকভমংস্থানভূরক কভমকালন্ড রনলারজত কযলত েভ ললছন। একআলঙ্গ জকউ জকউ রনজ উলদযালগ স্বতন্ত্র ফযফা 
প্ররতষ্ঠান গলড় তুলরলছন। অ ফৃরিয ভাধযলভ উকাযলবাগীযা রনলজলদয ফাস্থানলক উন্নত কযলত েভ ললছন, উন্নতভালনয  
খাফায জখলত াযলছন, জছলর জভললদয জরখাড়া কযালনা ম্ভফ লে, রচরকৎা  স্বালস্থযয উন্নরতলত ফয কযলত েভ লেন, 
রনলজলদয ভমমাদা  কতৃমত্ব ারযফারযক  াভারজকবালফ ফৃরি কযলত েভ ললছন। াাার রনলজলদয উৎারদত ণয াভগ্রীলক 
ফাজাযজাত কযলণয ররংলকজ বতযী কলযলছন। তলফ নানারফধ পরতায  াাার রকছু ীভাফিতা রেয কযা কযা জগলছ। 
জমগুলরায ভলধয যললছ কর উলজরা রডলপ্ল জন্টায স্থান না কযা, রফরলম্ব জেরনং কামমক্রভ শুরু কযা, রফরলম্ব ঋণ ছাড় কযা, 
ভাঠ মমাল মথামথবালফ তদাযরক না কযা, ঋলণয থম )রকছু রকছু জেলে( নয খালত ফয কযা, উৎারদত ণয াভগ্রী 
ফাজাযজাতকযলণয প্ররতফন্ধকতা, লণযয গুণগতভান উন্নতভালনয না া, উকাযলবাগী রনফমাচলন ফারযক প্রবাফ, ঋণ রফতযণকাযী 
করভরটয কামমকয তদাযরকয বাফ এফং রাবজনক জেড রনফমাচন কযা প্রাপ্ত ঋলণয থম রযলালধ রফররম্ভত া এফং কখলনা 
কখলনা েরতয মু্মখীন া। 
  
৮.২ ুারযভূঃ 
 

i. বরফলযৎ প্রকে ফাস্তফালনয জেলে রডরর এফং এরডরলত থম ফযাে, থম ফভুরক্ত  ফযলয জেলে ভ, থম 
ফযালেয রযভাণ  থম ফযলয রফলগুলরা গবীযবালফ ভরনটয কযলত লফ। 

ii. জপ্রললণ রনলারজত প্রকে রযচারলকয মালত ঠাৎ কলয ফদরী ল নযে চলর না মা জরদলক জখার যাখলত 
লফ। 

iii. ভাঠ মমাল জপ্রললণ রনলারজত কভমকতমালদয রনযরফেন্নবালফ প্রকে কামমক্রলভ িৃক্ত কযলত লফ। 
iv. যফযা  জফাখালত ফযােকৃত থম মথাভল ফয কযায জনয কলঠায নজযদারয  ভরনটরযং কযলত লফ। 
v. বরফলযলত এ প্রকে ফাস্তফালন এরাকায চারদা নুমাী জেড রনফমাচন কযায উয জজায জদা। 
vi. রফরবন্ন জেলডয ভাধযলভ উৎারদত ণযাভগ্রীয গুণগত বফরিয, রডজাআন আতযারদ উন্নত ভালনয লত লফ। 
vii. অত্মকভমংস্থান ৃরিয জেলে প্ররেণপ্রাপ্ত জেড রবরত্তক উকাযলবাগীলদয মমাপ্ত ঋণ ফযালেয ফযফস্থা বরফলযত 

প্রকলে কযা জমলত ালয। 
viii. প্ররেনপ্রাপ্ত উকাযলবাগীলদয জেড নুমাী প্রলাজনী উকযণ যফযা কযায ফযফস্থা কযা। 
ix. তযাধুরনক পযান  রডজাআন এয ালথ প্ররেক  প্ররেনাথমীলদয রযরচত কযা দযকায, মালত উৎারদত 

লণযয ভান উন্নত   ,মা ফাজালয চারদা ৃরিলত াাময  কযলফ। পযান রডজাআনাযলদয ভাধযলভ স্থানী মমাল 
প্ররেলণয ফযফস্থা কযা জমলত ালয। 

x. উকাযলবাগীলদয উৎারদত ণযাভগ্রী ফাজাযজাতকযলণয জেলে ভালকমট ররংলকজ বতযী কযা জরুযী। প্ররেণ 
যফতমী ভল াপ্লাআ জচআন )supply chain( এফং বযারু জচআন )value chain( ৃরিয ভাধযলভ উৎারদত লণযয 
ভালকমট ররংলকজ বতরয কযলত লফ। অড়ং, ব্রযাক, যঙ, কারুল্লী, কারুণয, স্বলদী যাজধানীয এআ ধযলনয 



‚উত্তযাঞ্চলরয তদরযদ্রলদয কভমংস্থান রনরিতকযণ কভমূচী (ংলারধত)”-এয প্রবাফ ভূরযান 
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২০১৭ 

রফরবন্ন প্ররতষ্ঠালনয প্ররতরনরধলদয রনল প্রকলেয প্ররেণপ্রাপ্ত ুরফধালবাগীলদয উৎারদত লণযয ভান ফাজাযজাতকযণ 
এফং এআ ভস্ত ণয মালত তাুঁযা ক্র কলয জ ফযাালয কভমারায ফযফস্থা কযা জমলত ালয। রফরবন্ন দাতা ংস্থা 
জমভন জাআকা, রজঅআলজড, াল্ডম রবলনয ভলতা প্ররতষ্ঠানগুলরায ালথ ণয উৎাদনকাযীলদয ররংলকজ কলয রদলর 
ফড় ধযলনয পরতা অলত ালয। কৃরল খালত ভালকমট ররংলকজ ৃরিলত পর প্রকে CATALYST এয ালথ 
লমারগতায ম্ভাফয ন্থা জফয কযা জমলত ালয। 

xi. প্ররেন জকলন্দ্রয ারফমক ফযফস্থনা প্ররেলনয উকাযণভূ  অবযন্তযীণ রযলফ প্ররেলনয উলমাগী লত 
লফ। প্ররেক, প্ররেনাথমী, জপ্রাডাকন ভযালনজায, প্রকে কভমকতমা, জক্ররডট ুাযবাআজায, রডলপ্ল জন্টায  
উলদযাক্তালদয ভলধয রনরফড় জমাগূলেয ভাধযলভ উৎাদনভুখী কভমকান্ডলক জটকআ কযলত লফ।  

xii. প্ররেনকারীন ভল ফাস্তরফক কারযগরয প্ররেলনয জনয প্রলাজনী জেরনং উকযলণয রনরভত যফযালয ফযফস্থা 
কযা। 

xiii. প্ররেনকারীন বাতা  উলদযাক্তায উকযণ  যঞ্জাভারদ ক্রলয অরথমক ফযালেয রযভান ফৃরি কযা। 
xiv. উকাযলবাগী নাযী প্ররেনাথমীলদযলক উৎাদনভূখী প্ররেলনয াাার ভাজ উন্নন রফলক লচতনতা ফৃরিয 

রলেয স্বাস্থয, রচরকৎা, খাদযাবা, প্রজনন স্বাস্থয, ফযফা উলদযাক্তা রালফ রকবালফ রনলজলদয গলড় জতারা মা, 
ফযফা জটকআ উন্নন আতযারদ রফলল প্ররেণ জদা দযকায। 

xv. ভররা উকাযলবাগীলদয ঋলণয থম াায প্ররক্রা অলযা জ, স্বে  দ্রুত কযলত লফ।  
xvi. পর প্ররেনাথমীলদযলক পর উলদযাক্তা রুান্তয এয রলেয জ লতম ফড় ংলকয ঋণ প্রদালনয ফযফস্থা গ্রণ 

কযা দযকায। 

xvii. নাযী প্ররেনাথমীলদয জকফরভাে দরগতবালফ  একরেত না কলয ভফা রভরতয ভাধযলভ তালদযলক 
প্রারতষ্ঠারনকবালফ স্বীকৃরত জদা  ঐ রভরতলক ফড় অকালযয লথময ঋণ ফযাে কযা দযকায, মা বরফলযত নাযী 
প্ররেনাথমীলদযলক ফড় ধযলনয উলদযাক্তা রুান্তয কযলত াাময কযলফ।  

xviii. ঋলণয ারফমক রযভাণ ফাড়ালত লফ। ফতমভালন ৫ জকারট টাকা, মা চারদায তুরনা প্রতুর। এআ টাকায রযভাণ 
অয কলকগুণ ফাড়ালত লফ। 

xix. জেড রবরত্তক দরী ঋণ াায জেলে জকান জকান দয ভভত ঋণ রযলাধ না কযায পলর নয দযগলণয 
ঋণ াায জেলে ৃি জরটরতা দ্রুত রনযন কযায প্রলাজনী ফযফস্থা বরফলযৎ প্রকলে গ্রণ কযলত লফ। 

xx. উকাযলবাগী রনফমাচন প্ররক্রা িূণমবালফ স্থানী প্রবালফয উলিম থাকলত লফ। 
xxi. বরফলযলত প্রকে ফাস্তফালন ভররা উকাযলবাগীলদয প্ররেণকালর প্রজনন স্বাস্থয, রশু ন্তানলদয জনয জড জকায 

জন্টায  ,ৃথক প্রোরন কে , জযি রুভ আতযারদয যাখায ফযফস্থা কযা জমলত ালয। 
xxii. চরভান প্রকে জম ধযলনয অলয ুলমাগ ৃরি কলযলছ তায অলরালক উত্তযাঞ্চলর প্রকোধীন াুঁচ জজরায জম কর 

উকাযলবাগীলদয ঋলণয অতা অনা রন, তালদযলক বরফলযৎ প্রকলে ন্তমবুক্ত কযায প্রলাজনী দলে গ্রণ 
কযলত লফ। 

xxiii. যংুলয ফরস্থত প্রদমনী  রফক্রলকন্দ্ররটয একরট ফযফা রযকেনা বতযী কলয দেবালফ চারালনা জমলত ালয। মরদ 
ম্ভফ  এআ প্রদমনী জকন্দ্ররট নয স্থালন স্থান কযা জমলত ালয  ,জমখালন একআ ধযলনয অলযা রকছু রফক্র জকন্দ্র 
যললছ এফং জক্রতালদয লজআ রফক্র জকন্দ্রগুলরা চজ ালখ লড় এফং একরট জটকআ Business Model নুযণ 
কলয এআ জকন্দ্রগুলরা রযচারনা কযা মা। 

xxiv. উলজরাগুলরালত ফরস্থত এক রুভ রফরি ‘জালক’ রনবময প্রদমনী  রফক্র জকন্দ্রগুলরা রতত্তয ফন্ধ কযা 
উরচৎ। মরদ ম্ভফ , তলফ উলজরায যগুলরালত ফযফারকবালফ গুরুত্বূমণ স্থালন ূনমাঙ্গ রফক্র  প্রদমনী জকন্দ্র 
স্থান কযা জমলত ালয। 

xxv. বরফলযৎ প্রকলেয জেলে জেডরবরত্তক উকাযলবাগী রনফমাচলন স্থানী চারদারবরত্তক জেডলক গ্রারধকায রদলত লফ 
এফং এয াাার নাযী উলদযাক্তালদয প্রলাজনী াতা প্রদান কযা জমলত ালয। 
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xxvi. রধক প্ররেণপ্রাপ্ত, দে  রবজ্ঞতািন্ন প্ররেকলদয ভাধযলভ উকাযলবাগীলদয প্ররেণ জদায ফযফস্থা 
কযলত লফ। 

xxvii. উকাযলবাগীলদয ভধয জথলক ভাস্টায জেআনায বতযীয ভাধযলভ প্রকে এরাকা ভররালদয প্রররেত কযায রলেয 
বরফলযলত রফলল প্রকে গ্রণ কযা জমলত ালয। 

xxviii. এআ প্রকে কভমংস্থালনয ুলমাগ ৃরি, ফযফা চারদা  জমাগালমালগয জেলে ম্ভফনা ৃরি কলযলছ। প্ররেলনয নতুন 
নতুন রদকভূ উলোচন কলযলছ, প্ররেলণয উকযলনয প্রলাজনীতা রচরিত কলযলছ, মা জকন্দ্রীবালফ নীরত 
রনধমাযকগলণয নজলয এলন বরফলযলত প্রকে প্রনন  ফাস্তফালনয ফাস্তফভুখী ফযফস্থা গ্রন কযলত লফ। 


