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1.8 প্রকবল্পি অ্ঙ্গনিনিক লক্ষযোত্রা (নডনপনপ অ্নুর্ায়ী) ........................................................... 3 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

নিি বােী সাি-সংবক্ষপ 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় অ্িগ্রসি জিবগাষ্ঠীি জীিি র্াত্রাি োি উন্নয়িসে সােনগ্রক এলাকাি উন্নয়ি নিনিি কিাি লবক্ষয 

সস্পূণ ব নজওনি অ্র্ বায়বি 3680.84 ল ক্ষ টাকা প্রাক্ক রলত ব্য ল্প য় জুলাই, ২০১৫ মর্বক জুি, ২০২0 মেয়াবদ িাস্তিায়বিি জন্য প্রকল্পটি 

গ্রেণ কিা হ য় । পরব তীল্প ত ১ ব ছর মেয় াদ বৃরি এবং 3680.84 লক্ষ টাকার পরর বল্প ত ে ৬৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কনলি ব্যবয় জুলাই, 

২০১৫ মর্বক জুি, ২০২১ মেয়াবদ িাস্তিায়বিি জন্য প্রকল্পটি 1ে সংব ািি আকাবি গ্রেণ কিা েবয়বছ। পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবলি ৩টি 

মজলাি ২6টি উপবজলায় ফবলি িতুি িাগাি বিনি, কৃষক প্রন ক্ষণ, োবকবট ম ড স্থাপি, কৃনষ পনিিািবদি আত্মকে বস্থাি সৃনষ্ট কিা 

ইিযানদি োধ্যবে সািা িছি ফল উৎপাদি ও সংগ্রবেি কে বকাণ্ড িাস্তিানয়ি েবে। প্রকবল্পি শুরু েবি জুি ২০১৯ পর্ বন্ত আিএনডনপবি 

িিাে প্রদাি কিা েবয়বছ ৪২৬৮.০০ লক্ষ টাকা। িিােকৃি এ অ্বর্ বি নিপিীবি অ্র্ বছাড় কিা েবয়বছ ৪২৬৮.০০ লক্ষ টাকা এিং অ্র্ ব 

ব্যয় কিা েবয়বছ ৪২৫৭.০২ লক্ষ টাকা। চলনি ২০১৯-২০২০ অ্র্ বিছবি প্রকল্পটিি অ্নুকূবল িিাে প্রদাি কিা েবয়বছ ১০০৭.০০ লক্ষ 

টাকা র্াি নিপিীবি এনপ্রল ২০২০ পর্ বন্ত ব্যয় কিা েবয়বছ ৩৮২.০০ লক্ষ টাকা। অ্র্ বাৎ প্রকল্পটিি ক্রেপুনিি আনর্ বক অ্গ্রগনি ৪৬৩৯.০২ 

লক্ষ টাকা র্া মোট প্রকল্প ব্যবয়ি ৭5.04%। আইএেইনড কতৃবক গুরুত্ব নিবিচিা কবি  চলনি অ্র্ বিছবি ( 2019-2020) নিনিড় 

পনিিীক্ষবণি জন্য প্রকল্পটিবক নিি বাচি কিা েবয়বছ। 

 

প্রকল্পটিি লক্ষয েবে 5,000 টি পনিিাি অ্ন্তর্ভ বি কবি 5,০00 টি নেশ্র ফল িাগাি সৃজি কিা মর্খাবি আে, োল্টা, নলচু, আিািস, 

মেঁবপ এিং অ্ন্যান্য নেশ্রফল চাষ কিা েবি (পানিি উৎস উন্নয়ি, প্রন ক্ষণ/উিুধকিণ সফিসে) এিং উবেশ্য েবে পাি বিয চট্টগ্রাবেি 

প্রিযন্ত এলাকায় মটকসই জীিিোি ও আর্ ব-সাোনজক অ্িস্থা উন্নয়িকবল্প ৫,০০০ দনিদ্র কৃষক পনিিািবক প্রকবল্প অ্ন্তর্ভ বি কবি ২,৫০০ 

টি ১.৫ একবিি এিং ২,৫০০ টি ০.৭৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে িাবদি আবয়ি সুবর্াগ সৃনষ্টকিা। আইএেইনড’ি 

TOR অ্নুর্ায়ী প্রকল্প এলাকাি ১৫% এলাকা এই নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি আওিায়  মিয়া েবয়বছ। এই নেবসবি পাি বিয চট্টগ্রাে 

অ্ঞ্চবলি প্রনিটি মজলাি ২টি কবি উপবজলা েবি মোট ৬০০ জি িাগাি োনলকবক সেীক্ষাি িমুিা নেবসবি মিয়া েবয়বছ। এছাড়া পাি বিয 

চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব, প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবাগণ এিং কৃনষ গবিষণা মকন্দ্র েবি মোট ১২ জিবক Key Informant নেবসবি 

interview কবি ও িমুিাকৃি প্রবিযক উপবজলায় ২টি কবি মোট ৬টি এফনজনড (বোট ৭২ জি) এিং স্থািীয় পর্ বাবয় কে ব ালাি 

(কে ব ালায় অ্ং  গ্রেণকািী নছল ৪২ জি) োধ্যবে Qualitative িথ্য সংগ্রে কিা েবয়বছ। িাগাি এিং অ্ন্যান্য অ্বঙ্গি িাস্তি 

অ্িস্থা পর্ ববিক্ষণ ও পর্ বাবলাচিা কিা েবয়বছ। প্রকল্প অ্নফস েবি ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যানদ সংগ্রে কবি িা পর্ বাবলাচিা কিা েবয়বছ। 

SWOT Analysis এি োধ্যবে প্রকবল্পি সিলিা, দুি বলিা, সুবর্াগ ও ঝুঁনক (SWOT) সংক্রান্ত নিষয়গুবলা নিরূপণ কিা 

েবয়বছ। সেীক্ষায় প্রাপ্ত উপািগুবলা সম্পাদিা কবি SPSS প্যাবকজ ব্যিোবিি োধ্যবে প্রনক্রয়াজাি কিা েবয়বছ। সািনণ, গ্রাফ ও 

চাবট বি োধ্যবে উপাি নিবেষণ ও স্পষ্টীকিণ কিা েবয়বছ এিং Implication সম্ববে ব্যাখ্যা মদওয়া েয়। 

 

খািা জনিবপি িমুিাকৃি 359টি ১.৫ একি কৃষবকি ফল িাগাবি িথ্যানদ নিবেষবণ মদখা র্ায়, প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 1157টি এিং 

িাগাি প্রনি গড় গাবছি সংখ্যা পাওয়া র্ায়নি 514টি। পানিি অ্িাি ও মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 356টি 

এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 158টি।  এছাড়া গ্যাপ নফনলং এ িমুিাকৃি 359টি ১.৫ একি কৃষবকি ফল িাগাবি 

িথ্যানদ নিবেষবণ প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 83টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাবছি সংখ্যা পাওয়া র্ায়নি 20টি। পানিি অ্িাি ও মপাকা-

োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 16টি এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 4টি । এছাড়া িমুিাকৃি 241টি 

0.75 একি কৃষবকি ফল িাগাবি িথ্যানদ নিবেষবণ প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 826টি কবি গাছ পাওয়াি কর্া র্াকবলও পাওয়া নগবয়বছ 

625টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাছ পাওয়া র্ায়নি 237টি। পানিি অ্িাি ও মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 

168টি এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 69টি।  এছাড়া গ্যাপ নফনলং এ িমুিাকৃি 241টি 0.75 একি কৃষবকি ফল 

িাগাবি িথ্যানদ নিবেষবণ প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 45টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাবছি সংখ্যা ঘাটনি িবয়বছ 10টি। পানিি অ্িাি ও 

মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 8টি এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 2টি। 

প্রকবল্পি আওিায় ২৫০টি পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ কাজ িািদ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা িবয়বছ। ১১৩টি পানিি উৎস/িাঁি 

নিে বাণ কাজ িািদ ব্যয় কিা েবয়বছ ৬০৮.৯১ লক্ষ টাকা। সকল কার্ বাবদ ই ০৭/০৬/২০১৯ েবি ২০/০৬/২০১৯ িানিবখি েবধ্য সম্পন্ন 
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কিা েবয়বছ। প্রকবল্পি িাস্তিায়ি 2015 সাবল শুরু েবলও গুরুত্বপূণ ব এ অ্ংগটিি ক্রয় ও িাস্তিায়ি শুরু কিা েবয়বছ প্রায় ৪ িছি পবি। 

এছাড়া অ্নুবোনদি ৫০০০টি িাগাবিি জন্য োত্র ১২৫টি োবকবট ম ড নিে বাবণি সংস্থাি িবয়বছ। অ্র্ বাৎ ৪০টি নেশ্র ফল িাগাবিি জন্য 

১টি কবি োবকবট ম ড নিে বাণ কিা েবে। অ্নুবোনদি নডজাইবি োবকবট ম বডি আয়িি প্রস্থ 5 ফুট এিং বদঘ বয 8 ফুট। ফবল ৪০টি 

িাগাবিি উৎপানদি ফল িাজািজািকিবণি জন্য ১টি োত্র অ্িযন্ত কে আয়িবিি োবকবট ম ড নিে বাণ কিা েবে। িনিষ্যবি উৎপানদি 

ফল নিক্রবয়ি জন্য নিনে বি োবকবট ম বড মিয়া েবল জায়গা প্রানপ্ত নিবয় কৃষকগবণি েবধ্য িন্দ সৃনষ্টি প্রকট সম্ভািিা িবয়বছ। প্রকবল্পি 

আওিায় োত্র ২৫০টি পাওয়াি পাম্প ও পাইপসে পানিি ট্াংক, পানিি উৎস উন্নয়বি ২৫০টি িাঁি নিে বাণ এিং ২৫০টি পানিি ট্াংক 

স্থাপবিি জন্য অ্িকাঠাবো নিে বাবণি গৃনেি ব্যিস্থা িবয়বছ। প্রকবল্পি উবেশ্য অ্জববি গুরুত্বপূণ ব নিষয় েবলা- সৃজিকৃি িাগাবি মসবচি 

ব্যিস্থা নিনিি কিা। মিন িিাগ এলাকাবিই পানিি অ্িাি পনিলনক্ষি েবয়বছ এিং প্রকল্প এলাকায় পানিি উৎস উন্নয়বিি নিষয়টি 

পুবিাপুনি নিনিিকিবণ গৃহ ীত ব্য ব স্থা চানেদাি তুলিায় একিাবিই অ্প্রতুল। এেিািস্থায়, মর্ িাগাি োনলকগণ প্রকবল্পি উি সুনিিানদ 

মর্বক িনঞ্চি েবয়বছ িাঁিা িীষণিাবি অ্সন্তুষ্ট িবল জািায়।  

 

প্রাপ্ত িথ্য/উপাি পর্ বাবলাচিাি নিনিবি পর্ ববিক্ষণ কবি মদখা র্ায়, প্রকল্পটিি ক্রয় সংক্রান্ত অ্গ্রগনি কে। প্রকবল্পি আওিায় ১৭টি 

প্যাবকবজ পণ্য ক্রয় িািাদ ১৬৮৩.৬৪ লক্ষ টাকা এিং ৩টি প্যাবকবজ কার্ ব ক্রয় িািদ ১৭১৪.৫০ লক্ষ টাকাসে মোট ৩৩৯৮.১৪ লক্ষ 

টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। এ সংস্থাবিি নিপিীবি ১৮১৯.১২ লক্ষ টাকাি ক্রয় কার্ বক্রে সম্পন্ন কিা েবয়বছ র্া মোট ক্রবয়ি জন্য সংস্থািকৃি 

অ্বর্ বি ৫৩.৫৩%।  

পূবি ব িমুিাকৃি ১.৫০ একি িাগাবিি 359 জি কৃষক িছবি গবড় 9141.13 টাকা আয় কিবিি এিং িমুিাকৃি 0.75 একি িাগাবিি 

241 জি কৃষবকি িছবি গবড় 4625.51 টাকা আয় কিবিি। িিবোবি িাবদি গড় আয় বৃনধ মপবয়বছ। 

নডনপনপ পর্ বাবলাচিা কবি মদখা র্ায় মর্, ফবলি সংগ্রবোিি অ্পচয় মিাি ও সঠিকিাবি সংিক্ষবণি উপি কৃষকবক প্রন ক্ষবণি ব্যিস্থা 

িাখা েয়নি, র্া খুিই প্রবয়াজি নছল। িনিষ্যবি উৎপানদি প্রচুি ফবলি িাজািজািকিণ ও সংিক্ষবণি সুষ্ঠু মকাি রূপবিখা মিই। 

 

সেীক্ষা প্রনিবিদবিি সুপানি  অ্নুর্ায়ী প্রকবল্পি নডজাইি কিা েয়নি। এেিনক মিইজলাইি সাবি ব িা কবি প্রকল্পটি গ্রেণ কিা েয়। 

পধনিগিিাবি িাগাি সৃজি িা কিা, নিয়োনুর্ায়ী মসচ প্রদাি িা কিা, সিকবিাি সাবর্ চািা পনিিেণ িা কিা, অ্প্রতুল্য পিাে ব মসিা 

ও সেয়েি মপাকা োকড় দেি ব্যিস্থাপিাি অ্িাবি চািা োিা র্াওয়া ইিযানদ নিষয় পনিলনক্ষি েবয়বছ। িিবোি অ্িস্থায় সৃনজি 

িাগাি র্াবি ক্ষনিগ্রস্ত িা েয় মস নিষবয় প্রকল্প কতৃবপক্ষ কতৃবক েনিটনিং ব্যিস্থা মজািদাি কিাি পা াপান  প্রবয়াজিীয় পিাে ব মসিা 

প্রানপ্তি নিষয়টি সেজ ও নিিি কিবি েবি; র্র্াসম্ভি দ্রুিিাি সাবর্ দিপত্র অ্নুবোদি প্রনক্রয়া সম্পন্ন কবি প্রকবল্পি অ্িন ষ্ট কাজ 

সম্পাদি কিবি েবি এিং অ্নুবোনদি ক্রয় পনিকল্পিায় িনণ বি ক্রয় পধনিি ব্যিযয় েওয়াি নিষয় সম্পবকব প্রকল্প পনিচালবকি েিােি 

মিওয়া মর্বি পাবি; অ্নুবোনদি সংস্থাি অ্নুর্ায়ী পানিি উৎস সৃনষ্টি জন্য িাঁি নিে বাণ কাজ দ্রুি সম্পন্ন কিবি েবি। এছাড়া িনিষ্যবি 

এ সুনিিা বৃনধ কিা সেীচীি েবি; প্রকবল্পি উবেশ্য অ্জববি অ্নুবোনদি োবকবট ম ড নিে বাণ কাজ জরুিী নিনিবি সম্পন্ন কিবি েবি; 

িাগাি পনিচর্ বাি মক্ষবত্র কৃষকিা র্াবি সেয়বপাবর্াগী পদবক্ষপ গ্রেণ কিবি পাবি মস নিষয়টি নিনিিকিবণ প্রকল্প কতৃবপক্ষবক েনিটনিং 

ব্যিস্থা মজািদাি কিবি েবি। 

 

এরপ্রল 2020 পর্ েন্ত আ রথ েক অ গ্রগর ত 4639.82 ল ক্ষ টাকা, র্ া মে াট প্রক ে ব্য ল্প য় র 75.04% এবং ব া স্তব অ গ্রগ রত প্র ায় 84%। পর্ ো প্ত 

পারনর উ ৎস উ ন্নয় ন, চা রহদ া ম োত া ল্প বক োল্প ক েট মস ল্প ের রবস্তৃরত এবং ফ ল্প লর স ংগ্রল্প হাত্তর অ পচয় ম রাধ ও স ঠিকভাল্পব স ংর ক্ষল্প ের উপ র 

কৃষকল্প ক প্ররিক্ষল্প ে র ব্য বস্থা ক রল্প ত পারল্প ল এবং ভরবষ্যল্প ত উৎ পারদত ফ ল্প লর বাজার জাতক রে ও স ংরক্ষল্প ের সু ষ্ঠ ু রূপল্প রখা সু রনরদ েষ্ট কর া 

হ ল্প ল পাহাড়ী প্রতয ন্ত এলাকার হতদ র রদ্র্ য/কৃষকল্প দ র আ রথ েকভ াল্প ব স াবলরি করল্প ত এ টি একটি আ দ ি ে ও অ নুকরেীয় প্রকে রহল্প স ল্প ব পরররচরত 

পাল্প ব।  

 

মটকস ই কৃরষ ব্য বস্থায় নতুন পির ত গল্প ড় উঠা এ েন একটি ব্য বস্থ ার োধ্যল্প ে চাষা বাল্প দ র স াল্প থ স া োর জক, অ থ েন নরতক ও পর রল্প বিগত 

অ ন্যান্য রদকগু ল্প লার েল্প ধ্য স ংল্প র্াগ স্থারপত হ ল্প ব। মটকস ই কৃরষ এেন ভাল্পব পররকে না ও বাস্ত বায় ন করল্প ত হ ল্প ব মর্ন তা স ম্পদ স াশ্রয় ী, 

স াোরজকভাল্পব স হায় ক, বার েরজয কভাল্পব প্রর তল্প র্ারগত ামূ লক, পররল্প ব িগতভাল্পব উ পল্প র্াগী হ য় ।
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

প্রর্ে অ্ধ্যায় 

প্রকবল্পি নিিিণ 

1.1 প্রকবল্পি পটভূনে: 

সিকাি কতৃবক 1976 সাবল “পাি বিয চট্টগ্রাবেি উন্নয়ি মিাড ব” গঠি কিাি পি মর্বক নিনিন্ন উন্নয়ি প্রকল্প গ্রেণ ও িাস্তিায়ি 

কিা েবে। িাংলাবদব ি দনক্ষণ-পূি ব মকাবি অ্িনস্থি নিিটি মজলা র্র্াোঃ িাঙ্গাোটি, খাগড়াছনড় ও িান্দিিাি পািিবয মজলা 

নিবয় পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চল গঠিি। িাংলাবদব ি প্রায় এক দ োং  এলাকা নিনিন্ন উচ্চিাি পাোড় িািা মিনষ্টি। পাি বিয এ 

এলাকায় আিাদবর্াগ্য োঠ ফসলী জনে আবছ োত্র মোট জনেি ৫%। সেিল জনেি অ্িাবি এখাবি ফসল আিাদ 

সম্প্রসািবণি সুবর্াগ সীনেি। অ্ন্যনদবক, ক্রেিি বোি জিসংখ্যাি কািবণ কৃষকিা িাবদি খাবদ্যি চানেদা নেটাবি পাোবড়ি 

ঢাবল অ্পনিকনল্পি চাষািাদ কবি র্াবকি। এি ফবল একনদবক মর্েি ভূনে ক্ষয় এিং ভূনেি উৎপাদি ক্ষেিা হ্রাস পায় 

অ্ন্যনদবক পনিবিব ি িািসাম্যও িষ্ট েয়। এ এলাকাি জনে ফবলি িাগাবিি জন্য অ্িযন্ত উপবর্াগী, নকন্তু প্রিযন্ত এলাকাি 

অ্বিক পাোড়ী ভূনে এখিও আিাবদি আওিায় আিা সম্ভি েয়নি। িিবোবি পাি বিয এলাকায় মোট ভূনেি প্রায় ২২% উদ্যাি 

ফসবলি আওিায় আিাি সম্ভািিা িবয়বছ। পাি বিয চট্টগ্রাে এলাকাি ভূ-প্রাকৃনিক অ্িস্থাি ও আিোওয়া নিবিচিায়, এখাবি 

উদ্যাি ফসল আিাবদি অ্বিক সুবর্াগ িবয়বছ। দনিদ্র এিং প্রানন্তক কৃষকবদি উদ্যাি ফসল আিাবদ সম্পৃি কিা মর্বি পাবি। 

এি িািািানেকিায় অ্িগ্রসি জিবগাষ্ঠীি জীিি র্াত্রাি োি উন্নয়িসে সােনগ্রক এলাকাি উন্নয়ি নিনিি কিাি লবক্ষয সস্পূণ ব 

নজওনি অ্র্ বায়বি ৬৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কনলি ব্যবয় জুলাই, ২০১৫ মর্বক জুি, ২০২১ মেয়াবদ িাস্তিায়বিি জন্য আবলাচয 

প্রকল্পটি গ্রেণ কিা েবয়বছ। 

1.2 এক িজবি প্রকবল্পি সংনক্ষপ্ত নিিিণ 

1.  প্রকবল্পি িাে : পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

2.  উবদ্যাগী েন্ত্রণালয়/নিিাগ : পাি বিয চট্টগ্রাে নিষয়ক েন্ত্রণালয় 

3.  িাস্তিায়িকািী সংস্থা : পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব 

4.  প্রকবল্পি অ্িস্থাি : পাি বিয চট্টগ্রাবেি ৩ মজলাি ২6টি উপবজলা 

 

1.3 প্রকল্প অ্নুবোদি, সংব ািি, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃনধোঃ 

1.3.1 প্রকবল্পি িাস্তিায়িকাল: 

 নডনপনপ’ি িিি : িাস্তিায়িকাল  হ্রাস/বৃনধ 

)ক(  মূল অ্নুবোনদি : জুলাই 2015 েবি জুি 2020 - 

)খ(  সংব ানিি অ্নুবোনদি : জুলাই 2015 েবি জুি 202১ 12 োস 
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1.4 প্রকবল্পি অ্নুবোদি অ্িস্থা:  

আবলাচয প্রকল্পটি ৩৬৮০.৮৪ লক্ষ টাকায় সম্পূণ ব নজওনি অ্বর্ ব জুলাই,২০১৫ েবি জুি, ২০২০ মেয়াবদ িাস্তিায়বিি জন্য গি 

০৮/১২/২০১৫ িানিবখ োিিীয় পনিকল্পিা েন্ত্রী কতৃবক অ্নুবোনদি েয়। পিিিীবি মদখা র্ায়, নডনপনপবি নকছু নকছু  

অ্িযািশ্যকীয় অ্ঙ্গ িিা েয়নি। মর্েি- বজি সাবিি নপট বিনি, মঘিা মিড়া, িালাই িা ক, িাগাি পনিচর্ বাি ব্যয় ইিযানদ। 

োবকবট ম ড নিে বাণ ও পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য মর্ অ্র্ ব সংস্থাি িাখা েবয়বছ নছল িাি িািা োবকবট ম ড নিে বাণ ও পানিি 

উৎস উন্নয়ি সম্ভি িয়। িদী পবর্ি উপবজলাগুবলাবি কার্ বক্রে িাস্তিায়ি ও েনিটনিংবয়ি জন্য স্পীড মিাট, ডকুবেবে ি 

এিং নজআইএস ম্যানপং এি ব্যয় িিা েয়নি। এছাড়া প্রকবল্পি কে বকিবাবদি িিিষ ব িািা িিা েয়নি। ইিযানদ কািবি প্রকল্পটি 

সংব ািবিি প্রবয়াজিীয়িা মদখা মদয়। পিিিীবি ২০% সেয় বৃনধ ও 72% ব্যয় বৃনধ কবি প্রকল্পটি ৬৩৫০.০০ লক্ষ টাকায় 

জুলাই, ২০১৫ েবি জুি, ২০২১ মেয়াবদ িাস্তিায়বিি জন্য গি ১৩/০৩/২০১৮ িানিবখ োিিীয় পনিকল্পিা েন্ত্রী কতৃবক ১ ে  

স ংল্পি ারধত আকাল্পর  অ্নুবোনদি েয়। 

1.4.1 প্রকবল্পি প্রাক্কনলি ব্যয় (লক্ষ টাকায়): 

 নডনপনপ’ি িিি : মোট নজওনি প্রকল্প সাোয্য হ্রাস/বৃনধ 

)ক(  মূল অ্নুবোনদি : ৩৬৮০.৮৪ ৩৬৮০.৮৪ -  

)খ(  সংব ানিি অ্নুবোনদি : 6350.00 6350.00 - 2669.16 (72%) 

 

1.5 প্রকবল্পি লক্ষয 

5,000 টি পনিিাি অ্ন্তর্ভ বি কবি 5,০00 টি নেশ্র ফল িাগাি সৃজি কিা; মর্খাবি আে, োল্টা, নলচু, কলা, আিািস, 

মেঁবপ এিং অ্ন্যান্য নেশ্রফল চাষ কিা েবি (পানিি উৎস উন্নয়ি, প্রন ক্ষণ/উিুধকিণ সফিসে)। 

1.6 প্রকবল্পি উবেশ্য 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় মটকসই জীিিোি ও আর্ ব-সাোনজক উন্নয়িকবল্প ৫,০০০ দনিদ্র কৃষক পনিিািবক 

অ্ন্তভূ বি কবি ২,৫০০ টি ১.৫ একবিি এিং ২,৫০০ টি ০.৭৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে িাবদি আবয়ি 

সুবর্াগ সৃনষ্টকিণ। 

1.7 প্রকবল্পি কার্ বক্রে (আউটপুট) 

 ২৫০০ টি ১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে ২৫০০ পনিিাবিি আত্মকে বসংস্থাবিি সুবর্াগ সৃনষ্ট; 

 ২৫০০ টি ০.৭৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে ২৫০০ পনিিাবিি আত্মকে বসংস্থাবিি সুবর্াগ সৃনষ্ট; 

 ২৫০ টি পানিি উৎস উন্নয়বিি োধ্যবে মসচ সুনিিা বৃনধ। 

 উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ ও ব্যিস্থাপিা নিষবয় ৫০০০ কৃষবকি দক্ষিা উন্নয়ি; 

 আগ্রেী ও সংনেষ্ট ২৫০০ কৃষকবক নেশ্র ফল িাগাি সৃজবি প্রন নক্ষি কবি গবড় মিালা; 



3   
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 500 জি কৃষবকি উিুধকিণ সফি; 

 ৫০০ জিবক উদ্যাি িাস বািী এি উপি উবদ্যািা উন্নয়বি উন্নয়ি প্রন ক্ষণ প্রদাি; 

 ১২৫ টি োবকবট ম ড নিে বাণ 

1.8 প্রকবল্পি অ্ঙ্গনিনিক লক্ষযোত্রা (নডনপনপ অ্নুর্ায়ী) 

 (লক্ষ টাকায়) 

ক্রনেক 

িং 
অ্নুবোনদি অ্বঙ্গি িাে 

পনিকনল্পি লক্ষযোত্রা 

িাস্তি আনর্ বক 

১ ২ ৩ ৪ 

 (ক) িাজস্ব ব্যয়   

 সিিিাে ও মসিাোঃ   

১। অ্নফসািবদি মিিি ৩ জি ৪২.৪১ 

২। কে বচািীবদি মিিি ৩০ জি ২০৫.৩৭ 

৩। মোট িািানদ ৩৩ জি ২৫০.১৫১ 

৪। ভ্রেি, অ্নিনিি িািা, ডাক, কুনিয়াি, মটনলবফাি, মোিাইল, 

ইোিবিট, গাড়ী মিনজবে ি, গ্যাস ও জ্বালািী, ছাপা, 

নিজ্ঞাপি, েনিোনি, মপা াক ইিযানদ 

৩৩ জি ১০৫.৪০ 

৫। প্রন ক্ষণ, মসনেিাি ও কিফাবিন্স ২৭ জি ২২৮.৪০ 

৬। মিাপি সােগ্রী - ১৯৮৭.২৬ 

৭। সাি - ৭৪৯.৯৭ 

৮। সিা, মূল্যায়ি ৬ টি ৩৯.০০ 

৯। কনম্পউটাি সােগ্রী - ১২০.০০ 

১০। কৃনষ মেলা ও অ্ন্যান্য অ্নফস পনিচালিা ব্যয় ০৩ মজলা ১৭.৫০ 

১১। র্ািিােি মেিােি, কনম্পউটাি মেিােি, অ্নফস সিিাে ১৮ টি ১৮.০০ 

১২। গ্রাচুযইটি ৩৩ জি ১১৩.৬৬ 

 উপ-মোট (িাজস্ব):  ৩৮০৩.৩৬ 

 (খ) মুলিি খাি   

 সম্পদ সংগ্রেোঃ   

১৩। নপক-আপ (ডািল মকনিি) ৪টি, মোটি সাইবকল ১৬টি, 

পাওয়াি পাম্প ২৫০টি, নসবকচাি ৫০০০টি, োসুয়া ৫০০০টি, 

মিপবসক মেয়াি ৫০০০টি, সবয়ল মটস্টাি ৬টি, মডস্কটপ 

কনম্পউটাি ৩ মসট, ল্যাপটপ ১টি, ফবটাকনপয়াি ১টি 

- ৫১০.০৯৫ 

 নিে বাণ ও পূিবোঃ   

১৪। োবকবট ম ড ১২৫টি, পানিি উৎস ২৫০টি - ১৯১২.৫০০ 

 উপ-মোট (মুলিি):  ২৪২২.৫৯৫ 

 (গ) নফনজকযাল কনেিবজন্সী - ৬৪.০৪ 

 (ঘ) প্রাইস কনেিবজন্সী - ৬০.০০ 

 সি ববোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ): 
১০০%  ৬৩৫০.০০ 
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1.9 িৎসি অ্নুর্ায়ী আনর্ বক ও িাস্তি লক্ষযোত্রা  

প্রক ল্পের ন া ে    : পা ব েত য চট্টগ্রা ল্পের প্রতয ন্ত এল া কায় রেশ্র ফ ল চ া ষ (১ ে স ং ল্পিা রধ ত) প্রকে 

এল্পজ রির ন া ে/ রবভ া গ/ েন্ত্রন া লয়   : পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব, পাি বিয চট্টগ্রাে নিষয়ক েন্ত্রিালয় 

নিিিণ মোট িাস্তি ও আনর্ বক লক্ষযোত্রা ১ে িৎসি (2015-16)  ২য় িৎসি (2016-17)  ৩য় িৎসি (2017-18)  ৪র্ ব িৎসি (2018-19)  ৫ে িৎসি (2019-20)  

 িাস্তি 

পনিোি

/সংখ্যা 

খিচ মোট ওবয়ট আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

১ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ক. িাজস্ব অ্ঙ্গ                   

নজওনি অ্ঙ্গ                   

মিিি (কে বকিবা) ৪ জি 8.74 34.95 0.09 6.99 20.0 0.2 6.99 20.0 0.2 6.88 20.0 0.2 6.99 20.0 0.2 6.99 20.0 0.2 

মিিি (স্টাফ) ৩০ জি  3.01 92.94 0.02 15.00 16.1 0.4 18.58 20.0 0.5 18.588 20.0 0.5 18.588 20.0 0.5 22.17 23.9 0.6 

িাসা িাড়া ৩৪ জি 1.71 58.11 0.12 10.00 17.2 0.3 11.62 20.0 0.3 11.62 20.0 0.3 11.62 20.0 0.3 13.24 22.8 0.4 

উৎসি ৩৪ জি 0.63 21.32 0.01 4.23 19.8 0.1 4.263 20.0 0.1 4.26 20.0 0.1 4.26 20.0 0.1 4.29 20.2 0.1 

মেনডবকল িািা ৩৪ জি 0.42 14.28 0.04 2.50 17.5 0.1 2.86 20.0 0.1 2.86 20.0 0.1 2.86 20.0 0.1 3.12 22.5 0.1 

পাি বিয িািা (দূগ বে 

এলাকা িািা) 

৩৪ জি 1.03 35.08 0.01 6.00 17.1 0.2 7.02 20.0 0.2 7.02 20.0 0.2 7.01 20.0 0.2 8.03 22.9 0.2 

টিনফি িািা ৩0 জি 0.08 2.70 0.01 0.40 14.8 0.00 0.54 20.0 0.0 0.54 20.0 0.0 0.54 20.0 0.0 0.68 25.2 0.0 

কিবিন্স ৩৪ জি 0.03 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.0 

ন ক্ষা প্রবিাদণা ৩৪ জি 0.03 1.00 0.00 0.15 15.0 0.00 0.20 20.0 0.0 0.20 20.0 0.0 0.20 20.0 0.0 0.25 25.0 0.0 

ট্রান্সবপাট ব এিং টিএ ৩৪ জি 0.88 30.0 0.01 4.0 13.3 0.1 6.5 21.7 0.2 6.5 21.7 0.2 6.5 21.7 0.2 6.5 21.7 0.2 

অ্নিকাল ৪ জি  0.5 2.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.45 22.5 0.0 0.45 22.5 0.0 0.45 22.5 0.0 0.65 32.5 0.0 

ডাক, কুনিয়াি নিল ৩ 

অ্নফস 

0.17 0.5 0.00 0.05 10.0 0.0 0.10 20.0 0.0 0.10 20.0 0.0 0.10 20.0 0.0 0.15 30.0 0.0 

মটনলবফাি, মোিাইল, 

ইোিবিট নিল 

৩ 

অ্নফস 

0.33 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.0 

গাড়ী মিনজবে ি ১৯ টি 0.17 4.0 0.01 2.00 50.0 0.1 2.0 50.0 0.1 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

জ্বালািী ও গ্যাস ১৯ টি 1.30 30.0 0.08 4.00 13.3 0.1 6.50 21.7 0.2 6.50 21.7 0.2 6.50 21.7 0.2 6.50 21.7 0.2 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

নিিিণ মোট িাস্তি ও আনর্ বক লক্ষযোত্রা ১ে িৎসি (2015-16)  ২য় িৎসি (2016-17)  ৩য় িৎসি (2017-18)  ৪র্ ব িৎসি (2018-19)  ৫ে িৎসি (2019-20)  

 িাস্তি 

পনিোি

/সংখ্যা 

খিচ মোট ওবয়ট আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

নপ্রনেং ও িািাই ৩ 

অ্নফস 

1.67 5.0 0.01 1.00 20.0 0.0 1.0 20.0 0.1 2.0 20.0 0.0 1.00 20.0 0.0 1.00 20.0 0.0 

মস্ট িািী, নসল ও স্টাম্প ৩ 

অ্নফস 

3.33 10.00 0.03 2.00 20.0 0.1 2.00 20.0 0.1 2.00 20.0 0.1 2.00 20.0 0.1 2.00 20.0 0.1 

মপাষাক ৭ জি 1.00 0.00 0.20 0.0 0.20 20.0 0.0 0.20 20.0 0.0 0.20 20.0 0.20 20.0 0.0 0.20 20.0 0.0 

ক) ৫০০০ জিবক 

েটি বকালচাি উন্নয়বিি 

জন্য প্রন ক্ষণ (এক নদি) 

৫০০ টাকা িািা সে 

5000 0.05 25.00 0.07 1.00 4.0 0.0 10.00 40.0 0.3 10.00 40.0 0.3 4.00 16.0 0.1 0.00 0.0 0.0 

খ) ২৫০০ জি িাস বািী 

োনলকবক েটি বকালচাি 

উন্নয়ি নিষয়ক প্রন ক্ষণ 

(একনদি) ৫০০ টাকা 

িািা সে 

2500 0.05 12.50 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 40.00 0.1 7.50 60.00 0.2 

গ) ৫০০ জিবক উবদ্যিা 

উন্নয়বিি উপি প্রন ক্ষণ 

(৭ নদি) প্রনিনদবিি জন্য 

১৭৫০ টাকা িািা সে 

500 0.17 8.75 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 40.0 0.1 5.25 60.0 0.1 

ঘ) ১২৫০ জি কৃষকবক 

উিুধকিণ সফি ২০০০ 

টাকা িািাসে 

1250 0.02 25.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 40.00 0.3 15.00 60.0 0.4 

ঙ) 27 জি প্রকল্প 

কে বকিবাবদি মক 

ব্যিস্থাপিা নিষয়ক 

প্রন ক্ষণ 

27 0.10 2.70 0.01 0.00 0.00 0.00 2.70 100.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

মসনেিাি ও কিফাবিন্স মর্াক 0.00 5.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 2.50 50.0 0.1 0.00 0.00 0.00 

ক) সম্পদ (১.৫ একি 

িাগাবিি জন্য মিাপণ 

সােগ্রী ও অ্ন্যান্য 

প্রানিষ্ঠানিক সিিাে): 

২৫০০ িাগাি, িাগাি 

প্রনি ২৯১৫০ টাকা 

2500 0.29 728.75 0.19 29.15 4.0 0.8 291.5 40.0 7.9 291.5 40.0 7.9 116.60 16.0 3.2 0.0 0.0 0.0 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

নিিিণ মোট িাস্তি ও আনর্ বক লক্ষযোত্রা ১ে িৎসি (2015-16)  ২য় িৎসি (2016-17)  ৩য় িৎসি (2017-18)  ৪র্ ব িৎসি (2018-19)  ৫ে িৎসি (2019-20)  

 িাস্তি 

পনিোি

/সংখ্যা 

খিচ মোট ওবয়ট আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

খ) সম্পদ ক্রয় (১.৫ 

একি িাগাবিি গ্যাপ 

নফনলং এি জন্য মিাপণ 

সােগ্রী): ২৫০০ িাগাি, 

িাগাি প্রনি 4210 টাকা 

2500 0.04 105.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.21 4.0 0.1 42.10 40.0 1.1 42.10 40.0 1.1 16.84 16.0 0.5 

গ) 0.75 একি িাগাবিি 

জন্য মিাপণ সােগ্রী ও 

অ্ন্যান্য প্রানিষ্ঠানিক 

সিিাে): ২৫০০ িাগাি, 

িাগাি প্রনি 12675 

টাকা 

2500 0.13 316.88 0.09 12.68 4.0 0.3 126.75 40.0 3.4 126.75 40.0 3.4 50.70 16.0 1.4 0.00 0.00 0.00 

ঘ) 0.75 একি িাগাবিি 

গ্যাপ নফনলং এি জন্য 

মিাপণ সােগ্রী): ২৫০০ 

িাগাি, িাগাি প্রনি 

4210 টাকা 

2500 0.16 40.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.60 4.0 0.0 16.00 40.0 0.4 16.00 40.0 0.4 6.40 16.0 0.2 

ক) ১.৫ একি িাগাবিি 

জন্য  সাি ও মকনেকযাল 

ক্রয়: ২৫০০ িাগাি, ২ 

িৎসবি িাগাি প্রনি 

২০০০০ টাকা, িছি প্রনি 

10000 টাকা 

2500 0.2 500.00 0.14 10.0 2.0 0.3 110.00 22.0 3.0 200.00 40.0 5.4 140.00 28.0 3.8 40.0 8.0 1.1 

খ) 0.75 একি িাগাবিি 

জন্য  সাি ও মকনেকযাল 

ক্রয়: ২৫০০ িাগাি, ২ 

িৎসবি িাগাি প্রনি 

1০০০০ টাকা, িছি প্রনি 

5000 টাকা 

2500 0.1 250.0 0.68 5.00 2.0 0.1 55.00 22.0

0 

1.5 100.0 40.0 2.7 70.00 28.0 1.9 20.00 8.0 0.5 

ক) প্রবজক্ট নস্টয়ানিং ও 

প্রবজক্ট ইনম্পনলবেিটিং 

কনেটি-১০ টি, (প্রনি িছি 

২টি ৫০০০০ টাকা 

10 0.5 5.0 0.01 1.0 20.0 0.0 1.0 20.0 0.0 1.0 20.0 0.0 1.00 20.0 0.0 1.0 20.0 0.0 

খ) েধ্যিিী মূল্যায়ি 1 মর্াক 8.00 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.00 100.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



7   

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

নিিিণ মোট িাস্তি ও আনর্ বক লক্ষযোত্রা ১ে িৎসি (2015-16)  ২য় িৎসি (2016-17)  ৩য় িৎসি (2017-18)  ৪র্ ব িৎসি (2018-19)  ৫ে িৎসি (2019-20)  

 িাস্তি 

পনিোি

/সংখ্যা 

খিচ মোট ওবয়ট আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

গ) অ্গ্রগনি মূল্যায়ি 10 মর্াক 6.00 0.02 1.2 20.0 0.0 1.2 20.0 0.0 1.2 20.0 0.0 1.20 20.0 0.0 1.20 20.0 0.0 

কনম্পউটাি র্ন্ত্রাং  ৩ 

অ্নফস 

0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.00 0.25 25.0 0.00 0.25 25.0 0.00 

ক) উপবজলা পর্ বাবয় কৃনষ 

মেলা, প্রনি মজলায় ২ টি 

মেলা, প্রকল্প সেবয়ি 

েবধ্য ২০০০০ টাকা 

50 0.20 10.0 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.00 50.0 0.1 5.00 50.0 0.1 

খ) মজলা পর্ বাবয় কৃনষ 

মেলা ৬টি, প্রনি মজলায় 

২ টি মেলা, প্রকল্প সেবয়ি 

েবধ্য, ৫০০০০ টাকা  

6 0.5 3.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 50.0 0.0 1.50 50.0 0.0 

গ) অ্ন্যান্য অ্নফস 

অ্পাবি ি খিচ 

৩ 

অ্নফস 

0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.00 0.25 25.0 0.00 0.25 25.0 0.00 

মোটিকাি/এেনস 

(নিবপয়ানিং) 

১৯ টি 0.43 10.0 0.03 0.0 0.0 0.0    2.0 20.0 0.1 3.00 30.0 0.1 5.00 50.0 0.1 

কনম্পউটাি ৪ টি 0.11 1.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.00 0.25 25.0 0.00 0.25 25.0 0.00 

সিিাে এিং আনুষানঙ্গক ৩ 

অ্নফস 

0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.25 25.0 0.0 0.25 25.0 0.00 0.25 25.0 0.00 0.25 25.0 0.00 

গ্যাচুইটি ৩৪ জি 2.02 80.85 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.8

5 

100.0 2.2 

উপ-মোট (িাজস্ব) 2491.5

6 

0.67 118.6

4 

  676.1

9 

  871.3

80 

  542.43   282.

92 

  

কযানপটাল অ্ঙ্গ (সম্পদ সংগ্রে)                  

ক) সম্পদ (গাড়ী) নপক-

আপ ৪ টি 

4 45.0 180.0 0.05 90.00 50.0 2.4 90.00 50.0 2.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ক) মোটি সাইবকল ১৫ 

টি 

15 1.5 22.5 0.06 12.0 53.3 0.3 10.50 46.7 0.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ক) সম্পদ (পাওয়াি 

পাম্প) ২৫০ টি, ৩০০০০ 

টাকা 

250 0.3 75.0 0.02 3.0 4.0 0.1 30.0 40.0 0.8 30.0 40.0 0.8 12.0 16.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

খ) সম্পদ (নসবকচাি) 

৫০০০টি, ২৭০ টাকা 

5000 0.27 13.50 0.04 0.54 4.0 0.0 5.4 40.0 0.1 5.4 40.0 0.1 2.16 16.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

নিিিণ মোট িাস্তি ও আনর্ বক লক্ষযোত্রা ১ে িৎসি (2015-16)  ২য় িৎসি (2016-17)  ৩য় িৎসি (2017-18)  ৪র্ ব িৎসি (2018-19)  ৫ে িৎসি (2019-20)  

 িাস্তি 

পনিোি

/সংখ্যা 

খিচ মোট ওবয়ট আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

অ্ঙ্গ 

% 

প্রকল্প 

% 

গ) সম্পদ (োসুয়া) ৫০০০ 

টি, ১৩৫০ টাকা 

5000 0.27 13.50 0.04 0.54 4.0 0.0 5.4 40.0 0.1 5.4 40.0 0.1 2.16 16.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

ঘ) মিকবসক মস্পয়াি, 

৫০০০টি, ১৩৫০ টাকা 

5000 0.13 67.5 0.02 2.7 4.0 0.1 27.0 40.0 0.7 27.0 40.0 0.7 10.80 16.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

ঙ) সবয়ি মটস্টাি ৬ টি 6 0.08 0.48 0.0 0.48 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ক) সম্পদ (মডক্সটপ 

কনম্পউটাি) ০৩ টি  

3 0.7 2.1 0.01 2.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

খ) সম্পদ (ল্যাপটপ) ০১ 

টি 

1 0.7 0.7 0.0 0.7 100.0

0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

সম্পদ (ফবটাকনপয়াি)- 

০১ টি 

1 1.5 1.5 0.00 1.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

উপ-মোট (কযানপটাল অ্ঙ্গ-সম্পদ সংগ্রে) 376.78  113.5

6 

  168.30   67.80   27.12   0.00   

কযানপটাল অ্ঙ্গ (নিে বাণ ও কার্ ব)                    

োবকবট ম ড নিে বাণ ১২৫ 

টি, ৫০০০০ টাকা 

125 0.5 62.50 0.17 2.5 4.0 0.1 25.0 40.0 0.7 25.00 40.0 0.7 10.0 16.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

পানিি উৎস এিং মসচ 

সুনিিা উন্নয়ি ২৫০ টি, 

৩.০০ লক্ষ টাকা 

250 3.0 750.0 0.20 30.00 4.0 0.8 300.0 40.0 8.2 300.0 40.0 8.2 120.0 16.0 3.3 0.0 0.0 0.0 

উপ-মোট কযানপটাল অ্ঙ্গ (নিে বাণ ও কার্ ব) 812.50

0 

0.22 32.5

0 

8.0 0.9 325.0

0 

80.0 8.8 325.00 40.0 8.8 130.0 16.0 3.5 0.0 0.0 0.0 

সি ববোট (িাজস্ব+কযানপটাল 3680.

84 

 264.7

1 

  1169.4

9 

  1264.1

8 

  699.5

5 

  282.

92 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

1.10 অ্নুবোনদি আিনডনপনপ অ্নুর্ায়ী িছিনিনিক আনর্ বক সংস্থাি 

অ্র্ বিছি অ্নুবোনদি আিনডনপনপ অ্নুর্ায়ী আনর্ বক সংস্থাি 

২০১৫-২০১৬ 97.00 

২০১৬-২০১৭ 1135.00 

২০১৭-২০১৮ 1914.69 

2018-2019 1323.72 

২০১৯-2020 971.38 

২০20-২০২1 908.21 

মোট: 6350.00 

 

1.11 লগ মেে: 

Narrative Summary Objective Verifiable 

Indicators (OVI) 

Means of 

verification(MOV) 

Important 

Assumtion(IA) 

প্রকবল্পি লক্ষয: 5,000 টি পনিিাি 

অ্ন্তর্ভ বি কবি 5,০00 টি নেশ্র ফল 

িাগাি সৃজি কিা; মর্খাবি আে, 

োল্টা, নলচু, কলা, আিািস, মেঁবপ 

এিং অ্ন্যান্য নেশ্রফল চাষ কিা 

েবি (পানিি উৎস উন্নয়ি, 

প্রন ক্ষণ/উিুধকিণ সফিসে)। 

 

1.২৫০০ টি ১.৫ একবিি নেশ্র 

ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে 

২৫০০ পনিিাবিি 

আত্মকে বসংস্থাবিি সুবর্াগ সৃনষ্ট; 

2.২৫০০ টি ০.৭৫ একবিি নেশ্র 

ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে 

২৫০০ পনিিাবিি 

আত্মকে বসংস্থাবিি সুবর্াগ সৃনষ্ট; 

3.২৫০ টি পানিি উৎস উন্নয়বিি 

োধ্যবে মসচ সুনিিা বৃনধ। 

4.উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ 

ও ব্যিস্থাপিা নিষবয় ৫০০০ 

কৃষবকি দক্ষিা উন্নয়ি; 

1.উন্নয়ি মিাবড বি সেন্বয় 

সিা। 

2.উন্নয়ি মিাবড বি 

কে বকিবা কতৃবক পনিদ বি 

প্রনিবিদি। 

3.উন্নয়ি মিাবড বি োনসক 

এিং িাৎসানিক 

প্রনিবিদি। 

 

1.সেয়েি অ্র্ বছাড় 

2.প্রাকৃনিক নিপর্ বয় 

িা র্াকা 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

5.আগ্রেী ও সংনেষ্ট ২৫০০ 

কৃষকবক নেশ্র ফল িাগাি সৃজবি 

প্রন নক্ষি কবি গবড় মিালা; 

6.500 জি কৃষবকি উিুধকিণ 

সফি; 

7.৫০০ জিবক উদ্যাি িাস বািী এি 

উপি উবদ্যািা উন্নয়বি উন্নয়ি 

প্রন ক্ষণ প্রদাি; 

8.  ১২৫ টি োবকবট মসড নিে বাণ 

প্রকবল্পি উবেশ্য: পাি বিয 

চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় 

মটকসই জীিিোি ও আর্ ব-

সাোনজক উন্নয়িকবল্প 

৫,০০০ দনিদ্র কৃষক 

পনিিািবক অ্ন্তভূ বি কবি 

২,৫০০ টি ১.৫ একবিি এিং 

২,৫০০ টি ০.৭৫ একবিি 

নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি 

োধ্যবে িাবদি আবয়ি 

সুবর্াগ সৃনষ্টকিণ। 

 

উবেশ্য অ্জবি অ্িস্থা: 

1.২৫০০ টি ১.৫ একবিি নেশ্র 

ফল িাগাি সৃজি  

2.২৫০০ টি ০.৭৫ একবিি নেশ্র 

ফল িাগাি সৃজি। 

3.২৫০ টি পানিি উৎস উন্নয়ি 

4.উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ 

ও ব্যিস্থাপিা নিষবয় ৫০০০ 

কৃষবকি দক্ষিা উন্নয়ি; 

5.আগ্রেী ও সংনেষ্ট ২৫০০ 

কৃষকবক নেশ্র ফল িাগাি সৃজবি 

প্রন নক্ষণ; 

6.500 জি কৃষবকি উিুধকিণ 

সফি; 

7.৫০০ জিবক উদ্যাি িাস বািী এি 

উপি উবদ্যািা উন্নয়বি উন্নয়ি 

প্রন ক্ষণ প্রদাি; 

8.১২৫ টি োবকবট মসড নিে বাণ 

1.উন্নয়ি মিাড ব কতৃবক 

অ্গ্রগনিি প্রনিবিদি 

2.প্রকল্প এলাকা পনিদ বি 

Affecting 

purpose to 

goal link. 

1.স্থািীয় জিগণ 

এিং প্র াসনিবকি 

েবধ্য পািস্পানিক 

সেবর্ানগিা 

2.সেয়েি 

েন্ত্রণালয় এিং 

চট্রগ্রাে উন্নয়ি 

মিাবড বি সেবর্ানগিা 

3.সেয়েি 

প্রকবল্পি জিিল 

নিবয়াগ সম্পন্ন কিা 

4.সেয়েি দিপত্র 

আেিাি 
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Outputs:  

1.২৫০০ টি ১.৫ একবিি নেশ্র 

ফল িাগাি সৃজি  

2.২৫০০ টি ০.৭৫ একবিি নেশ্র 

ফল িাগাি সৃজি। 

3.২৫০ টি পানিি উৎস উন্নয়ি 

4.উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ 

ও ব্যিস্থাপিা নিষবয় ৫০০০ 

কৃষবকি দক্ষিা উন্নয়ি; 

5.আগ্রেী ও সংনেষ্ট ২৫০০ 

কৃষকবক নেশ্র ফল িাগাি সৃজবি 

প্রন নক্ষণ; 

6.500 জি কৃষবকি উিুধকিণ 

সফি; 

7.৫০০ জিবক উদ্যাি িাস বািী এি 

উপি উবদ্যািা উন্নয়বি উন্নয়ি 

প্রন ক্ষণ প্রদাি; 

8.১২৫ টি োবকবট মসড নিে বাণ 

গ্রােীি জিবগাষ্ঠী লািিাি েবি 1.উন্নয়ি মিাড ব কতৃবক 

অ্গ্রগনিি প্রনিবিদি 

2.আইএেইনড’ি 

প্রনিবিদি 

5.সেয়েি অ্র্ বছাড় 

 

Input: 

 1.প্রকবল্পি জিিল নিবয়াগ 

2.ঠিকাদাবিি সাবর্ চুনি  

িাস্তিায়ি লক্ষযোত্রা: 

1.২৫০০ টি ১.৫ একবিি নেশ্র 

ফল িাগাি সৃজি  

2.২৫০০ টি ০.৭৫ একবিি নেশ্র 

ফল িাগাি সৃজি। 

3.২৫০ টি পানিি উৎস উন্নয়ি 

4.উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ 

ও ব্যিস্থাপিা নিষবয় ৫০০০ 

কৃষবকি দক্ষিা উন্নয়ি; 

প্রকল্প পনিচালবকি 

প্রনিবিদি 

6.সেয়েি প্রকল্প 

অ্নুবোদি 

7.সেয়েি অ্র্ বছাড় 
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5.আগ্রেী ও সংনেষ্ট ২৫০০ 

কৃষকবক নেশ্র ফল িাগাি সৃজবি 

প্রন নক্ষণ; 

6.500 জি কৃষবকি উিুধকিণ 

সফি; 

7.৫০০ জিবক উদ্যাি িাস বািী এি 

উপি উবদ্যািা উন্নয়বি উন্নয়ি 

প্রন ক্ষণ প্রদাি; 

8.১২৫ টি োবকবট মসড নিে বাণ 

9. প্রকবল্পি জিিল নিবয়াগ। 

 

1.12 মটকসই পনিকল্পিা 

প্রকবল্পি আওিায় কৃষকবদি নিজস্ব জনেবি নেশ্রফল িাগাি সৃজবিি পা াপান  িাগাি পনিচর্ বা ও পনিচালিা নিষবয় নিনিন্ন 

প্রন ক্ষণ প্রদাি কিা। প্রকল্প সোনপ্তি পি িাগাি োনলকিা নিজস্ব ব্যিস্থাপিায় িাগাি পনিচর্ বা ও পনিচালিা কিবি। 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

নিিীয় অ্ধ্যায় 

নিনিড় পনিিীক্ষবণি কার্ ব প্রধনি ও সেয় নিনিক কে বপনিকল্পিা 

2.1 নিনিড় পনিিীক্ষণ কাবজি পটভূনে 

িাস্তিায়ি, পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিিাগ (আইএেইনড) িানষ বক উন্নয়ি কে বসূনচ (এনডনপ) এি আওিায় উন্নয়ি প্রকল্পসমূবেি 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি কবি র্াবক। এি ফবল েন্ত্রণালয় ও িাস্তিায়িকািী সংস্থা কতৃবক প্রকবল্পি র্র্ার্র্ িাস্তিায়ি 

েবে নকিা মস নিষবয় সুস্পষ্ট িািণা পাওয়া র্ায়। আইএেইনড, এনডনপভূি উন্নয়ি প্রকবল্পি িাস্তিায়ি অ্গ্রগনি নিজস্ব জিিল 

িািা নিয়নেি পনিিীক্ষবণি পা াপান  প্রনি িছি আউটবসানস বং এি োধ্যবে ব্যনি পিাে বক/পিাে বক ফাবে বি সোয়িায় 

সীনেি সংখ্যক চলোি প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষণ কবি র্াবক। এিই িািািানেকিায় আইএেইনড 2019-2020 অ্র্ ব িছবি 

িাজস্ব িাবজবটি আওিায় পাি বিয চট্টগ্রাে নিষয়ক েন্ত্রণালবয়ি অ্িীি পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব কতৃবক িাস্তিায়িািীি 

“পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)”  ীষ বক প্রকল্পটিি নিনিড় পনিিীক্ষবণি উবদ্যাগ গ্রেণ 

কবি। আইএ েইর ের পর রপত্র অ নুর্ায়ী পনত্রকায় নিজ্ঞনপ্ত প্রকান ি েবল জুনলয়াস এযাবসানসবয়টস দিদািা নেবসবি অ্ং গ্রেণ 

কবি এিং প্রনিবর্ানগিাি োধ্যবে উি কাবজি পিাে বক ফাে ব নেবসবি নিবয়াগ প্রাপ্ত েয়।  

2.2 নিনিড় পনিিীক্ষবণি মূল  উবেশ্য ও কার্ বপনিনি (ToR) 

1. প্রকল্প এলাকাি ১৫% এলাকা  নিনিড় পনিিীক্ষবণি আওিার্ভি নেবসবি নিবিচিা কিবি েবি; 

2. প্রকবল্পি সানি বক ও নিস্তানিি অ্ংগনিনিক িাস্তিায়ি (িাস্তি ও আনর্ বক) অ্গ্রগনিি িথ্য সংগ্রে,সনন্নবি ি, নিবেষণ 

সািণী এিং মলখনচবত্রি োধ্যবে  উপস্থাপি ও পর্ বাবলাচিা; 

3. প্রকবল্পি উবেশ্য অ্জববিি অ্িস্থা পর্ বাবলাচিা ও পর্ ববিক্ষণ এিং প্রকল্প ফলপ্রসু কিাি জন্য গৃেীি কার্ বািলী প্রকবল্পি 

উবেবশ্যি সাবর্ সােিস্যপূণ ব নকিা িা পর্ বাবলাচিা ও েিােি প্রদাি কিা; 

4. প্রকবল্পি আওিায় সংগৃেীি/সংগৃেীিব্য নিনিন্ন পণ্য, কার্ ব ও মসিা ক্রবয়ি (Procurement) মক্ষবত্র সিকানি 

ক্রয় আইি (নপনপএ-২০০৬), সিকানি ক্রয় নিনিোলা (নপনপআি-২০০৮) এিং উন্নয়ি সেবর্াগী প্রনিষ্ঠাবিি 

গাইডলাইি ইিযানদ প্রনিপালি  এিং গুণগি োি ও পনিোণ অ্নুর্ায়ী সংগ্রে কিা েবয়বছ নক িা মস নিষবয় 

পর্ বাবলাচিা ও পর্ ববিক্ষণ; 

5. প্রকল্প দনলল অ্নুর্ায়ী প্রবয়াজিীয় জিিল নিবয়াগ, নিবয়াগ পধনি পর্ ববিক্ষণ ও পর্ বাবলাচিা কিা; 

6. প্রকল্প িাস্তিায়ি সম্পনকবি নিনিন্ন সেস্যা মর্েি: অ্র্ বায়বি নিলম্ব, প্রকল্প ব্যিস্থাপিাি অ্দক্ষিা এিং প্রকবল্পি মেয়াদ 

ও ব্যয় বৃনধ ইিযানদি কািণসে অ্ন্যান্য নদক নিবেষণ, পর্ ববিক্ষণ ও পর্ বাবলাচিা; 

7. প্রকবল্পি আওিায় সম্পানদি মূল কার্ বক্রেসমূবেি কার্ বকানিিা ও উপবর্ানগিা নিবেষণ ও েিােি প্রদাি (প্রকবল্পি 

িিি, উবেশ্য ও কার্ বক্রে অ্নুর্ায়ী  ToR এি এই অ্ং টি Sub Item এ নিস্তৃি কিা মর্বি পাবি); 
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8. প্রকল্প সোনপ্তি পি এি োধ্যবে গৃেীি কার্ বক্রেসমূবেি মটকসইকিণ পনিকল্পিা (Sustainability plan) 

নিষবয় সুনিনদ বষ্ট পর্ ববিক্ষণ ও েিােি প্রদাি; 

9. প্রকল্প সংনেষ্ট অ্ন্যান্য প্রাসনঙ্গক নিষয়ানদ;  (i) প্রকল্প এলাকা মর্বক সংগৃেীি িথ্য, Focus Group 

Discussion (FGD) ও স্থািীয় পর্ বাবয়  কে ব ালা আবয়াজি কবি েিােি গ্রেবণি নিনিবি ও িাস্তিায়ি 

পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিিাবগি পনিপবত্র িনণ বি সুনিনদ বষ্ট কাঠাবো ও অ্নুবোনদি ইিবসপ ি প্রনিবিদবিি 

সেয়নিনিক কে বপনিকল্পিা ও কে বপধনি  অ্নুর্ায়ী প্রনিবিদি প্রণয়ি ও ক্রয়কািী প্রনিষ্ঠাি (িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ 

ও মূল্যায়ি নিিাগ-আইএেইনড) কতৃবক অ্নুবোদি গ্রেণ; (ii) জািীয় পর্ বাবয়ি একটি কে ব ালা আবয়াজি কবি 

নিনিড় পনিিীক্ষবণি ফলাফলসমূে অ্িনেি কিণ ও কে ব ালায় প্রাপ্ত েিােি ও সুপানি সমূে নিবিচিা কবি 

প্রনিবিদি চূড়ান্তকিণ; 

10. চূড়ান্ত প্রনিবিদবি প্রাপ্ত নিনিন্ন পর্ ববিক্ষবণি নিনিবি সানি বক পর্ বাবলাচিা সংবর্াজি এিং সুনিনদ বষ্ট সুপানি  প্রদাি; 

এবং 

11. পিাে বক প্রনিষ্ঠাি চুনিি িানিখ মর্বক চাি োবসি (১২০ নদি) েবধ্য নিনিড় পনিিীক্ষণ সংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ বক্রে 

চূড়া ন্ত কিবি।   
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নচত্র:  1 প্রকল্প এলাকা নিবদ ব ক োিনচত্র 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

2.3 নিনিড় পনিিীক্ষণ কাজ পনিচালিা পধনি 

নিনিড় পনিিীক্ষবণি মক্ষবত্র নিয়োনুর্ায়ী িািা অ্নুসিণ কিা হল্পয় ল্পছ। পনিিীক্ষবণি উবেশ্য অ্নুসাবি প্রর্বেই প্রকবল্পি 

মস্টকবোল্ডাি ও প্রবয়াজিীয় দনললানদ নচনিি কিা েবয়বছ। প্রকবল্পি প্রনিটি উবেশ্য পর্ ববিক্ষবণি জন্য র্র্ার্র্ নিবদ ব ক 

নচনিি কিা েবয়বছ। নিবদ ব ক নিি বািণ কিাি পি নিবদ ব কগুবলাি আবলাবক খািা জনিবপি জন্য প্রশ্নোলা, দলীয় আবলাচিাি 

মচকনলস্ট, গুরুত্বপূণ ব িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি, কে ব ালা, সবিজনেবি পর্ ববিক্ষবণি জন্য মচকনলস্ট র্র্ার্র্িাবি প্রণয়ি কিা 

েবয়বছ। পিিিীবি, উিিদািাবদি কাছ মর্বক িথ্য সংগ্রে কিা েবয়বছ এিং প্রাপ্ত িথ্যানদ সম্পাদিাপূি বক নিখু ুঁিকিণ ও 

নিবেষণ কিা েবয়বছ। 

 

 

নচত্র:  2 নিনিড় পনিিীক্ষণ পধনি 

2.4 নিনিড় পনিিীক্ষণ পধনি 

প্রকবল্পি মূল লক্ষয েল নেশ্র ফবলি চাষািাদ প্রনক্রয়া উন্নি কিা, ফবলি উৎপাদি বৃনধ কিা এিং বিবদন ক মুদ্রা িাঁচাবি 

আেদানিকৃি ফবলি উপি নিিবিিা হ্রাস কিা এিং পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবলি দনিদ্র োনুবষি আর্ ব-সাোনজক নিকা । প্রকল্প 

িাস্তিায়বিি িিবোি অ্িস্থা মূল্যায়ি কিাি উবেবশ্য এই নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষা গ্রেণ কিা েবয়বছ। পনিিীক্ষবণি  

উবেশ্যসমূে পূিণ কিবি, গবিষণাি গুণগি (মকায়ানলবটটিি) এিং পনিোণগি (মকায়ািটিবটটিি) উিয় িিবণি িথ্য িা 

উপাি সংগ্রে কিাি লবক্ষয র্র্ার্র্ পধনি প্রবয়াগ  কিা েবয়বছ। 

মসই অ্নুর্ায়ী সেীক্ষাি জন্য গুণগি (মকায়ানলবটটিি) এিং পনিোণগি (মকায়ািটিবটটিি) উিয় িথ্য/উপাি প্রকল্প সংনেষ্ট 

ব্যনিিগ ববদি মর্বক সংগ্রে কিা েবয়বছ। সম্ভাব্য িমুিা সংগ্রবেি মকৌ লটি পনিোণগি িথ্য সংগ্রবেি জন্য ব্যিহৃি েবয়বছ। 

সেীক্ষায়ি আওিায় পনিোণগি িথ্য সঙগ্রবেি জন্য একটি নিি বানচি িমুিা এলাকাি উিিদািাবদি সাবর্ সাক্ষাৎকাবিি 

জন্য একটি কাঠাবোগি প্রশ্নোলা প্রস্তুি কিা ের্। গুণগি িথ্য সংগ্রবেি জন্য নিনিন্ন মস্টকবোল্ডািবক নচনিি কবি নকছু 

পর্ ববিক্ষণ িানলকা (Observation checklist) ও Guideline ব্যিোি কবি িথ্য সংগ্রে কিা েবয়বছ। এি জন্য 

প্রকবল্পি সানি বক িাস্তিায়ি অ্গ্রগনি সম্পবকব িািণা পাওয়াি পা াপান  িাস্তিায়বিি সেয় মর্ মকাি সেস্যা আবছ/সেস্যা 

অংশীদার  

নির্ বাচি

নির্দ বশক

সিাক্তকরণ এর্ং

উপকরণ প্রস্তুনি

দনিিানদ সংগ্রহ 
িমুিা এিাকা

এর্ং িমুিার  

আকার নির্ বারণ  

িথ্য সংগ্রহ
স্থািীয় পর্ বার্য় 

কর্ বশািা 

িথ্য

নিখু ুঁিকিণ

এিং 

নিবেষণ

কনর্টির্ি চূড়ান্ত

প্রনির্র্দি 

উপস্থাপি 
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ঘবটবছ িা সিাি কিাি জন্য এফনজনড (দলীয় আবলাচিা), মকআইআই (গুরুত্বপূণ ব ব্যনিবদি সাক্ষাৎকাি) পনিচালিা কিা 

েবয়বছ। 

2.5 সেীক্ষা নডজাইি 

এই নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাটিবি Cross-selectional method অ্নুসিণ কিা েবয়বছ। Cross-

selectional method এি অ্র্ ব েবে নিনিন্ন িয়বসি ব্যনি, নিনিন্ন ন ক্ষামূলক স্তি, নিনিন্ন িে ব এিং অ্ন্যান্য নিি বািক 

সমূবেি একটি নিস্তৃি িমুিা। এসকল নিি বািক সমূবেি িািা মর্ মকউ একটি পনিিাবিি কাঠাবো এিং পনিিাবিি সদস্যবদি 

মপ াগি অ্িস্থাি সম্পকব এটা পিীক্ষা কিবি পাবি।  

2.6 এলাকা নিি বাচি (area selection) 

এই নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাটি প্রকবল্পি 15% অ্ঞ্চল জুবড় পনিচালিা কিা েবয়বছ। প্রকল্পটি পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবলি 3 টি 

মজলাি 26টি উপবজলায় িাস্তিায়ি কিা েবে। নিিটি (3) প্রকল্প মজলাি প্রনিটি মর্বক দুইটি (২) কবি মোট ছয় (৬)টি 

উপবজলাবক নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি জন্য নিি বাচি কিা েবয়বছ। এিাবি িান্দিিাি মজলা মর্বক িান্দিিাি সদি ও র্ািনচ 

উপবজলা, খাগড়াছনড় মজলা মর্বক খাগড়াছনড় সদি ও েোলছনড় উপবজলা এিং িাঙ্গাোটি মজলা মর্বক িাঙাোটি সদি এিং 

িাঘাইছনড় উপবজলাবক সেীক্ষাি এলাকা নেবসবি িমুিার্ভি কিা েবয়বছ।  

2.7 িমুিা মকৌ ল (Sample Technique) 

এই নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাটিবি পনিোণগি িথ্য সংগ্রবেি জন্য Multi Stage Random Sampling 

Technique  অ্নুসিণ কিা েবয়বছ। এবক্ষবত্র নিি বাচি প্রনক্রয়ায় একানিক পর্ বাবয় িাবপ িাবপ নিি বাচি কিা েবয়বছ।  

োনল্ট-মস্টজ স্যাম্পনলংবয় প্রার্নেক িমুিা ইউনিট (PSU) সািািণি একটি কেপ্যাক্ট মিৌগনলক অ্ঞ্চল মক িিা েয়। নিিীয় 

পর্ বাবয় ইউনিট (SSU) স্থািীয় একক েবি পাবি। এিপবি চূড়ান্ত স্যাম্পনলং ইউনিট (ইউএসইউ) নিি বািণ কিা েবয়বছ।  

সািণী 4: োনল্ট-মস্টজ িমুিায়ি পধনি নিনিড় পনিিীক্ষবণি িমুিায়বিি িাপসমূে নিম্নরূপোঃ 

িাপ ১ : এই নিনিড় পনিিীক্ষবণ প্রকল্প মজলাগুনল েবি প্রার্নেক স্যাম্পনলং ইউনিট (PSU) 

িাপ ২ : প্রনিটি প্রকল্প মজলা মর্বক ছয়টি উপবজলা মসবকন্ডানি িমুিা ইউনিট (SSU) নেসাবি নিি বানচি েবয়বছ। 

িাপ ৩ : খািা িা পনিিািগুবলা এই সেীক্ষায় চূড়ান্ত স্যাম্পনলং ইউনিট (USU) নেবসবি িিা েবয়বছ। সেীক্ষাটিবি 

উিিদািা নেসাবি 600 জি প্রকবল্পি সুনিিাবিাগীবদি একান্ত সাক্ষাৎকাি মিয়া েবয়বছ। এি জন্য প্রনিটি িমুিা 

উপবজলাি উিিদািাবদি সোি সংখ্যক (100) সংখ্যা মিয়া েবয়বছ এিং প্রনিটি অ্ঞ্চল মর্বক 

উিিদািাবদিবক বদিচয়বিি নিনিবি নিি বাচি কিা েবয়বছ। 
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2.8 পনিোণগি িমুিাি আকাি (Quantitative Sample Size) 

জনিপ পনিচালিাি জন্য, প্রবয়াজিীয় িমুিাি আকাি নিি বািবণ িহুল ব্যিহৃি পনিসংখ্যাি সূত্র অ্নুসিণ কিা েবয়বছ। 

প্রবয়াজিীয় িমুিা আকাি নিি বািবণি জন্য আত্মনিশ্বাবসি স্তি এিং র্র্ার্ ব োবিি উপি নিনি কবি একটি পধনিি অ্নুসিণ 

কিা েবয়বছ। জিসংখ্যাি সংখ্যা ছাড়াও এই পধনিি মক্ষবত্র প্রবয়াজিীয়িাগুনল েল সম্ভািিাি প্রবয়াজিীয় স্তি (আত্মনিশ্বাবসি 

স্তি), প্রবয়াজিীয় নডনগ্রি র্র্ার্ বিা র্াচাই এিং জিসংখ্যাি পনিিিবি ীলিাি সূত্র অ্নুসিণ কবি পনিোণগি নিনিড় 

পনিিীক্ষবণি জন্য িমুিা আকাবিি কাজ কিা েবয়বছ। (নিল গডি, ২০০৪) । 

𝑛 = 𝑧2𝑝 (1 − 𝑝)/𝑒2
 

উপবিাি োিসমূবেি িািা প্রাপ্ত িমুিাি আকাি েলোঃ 

  

(1.96)2× 0.50 (1-0.50) 

     (0.04)2 

সুিিাং n= 600 

মর্খাবি, 

n= িমুিা আকাি র্া নিি বািণ কিা েবি 

Z-  level of confidence 95.00% = 1.96 

p- িমুিাি অ্নুপাি/অ্ং  = 0.50 

e- margin of error = 0.04 

উপবিি সূত্রটি ব্যিোি কবি িমুিাি আকাি েয় 600, এখি 600 িমুিা পনিিািগুনল প্রকল্প মজলা মর্বক নিি বাচি কিা েবয়বছ। 

প্রনিটি পনিিাি/খািা মর্বক 1 জি প্রাপ্তিয়স্ক উিিদািাি (নর্নি িাগাবিি োনলক/পনিিাবিি প্রিাি, িাগাি োনলক পুিষ 

অ্র্িা েনেলা উিয়ই েবি পাবি) সাক্ষাৎকাি মিওয়া েবি। সেীক্ষাটিবি সুনিিাবিাগীবদি সংখ্যা প্রনিটি উপবজলায় সোি 

িাখা েবি। মোট সুনিিাবিাগীবদি িানলকা মর্বক বদিচয়ি িমুিা মকৌ ল ব্যিোি কবি 600 পনিিািবক (িাগাি োনলক িা 

পনিিাবিি প্রিাি) সাক্ষাৎকাবিি আওিায় আিা েবয়বছ।  

2.9 িমুিা িক া (Sample Design) 

িমুিা িক া েল একটি কাঠাবো, র্া জনিবপি িমুিা নিি বাচবিি নিনি নেসাবি কাজ কবি এিং জনিবপি অ্ন্যান্য অ্বিক 

গুরুত্বপূণ ব নদকবকও প্রিানিি কবি। সািািিি এখাবি একটি মটনিল/নচবত্রি োধ্যবে িমুিা এলাকা ও িমুিাকৃি জিসংখ্যাি 

নিস্তানিি িািিা মক স্পষ্ট কিা েবয়বছ। 

ক্রে মজলা উপবজলা িমুিাকৃি সুনিিাবিাগীি সংখ্যা 

1.  িান্দিিাি িান্দিিাি সদি 100 

র্ািনচ 100 

2.  খাগড়াছনড় খাগড়াছনড় সদি 100 

েোলছনড় 100 

3.  িাঙাোটি িাঙাোটি সদি 100 

িাঘাইছনড় 100 

 সি ববোট=600 

মটনিল 1 িমুিা িক া 
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2.10 উিিদািাবদি িিি: 

1. প্রকবল্পি সুনিিাবিাগী (প্রকবল্পি অ্ঞ্চলগুনলবি িসিাসকািী এিং প্রকবল্পি েস্তবক্ষবপ লািিাি েওয়া মলাকজি) 

2. প্রকল্প পনিচালক  

3. পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাবড বি এই প্রকল্প সম্পনকবি কে বকিবা মর্েি: মচয়ািম্যাি/িাইস মচয়ািম্যাি, সেকািী প্রকল্প 

পনিচালক (এনপনড), োঠ সংগঠক ইিযানদ। 

4. নসএইচটিএ েন্ত্রণালবয়ি প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবািা 

5. প্রকল্প িাস্তিায়ি ও পর্ ববিক্ষণ ইউনিট  

6. স্থািীয় প্র াসি 

7. প্রাসনঙ্গক মসিা প্রদািকািী 

8. অ্ন্যান্য মস্টকবোল্ডাি 

2.11 নিবদ ব ক িানলকা এিং এি র্র্ার্ বিা (List of Indicators & its Appropriateness) 

পািফিম্যান্স নিবদ বকগুনল েল প্রকবল্পি প্রিাি, ফলাফল, উৎপাদি এিং উপকিণগুনলি জন্য গৃেীি ব্যিস্থাগুনল। র্া প্রকল্প 

িাস্তিায়বিি সেয় নিিীক্ষণ এিং প্রকবল্পি উবেশ্যগুনলি অ্গ্রগনি মূল্যায়ি কিবি ব্যিহৃি েয়। এগুনল পবি মকািও প্রকবল্পি 

সাফবল্যি মূল্যায়ি কিবি ব্যিহৃি েয়। নিবদ ব কগুনল এেিিাবি িথ্য সংগঠিি কবি র্া মকািও প্রকবল্পি প্রিাি, ফলাফল, 

উৎপাদি এিং উপকিণ গুনলি েবধ্য সম্পকববক স্পষ্ট কবি এিং প্রকবল্পি লক্ষয অ্জবিবক কার্ বকি কিবি সেস্যা েয় মস সকল 

নিষয়বক সিাি কিবি সোয়িা কবি। পিাে বক প্রনিষ্ঠাি নিবদ ব কগুবলাি একটি সেনন্বি মসট বিনি কবিবছ, র্া নিবচি 

পাঁচটি স্তবিি পনিোপবক সবম্বািি কিা েবয়বছ।। পনিোবপি এই নিনিন্ন স্তি সি বানিক অ্র্ বিে েয়, স্তিগুনল নিম্নরূপ: 

ইিপুট: িাজাবিি ম ড নিে বাণ, প্রন ক্ষণ মদওয়া, জবলি উৎস নিকা , নেশ্র ফবলি িাগাি স্থাপি ইিযানদ কাঁচাোল। 

এযাকটিনিটিস: িাস্তিায়িকািী এবজনন্স কেীবদি কে বিেি র্া প্রকবল্পি উবেশ্যগুনল পূিবণি জন্য নডজাইি কিা েবয়বছ। 

আউটপুট: প্রকবল্পি উপকিণ / কার্ বক্রবেি ফলস্বরূপ িাস্তি ও অ্দৃশ্যোি পণ্য। 

আউটকােস্: একটি প্রকল্প িা েস্তবক্ষপ প্রদাি কিাি জন্য িক াকৃি সুনিিাগুনল। িিবোি অ্যাসাইিবেে প্রকবল্পি অ্গ্রগনি 

এিং অ্ন্যান্য কে বকাবণ্ডি আওিািীি অ্ন্যান্য কার্ বক্রে নিিীক্ষবণি জন্য কবয়কটি সূচক নিম্নরূপ;  

ইেপ্যাক্ট: প্রকল্পটি িনিষ্যবি মর্ স্তবিি অ্িদাি িাখাি োধ্যবে জািীয় ও আঞ্চনলক সুনিিা প্রদাি কিবি।  

িিবোি অ্যাসাইিবেেটি িাস্তিায়বিি জন্য জুনলয়াস অ্যাবসানসবয়টস প্রকবল্পি অ্গ্রগনি এিং কে বকাবণ্ডি আওিািীি কার্ বক্রে 

নিিীক্ষবণি জন্য কবয়কটি নিবদ ব ক নিি বািি কবিবছ র্া নিম্নরূপ; 
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নিিাগ 

(Classification) 

নিবদ ব ক (Indicators) র্র্ার্ বিা (Appropriateness) 

জি সংখ্যা িানত্ত্বক বিন ষ্টয িয়স, নলঙ্গ, পনিিাবিি আকাি ইিযানদ  উিিদািাবদি নচনিি কিাি জন্য 

‘পনিোণগি জনিবপি উপযুিিা। 

িাবদি জিসংখ্যা সংক্রান্ত বিন ষ্টয 

এিং আর্ ব-সাোনজক নচত্রবক গুরুত্ব 

মদওয়া েবয়বছ।। 

 িাস্তি এিং অ্স্প ব সুনিিাগুনল 

মিাঝাি জন্য প্রকল্প মর্বক অ্নজবি/ 

আদায় নিষয়ানদ, আয়-ব্যয়, 

উিিদািাবদি জনেি োনলকািা, 

দনিদ্র মলাবকি জীিি-জীনিকাি 

উন্ননি, প্রন ক্ষণ মদওয়াি সংখ্যা 

এিং উদ্যািচচ বায় উবদ্যািা উন্নয়ি 

নিবেষবণি মকন্দ্রনিন্দু েবয়বছ।। 

 এছাড়াও প্রকবল্পি েস্তবক্ষপ, 

উপানজবি/আদায় েওয়া সুনিিা এিং 

প্রকবল্প িািাগুনল সিাি কিবি, (র্নদ 

র্াবক) প্রকল্পটি িাস্তিায়বিি 

মর্ৌনিক মূল্যায়ি কিাি জন্য 

সেীক্ষাটি কিা েবয়বছ।। 

আর্ ব-সাোনজক নচত্র 

(profile) 

খািা/পনিিািগুনলি সাোনজক-অ্র্ বনিনিক 

নচত্র, ন ক্ষা, নিদ্যোি উৎপাদি ীল সম্পদ 

জীিিিািা নিবদ বক িানড়ি কাঠাবো, ঘবিি সুনিিা সমূে, 

ল্যানট্রি, পানি, স্যানিবট ি সুনিিা, এিং 

খািাবিি িিণ ইিযানদ 

আয় এিং ব্যয় আনর্ বক অ্িস্থা, আবয়ি স্তি, আয় এিং 

ব্যবয়ি িিণ 

ভূনেি োনলকািা সুনিিাবিাগীবদি োনলকািািীি জনেি 

আকাি 

প্রন ক্ষণ প্রন ক্ষবণি িিণ, সংখ্যা, উিুধকিণ সফি, 

প্রন ক্ষবণি র্র্ার্ বিা ইিযানদ 

উবদ্যািা উন্নয়ি উদ্যািচচ বায় উবদ্যািা উন্নয়বিি সংখ্যা 

প্রকল্প িক া নিবেষণ িাজাি সংবর্াগ, নিে বাণ কাবজি োি, 

িাস্তিায়বি সেস্যাসমূে সিািকিণ ও 

মূল্যায়ি,  প্রকবল্পি েস্তবক্ষবপি কািবি সৃষ্ট 

উপকাি র্াচাই 

(নিি বানিি সেস্যা) 

Target Problems 

মটকসইিা, নিে বাবণি  িবানদ, পনিচালিা ও 

িক্ষণাবিক্ষণ কার্ বক্রে, মর্খাবি েস্তবক্ষপ 

পনিচানলি েবয়বছ মসখাবি ঘাটনি িা ত্রুটি  

মটনিল 2: নিবদ ব ক িানলকা এিং এি র্র্ার্ বিা (List of Indicators & its Appropriateness) 
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2.12 িথ্য সংগ্রবেি পধনি, পনিচালিা এিং োি নিয়ন্ত্রণ 

2.10.1 প্রার্নেক িথ্য সংগ্রে পধনি 

প্রার্নেক িথ্য েবলা সেস্যাগুনল সোিাবিি জন্য মূল্যায়িকািীবদি িািা অ্নজবি িথ্য র্া গুণগি এিং পনিোণগি িথ্য 

নেসাবি মশ্রনণিধ কিা েবয়বছ। এই নিনিড় পনিিীক্ষণ প্রকল্প উবেশ্যগুবলাি মূল সূত্র অ্নুসিণ কবি উিিদািাবদি কাছ মর্বক 

প্রার্নেক িথ্য সংগ্রে কিবি। অ্িএি, নিনিন্ন িথ্য সংগ্রে উপকিণ প্রবয়াগ কিা েবয়বছ। 

2.12.1.1 গুণগি িথ্য 

গুণগি িথ্য েবলা িণ বিাি সাবর্ সম্পনকবি িথ্য, র্া পর্ ববিক্ষণ কিা র্ায় িবি গণিা কিা র্ায় িা। 

2.12.1.2 পনিোণগি িথ্য 

অ্ন্যনদবক, পনিোণগি িথ্য এেি একটি নিষয় র্া সংখ্যা এিং গানণনিক গণিাি উপি দৃনষ্ট নিিধ কবি। গণিা এিং 

কনম্পউবটড কিা মর্বি পাবি। গুণগি এিং পনিোণগি উিয় িথ্য একবত্র ব্যিোি কিা েবয়বছ র্াবি সংগৃেীি িথ্য ত্রুটি 

মর্বক মুি র্াবক। িিযিীি, উিয়ই একই মডটা ইউনিট মর্বক অ্নজবি েবি পাবি, মকিল িাবদি আগ্রবেি পনিিিবি ীলগুনল 

পৃর্ক অ্র্ বাৎ পনিোণগি িথ্য সংখ্যাগি এিং গুণগি িথ্য মশ্রনণিধ। এটিবক সােবি মিবখ, সেীক্ষাি জন্য আোবদি মডটা 

সংগ্রবেি মকৌ লটি নিম্নরূপ:  

2.12.2 মসবকন্ডানি িথ্য সংগ্রে  

মসবকন্ডানি িনর্ এিং আবলাচিা পর্ বাবলাচিা। প্রকল্প মূল্যায়ি কিাি জন্য প্রকবল্পি প্রস্তাি এিং িক াি সাবর্ সম্পনকবি 

মসবকন্ডানি িনর্গুনলি পর্ বাবলাচিা সেনন্বি কিা। মর্েি: িাস্তিায়ি, পনিদ বি, পর্ ববিক্ষণ এিং মূল্যায়ি নিবপাট ব (র্নদ র্াবক) 

মসগুবলা পর্ বাবলাচিা। মসবকন্ডানি দনলল গুনলি পর্ বাবলাচিাবি সেস্ত সম্ভাব্য মসবকন্ডানি মডটা উৎবসি গ্রন্থপনি িানলকা 

অ্নুসাবি নিস্তৃি িথ্য অ্নুসোবিও জনড়ি র্াবক। 

 পিাে বদািা িাস্তিায়িকািী সংস্থাগুনলি (নসএইচটিনডনি), আইএেইনড এিং সংনেষ্ট পিাে বক সংস্থাগুনল / প্রকবল্পি 

পিাে বকদািাবদি (র্নদ র্াবক) এিং সংনেষ্ট কে বকিবাবদি সোয়িা মিয়া েবয়বছ।  

 পিাে বকগণ সবিজনেি (নফনজকযাল) ও আনর্ বক সাফবল্যি মক্ষবত্র প্রকবল্পি সেস্ত কার্ বক্রে িাস্তিায়বিি অ্গ্রগনি 

পর্ বাবলাচিা কিবিি এিং প্রকবল্পি উবেশ্য এিং োইলফলবকি সাবর্ তুলিা কিা েবয়বছ। 

 পিাে বদািািা মটকসই পনিবষিাগুনল নিকাব  প্রকবল্পি নক্রয়াকলাবপি অ্পাবিটিং কে বক্ষেিা পর্ বাবলাচিা কিবিি 

 পিাে বদািািা পণ্য ও পনিবষিা সংগ্রবেি মক্ষবত্র বিনি মসিা পধনিগুনলি োধ্যবে পিীক্ষা কিা েবয়বছ।  

 পিাে বদািািা নিি বাচবিি োিদণ্ড, অ্নুবপ্রিণা সাোনজক, ন ক্ষা এিং স্বাস্থযবসিা উন্নি কিবি নিে বাণসমূবেি ভূনেকা 

পর্ বাবলাচিা কিা েবয়বছ।  

 পিাে বকগণ নসএইচটিনডনিি নিব ষি মূল কেী এিং প্রকল্পটিি িাস্তিায়ি ও িাস্তিায়বিি সাবর্ জনড়ি সংনেষ্ট 

কে বকিবাবদি সাবর্ মদখা কবিবছ এিং িথ্য সংগ্রে কবিবছ।  
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2.12.3 নেশ্র পধনি (Mixed Method) 

Mixed Method (নেশ্র পধনি) অ্নুসিি কবি সংগৃেীি গুিগি ও পনিোিগি িথ্যবক একনত্রি কিা েবয়বছ এিং 

নিবেষণ কবি প্রনিবিদি প্রণয়ি কিা েবয়বছ।  

2.12.3.1 পনিোিগি িথ্য পনিিীক্ষণোঃ 

নিবচি সািণীবি িথ্য সংগ্রবেি জন্য নিি বানচি জিসংখ্যা, িমুিা আকাি এিং িথ্য সংগ্রবেি পধনিগুবলা িনণ বি েবয়বছ: 

গবিষণা পধনি নিি বানচি 

জিসংখ্যা/উৎস 

িমুিা নিিিণ িথ্য সংগ্রবেি 

পধনিগুবলা 

পধনি ১: খািা জনিপ 

(উপকািবিাগী কৃষক) 

(প্রকবল্পি সুনিিাবিাগী/ 

অ্ং ীদািবদি উপি জনিপ 

পনিচালিা কিা এিং িাবদি 

েিােি নিবেষণ কিা) 

পনিিাবিি প্রাপ্তিয়স্ক 

সদস্য (িাগাি/ 

উদ্যাবিি োনলক) 

প্রকল্প অ্ঞ্চল মর্বক মোট 600 

প্রাপ্ত িয়স্ক উিিদািা  

(সম্ভিি িাগাি/উদ্যাবিি োনলক) 

প্রনিটি িমুিা উপবজলা মর্বক 

100 জবিি সাক্ষাৎকাি মিওয়া 

েবয়বছ।  

কাঠাবোগি এিং আদ ব 

প্রশ্নোলা নডজাইি এিং 

ব্যিোি কিা েবয়বছ (িাল 

িাবি প্রাক-পিীনক্ষি) 

মটনিল 3: পনিোিগি িথ্য পনিিীক্ষণ 

2.12.3.2 গুিগি িথ্য পনিিীক্ষণোঃ 

গবিষণা পধনি নিি বানচি জিসংখ্যা/উৎস িমুিা নিিিণ িথ্য সংগ্রবেি পধনিগুবলা 

পধনিোঃ ১ 

নডনপনপ/আিনডনপনপ 

পর্ বাবলাচিা 

প্রকবল্পি সম্পনকবি সেস্ত িনর্ 

মর্েি নডনপনপ / আিনডনপনপ, 

প্রকল্প নিিীক্ষণ এিং পনিদ বি 

প্রনিবিদি (র্নদ র্াবক) এিং 

প্রকল্প সম্পনকবি অ্ন্যান্য 

অ্নুবোনদি প্রাসনঙ্গক িনর্ 

পর্ বাবলাচিা কিা েবয়বছ।  

সেস্ত উপলিয প্রাসনঙ্গক িনর্ 

পর্ বাবলাচিা  

সেস্ত প্রাসনঙ্গক গুরুত্বপূণ ব িথ্য 

পিীক্ষা। 

িনর্ পর্ বাবলাচিাি 

উবেবশ্য একটি আদ ব 

নিিীক্ষণ িানলকা ব্যিোি 

কবি িথ্য সংগ্রে কিা 

েবয়বছ। 

পধনিোঃ ২   

গুরুত্বপূণ ব িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি 

(মকআইআই) 

গুরুত্বপূণ ব িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি 

(মকআইআই) গ্রেণ কিা েবয়বছ-  

 পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি 

মিাবড বি (নসএইচটিনডনি) 

কে বকিবািা 

জািীয় এিং আঞ্চনলক পর্ বাবয় 

মোট 12 জি গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি 

(মকআইআই) গ্রেণ কিা 

েবয়বছ- 

উনু্মি সোপ্ত প্রশ্নািলী 

নডজাইি এিং ব্যিোি 

কিা েবয়বছ (িাল প্রাক-

পিীনক্ষি) 
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 আইএেইনড প্রনিনিনি 

 প্রকল্প পনিচালক (নপনড) 

 প্রকবল্পি োঠ কে বকিবািা 

 জি প্রনিনিনি 

 স্থািীয় প্র াসি 

 জািীয় স্তি- 5 

 আঞ্চনলক/োঠ স্তি- 7 

পধনিোঃ ৩   

নিব ষ দলগি 

আবলাচিা (এফনজনড) 

প্রকল্প সম্পনকবি জ্ঞাি (সবচিিিা) 

এিং প্রকবল্পি িাস্তি উপলনি 

মূল্যায়ি কিবি এফনজনড কিা 

েবয়বছ। 

 োঠ পর্ বাবয়ি কে বকিবাবৃন্দ 

 নসএইচটিনডনি কে বকিবাবৃন্দ 

 স্থািীয় অ্নিজাি মলাকজি 

 প্রকবল্পি সুনিিাবিাগী এিং; 

 অ্ন্যান্য মস্টকবোল্ডািবদি 

সাবর্। 

 মর্বেতু প্রকল্পটি পাি বিয 

চট্টগ্রাবেি ৩ টি মজলায় 

িাস্তিানয়ি েবে মসবেতু 

প্রনি মজলায় দুটি কবি 

মোট 6 টি এফনজনড 

পনিচানলি কিা েবয়বছ।  

 নিিটি (৩) এফনজনড 

কিা েবি োঠ পর্ বাবয়ি 

কে বকিবাবৃন্দ, 

নসএইচটিনডনি 

কে বকিবািাবৃন্দ এিং 

স্থািীয় অ্নিজাি 

মলাকজবিি সেন্ববয়।  

 প্রকবল্পি সুনিিাবিাগী 

এিং অ্ন্যান্য 

মস্টকবোল্ডািবদি সাবর্ 

েবি অ্ন্য নিিটি (৩) 

এফনজনড।   

প্রনিটি এফনজনড-মি কেপবক্ষ 

4-6 জি েনেলা 

অ্ং গ্রেণকািী সে 8 মর্বক 

12 জি অ্ং গ্রেণকািী 

আদ ব এফনজনড 

গাইডলাইিটি নডজাইি 

এিং ব্যিোি কিা কিা 

েবয়বছ (িাল প্রাক-

পিীনক্ষি)। 
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পধনিোঃ 4 

মকস স্টযানড 

 

প্রকবল্পি সুনিিাবিাগী কৃষক/িাগি 

োনলক 

 ছয়টি িমুিা উপবজলা 

মর্বক একজি (0১) কবি 

মোট ছয় (0৬) জি 

সুনিিাবিাগীি উপি মকস 

স্টযানড পনিচালিা কিা 

েবয়বছ।  

উনু্মি সোপ্ত প্রশ্নািলী 

নডজাইি এিং ব্যিোি 

কিা েবয়বছ (িাল প্রাক-

পিীনক্ষি) 

পধনিোঃ 5 

নিে বাণ ও পূিব কাবজি 

সবিজনেবি পর্ ববিক্ষণ  

 ১১,২৫০ একি উদ্যাি উন্নয়ি  

 25 টি পানিি উৎস উন্নয়ি 

 125 টি োবকবট মসড নিে বাণ 

িমুিা আকাি 

পুবিা প্রকল্প মর্বক 10-30% 

িমুিা মিওয়া েবয়বছ। 

এইিাবি পনিকাঠাবো নিনিক 

িমুিাি আকাি নিম্নরূপ েয়: 

112 একি উদ্যাি উন্নয়ি 

(10%) 

পানিি উৎস উন্নয়ি 30 

(10%)  

োবকবট মসড নিে বাণ 30 

(20%) 

নিে বাণ ও পূিব কাবজি 

পর্ ববিক্ষবণি জন্য একটি 

নিস্তানিি মচকনলস্ট প্রিয়ণ 

ও ব্যিোি কিা েবয়বছ।  

পধনিোঃ 6 

ক্রয় প্রনক্রয়া 

পর্ বাবলাচিা এিং 

র্াচাই কিণ 

প্রকল্প সম্পনকবি কে বকিবা, 

প্রবকৌ লী এিং প্রাসনঙ্গক কেীিা 

মস্পনসনফবক ি/ নিওনকউ/ 

টিওআি পিীক্ষা এিং 

পর্ বাবলাচিা, দিপত্র িনর্বি 

উবেখ কিা গুণোি এিং 

পনিোণ, প্রকবল্পি আওিায় 

পণ্য/কে ব/পনিবষিা সংগ্রবেি 

জন্য এিং অ্নুবোনদি 

এনপনপ’ি নিপিীবি লক্ষযগুনল 

এিং প্রকৃি অ্গ্রগনি 

পর্ বাবলাচিা কিাি জন্য দিপত্র 

নপনপএ-2006/ 

নপনপআি- 2008 

অ্নুর্ায়ী সংগ্রে পধনি 

সম্পনকবি একটি নি দ 

মচকনলস্ট িক া এিং 

ব্যিোি কিা েবি (িাল 

প্রাক-পিীনক্ষি) 
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দনললগুনল সঠিকিাবি 

পর্ ববিক্ষণ/পিীক্ষা কিা 

েবয়বছ।  

অ্নিগ্রেণ সংক্রান্ত িথ্য HQ 

(প্রকল্প পনিচালবকি কার্ বালয়) 

িা িমুিা স্পট মর্বক পিীক্ষা 

কিা ও র্াচাই কিা েবয়বছ 

পধনিোঃ 7 

প্রকল্প িাস্তিায়বিি 

স্থাবি স্থািীয় স্তবিি 

মস্টকবোল্ডািবদি 

পিাে বমূলক 

কে ব ালা 

নসএইচটিনিনড গুরুত্বপূণ ব 

কে বকিবাবৃন্দ, জিপ্রনিনিনি, স্থািীয় 

প্র াসি, অ্ন্যান্য পনিবষিা 

সিিিােকািী, সুনিিাবিাগী/ 

সেবর্াগী মস্টকবোল্ডািবদি সাবর্ 

নিবয় পিাে বমূলক কে ব ালা 

অ্নুনষ্ঠি েবয়বছ। 

প্রকবল্পি একটি অ্ি ব নদবিি 

কে ব ালা অ্নুনষ্ঠি েবয়বছ। 

অ্ং গ্রেণকািীিা: 50 (পুরুষ 

এিং েনেলা উিয়) 

 কে ব ালা অ্নুষ্ঠাবিি 

সেয়সূচী এিং 

গাইডলাইি 

 গাইডলাইিটিি িক া 

প্রকল্প কতৃবপক্ষ এিং 

আইএেইনড 

পনিিীক্ষণ 

কে বকিবাবদি সাবর্ 

পিাে ব কবি বিনি 

কিা েবয়বছ। 

মটনিল 4: গুিগি িথ্য পনিিীক্ষণ 
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2.13 িথ্য সংগ্রে (নডনজটাল িথ্য সংগ্রে পধনি) 

পনিোণগি ও গুণগি উপকিণ সমূে অ্নুবোদবিি পবি পূবি ব প্রণীি প্রশ্নোলা ব্যিোি কবি একটি অ্যানিবক ি বিিী কিা 

েবি। আধুনিক ট্ািবলট নিনিক জনিপ র্ন্ত্র ব্যিোি কবি এই জনিপ চালাবিা েবি। মর্খাবি ODK (Open Data 

Kit) ব্যিোি কবি একটি জনিপ অ্যানিবক ি বিিী কিা েবয়বছ। অ্যানিবক িটি সুনিিাবিাগীবদি (নজনপএস) মিৌবগানলক 

অ্িস্থাি মিকড ব ও সুনিিাবিাগীবদি ঠিকািা, মোিাইল িম্বি, সম্ভি েবল ছনি এিং জািীয় পনিচয়পবত্রি িম্বি সংগ্রে কবি 

িবথ্যি  িিাগ স্বেিা নিনিি কিা েবয়বছ। 

2.14 িথ্য ব্যিস্থাপিা ও োি নিয়ন্ত্রণ 

সেীক্ষা পনিচালিাি মক্ষবত্র িবথ্যি োবিি নিষবয় সি বানিক গুরুত্ব মদয়া েয়। পিাে বক প্রনিষ্ঠাি এি িীনি নিবদ বন কা িথ্য 

সংগ্রে ও ব্যিস্থাপিাি মক্ষবত্র কবঠাি প্রনক্রয়া অ্িলম্বি কিা েবয়বছ। এই নিনিড় পনিিীক্ষবণি জন্য িথ্য সংগ্রে প্রনক্রয়ায় 

নিনিন্ন োি নিয়ন্ত্রণ ব্যিস্থা গ্রেণ কিা েবয়বছ। োি নিয়ন্ত্রবণ নিনিন্ন পদবক্ষপ প্রনক্রয়া নিবচ িণ বিা কিা েল- 

2.15 িথ্য প্রনক্রয়াকিণ (Data Processing) 

2.15.1 িথ্য প্রনক্রয়াকিণোঃ 

িথ্য নিনিং কিাি পি কনম্পউটাবি এনি নদবয় SPSS 20.0 মপ্রাগ্রাে অ্নুসিণ কবি িথ্যসমূেবক একবত্র নিিীক্ষণ কিা 

েবয়বছ। প্রবয়াজবি িথ্যসমূেবক পুিিায় মকাবডড িা মপাষ্ট-মকাবডড (আিা-সীনেি িথ্য গঠি/ স্ব-নিস্তানিি প্রশ্নসমূে/সীনেি 

পনিসবি মর্ৌনিক কাঠাবো) কিা েবয়বছ। 

2.15.2 িথ্য নিখু ুঁিকিণ ও সম্পাদিা 

িথ্য সংগ্রবেি পবি মিকড ব মসট, মটনিল িা িথ্যবিস মর্বক র্ভল মিকড ব (র্নদ র্াবক) সিাি কিা েবয়বছ। ফলস্বরূপ, এই নচনিি 

িথ্যসমূে অ্সম্পূণ ব, র্ভল িা অ্প্রাসনঙ্গক নেবসবি উবেখ কিা েবয়বছ র্া পবি প্রনিস্থানপি, সংব ািি িা মুবছ মফলা েবয়বছ। 

সংনেষ্ট উিিদািাবদি সবঙ্গ মসই োিাবিা িথ্য সংগ্রবেি জন্য আিাি মর্াগাবর্াগ কিা েবয়বছ। 

2.15.3 িথ্য মকানডং ও নিনিং 

সংগৃেীি িথ্য সম্পাদিা কিাি পবি একটি চূড়ান্ত িীনিং সঞ্চানলি কিা েবয়বছ র্া িথ্য/উপাবিি জন্য ব্যিোি মর্াগ্যিা, 

নিিবিবর্াগ্যিা এিং বিিিা নিনিি কবি। পা াপান , প্রাপ্ত িথ্য নিবেষবণি জন্য উপযুি মকাড-এ রূপান্তনিি কিা েবয়বছ। 
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2.16 ট্রায়াঙ্গুবল ি ও িথ্য নিবেষণ  

2.16.1 পনিোণগি ও গুণগি িথ্য ট্রায়াঙ্গুবল ি 

ট্রায়াঙ্গুবল ি েল পনিোণগি ও গুণগি পধনিি মর্ৌনিক সংনেশ্রণ, নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি Findings  সুদৃঢ় কিবি 

র্া একটি  নি ালী উপায়, কািণ শুধুোত্র একক পধনি কখিও িাইিাল কযাজুয়াল ফযাক্টি সোিাি কিবি র্বর্ষ্ট িয় 

(মডনিি ১৯৭৮; প্যাটি ১৯৯০)। এই নিনিড় পনিিীক্ষবণ দু- ট্রায়াঙ্গুবল ি পধনি অ্নুসিণ কিা েবয়বছ। এই নিনিড় পনিিীক্ষবণ 

জনিপ প্রশ্নোলা মর্বক সংগৃেীি পনিোণগি িথ্য ও মকআইআই, দলীয় আবলাচিা, মকস স্টানড ও স্থািীয় কে ব ালা মর্বক 

সংগৃেীি গুণগি িবথ্যি সবঙ্গ নেনলবয় তুলিামূলক আবলাচিা কিা েবয়বছ। 

2.17 িথ্য নিবেষণ (Data Analysis) 

2.17.1 পনিোণগি িথ্যি নিবেষণোঃ 

নিনিন্ন িিবিি নিবেষবণি োধ্যবে উপাবিি পনিোণগি োি র্াচাই কিা েবয়বছ মর্েি- 

frequency,distribution, univariate analysis,  average, diagrams ইিযানদ।  

2.17.2 গুণগি িথ্যি নিবেষণোঃ 

নিনিড় পনিিীক্ষবণ  মসবকন্ডানি  ও প্রার্নেক উিয় প্রকাি উৎস মর্বক িথ্য ব্যিোি কিা েবয়বছ। গুণগি উপকিবণি োধ্যবে 

কবেে ও প্রিাি নিবেষবণি কাজ কিা েবয়বছ। প্রার্নেক ও মসবকন্ডানি  িথ্য নিবদ ব ক এি উপি নিনি কবি িদন্ত কিা 

েবয়বছ (উদাোঃ প্রকল্প সম্পনকবি দনললানদ)। কিসালবটে টিে সুনিিাবিাগীবদি  উপি প্রকবল্পি সােনগ্রক অ্গ্রগনি ও প্রিাি 

পিীক্ষা কিাি জন্য OECD মেেওয়াবকবি সবঙ্গ গুণগি ও পনিোণগি িথ্য নিবেষণ কবি। অ্িএি গুণগি ও পনিোণগি 

উিয় িথ্য নিবেষবণি োধ্যবে নিনিড় পর্ ববিক্ষণ প্রনক্রয়ায় প্রকবল্পি কার্ বক্রবেি প্রনিটি উপাদাবিি প্রনিফলি েবয়বছ।। 

প্রশ্নোলা নিনিক সাক্ষাৎকাবিি োধ্যবে প্রাপ্ত পনিোণগি িথ্য (মর্েি, সুনিিাবিাগীবদি উপি জনিপ) SPSS ও MS 

সফটওয়াবিি োধ্যবে নিবেষণ কিা েবয়বছ।  

গুণগি নিনিন্ন িথ্য নিম্ননলনখি পধনিবি সংগ্রে কিা েবি, মর্েি দলীয় আবলাচিা, মকআইআই ও স্থািীয় কে ব ালা। 

এছাড়া গুণগি িথ্য নিবেষণ চাি িাবপ সংগঠিি েবয়বছ: 

 নিনিড় পনিিীক্ষণ সেকানি ও গবিষক সেবর্াগীি সবঙ্গ নিনিড় পনিিীক্ষবণি প্রার্নেক নিবেষণ;  

 নিষয়িস্তু ও নিনদ বষ্ট নিিাগ অ্নুর্ায়ী িবথ্যি thematic coding 

 পধনিগি িাবি গুণগি িথ্য নিবেষণ কিাি জন্য নিষয়িস্তুি িািা িথ্য সঙ্কলি কিা; 

 নিষয়িস্তু ও গুণগি পর্ ববিক্ষণ সঙ্কলি ও উপযুি উদ্ধৃনি নিি বাচি 
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2.18 সেয় নিনিক কে বপনিকল্পিা 

কার্ বক্রেসমূে সেয় 

চুনি স্বাক্ষি 05/01/2020 

িথ্য সংগ্রেকািী নিবয়াগ-10 জি নিবয়াগ মদওয়া েবয়বছ 

োি নিয়ন্ত্রণ কে বকিবা-২জি নিবয়াগ মদওয়া েবয়বছ 

নফল্ড সুপািিাইজাি-২জি নিবয়াগ মদওয়া েবয়বছ 

মটকনিকযাল কনেটিি সিা 28/01/2020 

রি য়াররং করেটি রেটি ং ০৪/০২/২ ০২ ০ 

প্রন ক্ষণ-2 নদিব্যানপ 06/02/20 মর্বক 07/02/2020 

প্রাক-পিীক্ষণ (নফল্ডবটস্ট)- ১নদি 09/02/2020 

প্রশ্নোলা চূড়ান্তকিণ-1নদি 10/02/2020 

িথ্যসংগ্রে- ১৫নদি 11/02/2020 মর্বক 26/02/2020 

স্থািীয় পর্ বাবয় কে ব ালা- ১টি 12/02/2020 

প্রনক্রয়াকিণ ও নিবেষণ 06/03/2020 

১ে খসড়া প্রনিবিদি প্রণয়ি 21/03/2020 

১ে খসড়া প্রনিবিদি জো 22/03/2020 

২য় খসড়া প্রনিবিদি জো 07/05/2020 

জািীয় পর্ বাবয় কে ব ালা-১নদি 09/06/2020 

চূড়ান্ত প্রনিবিদি প্রণয়ি 11/06/2020 
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তৃিীয় অ্ধ্যায় 

ফলাফল পর্ বাবলাচিা 

3.1 ৩ (ক) প্রকবল্পি অ্গ্রগনি 

3.1.1 প্রকবল্পি িছিনিনিক আনর্ বক সংস্থাবিি নিপিীবি এনডনপ/আিএনডনপ িিাে, অ্র্ ব অ্িমুনি, অ্র্ ব ব্যয় ও 

অ্ব্যনয়ি অ্র্ ব সেপ বি সংক্রান্ত িথ্যানদি নচত্র নিম্নরূপ: 

(লক্ষ টাকায়) 

আিনডনপনপ’ি সংস্থাি অ্র্ বিছি 
অ্নুবোনদি আিনডনপনপ 

অ্নুর্ায়ী আনর্ বক সংস্থাি 

এনডনপ/আিএনডনপ

িিাে 

ছাড়কৃি অ্বর্ বি 

পনিোি 

ব্যনয়ি অ্বর্ বি 

পনিোি 

অ্ব্যনয়ি অ্র্ ব 

সেপ বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬৩৫০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৯৭.০০ ৯৭.০০ ৯৭.০০ ৯৭.০০ - 

২০১৬-২০১৭ ১১৩৫.০০ ১১৩৫.০০ ১১৩৫.০০ ১১৩৪.৯৬ ০.০৪ 

২০১৭-২০১৮ ১৯১৪.৬৯ ১৫৫৫.০০ ১৫৫৫.০০ ১৫৪৪.৯২ ১০.০৮ 

২০১৮-২০১৯ ১৩২৩.৭২ ১৪৮১.০০ ১৪৮১.০০ ১৪৮০.৯৪ ০.০৬ 

২০১৯-২০২০ ৯৭১.৩৮ ১০০৭.০০ ৫০৩.৫০ ৩৮২.০০ - 

২০২০-২০২১ ৯০৮.২১ - - - - 

মোট: ৬৩৫০.০০ ৫২৭৫.০০ ৪৭৭১.০০ ৪৬৩৯.০২ ১০.১৮ 

মটনিল 5: প্রকবল্পি িছিনিনিক আনর্ বক সংস্থাবিি নিপিীবি এনডনপ/আিএনডনপ িিাে, অ্র্ ব অ্িমুনি, অ্র্ ব ব্যয় ও অ্ব্যনয়ি অ্র্ ব সেপ বি সংক্রান্ত িথ্যানদি নচত্র নিম্নরূপ: 

3.1.2 প্রকবল্পি অ্ঙ্গনিনিক পনিকনল্পি লক্ষযোত্রাি নিপিীবি িাস্তিায়ি অ্গ্রগনি (িাস্তি ও আনর্ বক): 

(লক্ষ টাকায়) 

ক্রোঃ 

িং 
অ্নুবোনদি অ্বঙ্গি িাে 

পনিকনল্পি লক্ষযোত্রা 
জুি, ২০১৯ পর্ বন্ত 

ক্রেপুনিি অ্গ্রগনি 

চলনি ২০১৯-২০২০ 

অ্র্ ব িছবিি লক্ষযোত্রা 

লক্ষযোত্রাি 

নিপিীবি 

মফব্রুয়ানি, ২০২০ 

পর্ বন্ত অ্গ্রগনি 

িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক িাস্তি আনর্ বক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 (ক) িাজস্ব ব্যয়         

 সিিিাে ও মসিাোঃ         

১। অ্নফসািবদি মিিি ৩ ি ৪২.৪১ ৬১% ২৫.৮৫ ০.৫৫% ৮.২৮ - ২.৭৬ 

২। কে বচািীবদি মিিি ৩০ জি ২০৫.৩৭ ৬১% ১২৫.৫২ ২.৭০% ৩৯.৯৩ - ১৩.৩১ 

৩। মোট িািানদ ৩৩ জি ২৫০.১৫১ ৬১% ১৫১.৯৯ ৩.৩৩% ৪৯.৪৬ - ১৫.৩১ 

৪। ভ্রেি, অ্নিনিি িািা, ডাক, 

কুনিয়াি, মটনলবফাি, মোিাইল, 

ইোিবিট, গাড়ী মিনজবে ি, গ্যাস 

ও জ্বালািী, ছাপা, নিজ্ঞাপি, েনিোনি, 

মপা াক ইিযানদ 

৩৩ জি ১০৫.৪০ ৯৪% ৯৯.৪৫ ২৫.৯২

% 

২৭.৩১ - ২.৬৭ 

৫। প্রন ক্ষণ, মসনেিাি ও কিফাবিন্স ২৭ জি ২২৮.৪০ ৫৭% ১৩০.২৬ ৩৭.৫০

% 

৮৫.৬৪ - ৪২.৫০ 

৬। মিাপি সােগ্রী  ১৯৮৭.২৬ ৯৭.৩৬% ১৯৩৪.৮২ ২.৬৪% ৫২.৪৫ - ০ 

৭। সাি  ৭৪৯.৯৭ ৯২% ৬৮৮.৪২ ৮.২০% ৬১.৫০ - ০ 

৮। সিা, মূল্যায়ি ৬টি ৩৯.০০ ৫৬% ২১.৯০ ৭.০৫% ২.৭৫ - ০ 

৯। কনম্পউটাি সােগ্রী  ১২০.০০ ৫০% ৬০.০০ ০.০২% ০.৩০ - ০.১৮ 
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১০। কৃনষ মেলা ও অ্ন্যন্য অ্নফস 

পনিচালিা ব্যয় 

০৩ মজলা ১৭.৫০ ০.১০% ০.৯৫ ০.০২% ০.৩০ ৫.৪৩%  

১১। র্ািিােি মেিােি, কনম্পউটাি 

মেিােি, অ্নফস সিিাে 

১৮টি ১৮.০০ ০.১৬% ১১.৪৩ ২২.৬৭

% 

৪.০৮ ৬৩.৫০

% 

 

১২। গ্রাচুযইটি ৩৩ জি ১১৩.৬৬ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০

% 

 

 
উপ-মোট (িাজস্ব): 

 ৩৮০৩.৩৬  ৩১৯১.১৯ ৬০.৯০

% 

৩৩২.০০  ৭৭.০০ 

 (খ) মুলিি খাি         

 সম্পদ সংগ্রেোঃ         

১৩। নপক-আপ (ডািল মকনিি) ৪টি, 

মোটি সাইবকল ১৬টি, পাওয়াি 

পাম্প ২৫০টি, নসবকচাি ৫০০০টি, 

োসুয়া ৫০০০টি, মিপবসক মেয়াি 

৫০০০টি, সবয়ল মটস্টাি ৬টি, 

মডস্কটপ কনম্পউটাি ৩ মসট, 

ল্যাপটপ ১টি, ফবটাকনপয়াি ১টি 

- ৫১০.০৯৫ ৭১.৫৬% ৩৬৫.০৬ ১৪.৫৯

% 

৭৪.৪০ - ০ 

 নিে বাণ ও পূিবোঃ       -  

১৪। োবকবট ম ড ১২৫টি, পানিি উৎস 

২৫০টি 

- ১৯১২.৫০০ ৬৩.৬৮

% 

৭০১.৫৭ ৩১.৪০

% 

৬০০.৬০ - ২৩৮.০

০ 

 
উপ-মোট (মুলিি): 

 ২৪২২.৫৯৫ ৪৪.০৩% ১০৬৬.৬

৩ 

২৭.৮৬

% 

৬৭৫.০০ - ০ 

 (গ) নফনজকযাল কনেবজন্সী - ৬৪.০৪     -  

 (ঘ) প্রাইস কনেবজন্সী - ৬০.০০     -  

 সি ববোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ): ১০০% ৬৩৫০.০০ ৪২৫৭.৮২  ১০০৭.০০   ৩৮২.০০ 

মটনিল 6: প্রকবল্পি অ্ঙ্গনিনিক পনিকনল্পি লক্ষযোত্রাি নিপিীবি িাস্তিায়ি অ্গ্রগনি (িাস্তি ও আনর্ বক) 

িথ্য সূত্র: প্রকল্প কার্ বালয় 

3.2 প্রকবল্পি সানি বক িাস্তিায়ি অ্গ্রগনি 

প্রকল্পটিি এনপ্রল 2020 পর্ বন্ত আনর্ বক অ্গ্রগনি 4639.82 লক্ষ টাকা, র্া মোট প্রকল্প ব্যবয়ি 75.04% এিং িাস্তি অ্গ্রগনি 

প্রায় 84%। প্রকবল্পি আওিায় ২৫০০ টি 1.5 একবিি  এিং ২৫০০টি 0.75 একবিি িাগাি সৃজি কিা েবয়বছ।  

3.2.1 প্রকবল্পি প্রিাি প্রিাি কার্ বক্রবেি অ্গ্রগনি: 

3.2.1.1 িাগাি সৃজি:  

প্রকবল্পি আওিায় িাঙ্গাোটি পাি বিয মজলায় ১,৫১০ টি পনিিাি, িান্দিিাি পাি বিয মজলায় ১,৬৬৫ টি পনিিাি এিং 

খাগড়াছনড় পাি বিয মজলায় ১,৮২৫ টি পনিিািসে সি ববোট ৫,০০০ কৃষক পনিিাি নিি বাচি কিাি পি নেশ্রফল িাগাবিি মিাপি 

সােগ্রী প্রদাি এিং  িাগাি সৃজি কিা েবয়বছ।  এ অ্ংবগ আিনডনপনপবি ১৯৮৭.২৬ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা েয় র্াি 

নিপিীবি অ্র্ ব ব্যয় কিা েবয়বছ ১৯৩৪.৮২ লক্ষ টাকায় ৫০০০টি িাগাি স্থাপি কিা েবয়বছ। অ্র্ বাৎ এ অ্বঙ্গি আনর্ বক অ্গ্রগনি 

৯৭.৩৬% এিং িাস্তি অ্গ্রগনি ১০০%।  
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3.2.1.2 োবকবট ম ড নিে বাণ:  

প্রকবল্পি আওিায় ১২৫টি োবকবট মসড নিে বাণ িািদ ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা িবয়বছ। ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যানদ 

পর্ বাবলাচিায় মদখা র্ায়- ২৫টি োবকবট নিে বাবণি জন্য গি ২০/০৬/২০১৯ িানিবখ একটি কার্ বাবদ  প্রদাি কিা েবয়বছ র্াি 

চুনিমূল্য ৭৪.৯৬ লক্ষ টাকা। এ অ্ংবগ অ্র্ ব ব্যয় কিা েবয়বছ ৭৪.৯৬ লক্ষ টাকা। অথ োৎ এ অল্প ে বাস্তব অ গ্রগরত 31.25%।  

3.2.1.3 পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ 

প্রকবল্পি আওিায় োত্র ২৫০টি পাওয়াি পাম্প ও পাইপসে পানিি ট্াংক, পানিি উৎস উন্নয়বি ২৫০টি িাঁি নিে বাণ এিং 

২৫০টি পানিি ট্াংক স্থাপবিি জন্য অ্িকাঠাবো নিে বাবণি সংস্থাি িবয়বছ। প্রকবল্পি উবেশ্য অ্জববি গুরুত্বপূণ ব নিষয় েবলা- 

সৃজিকৃি িাগাবি মসবচি ব্যিস্থা নিনিি কিা। মিন িিাগ এলাকাবিই পানিি অ্িাি পনিলনক্ষি েবলও প্রকল্প এলাকায় 

পানিি উৎস উন্নয়বিি নিষয়টি পুবিাপুনি নিনিিকিবণ সংস্থাি িাখা েবয়বছ চানেদাি তুলিায় একিাবিই অ্প্রতুল।  

3.2.1.4 র্ািিােি ও স্পীড মিাট ক্রয়:  

অ্নুবোনদি আিনডনপনপ’মি ৪টি নপক-আপ (ডািল মকনিি) ক্রয় িািদ ১৭৪.৬৯ লক্ষ টাকা, ১৬টি েটি সাইবকল িািদ ২৪.০৬ 

লক্ষ টাকা এিং ১টি স্পীড মিাট িািদ ১০.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। এ সংস্থাবিি নিপিীবি 129.00 লক্ষ টাকা ব্যবয় 

৩টি নপক-আপ, ২৪.০৬ লক্ষ টাকা ব্যবয় ১৬টি েটি সাইবকল এিং ৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যবয় ১টি স্পীড মিাট ক্রয় কিা েবয়বছ। 

3.2.1.5 মিাপি সােগ্রী ক্রয় ও নিিিণ:  

নিি বানচি ৫,০০০ জি কৃষকবক িিাে অ্নুর্ায়ী নিনিন্ন নেশ্র ফল িাগাবিি জন্য ১২৭৮০ মকনজ সাি ক্রবয়ি নিপিীবি ৬৮৮.৪২ 

লক্ষ টাকা ব্যবয় ১০৮৪৮০ মকনজ সাি, ২৫০টি পাওয়াি পাবম্পি নিপিীবি ৩৫.৪০ লক্ষ টাকা ব্যবয় ১১৮টি পাওয়াি পাম্প 

ক্রয়, ৫০০০টি িাগাবিি জন্য লক্ষযোত্রা অ্নুর্ায়ী নসবকচাি, োসুয়া, মকাদাল ও মিপবসক মেয়াি ক্রয় কিা েবয়বছ। এছাড়া 

৫০০টি নিপিীবি ১৪.৭০ লক্ষ টাকা ব্যবয় ২১০টি ফুট মেয়াি ক্রয় ও প্রদাি কিা েবয়বছ।  

3.2.1.6 বিবদন ক প্রন ক্ষণ:  

প্রকবল্পি আওিায় ৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যবয় ১২ জি ১০ নদবিি স্বল্প মেয়াদী বিবদন ক প্রন ক্ষবণি সংস্থাি িাখা েয়। এ 

প্রন ক্ষবণি জন্য নিি বানিি মদ সমূে েবলা-চীি/র্াইল্যান্ড/নিবয়িিাে অ্র্িা দনক্ষণ এন য়াি সেজািীয় ফল উৎপাদিকািী 

মদ । প্রন ক্ষবণি লক্ষয েবে-নেশ্র ফবলি সেনন্বি ব্যিস্থাপিা, নেশ্র ফবলি সেনন্বি িালাই/মিাগ ব্যিস্থাপিা, পনিিনিবি 

জলিায়ুবি অ্নিবর্াজি/নেটিবগ ি-এ নেশ্র ফল চাবষি উপি প্রিাি এিং নেশ্র ফল চাবষ অ্নিক ফলি ীলিাি মকৌ ল। এ 

পর্ বন্ত 9 জি কে বকিবা বিবদন ক প্রন ক্ষণ গ্রেণ কবিবছ। এ িািদ ব্যয় কিা েবয়বছ 50.00 লক্ষ টাকা।  

3.2.1.7 স্থািীয় প্রন ক্ষণ 

 উদ্যাি উন্নয়বিি উপি ৫০০০ জবিি ১ নদবিি প্রন ক্ষণ িািদ 37.50 লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। উদ্যাি উন্নয়বিি 

উপি লক্ষযোত্রায় নিি বানিি সকল কৃষকিাবক প্রন ক্ষণ প্রদাি কিা েবয়বছ। এ খাবি ব্যয় েবয়বছ 37.46 লক্ষ টাকা। 
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 আগ্রেী ও সংনেষ্ট ২৫০০ জি কৃষকবক উদ্যাি উন্নয়বিি উপি ১ নদবিি প্রন ক্ষণ িািদ 25.00 লক্ষ টাকাি সংস্থাি 

িবয়বছ। এনপ্রল 2020 পর্ বন্ত 1260 জিবক প্রন ক্ষণ প্রদাি কিা েবয়বছ। এখাবি ব্যয় েবয়বছ 12.89 লক্ষ টাকা। 

 উদ্যাি িাস বািী এি উপি ৫০০ জবিি ৩ নদবিি উবদ্যািা উন্নয়ি প্রন ক্ষণ িািদ 17.50 লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। 

অ্দ্যািনি  উবদ্যািা উন্নয়ি প্রন ক্ষণ প্রদাি কিা েয়নি। 

 ৫০০০ জি কৃষবকি ১ নদবিি নিবে ািস প্রন ক্ষণ িািদ 50.00 লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। এ খাবিি িাস্তি ও 

আনর্ বক অ্গ্রগনি 100%। 

 500 জি কৃষবকি উিুধকিণ সফি িািদ 30.00 লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। এনপ্রল 2020 পর্ বন্ত 246 জি 

কৃষবকি উিুধকিণ সফি প্রদাি কিা েবয়বছ। এখাবি ব্যয় েবয়বছ 14.23 লক্ষ টাকা।   

 প্রকল্প কে বকিবা/কে বচািীবদি ব্যিস্থাপিা প্রন ক্ষণ (২৭ জি) িািদ 60.00 লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। এ খাবিি 

িাস্তি ও আনর্ বক অ্গ্রগনি 100%। 

3.2.1.8 ৫০০০টি িাগাি সৃজবি আনর্ বক সংস্থাি:  

অ্নুবোনদি আিনডনপনপবি ১.৫০ একবিি প্রনিটি িাগাবিি জন্য ৯১,৯৬৫/- টাকা নেবসবি ২৫০০টি ১.৫০ একবিি িাগাি 

সৃজি িািদ মোট ২২৯৯.১২ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। অ্ন্যনদবক, ০.৭৫ একবিি প্রনিটি িাগাবিি জন্য ৪৯,৭৬৫/- টাকা 

নেবসবি ২৫০০টি ০.৭৫ একবিি িাগাি সৃজি িািদ মোট ১২৪৪.১২ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। অ্র্ বাৎ ৫০০০টি িাগাি সৃজি 

িািদ মোট ৩৫৪৩.২৪ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ র্া মোট প্রকল্প ব্যবয়ি ৫৫.৮০%। 

3.2.1.9 উপবজলা ও মজলা পর্ বাবয় কৃনষ মেলাি আবয়াজি 

উপবজলা পর্ বাবয় ২৬টি কৃনষ মেলা িািদ ১৩.০০ লক্ষ টাকা এিং মজলা পর্ বাবয় ৩টি কৃনষ মেলাি আবয়াজি িািদ প্রকবল্প 

৩.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। প্রকবল্পি আওিায় এ িিবিি মেলা অ্দ্যািনি আবয়াজি কিা েয়নি। নিি বানিি ও 

অ্নুবোনদি মেয়াদকাবলি ম ষ অ্র্ বিছবি এ সকল মেলা আবয়াজি কিাি পনিকল্পিা িবয়বছ িবল প্রকল্প পনিচালক জািায়।  

3.2.1.10 সনিি জন্য োচা বিিী 

সনিি জন্য োচা বিিীবি ১.৫০ একবিি প্রনিটি িাগাি িাগাি োনলকবক ১ে িছবি ২০০০/- ও ২য় িছবি ২০০০/- টাকাসে 

মোট ৪০০০/- টাকা অ্র্ বাৎ ২৫০০টি িাগাবিি জন্য মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা এিং ০.৭৫ একবিি প্রনিটি িাগাি িাগাি 

োনলকবক ১ে িছবি ১০০০/- ও ২য় িছবি ১৫০০/- টাকাসে মোট ২৫০০/- টাকা অ্র্ বাৎ ২৫০০টি িাগাবিি জন্য মোট ৬২.৫০ 

লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। অ্গ্রগনিি িথ্যানুর্ায়ী এ অ্বঙ্গি িাস্তি ও আনর্ বক অ্গ্রগনি 100%। 
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3.2.1.11 খু ুঁটিসে পানিি মিািল 

অ্নুবোনদি আিনডনপনপবি ১.৫০ একবিি প্রনিটি িাগাবি খু ুঁটিসে পানিি মিািল স্থাপবিি জন্য ৩০০০/- টাকা নেবসবি 

২৫০০টি িাগাবিি জন্য মোট ৭৫.০০ লক্ষ টাকা এিং ০.৭৫ একবিি প্রনিটি িাগাবি খু ুঁটিসে পানিি মিািল স্থাপবিি জন্য 

১৫০০/- টাকা নেবসবি ২৫০০টিি জন্য মোট ৩৭.৫০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ।  অ্গ্রগনিি প্রাপ্ত িথ্যানুর্ায়ী এ অ্বঙ্গি 

িাস্তি ও আনর্ বক অ্গ্রগনি 100%। 

3.2.1.12  সাইিবিাড ব স্থাপি 

িাগাি সৃজবিি ১ে িছবি প্রনিটি িাগাবিি প্রবি মুবখ অ্র্ বাৎ দৃশ্যোি স্থাবি িথ্যসম্বনলি সাইিবিাড ব স্থাপি কিাি নিবদ ব িা 

িবয়বছ। অ্নুবোনদি আিনডনপনপবি প্রনিটি সাইিবিাড ব ৮০০/- টাকা নেবসবি ৫০০০টি িাগাবিি জন্য ৪০.০০ লক্ষ টাকাি 

সংস্থাি িবয়বছ। িমুিার্ভি ৬০০টি সৃজিকৃি িাগাি পর্ ববিক্ষণ কিা েবয়বছ। পর্ ববিক্ষবণ মদখা র্ায়- 80% িাগাবি সাইিবিাড ব 

স্থাপি কিা েবয়বছ।অ্পিনদবক অ্গ্রগনিি িথ্যানুর্ায়ী এ অ্বঙ্গি িাস্তি ও আনর্ বক অ্গ্রগনি 100%। 

3.2.1.13 িালাই িা ক 

১.৫০ একবিি সৃজিকৃি প্রনিটি িাগাবি িালাই িা ক িািদ ১ে িছবি ১০০০/- ও ২য় িছবি ১০০০/- টাকাসে মোট ২০০০/- 

টাকা নেবসবি ২৫০০টি িাগাবিি জন্য মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা এিং ০.৭৫ একবিি প্রনিটি িাগাবি িালাই িা ক িািদ ১ে 

িছি ৫০০/- এিং ২য় িছবি ৫০০/-সে মোট ১০০০/- টাকা নেবসবি ২৫০০টি িাগাবিি জন্য মোট ২৫.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি 

িবয়বছ। অ্র্ বাৎ ৫০০০টি িাগাবিি জন্য মোট ৭৫.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা েয়। অ্গ্রগনিি িথ্যানুর্ায়ী এ অ্বঙ্গি িাস্তি 

ও আনর্ বক অ্গ্রগনি 100%। 

3.2.1.14 ত দারকী র অ ভাব প ররলর ক্ষত হও য়া: 

প্রকবল্পি ৩টি মজলাি ২৬টি উপবজলায় ৫০০০টি নেশ্র ফল িাগাি সৃজি কিা েবয়বছ। এ সকল িাগাি পনিচর্ বা/মদখিাবলি 

জন্য ১৫ জি োঠ সংগঠক নিবয়াগপ্রাপ্ত। অ্র্ বাৎ োঠ সংগঠকবদি জিপ্রনি িাগাবিি সংখ্যা ৩৩৩.৩৩টি। পাোড়ী জিপবদ 

এিসংখ্যক িাগাি একজবিি পবক্ষ েনিটনিং কিা কঠিি েবয় পবড়। প্রনিটি িাগাবি োবস একিাি কবি র্াওয়া মকািিাবিই 

সম্ভি িয়। 

3.2.2 প্রকবল্পি িাস্তিায়ি অ্গ্রগনি: 

প্রকবল্পি শুরু েবি জুি ২০১৯ পর্ বন্ত আিএনডনপবি িিাে প্রদাি কিা েবয়বছ ৪২৬৮.০০ লক্ষ টাকা। িিােকৃি এ অ্বর্ বি 

নিপিীবি অ্র্ বছাড় কিা েবয়বছ ৪২৬৮.০০ লক্ষ টাকা এিং অ্র্ ব ব্যয় কিা েবয়বছ ৪২৫৭.০২ লক্ষ টাকা। চলনি ২০১৯-২০২০ 

অ্র্ বিছবি প্রকল্পটিি অ্নুকূবল িিাে প্রদাি কিা েবয়বছ ১০০৭.০০ লক্ষ টাকা র্াি নিপিীবি এনপ্রল ২০২০ পর্ বন্ত ব্যয় কিা 

েবয়বছ ৩৮২.০০ লক্ষ টাকা। অ্র্ বাৎ প্রকল্পটিি ক্রেপুনিি আনর্ বক অ্গ্রগনি ৪৬৩৯.০২ লক্ষ টাকা র্া মোট প্রকল্প ব্যবয়ি 

৭৩.০৫%। 
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3.3 প্রকল্পের ক্রয় পররকেনা 

প্যাকেজ 

নং 

পিপিটি/টিএপিপি অনুসাকে 

সংগ্রহ প্যাকেকজে পিিেণ  

এেে  িপেমাণ পিপিপি/ 

আেপিপিপি’ে 

সংস্থান 

চুপি 

অনুকমাদকনে 

ের্তিৃক্ষ 

তহপিকেে 

উৎস 

আনুমাপনে 

ব্যয় (েক্ষ 

টাোয়) 

পনকদপৃিত তাপেখ 

অ-

ব্যিহার্ ৃ

দেিকেে জন্য 

আমন্ত্রণ 

চুপি স্বাক্ষে চুপি সমাপি 

GD1 বীজ এবং চা রা মকন া স ং খ্যা 2,44,500 DPM মচর্  ারম্যান রজ ওরব 37.525 15 _ Oct.15/15 15-Dec-15 June, 2016 

GD2 বীজ এবং চা রা মকন া  স ং খ্যা 24,56,700  DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 381.060 _ Oct.15/16 15-Dec-16 June, 2017 

GD3 বীজ এবং চা রা মকন া  স ং খ্যা 25,62,000  DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 433.350 _ Oct.15/17 15-Dec-17 June, 2018 

GD4 বীজ এবং চা রা মকন া স ং খ্যা 10,95,000 DPM  মচয়া রম্যা ন   রজ ওরব 208.200 _ Oct.15/18 15-Dec-18 June, 2019 

GD5 বীজ এবং চা রা মকন া  স ং খ্যা 46.800 DPM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 23.240 _ Oct.15/19 15-Dec-19 June, 2020 

GD6 স া র ক্রর্   টন 3.34 DPM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 15.00 _ Oct.15/15 15-Dec-15 June, 2016  

DG7 স া র ক্রর্    টন 36.66 DPM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 165.00 _ Oct.15/16 15-Dec-16 June, 2017 

DG8 স া র ক্রর্   টন 66.66 DPM মচর্  ারম্যান রজ ওরব 300.00 _ Oct.15/17 15-Dec-17 June,2018 

DG9 স া র ক্রর্   টন 46.66 DPM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 210.00 _ Oct.15/18 15-Dec-18 June, 2019  

DG10 স া র ও রাস ার্  রন ক ক্রর্   টন 13.33 DPM মচর্  ারম্যান রজ ওরব 60.00 _ Oct.15/19 15-Dec-19 June, 2020 

DG11 মো টরস াইল্পকল্পলর ক্রর্   স ং খ্যা 8 DPM মচয়া রম্যা ন  রজ ওরব 12.00 _ Oct.15/15 15-Dec-15 June, 2016 

DG12 মো টরস াইল্পকল্পলর ক্রর্   স ং খ্যা 7 DPM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 10.50 _ Oct.15/16 15-Dec-16 June, 2017 

DG13 রপক-আ প ক্রয় স ং খ্যা 2  DPM  মচর্  ারম্যান রজ ওরব 90.000 _ Oct.15/15 15-Dec-15 June, 2016 

DG14 রপক-আ প ক্রর্    স ং খ্যা 2 DPM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 90.000 _ Oct.15/16  15-Dec-16  June, 2017  

DG15 পাওর্  ার পাম্প ক্রর্    স ং খ্যা 10 RFQ মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 3.000 _ Oct.15/15 15-Dec-15 June, 2016 

DG16 পাওর্  ার পাম্প ক্রর্   স ং খ্যা  100 OTM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 30.000 _ Oct.15/16 15-Dec-16  June, 2017 

DG17  পাওর্  ার পাম্প ক্রর্    স ং খ্যা 100 OTM মচয়া রম্যা ন  রজ ওরব 30.000 _  Oct.15/17  15-Dec-17 June, 2018  

DG18  পাওর্  ার পাম্প ক্রর্   স ং খ্যা 40 RFQ মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 12.000 _ Oct.15/18 15-Dec-18  June, 2019  

DG19  রস ল্পকচা র ক্রয়  স ং খ্যা 200 RFQ  মচয়া রম্যা ন  রজ ওরব 0.540 _ Oct.15/15 15-Dec-15  June, 2016 

DG20 রস ল্পকচা র ক্রয়  স ং খ্যা  2000 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 5.400 _ Oct.15/16 15-Dec-16  June, 2017  

DG21 রস ল্পকচা র ক্রয়  স ং খ্যা 2000 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 5.400 _ Oct.15/17  15-Dec-17  June, 2018  

DG22 রস ল্পকচা র ক্রয়  স ং খ্যা 800 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 2.160  _ Oct.15/18 15-Dec-18  June, 2019  

DG23 হা সু র্  া ক্রর্    স ং খ্যা 200 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব o.540  _  Oct.15/15  15-Dec-15  June, 2016  

DG24 হা সু র্  া ক্রর্    স ং খ্যা  2000 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 5.400  _ Oct.15/16  15-Dec-16  June, 2017  

DG25 হা সু র্  া ক্রর্    স ং খ্যা  2000 RFQ  মচয়া রম্যা ন  রজ ওরব 5.400  _ Oct.15/17  15-Dec-17  June, 2018  

DG26 হা সু র্  া ক্রর্    স ং খ্যা  800 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 2.160  _  Oct.15/18 15-Dec-18 June, 2019  

DG27 মে র্  া র ক্রর্    স ং খ্যা                         200 RFQ মচর্  ারম্যান রজ ওরব 2.700  _ Oct.15/15  15-Dec-15 June, 2016  

DG28  মে র্  া র ক্রর্   স ং খ্যা  2000  RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 27.000  _ Oct.15/16 15-Dec-16  June, 2017  
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প্যাকেজ 

নং 

পিপিটি/টিএপিপি অনুসাকে 

সংগ্রহ প্যাকেকজে পিিেণ  

এেে  িপেমাণ পিপিপি/ 

আেপিপিপি’ে 

সংস্থান 

চুপি 

অনুকমাদকনে 

ের্তিৃক্ষ 

তহপিকেে 

উৎস 

আনুমাপনে 

ব্যয় (েক্ষ 

টাোয়) 

পনকদপৃিত তাপেখ 

অ-

ব্যিহার্ ৃ

দেিকেে জন্য 

আমন্ত্রণ 

চুপি স্বাক্ষে চুপি সমাপি 

DG29  মে র্  া র ক্রর্    স ং খ্যা 2000 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 27.000  _  Oct.15/17  15-Dec-17  June, 2018 

DG30  মে র্  া র ক্রর্    স ং খ্যা  800 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 10.800  _ Oct.15/18  15-Dec-18  June, 2019  

DG31    োটি পরীক্ষক  স ং খ্যা  6  RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 0.480  _ Oct.15/15 15-Dec-15  June, 2015  

DG32  ল্যা পটপ করম্পউটার স ং খ্যা  1 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 0.700 _ Oct.15/15  15-Dec-15 June, 2015 

DG33 মেস্কটপ  স ং খ্যা 3 RFQ  মচয়া রম্যা ন  রজ ওরব  2.100 _ Oct.15/15  15-Dec-15 June, 2015 

DG34 ফল্পটা করপয়ার স ং খ্যা  1  RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 1.500 _ Jan.01/15  15-Feb-15  June, 2015 

DG35  অরফস মিিন া রী স ং খ্যা  মথা ক DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 2.000  _ Oct.15115  15-Dec-15  June, 2016 

DG36  অরফস মিিন া রী  স ং খ্যা  মথা ক DPM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 2.000  _  Oct.15/16  15-Dec-16  June, 2017 

 DG37 অরফস মিিন া রী  স ং খ্যা  মথা ক DPM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 2.000 _  Oct.15/17  15-Dec-17  June, 2018 

DG38 অরফস মিিন া রী  স ং খ্যা  মথা ক DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 2.000 _  Oct.15/18  15-Dec-18  June, 2019 

DG39 অরফস মিিন া রী  স ং খ্যা  মথা ক DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 2.000  _  Oct.15/19  15-Dec-19  June, 2020 

DG40  মু দ্র্ে ও প্রকািনা  স ং খ্যা  মথা ক DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 1.000 _  Oct.15/15  15-Dec-15  June, 2016 

DG41  মু দ্র্ে ও প্রকািনা   স ং খ্যা  মথা ক DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 1.000 - Oct.15/16  15-Dec-16 June, 2017 

DG42     মু দ্র্ে ও প্রকািনা  স ং খ্যা  মথা ক DPM মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 1.000 _ Oct.15/17  15-Dec-17 June, 2018 

DG43  মু দ্র্ে ও প্রকািনা    স ং খ্যা  মথা ক DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 1.000 _ Oct.15118  15-Dec-18  June, 2019 

DG44  মু দ্র্ে ও প্রকািনা  স ং খ্যা  মথা ক DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 1.000  _ Oct.15/19  15-Dec-19  June, 2020 

DG45  স া ইন মব া ে ে  স ং খ্যা  100  DPM  মচর্  ারম্যান রজ ওরব 0.800  - Oct.15/15  15- Dec-15  June, 2016 

DG46  স া ইন মব া ে ে  স ং খ্যা  1000  DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 8.000  - Oct.15/16  15-Dec-16 June, 2017 

DG47  স া ইন মব া ে ে  স ং খ্যা  1000  DPM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 8.000  - Oct.15/17  15-Dec-17  June, 2018 

DG48  স া ইন মব া ে ে স ং খ্যা  400  DPM  মচর্  ারম্যান রজ ওরব 3.200  - Oct.15118  15-Dec-18  June,2019 

WD1   পারন র উৎস উন্নয়ন  স ং খ্যা  10  OTM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 30.0000  _  Oct.15/15  Dec 15  June, 2016 

WD2  পারন র উৎস উন্নয়ন  স ং খ্যা  100  OTM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 300.0000  - Oct.15/16  Dec 15-16  June, 2017 

WD3  পারন র উৎস উন্নয়ন  স ং খ্যা  100  OTM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 300.0000 _ Oct.15/17  Dec 15-17  June, 2018 

WD4  পারন র উৎস উন্নয়ন স ং খ্যা  40  OTM  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 120.0000  _ Oct.15/18  Dec 15-18  June,2019 

WD5  ো ল্পক েট মিে রন ে ো ে  স ং খ্যা  5 RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 2.5000  _ Oct.15/15  Dec 15 June, 2016 

WD6 ো ল্পক েট মিে রন ে ো ে  স ং খ্যা  50  RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 25.0000  - Oct.15/16  Dec 15-16  June, 2017 

WD7  ো ল্পক েট মিে রন ে ো ে  স ং খ্যা  50  RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 25.0000  - Oct.15/17  Dec 15-17  June, 2018 

WD8  ো ল্পক েট মিে রন ে ো ে স ং খ্যা  20  RFQ  মচয়া রম্যা ন রজ ওরব 10.0000  - Oct.15/18  Dec 15-18  June, 2019 
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3.4 (খ) প্রকবল্পি ক্রয় কার্ বক্রে: 

প্রকবল্পি আওিায় ১৭টি প্যাবকবজ পণ্য ক্রয় িািাদ ১৬৮৩.৬৪ লক্ষ টাকা এিং ৩টি প্যাবকবজ কার্ ব ক্রয় িািদ ১৭১৪.৫০ 

লক্ষ টাকাসে মোট ৩৩৯৮.১৪ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। এ সংস্থাবিি নিপিীবি ১৮১৯.১২ লক্ষ টাকাি ক্রয় কার্ বক্রে 

সম্পন্ন কিা েবয়বছ র্া মোট ক্রবয়ি জন্য সংস্থািকৃি অ্বর্ বি ৫৩.৫৩%। ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যানদ নিবম্নি ছবক মদয়া েবলা: 

(লক্ষ টাকায়) 

ক্র: 

িং 

প্যাবকবজি িাে/ক্রবয়ি 

নিিিণ 

র েরপ রপ/ 

আর রের পর প’ র 

স ং স্থ ান 

ক্রয় 

পধনি 
চুনিমূল্য 

কার্ বাবদ  

প্রদাবিি িানিখ 

কার্ বাবদব ি 

সেয়সীো 

অ্নুর্ায়ী কাজ 

সোনপ্তি িানিখ 

প্রকৃিপবক্ষ 

কাজ 

সোনপ্তি 

িানিখ 

(১) (২)  (৩) (৪) (৬) (৭) (৮) 

1 ২৫টি োবকবট মসড নিে বাণ RFQ OTM ৭৪.৯৬ ২০/০৬/১৯ ১৯/০৯/১৯ ২৬/১১/১৯ 

2 পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য 

িাঁি নিে বাণ 

OTM OTM ৯০.০০ ২০/০৬/১৯ ১৯/১০/১৯ চলোি 

3 পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য 

িাঁি নিে বাণ 

OTM OTM ১৪৪.০০ ২০/০৬/১৯ ১৯/১০/১৯ চলোি 

4 পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য 

িাঁি নিে বাণ 

OTM OTM ১৫৬.০০ ২০/০৬/১৯ ১৯/১০/১৯ চলোি 

5 পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য 

িাঁি নিে বাণ 

OTM OTM ৩০.০০ ০৭/০৬/১৯ ১৯/১০/১৯ চলোি 

6 পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য 

িাঁি নিে বাণ 

OTM OTM ৩৯.০০ ০৭/০৬/১৯ ১৯/১০/১৯ চলোি 

7 পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য 

িাঁি নিে বাণ 

OTM OTM ৫০.৯৯ ২১/০৬/১৯ ১৯/১০/১৯ চলোি 

8 ৪০টি পানিি ট্াংক স্থাপি 

অ্িকাঠাবো নিে বাণ 

RFQ LTM ৬.০০ ১৬/০৫/১৯ ১৫/০৮/১৯ ০৫/০৮/১৯ 

9 ৩৮টি পানিি ট্াংক স্থাপি 

অ্িকাঠাবো নিে বাণ 

OTM LTM ৫.৭০ ১৬/০৫/১৯ ১৫/০৮/১৯ ১১/০৮/১৯ 

10 ৪০টি পানিি ট্াংক স্থাপি 

অ্িকাঠাবো নিে বাণ 

OTM LTM ৬.০০ ১৯/০৫/১৯ ১৮/০৮/১৯ ১৪/০৮/১৯ 

11 নিনিন্ন মুদ্রণ ও প্রকা িা DPM RFQ ৪.৫০ ১৯/০৫/১৯ ১৮/০৮/১৯ ০৮/০৮/১৯ 

12 ০৪টি মডস্কটপ ক্রয় RFQ RFQ ২.৯০ ২৩/০৪/১৯ ২২/০৬/১৯ ২২/০৬/১৯ 

13 ১টি স্পীডবিাট ক্রয় RFQ RFQ ৯.৯৫ ২৩/০৪/১৯ ২২/০৭/১৯ ১২/০৭/১৯ 

মটনিল 7: প্রকবল্পি ক্রয় কার্ বক্রে 
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3.5 (গ) প্রকবল্পি উবেশ্য অ্জবি ও অ্িস্থা নিবেষণ 

ক্র. িং প্রকবল্পি উবেশ্যসমূে উবেশ্য অ্জবি 

১. পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় 

মটকসই জীিিোি ও আর্ ব-

সাোনজক উন্নয়িকবল্প ৫,০০০ 

দনিদ্র কৃষক পনিিািবক অ্ন্তভূ বি 

কবি ২,৫০০ টি ১.৫ একবিি এিং 

২,৫০০ টি ০.৭৫ একবিি নেশ্র ফল 

িাগাি সৃজবিি োধ্যবে িাবদি 

আবয়ি সুবর্াগ সৃনষ্টকিণ। 

 

প্রকবল্পি আওিায় িাঙ্গাোটি পাি বিয মজলায় ১,৫১০ টি পনিিাি, িান্দিিাি 

পাি বিয মজলায় ১,৬৬৫ টি পনিিাি এিং খাগড়াছনড় পাি বিয মজলায় ১,৮২৫ টি 

পনিিািসে সি ববোট ৫,০০০ কৃষক পনিিাি নিি বাচি কিাি পি নেশ্রফল িাগাবিি 

মিাপণ সােগ্রী প্রদাি এিং  িাগাি সৃজি কিা েবয়বছ। এ অ্ংবগ আিনডনপনপবি 

১৯৮৭.২৬ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা েয় র্াি নিপিীবি অ্র্ ব ব্যয় কিা েবয়বছ 

১৯৩৪.৮২ লক্ষ টাকা। অ্র্ বাৎ এ অ্বঙ্গি আনর্ বক অ্গ্রগনি ৯৭.৩৬% এিং িাস্তি 

অ্গ্রগনি ১০০%। কৃষকবদি োবঝ সিনজ চািা এিং িীজ নিিিণ কিা েবয়বছ। 

এ মর্বক কৃষকিা ফল পাবে। কৃষকবদি উৎপানদি সিনজ/ফলমূল নিনক্র 

কিাি োধ্যবে আবয়ি সুবর্াগ সৃনষ্ট েবে। কৃষকবদি উৎপানদি 

সিনজ/ফলমূল িাজািজািকিবণি ব্যিস্থা নিনিি কিাি প্রবয়াজবি োবকবট 

ম বডি আয়িি/ পনিনি সাোন্য িাড়াবিা সেীচীি েবি। প্রকবল্পি 

অ্ঙ্গগুবলাি োবঝ সেন্বয় বৃনধ কিাসে কৃনষ মেলাি আবয়াজি এিং 

প্রন ক্ষণসমূে নিনদ বষ্ট সেবয় ম ষ কবি কৃষকবদি উৎপানদি পণ্য 

প্রনক্রয়াজািকিণ ও নিপণি সেবর্ানগিা প্রদাি কিবি পািবল প্রকবল্পি  

উবেশ্য সম্পূণ বিাবি অ্জবি কিা সম্ভি েবি। 

মটনিল 8: প্রকবল্পি উবেশ্য অ্জবি 

3.6 প্রকল্প ব্যিস্থাপিা 

3.6.1 প্রকল্প পনিচালক নিবয়াগ 

প্রকবল্পি দানয়ত্বপ্রাপ্ত পনিচালকবদি দানয়ত্বকাল পর্ ববিক্ষবণ মদখা র্ায়, প্রকবল্পি মেয়াদ জুলাই ২০15 মর্বক শুরু েবলও 

চুনিনিনিক প্রকল্প পনিচালক নিবয়াগ কিা েবয়বছ এিং একই ব্যনি নিিটি প্রকবল্পি পনিচালবকি দানয়বত্ব িবয়বছি।  

আইএে ইরে পররপত্র অনুর্া য়ী এ কজন প্র কে পরর চালক স ল্পব োচ্চ দু ইটি প্র কল্পে র দারয় ল্পে থাকল্পত পাল্পর, রক ন্তু এখাল্পন মস রনয় েটি 

োনা হ য়রন । অর্থ্ে াৎ আই এে ইরে র পরর পল্পত্র র ব্যতয় হল্প য়ল্পছ ।  নিবম্ন প্রকল্প পনিচালক সম্পনকবি িথ্য প্রদাি কিা েবলা: 

প্রকল্প  পনিচালবকি িাে পদনি কার্ বকাল দানয়ত্ব এি িিণ 

(নিয়নেি/ অ্নিনিি) 

অ্ন্য প্রকবল্পি 

পনিচালক  

মো:  নফকুল ইসলাে প্রকল্প পনিচালক প্রকল্প শুরু মর্বক 

অ্দ্যিনি 

চুনি নিনিক েসলা চাষ প্রকল্প ও 

কেলা চাষ প্রকল্প 

মটনিল 9: প্রকল্প পনিচালক নিবয়াগ 
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3.6.2 জিিল নিবয়াগ 

১)  প্রকল্প িাস্তিায়বিি জন্য সিাসনি জিিল নিবয়াগ; 

ক্রে ব্যনি ও পবদি িাে পবদি সংখ্যা নিবয়াবগি িিি 

1.  মো: কােরুজ্জাোি 

 সেকািী প্রকল্প পনিচালক 

১ সিাসনি 

2.  েদি চাকো 

সেকািী প্রকল্প পনিচালক 

১ সিাসনি 

3.  শ্যােল চাকো 

সেকািী প্রকল্প পনিচালক 

১ সিাসনি 

4.  োঠ সংগঠক 15 সিাসনি 

5.  নেসাি িক্ষক 1 সিাসনি 

6.  সেকািী নেসাি িক্ষক 3 সিাসনি 

7.  অ্নফস সেকািী কে কনম্পউটাি অ্পাবিটি ১ সিাসনি 

8.  গাড়ী চালক 3 সিাসনি 

9.  এেএলএসএে 4 সিাসনি 

10.  মোট 34 সিাসনি 

মটনিল 10: প্রকল্প সংনেষ্ট জিিল 

3.6.3 নপএসনস ও নপআইনস সিা 

 প্রকবল্প এপর্ বন্ত মোট 8টি নপআইনস এিং 4টি নপএসনস সিা অ্নুনষ্ঠি েবয়বছ। পনিকল্পিা নিিাগ েবি জািীকৃি “সিকানি 

খাবি উন্নয়ি প্রকল্প প্রণয়ি, প্রনক্রয়াকিণ, অ্নুবোদি ও সংব ািি পধনি নিষয়ক পনিপত্র অ্নুসাবি প্রকবল্পি সুষ্ঠু  িাস্তিায়ি 

েনিটনিং ও িদািনকি জন্য পনিপত্র অ্নুর্ায়ী প্রনি 3 োস পিপি নপআইনস এিং নপএসনস সিা কিাি নিিাি িবয়বছ। িনর্ 

পর্ বাবলাচিা কবি মদখা র্ায়, নপআইনস কনেটিি সিা নিয়নেি অ্নুনষ্ঠি েবলও নপএসনস কনেটিি সিা নিয়নেি অ্নুনষ্ঠি েয়নি।  

3.6.4 অ্নডট সম্পাদি ও আপনি নিষ্পনি সংক্রান্ত িথ্য 

িনর্ পর্ বাবলাচিা কিবল মদখা র্ায় মর্, প্রকবল্পি আওিায় মকাি অ্িযন্তিীণ অ্নডট েয়নি, িবি নসএনজ কতৃবক অ্নডট সম্পাদি 

েবয়বছ।  নসএনজ কতৃবক 2015-2016 অ্র্ বিছবি 3টি আপনি র্াকবলও িা নিস্পনি কিা েবয়বছ এিং 2016-2017 অ্র্ ব 

িছবিি 1টি অ্নডট আপনিি িবয়বছ, র্া এখিও নিস্পনি েয়নি।  

3.6.5 আইএেইনড’ি পনিদ বি প্রনিবিদবিি সুপানি সূে িাস্তিায়ি সংক্রান্ত িথ্য 

আইএেইনড’ি পক্ষ মর্বক এই প্রকল্পটি এপর্ বন্ত 3 িাি সবিজনেি পনিদ বি কবি মি  নকছু গুরুত্বপূণ ব সুপানি  প্রদাি কবি এিং 

সুপানি  অ্নুর্ায়ী গৃেীি ব্যিস্থা সম্পবকব আগােী ০১ (এক) োবসি েবধ্য িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিিাগ-বক অ্িনেি 

কিবি েবি েবে ব সিকানি আবদ  জানি কবি। প্রকল্প িাস্তিায়িকািী সংস্থা অ্দ্যিনি সুপানি সমূে িাস্তিায়ি কিা েবয়বছ 

নকিা মস নিষবয় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিিাগ-বক অ্িনেি কবিনি। 
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3.6.6 নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি জন্য িথ্য সংগ্রে কার্ বক্রে 

প্রকল্পটিি িাস্তিায়ি এলাকা েবে পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবলি ৩টি মজলাি ২6টি উপবজলা। আইএেইনড’ি TOR অ্নুর্ায়ী 

প্রকল্প এলাকাি ১৫% এলাকা পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি আওিায় মিয়া েবয়বছ। এই নেবসবি পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবলি প্রনিটি 

মজলাি ২টি কবি উপবজলা েবি মোট ৬০০ জি িাগাি োনলকবক পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি উিিদািা নেবসবি নেবসবি মিয়া 

েবয়বছ। এছাড়া পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব, প্রখল্প সংনেষ্ট কে বকিবাগি এিং কৃনষ গবিষণা মকন্দ্র েবি মোট ১২ জিবক  

Key Informant নেবসবি সাক্ষাৎকাি গ্রেণ কবি ও িমুিানয়িি প্রবিযক উপবজলায় ২টি কবি মোট ৬টি এফনজটি 

(বোট ৭২ জি অ্ং  গ্রেণকািী) পনিচালিা কিা েবয়বছ। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় একটি স্থািীয় পর্ বাবয় কে ব ালাি (কে ব ালায় 

অ্ং  গ্রেণকািী নছল ৪২ জি) োধ্যবে Qualitative িথ্য সংগ্রে কিা েবয়বছ।  

3.6.7 িািী-পুরুষ এিং জনেি পনিোণ অ্নুর্ায়ী নেশ্রফল চাষকািী কৃষবকি সংখ্যা 

িমুিানয়ি 359 জি ১.৫ একি কৃষবকি েবধ্য পুিষ 80.78% এিং িািী 19.22% এিং িমুিাকৃি 241 জি 0.75 

একি কৃষবকি েবধ্য পুিষ  81.74এিং িািী 18.26।  

িাগাি োনলবকি িিি মোট পুরুষ সংখ্যা িািী সংখ্যা অ্ন্যান্য 

১.৫0 একি 359 290 (80.78%) 69 (19.22%) - 

০.৭৫ একি 241 197 (80.74%) 44(18.26%)  

মটনিল 11: জনেি পনিোণ অ্নুর্ায়ী নেশ্রফল চাষকািী উিিদািাি সংখ্যা 

3.6.8  উিিদািাবদি িয়বসি অ্নুপাি 

িাগাি োনলবকি িিি সবি বাচ্চ সি বনিম্ন গড় 

১.৫একি 75 18 42.25 

০.৭৫একি 76 20 42.90 

মটনিল 12: উিিদািাবদি িয়বসি অ্নুপাি 

3.6.9  উিিদািাবদি পনিিাবিি সদস্য সংখ্যা 

িাগাি োনলবকি িিি সবি বাচ্চ সি বনিম্ন গড় 

১.৫একি 14 1 5.35 

০.৭৫একি 11 1 4.89 

মটনিল 13: উিিদািাবদি পনিিাবিি সদস্য সংখ্যা 

3.6.10  উিদািাবদি বিিানেক অ্িস্থা 

িাগাি োনলবকি 

িিি 

নিিানেি অ্নিিানেি নিিিা পনিিযাি িালাক প্রাপ্ত মোট 

১.৫একি 338 16 3 1 1 359 

০.৭৫একি 218 13 10   241 

মটনিল 14: উিদািাবদি বিিানেক অ্িস্থা 
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3.6.11 উিিদািাবদি পনিিাবিি িাৎসনিক আবয়ি অ্নুপাি 

িাগাি োনলবকি িিি সবি বাচ্চ সি বনিম্ন গড় 

১.৫0 একি 1600000 12000 185838.4401 

০.৭৫ একি 1300000 6000 148317.2 

মটনিল 15: উিিদািাবদি পনিিাবিি িাৎসনিক আবয়ি অ্নুপাি 

3.6.12 উিিদািাবদি পনিিাবিি িাৎসনিক ব্যবয়ি অ্নুপাি 

িাগাি োনলবকি িিি সবি বাচ্চ সি বনিম্ন গড় 

১.৫0 একি 1400000 9000 164626.74 

০.৭৫ একি 1950000 20000 145220.3 

মটনিল 16: উিিদািাবদি পনিিাবিি িাৎসনিক ব্যবয়ি অ্নুপাি 

3.6.13 সিনজ-ফল িাগাি মর্বক িছবি আবয়ি পনিোি 

িাগাি োনলবকি িিি সবি বাচ্চ সি বনিম্ন গড় 

১.৫ একি 150000 5000.00 6000.00 

০.৭৫ একি 52000.00            2000.00 4000.00 

মটনিল 17: সিনজ-ফল িাগাি মর্বক িছবি আবয়ি পনিোি 

3.6.14 প্রন ক্ষণপ্রাপ্ত িাগাি োনলবকি সংখ্যা 

 

মিখানচত্র:  1 প্রন ক্ষণ প্রাপ্ত িাগাি োনলবকি সংখ্যা 

িমুিাকৃি 359জি ১.৫ একি িাগাবিি কৃষবকি েবধ্য 87.47% কৃষক প্রন ক্ষণ মপবয়বছ এিং 12.53%কৃষক প্রন ক্ষণ 

পায়নি। অ্পিনদবক িমুিানয়ি 241 জি 0.75 একি িাগাবিি কৃষবকি েবধ্য 92.19% কৃষক প্রন ক্ষণ মপবয়বছ, অ্থ্যাৎ 

7.88% কৃষক প্রন ক্ষণ পায়নি। 

িাগাি োনলকবদি প্রন ক্ষণ প্রানপ্ত ১.৫ একি ০.৭৫ একি 

সংখ্যা % সংখ্যা % 

প্রন ক্ষণ মপবয়বছ 314 87.47 222 92.12 

প্রন ক্ষণ পায়নি 45 12.53 19 7.88 

সি ববোট 359  241  

মটনিল 18: প্রন ক্ষণপ্রাপ্ত িাগাি োনলবকি সংখ্যা 

87.47
92.19

12.53
7.88

১.৫ একি ০.৭৫ একি

প্রন ক্ষণ প্রাপ্ত িাগাি োনলবকি সংখ্যা

প্রন ক্ষণ মপবয়বছ প্রন ক্ষণ পায়নি
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3.6.15 প্রন ক্ষণ িািা প্রানপ্তি িথ্যানদ 

িমুিাকৃি 359 জি ১.৫ একি কৃষবকি েবধ্য ৩১৪ জি কৃষক প্রন ক্ষণ মপবয়বছ। এ 314 জি কৃষবকি েবধ্য ৩১৩ জি কৃষক 

িবলবছ িািা প্রন ক্ষণ িািাি টাকা মপবয়বছ। 313 জি কৃষকই িাবদি প্রন ক্ষণ িািা িগদ মপবয়বছ। িমুিাকৃি 241 জি 

0.75 একি কৃষবকি েবধ্য 222 জি কৃষক প্রন ক্ষণ মপবয়বছ এিং সকবলই প্রন ক্ষণ িািাি টাকা মপবয়বছ। 222 জি 

কৃষকই িাবদি প্রন ক্ষণ িািা িগদ মপবয়বছ। 

িাগাবিি িিি 100 

টাকা 

200 

টাকা 

3০০ 

টাকা 

400 

টাকা 

500 

টাকা 

1000 

টাকা 

2000 

টাকা 

িািাি 

পনিিবিব 

িীজ/চািা 

পায়নি গড় 

১.৫ একি 1 33 17 7 231 23 1 24 1 495.53 

০.৭৫ একি 27 17 7 158 13   3  453.11 

মটনিল 19: প্রন ক্ষণ িািা প্রানপ্তি িথ্যানদ 

3.6.16 প্রন ক্ষবণি নিষয় ও কৃষক সংখ্যা 

 

মিখানচত্র:  2 প্রন ক্ষবণি নিষয় ও কৃষক সংখ্যা 

47.08

84.68

10.58

11.42

5.85

19.22

76.60

58.77

43.18

32.03

9.47

50.14

66.57

52.70

89.63

7.05

10.37

6.22

26.56

79.67

60.58

38.59

30.71

5.81

80.91

71.78

িসিিানড় ও িছিব্যাপী সিনজ  চাষ

িানণনজযক নেশ্র ফল চাষ

িানণনজযক ফল চাষ

মদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ

নিবদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ

িািোনস ফল িাগাি

ফল িাগাি পনিচর্ বা

মপাকাোকড় ও মিাগ িালাই দেি পধনি

ফল সংগ্রে ও প্রনক্রয়াজািকিণ

ফল িাজািজািকিণ

মপাস্ট-োিবিস্ট ও ফল িপ্তানি

বজি সাি বিনি

োদা বিনি 

প্রন ক্ষবণি নিষয় ও কৃষক সংখ্যা

০.৭৫ একি ১.৫ একি
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১.৫ একি জনেি িাগবিি োনলকিা নিনিন্ন নিষবয় ১নদিব্যানপ প্রন ক্ষি নিবয়বছ। প্রন ক্ষণ প্রাপ্তবদি েবধ্য নিনিন্ন িসিিানড় 

ও িছিব্যাপী সিনজ  চাষ 53.82 িাং , িানণনজযক নেশ্র ফল চাষ 96.82  িাং , িানণনজযক ফল চাষ 12.10  িাং , 

মদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ 13.06  িাং , নিবদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ 6.69  িাং , িািোনস ফল িাগাি 21.97 

 িাং , ফল িাগাি পনিচর্ বা 87.58  িাং , মপাকাোকড় ও মিাগ িালাই দেি পধনি 67.20  িাং , ফল সংগ্রে ও 

প্রনক্রয়াজািকিণ 49.36  িাং , ফল িাজািজািকিণ 36.62  িাং , মপাস্ট-োিবিস্ট ও ফল িপ্তানি 10.83  িাং , 

বজি সাি বিনি 57.32  িাং , োদা বিনি 76.11  িাং  কৃষক প্রন ক্ষণ নিবয়বছ।  

0.75 একি জনেি িাগবিি োনলকিা নিনিন্ন নিষবয় ১নদি ব্যানপ প্রন ক্ষি নিবয়বছ। এবদি েবধ্য নিনিন্ন িসিিানড় ও 

িছিব্যাপী সিনজ  চাষ 52.70  িাং , িানণনজযক নেশ্র ফল চাষ 89.63  িাং , িানণনজযক ফল চাষ 7.05  িাং , 

মদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ 10.37  িাং , নিবদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ 6.22  িাং , িািোনস ফল িাগাি 26.56 

 িাং , ফল িাগাি পনিচর্ বা 79.67  িাং , মপাকাোকড় ও মিাগ িালাই দেি পধনি 60.58  িাং , ফল সংগ্রে ও 

প্রনক্রয়াজািকিণ 38.59  িাং , ফল িাজািজািকিণ 30.71  িাং , মপাস্ট-োিবিস্ট ও ফল িপ্তানি 5.81  িাং , 

বজি সাি বিনি 80.91  িাং , োদা বিনি 71.78  িাং  কৃষক প্রন ক্ষণ নিবয়বছ। 

3.6.17 নিষয় অ্নুর্ায়ী প্রন ক্ষণ প্রাপ্ত কৃষবকি সংখ্যা 

(একানিক উিি গৃেীি েবয়বছ) 

গাবছি িাে 

িাগাবিি িিি 

১.৫ একি ০.৭৫ একি 

 সংখ্যা (%)  সংখ্যা (%) 

িসিিানড় ও িছিব্যাপী সিনজ  চাষ 53.82 52.70 

িানণনজযক নেশ্র ফল চাষ 96.82 89.63 

িানণনজযক ফল চাষ 12.10 7.05 

মদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ 13.06 10.07 

নিবদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ 6.69 6.22 

িািোনস ফল িাগাি 21.97 26.56 

ফল িাগাি পনিচর্ বা 87.58 79.67 

মপাকাোকড় ও মিাগ িালাই দেি পধনি 67.20 60.58 

ফল সংগ্রে ও প্রনক্রয়াজািকিণ 49.36 38.59 

ফল িাজািজািকিণ 36.62 30.71 

মপাস্ট-োিবিস্ট ও ফল িপ্তানি 10.83 5.81 

বজি সাি বিনি 57.31 80.91 

োদা বিনি  76.11 71.78 

মটনিল 20: নিষয় অ্নুর্ায়ী প্রন ক্ষণ প্রাপ্ত কৃষবকি সংখ্যা 
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3.6.18 িমুািাকৃি উপবজলায় প্রন ক্ষণ প্রানপ্তি মিখা নচত্র 

 

মিখানচত্র:  3  িমুািাকৃি উপবজলায় প্রন ক্ষণ প্রানপ্তি মিখা নচত্র 

3.6.19 প্রন ক্ষবণি সম্পবকব সুনিিাবিাগী কৃষকবদি েিােি 

 

মিখানচত্র:  4 প্রন ক্ষবণি সম্পবকব সুনিিাবিাগী কৃষকবদি েিােি 

১.৫ একি জনেি িাগবিি োনলকবদি িমুিাকৃি 359 জি কৃষবকি েবধ্য 314 জি প্রন ক্ষণ মপবয়বছ। িাবদিবক প্রন ক্ষণ 

সবন্তাষজিক নছল নকিা এ েবে ব প্রশ্ন কিা েবয়নছল। প্রাপ্ত িবথ্য জািা র্ায়, িাবদি েবধ্য 92.99% উিিদািা সন্তষ্ট এিং 

7.01%  সন্তুষ্ট িয় েবে ব েি প্রকা  কবিবছ।  অ্পিনদবক 0.75 একি জনেি িাগবিি িমুিাকৃি োনলকবদি েবধ্য  প্রন ক্ষণ 

মপবয়বছ 222 জি। িাবদি অ্নিকাং ই অ্থ্যবাৎ  96.04% উিিদািা প্রন ক্ষণ মপবয় সন্তুষ্ট িবল জানিবয়বছ এিং  3.60% 

সন্তুষ্ট িয় েবে ব েি প্রকা  কবিবছ।   

িাগাি োনলবকি িিি সন্তুষ্ট % সন্তুষ্ট িয় % 

১.৫ একি 292 92.99 22 7.01 

০.৭৫ একি 214 96.40 8 3.60 

মিখানচত্র:  5 প্রন ক্ষবণি সম্পবকব সুনিিাবিাগী কৃষকবদি েিােি 
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3.6.20িাগাি সৃজবিি সাল 

 

মিখানচত্র:  6 িাগাি সৃজবিি সাল 

িমুিাকৃি 359 জি ১.৫ একি কৃষবকি েবধ্য 2015-2016 সাবল িাগাি কবিবছ 8.91%, 2016-2017 সাবল িাগাি 

কবিবছ 36.21%, 2017-2018সাবল 32.87%, 2018-2019সাবল িাগাি কবিছি 22.01%। িমুিাকৃি 241 জি 0.75 

একি কৃষবকি েবধ্য 2015-2016 সাবল িাগাি কবিবছ 2.90%, 2016-2017 সাবল িাগাি কবিবছ 32.37%, 2017-

2018 সাবল 49.79%, 2018-2019 সাবল িাগাি কবিছি 14.94%। 

িাগাি সৃজবিি সাল ১.৫ একি ০.৭৫ একি 

সংখ্যা % সংখ্যা % 

2015-2016 32 8.91 7 2.9 

2016-2017 130 36.21 78 32.37 

2017-2018 118 32.87 120 49.79 

2018-2019 79 22.01 36 14.94 

মটনিল 21: সৃজিকৃি িাগাবিি সাল 
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3.6.21    ১.৫ একি িাগাবি প্রাপ্ত গাবছি নেসাি 

িমুিাকৃি 359টি ১.৫ একি ফল িাগাবিি িথ্যানদ নিবেষবণ মদখা র্ায় িাগাি প্রনি 1672টি গাবছি েবধ্য প্রাপ্ত গড় গাবছি 

সংখ্যা 1157টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাবছি সংখ্যা ঘাটনি িবয়বছ 515টি। পানিি অ্িাি ও মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় 

চািা কলে োিা মগবছ গড় 356টি এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 158টি।  এছাড়া গ্যাপ নফনলং এ িমুিাকৃি 

359টি ১.৫ একি কৃষবকি ফল িাগাবি িথ্যানদ নিবেষবণ প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 83টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাবছি সংখ্যা 

ঘাটনি িবয়বছ 20টি। পানিি অ্িাি ও মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 16টি এিং পনিিেবণি সেয় 

িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 4টি। এ সংক্রান্ত িথ্যানদি নিবেষণ নিবম্নাি সািণী এিং মিখানচবত্রি োধ্যবে মদখাবিা েবলা: 

 

 

 

 

 

নচত্র:  3 সৃজিকৃি িাগাবিি নচত্র 
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চািা কলে 

িাগাি 

প্রনি 

গাবছি 

সংখ্যা 

িমুিাকৃি ৩৫৯টি িাগাবিি 

লক্ষযোত্রা লক্ষযোত্রাি 

নিপিীবি 

হ্রাসকৃি গাবছি 

সংখ্যা 

মৃি/ মিাগাক্রান্ত 

গাবছি সংখ্যা 

(পানিি অ্িাি ও 

মপাকা-োকবড় 

আক্রান্ত) 

 

পনিিেবণি 

সেয় িষ্ট 

েওয়া গাবছি 

সংখ্যা 

হ্রাসকৃি 

গাবছি 

সংখ্যাি 

োি 

মোট 

গাবছি 

সংখ্যা 

সংগ্রেকৃি প্রাপ্ত 

িথ্যানুর্ায়ী 

গাবছি সংখ্যা 

উচ্চ ফলণ ীল আবেি 

কলে 

 

১০০ 35900 32309.57 3590.43 3231.34 359.09 10.00 

োল্টা গ্রাফট ১০০ 

35900 24887.10 11012.9 7634.52 3378.38 30.68 

নলচু, চায়িা-৩, ৫০টি; 

চায়িা-২, ৫০টি 

১০০ 

35900 27926.38 7973.62 6202.63 1770.99 22.21 

আবপল/িাইওয়াি কুল ১০ 3590 3226.73 363.27 326.51 36.76 10.12 

জলপাই (ডুয়াফব জা) গ্রাফট ১০ 3590 1500.63 2089.37 181.83 1907.54 58.20 

আেলনক গ্রাফট ১০ 3590 3055.00 535 226.72 308.28 14.90 

কাজু িাদাে ২০ 7180 5780.36 1399.64 532.27 867.37 19.49 

জামু্বিা ১০ 3590 3098.63 491.37 228.61 262.76 13.69 

নেনষ্ট মেঁতুল ১০ 3590 2674.98 915.02 190.38 724.64 25.49 

মেঁবপ ৫০ 17950 12695.33 5254.67 3716.42 1538.25 29.27 

আিািস ১০০০ 359000 240010.46 118989.5 55048.77 63940.73 33.14 

নিে চািা/েনিিকী/িয়িা ১০ 3590 2968.31 621.69 232.37 389.32 17.32 

সনজিা ১০০ 35900 30590.75 5309.25 4524.06 785.19 14.79 

মলবু চািা (উন্নি জাবিি) ১০০ 35900 21875.36 14024.64 8015.58 6009.06 39.07 

মিল ১০ 3590 2560.98 1029.02 367.94 661.08 28.66 

লটকি ২০ 7180 6055.00 1125 11.52 1113.48 15.67 

কেলা মলবু ১০ 3590 3160.00 430 35.02 394.98 11.98 

উপ-বোট: 167

2 599530 424375.57 175154.43 127791 47363.44 23.22 

গ্যাপ নফনলং               

উচ্চ ফলণ ীল আবেি 

কলে ২০ ৭১৮০ ৫৯৮৭ ১১৯৩ 954.40 238.60 19.93 

োল্টা গ্রাফট ২০ ৭১৮০ ৬১২২ ১০৫৮ 846.40 211.60 17.28 

নলচু, চায়িা-৩, ১০টি; 

চায়িা-২, ১০টি ২০ ৭১৮০ ৫০৪৫ ২১৩৫ 1708.00 427.00 42.32 

আবপল কুল/ িাইওয়াি 

কুল ৫ ১৭৯৫ ১৪১৩ ৩৮২ 305.60 76.40 27.03 

জলপাই ( ডুয়াফব জা ) 

গ্রাফট ৫ ১৭৯৫ ১২৭৭ ৫১৮ 414.40 103.60 40.56 

আেলনক গ্রাফট ৫ ১৭৯৫ ১৬১১ ১৮৪ 147.20 36.80 11.42 

নিে চািা/ েনিিকী/ িয়িা ৩ ১০৭৭ ৮৮৩ ১৯৪ 155.20 38.80 21.97 

নেনষ্ট মিতুল ৫ ১৭৯৫ ১৫৪৩ ২৫২ 201.60 50.40 16.33 

মলবু চািা ( উন্নি জাবিি) ২০ ৭১৮০ ৬০৪৭ ১১৩৩ 906.40 226.60 18.74 

উপ-বোট: ১০৩ 36977  ২৯৯২৮ ৭০৪৯ 5639.20 1409.80 23.55 

নচত্র:  4 ১.৫ একি িাগাবি প্রাপ্ত গাবছি নেসাি 
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নচত্র:  5 1.৫ একি িাগাবি হ্রাসকৃি গাবছি সংখ্যাি োি 

3.6.22   ০.৭৫ একি িাগাবি প্রাপ্ত গাবছি নেসাি 

িমুিাকৃি 241টি 0.75 একি ফল িাগাবিি িথ্যানদ নিবেষবণ প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 625টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাবছি 

সংখ্যা ঘাটনি িবয়বছ 237টি। পানিি অ্িাি ও মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 168টি এিং 

পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 69টি। এছাড়া গ্যাপ নফনলং এ িমুিাকৃি 241টি 0.75 একি কৃষবকি ফল িাগাবি 

িথ্যানদ নিবেষবণ প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 45টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাবছি সংখ্যা ঘাটনি িবয়বছ 10টি। পানিি অ্িাি ও 

মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 8টি এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 2টি। এ সংক্রান্ত 

িথ্যানদি নিবেষণ নিবম্নাি সািণীি োধ্যবে মদখাবিা েবলা: 

চািা কলে 

িাগাি 

প্রনি 

গাবছি 

সংখ্যা 

িমুিাকৃি 241টি িাগাবিি 

লক্ষযোত্রা লক্ষযোত্রাি 

নিপিীবি 

হ্রাসকৃি 

গাবছি 

সংখ্যা 

মৃি/ মিাগাক্রান্ত 

গাবছি সংখ্যা 

(পানিি অ্িাি ও 

মপাকা-োকবড় 

আক্রান্ত) 

 

পনিিেবণি 

সেয় িষ্ট 

েওয়া 

গাবছি 

সংখ্যা 

হ্রাসকৃি 

গাবছি 

সংখ্যাি 

োি 

মোট 

গাবছি 

সংখ্যা 

সংগ্রেকৃি প্রাপ্ত 

িথ্যানুর্ায়ী 

গাবছি সংখ্যা 

উচ্চ ফলণ ীল 

আবেি কলে ৫০ ১২০৫০ 8976.74 ৩৪৭৩ 2465.83 1007.17 28.82 

োল্টা গ্রাফট ৫০ ১২০৫০ 8851.09 ৩৬১৫ 2566.65 1048.35 30.00 

নলচু, চায়িা-৩, 

৫০টি; চায়িা-২, 

৫০টি ৫০ ১২০৫০ 10658.05 ১৫৭৩ 1116.83 456.17 13.05 

10

30.68

22.21

10.12

58.2

14.9

19.49

13.69

25.49

29.27

33.14

17.32

14.79

39.07

28.66

15.67

11.98

0 10 20 30 40 50 60 70

উচ্চ ফলণ ীল আে

োল্টা গ্রাফট

নলচু, চায়িা-৩, ৫০টি;  চায়িা-২, ৫০টি

আবপল কুল/িাইওয়াি কুল

জলপাই (ডুয়াফব জা)  গ্রাফট

আেলনক গ্রাফট

কাজু িাদাে

জামু্বিা

নেনষ্ট মেঁতুল

মেঁবপ

আিািস

নিে চািা/েনিিকী/িয়িা

সনজিা

মলবু চািা (উন্নি জাবিি)

মিল

লটকি

কেলা মলবু

১.৫ একি িাগাবি হ্রাসকৃি গাবছি সংখ্যাি োি

১.৫ একবি হ্রাসকৃি গাবছি সংখ্যাি োি
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চািা কলে 

িাগাি 

প্রনি 

গাবছি 

সংখ্যা 

িমুিাকৃি 241টি িাগাবিি 

লক্ষযোত্রা লক্ষযোত্রাি 

নিপিীবি 

হ্রাসকৃি 

গাবছি 

সংখ্যা 

মৃি/ মিাগাক্রান্ত 

গাবছি সংখ্যা 

(পানিি অ্িাি ও 

মপাকা-োকবড় 

আক্রান্ত) 

 

পনিিেবণি 

সেয় িষ্ট 

েওয়া 

গাবছি 

সংখ্যা 

হ্রাসকৃি 

গাবছি 

সংখ্যাি 

োি 

মোট 

গাবছি 

সংখ্যা 

সংগ্রেকৃি প্রাপ্ত 

িথ্যানুর্ায়ী 

গাবছি সংখ্যা 

আবপল 

কুল/িাইওয়াি কুল ৫ ১২০৫ 946.61 ২৯২ 207.32 84.68 24.23 

জলপাই (ডুয়াফব জা) 

গ্রাফট ৫ ১২০৫ 903.54 ৩৪১ 241.88 98.79 28.30 

আেলনক গ্রাফট ৫ ১২০৫ 1056.34 ১৬৮ 119.28 48.72 13.94 

কাজু িাদাে ১০ ২৪১০ 1998.52 ৪৬৫ 330.15 134.85 19.29 

জামু্বিা ৫ ১২০৫ 946.61 ২৯২ 207.32 84.68 24.23 

নেনষ্ট মেঁতুল ৫ ১২০৫ 1044.83 ১৮১ 128.51 52.49 15.02 

মেঁবপ ২৫ ৬০২৫ 5171.96 ৯৬৪ 684.44 279.56 16.00 

আিািস ৫০০ ১২০৫০০ 94635.72 ২৯২২৮ 20752.22 8476.26 24.26 

নিে 

চািা/েনিিকী/িয়িা ৫ ১২০৫ 865.20 ৩৮৪ 272.64 111.36 31.87 

সনজিা ৫০ ১২০৫০ 8521.02 ৩৯৮৮ 2831.48 1156.52 33.10 

মলবু চািা (উন্নি 

জাবিি) ৫০ ১২০৫০ 2247.96 ১১০৭৭ 7864.67 3212.33 91.93 

মিল ৫ ১২০৫ 884.67 ৩৬২ 257.02 104.98 30.04 

লটকি ১০ ২৪১০ 2031.26 ৪২৮ 303.88 124.12 17.76 

কলম্ব মলবু ৫ ১২০৫ 914.75 ৩২৮ 232.88 95.12 27.22 

উপ-বোট: 

৮৩৫ ২০১২৩৫ 150654.87 ৫৭১৫৯ 40583 

16576.1

5 28.40 

গ্যাপ নফনলং               

উচ্চ ফলণ ীল 

আবেি কলে ১০ ৩৫৯০ 2873.12 ৭১৭ ৫৮১ 136.21 19.97 

োল্টা গ্রাফট ১০ ৩৫৯০ 3359.52 ২৩০ ১৮৭ 43.79 6.42 

নলচু, চায়িা-৩, 

১০টি; চায়িা-২, 

১০টি ১০ ৩৫৯০ 3266.00 ৩২৪ ২৬২ 61.56 9.02 

আবপল কুল/ 

িাইওয়াি কুল ৩ ১০৭৭ 896.00 ১৮১ ১৪৭ 34.39 16.80 

জলপাই ( ডুয়াফব জা 

) গ্রাফট ৩ ১০৭৭ 787.33 ২৯০ ২৩৫ 55.04 26.89 

আেলনক গ্রাফট ৩ ১০৭৭ 947.03 ১৩০ ১০৫ 24.69 12.06 

নিে চািা/ েনিিকী/ 

িয়িা ৩ ১০৭৭ 996.87 ৮০ ৬৫ 15.22 7.44 

নেনষ্ট মিতুল ৩ ১০৭৭ 954.21 ১২৩ ৯৯ 23.33 11.40 

মলবু চািা ( উন্নি 

জাবিি) ১০ ৩৫৯০ 3369.47 ২২১ ১৭৯ 41.90 6.14 

উপ-বোট: ৫৫ 13255 10960 ২২৯৫ ১৮৫৯ 

436.135

5 19.23% 
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মটনিল 22: ০.৭৫ একি িাগাবি প্রাপ্ত গাবছি নেসাি 

 

মিখানচত্র:  7 ০.৭৫ একি িাগাবি হ্রাসকৃি গাবছি সংখ্যাি োি 

 

3.6.23 নেশ্রফল িাগাবিি জন্য পিাে ব মসিাি িথ্যানদ 

 ১.৫ একি নেশ্র ফল িাগাবিি মকাি সেস্যা েবল পিাে ব মসিা কািা প্রদাি কবি এেি প্রবশ্নি জিাবি 67.13  িাং  কৃষক 

িবলবছ প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা এিং 52.65  িাং  কৃষক িবলবছ উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবা প্রবয়াজিীয় পিাে ব 

নদবয় র্াবকি। 0.75 একি নেশ্র ফল িাগাবিি মকাি সেস্যা েবল পিাে ব মসিা কািা প্রদাি কবি এেি প্রবশ্নি জিাবি 73 

 িাং  কৃষক িবলবছ প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা এিং 47.72  িাং  কৃষক িবলবছ উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবা পিাে ব 

মদয় েবে ব েি প্রকা  কবি। 

(একানিক উিি) 

পিাে ব ও মসিা দািা ১.৫ একি % ০.৭৫ একি % 

প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা ( সংখ্যা) 241 67.13 178 73.86 

উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবা  (সংখ্যা) 189 52.65 115 47.72 

কৃনষ গবিষিা মকবন্দ্রি কে বকিবা 2 0.56 2 0.83 

অ্ন্যান্য 1 0.28 1 0.41 

নচত্র:  6 নেশ্রফল িাগাবিি জন্য পিাে ব মসিাি িথ্যানদ 

 

 

 

28.82

30

13.05

24.23

28.3

13.94

19.29

24.23

15.02

16

24.26

31.87

33.1

91.93

30.04

17.76

27.22

উচ্চ ফলণ ীল আবেি কলে

োল্টা গ্রাফট

নলচু, চায়িা-৩, ৫০টি;  চায়িা-২, ৫০টি

আবপল কুল/িাইওয়াি কুল

জলপাই (ডুয়াফব জা)  গ্রাফট

আেলনক গ্রাফট

কাজু িাদাে

জামু্বিা

নেনষ্ট মেঁতুল

মেঁবপ

আিািস

নিে চািা/েনিিকী/িয়িা

সনজিা

মলবু চািা (উন্নি জাবিি)

মিল

লটকি

কেলা মলবু

০.৭৫ একি িাগাবি হ্রাসকৃি গাবছি সংখ্যাি োি

০.৭৫ একবি হ্রাসকৃি গাবছি সংখ্যাি োি
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3.6.24 নেশ্র ফল িাগাবিি িদািকী সংক্রান্ত উদ্ভধুকিণ সফবিি িথ্যানদ 

িমুিাকৃি ১.৫ একি নেশ্র ফল িাগাবিি িদািনক মক কবি এেি প্রবশ্নি জিাবি 69.64  িাং  কৃষক িবলবছ প্রকল্প সংনেষ্ট 

কে বকিবা, 39.55  িাং  কৃষক িবলবছ উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবা,  এিং 0.84  িাং  িবলবছ অ্ন্যান্য। কৃষকবদি 

মদওয়া িথ্য অ্নুর্ায়ী গবড় 29.03 নদি পি পি িািা িদািনকি জন্য আবসি। িমুিাকৃি 0.75 একি নেশ্র ফল িাগাবিি 

িদািনক মক কবি এেি প্রবশ্নি জিাবি 68.88  িাং  কৃষক িবলবছ প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা, 39.00  িাং  কৃষক িবলবছ 

উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবা,1.24  িাং  কৃষক িবলবছ কৃনষ গবিষিা মকবন্দ্রি কে বকিবাএিং 0.41  িাং  িবলবছ 

অ্ন্যান্য।কৃষকবদি মদওয়া িথ্য অ্নুর্ায়ী গবড় 27.57 নদি পি পি িািা িদািনকি জন্য আবসি। 

(একানিক উিি) 

উদ্ভিুকিি সফিকািী ১.৫ একি % ০.৭৫ একি % 

প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা 250 69.64 166 68.88 

উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবা 142 39.55 94 39.00 

কৃনষ গবিষিা মকবন্দ্রি কে বকিবা 0 0.00 3 1.24 

অ্ন্যান্য 3 0.84 1 0.41 

মটনিল 23 নেশ্র ফল িাগাবিি িদািকী সংক্রান্ত উদ্ভুধকিণ সফবিি িথ্যানদ 

 

3.6.25 গাবছি িিবোি অ্িস্থা  

িমুিাকৃি 0.75 একি নেশ্র ফল িাগাবিি গাবছি অ্িস্থা িাল িা িবলবছ 1.39  িাং  কৃষক, উৎপাদি বৃনধ পাবে িবলবছ 

70.47  িাং  কৃষক,  ফল িিবি িবলবছ 6.96  িাং  কৃষক এিং ফল িবিবছ িবলবছ ২১.১৭  িাং  কৃষক। িমুিাকৃি 

0.75 একি নেশ্র ফল িাগাবিি গাবছি অ্িস্থা িাল িা িবলবছ 1.39  িাং  কৃষক, বৃনধ পাবে িবলবছ 85.48  িাং  

কৃষক,  ফলিিবি িবলবছ 4.15  িাং  কৃষক এিং ফল িবিবছ িবলবছ 9.96  িাং  কৃষক।  

নচত্র:  8 2015-16 অ্র্ বিছবি সৃজিকৃি িাগাি নচত্র:  7 2017-18 অ্র্ বিছবি সৃজিকৃি িাগাি 
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গাবছি িিবোি অ্িস্থা ১.৫ একি % ০.৭৫ একি % 

গাবছি অ্িস্থা িাল িা 5 1.39 1 0.41 

বৃনধ পাবে 253 70.47 206 85.48 

ফল িিবি 25 6.96 10 4.15 

ফল িবিবছ 76 21.17 24 9.96 

মটনিল 24: গাবছি িিবোি অ্িস্থা 

3.6.26 সিনজি িীজ/চািা প্রানপ্তি িথ্য 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 359 জি কৃষবকি েবধ্য 281 জি কৃষক সিনজি িীজ/চািা মপবয়বছ, র্া  িকিা 78.27 

জি। 2015-2016 সাবল মপবয়বছ 8.90  িাং  কৃষক, 2016-2017 সাবল মপবয়বছণ 25.62  িাং  কৃষক, 2017-

2018 সাবল মপবয়বছণ 37.72  িাং  কৃষক এিং 2018-2019 সাবল মপবয়বছণ 27.76  িাং  কৃষক। কৃষকিা নিনিন্ন 

জাবিি গবড় 6.57 কবি সিনজ িীবজি প্যাবকট মপবয়বছ। িমুিাকৃি 0.75 একি িাগাবিি 241 জি কৃষবকি েবধ্য 181 

জি কৃষক সিনজি িীজ/চািা মপবয়বছ, র্া  িকিা 75.10 জি। 2015-2016 সাবল মপবয়বছণ 3.87  িাং  কৃষক, 2016-

2017 সাবল মপবয়বছ 12.15  িাং  কৃষক, 2017-2018 সাবল মপবয়বছণ 68.51  িাং  কৃষক এিং 2018-2019 সাবল 

মপবয়বছণ 14.47  িাং  কৃষক। কৃষকিা নিনিন্ন জাবিি গবড় 7.89 কবি সিনজ িীবজি প্যাবকট মপবয়বছ। 

িীজ প্রদাবিি িছি ১.৫ একি % ০.৭৫ একি % 

2016-2017 25 8.90 7 3.87 

2016-2017 72 25.62 22 12.15 

2017-2018 106 37.72 124 68.51 

2018-2019 78 27.76 28 15.47 

সি ববোট 281 100.00 181 100.00 

মটনিল 25: সিনজি িীজ/চািা প্রানপ্তি িথ্য 

3.6.27 সিনজ গাবছি িিবোি অ্িস্থা 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি সিনজ গাছ েবি মগবছ িবলবছ 2.85 

 িাং  কৃষক, অ্িস্থা িাল িা িবলবছ 3.20  িাং  কৃষক, বৃনধ পাবে

  িবলবছ 1.42  িাং  কৃষক, সিনজ িিবি িবলবছ 0.36  িাং  

কৃষক এিং সিনজ িবিবছ িবলবছ 92.17  িাং  কৃষক। কৃষকিা প্রনি 

িছি গবড় 158.41 মকনজ সিনজ উৎপাদি কবিবছ র্াি মর্বক িািা গবড় 

4276.09 টাকা আয় কবিবছ। িমুিাকৃি 0.75 একি িাগাবিি সিনজ 

গাছ েবি মগবছ িবলবছ 2.76  িাং  কৃষক, বৃনধ পাবে িবলবছ 0.55 

 িাং  কৃষক, সিনজ িিবি িবলবছ 0.55  িাং  কৃষক এিং সিনজ 

িবিবছ িবলবছ 96.13  িাং  কৃষক। কৃষকিা প্রনি িছি গবড় 254.84 মকনজ সিনজ উৎপাদি কবিবছ র্াি মর্বক িািা 

গবড় 4040.03 টাকা আয় কবিবছ।   

নচত্র:  9 সবিজনেবি সৃজিকৃি সিনজ িাগাি পনিদ বি 
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সিনজ গাবছি িিবোি অ্িস্থা ১.৫ একি % ০.৭৫ একি % 

গাছ োিা মগবছ 8 2.85 5 2.76 

গাবছি অ্িস্থা িাল িা 9 3.20 0 0.00 

বৃনধ পাবে 4 1.42 1 0.55 

সিনজ িিবি 1 0.36 1 0.55 

সিনজ িবিবছ 259 92.17 174 96.13 

মটনিল 26 সিনজ গাবছি িিবোি অ্িস্থা 

3.6.28 িমুিাকৃি উপবজলাসমূবে গাবছি িিবোি অ্িস্থা 

 

মিখানচত্র:  8 িমুিাকৃি উপবজলাসমূবে গাবছি িিবোি অ্িস্থা 

3.6.29 ফল/সিনজ িাগাি সৃজবিি পূবি ব জনেি অ্িস্থা 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 359 জি কৃষবকি েবধ্য 124 জি কৃষক িবলবছ ফল/সিনজ িাগাি সৃজবিি আিাদ কিা 

েবিা, র্া  িকিা 34.54  িাং । জুে চাষ কিিবি 33.06  িাং  কৃষক, ফল িাগাি নছল 0.81  িাং  কৃষবকি, 

সিনজ চাষ কিবিি 62.90  িাং  কৃষক, জঙ্গল নছল িবলবছ 7.26  িাং  কৃষক এিং পনিি জনে নছল 0.81 

 িাং  কৃষবকি। ফল/সিনজ িাগাি সৃজবিি পূবি ব কৃষকিা িাবদি জনে েবি িছবি গবড় 9141.13 টাকা আয় কিবিি। 

িমুিাকৃি 0.75 একি িাগাবিি 241 জি কৃষবকি েবধ্য 98 জি কৃষক িবলবছ ফল/সিনজ িাগাি সৃজবিি আিাদ কিা 

েবিা, র্া  িকিা 40.66  িাং । জুে চাষ কিবিি 33.67  িাং  কৃষক, ফল িাগাি নছল 1.02  িাং  কৃষবকি, 

সিনজ চাষ কিবিি 64.29  িাং  কৃষক, জঙ্গল নছল িবলবছ 1.02  িাং  কৃষক এিং পনিি জনে নছল 1.02  িাং  

কৃষবকি। ফল/সিনজ িাগাি সৃজবিি পূবি ব কৃষকিা িাবদি জনে েবি িছবি গবড় 4625.51 টাকা আয় কিবিি।  

িাগাি সৃজবিি পূবি ব জনেি অ্িস্থা ১.৫ একি % ০.৭৫ একি % 

জুে চাষ 41 33.06 33 33.67 

ফল িাগাি নছল 1 0.81 1 1.02 

সিনজ চাষ 78 62.90 63 64.29 

জঙ্গল নছল 9 7.26 1 1.02 

পনিি জনে 1 0.81 1 1.02 

মটনিল 27 ফল/সিনজ িাগাি সৃজবিি পূবি ব জনেি অ্িস্থা. 

িাঙাোটি সদি

িাঘাইছনড়

খাগড়াছনড় সদি

েোলছনড়

িান্দিিাি সদি

র্ািনচ
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িমুিাকৃি উপবজলাসমূবে গাবছি িিবোি অ্িস্থা

গাবছি অ্িস্থা িাবলা িা মুকুল এবসবছ ফল এবসবছ বৃনধ পাবে
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3.6.30 প্রকবল্পি মর্বক সাি প্রানপ্ত  

িমুিাকৃি 1.5 একি িাগাি োনলকিা প্রকল্প েবি গবড় 24.87 মকনজ োবি ট্ািবলট ফাটি বলাইজাি মপবয়বছ 356 জি কৃষক 

র্া  িকিা 99.16  িাং । িমুিাকৃি  0.75 একি িাগাি োনলকিা প্রকল্প েবি গবড় 18.31 মকনজ োবি ট্ািবলট 

ফাটি বলাইজাি মপবয়বছ 237 জি কৃষক র্া  িকিা  98.34  িাং ।  

3.6.31  প্রকল্প েবি মেঁচ সুনিিা প্রানপ্ত 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 359 জি কৃষবকি েবধ্য প্রকবল্পি োধ্যবে পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ েবি মেঁচ সুনিিা মপবয়বছ 

27.58  িাং  কৃষক এিং নিজস্ব পানিি উৎস েবি মেঁচ সুনিিা মপবয়বছ 72.14  িাং  কৃষক। িমুিাকৃি 0.75 একি 

িাগাবিি 241 জি কৃষবকি েবধ্য প্রকবল্পি োধ্যবে পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ েবি মেঁচ সুনিিা মপবয়বছ 40.25  িাং  কৃষক 

এিং নিজস্ব পানিি উৎস েবি মেঁচ সুনিিা মপবয়বছ 59.75  িাং  কৃষক।  

মসচ সুনিিা প্রানপ্ত ১.৫ একি % ০.৭৫ একি % 

প্রকবল্পি োধ্যবে পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ েবি 99 27.57% 97 40.25% 

নিজস্ব পানিি উৎস েবি 259 72.37% 144 59.75% 

মটনিল 28: প্রকল্প েবি মেঁচ সুনিিা প্রানপ্ত 

 

মিখানচত্র:  9 িমুিানয়ি উপবজলাসমূবে পাওয়াি পাম্প সিিিাবে মেঁচ সুনিিা প্রানপ্ত 

3.6.32  প্রকল্প েবি পাওয়াি পাম্প সিিিাে ও মেঁচ সুনিিা প্রানপ্ত  

মসচ সুনিিা প্রানপ্ত ১.৫ একি % ০.৭৫ একি % 

পাওয়াি পাম্প সিিিাে কিায় মেঁচ সুনিিা মপবয়বছ 116 32.01 110 45.64 

মটনিল 29: প্রকল্প েবি পাওয়াি পাম্প সিিিাে ও মেঁচ সুনিিা প্রানপ্ত 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 359 জি কৃষবকি েবধ্য প্রকল্প েবি পাওয়াি পাম্প সিিিাবেি কািবণ মেঁচ সুনিিা মপবয়বছ 

116 জি কৃষক, র্া  িকিা 32.31  িাং । একটি পাবম্পি োধ্যবে গবড় 10টি িাগাবি পানি সিিিাে কিা েবে। িমুিাকৃি 

0.75 একি িাগাবিি 241 জি কৃষবকি েবধ্য প্রকল্প েবি পাওয়াি পাম্প সিিিাবেি কািবণ মেঁচ সুনিিা মপবয়বছ 110 জি 
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িমুিানয়ি উপবজলাসমূবে পাওয়াি পাম্প সিিিাবে মেঁচ সুনিিা প্রানপ্ত

প্রকল্প েবি পানিি উৎস নিজস্ব ব্যিস্থাি োধ্যবে পানি উবিালবিি জন্য পাওয়াি পাম্প প্রানপ্ত
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কৃষক, র্া  িকিা 45.64  িাং । একটি পাবম্পি োধ্যবে গবড় 7টি িাগাবি পানি সিিিাে কিা েবে। প্রকবল্পি সুনিিাবিাগী 

98.89  িাং  কৃষক িবলবছ িািা পর্ বাপ্ত মেঁচ সুনিিা পাবে িা এিং 1.11  িাং  কৃষক িবলবছ িািা পর্ বাপ্ত মেঁচ সুনিিা 

পাবে। 97.51  িাং  কৃষক িবলবছ িািা পর্ বাপ্ত মেঁচ সুনিিা পাবে িা এিং 2.49  িাং  কৃষক িবলবছ িািা পর্ বাপ্ত মেঁচ 

সুনিিা পাবে। 

3.6.33 প্রকল্প েবি িাগাি বিনিি উপকিণ প্রানপ্ত 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 359 জি কৃষবকি েবধ্য প্রকল্প িাগাি বিিীি উপকিণ নেবসবি নসবকচাি মপবয়বছ 44.57%, 

োসুয়া 81.34%, মিপবসক মস্পয়াি 72.34%, সবয়ল মটস্টাি 13.93%, মিাপি সােগ্রী 78.55%, মকাদাল 8.36%, 

দা 3.34%। িমুিাকৃি 0.7৫ একি িাগাবিি 241 জি কৃষবকি েবধ্য প্রকল্প িাগাি বিিীি উপকিণ নেবসবি নসবকচাি 

মপবয়বছ 38.59%, োসুয়া 74.27%, মিপবসক মস্পয়াি 66.80%, সবয়ল মটস্টাি 14.94%, মিাপি সােগ্রী 73.03%, 

মকাদাল 12.45%, দা 3.32%। 

উপকিবিি িিি ১.৫ একি % ০.৭৫ একি % 

নসবকচাি 160 44.57 93 38.59 

োসুয়া 292 81.34 179 74.27 

মিপবসক মস্পয়াি 259 72.14 161 66.80 

সবয়ল মটস্টাি 50 13.93 36 14.94 

মিাপি সােগ্রী 282 78.55 176 73.03 

মকাদাল 30 8.36 30 12.45 

দা 12 3.34 8 3.32 

মটনিল 30 প্রকল্প েবি িাগাি বিনিি উপকিণ প্রানপ্ত 

3.6.34  সৃজিকৃি িাগাি েবি ফল উবিালি 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 359 জি কৃষবকি েবধ্য সৃজি (নিনি) কৃি িাগাি িাগাি েবি ফল উবিালিকবিবছ 112 

জিকৃষক, র্া িকিা 31.20  িাং ।িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 359 জি কৃষবকি েবধ্য সিনজ উবিালি কবিবছ 277 

জি কৃষক, র্া  িকিা 77.16  িাং । িমুিাকৃি 0.75 একি িাগাবিি 241 জি কৃষবকি েবধ্য সৃজি (নিনি) কৃি িাগাি 

িাগাি েবি ফল উবিালিকবিবছ 48 জিকৃষক, র্া িকিা 19.92  িাং ।িমুিাকৃি 0.75 একি িাগাবিি 241 জি 

কৃষবকি েবধ্য সিনজ উবিালি কবিবছ 183 জি কৃষক, র্া  িকিা 75.93  িাং । 

িাগাি োনলবকি িিি 
খাওয়াি জন্য 

মিবখনছবলি 
নিিিি কবিনছবলি নিক্রয় কবিনছবলি মোট 

১.৫ একি 31.98 মকনজ 10.42 মকনজ 107.81 মকনজ 150.21 মকনজ 

০.৭৫ একি 36.80 মকনজ 11.00 মকনজ 73.38 মকনজ 121.17 মকনজ 

মটনিল 31: সৃজিকৃি িাগাি েবি ফল উবিালি 
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3.6.35     প্রকবল্পি প্রনিনক্রয়া 

আপিাি িাগাি মদবখ আব পাব ি মকাি কৃষক নিজ উবদ্যাবগ সিনজ ও ফল িাগাি কবিবছ নকিা এেি প্রবশ্নি জিাবি 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 129 জি কৃষক িবলবছ িাবদি মদবখ অ্ন্য কৃষকিা নিজ উবদ্যবগ িাগাি কবিবছ। আপিাি 

িাগাি মদবখ আব পাব ি মকাি কৃষক নিজ উবদ্যাবগ সিনজ ও ফল িাগাি কবিবছ নকিা এেি প্রবশ্নি জিাবি িমুিাকৃি 0.75 

একি িাগাবিি 83 জি কৃষক িবলবছ িাবদি মদবখ অ্ন্য কৃষকিা নিজ উবদ্যবগ িাগাি কবিবছ। 

 

3.6.36  িাগাবিি সেস্যাসমূে 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 359 জি কৃষবকি েবধ্য সৃনজি ফল ও সিনজি িাগাবি মকাি সেস্যা আবছ িবলবছ 326 জি 

কৃষক (90.81%)। িমুিাকৃি 0.75একি িাগাবিি 241 জি কৃষবকি েবধ্য সৃনজি ফল ও সিনজি িাগাবি মকাি সেস্যা 

আবছ িবলবছ 217 জি কৃষক (90.04%)। নিবম্নি সািনণি োধ্যবে নিনিন্ন িিবিি সেস্যাি োি তুবল িিা েল- 

ক্রনেক িাগাবিি সেস্যাসমূে ১.৫০ একি ০.৭৫ একি 

সংখ্যা % সংখ্যা % 

 গাছ োিা র্াবে 59 16.43 16 6.64 

 ফল আসবছ িা 42 11.70 22 9.13 

 সিনজ কে েবে 44 12.26 27 11.20 

 পানিি অ্িাি 270 75.21 198 82.16 

 িদািনকিঅ্িাি 9 2.51 4 1.66 

 সিনজ েবে ফল েবে িা 29 8.08 14 5.81 

 মপাকা-োকবড়ি প্রাদুিবাি মিন  212 59.05 131 54.36 

 চাষ পধনি 24 6.69 9 3.73 

 অ্ন্যান্য 61 16.99 26 10.79 
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3.6.37 োবকবট ম ড নিে বাণ 

 

 

 

 

িমুিাকৃি ১.৫ একি িাগাবিি 359 জি কৃষবকি েবধ্য োবকবট ম ড নিে বাণ েবয়বছ িবলবছ 157 জি কৃষক, র্া  িকিা 

43.73  িাং । নকন্তু ব্যিোি শুরু েয়নি িবলবছ ১৫০ জি কৃষক র্া  িকিা 95.54  িাং । সিগুবলা োবকবট মসড নিে বাণ 

কিা েবয়বছ 2019 সাবল। 55.41 কৃষক িবলবছ িািা োবকবট ম বডি আয়িি নিবয় সন্তুষ্ঠ। িমুিাকৃি 0.75 একি িাগাবিি 

241 জি কৃষবকি েবধ্য োবকবট ম ড নিে বাণ েবয়বছ িবলবছ 39 জি কৃষক, র্া  িকিা 16.18  িাং । নকন্তু ব্যিোি শুরু 

েয়নি িবলবছ 39 জি কৃষক র্া  িকিা 100  িাং । সিগুবলা োবকবট মসড নিে বাণ কিা েবয়বছ 2019 সাবল। 48.72 

কৃষক িবলবছ িািা োবকবট ম বডি আয়িি নিবয় সন্তুষ্ঠ। 

 

মিখানচত্র:  10 িমুিানয়ি উপবজলাসমূবে নিনে বি োবকবট ম ড ও সুনিিাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা 

 

 

 

14%
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িাঙাোটি সদি িাঘাইছনড় খাগড়াছনড় সদি েোলছনড় িান্দিিাি সদি র্ািনচ

িমুিানয়ি উপবজলাসমূবে নিনে বি োবকবট ম ড ও সুনিিাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা

োবকবট ম বডি আওিায় আসা কৃষক োবকবট ম বডি সুনিিা প্রাপ্ত কৃষক

নচত্র:  10 প্রকল্প েবি নিনে বি োবকবটব ড 
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3.7 এফনজনডবি প্রাপ্ত িথ্য নিবেষণ 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)  ীষ বক প্রকল্প সম্পবকব িািণা র্াচাই কিাি উবেবশ্য নিনিড় 

পনিিীক্ষণ কার্ বক্রবেি আওিায় িমুিানয়ি উপবজলাি উপকািবিাগীবদি নিবয়  দুইটি কবি 3টি উপবজলায় মোট 6টি 

এফনজনড পনিচানলি েয়। দলীয় আবলাচিা পনিচালিা কবি মো: িনফকুল ইসলাে, সুপািিাইজাি, িথ্য সংগ্রে কার্ বক্রে। 

প্রনিটি এফনজনডবি 14 জি অ্ং গ্রেণকািী উপনস্থি নছবলি। এফনজনডবি অ্ং গ্রেণকািী সদস্যবদি সাবর্ িানণনজযক নেশ্র 

ফল িাগাি প্রদ বিী, িানণনজযক ফলিাগাি ফল উৎপাদি ও সংগ্রবোিি ব্যিস্থাপিা ও পুনষ্ট উন্নয়ি ও আত্ম-কে বসংস্থাি ইিযানদ 

নিষয়সমূে নিবয় নিস্তানিি আবলাচিা েয়।  

 

 

 

3.7.1 দলীয় আবলাচিাি নিষয়িস্তু ও েিােি নিবম্ন সনন্নবিন ি েবলা:  

1. প্রকবল্পি োধ্যবে কৃষকিা ফবলি পুনষ্টগুণ, ফল খাওয়াি উপকানিিা, নিনিন্ন িিবণি ফল গাছ মিাপণ, পনিচর্ বা, সাি 

প্রবয়াগ, সংগ্রে ও সংিক্ষণ সম্পবকব প্রন ক্ষণ গ্রেণ কবিবছ। আবলাচিাি সেয় প্রন ক্ষবণি নিষয়িস্তু সম্পবকব জািবি 

চাওয়া েবল নকছু ব্যনিক্রে ছাড়া উপকািবিাগী কৃষকিা প্রন ক্ষবণি কার্ বক্রে সম্পবকব িলবি মপবিবছ। প্রকল্প েবি 

প্রন ক্ষণ প্রাপ্ত সকল প্রন ক্ষণার্ীবক একটি কবি প্রন ক্ষণ ম্যানুয়াল প্রদাি কিা েবয়বছ। 

2. প্রকবল্পি োধ্যবে উপকািবিাগীিা উচ্চফলি ীল আে, োল্টা গ্রাফট, নলচু, চায়িা-৩, নলচু চায়িা-2, আবপল কুল, 

িাইওয়াি কুল, টক কুল, জলপাই, আেলকী গ্রাফট, কাজু িাদাে, জামু্বিা, নেনষ্ট মিতুল, মেঁবপ, আিািস, 

নিে/েনিিকী/িয়িা, সনজিা, মলবু (উন্নি জাবিি) প্রভৃনি ফবলি চািা মপবয়বছ ও মিাপণ কবিবছ। এফনজনডবি 

অ্ং গ্রেণকািী উপকািবিাগী কৃষকিা সকবলই চািা সংগ্রে কবিবছ এিং িা র্র্ার্র্ প্রনক্রয়ায় মিাপণ কবিবছ।  

3. প্রর্ে িছি (2015-2016) র্ািা মিাপণ কবিবছ িাবদি সকবলি গাবছি বৃনধি অ্িস্থা িাল। অ্বিবকি গাবছ ফল 

এবসবছ, অ্বিক গি িছি ফল নিনক্রও কবিবছ। এ িছি িাবদি িাগাবি আে, নলচু, আিািস, মলবু ও মেঁবপ গাবছ 

ফল আসবি শুরু কবিবছ। পিিিী (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) িছিগুবলাবি র্ািা চািা সংগ্রে 

কবিবছ, িাবদি গাবছি বৃনধি অ্িস্থাও আ ানুরূপ। িবি পানিি অ্িাি, পশু-পানখি আক্রেি, চািা পনিিেবি সেস্যা 

নচত্র:  11 োবকবটব বড আবয়ানজি এফনজনডবি নিবজবদি েিােি জািাবেি উপকািবিাগীিা 
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এিং প্রকল্প েবি দূি বল ও মিাগাক্রান্ত চািা পাওয়াি ফবল অ্বিবকি গাছ োিা মগবছ। এফনজনডবি অ্ং  মিওয়া 

অ্নিকাং  উপকািবিাগী িবলবছ মর্ িািা মৃি চািাি পনিিবিব প্রকল্প েবি িতুি চািা মপবয়বছ িবি দুই-একজি 

িবলবছ িািা পায়নি।  

4. উপকািবিাগী কৃষকিা প্রন ক্ষবণ প্রাপ্ত িথ্যানুর্ায়ী ফলগাছ মিাপণ ও পনিচর্ বা কিবছ এিং এবি ফলগাছ মেঁবচ র্াকা 

ও বৃনধবি আ ানুরুপ ফল মপবয়বছ। মি  কবয়কজি কৃষক জািায়, িািা সুপানি কৃি পধনিবি গাছ মিাপণ কবিনি 

নিিায় িাবদি চািা েবি মগবছ এিং িািা পূণিায় চািা সংগ্রে কবি নিয়েোনফক মিাপণ কবিবছ। মিন ি িাগ 

িাগাবি ষড়ভূনজ প্রনক্রয়ায় গাছ মিাপণ কিা েবয়বছ। গাবছি পনিচর্ বাি মক্ষবত্র অ্ঙ্গছাটাই, মিাগ িালাইবয়ি আক্রেণ 

ও প্রনিকাি সম্পবকব প্রায় সকল কৃষক অ্িগি আবছি।  

5. উপকািবিাগীিা িািীিা জািায়, িািা িাবদি পানিিানিক পুনষ্ট পূিবণ ফবলি র্ভনেকা সম্পবকব অ্িগি েবয়বছ। িািা 

নিিাপদ ও সবিজ ফল পনিিাবিি সদস্যবদি পনিবি বি মিন  আগ্রেী। প্রন ক্ষবণি োধ্যবে নকিাবি নিিাপদ ফল 

উৎপাদি কিা র্ায় মস নিষবয় অ্িগি েবয়বছ। 

6. অ্নিকাং  উপকািবিাগী কৃষকিা িবলবছ িািা প্রকল্প েবি সার্ী ফসল নেবসবি চাবষি জন্য সিনজি িীজ মপবয়বছ। 

মসসকল িীজ িপি কবি নিনিন্ন িছবি মি  অ্র্ ব আয় কবিবছ। 

7. এফনজনডবি অ্ং গ্রেণকািী চাষীবদি কাছ মর্বক জািা মগবছ, িাগাবি মেঁচ প্রদাবিি জন্য িািা প্রকল্প েবি পানিি 

পাম্প পায়নি। 

8. দলীয় আবলাচিায় কৃষকিা সকল কৃষকবক একটি কবি পানিি টাংনক প্রদাবিি প্রস্তাি কবি। এফনজনডি িথ্য 

পর্ বাবলাচিা কবি জািা র্ায়, নেশ্রফল চাষ কার্ বক্রবে কৃষকবদি আগ্রে আবছ। প্রকল্প মর্বক কৃষকিা মসিা পাবে, 

নকন্তু মসিাি োি আবিা মজািদাি কিা প্রবয়াজি। নিব ষ কবি পানিি উৎস নিে বাণ ও পর্ বাপ্ত মেঁচ ব্যিস্থা নিনিি 

কিাি কর্া িািিাি িবলবছ।  

9. পনিিীক্ষবণ মদখা মগবছ, নেশ্র ফল িাগাি স্থাপবি প্রানন্তক চাষীবদি পা াপান  অ্িস্থাপন্ন চাষীবদি অ্ন্তর্ভ বনি িবয়বছ। 

এটা খুিই িাল সম্প্রসািণ মকৌ ল, কািণ র্াবদি পর্ বাপ্ত জনে িাই িািা ফবলি জন্য জনে মছবড় নদবি মিেি আগ্রেী 

েবিি িা; েবলও প্রকল্প সোনপ্তি পি িাগাবিি অ্নস্তত্ব হুেনকি সম্মুখীি েওয়াি সম্ভািিা র্াবক। িবি প্রানন্তক 

চাষীবদি জন্য প্রকল্প সুনিিা িাড়াবিাি উবেবশ্য সিকানি িাবি আবিা আনর্ বক সাোয্যি কর্া িবলবছ সংনেষ্টিা। 
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3.8 গুরুত্বপূণ ব িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি (KII) 

প্রকবল্পি গুরুত্ব ও প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা, স্থািীয় গুরুত্বপূণ ব ব্যনিবদি েবধ্য মর্বক প্রিাি িথ্যদািা নিি বািণ কবি নিনদ বষ্ট 

মচকনলবস্টি োধ্যবে িাবদি সাক্ষাৎকাি (মকআইআই) গ্রেণ কিা েবয়নছল। প্রকল্প পনিচালক,  পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব 

কে বকিবা,  কৃনষ সম্প্রসািি কে বকিবা, কৃনষ গবিষণা ইন্সটিটিউট এি কে বকিবা, স্থািীয় পর্ বাবয়ি প্রনি উপবজলা েবি কেপবক্ষ 

1 এিং সবি বাচ্চ 3 জি প্রকল্প সংনেষ্ট জিিল, স্থািীয় জিপ্রনিনিনিসে মোট 16 জিবক প্রিাি িথ্যদািা নেবসবি সাক্ষাৎকাি 

গ্রেণ কিা েবয়বছ।  

1. পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি) প্রকবল্পি কাবজ সকল িথ্যদািা প্রিযক্ষ ও 

পবিাক্ষিাবি জনড়ি নছবলি িবল জািা র্ায়। 

2. মিন িিাগ িথ্যদািা জািায় মর্, এলাকাি গণ্যোন্য ব্যনিিগ ব, মেম্বাি, মচয়ািম্যাি সিাইক নিবয় িাস্তিানয়ি 

প্রকল্পটিি িক া স্থািীয় জিগবিি চানেদা নকংিা প্রবয়াজবিি সাবর্ সােিস্যপূণ বিাবি প্রণয়ি কিা েবয়বছ। িবি 

মকউ মকউ নিষয়টি সম্পবকব সম্পূণ ব অ্িগি িি িবল উিি প্রদাবি অ্পািগিা প্রকা  কবি।  

3. প্রকবল্পি ফবল পাি বিয চট্টগ্রাবেি সি উপবজলা নেনলবয় ২৫০০ টি ১.৫ একবিি এিং ২৫০০ টি ০.৭৫ একবিি 5000 

নেশ্র ফল িাগাি সৃজি কিা েবয়বছ। নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে ২৫০০ পনিিাবিি আত্ম-কে বসংস্থাবিি সুবর্াগ 

সৃনষ্ট েবয়বছ। 

4. কৃষকবদিবক নিনিন্ন নিষবয়ি উপি ১ নদবিি প্রন ক্ষণ প্রদাি কিা েবয়বছ। প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবাবদি পা াপান  

উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবাগণ িাগাি িদািনকি জন্য আবসি। কৃষকবক সিনজি িীজ/চািা প্রদাি কিা 

েবয়বছ। কৃষক প্রকবল্পি োধ্যবে পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ েবি মেঁচ সুনিিা মপবয়বছ। পা াপান  নিজস্ব পানিি উৎস 

েবি মেঁচ সুনিিাি ব্যিস্থা কিবছ।  

5. প্রকবল্পি আওিায় ২৫০টি পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ কাজ িািদ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা িবয়বছ। ১১৩টি 

পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ কাজ িািদ ব্যয় কিা েবয়বছ ৬০৮.৯১ লক্ষ টাকা। সকল কার্ বাবদ ই ০৭/০৬/২০১৯ েবি 

২০/০৬/২০১৯ িানিবখি েবধ্য সম্পন্ন কিা েবয়বছ। নিে বাণ কাজ চলোি িবয়বছ।  

6. প্রকবল্পি আওিায় ১২৫টি োবকবট মসড নিে বাণ িািদ ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা িবয়বছ। ক্রয় সংক্রান্ত 

িথ্যানদ পর্ বাবলাচিায় মদখা র্ায়- ২৫টি োবকবট নিে বাবণি জন্য গি ২০/০৬/২০১৯ িানিবখ একটি কার্ বাবদ  প্রদাি 

কিা েবয়বছ র্াি চুনিমূল্য ৭৪.৯৬ লক্ষ টাকা। এ অ্ংবগ অ্র্ ব ব্যয় কিা েবয়বছ ৭৪.৯৬ লক্ষ টাকা।  

7. কৃষবকি পনিচয়, এলাকাি িাে ও িাগাি সৃজবিি সাল উবেখ পূি বক িাগাবিি সাইিবিাড ব প্রদাি কিা েবয়বছ। 

8. প্রকল্পটি িাস্তিায়বিি ফবল জুে চাবষি নিকল্প নেবসবি প্রনিটি গ্রাবেি কৃষকিা এখি নেশ্র ফলজ িাগাি কিবি আগ্রে 

প্রকা  কিবছ িবল িািা জানিবয়বছ। িথ্যদািািা িবলবছ, প্রকল্পটি েওয়াি মি নকছু সেস্যা দূি েবে। মর্েি, জুে 

চাষ কিবল প্রনি িছি িছি আগুি নদবয় জঙ্গল পুনড়বয় জুে চাষ কিবিা। িিবোবি প্রকল্পটি িাস্তিায়ি েওয়াবি জুে 

চাবষি ফবল সৃষ্ট পনিবিব ি ক্ষনি নকছুটা লাগি েবে।  

9. প্রকবল্পি সিবচবয় সিল/উপকািী নদকগুবলা েল: প্রকল্পটি েওয়াি গিীি কৃষক সিনজ ও ফল নিনক্র কবি অ্বিক 

লািিাি েবে, আত্মকে বসংস্থাবিি সুবর্াগ সৃনষ্ট েবয়বছ। প্রকবল্পি কািবি কৃষকিা নেশ্র ফলজ চািা নিিামূবল্য পাবে 

র্াবক কৃষকিা সিবচবয় িড় উপকাি নেবসবি েবি কিবছ। প্রন ক্ষবণি ফবল কৃষকবদি দক্ষিা িাড়বছ। প্রকল্প েবি 

নিিামূবল্য কৃনষ র্ন্ত্রপানি প্রানপ্ত। উি প্রকল্প মর্বক ট্ািবলট নসলিানে বক্স গুটি সাি প্রদাি কিা। িাগািপ্রনি পানিি 

ট্াংক নদবয় পানিি উৎস নিনিি কিা। োবকবট মিস বিনিি জন্য োবকবট ম ড নিে বাণ, িাগাবিি নিয়নেি িদািনক 

এিং আয় বৃনধি ফবল সাোনজক ের্ বাদা বৃনধ। প্রকল্পটি িাস্তিানয়ি েবল, পাি বিয এলাকাি দিীদ্র োনুবষি কে বসংস্থাি, 

আত্মসাোনজক উন্নয়ি, পুনষ্টপূিি ও অ্িবেনলি এলাকা পর্ বটি অ্ঞ্চল রূবপ পনিগনণি েবি। 
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10. প্রকবল্পি সিবচবয় দুি বলিাি নদকগুবলা েবলা: প্রনিটি িাগাবিি জন্য পানিি উৎস সৃনষ্ট কিা সম্ভি েবে িা পাোড়ী 

দূগ বে পনিবিব ি কািবি। প্রকবল্পি সুনিিাবিাগীবদি িানড় মর্বক িাগাি দূবি েওয়াি কািবি মসখাবি অ্িস্থাবিি 

জন্য ঘবিি প্রবয়াজি মদখা নদবয়বছ, প্রকবল্প এি জন্য মকাি িিাে িা সুবর্াগ মিই। চলোি প্রকল্প মর্বক মর্ সি 

সুনিিাগুবলা নদবে িা খুিই সীনেি আকাবি, িাই নকছু খাবি িিাে িাড়াবিা দিকাি। মর্েি-বিড়া, জঙ্গলকাটা, 

িালাইিা ক ও পানিি উৎস বিিী ইিযানদ। কৃষকবদি িািাি নিষবয়ি উপি োত্র একনদি প্রন ক্ষণ মদওয়া েবয়বছ, 

কৃষকবদি িতুি একটা চাষ পধনিি ব্যপাবি োত্র একনদবিি প্রন ক্ষবণি োধ্যবে সিনকছু ম খা সেজ িা িবল 

অ্বিবক েন্তব্য কবিবছ। উপকািবিাগী নিি বাচবি অ্বিক সেয় ভূনেি অ্িস্থাি মিবদ এক কৃষবকি সাবর্ আবিক 

কৃষবকি িাগাবিি দুরুত্ব মি ী (ছড়াবিা নছটাবিা), মসবক্ষবত্র কৃষবকি িাগাি পনিদ ববি সেস্যা েয়। 

11. প্রকবল্পি সানি বক নিষয় সম্পবকব নিনিন্ন অ্ং ীজবিি সাবর্ কর্া িবল জািা মগবছ প্রকল্প সম্পবকব কাবিা মিেি 

অ্নিবর্াগ মিই।  

12. িনিষ্যবি একই িিবিি প্রকল্প িাস্তিায়বিি মক্ষবত্র দূি বলিাগুবলা র্াবি িা র্াবক মসজন্য মর্গুবলা কিা উনচি িবল 

িািা েবি কবি িা েবলা: প্রকবল্পি ফবল মর্সকল দক্ষ কে বকিবা ও কে বচািী বিনি েবয়বছ িাবদিবক পুিিায় নিবয়াগ 

কিা, সঠিকিাবি প্রকল্প িদািনক কিা, মসবচি ব্যিস্থা আবগ নিনিি কবি িািপবি গাছ মিাপি কিা।  

13. এ প্রকবল্পি exit plan আবছ নক-িা জািবি চাওয়া েবল অ্নিকাং  িথ্যদািা জািায় exit plan আবছ।  

14. এ প্রকল্প মটকসই কিাি জন্য িথ্যদািািা মর্সকল েিােি প্রদাি কবিবছ িা েবলা: োবকবট ম বডি আয়িি/ পনিনি 

সাোন্য িাড়াবিা দিকাি। এিং জলিায়ু পনিিিবি এি উপি নিব ষ গুরুত্ব িবয় আিবি।– পানিি উৎবসি জন্য িাঁবিি 

সংখ্যা িাড়াবি েবি, প্রনিটি কৃষবকি জন্য ১টি কবি পানিি ট্াংনক ব্যিস্থা কিা। নকছু নকছু এলাকায় িলকূপ স্থাপি 

কিা। িাছাড়া নিয়নেি েনিটনিং ও কৃষকবদি সবচিিিা িাড়াবিাি উপি গুরুত্ব নদবি েবি। মর্বেতু কৃষকিা সিাই 

দনিদ্র ও কানিগিী জ্ঞাি সম্পবকব জাবি িা মসবেতু প্রন ক্ষবণি মেয়াদ িা সেয়কাল ০৩ নদি কিা। র্াবি কবি িািা 

োবি কলবে ন খবি পাবি। উৎপানদি ফলমূল িাজািজািকিবিি ব্যিস্থা নিনিি কিা। োতৃ ফলগাছ সিিিাে, 

প্রকবল্পি অ্ঙ্গগুবলাি োবঝ সেন্বয় বৃনধ কিা, কৃষকবদি উৎপানদি পণ্য প্রনক্রয়াজািকিণ ও নিপণি সেবর্ানগিা 

প্রদাি কিা। 
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3.9 স্থািীয় কে ব ালায় প্রাপ্ত ফলাফল 

পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাবড বি প্রিাি কার্ বালয়, িাঙাোটিবি মিাবড বি কে বকিবাবদি উপনস্থনিবি 05 োচ ব ২০20 িানিবখ স্থািীয় 

পর্ বাবয়ি একটি কে ব ালাি আবয়াজি কিা েবয়বছ। কে ব ালায় প্রকবল্পি িিবোি অ্িস্থা, কৃষক অ্ং গ্রেণ এিং প্রকবল্পি সিল, 

দুি বল নদক এিং প্রকবল্পি সুবর্াগ এিং প্রকল্প িাস্তিায়ি সম্পনকবি নিনিন্ন নিষবয় উপকািবিাগী কৃষক, কািিািী, ন ক্ষক, 

স্থািীয় জিপ্রনিনি, েনেলা প্রনিনিনি, ও োঠ পর্ বাবয়ি কে বকিবা/োঠকেীবদি সাবর্ সিাসনি আবলাচিা েয়। উি কে ব ালায় 

প্রিাি অ্নিনর্ নেবসবি জিাি  জিাি আ ীষ কুোি িড়ুয়া, িাইস মচয়ািম্যাি (িািপ্রাপ্ত), পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব, নিব ষ 

অ্নিনর্ নেবসবি জিাি জিাি ড. প্রকা  কানন্ত মচৌধুিী, উপসনচি (সদস্য-পনিকল্পিা, পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব), জিাি 

িাবুলাল িনিদাস, উপপনিচালক, আইএেইনড এিং সিাপনি নেবসবি জিাি মোোঃ মো ািফ মোবসি, পনিচালক আইএেইনড, 

উপনস্থি নছবলি। এছাড়াও Juliaz Associates এি পিাে বকবৃন্দ, িাঙাোটি মজলাি কৃনষ গবিষণা কে বিবা মুনন্স 

িাব দ, কৃনষ সম্প্রসািণ অ্নিদপ্তবিি উপ-পনিচালক নিিয় কুোি চাকো ও িাঙাোটি সদি উপবজলাি মচয়াম্যাি দূবগ বশ্বি 

চাকোসে অ্ন্যান্যিা উি কে ব ালায় উপনস্থি মর্বক কৃষক, কৃষাণী ও অ্ন্যান্য উপকািবিাগীবদি সাবর্ প্রকবল্পি নিনিন্ন নিষয় 

নিবয় সিাসনি েিনিনিেয় কবি। কে ব ালা ম বষ আইএেইনড’ি কে বকিবাবৃন্দ, প্রকল্প কে বকিবা ও পিাে বক দল কতৃবক 

কবয়কটি ফবলি িাগাি পনিদ বি ও প্রকবল্পি নিনিন্ন নিষয় নিবয় আবলাচিা কিা েবয়বছ। 

 

 

নচত্র:  12 স্থািীয় কে ব ালাি নচত্র 
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3.9.1 কে ব ালাি উপনস্থি সদস্যবৃন্দ নিবম্ন িনণ বি নিষয়গুবলাি ওপি গুরুত্ব আবিাপ কবি  

1. আবলাচিা সিায় অ্ং গ্রেণকািীিা িবলবছ প্রকল্পটি িাস্তিায়বিি ফবল জনেি সুষে ব্যিোি েবয়বছ। জঙ্গল, পনিি 

ও পাোড়ী অ্িািাদী জনেবি অ্র্ বকািী ফল-ফসল উৎপাদবিি এক দূদ বান্ত সুবর্াগ বিনি েবয়বছ।  

2. অ্বিক মক্ষবত্র জঙ্গল পনিষ্কাি কবি িাগাি কিবি নগবয় কৃষকবদি অ্বিক শ্রে ও অ্র্ ব ব্যয় কিবি েবয়বছ। এখিও 

প্রনিিছি িাগাবিি জঙ্গল পনিষ্কাি কিবি েবে িাবদি নকন্তু জঙ্গল পনিষ্কাি ও িাগাি সৃজবিি পূি ব প্রস্তুনিি জন্য 

প্রকল্প মর্বক িািা মকাি সাোয্য পায়নি। কৃষকিা এ নিষবয় আনর্ বক সাোয্যি দানি মিাবল।  

3. কৃষকিা িবল িািা মেম্বাি ও মচয়ািম্যািবদি সেবর্ানগিাি োধ্যবে এ প্রকবল্পি সাবর্ যুি েবয়বছ। প্রকল্প সংনেষ্ট 

কে বকিবািা িাবদিবক অ্িািাদী, পনিি জনেবক চাষবর্াগ্য কবি মিালাি ও অ্র্ ব উপাজববিি োধ্যবে গবড় মিালাি 

জন্য উৎসাে প্রদাি কবিবছ।  

4. প্রকল্প িাস্তিায়বিি ফবল মর্ সকল কে বসংস্থাবিি সুবর্াগ মিবড়বছ িা েবলা: কৃনষ কাবজি সুবর্াগ-সুনিিা বৃনধসে 

সািািছি ব্যাপী কে বসংস্থাবিি সুবর্াগ মিবড়বছ।  আবগ  াকসিনজ উৎপাদি কে েবিা িিবোবি ব্যাপকোবি চাষ 

চাষ েবে, উৎপাদি মিবড়বছ। 

5. প্রকল্প িাস্তিায়বিি ফবল িািীবদি কে বসংস্থাবিি উপি প্রিাি সম্পনকবি প্রবশ্নি উিবি অ্নিকাং  কৃষক জািায় 

িানড়ি েনেলাবদি  াকসিনজ চাষ বৃনধ মপবয়বছ ির্া পনিিাবিি দানিদ্রযিা হ্রাস মপবয়বছ। িবি নকছু মলাক িািীবদি 

কে বসংস্থাবিি সুবর্াগ সৃনষ্ট েয়নি িবল েিােি মদয়।  

6. কে ব ালায় কৃষকিা িাবদি উনু্মি েিােি মপ  কিবি নগবয় িবলবছ, িািা প্রকল্প মর্বক নিনিন্ন নিষবয়ি উপি ১ 

নদবিি প্রন ক্ষণ মপবয়বছ। িািা োবি কলবে আবিা নিষয়নিনিক মি  কবয়কনদিব্যাপী প্রন ক্ষবণি প্রবয়াজিীয়িা 

তুবল িবিি। একনদবিি প্রন ক্ষণবিি ফবল কৃষকিা নকছু েবি িাখবি পাবিিনি। অ্বিবক িবলবছ অ্বকগুবলা নিষয় 

একই সাবর্ একই নদবি প্রন ক্ষবণ অ্ন্তভূ বি কিাি ফবল িািা নকছু বুঝবি পাবিনি। প্রায় সকল িবলবছ িািা ৫০০ 

টাকা কবি প্রন ক্ষণ িািা মপবয়বছ, িবি কবয়কজি কৃষক িবলবছ িািা িািাি পনিিবিব গাবছি চািা নিবয়বছ।  

7. কৃষকিা িবলবছ িািা নিনিন্ন িিবিি গাবছি চািা মপবয়বছ। নকন্তু পনিিেি সংক্রান্ত সেস্যা ও অ্ন্যান্য জটিলিাি 

কািবি অ্বিক গাবছি চািা মিাপি কিাি নকছু নদবিি েবধ্যই োিা মগবছ। এিপবি পানিি অ্িাবি অ্বিক গাছ োিা 

মগবছ। িবি মি  কবয়কজি কৃষক িবলবছ িািা প্রকল্প মর্বক োলনচং এি উপি প্রন ক্ষণ মপবয় মর্ পধনি কাবজ 

লানগবয় িাবদি গাবছি চািা িাঁচাবি মপবিবছ।  

8. প্রকল্প েবি মৃি চািাি পনিিবিব িতুি চািা মপবয়বছ নকিা প্রবশ্নি জিাবি কৃষকিা ো সূচক জিাি মদয়। নকন্তু গাবছি 

চািা মিাগা ও দূি বল িবলবছ মিন িিাগ কৃষক। এছাড়া িষ বাি সেবয় গাবছি চািা নিিিণ িা কবি অ্ন্য সেবয় নিিিণ 

কিাি ফবল অ্বিক গাবছি চািা োিা মগবছ িবলবছ কৃষকিা। িািা িষ বা মেৌসুবে চািা মদওয়াি কর্া িবলবছ।  

9. কৃষকিা িবলবছ চািা োিা র্াওয়াি পা াপান  নকছু চািা ছাগবল মখবয় িষ্ট কবিবছ। নকছু এলাকায় শুকি, োনি ও 

িািবিি আক্রেবি গাবছি চািাি ক্ষনি েবয়বছ। কৃষকিা োল্টা গাছ মিাপি কবিবছ নকন্তু জামু্বিা গাছ েবয় মগবছ িবল 

অ্নিবর্াগ কবিবছ, অ্বিক কৃষক আিাি িবলবছ এটা নফঙ্গািনলং এি সেস্যা। এ নিষবয় কৃনষ গবিষণা কে বকিবাি 

পিাে ব নিবয় ফল মপবয়বছ িবল জািায়। এখি িাবদি গাবছ োল্টা আসবছ িবি মসটা পানিি অ্িাবি অ্বিক টক 

স্বাদযুি।  

10. ফলচাষীিা সিাই জািায় মর্, এখি পর্ বন্ত আে, নলছু, োল্টা, মলবু, মেঁবপ আিািস ছাড়া অ্ন্য মকাি গাছ ফলি মদয় 

িাই। ফলি মপবি আবিা ২/৩ িছি অ্বপক্ষা কিবি েবি। কৃষকিা সাি এিং কীটিা ক িাবপ িাবপ প্রদাি কিাি 

জন্য েিােি মদয়। 
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11. কৃষক প্রকবল্পি োধ্যবে পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ েবি মেঁচ সুনিিা মপবয়বছ। পা াপান  নিজস্ব পানিি উৎস েবি মেঁচ 

সুনিিাি ব্যিস্থা কিবছ। অ্নিকাং  কৃষকবদি অ্নিবর্াগ নছল মেঁচ ব্যিস্থাি নিষবয়। িািা পর্ বাপ্ত মেঁচ প্রদাবিি ব্যিস্থা 

কিবি িবল। প্রকল্প েবি সকল কৃষকবক পানিি টাংনক ও পানিি পাম্প প্রদাবিি দানি কবি।   

12. কৃষকিা িাবদি গাবছি অ্িস্থা িাবলা িবলবছ। অ্বিবকি গাবছ ফল আসবি শুরু কবিবছ। িতুি কবি সৃজিকৃি 

িাগাবিি গাবছি চািা প্রকল্পটি িাস্তিায়বিি ফবল জুে চাবষি নিকল্প নেবসবি প্রনিটি গ্রাবেি কৃষকিা এখি নেশ্র 

ফলজ িাগাি কিবি আগ্রে প্রকা  কিবছ িবল িািা জানিবয়বছ। িথ্যদািািা িবলবছ, প্রকল্পটি েওয়াি মি নকছু 

সেস্যা দূি েবে। মর্েি, জুে চাষ কিবল প্রনি িছি িছি আগুি নদবয় জঙ্গল পুনড়বয় জুে চাষ কিবিা। িিবোবি 

প্রকল্পটি িাস্তিায়ি েওয়াবি জুে চাবষি ফবল সৃষ্ট পনিবিব ি ক্ষনি নকছুটা লাগি েবে। 

13. প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবাবদি পা াপান  উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবাগণ িাগাি িদািনকি জন্য আবসি। 

কৃষকবক সিনজি িীজ/চািা প্রদাি কিা েবয়বছ।  

14. প্রকবল্পি আওিায় োবকবট মসড নিে বাণ কিা েবয়বছ, র্নদও কৃষকিা সনক্রয়িাবি এখিও এই োবকবট মসড ব্যিোি 

শুরু কবিনি।  

15. কৃষকিা প্রকল্প মর্বক  াক-সিনজি িীজ ও সাি প্রানপ্তি কর্া িবলবছ। িািা সিনজ নিনক্র কবি মি  লািিাি েিাি 

কর্া জানিবয়বছ। একজি কৃষক িছবি ৬০০০ টাকাি  াক-সিনজ নিনক্রি কর্া উবেখ কবি।  

16. প্রকল্প েবি নিিামূবল্য কৃনষ র্ন্ত্রপানি প্রানপ্ত, আয় বৃনধি ফবল সাোনজক ের্ বাদা বৃনধ। প্রকল্পটি িাস্তিানয়ি েবল, 

পাি বিয এলাকাি দনিদ্র োনুবষি কে বসংস্থাি, আত্মসাোনজক উন্নয়ি, পুনষ্টপূিি ও অ্িবেনলি এলাকা পর্ বটিরূবপ 

িাস্তিানয়ি েবি িবল কৃষকিা েি মদয়।  

17. প্রকল্পটি সম্পাদি েওয়াি গিীি কৃষক সিনজ ও ফল নিনক্র কবি অ্বিক লািিাি েবে, আত্মকে বসংস্থাবিি সুবর্াগ 

সৃনষ্ট েবয়বছ। প্রকবল্পি কািবি কৃষকিা নেশ্র ফলজ চািা নিিামূবল্য পাবে র্াবক কৃষকিা সিবচবয় িড় উপকাি 

নেবসবি েবি কিবছ। প্রন ক্ষবণি ফবল কৃষকবদি দক্ষিা িাড়বছ। প্রকবল্পি সানি বক নিষয় সম্পবকব নিনিন্ন অ্ং ীজবিি 

সাবর্ কর্া িবল জািা মগবছ প্রকল্প সম্পবকব কাবিা মিেি অ্নিবর্াগ মিই। 
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চতুর্ ব অ্ধ্যায় 

প্রকবল্পি SWOT নিবেষণ 

4.1 প্রকবল্পি সিলিা, দুি বলিা, সুবর্াগ ও ঝুঁনক (SWOT) নিবেষণ 

প্রাপ্ত মূল্যায়ি সেীক্ষাি ডকুবেেস পর্ বাবলাচিা, খািা জনিপ, নক ইিফিবেে ইোিনিউ (মকআইআই), এফনজনড, পর্ ববিক্ষণ, 

স্থািীয় পর্ বায় কে ব ালা এিং মকন্দ্রীয় পর্ বাবয় প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবাবদি সাবর্ স্বাক্ষাৎকাি মর্বক এ প্রকবল্পি মর্ সকল সিল, 

দুি বল, সুবর্াগ ও ঝুঁনকসমূে নচনিি কিা েবয়বছ িা নিম্নরূপ: 

প্রকবল্পি সিল নদকসমূে (Strength) 

1. প াহ াড়ী প্র ত যন্ত এল াকার হত দররদ্র্ য/কৃষ কল্প দর আর থ েক ভাল্পব স াবল রি কর া: পাব েত য রত ন টি মজলার 

হতদররদ্র্ য/কৃষ কর াল্পক আর থ েক ভা ল্পব স াবলরি কর ল্পত এটি একটি আদি ে ও অনুকরে ী য় প্র কে । মর্ স কল কৃষ কল্পদর 

বছ ল্পর শুধু োত্র একব ার জু ে চা ষ ছাড়া মকান আল্প য়র ব্যবস্থ া রছল ন া তারা র ে শ্র ফল বাগ ান সৃজল্পনর োধ্যল্প ে 

আরথ েক ভাল্পব স াবলরি হল্পব ।  

2. র ে শ্র ফল বাগ ান সৃ জন: প্র কল্পের আওতায় পাব েত য রতন টি মজ লার হতদররদ্র্ য/কৃষ কর াল্পক ১.৫ একর এবং ০.৭৫ 

একল্পরর 5000.00 রে শ্র ফল বা গান কল্পর ম দও য়া হল্পয়ল্পছ ।  

3. প রতত জর ের ব্যব হার বৃ র ি: রেশ্র ফল ব াগান কর ার আল্পগ মস খা ল্পন অল্পনক কৃষ ল্পকর প রতত জর ে রছ ল অথবা জেল 

রছল । প্র কে হল্পত স হল্পর্ারগত া ম পল্পয় কৃ ষ ক র া ত া ল্পদর পরতত জর েল্পত রে শ্র ফল বাগ ান কর ার পা ি া পারি ি াক-স বরজ 

চাল্পষর োধ্যল্প ে জরের ব্যবহ ার বৃ রি কল্পরল্পছ । 

4. রন য়র েত প্র কে প রর চালক রনল্পয় াগ: প্র কল্পে র শু রু হল্পতই একজন প্র কে পরর চালক কাজ কর ল্পছ ন । ফল্পল প্র কল্পে র 

রস িান্তগত মকান স েস্যা য় পড় ল্প ত হল্পে ন া। 

5. প্র কল্পে র স ংস্থান কৃত জনবল রন ল্প য়াগ: প্র কল্পে র জন্য রেরপ রপল্পত স ংস্থানকৃ ত স কল জনবলল্পক স েয়েল্পত া রনল্প য়াগ 

প্র দান ক র া হল্পয়ল্পছ । র্ার ফল্পল   

6. প্র ল্প য়াজনী য় অল্পথ ের স ংস্থ ান ও পর্ োপ্ত ব রাদ্দ: রেরপরপল্পত প্র ল্প য়াজ নী য় অল্পথ ের স ংস্থান ক র া হল্পয়ল্পছ এবং মস অ নুর্ায়ী 

পর্ োপ্ত বরাদ্দ প্র দান ক র া হল্প য়ল্পছ ।  

7. প্র কে ক ার্ েক্র ে সুরন রদ েষ্ট ভ াল্পব স না ক্তকর ে:  প্র কল্পে র প্র ায় স কল ক ার্ েক্র ে সুরন রদ েষ্ট ভাল্প ব স না ক্ত ক র া হল্প য়ল্পছ । মর্ 

জন্য ো ঠ পর্ োল্প য় মতেন ব ড় ধর ল্পনর মকান ঘাটরতর কথা মকউ উ ল্পেখ কল্পর রন । 
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প্রকবল্পি দুি বল নদকসমূে (Weakness) 

1. প্র কল্পে র মবস লা ইন স াল্প ভ ে  ন া  ক র া: প্র কল্পে র ক ার্ েক্র ে স ঠিক ও সুরন র দ েষ্ট স ে য় ম োতাল্পবক ক রা এবং স ঠিক স েল্পয় 

স ঠিক খ র চ পরর চলানার ব্যা পাল্প র রবস্ত াররত ধারন া থাক ার জন্য একটি মবজ লাইন স াল্পভ ে আবশ্য ক রছল । র্া এ প্র কল্পে 

ক র া হয় রন ।  

2. ক্র য় স ংক্রান্ত অগ্রগরত ক ে: রেরপরপ অনু র্ায়ী প্র কল্পে র আওতায় ১ ৭টি প্য াল্পকল্পজ পণ্য ক্র য় বাবা দ ১৬ ৮৩.৬৪ লক্ষ 

টাকা এবং ৩টি প্য া ল্পকল্পজ ক ার্ ে ক্র য় বাব দ ১৭১৪.৫ ০ লক্ষ টাকা স হ ম োট ৩৩৯ ৮.১ ৪ লক্ষ টাকা র স ংস্থান রল্পয়ল্পছ । 

এ স ংস্থাল্পনর রব পরী ল্পত ১৮১৯.১ ২ লক্ষ টাকার ক্র য় ক ার্ েক্র ে স ম্পন্ন ক র া হল্প য়ল্পছ । স ে য় অনুর্া য়ী এ ক্রয়স মূহ আর ও 

মবরি হও য়ার কথা থ াকল্পলও ত া হয়রন ।  

3. প্র াপ্ত গাল্প ছর স ংখ্যা ক ে হও য়া: র্থাস েল্পয় বাগ ান কর া হল্প লও র েরপর পল্পত উ ল্পেরখত প ররোন গ া ল্পছর স ংখ্যার স াল্পথ 

প্র াপ্ত তল্পর্থ্র পাথ েক য পররলরক্ষত হয়। 

4. মৃ ত/মর াগাক্র া ন্ত গা ল্পছর চ ারা হার মব রি হ ওয় া: মৃত/মরাগ াক্রান্ত গা ল্পছর চার ার হ ার তুলন া মূলক মব ি ী হওয়া । 

5. লক্ষযে াত্রা অনু র্ায়ী োল্পক ে ট মস ট রন ে োন ন া হ ওয়া: রেরপ রপর লক্ষ য োত্রা ১২৫ টি োল্পক ে ট মি ে রন ে ো ল্প ন র কথা থাকল্পলও 

এখন পর্ েন্ত োত্র ৩৫ টি োল্পক ে ট ম স ে রন ে োে ক র া হয় ল্পছ । লক্ষয ো ত্রায় রন ধ োরর ত স ক ল ে াল্পক েট মস ে অদ্যাবরধ রন ে োে 

ক র া হয় রন এবং চারহ দার তুলন া য় ে াল্পক েট মস ল্পের পরর োন অ পর্ োপ্ত । 

6. প ারনর উৎ স/ব াঁ ধ পর্ ো প্ত ন য়:  রেরপর পর লক্ষ যো ত্রা অনুর্া য়ী ৫ ০ ০০টি বাগ া ল্পনর জন্য োত্র ২৫ ০ টি পারনর উৎ স/ব াঁ ধ 

রন ে োল্পে র স ংস্থান রাখ া হল্প য়ল্পছ । পাহা ড়ী দূগ েে এ লাকা এব ং পা রন স রবর াল্পহর মত েন মকান উৎ স ন া প্র কে হল্পত োত্র 

250টি পারনর উৎ স/ব াঁ ধ পর্ োপ্ত ন য়।  

7. অ রতর রক্ত চা রা/কল ে োরা র্াও য়া: কৃ ষ ক র া প্র কে হল্পত মর্ স কল চারা ব া ক লে মপল্প য়ল্পছ তা র মব রি রভাগ অংি 

নান ান কারল্পন োরা মগল্পছ এছা ড়া গ্যাপ র ফরল ং ক র া হল্প লও মস চ ও অন্য ান্য দূব েলত া র কারল্পে চার া/কলে ে ারা মগল্পছ । 

এর পািা পারি পারনর উৎ স স্বেতার কারল্পন সুষ ে মস চ ব্যবস্থ া ন া সৃরষ্ট কর ল্পত পার ায় পর ব ত ী বছ রগুল্পলাল্পত গাছ 

োরা মগল্পছ ।  

8. স্বে স েল্প য়র প্র রি ক্ষে প্র দান: োত্র একরদল্পনর প্র রি ক্ষে হও য়ায় কৃ ষ ক র া স ব রবষয় ভাল্পলা ভাল্পব বু ঝ ল্পত পাল্পররন, র্ ার 

ফল্পল র েশ্র ফল বাগ াল্পনর স ঠিক পরর চ র্ ো কর ল্পত পার ল্পছ ন া। এছা ড়া গাছ পরর চর্ ো, বালা ই ব্যবস্থ া পনা ইতয ারদ রবষ ল্পয় 

রবজ্ঞান স ম্মত প্র রি ক্ষল্পের অভ াব । 

9. বা জার জাতক র ল্পের সু রন রদ েষ্ট রু প ল্পরখা ন া থ াকা: প্র কল্পে শুধু োত্র ো ল্পক েট মি ল্পের জন্য স ংস্থান রাখা হল্পয় ল্পছ । রক ন্ত 

প্র কে পরবত ী কৃষ কল্পদর ফ ল-ফ স ল রকভাল্পব বাজার জাত কর া হ ল্পব তার মকান সুরন র দ েষ্ট রু প ল্পর খ া মনই ।  
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10. কৃ ষ ক রন ব ো চন পি রতর নী রত োল া ন া থাক া: প্র কল্পে র উপকার ল্প ভাগী রন ব ো চল্পন র মক্ষল্পত্র মকান সু রন রদ েষ্ট নী রতোলা 

অনুস রে ক র া হ য়রন । এ প্র কল্পে র উপকা রল্পভাগী রন ব ো চল্পন র মক্ষ ল্পত্র স্থ ানী য় মে িার, ম চয় ারম্য ান, কারব ারী ও প্র কে 

স ংরিষ্ট ক ে েক ত াল্প দর েতােত ল্প ক প্র াধান্য ম দওয় া হল্প য়ল্পছ ।  

প্রকবল্পি কািবি সৃষ্ট সুবর্াগ (Opportunities) 

1. ক ে েস ংস্থ া ল্পন র সু ল্পর্াগ: প্র কল্পে র ফল্পল ৫ ০ ০০ বাগ ান সৃজন হ ওয়া য় ৫ ০০ ০ জন কৃ ষ ক, তা ল্পদর পর র বাল্পরর মলাকজন 

ও স ংর িষ্ট ব্যরক্তব গ েল্প দর ক ে েস ং স্থ াল্পন র সুল্পর্ াগ সৃরষ্ট হ ল্পয়ল্পছ ।  

2. আ রথ েক স্বেলত ার সুল্প র্াগ: প্র কল্পের োধ্যল্প ে সৃষ্ট রে শ্র ফল ও স বরজ বাগ ান হল্পত অথ ে উপার জে ত হওয় ায় পাব েত য 

রতন টি মজলার হত দররদ্র্ য/কৃ ষ ক র া আরথ েক ভাল্পব স্বেলতার রদল্প ক মর্ল্পত পাল্পর।  

3.  আল্পয়র উৎ স বৃ রির সু ল্পর্াগ: প্র কল্পে র োধ্য ল্পে প্র রি ক্ষে প্র ারপ্ত ও মস আল্পলাল্পক বাগ ান সৃজন ক ল্পর আি ানরূ প ফলন 

প্র ারপ্তর োধ্য ল্পে আল্প য়র উৎ স বৃ র ির সুল্প র্াগ হল্পত প াল্পর।  

4. উ ন্নয়ন স হা য়ক: প্র কে টি দূগ েে এলাকায় মর্ অথ েক ার ী ফস ল উ ৎ পাদন ক র া মর্ল্পত পাল্পর ত া প্র োরেত হল্প য়ল্পছ । র্ া 

আগােী র দল্পন এ এলাকা য় আল্পর া রবর ভন্ন ধর ল্পনর উন্ন য়নল্পক তর া রিত কর ল্পত স হায়ক হ ল্পব । পাব েত য রতন টি মজ লার 

হতদররদ্র্ য/কৃষ কল্পদর আরথ েক অ বস্থ ার উন্নরতর স ম্ভাবন া সৃরষ্ট কল্প রল্পছ । 

5. সু ফ লল্পভ াগী ল্পদর স্ব-প্র ল্পোর দত স হ ল্পর্ারগত া: রেশ্র ফল চাষ প্র কল্পে র কারল্পন সু ফলল্প ভাগী ল্পদর স্ব-প্র ল্প োরদত স হল্পর্ ারগত া 

আদায় ক র া স ম্ভব হল্প য়ল্পছ মর্ অরভ জ্ঞতা পাব েত য চট্টগ্রা ে উন্ন য়ন মব াে ে অন্য জা য়গায় ব্যবহা র কর ল্পত পারল্পব । 

স াম্প্রদার য়ক স ম্প্রী রতর মস তুব ন্ধন সৃরষ্ট হল্প য়ল্পছ । 

6. ম পি ার স্থ ানা ন্তর: কৃ ষ ক র া পূ ল্পব ে স নাত ন ও স্থ ানী য় পিরত এব ং র নল্পজল্পদর গ ন্ড ী র বারহল্প র র মকান ম পি ার স াল্পথ স ম্পৃক্ত 

হল্পত প ারত ন া প্র কল্পে র সুবা ল্পদ মপি াগত পরর ব ত েন হল্প য়ল্পছ । এ টা তাল্প দর উপা জেল্পন র দী ঘ ে ম েয় া দী মকৌি ল রহল্পসল্পব 

কাল্পজ আস ল্পব ।  

7. বা জার ব্যব স্থ া উন্নরত র স ম্ভাবন া: মর্খাল্পন পু ল্পব ে মকান বাজ ার ব্যবস্থ াপোরই সুল্পর্ াগ রছ লনা পণ্য র অ ভাল্পব এখন মস খাল্পন 

বাজার ব্যবস্থ ার উন্ন রতর স ম্ভাবন া ম দখা র দল্প য়ল্পছ । 

প্রকবল্পি ঝুঁনকপূণ ব নদকসমূে 

1. ফল ও স বরজর র্ল্পথা পযু ক্ত বা জ ার তত রর ন া কর ল্পত পারল্পল কৃষ কর া লাভবান হল্পব ন া। 

2. েধ্যস্বে মভাগী ল্পদর হাল্পত বাজ ার চল্পল র্াও য়ার স ম্ভাবন া রল্প য়ল্পছ । 

3. প্র াকৃরতক দু ল্পর্ োগ । 

4. পাহা ড়ী অরস্থ রতি ী লতা, ব ন্য প্র া েী র আক্র েন, প ারনর দু ষ্পাপ্যতা, মপ াকা োক ল্পড়র আক্র েল্পন গা ছ দু ব েল হল্প য় োর া 

র্াওয়া। 
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পঞ্চে অ্ধ্যায় 

প্রাপ্ত িথ্য/উপাবিি নিনিবি পর্ বাবলাচিা 

5.1 1.5 একি িাগাবিি প্রাপ্ত গাবছি নেসাি 

প্রকবল্পি আওিায় িাঙ্গাোটি পাি বিয মজলায় ১,৫১০ টি পনিিাি, িান্দিিাি পাি বিয মজলায় ১,৬৬৫ টি পনিিাি এিং 

খাগড়াছনড় পাি বিয মজলায় ১,৮২৫ টি পনিিািসে সি ববোট ৫,০০০ কৃষক পনিিাি নিি বাচি কিাি পি নেশ্রফল িাগাবিি মিাপি 

সােগ্রী প্রদাি এিং িাগাি সৃজি কিা েবয়বছ। স্থািীয় মচয়ািম্যাি, ইউনপ সদস্য, কািিানি এিং স্থািীয় গণ্যোণ্য ব্যনি কতৃবক 

সিিিােকৃি িানলকাি নিনিবি কৃষক নিি বাচি কিা েবয়বছ। িমুিাকৃি 359টি ১.৫ একি কৃষবকি ফল িাগাি মর্বক প্রাপ্ত 

নিনিন্ন িথ্যানদ নিবেষবণ মদখা র্ায় প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 1157টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাবছি সংখ্যা পাওয়া র্ায়নি 

515টি। পানিি অ্িাি ও মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 356টি এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া 

গাবছি সংখ্যা 158টি।  এছাড়া গ্যাপ নফনলং এ িমুিাকৃি 359টি ১.৫ একি কৃষবকি ফল িাগাবি িথ্যানদ নিবেষবণ প্রাপ্ত 

গড় গাবছি সংখ্যা 83টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাবছি সংখ্যা পাওয়া র্ায়নি 20টি। পানিি অ্িাি ও মপাকা-োকবড় আক্রান্ত 

েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 16টি এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 4টি (প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 

3.5.14)। 

5.2 0.75 একি িাগাবিি প্রাপ্ত গাবছি নেসাি 

িমুিাকৃি 241টি 0.75 একি কৃষবকি ফল িাগাবিি িথ্যানদ নিবেষবণ প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 625টি এিং িাগাি প্রনি 

গড় গাবছি সংখ্যা পাওয়া র্ায়নি 237টি। পানিি অ্িাি ও মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 168টি 

এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 69টি।  এছাড়া গ্যাপ নফনলং এ িমুিাকৃি 241টি 0.75 একি কৃষবকি ফল 

িাগাবি িথ্যানদ নিবেষবণ প্রাপ্ত গড় গাবছি সংখ্যা 45টি এিং িাগাি প্রনি গড় গাবছি সংখ্যা পাওয়া র্ায়নি 10টি। পানিি 

অ্িাি ও মপাকা-োকবড় আক্রান্ত েবয় চািা কলে োিা মগবছ গড় 8টি এিং পনিিেবণি সেয় িষ্ট েওয়া গাবছি সংখ্যা 2টি 

(প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 3.5.15)। 

5.3 প্রন ক্ষবণি মেয়াদকাল এিং পিাে ব মসিা অ্প্রতুল: 

 স্বল্পবেয়াদী (1নদবিি)  প্রন ক্ষণ প্রদাি কিায় অ্নিক ফলবিি জন্য িছিব্যাপী মকাি ফলজ গাবছি জন্য নক িিবিি 

পনিচর্ বা গ্রেণ কিা দিকাি মসসকল নিষবয় িািা পর্ বাপ্ত জ্ঞাি আেিণ কিবি পাবিিনি। মকিিা গাছবিবদ পনিচর্ বাি 

িিবিও র্বর্ষ্ট নিন্নিা িবয়বছ। এছাড়া িছবিি ১২ োবসি প্রনি োস নেবসবি পনিচর্ বাি মক্ষত্রসমূবেি ব্যাপকিাি 

পা াপান  মি  নকছু মটকনিকযাল নদকও িবয়বছ। ফবল উি নিষয়ানদ নিবিচিা কবি কৃষকবদি প্রন ক্ষবণি মেয়াদ 

পুি বনিি বািণ কবি কিাি পা াপান   প্রবয়াজিীয় পিাে ব মসিা প্রানপ্তি নিষয়টি সেজ ও নিিি কিা। 
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 প্রিাি প্রিাি ফবলি মপাকা-োকড় দেি ব্যিস্থাপিা: ফলজ গাছ মিবদ মর্েি- ম াষক মপাকা, োনছ মপাকা, পািা 

কাটা উইনিল, নিছাবপাকা, ছািিা মপাকা, মলবুি প্রজাপনি, পািা সুিঙ্গকািী মপাকা, লাল োকড়, ফল নছদ্রকািী 

মপাকা, কলাি পািা ও ফবলি নিটল ইিযানদ মপাকা-োকড় িছবিি নিনিন্ন সেবয় গাবছ একানিক িাি, ও একানিক 

অ্ং  ক্ষনিগ্রস্ত কবি র্াবক। মপাকা-োকবড় আক্রান্ত গাছ মিবদ মিাবগি িাে, ক্ষনিকি পর্ বায়, আক্রান্ত অ্ং , 

আক্রেবিি সেয়, িং  বৃনধ, ক্ষনিি িিি সম্পবকব সম্যক জ্ঞাি সঞ্চয় কবি িা প্রবয়াবগি ব্যিস্থা নিনিিকিণ কিা।  

 প্রিাি প্রিাি ফবলি মিাগ ব্যিস্থাপিা: ফলজ গাছসমূে মফাষ্কা পড়া, আগােিা, লাল েনিচা, সুটি মোল্ড, আঠা ঝিা, 

কযাংকাি, স্কযাি ও সাদা গুড়া ইিযানদ মিাবগ আক্রান্ত েয়। মকাি িিবিি মিাবগ মকাি ফলজ গাছ, গাবছি মকাি অ্ং , 

নক কািবণ নিস্তাি কবি, মিাবগি লক্ষণ নক, নক িিবিি ক্ষনি েয় এিং দেি ব্যিস্থাপিা সম্পবকব প্রন ক্ষণ প্রদাি ও 

প্রবয়াজবি িা প্রবয়াবগি ব্যিস্থা নিনিিকিণ কিা। 

5.4 ক্রয় সংক্রান্ত অ্গ্রগনি কে েওয়া 

প্রকবল্পি আওিায় ১৭টি প্যাবকবজ পণ্য ক্রয় িািাদ ১৬৮৩.৬৪ লক্ষ টাকা এিং ৩টি প্যাবকবজ কার্ ব ক্রয় িািদ ১৭১৪.৫০ লক্ষ 

টাকাসে মোট ৩৩৯৮.১৪ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। এ সংস্থাবিি নিপিীবি ১৮১৯.১২ লক্ষ টাকাি ক্রয় কার্ বক্রে সম্পন্ন 

কিা েবয়বছ র্া মোট ক্রবয়ি জন্য সংস্থািকৃি অ্বর্ বি ৫৩.৫৩% (প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 3.2)। 

5.5 অ্নুবোনদি ক্রয় পনিকল্পিায় িনণ বি ক্রয় পধনিি ব্যিযয় ঘটাবিা 

প্রকবল্পি ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যানদ পর্ বাবলাচিায় মদখা র্ায়- নজনড১১ প্যাবকজটিি আওিায় ৩টি লবট ২৫০টি পানিি ট্াংক স্থাপি 

িািদ ৩৩.৭৫ লক্ষ টাকা, নজনড০৫ প্যাবকবজি আওিায় ৪টি লবট ২১৭টি পাওয়াি পাম্প ক্রয় িািদ ৬৫.১০ লক্ষ টাকা, 

নজনড০৮ প্যাবকজটি আওিায় ২টি লবট ২৫৪০টি মিপবসক মেয়াি ক্রয় িািদ ৩৪.২৯ লক্ষ টাকা এিং নজনড১২ প্যাবকজটিি 

আওিায় ৩টি লবট ২ লক্ষ ৫০ োজাি ফুট পানিি পাইপ ক্রয় িািদ ২৫.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। ওটিএে পধনিবি 

এ প্যাবকজসমূে ক্রবয়ি জন্য নিি বানিি র্াকবলও ক্রয় নিনিি ব্যিযয় ঘটিবয় নডনপএে পধনিবি ক্রয় কিা েবয়বছ (প্রনিবিদবিি 

ক্রনেক িং 3.25)। 

5.6 কৃষক প্রন ক্ষণ 

িমুিাকৃি মোট ৬০০ জি কৃষবকি েবধ্য ৫৩৬ জি কৃষকবক প্রন ক্ষণ প্রদাি কিা েবয়বছ। িাগাি োনলকিা নিনিন্ন নিষবয় 

১ নদি ব্যানপ প্রন ক্ষি নিবয়বছ। িবি কৃষবকি জন্য 1নদবিি প্রন ক্ষণ র্বর্ষ্ট িয়। কৃষকিা োত্র একনদবিি প্রন ক্ষবণি উপি 

সন্তুষ্ট িি, িাবদি েবি প্রন ক্ষবণি মেয়াদ আবিা মিন  েওয়া প্রবয়াজি, িা িা েবল ফল চাষ সম্পবকব সঠিক জ্ঞাি বিনি েয় 

িা। (প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 3.5.8, 3.5.9,3.5.10)। 
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5.7 সৃনজি নেশ্রফল িাগাি িাদিনকি অ্িাি 

িমুিাকৃি মোট ৬০০ জি কৃষবকি েবধ্য আবলাচিা ও প্রাপ্ত িথ্য েবি মদখা র্ায় গবড় ২৯.০৩ নদি অ্র্ বাৎ প্রায় ১ োস পি 

পি উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবাগণ িাগাি িদািনকি জন্য আবসি, র্া খুি সবন্তাষজিক ব্যিস্থা িয়। পনিদ বি আিও 

ঘি ঘি েওয়া প্রবয়াজি (প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 3.1.3.15)। 

5.8 সিনজি িীজ/চািা প্রানপ্ত 

িমুিাকৃি মোট ৬০০ জি কৃষবকি েবধ্য ৪৬২ জি (৭৭%) কৃষকবক সিনজি িীজ/চািা প্রদাি কিা েবয়বছ।ফল/সিনজ িাগাি 

সৃজবিি পূবি ব কৃষকিা  িকিা 34.54  িাং  জনেবি চাষ কিবিি। িানক জনে েয় পনিি নছল অ্র্িা জুে চাষ কিা েি। 

মর্খাবি ১.৫ একবিি িাগাবি জুে চাবষি পনিোি নছল 33.06  িাং  কৃষক, ফল িাগাি নছল 0.81  িাং  কৃষবকি, 

সিনজ চাষ কিবিি 62.90  িাং  কৃষক, জঙ্গল নছল িবলবছ 7.26  িাং  এিং পনিি জনে নছল 0.81  িাং  

কৃষবকি। ফল/সিনজ িাগাি সৃজবিি পূবি ব কৃষকিা িাবদি জনে েবি িছবি গবড় 9141.13 টাকা আয় কিবিি। একই িাবি 

কৃষকিা ০.৭৫ একবিি িাগাি েবিও িছবি গবড় 4625.51 টাকা আয় কিবিি। এখাবি সি কৃষক এখিও িাবদি ফল 

িাগাি েবি ফল উবিালি শুরু কবিনি িবি িািা সিনজ উবিালি কবিবছ র্াি মর্বক িাবদি গড় আয় 6205.43 টাকা। ফল 

উবিালবিি পবি িা আবিা অ্বিক িাড়বি, ফবল িলা র্ায় কৃষকবদি এই প্রকবল্পি ফবল আর্ ব-সাোনজক অ্িস্থাি উন্নয়ি েবে 

(প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 3.5.19)। 

5.9 ফল/সিনজ িাগাি সৃজবিি পূবি ব জনেি অ্িস্থা 

িমুিাকৃি ১.৫০ একি িাগাবিি 359 জি কৃষক িছবি গবড় 9141.13 টাকা আয় কিবিি এিং িমুিাকৃি 0.75 একি 

িাগাবিি 241 জি কৃষবকি িছবি গবড় 4625.51 টাকা আয় কিবিি। িিবোবি িাবদি গড় আয় বৃনধ মপবয়বছ। 

5.10 পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ কাবজি ক্রয় ও িাস্তিায়বি নিলম্ব 

প্রকবল্পি আওিায় ২৫০টি পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ কাজ িািদ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা িবয়বছ। ১১৩টি পানিি 

উৎস/িাঁি নিে বাণ কাজ িািদ ব্যয় কিা েবয়বছ ৬০৮.৯১ লক্ষ টাকা। সকল কার্ বাবদ ই ০৭/০৬/২০১৯ েবি ২০/০৬/২০১৯ 

িানিবখি েবধ্য সম্পন্ন কিা েবয়বছ। প্রকবল্পি িাস্তিায়ি 2015 সাবল শুরু েবলও গুরুত্বপূণ ব এ অ্ংগটিি ক্রয় ও িাস্তিায়ি শুরু 

কিা েবয়বছ প্রায় ৪ িছি পবি (প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 3.1.3.1)।   

5.11 োবকবট ম ড নিে বাবণ দুিদন বিাি অ্িাি পনিলনক্ষি েওয়া 

প্রকবল্প ৫০০০টি িাগাবিি জন্য োত্র ১২৫টি োবকবট ম ড (৪০টি িাগাবিি জন্য ১টি) নিে বাবণি সংস্থাি িাখা েয়। কৃষবকি 

উৎপানদি পণ্য িাজািজাি কিাি জন্য োবকবট ম ড নিে বাণ কিাি মর্ পনিকল্পিা গ্রেণ কিা েবয়বছ িা চানেদাি তুলিায় 

এবকিাবিই অ্প্রতুল। কৃষবকি উৎপানদি পবণ্যি ন্যায্য মূল্য প্রানপ্ত নিনিিকিবণি পনিকল্পিা অ্িযন্ত দূি বল নছল েবে ব প্রিীয়োি 

েবয়বছ (প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 3.1.3.2)। 
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5.12 পনিোবণ অ্পর্ বাপ্ত এিং অ্িযন্ত কে আয়িবিি োবকবট ম ড নিে বাণ 

অ্নুবোনদি ৫০০০টি িাগাবিি জন্য োত্র ১২৫টি োবকবট ম বডি নিে বাবণি সংস্থাি িবয়বছ। অ্র্ বাৎ ৪০টি নেশ্র ফল িাগাবিি 

জন্য ১টি কবি োবকবট মসড নিে বাণ কিা েবে। অ্নুবোনদি নডজাইবি োবকবট মসবডি আয়িি প্রস্থ ৫ ফুট এিং বদঘ বয ৮ ফুট। 

ফবল ৪০টি িাগাবিি উৎপানদি ফল িাজািজািকিবণি জন্য ১টি োত্র অ্িযন্ত কে আয়িবিি োবকবট ম বড নিে বাণ কিা 

েবে। িনিষ্যবি উৎপানদি ফল নিক্রবয়ি জন্য নিনে বি োবকবট মসবড মিয়া েবল জায়গা প্রানপ্ত নিবয় কৃষকগবণি েবধ্য িন্দ্ব 

সৃনষ্টি প্রকট সম্ভািিা িবয়বছ (প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 3.1.3.2)। 

5.13 লক্ষযোত্রা অ্নুর্ায়ী সাইিবিাড ব স্থাপি িা কিা 

িাগাি সৃজবিি ১ে িছবি প্রনিটি িাগাবিি প্রবি মুবখ অ্র্ বাৎ দৃশ্যোি স্থাবি িথ্য সম্বনলি সাইিবিাড ব স্থাপি কিাি নিবদ ব িা 

িবয়বছ। অ্নুবোনদি আিনডনপনপবি প্রনিটি সাইিবিাড ব ৮০০/- টাকা নেবসবি ৫০০০টি িাগাবিি জন্য ৪০.০০ লক্ষ টাকাি 

সংস্থাি িবয়বছ। িমুিাকৃি ৬০০টি সৃজিকৃি িাগাি পর্ ববিক্ষণ কিা েবয়বছ। পর্ ববিক্ষবণ মদখা র্ায় 80% িাগাবি সাইিবিাড ব 

স্থাপি কিা েবয়বছ (প্রনিবিদবিি ক্রনেক িং 3.1.3.13)। 

5.14 িালাই িা ক 

১.৫০ একবিি সৃজিকৃি প্রনিটি িাগাবি িালাই িা ক িািদ ১ে িছবি ১০০০/- ও ২য় িছবি ১০০০/- টাকাসে মোট ২০০০/- 

টাকা নেবসবি ২৫০০টি িাগাবিি জন্য মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা এিং ০.৭৫ একবিি প্রনিটি িাগাবি িালাই িা ক িািদ ১ে 

িছি ৫০০/- এিং ২য় িছবি ৫০০/-সে মোট ১০০০/- টাকা নেবসবি ২৫০০টি িাগাবিি জন্য মোট ২৫.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি 

িবয়বছ। অ্র্ বাৎ ৫০০০টি িাগাবিি জন্য মোট ৭৫.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা েয়। িমুিাকৃি িাগাবিি িথ্য পর্ বাবলাচিা ও 

নিবেষবণ 89% িালাই িা ক প্রদাি কিা েবয়বছ। 

5.15 িাজাি ব্যিস্থাপিায় েধ্যস্বত্ত্ব মিাগীগবণি আগেি/আনিপিয নিস্তাবিি সম্ভািিা 

উৎপানদি ফল নিক্রবয়ি জন্য নিনে বি োবকবট ম বড মিয়া েবল জায়গা প্রানপ্ত নিবয় কৃষকগবণি েবধ্য িন্দ সৃনষ্ট েবল এ সুবর্াবগ 

েধ্যস্বত্ত্ববিাগীগণ িাজাি ব্যিস্থাপিায় প্রবি  কবি আনিপিয নিস্তাি কিবি পাবি। এবক্ষবত্র িাজাি ব্যিস্থাপিায় েধ্যস্বি 

মিাগীগবণি আগেি/আনিপিয ঘটবল উৎপানদি পবণ্যি ন্যায্যমূল্য পাওয়া অ্নিনিি েবয় পড়াি সম্ভািিা িবয়বছ 

5.16 প্রকবল্পি সৃষ্ট সুনিিানদ প্রানপ্তবি বিষ্যবম্যি কািবণ ৯৫% িাগাি োনলকগণ অ্সন্তষ্ট র্াকা 

প্রকবল্পি আওিায় োত্র ২৫০টি পাওয়াি পাম্প ও পাইপসে পানিি ট্াংক, পানিি উৎস উন্নয়বি ২৫০টি িাঁি নিে বাণ এিং 

২৫০টি পানিি ট্াংক স্থাপবিি জন্য অ্িকাঠাবো নিে বাবণি সংস্থাি িবয়বছ। প্রকবল্পি উবেশ্য অ্জববি গুরুত্বপূণ ব নিষয় েবলা- 

সৃজিকৃি িাগাবি মসবচি ব্যিস্থা নিনিি কিা। মিন িিাগ এলাকাবিই পানিি অ্িাি পনিলনক্ষি েবয়বছ। প্রকল্প এলাকায় 

পানিি উৎস উন্নয়বিি নিষয়টি পুবিাপুনি নিনিিকিবণ সংস্থাি িাখা েবয়বছ চানেদাি তুলিায় একিাবিই অ্প্রতুল। 
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এেিািস্থায়, মর্ সকল িাগাি োনলকগণ প্রকবল্পি উি সুনিিানদ মর্বক বিষবম্যি ন কাি েবয়বছ িাঁিা িীষণিাবি অ্সন্তষ্ট 

িবল পনিদ ববিি সেয় জানিবয়বছ। 

5.17 জিিবলি অ্িাি পনিলনক্ষি েওয়া 

প্রকবল্পি আওিায় পািিবয ৩টি মজলাি ২৬টি উপবজলায় ৫০০০টি নেশ্র ফল িাগাি সৃজি কিা েবয়বছ। এ সকল িাগাি 

পনিচর্ বা/বদখিাবলি জন্য ১৫ জি োঠ সংগঠক নিবয়াগপ্রাপ্ত। অ্র্ বাৎ গবড় প্রনিটি োঠ পনিদ ববকি িাগাবিি সংখ্যা 

৩৩৩.৩৩টি। পাোড়ী জিপবদ এিসংখ্যক িাগাি একজবিি পবক্ষ েনিটনিং কিা কঠিি েবয় পবড়। প্রনিটি িাগাবি োবস 

একিাি কবি র্াওয়া মকািিাবিই সম্ভি িয়। 

5.18 প্রকল্প িাস্তিায়বিি ফবল সৃষ্ট সুনিিানদ 

 অ্বিবকি গাবছ ফল আসবি শুরু কবিবছ। িতুি কবি সৃজিকৃি িাগাবিি গাবছি চািা প্রকল্পটি িাস্তিায়বিি ফবল 

জুে চাবষি নিকল্প নেবসবি প্রনিটি গ্রাবেি কৃষকিা এখি নেশ্র ফলজ িাগাি কিবি আগ্রে প্রকা  কিবছ। প্রকল্পটি 

িাস্তিায়বিি ফবল মি নকছু সেস্যা দূি েবে। মর্েি, জুে চাষ কিবল প্রনি িছি িছি আগুি নদবয় জঙ্গল পুনড়বয় 

জুে চাষ কিা েি র্া পনিবিব ি জন্য ক্ষনিকি। িিবোবি প্রকল্পটি িাস্তিায়ি েওয়াবি জুে চাবষি ফবল সৃষ্ট 

পনিবিব ি ক্ষনি নকছুটা লাঘি েবে। 

 নেশ্রফল িাগাি স্থাপবি প্রানন্তক চাষীবদি পা াপান  অ্িস্থাপন্ন চাষীবদি অ্ন্তর্ভ বনি িবয়বছ। এটা খুিই িাল সম্প্রসািণ 

মকৌ ল, কািণ র্াবদি পর্ বাপ্ত জনে িাই িািা ফবলি জন্য জনে মছবড় নদবি মিেি আগ্রেী েবিি িা; েবলও প্রকল্প 

সোনপ্তি পি িাগাবিি অ্নস্তত্ব হুেনকি সস্মুখীণ েওয়াি সম্ভািিা র্াবক। িবি প্রানন্তক চাষীবদি জন্য প্রকল্প সুনিিা 

িাড়াবিাি উবেবশ্য সিকানিিাবি আবিা আনর্ বক সাোয্য কিা েবয়বছ িবলবছ সংনেষ্টিা। 

5.19 গাবছি মগাড়ায় পুরু কবি োলনচং িা কিা 

নেশ্র-ফলজ িাগাবি গাবছি মগাড়ায় মর্িাবি োলনচং কিা েবয়বছ িা পর্ বাপ্ত িয়। োটিি আদ্র বিা িক্ষাি জন্য সকল গাবছই আবিা পুরু 

কবি োলনচং কিাি প্রবয়াজি িবয়বছ। এছাড়া গাবছি বৃনধসে ফলি িাল প্রানপ্তি লবক্ষয স্থায়ী ফল গাবছ প্রনিিছি দুইিাি িষ বাি আবগ 

ও পবি সুষে সাি প্রবয়াগ কিা। উপকািবিাগীবদি েবধ্য আধুনিক চাষািাদ পধনি সম্পবকব পর্ বাপ্ত জ্ঞাবিি অ্িাি িবয়বছ েবে ব পনিলনক্ষি 

েয়। 

5.20 সুনিিাবিাগী নিি বাচবিি criteria 

সুনিিাবিাগী নিি বাচবি সুনিনদ বষ্ট মকাি িীনিোলা নছল িা। এবক্ষবত্র স্থািীয় মচয়াম্যাি, মেম্বাি, েনেলা মেম্বাি, কািিানি প্রিাি, 

স্থািীয় গণ্যোন্য ব্যনি এিং প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবাবদি সিিিােকৃি িানলকাি নিনিবি সুনিিাবিাগী নিি বাচি কিা েবয়বছ। 

উপকািবিাগী নিি বাচবিি মক্ষবত্র দনিদ্র ও প্রানন্তক কৃষক র্াবদি ৩/৪ একি অ্িািানদ পাোড়/জনে িবয়বছ িাবদিবক অ্গ্রানিকাি 

মদয়া। প্রকল্প সোনপ্ত পি সংনেষ্ট কৃষক এ িাগাবিি োনলক েবিি। ফবল িমুিাকৃি িাগাি সবিজনেবি পর্ ববিক্ষণ ও সংগৃেীি 

িথ্য-উপাি পর্ বাবলাচিা ও নিবেষবণ মদখা র্ায় 65% িাগাবিি োনলক  উচ্চনিি এিং প্রিাি ালী মলাকজি। 
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5.21 সম্ভাব্যিা র্াচাই 

পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবল দনিদ্র ও প্রানন্তক কেলা ও নেশ্র ফসল চাবষি োধ্যবে পুিি বাসি প্রকল্প, সেনন্বি পাোড়ী খাোি উন্নয়ি 

প্রকল্প এিং পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবল কে বসংস্থাি ও আর্ ব-সাোনজক উন্নয়ি প্রকবল্পি সুনিিানদ অ্ন্যান্য এলাকায় সম্প্রসািবণি 

োধ্যবে নেশ্র ফলজ িাগাি সৃজবি সানি বক সোয়িা প্রদাবিি লবক্ষয সম্ভাব্য র্াচাই কবি আবলাচয প্রকল্পটি গ্রেণ কিা েবয়বছ। 

সেীক্ষা প্রনিবিদবি উি প্রকল্পসমূবেি প্রিাি সেস্যা নেবসবি নচনহৃি কিা েবয়বছ মর্, প্রকল্প এলাকায় প্রকটিাবি পানিি অ্িাি 

িবয়বছ। 

5.22 িাজািজািকিণ ও সংিক্ষবণি রূপবিখা 

নডনপনপ পর্ বাবলাচিা কবি মদখা র্ায় মর্, ফবলি সংগ্রবোিি অ্পচয় মিাি ও সঠিকিাবি সংিক্ষবণি উপি কৃষকবক প্রন ক্ষবণি 

ব্যিস্থা িাখা েয়নি, র্া খুিই প্রবয়াজি নছল। এছাড়া িনিষ্যবি উৎপানদি ফবলি িাজািজািকিণ ও সংিক্ষবণি সুষ্ঠু মকাি 

রূপবিখা মিই। এি ফবল ফবলি সংগ্রবোিি অ্পচয় বৃনধ পাবি, কৃষক ফবলি মূল্য কে পাবি এিং িাজাবি সািািি মিািাবদি 

বৃনধপ্রাপ্ত দবি ফল ক্রয় কিবি েবি। এছাড়া িাগাবি উৎপানদি ফল ন্যায্যমূবল্য নিক্রবয়ি জন্য োবকবটিং মিটওয়াকব গঠি, 

নিনিন্ন সুপাি োবকবট ও িপ্তািীকািকবদি সাবর্ আবলাচিা কবি ফল িাজািজািকিবণি কার্ বকি ব্যিস্থা নক েবি এ নিষবয়ও 

প্রকবল্প মকাি রূপবিখা মিই।  

5.23 নিজ্ঞািনিনিক প্রন ক্ষবণি অ্িাি 

উদ্যািিবিি িতুি উন্নি প্রযুনি সম্পবকব পনিনচনি ও প্রবয়াবগি জন্য প্রকবল্পি সাবর্ জনড়ি কৃষক, িাস বািী োনলকগণ, োঠ 

পর্ বাবয়ি কে বকিবা/কে বচািীবদি প্রকবল্পি পুবিা মেয়াবদ পর্ বন্ত প্রন ক্ষণ প্রদাবিি প্রবয়াজি নছল। ফল িাগাবি িানে ব কবম্পাস্ট 

ও মকাবকাডাস্ট ব্যিোি, ফল গাবছ মপাকা, মিাগিালাই দেবি বজি িালাই িা ক, মসক্স মফবিােি, আবলাি ফাঁদ, মপষ্ট 

এক্সক্লু াি মিট (PEN) ব্যিোবি উৎসানেি কিা প্রবয়াজি। ফল মেৌসুবে ক্ষনিকািক িাসায়নিক িালাই িা ক, িযাে 

েিবোি, ফল পাকাবি কযালনসয়াে কাি বাইড ইিযানদ ব্যিোি নিরুৎসানেি কিা। 

5.24 প্রকবল্পি প্রযুনি নিষয়ক িথ্য নিস্তাি 

প্রযুনি নিষয়ক িথ্য সংিক্ষণ ও িা অ্িলাইবি ম য়াবিি জন্য একটি আলাদা ওবয়িসাইট িা িবলজ ব্যাংক বিিী কিবি 

পািবল ফলচাষ প্রযুনি ব্যিোবিি ব্যাপকিা বৃনধি জন্য প্রন ক্ষণ সােগ্রী ও প্রযুনি িথ্যগুবলা ফযাক্ট  ীট আকাবি কৃষক 

পর্ বাবয় িথ্য নিস্তাি ঘটবি। এবক্ষবত্র ওবয়িসাইবটি মডাবেইি ও মোনস্টং কেপবক্ষ ১০ িছবিি জন্য ক্রয় কিা উনচি। র্াবি 

প্রকল্প সোনপ্তি পবিও কৃষক কৃনষ সম্প্রসািণ কেী, নিজ্ঞািীগণ ফল প্রযুনি িথ্য অ্িলাইবি মপবি পাবি। িতুি নিবদ ী ফবলি 

পনিনচনি বৃনধি জন্য Booklet প্রণয়ি ও নিিিবণি ব্যিস্থা কিা মর্বি পাবি। 
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5.25 োবকবট Value Chain উন্নয়ি 

উৎপাদি বৃনধ এিং লািজিক কিাি জন্য প্রযুনিি ব্যিোি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ, Value Chain উন্নয়ি, 

উৎপাদবিি সম্পদ ব্যিোবিি দক্ষিা বৃনধ, সুিক্ষা ও োি িজায় িাখা, র্র্ার্র্ প্রযুনিি োধ্যবে মসচ ও খাোি র্ানন্ত্রকীকিণ 

নিস্তৃি কিা। 

5.26 িাজািজািকিণ ব্যিস্থাপিা 

িাজাি মূল্য ও ফসল উবিালি পিিিী িড় িকবেি ক্ষনি। এ উচ্চমূল্যোবিি ও শ্রেঘি ফসল উৎপাদবিি প্রবৃনধ িজায় িাখা 

কঠিি েয় র্নদ িা ফসল উবিালি-পিিিী ব্যিস্থাপিায় নিনিবয়াগ কিা েবয়বছ এিং চানেদাি সাবর্ সংগনি মিবখ প্রনক্রয়াজাি 

ও েজুদকিণ ব্যিস্থা উন্নয়বিি োধ্যবে সািা িছিজুবড় িাজািজাি কিা িা র্ায়। 

 

5.27 উৎপানদি পবণ্যি মূল্য শৃঙ্খবল (Value Chain) নিনিবয়াগ বৃনধ 

 কৃনষ সক্ষেিা িজায় মিবখ আিও নিকা  সািি কিা, র্াবি িাজাবিি অ্িস্থা অ্নুর্ায়ী সাড়া নদবয় উৎপানদি পণ্য 

লািজিক দাবে নিনক্র কিা র্ায় এিং সীনেি প্রাকৃনিক সম্পবদি সবি বািে ব্যিোি সাবপবক্ষ আয় িাড়াবিাি সুবর্াগ 

বৃনধ পায়।  

 উপকািবিাগী কৃষকিাবক ফসল উৎপাদবি সোয়িা প্রদাি কিা র্াবি িাজাি এিং পনিিাি উিবয়ি পুনষ্টগি অ্িস্থা 

উন্নি েয়। 

 স্থািীয় িাজাবিি সাবর্ কৃষবকি সংবর্াগ উন্নয়বিি োধ্যবে িাবদি উৎপানদি পণ্য ন্যায্যমূবল্য নিনক্র কিবি সোয়িা 

কিা। 
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৬ষ্ঠ অ্ধ্যায় 

প্রাপ্ত িবথ্যি পর্ বাবলাচিা ও পর্ ববিক্ষবণি মপ্রনক্ষবি সুপানি সমূে: 

6.1 িাগাবিি মপাকা-োকড় দেি, সিকিবাি সনেি চািা পনিিেি িা কিা, পধনিগিিাবি িগাি সৃজি িা কিাি কািবি 

মর্ি ক্ষনিগ্রস্থ িা েয় মস নিষবয় প্রকল্প কতৃবপক্ষ কতৃবক েনিটনিং ব্যিস্থা মজািদাি কিাি পা াপান  প্রবয়াজিীয় পিাে ব 

মসিা প্রানপ্তি নিষয়টি সেজ ও নিনিি কিাি জন্য ব্যিস্থা গ্রেণ কিা সেীচীি েবি; 

6.2 প্রন ক্ষবণি মেয়াদকাল এিং পিাে ব মসিা অ্পর্ বাপ্ত েওয়ায় অ্িন ষ্ট প্রন ক্ষণ কার্ বক্রবে ফবলি মপাকা-োকড় 

ব্যিস্থাপিা, ফবলি মিাগ ব্যিস্থাপিা ইিযানদ নিষয় অ্ন্তভূ বি কবি প্রন ক্ষবণি ব্যিস্থা নিনিিকিণ কিা  সেীচীি েবি; 

6.3 দিপত্র অ্নুবোদি প্রনক্রয়া দ্রুি সম্পন্ন কবি প্রকবল্পি অ্িন ষ্ট কাবজি িাস্তিায়ি সম্পন্ন কিবি েবি এিং অ্নুবোনদি 

ক্রয় পনিকল্পিায় িনণ বি ক্রয় পধনি অ্নুসিণ কিবি েবি; 

6.4 মর্ সকল কৃষকবক সিনজি িীজ/চািা প্রদাি কিা েয়নি মস সকল কৃষকবক র্র্া ীঘ্র সিনজি িীজ/চািা প্রদাি কিাি 

ব্যিস্থা গ্রেণ কিবি েবি; 

6.5 নিজস্ব পানিি উৎস েবি মসচ সুনিিা োধ্যবে পানিি সিিিাে নিনিি কিা এিং পানিি উৎস সৃনষ্টি জন্য প্রকল্প েবি 

িাঁি নিে বাবণি পি কৃষকিা মর্ি নিজ দানয়বত্ব/মস্বোয় িক্ষণাবিক্ষণ কাজ কবি মস নিষবয় িাবদিবক অ্িনেি কিবি 

প্রবয়াজিীঁয় পদবক্ষপ গ্রেণ কিা মর্বি পাবি; 

6.6 প্রকবল্পি উবেশ্য সম্পূণ বিাবি অ্জববি অ্নুবোনদি সংস্থাবিি নিপিীবি অ্িন ষ্ট োবকবট ম বডি নিে বাণ  কাজ দ্রুি সম্পন্ন 

কিা এিং িাস্তিিাি নিনিবখ োবকবট ম বডি পনিোণ ও পনিোপ বৃনধি নিষয়টি নিনিিকিবণ সংনেষ্ট েন্ত্রণালয় 

প্রবয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রেণ কিবি পাবি; 

6.7 োটিি আদ্র বিা িক্ষাি জন্য সকল গাবছই আবিা পুরু কবি োলনচং কিাি প্রবয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রেণ কিবি েবি; 

6.8 িনিষ্যবি সুনিিাবিাগী নিি বাচবিি criteria নিি বািবণি মক্ষবত্র দনিদ্র ও প্রানন্তক কৃষকবক অ্গ্রানিকাি নদবি েবি; 

6.9 িাগাবি উৎপানদি ফল উপযুি মূবল্য নিক্রবয়ি জন্য োবকবটিং মিটওয়াকব গঠি, নিনিন্ন সুপাি োবকবট ও 

িপ্তািীকািকবদি সাবর্ আবলাচিা কবি ফল িাজািজািকিবণি কার্ বকি ব্যিস্থা গ্রেবণ প্রকল্প কতৃবপক্ষ সেবয়াপর্গী 

পদবক্ষপ গ্রেণ কিবি; 

6.10 নেশ্র ফল িাগািসমূে নিয়নেি েনিটনিং এি জন্য পাি বিয চট্রগ্রাে উন্নয়ি মিাবড বি োধ্যবে প্রবয়াজিীয় সংখ্যক োঠ 

সংগঠক নিবয়াগ মদয়া মর্বি পাবি; 

6.11 প্রকল্পটিি উবেশ্য অ্জববিি লবক্ষয গৃেীি কার্ বক্রবেি সুফল মটকসইকিণ এিং িনিষ্যি পনিকল্পিা গ্রেবণি জন্য 

কৃষকবদি উৎপাদি, আয় ও ব্যয় সম্বনলি িথ্যানদ সংিক্ষণ কিবি সংনেষ্ট েন্ত্রণালয়বক প্রবয়াজিীয় পদবক্ষপ গ্রেণ 

কিবি পাবি; 
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6.12 প্রকবল্পি সুষ্ঠু  িাস্তিায়ি েনিটনিং ও িদািনকি জন্য পনিপত্র অ্নুর্ায়ী প্রনি 3 োস পিপি নপআইনস এিং নপএসনস 

সিা কিবি েবি; এিং 

6.13 মটকসই কৃনষ ব্যিস্থায় িতুি পধনি গবড় উঠা এেি একটি ব্যিস্থাি োধ্যবে মর্খাবি চাষািাবদি পা াপান  এি সাবর্ 

সাোনজক, অ্র্ বনিনিক ও পনিবি গি অ্ন্যান্য নদকগুবলাি েবধ্য সংবর্াগ স্থানপি েবি। মটকসই কৃনষ এেিিাবি 

পনিকল্পিা ও িাস্তিায়ি কিবি েবি মর্ি িা সম্পদ সাশ্রয়ী, সাোনজকিাবি সোয়ক, িানণনজযকিাবি 

প্রনিবর্ানগিামূলক, পনিবি গিিাবি উপবর্াগী েয়।  

উপসংহার: 

প্র কে টি র স ারব েক অগ্রগরত অল্পন কাংল্পি রের পরপ ল ক্ষয োত্রা অনুর্ ায়ী হল্পলও চারহ দার তুলন া য় পা র নর উৎ স/ব াঁ ধ পর্ োপ্ত ন য়, মৃত 

গাল্পছর হার অল্পনক মবরি, ক্র য় স ংক্রান্ত অগ্রগরত লক্ষ য োত্রার ম চল্পয় ক ে এব ং চারহ দার তুলন া য় ো ল্পক েট মস ল্পের আ য়তন ও 

স ংখ্যা ক ে। প্র কে টি ল্পত কৃ ষ ক প্র রি ক্ষে ও পর্ োপ্ত ন য়। প র্ োপ্ত পা রনর উৎ স উন্নয়ন, চা রহদ া ম োতা ল্পবক োল্পক ে ট মস ল্পের রবস্তৃরত 

এবং ফ ল্পলর স ং গ্রল্পহাত্তর অপ চ য় মরাধ ও স ঠিক ভাল্পব স ংরক্ষল্প ের উপর কৃষ কল্পক প্র রি ক্ষল্পের ব্যবস্থ া ক রল্পত প ারল্পল এব ং 

ভরবষ্যল্পত উৎ পা রদত ফল্পলর বা জারজাতকর ে ও স ংরক্ষল্পের সুষ্ঠু রূ পল্পরখা সুরন র দ েষ্ট কর া হ ল্প ল পা হাড়ী প্র তয ন্ত এলাকার 

হতদররদ্র্ য/কৃষ কল্পদর আরথ েক ভ াল্প ব স াবলরি কর ল্পত এটি একটি আদি ে ও অ নুকরে ী য় প্র কে র হল্প স ল্পব পররর চরত পাল্পব। 
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পনিন ষ্ট সমূে 

প্রশ্নপত্র ও মচকনলষ্ট 

খান া জরর প (উপক ারল্পভ াগী কৃ ষ ক) 

“পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি) প্রকল্প” 

উবদ্যাগী েন্ত্রণালয়/নিিাগ: পাি বিয চট্টগ্রাে নিষয়ক েন্ত্রণালয়, িাস্তিায়িকািী সংস্থা: পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব 

োঠ পর্ বাবয়নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ বক্রে পর্ ববিক্ষবণি উবেবশ্য কৃষকবদি সাবর্ সাক্ষাৎকাবিি প্রশ্নোলা 

(উিিদািা অ্িশ্যই কৃষক েবি েবি নর্নি উদ্যাি চাষািাবদি সাবর্ জনড়ি) 

পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবলি জিবগাষ্ঠীি অ্িস্থাি চিে দানিদ্র সীোি িীবচ। এই এলাকাি প্রিযন্ত জায়গায় িসিাসিি নিনিন্ন সম্প্রদাবয়ি 

জিগণ সিকাবিি সুষে উন্নয়ি সুনিিা িনঞ্চি। পাি বিয চট্টগ্রাে এলাকায় োঠ ফসবলি জনে খুিই সীনেি। পক্ষান্তবি এই এলাকাি োটি 

ফল চাবষি জন্য খুিই উপবর্াগী। পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবলি প্রিযন্ত এলাকায় িসিাসিি নিনিন্ন জিবগানষ্ঠি দনিদ্র ও প্রানন্তক কৃষকবদি 

পানিিানিক আয় বৃনধ কিিোঃ িাবদি সািলম্বী কিাি উবেবশ্য পাি বিয চট্টগ্রাে উন্নয়ি মিাড ব কতৃবক “পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত পাোড়ী 

এলাকায় নেশ্র ফবলি চাষ”   ীষ বক প্রকল্পটি গ্রেণ কিা েবয়বছ। প্রকল্পটি পাি বিয চট্টগ্রাে অ্ঞ্চবলি পিাৎপদ জিবগাষ্ঠীি আর্ ব-সাোনজক 

ও অ্র্ বনিনিক উন্নয়বিি জন্য যুবগাপবর্াগী এিং মটকসই উন্নয়বি অ্িদাি িাখবি। এ প্রকবল্পি কার্ বক্রে সঠিকিাবি সুসম্পন্ন েবে নকিা, 

প্রকল্প এলাকা ও িতুি স্থাপিকৃি িাগািগুবলাবি মদ ী ও নিবদ ী জাবিি ফবলি চাষ ও চািা এিং সিনজ িীজ নিিিণ, পাোড়ী এলাকায় 

ফবলি চাষ ও এি আধুনিক প্রযুনি, োবকবটব ড স্থাপি, কৃষক প্রন ক্ষণ ও িাবদি দক্ষিা, িতুি জাবিি ফবলি চাষ ও এি নিস্তাি, 

প্রকল্প িাস্তিায়বিি সৃনজি িাগাি েবি ফবলি িছিব্যাপী িাড়নি উৎপাদি ও িাজািজািকিণ ও আয় বৃনধবি িাি প্রনিফলি ঘটবছ 

নকিা, পাোড়ীবদি দানিদ্র নিবোচবি কিটুকু কার্ বকনি ভূনেকা িাখবছ এিং প্রকল্পটিি সানি বক িাল ও খািাপ নদক পর্ বাবলাচিা কিা েবি। 

এজন্য আপিাি সাবর্ আনে নকছুক্ষণ আলাপ কিি । আ া কনি আপনি এইটুকু সেয় এিং সঠিক উিি নদবয় আোবক সেবর্ানগিা 

কিবিি। আপিাবক িন্যিাদ। 

উিিদািাি (কৃষক) সািািণ িথ্য নিষয়ক প্রশ্নািলী: 

ক্রনেক প্রশ্ন মকাড উিি স্কীপ 

1.1.  উিি দািাি িাে    

1.2.  নলঙ্গ  পুরুষ  

েনেলা 

1.3.  িয়স    

1.4.  মপ াি িাে    

1.5.  মোিাইল িং    

1.6.  ন ক্ষাগি মর্াগ্যিা (আপনি মকাি িাস পর্ বন্ত 

পড়াশুিা কবিবছ?) 

   

1.7.  পনিিাবিি মোট সদস্য সংখ্যা কি জি?     

1.8.  আপিাি িসি নিটা   িাং   

1.9.  আিানদ জনে   িাং   

1.10.   ফবলি িাগাি   িাং   

1.11.  অ্িািানদ জনে   িাং   

1.12.  মোট আবয়ি কি  িাং  নেশ্র ফল িাগাি িা ফল 

চাষ েবি আবস? (নিবজ নেসাি কবি নিবয় আসবি 

েবি, পাোড়ী জিবগানষ্ঠ েয়ি প্রশ্নটি বুঝবি িাও 

পাবি) 
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প্রন ক্ষণ নিষয়ক প্রশ্নািলীোঃ 

ক্রনেক প্রশ্ন মকাড উিি স্কীপ 

2.1.  আপনি নকিাবি প্রকবল্পি সাবর্ যুি েবয়বছ?  

(বপ্রাি করুি: মক আপিাি ফবলি িাগাি/সিনজ 

িাগাি/প্রন ক্ষণ নদবয়বছি)  

   

2.2.  আপনি নক প্রকল্প েবি প্রন ক্ষণ নিবয়বছ?  েযাঁ  

িা  

2.3.  েযাঁ েবল নিবম্নি মকান্ মকান্ নিষবয় প্রন ক্ষণ 

নিবয়বছ? 

 িসিিানড় ও িছিব্যাপী সিনজ  চাষ 

  

 

িানণনজযক নেশ্র ফল চাষ   

িানণনজযক ফল চাষ 

মদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ 

নিবদ ী িতুি জাবিি ফল চাষ 

িািোনস ফল িাগাি 

ফল িাগাি পনিচর্ বা 

মপাকাোকড় ও মিাগ িালাই দেি 

পধনি  

ফল সংগ্রে ও প্রনক্রয়াজািকিণ 

ফল িাজািজািকিণ 

মপাস্ট-োিবিস্ট ও ফল িপ্তানি  

বজি সাি বিনি 

মপাস্ট-োিবিস্ট ও ফল িপ্তানি 

 বজি সাি বিনি 

 োদা বিনি 

অ্ন্যান্য 

2.4.  মকার্ায় প্রন ক্ষণ েবয়নছল?    

2.5.  প্রন ক্ষণ মেয়াদ কি নদি নছল?    

2.6.  মক মক প্রন ক্ষণ নদবয়বছি?    

2.7.  প্রন ক্ষবণ িতুি নক নক ন বখবছি?     

2.8.  আপনি মর্ প্রন ক্ষণ নিবয়বছ িাবি নক আপনি সন্তুষ্ট?  েযাঁ  

িা  

2.9.  (েযাঁ/িা) উিবিি কািণ িলুি    

2.10.  প্রন ক্ষবণ অ্ং  গ্রেবণি জন্য আপনি নক মকাবিা 

িািা/সন্মািী (টিয়া/টাকা/ট্াো) মপবয়বছ? 

 েযাঁ  

িা  

2.11.  র্নদ িািা মপবয় র্াবকি িােবল কি টাকা?    

2.12.  িািাি পনিিবিব চািা/কলে/সিনজ িীজ িা অ্ন্য 

নকছু মপবয়বছ নক? 

 েযাঁ  

িা  

 

 

ফল ও ফলিাগাি িথ্য নিষয়ক প্রশ্নািলী: 

ক্রনেক প্রশ্ন মকাড উিি স্কীপ 

3.1.  আপনি নক মকাি নেশ্র ফল িাগাবিি সাবর্ যুি?  েযাঁ  

িা  

3.2.   িসিিানড়বি িছি ব্যাপী সিনজ চাষ  
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েযাঁ েবল, আপিািা মকাি িিবিি িাগাবিি সাবর্ 

আপনি যুি? 

িানণনজযক ফল িাগাি 

িানণনজযক নেশ্র ফল িাগাি 

নিবদ ী জাবিি ফল িাগাি  

মদন য় উন্নি জাবিি িাগাি 

িািোনস ফল িাগাি  

 অ্ন্যান্য 

3.3.  আপিাি িাগাবি জনেি পনিোণ কি  িাং /একি?    

3.4.  মকাি সাবল িাগাি সৃজি কবিবছ?   ২০১৫-২০১৬  

২০১৬-২০১৭   

২০১৭- ২০১৮ 

২০১৮-২০১৯     

২০১৯-২০২০ 

3.5.  আপিাি ফল িাগাবি মোট কিটি গাছ আবছ?     

3.6.  উচ্চফলি ীল আে গাছ কিটি আবছ?    

3.7.  োল্টা গ্রাফট গাছ কিটি আবছ?    

3.8.  নলচু, চায়িা-৩ গাছ কিটি আবছ?    

3.9.  নলচু, চায়িা-2 গাছ কিটি আবছ?    

3.10.  আবপল কুল গাছ কিটি আবছ?    

3.11.  িাইওয়াি কুল গাছ কিটি আবছ?    

3.12.  টক কুল গাছ কিটি আবছ?    

3.13.  জলপাই (ডুয়ার্ জা) গ্রাফট গাছ কিটি আবছ?    

3.14.  আেলকী গ্রাফট গাছ কিটি আবছ?    

3.15.  কাজু িাদাে গাছ কিটি আবছ?    

3.16.  জামু্বিা গাি কিটি আবছ?     

3.17.  নেনষ্ট মিতুল গাছ কিটি আবছ?    

3.18.  মেঁবপ গাছ কিটি আবছ?    

3.19.  আিািস গাছ কিটি আবছ?    

3.20.  নিে চািা/েনিিকী/িয়িা    

3.21.  সনজিা গাছ কিটি আবছ?    

3.22.  মলবু (উন্নি জাবিি) গাছ কিটি আবছ?    

3.23.  প্রকল্প েবি প্রাপ্ত ফবলি চািা োিা নগবয়নছল নকিা?  েযাঁ  

িা  

3.24.  চািা োিা র্াওয়াি কািণ নক?         দূি বল চািা   

মপাকাোকড় ও মিাগাক্রান্ত  

অ্ন্যান্য 

 আোি জািা িাই  

3.25.  োিা মগবছ এেি চািাি সংখ্যা কিটি?     

3.26.  মকাি মকাি গাবছি চািা োিা মগনছল?    

3.27.  মৃি/মিাগাক্রান্ত চািাি পনিিবিব প্রকল্প েবি িতুি 

চািা মপবয়বছ নক? 

 েযাঁ  

িা  

3.28.  মৃি/মিাগাক্রান্ত চািাি পনিিবিব প্রকল্প েবি একই 

চািা পনিোণেি মপবয়বছ নকিা? 

   

3.29.  একই চািা িা মপবয় র্াকবল অ্ন্য মকাি গাবছি চািা 

মপবয়বছ নক? 
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3.30.  োিা র্াওয়া চািাি নিপিীবি কিটি চািা মপবয়বছ?    

3.31.  প্রকল্প েবি প্রবদয় চািা ব্যনিি আপিাি চানেদাি 

মপ্রনক্ষবি মকাি অ্নিনিি চািা মপবয়বছ নকিা? 

 েযাঁ  

িা  

3.32.  েযাঁ েবল িাি িাে নক ও সংখ্যা কি?    

3.33.  নেশ্র ফল িাগাবিি মকাি সেস্যা েবল পিােব বি 

জন্য কাি সাবর্ মর্াগাবর্াগ কবি? 

  প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা  

উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবা 

কৃনষ গবিষিা মকবন্দ্রি কে বকিবা 

 অ্ন্যান্য 

3.34.  নেশ্র ফল িাগাবিি িদািনক মক মক কবি?  প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা  

উপসেকািী কৃনষ/উদ্যাি কে বকিবা 

কৃনষ গবিষিা মকবন্দ্রি কে বকিবা 

অ্ন্যান্য 

3.35.  প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা কিনদি পি পি পনিদ বি 

কবি? 

   

3.36.  গাবছি িিবোি অ্িস্থা নক?   ফল িবিবছ     

ফলিিবি    

বৃনধ পাবে     

গাবছি অ্িস্থা িাল িা 

গাছ েবি মগবছ  

 

সৃনজি ফলজ িাগাবি সানর্ ফসল নেবসবি সিনজ চাষ সম্পনকবি িথ্য:  

4.1.  মকাি সাবল সিনজি িীজ মপবয়বছ?   ২০১৫  

২০১৬ 

২০১৭ 

২০১৮ 

২০১৯ 

4.2.  প্রকল্প েবি কি িিবিি সিনজি িীজ মদওয়া 

েবয়নছল? 

   

4.3.  মকাি মকাি জাবিি সিনজ িীজ মদওয়া েবয়নছল?     

4.4.  চািা/িীজ (প্যাবকি সংখ্যা) কিটি মদওয়া েবয়নছল?    

4.5.  সিনজি িিবোি অ্িস্থা নক?  ফল িবিবছ     

ফল িিবি    

বৃনধ পাবে     

গাবছি অ্িস্থা িাল িা 

গাছ েবি মগবছ  

4.6.  প্রনিিছি সিনজ িাগাি েবি নক পনিোণ সিনজ 

উৎপাদি কবি? (গি োবট কি মকনজ সিনজ নিনক্র 

কবিবছ এেি প্রশ্ন কবি মস নেবসবি এক িছবিি 

একটা আনুোনিক নেসাি আিবি েবি) 

   

4.7.  এ িাগাি েবি প্রনিিছি কি টাকাি সিনজ নিক্রয় 

কবি? (গি োবট কি টাকাি সিনজ নিনক্র কবিবছ 

এেি প্রশ্ন কবি মস নেবসবি এক িছবিি একটা 

আনুোনিক নেসাি আিবি েবি) 

   

4.8.   সিনজ িাগাি সৃজবিি পূবি ব নক আিাদ কিা েবিা?    
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4.9.  িাগাি সৃজবিি পূবি ব প্রনিিছি ঐ জনে েবি নক 

পনিোণ অ্র্ ব আয় কিবিি?  

   

 

ফল িাগাি পনিচর্ বা সংক্রান্ত িথ্য (সকল উিিদািাি জন্য প্রবর্াজয) 

ক্রনেক প্রশ্ন মকাড উিি স্কীপ 

5.1.  োদায় বজি সাি প্রবয়াগ কিা েবয়বছ নক?    েযাঁ  

িা  

5.2.  েযাঁ েবল নক পনিোণোঃ     

5.3.  োদায় িাসায়নিক সাি প্রবয়াগ কিা েবয়বছ নক?          েযাঁ  

িা  

5.4.  োঁ েবল নক পনিোণোঃ প্রন ক্ষবণ প্রাপ্ত িথ্য 

অ্নুর্ায়ী/নিবজি ইো েি 

   

5.5.  প্রকবল্পি মর্বক নক মকাি সাি মপবয়বছ  েযাঁ  

িা  

5.6.  েযাঁ েবল, নক নক সাি মপবয়বছ?   ট্ািবলট ফাটি বলাইজাি  

ইউনিয়া  

টিএসনপ 

এেনপ 

অ্ন্যান্য 

5.7.  ইউনিয়া সাি কি মকনজ মপবয়বছ?    

5.8.  টিএসনপ কি মকনজ মপবয়বছ?    

5.9.  এেনপ কি মকনজ মপবয়বছ?    

5.10.  অ্ন্যান্য কি মকনজ মপবয়বছ?    

5.11.  প্রনি গাবছ ইউনিয়া সাি কিটুকু পনিোি নদবয়বছি?     

5.12.  টিএসনপ কি সাি কিটুকু পনিোি নদবয়বছি?    

5.13.  এেনপ কি সাি কিটুকু পনিোি নদবয়বছি?    

5.14.  অ্ন্যান্য কি সাি কিটুকু পনিোি নদবয়বছি?    

5.15.  প্রবয়াজি অ্নুসাবি গাবছি অ্ঙ্গ ছাঁটাই কিা েবয়বছ 

নকিা? 

 েযাঁ  

িা  

5.16.  মিাগ-িালাই /মপাকা-োকড় দেি নকিাবি কবি?     িাসায়নিক িালাই িা ক মে কবি  

পনিবি  িােি পধনি (বিি 

িালাইিা ক) ব্যিোি কবি 

অ্ন্যান্য  

 

প্রকল্প েবি পানিি উৎস/িাঁি উন্নয়ি এিং পাওয়াি পাবম্পি োধ্যবে মসচ সুনিিা 

ক্রনেক প্রশ্ন মকাড উিি স্কীপ 

6.1.  আপনি নকিাবি আপিাি ফল িাগাবি মসচ সুনিিা 

নিনিি কিবছ? 

 নিজস্ব পানিি উৎস েবি  

প্রকবল্পি োধ্যবে পানিি উৎস/িাঁি 

নিে বাণ েবি 

6.2.  প্রকবল্পি োধ্যবে পানিি উৎস/িাঁি নিে বাণ কিাি 

পা াপান  পানি উবিালবিি জন্য পাওয়াি পাম্প 

সিিিাে কিা েবয়বছ নকিা? 

   

6.3.  এ পানিি উৎস/িাঁি েবি কিটি িাগাবি পানি 

সিিিাে কিা েবয়বছ? 
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6.4.  প্রকল্প েবি মর্ মসচ সুনিিা নিনিি কিা েবয়বছ িা 

পর্ বাপ্ত নকিা? 

   

 

কৃনষ উপকিণ নিিিণ 

ক্রনেক প্রশ্ন মকাড উিি স্কীপ 

7.1.  প্রকল্প েবি িাগাি বিনিি জন্য মকাি উপকিণ 

মপবয়বছ নকিা? 

 েযাঁ  

িা  

7.2.  প্রকল্প েবি িাগাি বিনিি জন্য নক নক উপকিণ 

মপবয়বছ? 

 নসবকচাি  

োসুয়া 

মিপবসক মস্পয়াি 

সবয়ল মটস্টাি 

মিাপি সােগ্রী  

অ্ন্যান্য 

 

ফসল সংগ্রে ও সংগ্রবোিি ব্যিস্থাপিা জ্ঞাি (সকল উিিদািাি জন্য প্রবর্াজয) 

ক্রনেক প্রশ্ন মকাড উিি স্কীপ 

8.1.  সিনজ ও ফল পনিপক্কিা সম্পবকব িািণা আবছ নক?    েযাঁ  

িা  

8.2.  েযাঁ েবল, নকিাবি সিনজ ও ফবলি পনিপক্কিা র্াচাই কবি?  আকাি মদবখ  

িং মদবখ 

অ্ন্যান্য 

8.3.  সিনজ ও ফল সংগ্রবেি পি পানি নদবয় পনিষ্কাি ও ঠান্ডা 

কবি নক? 

 েযাঁ  

িা  

8.4.   সৃজিকৃি িাগাবিি মকাি মকাি গাছ েবি ফল উবিালি শুরু 

েবয়বছ? 

   

8.5.  এখি পর্ বন্ত কি পনিোি (বকনজ/গ্রাে) ফল তুবলবছি?     

 

 

উৎপানদি ফল ও সিনজি ব্যিোি 

ক্রনেক প্রশ্ন মকাড উিি স্কীপ 

9.1.  এখি পর্ বন্ত আপিাি িাগাি েবি মর্ সকল ফল ও সিনজ 

উবিালি কবিবছ িাি িাে িলুি?  

   

9.2.  পনিিাবি খাওয়াি জন্য কি মকনজ মিবখনছবলি?     

9.3.  কি মকনজ নিিিি কবিনছবলি?    

9.4.  কি মকনজ নিক্রয় কবিনছবলি?    

9.5.  আপিাি িাগাি মদবখ আব পাব ি মকাি কৃষক নিজ 

উবদ্যাবগ সিনজ ও ফল িাগাি কবিবছ নকিা?  

 েযাঁ  

িা  

9.6.  েযাঁ েবল,  নিস্তানিি নিিিি নদি    

9.7.  সৃনজি ফল ও সিনজি িাগাবি কী কী সেস্যা আবছ িবল 

আপনি েবি কবি? 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

সিনজ ও ফল িাজািজাি কিণোঃ  

ক্রনেক প্রশ্ন মকাড উিি স্কীপ 

10.1.  উৎপানদি সিনজ ও ফল িাজািজাি কিাি জন্য আপিাি 

এলাকায় প্রকল্প েবি মকাি োবকবটব ড নিে বাণ কিা েবয়বছ 

নকিা? 

 েযাঁ  

িা  

10.2.  োবকবটব ড মর্বক আপনি নক নক িিবণি সুনিিা পাি?    

10.3.  োবকবটব ডটি আপিাি িাগাি মর্বক কি দূবি?  ১-০২ নকনে  

৩-৫ নকনে 

৬-১০ নকনে 

11-12 নকনে 

10.4. মকাি সাবল নিে বাি কিা েবয়বছ?  ২০১৫  

২০১৬ 

২০১৭ 

২০১৮ 

২০১৯ 

10.5.  োবকবটব বডি আয়িি নিবয় আপনি সন্তুষ্ট নকিা?  েযাঁ  

িা  

10.6.   িা েবল, কািণ নক?      

10.7.  আপিাি িাগাবি উৎপানদি ফল/সিনজ মকার্ায় নিনক্র কবি?  িাজাবি  

িাগাবিই  

ফঁনড়য়া/পাইকাি 

নিকটিিী োবকবট ম বড 

অ্ন্যান্য 

10.8.  আপিাি িাগাবি উৎপানদি ফল/সিনজি িায্যমূল্য পাি 

নকিা?   

 েযাঁ  

িা  

10.9.  িা মপবল কািণ নক?    

 

মূল্যিাি সেয়, িথ্য ও আপিাবদি সুনচনন্তি েিােি মদয়াি জন্য আপিাবদি সিাইবক আিাবিা িন্যিাদ জািানে। 

 

 

 

দ লী য় আ ল্পলা চনার ম চকর লি (এফ রজ রে) 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি) 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মুল্যায়ি নিিাগ (আইএেইনড) 

ক্রে. িাে িয়স মপ া/ পদিী ন ক্ষাগি মর্াগ্যিা মফাি িম্বি অ্ং গ্রেণকািীি 

স্বাক্ষি 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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প্রকল্প প্রসঙ্গ ও জিগবণি জীিির্াত্রা 

1. আপনি নক এই প্রকল্প সম্পবকব অ্িগি আবছি? 

2. প্রকল্প িাস্তিায়বিি ফবল আপিাবদি জীনিকা নিি বাবে মকাি আ ািরূপ পনিিিবি েবয়বছ িবল েবি কবি? 

3. িিবোি প্রকল্প েবি মকাি মকাি কাবজি োধ্যবে আপিািা উপকৃি েবেি? 

4. নিে বাণ / প্রকল্প িাস্তিায়বিি সেয় কাবজি কািবি আপািািা নক মকাি সেস্যাি মুবখামুখী েবয়বছ?  

5. প্রকবল্প এখি পর্ বন্ত িাস্তিানয়ি মকাি নিষয় আপিাি কাবজি সুবর্াগ/সুনিিা সৃনষ্ট কবিবছ? 

 

প্রন ক্ষণ  

1. নেশ্রফল ফল চাষ সম্পবকব আপিািা মকাি প্রন ক্ষণ মপবয়বছ নকিা? 

2. প্রন ক্ষণ মর্বক ম খা নিষয়গুবলা িাস্তবি কাজ ব্যিোি কিবছ নক? কিবল নকিাবি?  

3. ম খা নিষয়গুবলা িাস্তি কাবজ ব্যিোবি মকাি সেস্যাি সমু্মখীি েবেি নকিা, নকিাবি সোিাি কিবছ? নিস্তানিি িলুি। 

 

উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ ও ব্যিস্থাপিা নিষবয় দক্ষিা উন্নয়ি- 

1. উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ ও ব্যিস্থাপিা নিষবয় দক্ষিা উন্নয়বিি ব্যিস্থা সম্পবকব আপিািা নক জাবিি? 

2. উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ ও ব্যিস্থাপিা নিষয় গুবলা আপিািা বুঝবি পািবছি নক?  

3. িা বুঝবি পািবল িাৎক্ষনিক কাি সাোয্য নিবেি?  

4. প্রকল্প মর্বক এ নিষবয় নক নক সাোয্য পাবে? নিস্তানিি িলুি।  

 

১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজি 

1. ১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি নিষবয় আপিাবদি িািিা নক?  

2. ১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি জন্য প্রকল্প েবি এখি পর্ বন্ত নক নক সোয়িা মপবয়বছ? 

 

০.৭৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজি 

1. 0.7৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি নিষবয় আপিাবদি িািিা নক?  

2. 0.7৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি জন্য প্রকল্প েবি এখি পর্ বন্ত নক নক সোয়িা মপবয়বছ? 

 

োবকবটব ড নিষয়ক িথ্যোঃ  

1. োবকবটব ড নিষবয় আপিাবদি িািিাগুবলা িলুি।  

2. আপিাবদি এলাকায় কিটি োবকবটব ড নিে বাণ কিা েবয়বছ? 

3. োবকবটব বডি কাজসমূে নক নক? 

4. োবকবটব ড গুবলা র্র্ার্র্ স্থাবি স্থাপি কিা েবয়বছ নকিা?  

5. োবকবটব ড নিবয় আপিাবদি মকাি অ্সবন্তাষ আবছ নকিা?  

6. োবকবট চানেদা সম্পবকব নিস্তানিি িলুি।  

 

িাস বািী ব্যিসাি উন্নয়ি 

1. আপিাবদি েবধ্য কাবিা নক িাস বানি আবছ? 

2. িাস বািী ব্যিসায় উন্নয়বিি জন্য প্রকল্প েবি নক মসিা মপবয়বছ?  

 

পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য মসচ সুনিিা বৃনধ 

1. পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য মসচ সুনিিা বৃনধ নিষবয় আপিাবদি িািিাগুবলা িলুি।  

2. কিটি পানিি উৎস উন্নয়ি কিা েবয়বছ? 

3. মসচ সুনিিাি জন্য অ্িকাঠাবো উন্নয়ি েবয়বছ নক িা? 

4. নক নক অ্িকাঠাবো নিে বাি কিা েবয়বছ? 

5. মসখাি মর্বক আপিািা সুনিিা পাবে নক? 
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উিধুকিণ সফি 

1. উিুধকিণ সফি নিষবয় আপিাবদি িািিা নক? নিস্তানিি িলুি। 

2. আপিািা কিটি সফি মপবয়বছ? 

3. সফবি নক নক নিষবয় উিুধ কিা েবয়বছ? 

 

আত্বকে বসংস্থাি 

1. 1.5 একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে আপিাবদি কয়জবিি আত্বকে বসংস্থাি েবয়বছ? নিস্তানিি িলুি।  

2. ০.৭৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে আপিাবদি কিজবিি আত্বকে বসংস্থাি েবয়বছ? নিস্তানিি িলুি। 

 

কৃনষ মেলা সম্পনকবি িথ্য 

1. আপিািা নক প্রকবল্পি অ্িীবি অ্নুনষ্ঠি কৃনষ মেলায় অ্ং  গ্রেণ কবিবছ? নিস্তানিি িলুি। 

2. কয়টি কৃনষ মেলায় অ্ং গ্রেণ কবিবছ। 

 

মূল্যিাি সেয়, িথ্য ও আপিাি সুনচনন্তি েিােি মদয়াি জন্য আপিাবক আিাবিা িন্যিাদ জািানে 

 

দলীয় আবলাচিাি মচকনলস্ট (কে বকিবা, জিপ্রনিনিনি, ও স্থািীয় গণ্যোন্য ব্যনিিগ ব) 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি) 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মুল্যায়ি নিিাগ (আইএেইনড) 

ক্রে. িাে িয়স মপ া/ পদিী ন ক্ষাগি মর্াগ্যিা মফাি িম্বি অ্ং গ্রেণকািীি 

স্বাক্ষি 

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

 

প্রকল্প প্রসঙ্গ ও জিগবণি জীিির্াত্রা 

6. এই প্রকল্প সম্পবকব আপিাবদি িািিা সম্পবকব নিস্তানিি িলুি? 

7. প্রকল্প িাস্তিায়বিি ফবল আপিাবদি জীনিকা নিি বাবে মকাি আ ািরূপ পনিিিবি েবয়বছ িবল েবি কবি? 

8. িিবোি প্রকল্প েবি মকাি মকাি কাবজি োধ্যবে আপিািা উপকৃি েবেি? 

9. নিে বাণ / প্রকল্প িাস্তিায়বিি সেয় কাবজি কািবি আপািািা নক মকাি সেস্যাি মুবখামুখী েবয়বছ?  

10. প্রকবল্প এখি পর্ বন্ত িাস্তিানয়ি মকাি নিষয় আপিাি কাবজি সুবর্াগ/সুনিিা সৃনষ্ট কবিবছ? 

 

প্রন ক্ষণ  

4. নেশ্রফল ফল চাষ সম্পবকব আপিািা মকাি প্রন ক্ষণ মপবয়বছ নকিা? 

5. প্রন ক্ষণ মর্বক ম খা নিষয়গুবলা িাস্তবি কাজ ব্যিোি কিবছ নক? কিবল নকিাবি?  

6. ম খা নিষয়গুবলা িাস্তি কাবজ ব্যিোবি মকাি সেস্যাি সমু্মখীি েবেি নকিা, নকিাবি সোিাি কিবছ? নিস্তানিি িলুি। 
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উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ ও ব্যিস্থাপিা নিষবয় দক্ষিা উন্নয়ি- 

5. উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ ও ব্যিস্থাপিা নিষবয় দক্ষিা উন্নয়বিি ব্যিস্থা সম্পবকব আপিািা নক জাবিি? 

6. উদ্যাি উন্নয়ি, প্রনক্রয়াজািকিণ ও ব্যিস্থাপিা নিষয় গুবলা আপিািা বুঝবি পািবছি নক?  

7. িা বুঝবি পািবল িাৎক্ষনিক কাি সাোয্য নিবেি?  

8. প্রকল্প মর্বক এ নিষবয় নক নক সাোয্য পাবে? নিস্তানিি িলুি।  

 

১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজি 

3. ১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি নিষবয় আপিাবদি িািিা নক?  

4. ১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি জন্য প্রকল্প েবি এখি পর্ বন্ত নক নক সোয়িা মপবয়বছ? 

 

 

০.৭৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজি 

3. 0.7৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি নিষবয় আপিাবদি িািিা নক?  

4. 0.7৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি জন্য প্রকল্প েবি এখি পর্ বন্ত নক নক সোয়িা মপবয়বছ? 

 

োবকবটব ড নিষয়ক িথ্যোঃ  

7. োবকবটব ড নিষবয় আপিাবদি িািিাগুবলা িলুি।  

8. আপিাবদি এলাকায় কিটি োবকবটব ড নিে বাণ কিা েবয়বছ? 

9. োবকবটব বডি কাজসমূে নক নক? 

10. োবকবটব ড গুবলা র্র্ার্র্ স্থাবি স্থাপি কিা েবয়বছ নকিা?  

11. োবকবটব ড নিবয় আপিাবদি মকাি অ্সবন্তাষ আবছ নকিা?  

12. োবকবট চানেদা সম্পবকব নিস্তানিি িলুি।  

 

িাস বািী ব্যিসাি উন্নয়ি 

3. আপিাবদি েবধ্য কাবিা নক িাস বানি আবছ? 

4. িাস বািী ব্যিসায় উন্নয়বিি জন্য প্রকল্প েবি নক মসিা মপবয়বছ?  

 

পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য মসচ সুনিিা বৃনধ 

6. পানিি উৎস উন্নয়বিি জন্য মসচ সুনিিা বৃনধ নিষবয় আপিাবদি িািিাগুবলা িলুি।  

7. কিটি পানিি উৎস উন্নয়ি কিা েবয়বছ? 

8. মসচ সুনিিাি জন্য অ্িকাঠাবো উন্নয়ি েবয়বছ নক িা? 

9. নক নক অ্িকাঠাবো নিে বাি কিা েবয়বছ? 

10. মসখাি মর্বক আপিািা সুনিিা পাবে নক? 

 

উিধুকিণ সফি 

4. উিুধকিণ সফি নিষবয় আপিাবদি িািিা নক? নিস্তানিি িলুি। 

5. আপিািা কিটি সফি মপবয়বছ? 

6. সফবি নক নক নিষবয় উিুধ কিা েবয়বছ? 

 

আত্বকে বসংস্থাি 

3. 1.5 একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে আপিাবদি কয়জবিি আত্বকে বসংস্থাি েবয়বছ? নিস্তানিি িলুি।  

4. ০.৭৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি সৃজবিি োধ্যবে আপিাবদি কিজবিি আত্বকে বসংস্থাি েবয়বছ? নিস্তানিি িলুি। 

 

কৃনষ মেলা সম্পনকবি িথ্য 

3. আপিািা নক প্রকবল্পি অ্িীবি অ্নুনষ্ঠি কৃনষ মেলায় অ্ং  গ্রেণ কবিবছ? নিস্তানিি িলুি। 
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4. কয়টি কৃনষ মেলায় অ্ং গ্রেণ কবিবছ। 

মূল্যিাি সেয়, িথ্য ও আপিাি সুনচনন্তি েিােি মদয়াি জন্য আপিাবক আিাবিা িন্যিাদ জািানে 

 

গুরুত্বপুণ ব িথ্যদািাবদি সাক্ষাৎকাি মচকনলস্ট (মকআইআই) 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি) 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মুল্যায়ি নিিাগ (আইএেইনড) 

অ্ং গ্রেণকািীি প্রার্নেক িথ্য  

িাে  

িয়স  

ন ক্ষাগি মর্াগ্যিা   

মপ া  

পবদি িাে  

মফাি িং  

অ্িস্থাি  

সাক্ষাৎকাি গ্রেবিি িাষা   

সাক্ষাৎকাি গ্রেণকািীি িাে  

মিাট গ্রেণকািীি িাে   

 

জািীয় পর্ বায় 

প্রকল্প পনিচালক 

1. মকি পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ প্রকল্পটিি প্রস্তাি কিা েবয়বছ? 

2. প্রকল্পটি নকিাবি ফল ও পুনষ্টি চানেদা পূিবণ কাবজ আসবি? 

3. এই প্রকবল্প এি োধ্যবে প্রিযন্ত এলাকায় 1.5 এিং 0.75 একবিি নেশ্র ফল িাগাি ও আিনডনপনপবি উবেনখি নিষয় সমূে 

িাস্তিায়ি সম্ভি েবে নক িা?  

4. এই প্রকবল্পি োধ্যবে কি সংখ্যক োনুষ িাগাি স্থাপি কিবি মপবিবছ? 

5. প্রকল্পটিি উবেশ্যসমূে এ পর্ বন্ত কিটুকু অ্নজবি েবয়বছ? 

6. এই প্রকল্প িাস্তিায়বিি ফবল নক োনুবষি আত্মকে বস্থাি সৃনষ্ট ও জীিিোি উন্নি েবে নকিা? 

7. প্রকল্পটি নকিাবি দানিদ্রয কোবে? 

8. িািী, পুরুষ ও সকল নৃ-িানত্ত্বক মগানষ্ঠি অ্ং গ্রেণ নিনিি কিবি আপনি নক পদবক্ষপ গ্রেণ কবিবছ? 

9. প্রকল্প িাস্তিায়বিি সেয় প্রিাি িািা নক নক নছল? 

10. প্রকল্পটি নক এখি পর্ বন্ত পনিকল্পিা অ্নুর্ায়ী চলবছ? 

11. আিনডনপনপি সংস্থাবিি নিপিীবি কিজি চাষীবক প্রন ক্ষণ প্রদাি কিা িবয়বছ?  

12. আিনডনপনপ’মি সংস্থািকৃি অ্ন্যান্য প্রন ক্ষণ সম্পন্ন কিা েবয়বছ নকিা? িা েবল, িাি কািণ কী? 

13. প্রন ক্ষণ মিবদ প্রবদয় প্রন ক্ষবণি সেয়কাল পর্ বাপ্ত নছল নকিা? (১) েযাঁ (২) িা  

14. িা েবল, এ নিষবয় আপিাি ব্যাখ্যা/েিােি নক?  

15. প্রন ক্ষণার্ীি এিং প্রন ক্ষকবদি মকাি ডাটা মিইজ আবছ নকিা? 

16. প্রকল্পটিি নিয়নেি নপআইনস এিং নপএসনস সিা অ্নুনষ্ঠি েয় নক?  

17. এখি পর্ বন্ত প্রকল্পটিি আনর্ বক ও িাস্তি অ্গ্রগনি কি  িাং ?  

18. আিনডনপনপি সংস্থাি অ্নুর্ায়ী সেয়েি অ্র্ ব িিাে ও ছাড় েয় নকিা?  

19. আিনডনপনপ অ্নুর্ায়ী িানষ বক কে ব পনিকল্পণা কিা েবয়বছ নকিা?  

20. সুনিিাবিাগী নিি বাচি এিং ক্রয় প্রনক্রয়া নক মকনন্দ্রয়িাবি কিা েবয়বছ িানক নিবকন্দ্রীকিবণি োধ্যবে কিা েবয়বছ?  

21. িাস্তিায়ি প্রনক্রয়া নিলনম্বি েবয়নছল নক? নিলবম্বি কািণ নক নছল? (অ্র্ বায়ি, পণ্য সংগ্রে, ব্যিস্থাপিাগি অ্বর্াগ্যিা, র্াি 

কািবণ প্রকল্প ব্যয় মিবড়বছ) 

22. উবেশ্য পূিবণি জন্য প্রকল্পটি নকিাবি আবিা সনক্রয় কিা র্ায়? 
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23. আবিা কার্ বকিিাবি প্রকল্প িাস্তিায়বিি জন্য নক কিা মর্ি? 

24. আপনি প্রকবল্পি অ্িসাি ও িাি স্থায়ীত্ব নিনিি কিবি নকিাবি পনিকল্পিা কিবছ? (Exit Plan) 

25. নিি বানিি সেবয় প্রকল্প িাস্তিায়বিি পি প্রকবল্পি সবঙ্গ যুি োিি সম্পদ ব্যিস্থাপিাি পনিকল্পিা নক? 

26. প্রকবল্পি অ্ঙ্গগুবলাি ক্ষেিা, দুি বলিা, হুেনক ও সুবর্াগ (SWOT) নক নছল? 

27. প্রকবল্পি িানক কাজ সম্পবকব আপিাি সুপানি  নক? 

28. নপএেআইএস এি েিােি।  

 

উন্নয়ি মিাড ব কে বকিবা 

1. প্রকবল্প আপিাি ভূনেকা কিটুকু?  

2. এই প্রকবল্প এি োধ্যবে প্রিযন্ত এলাকায় 1.5 এিং 0.75 একবিি নেশ্র ফল িাগাি ও আিনডনপনপবি উবেনখি নিষয় সমূে 

িাস্তিায়ি সম্ভি েবে নক িা? এখাবি প্রকল্প িাস্তিায়বি আপিাি কিিীয় নিষয় সমূে নক নক? 

3. এই প্রকল্প িাস্তিায়বিি ফবল োনুবষি আত্মকে বস্থাি সৃনষ্ট ও জীিিোি উন্নি েবে নকিা? 

4. প্রকল্পটি নকিাবি দানিদ্রয কোবে? 

5. িািী, পুরুষ ও সকল নৃ-িানত্ত্বক মগানষ্ঠি অ্ং গ্রেণ নিনিি কিবি আপনি নক পদবক্ষপ গ্রেণ কবিবছ? 

6. প্রকল্প িাস্তিায়বি প্রিাি িািা নক? 

7. উবেশ্য পূিবণি জন্য প্রকল্পটি নকিাবি আবিা সনক্রয় কিা র্ায়? 

8. আবিা কার্ বকিিাবি প্রকল্প িাস্তিায়বিি জন্য নক কিা মর্ি? 

9. প্রকবল্পি অ্ঙ্গগুবলাি ক্ষেিা, দুি বলিা, হুেনক ও সুবর্াগ (SWOT) নক নছল? 

10. প্রকবল্পি িানক কাজ সম্পবকব আপিাি সুপানি  নক। 

কৃনষ সম্প্রসািি কে বকিবা 

1. প্রকবল্প আপিাি ভূনেকা কিটুকু?  

2. এই প্রকবল্প এি োধ্যবে প্রিযন্ত এলাকায় 1.5 এিং 0.75 একবিি নেশ্র ফল িাগাি ও আিনডনপনপবি উবেনখি নিষয় সমূে 

িাস্তিায়ি সম্ভি েবে নক িা? এখাবি আপিাি কিিীয় নিষয় সমূে নক নক? 

3. উবেশ্য পূিবণি জন্য প্রকল্পটি নকিাবি আবিা সনক্রয় কিা র্ায়? 

4. আবিা কার্ বকিিাবি প্রকল্প িাস্তিায়বি আপিাি ভূনেকা নক? 

5. প্রকবল্পি অ্ঙ্গগুবলাি ক্ষেিা, দুি বলিা, হুেনক ও সুবর্াগ (SWOT) নক নছল? 

6. প্রকবল্পি িানক কাজ সম্পবকব আপিাি সুপানি  নক। 

কৃনষ গবিষণা ইন্সটিটিউট এি কে বকিবা 

1. প্রকবল্প আপিাি ভূনেকা কিটুকু?  

2. আবিা কার্ বকিিাবি প্রকল্প িাস্তিায়বিি আপিাি ভূনেকা নক? 

3. এই প্রকবল্প এি োধ্যবে প্রিযন্ত এলাকায় 1.5 এিং 0.75 একবিি নেশ্র ফল িাগাি ও আিনডনপনপবি উবেনখি নিষয় সমূে 

সম্পবকব আপনি কৃষকবদি নক নক সোয়িা কিবছ? 

4. প্রকবল্পি অ্ঙ্গগুবলাি ক্ষেিা, দুি বলিা, হুেনক ও সুবর্াগ (SWOT) নক নছল? 

5. প্রকবল্পি িানক কাজ সম্পবকব আপিাি সুপানি  নক। 

আই এে ই নড প্রনিনিনি (IMED) 

1. প্রকবল্পি সানি বক অ্গ্রগনি নক? অ্গ্রগনি নক সন্তুষ্ট? 

2. প্রকল্পটি নক িছিনিনিক কে ব পনিকল্পিা অ্নুর্ায়ী িাস্তিানয়ি েবে? 

3. প্রকবল্পি অ্গ্রগনিি মক্ষবত্র নক ত্রুটি নছল? 

4. ত্রুটিি কািণ 

5. প্রকল্পটি আিও কার্ বকি কিবি নক কিা মর্ি? 

6. সুপানি  
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স্থািীয় পর্ বায়োঃ  

(প্রনি উপবজলা েবি কেপবক্ষ 1 এিং সবি বাচ্চ 3 জি প্রকল্প সংনেষ্ট কে বকিবা-কে বচািী) 

 

প্রকল্প পনিচালিাকািীি সািািণ িথ্য 

১. কে বকিবাি িােোঃ  

পদনিোঃ  

প্রকল্প এনিয়া নিষয়ক িথ্য:  

অ্িস্থাি (উপবজলা/ইউনিয়ি/অ্নফস ইিযানদ ঠিকািা): 

1. আপিাি প্রকবল্পি অ্ঙ্গনিনিক আনর্ বক ও িাস্তি অ্গ্রগনি কি?  

2. আপিাি প্রকবল্পি অ্ঙ্গনিনিক অ্গ্রগনি সবন্তাষজিক নকিা? 

3. প্রকল্পটি পনিচালিাি জন্য নডনপনপ/আিনডনপ অ্নুসাবি আনর্ বক িিাে এিং অ্র্ বছাড় পাি নকিা?  

4. প্রকল্পটি িাস্তিায়বি নক নক অ্সুনিিাি সমু্মখীি েবেি িবল েবি কবি?  

5. প্রকল্পটি িাস্তিানয়ি েবল নক নক সম্ভািিা বিনি েবি পাবি িবল েবি কবি?   

6. নকিাবি উপকািবিাগী নিি বাচি কবিবছ?  

7. উপকািবিাগী নিি বাচবি মকাি অ্সঙ্গনি ও অ্সুনিিাি সমূ্মখীি েবয়বছ নকিা?  

8. নেশ্রফল চাষীবদি প্রন ক্ষণ মদওয়া েবয়বছ নক িা? 

9. কিজিবক প্রন ক্ষণ মদওয়া েবয়বছ? 

10. আিনডনপনপ’ি সংস্থাবিি নিপিীবি কিজি চাষীবক প্রন ক্ষণ প্রদাি কিা িবয়বছ?  

11. আিনডনপনপ’মি সংস্থািকৃি অ্ন্যান্য প্রন ক্ষণ সম্পন্ন কিা েবয়বছ নকিা? িা েবল, িাি কািণ কী? 

12. প্রন ক্ষণ মিবদ প্রবদয় প্রন ক্ষবণি সেয়কাল পর্ বাপ্ত নছল নকিা? (১) েযাঁ (২) িা  

13. িা েবল, এ নিষবয় আপিাি ব্যাখ্যা/েিােি নক? 

14. প্রন ক্ষণার্ীি এিং প্রন ক্ষকবদি মকাি ডাটা মিইজ আবছ নকিা?  

15. আিনডনপনপ’ি সংস্থাবিি নিপিীবি ০.৭৫ একি কিটি এিং ১.৫ একবিি কিটি নেশ্র ফল িাগাি কিা েবয়বছ? 

০.৭৫ একবিি সৃনজি িাগাবিি সংখ্যা ১.৫ একবিি সৃনজি িাগাবিি সংখ্যা 

  

16. িাগাি োনলকগবণি মকাি ডাটা মিইজ কিা েবয়বছ নকিা?  

 

আিনডনপনপ’ি সংস্থাি অ্নুর্ায়ী কৃষকবদি চািা-কলে, কৃনষ উপকিণ, সাি, পানিি উৎস উন্নয়ি/িাঁি নিে বাণ, পাওয়াি পাম্প প্রদাি এিং 

সকল োবকবটব ড কিা েবয়বছ নকিা? 

ক্রোঃ িং খাি উপখাি সংখ্যা 

১ প্রনিটি ১.৫ একবিি স্থায়ী নেশ্র ফল 

িাগাবিি জন্য 

উচ্চ ফলি ীল আবেি কলে  

োল্টা গ্রাফট  

নলচু,চায়িা-৩, ৫০টি; চায়িা-২, ৫০টি  

আবপল কুল/িাইওয়াি কুল  

জলপাই (ডুয়াফব জা) গ্রাফট  

আেলনক গ্রাফট  

কাজু িাদাে  

জামু্বিা  

নেনষ্ট মিতুল  

মেঁবপ  

আিািস  

নিেচািা/েনিিনক/িয়িা  

সনজিা  

মলবু চািা (উন্নি জাবিি)  

সিনজ িীজ  
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সি ববোট  

 গ্যাপ নফনলং ৩য় িছি উচ্চ ফলি ীল আবেি কলে  

োল্টা গ্রাফট  

নলচু,চায়িা-৩, ৫০টি; চায়িা-২, ৫০টি  

আবপল কুল/িাইওয়াি কুল  

জলপাই(ডুয়াফব জা) গ্রাফট  

আেলনক গ্রাফট  

নিেচািা/েনিিনক/িয়িা  

নেনষ্ট মিতুল  

মলবু চািা (উন্নি জাবিি)  

মোটোঃ  

১ প্রনিটি ০.৭৫ একবিি স্থায়ী নেশ্র ফল 

িাগাবিি জন্য 

উচ্চ ফলি ীল আবেি কলে  

োল্টা গ্রাফট  

নলচু,চায়িা-৩, ৫০টি; চায়িা-২, ৫০টি  

আবপল কুল/িাইওয়াি কুল  

জলপাই (ডুয়াফব জা) গ্রাফট  

আেলনক গ্রাফট  

কাজু িাদাে  

জামু্বিা  

নেনষ্ট মিতুল  

মেঁবপ  

আিািস  

নিেচািা/েনিিনক/িয়িা  

সনজিা  

মলবু চািা (উন্নি জাবিি)  

সিনজ িীজ  

সি ববোট  

গ্যাপ নফনলং ২য় িছি উচ্চ ফলি ীল আবেি কলে  

োল্টা গ্রাফট  

নলচু  

মোট:  

ক্রনেক অ্বঙ্গি িাে নিিিণ সংখ্যা/পনিোণ 

১ কৃনষ উপকিণ   

২ সাি   

৩ পানিি উৎস উন্নয়ি/িাঁি নিে বাণ    

৪ পাওয়াি পাম্প   

৫ োবকবটব ড   
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17. আিনডনপনপ’ি সংস্থাি অ্নুর্ায়ী োবকবটব বডি  আয়িি/পনিনিি নিষবয় আপিাি মকাি েিােি আবছ নকিা?  

18. অ্নুবোনদি োবকবটব ডগুবলাি স্থাি নিি বািণ কিা েবয়বছ নকিা?  

19. োবকবটব ড নিবয় উপকািবিাগীবদি মকাি অ্সবন্তাষ আবছ নকিা?  

20. োবকবটব বডি আিও চানেদা আবছ নকিা?  

21. আিনডনপনপ’ি সংস্থাি অ্নুর্ায়ী িাস বািী ব্যিসা উন্নয়ি কার্ বক্রে িাস্তিায়ি কিটা সফল েবি িবল আপনি েবি কবি?  

22. িাস বািী ব্যিসা উন্নয়বি প্রকল্প েবি কিজিবক নক নক মসিা প্রদাি কিা েবয়বছ?  

23. আিনডনপনপ’ি সংস্থাি অ্নুর্ায়ী কৃনষ মেলা আবয়াজি কিা সম্ভি েবয়বছ নকিা?  

 

মূল্যিাি সেয়, িথ্য ও আপিাি সুনচনন্তি েিােি মদয়াি জন্য আপিাবক আিাবিা িন্যিাদ জািানে 

 

জি প্রনিনিনি 

1. উপবজলা/মপৌিসিা/ইউনিয়ি (মচয়ািম্যাি/মেয়ি) 

2. প্রকল্পটি িাস্তিানয়ি েওয়াি আবগ আপিাি এলাকায় এ িিবিি মকাি উবদ্যাগ নছল নক? 

3. প্রকল্পটিবি আপিাি অ্ং গ্রেণ কিটুকু?  

4. প্রকল্পটি আপিাি এলাকায় পানি ও স্যানিবট ি সম্পনকবি সকল সেস্যা সোিাি কিবি পাবি? 

5. আপিাি এলাকায় প্রকল্পটিি সােনগ্রক প্রিাি সম্পবকব িলুি? 

6. এই প্রকল্প োনুবষি জীিির্াত্রাি োি উন্নয়বি নক িিবিি ভূনেকা িাখবছ িবল আপনি েবি কবি? 

7. প্রকল্পটি আপিাি এলাকাি সবঙ্গ সম্পনকবি সেস্যাগুবলা দূি কিবছ নক? নকিাবি?  

8. আপিাি এলাকায় এসি সেস্যা সোিাবিি জন্য অ্ন্য নক িিবণি পদবক্ষপ মিওয়া মর্বি পাবি? 

9. প্রকল্পটি আিও কার্ বকি কিবি নক কিা মর্বি পাবি? 

10. আপিাি এলাকা প্রকল্প িাস্তিানয়ি মসিা িজায় িাখবি সক্ষে নক? 

11. প্রকল্পটিবি নক আপিাি এলাকাি সেস্যাগুবলাি মটকসই সোিাি আবছ? 

12. প্রকল্পটি মটকসই কিাি জন্য আি কী নিষয় নিবয় কাজ কিা উনচি? 

13. প্রকল্প ম ষ েওয়াি পি আপিাি এলাকায় আপনি নকিাবি এি স্থায়ীত্ব নিনিি কিবিি? 

14. প্রকবল্পি অ্ঙ্গগুবলাি ক্ষেিা, দুি বলিা, হুেনক ও সুবর্াগ (SWOT) নক নছল? 

15. প্রকল্প সম্পবকব পিাে ব র্াকবল মসগুবলা আবলাকপাি করুি। 

 

ম কস ি যারে 

1. আপনি কবি এিং নকিাবি এ প্রকবল্পি সুনিিাবিাগী নেবসবি নিি বানচি েবয়নছবলি?  

2. মকাি সাল মর্বক প্রকবল্পি আওিায় ফল িাগাি/সিনজ চাষ শুরু কবিবছ?  

3. প্রকবল্পি আবগ নক ফল িাগাি/সিনজ চাষ কিবিি?  

4. আপিাি পনিিাবিি সদস্য সংখ্যা কি?  

5. িািা মক নক কবি? 

6. কিজি ফল িাগাি/সিনজ চাবষি সাবর্ যুি? 

7. আপনি এই প্রকল্প মর্বক মকাি সুনিিা মপবয় র্াকবল িাি সম্পবকব নিস্তানিি িলুি।  

8. আপনি নক এই প্রকল্প মর্বক মকাি টাকা/র্ন্ত্রাং  মপবয়বছ?  নিস্তানিি িলুি। 

9. আপনি মকাি িিবিি মট্রনিং মপবয়বছ নকিা? নিস্তানিি িলুি। 

10. প্রকল্প মর্বক মকাি সুনিিা পাওয়াি কািবি আপিাি আর্ ব-সাোনজক অ্িস্থাি মকাি পনিিিবি েবয়বছ নকিা, নিস্তানিি িলুি?  

11. প্রকবল্প অ্ং গ্রেবণি ফবল আপিাি সাোনজক অ্িস্থাবিি মকাি পনিিিবি েবয় র্াকবল মস সম্পবকব িলুি।  

12. আপনি নক প্রকবল্প অ্ং  গ্রেবণি আবগি ও পবিি অ্িস্থাি েবধ্য মকাি পার্ বকয লক্ষয কবি? নিস্তানিি িলুি।  

13. আপিাি িনিষ্যৎ পনিকল্পিা নক?  

14. এই প্রকবল্পি সিল নদকগুবলা িলুি।  
15. এই প্রকবল্পি দূি বল নদকগুবলা িলুি।  
16. প্রকল্প সম্পবকব পিাে ব র্াকবল মসগুবলা আবলাকপাি করুি। 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

স্থ ানী য় পর্ ো ল্পয় ক ে েি ালার আল্প লাচ য সূর চ 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি) 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মুল্যায়ি নিিাগ (আইএেইনড) 

প্রনক্রয়া িমুিা এলাকা সংখ্যা অ্ং ীদাি আবলাচিাি নিষয়িস্তু 

প্রকল্প 

এলাকায় 

স্থািীয় 

পর্ বাবয় 

কে ব ালা 

খাগড়াছনড় 

 

1টি  প্রকবল্পি জািীয় ও স্থািীয় পর্ বাবয় 
অ্ং ীদািগণ 

 প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষবণি 

অ্ং ীজি 

 আইএেইনড প্রনিনিনি 

 স্থািীয় সিকাি কতৃবপবক্ষি 

প্রনিনিনি 

 পিাে ব ক প্রনিষ্ঠাবিি প্রনিনিনি 

(র্নদ র্াবক) 

 প্রকবল্পি উপকানিিা 

 প্রকবল্পি প্রিাি 

 প্রকবল্পি িাস্তিায়ি সম্পনকবি 

সুপানি  

 প্রকল্প সংক্রান্ত পর্ ববিক্ষণ  

 প্রকল্প  নি ও প্রকল্প সুবর্াগ 

প্রকল্প দুি বলিা ও হুেনক 

 

মস ল্পকন্ড ারর েকু ল্পেন্ট মচক রলি 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি) 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মুল্যায়ি নিিাগ (আইএেইনড) 

প্রকল্প দনললানদপবত্রি িানলকা প্রকল্প দনললানদ সংগ্রে 

কিা েবয়বছ 

পর্ বাবলাচিা কিা 

েবয়বছ 

১. উন্নয়ি প্রকল্প প্রস্তাি 

২. নিস্তানিি িাস্তিায়ি পনিকল্পিা 

৩. অ্গ্রগনি প্রনিবিদি (আনর্ বক, মিৌি), আিনডনপনপ, প্রকবল্পি েধ্যিিী মূল্যায়ি 

৪. িাবজট প্রনিবিদি  

5. িানষ বক কে ব পনিকল্পিা  

6. িানষ বক ক্রয় পনিকল্পিা 

7. প্রকল্প আনর্ বক সম্পূিক প্রনিবিদি 

8. ক্রয় পনিকল্পিা (সােগ্রী, কে ব, মসিা) 

9. PPA 2006, PPR 2008 

১0. প্রকল্প অ্নুবোদি দনললানদ 

১1. সোনপ্ত পনিকল্পিা 

১2. ক্রয় প্রনক্রয়াি দনললানদ/ প্রনিবিদি (দিপত্র আহ্বাি, ToR, BOQ, দিপত্র 

মূল্যায়ি, অ্নুবোদি পধনি) 

১3. দিপত্রসিাি সংনক্ষপ্ত প্রনিবিদি 

১4. প্রকল্প অ্নুবোদবিি দনললানদ, অ্র্ বায়ি ও িেনিল ছাড় দনললানদ, 

১5. উপাদাবিি নিস্তানিি িক া 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

স ল্পর জর েল্পন প্র কে প র্ েল্পব ক্ষ ে ম চকর লি 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি) 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মুল্যায়ি নিিাগ (আইএেইনড) 

 

এলাকাি িাে সবিজনেবি প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মচকনলস্ট পর্ ববিক্ষবণি িানিখ: 

   

ওয়াড ব: সবিজনেবি প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মচকনলস্ট পর্ ববিক্ষবণি িানিখ: 

   

 

অ্বঙ্গি িােোঃ েটি বকালচাি  

চুনি আইনড: চুনিি খিচ  

(টাকা): 

আিবম্ভি িানিখ: সোনপ্তি নিি বানিি 

িানিখ: 

সোনপ্তি নিনদ বষ্ট িানিখ 

     

িাস্তি অ্গ্রগনি : নিলবম্বি কািণ (র্নদ েবয় র্াবক) :   

    

 

পর্ ববিক্ষণ (নস্থনিোপ) সম্ভাব্য ফলাফল পর্ ববিক্ষণ ফলাফল (ছনি সে মিাট ডাউি) 

১) ১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি 

সৃজবিি জন্য মিাপণ সােগ্রী ও 

অ্ন্যান্য র্ন্ত্রাং  ক্রয় 

কাবজি পর্ বায়,  

সোনপ্ত, সনক্রয়িা, 

সেস্যা ইিযানদ 

 

২) ১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি 

সৃজবিি জন্য গ্যাপ নফনলং এি 

মিাপণ সােগ্রী ক্রয় 

কাবজি পর্ বায়,  

সোনপ্ত, সনক্রয়িা, 

সেস্যা ইিযানদ 

 

3) 0.7৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি 

সৃজবিি জন্য মিাপণ সােগ্রী ও 

অ্ন্যান্য র্ন্ত্রাং  ক্রয় 

কাবজি পর্ বায়,  

সোনপ্ত, সনক্রয়িা, 

সেস্যা ইিযানদ 

 

4) 0.7৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি 

সৃজবিি জন্য গ্যাপ নফনলং এি 

মিাপণ সােগ্রী ক্রয় 

কাবজি পর্ বায়,  

সোনপ্ত, সনক্রয়িা, 

সেস্যা ইিযানদ 

 

5) ১.৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি 

সৃজবিি জন্য সাি ও িাসায়নিক 

উপাদাি ক্রয় 

কাবজি পর্ বায়,  

সোনপ্ত, সনক্রয়িা, 

সেস্যা ইিযানদ 

 

৭) 0.7৫ একবিি নেশ্র ফল িাগাি 

সৃজবিি জন্য সাি ও িাসায়নিক 

উপাদাি ক্রয় 

কাবজি পর্ বায়,  

সোনপ্ত, সনক্রয়িা, 

সেস্যা ইিযানদ 

 

গণিাকািী:    

 

অ্বঙ্গি িােোঃ নিপণি সুনিিা নিকা  

এলাকাি িাে সবিজনেবি প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মচকনলস্ট পর্ ববিক্ষবণি িানিখ: 

   

চুনি আইনড: চুনিি খিচ  (টাকা): আিবম্ভি িানিখ: সোনপ্তি নিি বানিি 

িানিখ: 

সোনপ্তি নিনদ বষ্ট িানিখ: 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

িাস্তি অ্গ্রগনি : নিলবম্বি কািণ (র্নদ েবয় র্াবক) :   

    

 

পর্ ববিক্ষণ নস্থনিোপ সম্ভাব্য ফলাফল পর্ ববিক্ষণ ফলাফল (ছনি সে মিাট ডাউি) 

১) উপবজলা পর্ বাবয় কৃনষ মেলা  নকিাবি, িনর্ / 

নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 

 

২) মজলা পর্ বাবয় কৃনষ মেলা নকিাবি, িনর্ / 

নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 

 

গণিাকািী:    

 

অ্বঙ্গি িােোঃ প্রন ক্ষণ, ন ক্ষা সফি, সক্ষেিা বৃনধ 

এলাকাি িাে সবিজনেবি প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মচকনলস্ট পর্ ববিক্ষবণি িানিখ: 

   

 

চুনি আইনড: চুনিি খিচ 

(টাকা): 

আিবম্ভি িানিখ: সোনপ্তি নিি বানিি 

িানিখ: 

সোনপ্তি নিনদ বষ্ট 

িানিখ: 

     

িাস্তি অ্গ্রগনি : নিলবম্বি কািণ (র্নদ েবয় র্াবক) :   

    

 

 

পর্ ববিক্ষণ নস্থনিোপ সম্ভাব্য ফলাফল পর্ ববিক্ষণ ফলাফল ( ছনি সে মিাট ডাউি) 

১) েটি বকালচাি উন্নয়বিি উপি 

প্রন ক্ষণ। প্রন ক্ষণ প্রাপ্তবদি জন্য 

সম্মািী িািা: জিপ্রনি ১ নদবি 

৫০০ টাকা 

কাবজি পর্ বায়,  

সোনপ্ত, সনক্রয়িা, 

সেস্যা ইিযানদ 

 

 

২) নিদ্যোি িাগাি োনলকবদি  

েটি বকালচাি উন্নয়বিি উপি 

প্রন ক্ষণ। প্রন ক্ষণ প্রাপ্তবদি জন্য 

সম্মািী িািা: জিপ্রনি ১ নদবি 

৫০০ টাকা 

িনর্ / নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 

 

৩) েটি বকালচাি িাস বানি নিকাব ি 

জন্য  উবদ্যািা প্রন ক্ষণ। প্রন ক্ষণ 

প্রাপ্তবদি জন্য সম্মািী িািা: 

জিপ্রনি ৭ নদবি 1750 টাকা 

িনর্ / নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 

 

৪) কৃষবকি উিুধকিণ সফি ব্যায় 

প্রনিজি ২০০0 টাকা 

িনর্ / নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 

 

৫) প্রকবল্পি কে বকিবাবদি পনিচালি 

প্রন ক্ষণ 27 জি 

 

কাবজি পর্ বায়,  

সোনপ্ত, সনক্রয়িা, 

সেস্যা ইিযানদ 

 

৬) প্রকবল্পি পনিচালিা কনেটি 

এিং প্রকল্প িাস্তিায়ি ও িদািনক 

িনর্ / নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 
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পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

পর্ ববিক্ষণ নস্থনিোপ সম্ভাব্য ফলাফল পর্ ববিক্ষণ ফলাফল ( ছনি সে মিাট ডাউি) 

কনেটিি সিা (িছবি ২ টি সিা, 

খিচ 50,000 টাকা 

৭) েধ্যবেয়াদী মূল্যায়ি র্নদ র্াবক  

8) অ্গ্রগনি পর্ ববিক্ষণ র্নদ র্াবক  

9) মসনেিাি ও কিফাবিন্স র্নদ র্াবক  

গণিাকািী:    

 

অ্বঙ্গি িােোঃ নিে বাণ 

এলাকাি িাে সবিজনেবি প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মচকনলস্ট পর্ ববিক্ষবণি িানিখ: 

   

 

চুনি আইনড: চুনিি খিচ 

(টাকা): 

আিবম্ভি িানিখ: সোনপ্তি নিি বানিি 

িানিখ: 

সোনপ্তি নিনদ বষ্ট িানিখ: 

 

     

িাস্তি অ্গ্রগনি : নিলবম্বি কািণ (র্নদ েবয় র্াবক) :   

    

 

পর্ ববিক্ষণ নস্থনিোপ সম্ভাব্য ফলাফল পর্ ববিক্ষণ ফলাফল (ছনি সে মিাট ডাউি) 

১) োবকবটব ড নিে বাণ, ম ড প্রনি 

খিচ ৫০,০০০ টাকা (২টি প্রবজক্ট 

গ্রাবেি েধ্যিিী সুনিিাজিক 

স্থাবি)  

 

িিণ, অ্গ্রগনি, গুণগি 

োি ইিযানদ 

 

2) পানিি উৎস উন্নয়বিি োধ্যবে 

মসচ সুনিিা বৃনধ 

অ্গ্রগনি, কাবজি 

পর্ বায়,  

সোনপ্ত, সনক্রয়িা, 

সেস্যা ইিযানদ 

 

গণিাকািী :    

 

অ্বঙ্গি িােোঃ কৃনষ র্ন্ত্রাং  ও র্ন্ত্রপানি 

এলাকাি িাে সবিজনেবি প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মচকনলস্ট পর্ ববিক্ষবণি িানিখ: 

   

 

চুনি আইনড: চুনিি খিচ 

(টাকা): 

আিবম্ভি িানিখ: সোনপ্তি নিি বানিি 

িানিখ: 

সোনপ্তি নিনদ বষ্ট িানিখ: 

 

     

িাস্তি অ্গ্রগনি : নিলবম্বি কািণ (র্নদ েবয় র্াবক) :    
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পর্ ববিক্ষণ নস্থনিোপ সম্ভাব্য ফলাফল 

 

পর্ ববিক্ষণ ফলাফল ( ছনি সে মিাট ডাউি) 

১) পাওয়াি পাম্প ২৫০টি নকিাবি, উপনস্থি  

পিীক্ষাি নিবপাট ব 

পর্ বাবলাচিা 

 

২) নসবকচাি ৫০০০টি নকিাবি, উপনস্থি  

পিীক্ষাি নিবপাট ব 

পর্ বাবলাচিা 

 

৩) োসুয়া ৫০০০টি নকিাবি, উপনস্থি  

পিীক্ষাি নিবপাট ব 

পর্ বাবলাচিা 

 

৪) মিপবসক মেয়াি ৫০০০টি 

 

নকিাবি, উপনস্থি  

পিীক্ষাি নিবপাট ব 

পর্ বাবলাচিা 

 

৫) সবয়ল মটস্টাি  নকিাবি, উপনস্থি  

পিীক্ষাি নিবপাট ব 

পর্ বাবলাচিা 

 

গণিাকািী:   

 

 

 

অ্বঙ্গি িােোঃ লনজনস্টক এিং মপ্রাগ্রাে সাবপাট ব 

এলাকাি িাে সবিজনেবি প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মচকনলস্ট পর্ ববিক্ষবণি িানিখ: 

   

 

চুনি আইনড: চুনিি খিচ 

(টাকা): 

আিবম্ভি িানিখ: সোনপ্তি নিি বানিি 

িানিখ: 

সোনপ্তি নিনদ বষ্ট 

িানিখ: 

 

     

িাস্তি অ্গ্রগনি : নিলবম্বি কািণ (র্নদ েবয় র্াবক) :    

    

 

পর্ ববিক্ষণ নস্থনিোপ সম্ভাব্য ফলাফল 

 

পর্ ববিক্ষণ ফলাফল ( ছনি সে মিাট ডাউি) 

১) প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মজািদাি কিি 

(নপক আপ)  

িনর্ / নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 

 

২) প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মজািদাি কিি 

(মোটি সাইবকল) 

িনর্ / নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 

 

৩) মডস্কটপ কনম্পউটাি ৩ মসট কিটুকু আপনিজিক 

অ্র্িা গ্রেিবর্াগ্য 

 

৪) ল্যাপটপ ১টি িনর্ / নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 

 

৫) ফবটাকনপয়াি ১টি িনর্ / নিবদ ব ািলীি 

উপনস্থনি 

 

গণিাকািী:    

 



96   

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি)। 

প ণ্য ক্র য়/ স ংগ্র ল্পহর পর্ োল্পল াচন া 

পাি বিয চট্টগ্রাবেি প্রিযন্ত এলাকায় নেশ্র ফল চাষ (১ে সংব ানিি) 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মুল্যায়ি নিিাগ (আইএেইনড) 

উিিদািাি সািািণ িথ্য  

উিিদািাি িাে  

উিিদািাি পদনি  

মর্ স্থাবিি জন্য ক্রয় কিা েবয়বছ  

ক্রবয়ি িছি  

মজলাি িাে  

উপবজলাি িাে  

মোিাইল িং  

 

ক্রনেক 

িং 

নপনপএ-২০০৬ ও নপনপআি-২০০৮ অ্নুর্ায়ী োলাোল িা ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যািনল 

  প্যাবকজ ১ প্যাবকজ ২ প্যাবকজ ৩ 

১. েন্ত্রণালয়/নিিাগ     

২. িাস্তিায়িকািী সংস্থা     

৩. প্রকবল্পি িাে     

৪. দিপত্র অ্নুর্ায়ী কাবজি িাে     

৫. দিপত্র প্রকাব ি োধ্যে (জািীয়/ আন্তজবানিক)    

৬. দিপত্র নিজ্ঞাপি প্রকান ি বদনিক পনত্রকাি িাে     

৭. দিপত্র দনললানদ নিক্রয় আিবম্ভি িানিখ     

৮. দিপত্র দনললানদ নিক্রবয়ি ম ষ সেয় ও িানিখ     

৯. দিপত্র দনললানদ গ্রেবণি ম ষ সেয় ও িানিখ     

১০. গৃনেি  দিপবত্রি সংখ্যা     

১১. দিপত্র মখালাি ম ষ িানিখ     

১২. সংিাদপত্র নিজ্ঞাপবি নক পূি ব অ্নিজ্ঞিাি নির্য় উবেখ কিা 

েবয়বছ ? 

   

১৩. মূল্যানয়ি দিপবত্রি সংখ্যা     

১৪. মূল্যায়ি িা কিা দিপবত্রি সংখ্যা     

১৫. দিপত্র মূল্যায়ি কনেটি সঠিকিাবি গঠিি েবয়নছল নক িা ?    

১৬. দিপত্র মূল্যায়ি কনেটিি সিাি িানিখ     

১৭. কার্ বনিিিণী অ্নুবোদবিি িানিখ     

১৮. নসএস বিনিি িানিখ     

১৯. নসএস অ্নুবোদবিি িানিখ     

২০. নসএস প্রদাবিি িানিখ     

২১. মোট চুনিি মূল্য     

২২. চুনি স্বাক্ষবিি িানিখ     

২৩. কার্ বাবদ  প্রদাবিি িানিখ     

২৪. কার্ বাবদ  অ্নুর্ায়ী কাজ আিবম্ভি িানিখ     

২৫. সেয় বৃনধ র্াকবল, কিনদি বৃনধ ও কািণ     

২৬. কার্ বাবদ  অ্নুর্ায়ী কাজ সোনপ্তি িানিখ     
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ক্রনেক 

িং 

নপনপএ-২০০৬ ও নপনপআি-২০০৮ অ্নুর্ায়ী োলাোল িা ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যািনল 

  প্যাবকজ ১ প্যাবকজ ২ প্যাবকজ ৩ 

২৭. ক্রবয়ি মক্ষবত্র সিকািী িীনিোলা অ্নুসিণ কিা েবয়নছল নক িা? 

িা েবল মকি কিা েয়নি কািণ? 

   

 
 

অ ে রভরত্তক ক্র য় স ংক্রান্ত তল্প র্থ্র প র্ েল্পব ক্ষ ে 

র্ািিােি ক্রয় সংক্রান্ত িথ্য 

িছিব্যাপী ফল উৎপাদি প্রকবল্পি আওিায় নক নক র্ািিােি, আসিািপত্র, অ্নফস সািিাে ও র্ন্ত্রপানি ক্রয় কিা েবয়বছ িাি িাে ও 

সংখ্যা অ্নুগ্রে কবি িলুি 

(লক্ষ টাকায়) 

র্ািিােবিি িাে আিনডনপনপ’ি 

সংস্থাি 

নডবসম্বি ২০১৯ পর্ বন্ত 

ক্রেপুনিি অ্গ্রগনি 

ক্রয় 

পধনি 

কার্ বাবদ  

মদওয়াি 

িানিখ 

ব্যিোিকািী 

অ্নফবসি িাে 

িিবোি 

অ্িস্থা 

পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক 

নপকআপ         

মোটি সাইবকল         

নপক-আপ ও মোটি 

সাইবকল মেিােি 

        

র্ািায়াি িািা         

ফুবয়ল ও গ্যাস         

 

অ্নফস সিিাে ক্রয় সংক্রান্ত িথ্য 

অ্নফস সিিাবেি 

িাে 

আিনডনপনপ সংস্থাি নডবসম্বি ২০১৮পর্ বন্ত 

ক্রেপুনিি অ্গ্রগনি 

ক্রয় 

পধনি 

কার্ বাবদ  

মদওয়াি 

িানিখ 

ব্যিোিকািী 

অ্নফবসি িাে 

িিবোি 

অ্িস্থা 

 পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক     

ফবটাকনপয়াি         

মোিাইল মফাি, 

মটনলবফাি,ইোিবিট 

        

কনম্পউটাি(মডস্কট)         

কনম্পউটাি র্ন্ত্রাং          

কনম্পউটাি         

ল্যাপটপ         

মপাস্টালও কুনিয়াি         

মুদ্রণ ও প্রকা িা         
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মস্ট িানি,নসলও 

স্টাম্প 

        

প্রন ক্ষণ সংক্রান্ত িথ্য 

প্রন ক্ষণ  আিনডনপনপ সংস্থাি নডবসম্বি ২০১৮পর্ বন্ত 

ক্রেপুনিি অ্গ্রগনি 

ক্রয় 

পধনি 

কার্ বাবদ  

মদওয়াি 

িানিখ 

ব্যিোিকািী 

অ্নফবসি িাে 

িিবোি 

অ্িস্থা 

 পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক     

েটি বকালচাি উন্নয়বিি 

উপি প্রন ক্ষণ 

        

র্াবদি িাগাি আবছ 

এেি চাষীবদি 

উদ্যাি উন্নয়বিি 

উপি প্রন ক্ষণ 

        

উদ্যাি িাস বািীি 

উবদ্যািা উন্নয়বিি 

উপি 

প্রন ক্ষণ(৭নদবিি) 

        

কৃষকবদি উিুধ কিি 

সফি 

        

প্রকল্প সংনেষ্ট 

কে বকিবা-

কে বচািীবদি 

ব্যিস্থাপিা প্রন ক্ষণ 

        

 

 

কৃনষ র্ন্ত্রপানি ক্রয় সংক্রান্ত িথ্য 

কৃনষ র্ন্ত্রপানিি িাে আিনডনপনপ সংস্থাি নডবসম্বি ২০১৮পর্ বন্ত 

ক্রেপুনিি অ্গ্রগনি 

ক্রয় 

পধনি 

কার্ বাবদ  

মদওয়াি 

িানিখ 

ব্যিোিকািী 

অ্নফবসি িাে 

িিবোি 

অ্িস্থা 

 পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক     

পাওয়াি পাম্প         

নসবকচাি         

োসুয়া         

মিপবসক মস্পয়াি         

সবয়ল মটসটাি         

০.৭৫ একি 

িাগাবিি গ্যাপ 

নফনলং-এি জন্য 

মিাপি সােগ্রী 

        

০.৭৫ একি 

িাগাবিি জন্য 

মিাপি সােগ্রী ও 

নিনিি 
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১.৫ একি িাগাবিি 

গ্যাপ নফনলং-এি 

জন্য মিাপি সােগ্রী 

        

১.৫ একি িাগাবিি 

জন্য মিাপি সােগ্রী 

ও নিনিি 

        

১.৫ একি িাগাবিি 

জন্য সাি ও 

কীটিা ক 

        

০.৭৫ একি 

িাগাবিি জন্য সাি 

ও কীটিা ক 

        

 

মপ্রাগােসমুবেি ক্রয় সংক্রান্ত িথ্য 

মপ্রাগােসমুবেি িাে আিনডনপনপ সংস্থাি নডবসম্বি ২০১৮পর্ বন্ত 

ক্রেপুনিি অ্গ্রগনি 

ক্রয় 

পধনি 

কার্ বাবদ  

মদওয়াি 

িানিখ 

ব্যিোিকািী 

অ্নফবসি িাে 

িিবোি 

অ্িস্থা 

 পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক     

মসনেিাি ও 

কিফাবিন্স 

        

প্রকবল্পি নিনিন্ন 

কনেটিি সিা 

        

েধ্যিিী মূল্যায়ণ         

প্রবগ্রস েনিটনিং         

উপবজলা পর্ ববয় কৃনষ 

মেলা 

        

মজলা পর্ ববয় কৃনষ 

মেলা 

        

 

োবকবট ম ড নিে বাণ সংনেষ্ট নজনিস ক্রয় সংক্রান্ত িথ্য 

োবকবট ম ড নিে বাণ আিনডনপনপ সংস্থাি নডবসম্বি ২০১৮পর্ বন্ত 

ক্রেপুনিি অ্গ্রগনি 

ক্রয় 

পধনি 

কার্ বাবদ  

মদওয়াি 

িানিখ 

ব্যিোিকািী 

অ্নফবসি িাে 

িিবোি 

অ্িস্থা 

 পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক     

োবকবট ম ড নিে বাণ         
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মসচ সুনিিাি উন্নর্বিি জন্য পানিি উৎস উন্নয়ি এি জন্য ক্রয় সংক্রান্ত িথ্য 

মসচ সুনিিাি 

উন্নয়বিি জন্য 

পানিি উৎস উন্নয়ি 

আিনডনপনপ সংস্থাি নডবসম্বি ২০১৮পর্ বন্ত 

ক্রেপুনিি অ্গ্রগনি 

ক্রয় 

পধনি 

কার্ বাবদ  

মদওয়াি 

িানিখ 

ব্যিোিকািী 

অ্নফবসি িাে 

িিবোি 

অ্িস্থা 

 পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক পনিোণ/

সংখ্যা 

আনর্ বক     

মসচ সুনিিাি 

উন্নয়বিি জন্য 

পানিি উৎস উন্নয়ি 

        

         

 

উপবিাি র্ািিােি, আসিািপত্র, অ্নফস সািিাে ও র্ন্ত্রপানি ক্রয় কিবি নগবয় নক র্র্ার্র্ ক্রয় নিনিোলা ও নিবদ ব িা এিং ক্রয় 

কার্ বক্রবেি িাপগুবলা (নপনপএ-২০০৬ও নপনপআি-২০০৮) অ্নুর্ায়ী সঠিকিাবি পালি কিা েবয়বছ? দিপত্র নক সঠিক সেবয় ডাকা 

েবয়নছল িা মকাি কািবি নিলম্ব কিা েবয়নছল? র্নদ নিলম্ব েবয় র্াবক িােবল িাি কািি অ্নুগ্রে কবি িলুি 

 

  

সি বনিম্ন দিদািাবক প্রািান্য মদওয়া েবয়নছল নক িা? মসটা নকিাবি িলুি 

 

 

দিপত্র র্াচাই এি জন্য মকাি র্াচাই কনেটি গঠি কিা েবয়নছল নক িা? মস সম্পবকব িলুি 

 

 

সিিিােকািী মকাম্পািী মস্পনসনফবক ি অ্নুর্ায়ী দ্রব্যানদ সিিিাে কবিবছ? আপনি নক সন্তুষ্ট নছবলি? র্নদ সন্তুষ্ট িা েবয় র্াবকি 

আপনি মকাি ব্যিস্থা নিবয়নছবলি নক িা? সিিিােকৃি পবণ্যি ওয়াবিনে এিং Term & 

Conditions িা After sales service ঠিকেি অ্নুসিণ কবিবছ নক িা? পন্য সােগ্রী ক্রবয়ি অ্নডট েবয়নছল? 

আপিাি মকাি েিােি র্াকবল িলুি 

 

সিিিােকৃি োলাোল ক্রবয়ি নকছু ডকুবেে মপবি পানি নক? 

 

আোবক মুল্যিাি সেয় মদওয়াি জন্য আপিাবক িন্যিাদ 

 

অ ভ যন্তরীে অরে ট 

ক্রনেক িং: অ্নডট 

সম্পাদবিি 

িানিখ 

অ্নডট 

সম্পাদবিি 

মেয়াদ 

অ্নডট আপনিি 

সংখ্যা 

অ্নডট সংনেষ্ট 

অ্বর্ বি পনিোণ 

গৃেীি ব্যিস্থা অ্নডট নিষ্পনিি 

পর্ বায় 

       

 

External Audit  

ক্রনেক িং: অ্নডট 

সম্পাদবিি 

িানিখ 

অ্নডট 

সম্পাদবিি 

মেয়াদ 

অ্নডট আপনিি 

সংখ্যা 

অ্নডট সংনেষ্ট 

অ্বর্ বি পনিোণ 

গৃেীি ব্যিস্থা অ্নডট নিষ্পনিি 

পর্ বায় 
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গণপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদ  সিকাি 

পনিকল্পিা েন্ত্রণালয় 

  িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও  মূল্যায়ি নিিাগ 

পনিিীক্ষণ ও  মূল্যায়ি মসক্টি-৮ 

ম বি  িাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭। 

www.imed.gov.bd 

নিষয়োঃ     গি 9-০6-২০২০ িানিবখ  “পাি বিয চট্রগ্রাে এলাকায় নেশ্রফল চাষ”- ীষ বক চলোি প্রকবল্পি নিনিড় পিীনিক্ষণ সেীক্ষাি 

2য় খসড়া প্রনিবিদবিি উপি অ্নুনষ্ঠি কে ব ালায় কার্ বনিিিণী িাস্তিায়ি: 

ক্রে 

িং 

নস্টয়ানিং কনেটিি নসধান্ত নসধান্ত িাস্তিায়ি সংক্রান্ত 

1  প্রনি র্াগার্ি িক্ষর্াএা অনুর্ায়ী  চারা নর্িরণ করার  িথ্য নদর্ি হর্র্। মদওয়া েবয়বছ, (প্রনিবিদবিি 

ক্রনেক 3.5.21, 3.5.22) 

2  পনরর্হর্ির সর্য় কি শিাংশ চারা িষ্ট হর্য়র্ে িার সঠিক িথ্য প্রনির্র্দর্ি 

সনির্র্শ করর্ি হর্র্ । 

মদওয়া েবয়বছ, (প্রনিবিদবিি 

ক্রনেক 3.5.21, 3.5.22, 

4.1,4.2) 

3 ররাপিকৃি চারার কি শিাংশ র্ারা র্ায় িার নর্পরীর্ি কিটুকু গ্যাপ নিনিং করা 

হর্য়র্ে িার সঠিক িথ্য প্রনির্র্দর্ি সনির্র্শ করর্ি হর্র্ । 

মদওয়া েবয়বছ, (প্রনিবিদবিি 

ক্রনেক 3.5.21, 3.5.22)) 

4  প্রনির্র্দর্ির ২৪ পািায় এক িজর্র নির্ীড় পনরর্ীক্ষর্ণর কর্ বপনরকল্পিা সনির্র্শ করা 

হর্য়র্ে র্া র্াদ রদওয়া প্রর্য়াজি । 

িাদ মদওয়া েবয়বছ 

5  প্রনির্র্দর্ির ২৬ িম্বর পািায় র্াগাি সৃজর্ি নক নক র্রর্ণর ররাপি সার্গ্রী নর্িরণ করা 

হর্য়র্ে িা উর্েখ করর্ি হর্র্। 

মদওয়া েবয়বছ, (প্রনিবিদবিি 

ক্রনেক 3.5.33) 

6  প্রনির্র্দর্ির ২৮ পৃষ্ঠায়  গুটি সহ পানির রর্ািি নর্িরণ করা হর্য়র্ে এ নর্ষয়টি সকর্ির 

রর্ার্গম্য ভাষায় নিখর্ি হর্র্। 

তুবল িিা েবয়বছ 

7 জুর্ চার্ষর পনরর্র্িব র্াস্তর্ায়িার্ীি প্রকর্ল্পর র্াধ্যর্র্ নর্নভি রকর্ িি রর্র্ি- আর্, 

রেঁর্প, র্াল্টা, কাজুর্াদার্ ইিযানদ িির্ির র্াধ্যর্র্ স্থািীয় র্ানসন্দারা উপকৃি হর্ে। 

নর্ষয়টি প্রনির্র্দর্ি আরও ভার্িা ভার্র্ তুর্ি আির্ি হর্র্। 

মদওয়া েবয়বছ, (প্রনিবিদবিি 

ক্রনেক 3.5.29,4.8) 

8  চানহদা নভনিক প্রনশক্ষর্ণর উপর সুনিনদ বষ্ট র্িার্ি / সুপানরশ থাকর্ি হর্র্। উপস্থাপি কিা েবয়বছ 

(প্রনিবিদবিি ক্রনেক 4.3, 

4.6, 6.2, 6.9) 

9  জি প্রনি প্রায় ৩৩৩টি র্াগাি রদখভাি করার দানয়ত্ব একজর্ির উপর র্া প্রায় অসম্ভর্, এ 

নর্ষর্য় সুনিনদ বষ্ট র্িার্ি / সুপানরশ থাকর্ি হর্র্।  

সুপানি  কিা েবয়বছ 

(প্রনিবিদবিি ক্রনেক 6.10) 

10  নকছু নকছু নর্ষর্য় পরার্শ বক প্রনিষ্ঠাি প্রনির্র্দর্ি উর্েখ কর্র র্র্ির্ে, নর্ষয় গুনি সম্পর্কব 

প্রকল্প পনরচািক জর্ার্ নদর্ি পার্রি।  প্রকল্প পনরচািকর্দর পনরর্র্িব ইহা পরার্শ বক 

প্রনিষ্ঠার্ির দানয়র্ত্ব নর্ষয়গুর্িা সম্পর্কব প্রনির্র্দর্ি সুস্পষ্ট র্িার্ি পর্ বর্র্ক্ষণসহ তুর্ি 

র্রর্ি হর্র্। 

উপস্থাপি কিা েবয়বছ  

11   প্রনির্র্দর্ি ৬.১৩,৬.১৪,৬.১৫ িং সুপানরশগুর্িা রোট কর্র সুনিনদ বষ্টভার্র্ নিখর্ি হর্র্।   কিা েবয়বছ। 

 

12 কি সাইর্জর র্ার্কবট রসড নির্ বাণ করর্ি স্থায়ী র্ানসন্দার্দর জন্য সুনর্র্া হর্র্ রস নর্ষয়টি 

প্রনির্র্দর্ি সুপানরশ আকার্র নদর্ি হর্র্  

সুপানি  কিা েবয়বছ 

(প্রনিবিদবিি ক্রনেক 6.6) 

13 পানির উৎস সম্পর্কব প্রনির্র্দর্ি সু-স্পষ্ট সুপানরশ থাকার্ি হর্র্।  

14 িক্ষয র্াত্রার সার্থ নর্ি ররর্খ র্াস্তার্য়ি হর্ে নক-িা রস নর্ষয়টি  Gap-Analysis 

এর র্াধ্যর্র্ প্রনির্র্দর্ি তুর্ি র্রর্ি হর্র্। 

প্রনির্র্দর্ি তুর্ি র্রা হর্য়র্ে।  

15 PIC & PSC নিয়নর্ি হর্ে নক-িা এর্ং PIC & PSC সভার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়র্ির 

নর্ষর্য় র্িার্ি প্রনির্র্দর্ি থাকর্ি হর্র্।  

প্রনির্র্দর্ি তুর্ি র্রা হর্য়র্ে।  

(3.5.3, 3.5.5) 
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16 প্রনির্র্দর্ি র্িা হর্য়র্ে র্াগার্ি শিভাগ সাইির্র্াড ব রদওয়া হর্য়র্ে অথচ 

অগ্রগনির্ি র্িা হর্ে ৪৫%, র্া সংর্শার্ি করর্ি হর্র্। 

সংব ািি কিা েবয়বছ। (4.13) 

17  Total procurement plan এর নর্পরীর্ি এ পর্ বন্ত  ক্রয় কার্ বক্রর্ পনরচানিি 

হর্য়র্ে নক-িা, িা হর্ি ব্যিযয় রকাথায় িা প্রনির্র্দর্ি তুর্ি র্রর্ি হর্র্। 

প্রনির্র্দর্ির পৃষ্ঠা ৬৪ রি ক্রয় কার্ বক্রর্র্ OTM এর পনরর্র্িব DPM করা হর্য়র্ে, 

Hope এর অনুর্র্াদি নেি নক-িা িা প্রনির্র্দর্ি তুর্ি র্রর্ি হর্র্। 

সংব ািি কিা েবয়বছ। (4.4) 

18 প্রনির্র্দর্ি Audit সম্পর্কব র্িার্ি নদর্ি হর্র্। প্রনির্র্দর্ি তুর্ি র্রা হর্য়র্ে। 

(3.5.4) 

19 র্ধ্যর্িী মূল্যায়ি প্রনির্র্দি প্রণয়র্ির কাজ দূি  রশষ করর্ি হর্র্।  প্রনির্র্দর্ি তুর্ি র্রা হর্য়র্ে। 

(4.22) 

20  প্রনির্র্দর্ির ১.৮ প্যারায় আউটকার্ নিখা হর্য়র্ে র্ার প্রর্য়াজি রিই। িাদ মদওয়া েবয়বছ। 

21  প্রনির্র্দর্ি  Exit plan সম্পর্কব র্িার্ি/ সুপানরশ থাকর্ি হর্র্। র্িার্ি/ সুপানরশ রদওয়া 

হর্য়র্ে (1.11, 6.11, 6.13) 

22  সূচীপত্র সংনক্ষপ্ত করর্ি হর্র্ শব্দ সংর্ক্ষর্প র্ািাি সংর্শার্ি করর্ি হর্র্। সংর্শার্ি করা হর্য়র্ে। 

 

 

 



   

 


