
 

 

নননিড় নরিীক্ষণ প্রনিবিদন 

 

“উন্নি জাবির গাভী াবনর মাধ্যবম সুনিধািনিি মনিাবদর জীিনযাত্রার 

মান উন্নয়ন প্রকল্প” 

 

 

  
 
 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-8 
ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW) 

cwiKíbv gš¿Yvjq 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

 
 
 

 

 

Ryb 2019 
 
 
 
 
 
 



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM  

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-8 
 

 

wbweo cwiexÿY cÖwZ‡e`b 
 

“উন্নত জাততর গাভী পাতের মাধ্যতম সুবিধািবিত মবিাতের 

জীিেযাত্রার মাে উন্নয়ে প্রকল্প” 
 

                            
 

 .                   

         (   -              ) 

            

          মমা: কামরুজ্জামাে 

                      

       .                  

              

                             

                   

                

             

                                

                          

              

            

 

KvRx †gvt Avãyjøvn Avj gvngy` 
        -         

 

 

mgxÿK 
 

 

 

   wWwcwm MÖæc              

        
                

    evox bs-17 (4_© Zjv,  -1), ‡ivW-17/G, eøK-B, ebvbx, XvKv-1213|  

‡dvb: + 880 2 9820733, 01755568342,  
B-‡gBj: dpcgroup@gmail.com, I‡qemvBU: www. dpcgroupbd.org  

 

 

Ryb 2019 



m~wPcÎ 

Aa¨vq welq c„ôv 

 ACRONYMS i 

 wbev©nx mvi-ms‡ÿc ii 

cÖ_g Aa¨vq প্রকল্পেয বফফযণ 1-8 

১.১ টভূবভ 1 

১.২ প্রকল্পেয ংবিপ্ত বফফযণ  2 

1.3 প্রকল্পেয উল্পেশ্য 2 

1.4 প্রকে অনুল্পভোদন ও ংল্পোধন 2 

1.5 প্রকল্পেয অর্ থোয়ল্পনয অফস্থো 2 

1.6 প্রকে কোম থক্রল্পভয ককৌর 3 

1.7 প্রকল্পেয প্রধোন প্রধোন কোম থক্রভ 6 

1.8 প্রকল্পেয অংগবববিক আবর্ থক অগ্রগবি ম থোল্পরোচনো ও বফল্পেলণ 6 

1.9 ক্রয় বযকেনো বফল্পেলণ 8 

বিিীয় অধ্যোয় wbweo cwiexÿY KvR cwiPvjbv c×wZ I mgqwfwËK Kg© cwiKíbv 9-17 
২.১ বনবফড় বযফীিল্পণয কভ থবযবধ 9 

২.২ wbweo cwiexÿY KvR cwiPvjbv c×wZ 10 

২.৩ ভীিো বিজোইন 10 

২.৪ ভীিো কোল্পজ ব্যফহৃিব্য বনল্পদ থক/সূচকমূ 15 

২.৫ িোটো এবি প্রবক্রয়োকযণ এফং বফল্পেলণ  16 

২.৬ cÖwZ‡e`b cÖYqb 16 

২.৭ Kg© cwiKíbv 17 

Z…Zxq Aa¨vq djvdj ch©v‡jvPbv 18-65 
৩.১ cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b Ae ’̄v we‡kølY 18 

৩.২ ev¯Íe Ae ’̄v ch©‡eÿY 19 

3.3 DcKvi‡fvMx‡`i wbKU n‡Z cÖvß Z_¨ we‡kølY 25 
3.3.1 উকোযল্পবোগী দস্যল্পদয আর্ থ-োভোবজক িথ্যোবদ 25 

3.3.2 উকোযল্পবোগী দস্যল্পদয আর্ থ-োভোবজক অফস্থো 27 

3.3.3 ভফোয় বভবি ংক্রোন্ত িথ্যোবদ 30 

3.3.4 ফকনো ক্রল্পয়য জন্য অর্ থ ঋণ প্রোবপ্তয বযভোণ এফং ঋল্পণয অর্ থ কল্পি ভস্যোমূ 33 

3.3.5 প্রকে ল্পি প্রোপ্ত ঋল্পণ ক্রয়কৃি গফোবদশুমূ 34 

3.3.6 ক্রয়কৃি গফোবদশুয ফোস্থোন ম্পবকথি িথ্যোবদ 37 

3.3.7 গফোবদশুয খোদ্য ম্পবকথি িথ্যোবদ 38 

3.3.8 গফোবদশুয প্রজনন ংক্রোন্ত িথ্যোবদ 4০ 

3.3.9 দুধ উৎোদন, বফণন, চোবদো ও প্রবক্রয়োজোিকযণ ংক্রোন্ত িথ্যোবদ 42 

3.3.10 গফোবদশুয কযোগ-ফোরোই আক্রভন ও বচবকৎো গ্রণ ংক্রোন্ত িথ্যোবদ 45 

3.3.11 গফোবদশুয রোরন-োরন ও ব্যফস্থোনো ম্পল্পকথ প্রবিণ ংক্রোন্ত িথ্যোবদ 4৬ 

3.3.12 গফোবদশু ল্পি প্রোপ্ত কগোফল্পযয ব্যফোয ংক্রোন্ত িথ্যোবদ 47 

3.3.13 পযোববরল্পটটয ও এএরএপআই –এয কোম থক্রভ ংক্রোন্ত িথ্যোবদ 47 

3.3.14 ঋণ বযল্পোধ কোম থক্রভ ংক্রোন্ত িথ্যোবদ 48 

3.3.15 প্রকে ফোস্তফোয়ল্পনয পল্পর কভ থংস্থোন সৃবি 49 

3.3.16 প্রকল্পে অংগ্রল্পণয ভোধ্যল্পভ উকোযল্পবোগী ভবরোল্পদয জীফনভোন উন্নয়ন 50 

3.4 ¸YMZ Z_¨ we‡kølY 51 
3.4.1 GdwRwW n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 51 
3.4.2 gyL¨ e¨w³e‡M©i wbKU n‡Z cÖvß Z_¨ we‡kølY 54 



Aa¨vq welq c„ôv 

3.4.3 ¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjvi Z_¨ we‡kølY 57 
3.4.4                               ণ 60 

3.5 µq m¤ú©wKZ Z_¨ we‡kølY 61 
3.6 ভফোয় বভবিয কিইযী কোম থক্রভ ও অন্যোন্য স্বোবোবফক কিইযী কোম থক্রল্পভয তুরনোমূরক 

আল্পরোচনো 
6৪ 

3.7 ভবল্পলয জোি উন্নয়ন 64 

৩.৮ গোবী োরল্পনয প্রোিযবক আয় ব্যল্পয়য বচত্র ৬৫ 

PZz©_ Aa¨vq e¨িযq we‡kølY I এবিট প্ল্যোন ch©v‡jvPbv  66-67 
4.1 e¨িযq we‡kølY 66 

4.2 এবিট প্ল্যোন ch©v‡jvPbv 67 

ঞ্চভ অধ্যোয় SWOT বফল্পেলণ   69-72 
৫.১ cÖK‡íi mej w`Kmg~n 69 
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wbev©nx mvi-ms‡ÿc 
 

স্বাধীনতায য থেকক নাযী উন্নয়কন ফাাংরাকেকয অর্জন ম্মানর্নক। তকফ, এখকনা পুরুকলয তুরনায় নাযীয স্বাক্ষযতায 

ায, কভ জাংস্থান ও ভজুরয কভ। তদুরয ম্পরি অর্জন ও অে জননরতক কভ জকাকে প্রকফ ও রদ্ধান্ত গ্রকে নাযীয 

ক্ষভতায়ন      । ফতজভাকন রফলয়টি রনকয় নানারফধ গকফলো ও উন্নয়ন কাম জক্রভ চরভান োককরও অরধকাাং থক্ষকে 

থগুকরাকত নাযীয ভস্যাফরী মোমেবাকফ দৃরিাত কযা কেনা। থমকতু ভাকর্ এখকনা নাযী-পুরুল বফলম্য রফদ্যভান 

যকয়কে থকতু রফরবন্ন উন্নয়ন কভ জকাকে নাযীয ফতজভান অফস্থায উন্নয়কনয স্বাকে জ ফার্ায চারোরবরিক অে জননরতক ণ্য 

ও থফা উৎােন করতয় আে জ-াভারর্ক ইন্টাযকবনন থপাকা কযা প্রকয়ার্ন। “উন্নত র্াকতয গাবী ারকনয 

ভাধ্যকভ সুরফধাফরিত ভররাকেয র্ীফনমাোয ভান উন্নয়ন” ীল জক প্রকল্পটি (১) দুগ্ধ উৎােন ও ফার্াযর্াতকযকেয 

ভাধ্যকভ সুরফধাফরিত গ্রাভীে নাযীকেয কভ জাংস্থান ও োরযদ্র হ্রা, (২) গাবী/ভরকলয র্াত উন্নয়ন ও ম্পে সৃরি ও (৩) 

নাযীয ক্ষভতায়ন- এই রতনটি উকেশ্য াধকনয র্ন্য ফাস্তফায়ন কযা কে।  প্রকল্পটি োরযদ্র ম্যা অনুমায়ী অরতেরযদ্র 

২৫টি থর্রায ৫০টি উকর্রায় ফাস্তফায়কনয রকক্ষে গ্রে কযা কয়কে।                       ২০১৬         

২০২১                          ১৫১৫৭.০৩        ।                                   ও       

                                                                                  

                         ও                              ।                              

                                                           ও        ;        ও    

      /                , রনভ জাে  জ ও           (Procurement)                ও         , 

      ২০০৬ ও        ২০০৮                                                             ও 

              । 

 

                                                                              ও 

                                                                                      

               ।                                                   ;                

      ;              ও              ও                    ;            জ               , 

             ,       ,            ও              ;                              

                        ।                  ও                             ১৩   জ    ২৫  

   জ             ৬৫০ জ                       , ২৫     জ         ২৫     জ  ,            

      ৮০ জ                                   ,         ,                 ,                    

                      ও                  ,                                                 

     ।              ও           জ                                                   

                                   । 

 

             ৫০             ২৫ জ         ২০১৮                    ২      জ          

     জ  ১,০০,০০০       ও                   জ  ২০,০০০              ১,২০,০০০          ঋ  

       ।        জ                ,   জ                     ঋ                     ৫০%      

২                        ১                       । ২৫% ঋ        ২                     

      ২৫% ঋ        ১                    ।                 জ       ,             ঋ    

           জ              ও                      জ                জ                  

 জ                                                     ।                         জও      ঋ  

       ।     জ                            ররি, র    রিরর্য়ান, র্ার জ, াীওয়ার ও াংকয জ     

                    ।                 জ                              জ         /        

      ।                                               ও                                

৬৫%                                     ঋ                     ।         ৩৬%         

জ       ,                       ঋ                             ১০০% জ       ,      ও       

ঋ              ।                    ঋ                                               । 
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                (৯২%)     ,                                                       ।     

                   ,                                         জ                         । 

                          -  ১      ৫০  ঋ        ২                        ১           ২৫  

ঋ        ১                ।                          জ                                  

      ।  ২                                             ও                              ও 

                                  ও                                                    

                                               ।                                  । 

 

ভীক্ষায ারফ জক ম জাকরাচনায় থেখা মায় থম প্রকল্পটি তায উকেশ্য অর্জকনয রেকক অগ্রয কে- টাকগ জট থভাতাকফক ১০০ 

টি রভরত গঠন কযা কয়কে তকফ প্ররত রভরতকত ১০০ র্ন টাকগ জকটয তুরনায় ৫০-৭৫ র্ন েস্য কয়কেন তম্মকদ্ধ ২৫ 

র্ন ২০১৮ কন ঋে থকয়কেন। ঋ                               জ                                   

          জ              জ                               ।                        জ  জ      

              ।     জ ও                                              জ            । 

 
 

                                           ‘   -    -     -    ’                          

                                            জ          ।                

 

১) প্রককল্পয আওতায় গঠিত রভরতগুকরা রভরতয কাম জক্রভ ও আফতজক তরফর ব্যফস্থানায রনরভকি উক্ত ব্যফস্থানা 

করভটি’থত থর্রা ভফায় কভ জকতজা, উকর্রা ভফায় কভ জকতজা োড়াও রভরতয প্ররতরনরধ যাখায রফলয়টি রনরিত কযা 

আফশ্যক; ২)                                                                            জ  

প্রকয়ার্নীয় টীকা ও র্রুযী ঔলধ কৃরেভ প্রর্নন ায়তাকাযীকেয র্ন্য প্রকয়ার্নীয় প্ররক্ষে, রচরকৎা যঞ্জাভারে 

(রকট ফক্স) ও মানফান আনুলরিক সুরফধারে রনরিত ককয থযাগ প্ররতকযাধ ও প্রােরভক রচরকৎা র্তয কযা 

    জ   ৩)                     ঋ                              ও                           ও 

                              জ                          ২-৩ জ       ও                 

                   ১০-১৫                                 ও খাভারযকেয                       

          ৪                                              জ  প্রকল্প থেকক ঘা চাকলয র্ন্য 

প্ররতফেয ঘাকয ফীর্/কাটিাং যফযা কযা ঘা চাকলয উয প্রকয়ার্নীয় প্ররক্ষে প্রোন কযা     জ   ৫     

                       জ     জ        জ                                               । 

               ায়তায়                                             জ      জ          

                     জ ; ৬  প্রককল্পয আওতায় ফকনায ীকট আায রফলয়টি রনরিতকযে ও েক্ষ র্নফর দ্বাযা 

কৃরেভ প্রর্নন ম্পন্নকযে ও গবজধাযে যীক্ষায় আদৄরনক মন্ত্রারত ব্যফায কযায রফলয়টি               জ  এফাং 

ীকভন াংযক্ষে ও রযফকনয ভাধ্যকভ রভরতয েস্যকেয ফারড়কত থ ৌঁোকনা র্ন্য প্রকল্প অরপ কর্তজক রিরর্াং বোন/ 

িকর্ন ফক্স এয ব্যফস্থা কযা অতোফশ্যক; ৭) পোরররকটটয ও কৃরেভ প্রর্নন ায়তাকাযীকেয (এএরএপআই) প্রকল্প 

ভাযপত রনকয়াগ কযা করও একেয ে রভরতকত ন্যস্ত কযা থমকত াকয মাকত একেয রনকয়াকগ যকারয চাকুরযয রফরধ 

প্রকমার্ে না য়। একেয ফয় ীভা যকাযী চাকুরযকত প্রকফকয অরধক মো ৩০ থেকক ৪০ কযা থমকত াকয। এোড়া 

দূযািকরয প্রােীকেয রযফকতজ রনর্ থর্রায প্রােীকেয রনকয়াকগ অগ্রারধকায থেয়া     জ ; ৮)                 

                                                                                    

                                      মূক                                           

                     জ  জ      ও                               ৯  প্রককল্পয রডর্াইন অনুাকয 

উন্নত র্াকতয ২টি  ফকনা ক্রকয়য র্ন্য ঋকেয রযভা  (১০০,০০০ টাকা) ফতজভান ফার্াযমূকে               দুইটি 

(২) ফকনায র্ন্য থভাট ঋে ীভা দুই রক্ষ (২০০,০০০) টাকায় উন্নীত কযা আফশ্যক; ১০)                

                   ঋ                                      ঋ                           

    জ   ১১                                                                                  

                                    ‘               ’                                 

         ১২                                                                               

              জ                               ও           জ                           

                                 জ । 
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প্রণফ অধ্যায় 

প্রওল্পেভ বভড 

 

১.১. ধঝভূবফ 

১.১.১. বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষাভ ধঝভূবফ 

“উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ” যীর ষও ঘমফাদ প্রওল্পেভ বদবড় 

ধবভীক্ষড ফীক্ষাটি ধবভওেদা ফন্ত্রডামল্পয়ভ াস্তায়দ ধবভীক্ষড  ভল্যায়দ বপাক ওতৃষও ধবভঘাবমঢ লল্পে। াাংমাল্পতয 

ভওাল্পভভ লায়ঢায় ধল্লী উন্নয়দ  ফায় বপাল্পকভ অথীদস্ত ফায় অবথতপ্তভ এই প্রওেটি াস্তায়দ ওভল্পঙ। প্রওেটিভ 

াস্তায়দওাম জুমাই ২০১৬ থণল্পও জুদ ২০২১ াম ধব ষন্ত এাং থফাঝ প্রওে ব্যয় ১৫১৫৭.০৩ মক্ষ ঝাওা। ঘমফাদ এ প্রওল্পেভ 

উল্পেশ্যগুল্পমা ওঢটুকু াস্তাবয়ঢ লল্পে ঢা ধব ষাল্পমাঘদা  ধব ষল্পক্ষড; প্রওল্পেভ আঢায় াংগৃলীঢ/াংগৃলীঢব্য ববপন্ন ধণ্য, 

বদফ ষাডওাচ  থা ক্রল্পয়ভ (Procurement) থক্ষল্পত্র প্রঘবমঢ আইদ  ববথফামা, বধবধএ ২০০৬  বধবধআভ ২০০৮ এভ 

বদল্পত ষযদা বণাবণপাল্প প্রবঢধামদ ওভা লল্পে বওদা থ বরল্পয় বদবড় ধবভীক্ষড ওভাভ চন্য ধবভওেদা ফন্ত্রডামল্পয়ভ 

াস্তায়দ ধভীবক্ষড  ভল্যায়দ বপাল্পকভ অবথদস্ত ধভীবক্ষড  ভল্যায়দ থ্ভ-৮ ওতৃষও ফীক্ষাটি লাল্পঢ থদয়া লল্পয়ল্পঙ। 

উল্পল্লবঔঢ প্রওল্পল্লভ বদবড় ধভীবক্ষড ওাচটি ধবভঘামদাভ চন্য আউঝল্পাব ষাং এভ ফাধ্যল্পফ বটবধব গ্রুধ-থও ধভাফয ষও নাফ ষ 

বলল্পল্প বদল্পয়াক থতয়া লল্পয়ল্পঙ। 

১.১.২. প্রওল্পেভ ধঝভূবফ  

 

“উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ” যীর ষও প্রওেটি (১) দুগ্ধ উৎধাতদ 

 াচাভচাঢওভল্পডভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ গ্রাফীড দাভীল্পতভ ওফ ষাংস্থাদ  তাবভদ্র হ্রা, (২) কাপী/ফবলল্পরভ চাঢ উন্নয়দ  

ম্পত সৃবি  (৩) দাভীভ ক্ষফঢায়দ এই বঢদটি উল্পেশ্য াথল্পদভ চন্য াস্তায়দ ওভা লল্পে।  প্রওেটি তাবভদ্র ম্যাধ অনুবায়ী 

অবঢতবভদ্র ২৫টি থচমাভ ৫০টি উধল্পচমায় াস্তায়ল্পদভ মল্পক্ষে গ্রলড ওভা লল্পয়ল্পঙ।   

  

স্বাথীদঢাভ ধভ থণল্পও দাভী উন্নয়ল্পদ াাংমাল্পতল্পযভ অচষদ অঢেন্ত উৎালব্যাঞ্জও। ঢল্প এঔল্পদা পুরুল্পরভ তুমদায় দাভীভ 

াক্ষভঢা লাভ, ওফ ষাংস্থাদ  ফজুবভ ওফ। ঢদুধবভ ম্পবি অচষদ  অণ ষনদবঢও ওফ ষওাল্পে প্রল্পয  বদ্ধান্ত গ্রলল্পড দাভীভ 

ক্ষফঢায়দ ীবফঢ। ঢষফাল্পদ বরয়টি বদল্পয় দাদাবথ কল্পরডা  ম্পাবতঢ উন্নয়দ ওাব ষক্রফ াস্তাবয়ঢ  ঘমফাদ ণাওল্পম 

থগুল্পমাল্পঢ অবথওাাংয থক্ষল্পত্র দাভীভ ফস্যামী বণাবণপাল্প পৄুঁল্পঝ উল্পঞবদ এাং থবল্পলতু ফাল্পচ এঔল্পদা দাভী-পুরুর বরম্য 

বদ্যফাদ ভল্পয়ল্পঙ থল্পলতু ববপন্ন উন্নয়দ ওফ ষওাল্পে দাভীভ ঢষফাদ অস্থাভ উন্নয়ল্পদভ স্বাল্পণ ষ াচাভ ঘাবলতাবপবিও  অণ ষনদবঢও 

ধণ্য  থা উৎধাতদল ওবঢধয় আণ ষ-াফাবচও ইন্টাভল্পপদযল্পদ বত্নাদ লয়া প্রল্পয়াচদ।    

 

ঐবঢলেকঢপাল্প করু-ফবলর ধামদ আফাল্পতভ গ্রাফীড চদল্পকাষ্ঠীভ গুরুত্বপূড ষ থধযা এাং দুথ লল্পে থব থওাদ বঘাল্পভ আতয ষ  ঔাদ্য। 

বকঢ ওয়ও তযল্পও  ধায়াভ টিমাভ  থোল্পভভ ফঢ কৃবর বন্ত্রধাবঢভ দ্রুঢ প্রাল্পভ  কৃবর  ধবভলড ঔাল্পঢ করু-ফবলল্পরভ 

ব্যলাভ ওল্পফল্পঙ। ঢল্প ফাাং  দুল্পথভ ক্রফথ ষফাদ ঘাবলতা বফঝাল্পঢ করু-ফবলর ধামদ বৃবদ্ধ ধাল্পে। ঢণাবধ, ওফ 

উৎধাতদযীমঢা, উন্নঢ চাল্পঢভ অনুধবস্থবঢ এাং আদৄবদও ধবভঘামদ থওৌযম ম্পল্পওষ জ্ঞাল্পদভ অপা, গুডকঢফাদ ম্পন্ন 

থকাঔাল্পদ্যভ অপা, পু ুঁবচ খাঝবঢল বধডদ সুবথাভ অপাল্প করু-ফবলর ধামদ  দুথ উৎধাতদ প্রঢোবযঢ ফাত্রায় বৃবদ্ধ ধায়বদ। 

অধভবতল্পও, ক্রফথ ষফাদ চদাংখ্যাভ ঘাল্পধ দ্রুঢ কৃবরচবফ হ্রা ধাল্পে  লাইব্রীট নল্পমভ আাত াড়ায় থকাঔাদ্য উৎধাতদ 

লায়ও থতযীয় চাল্পঢভ নম হ্রা ধাল্পে । ঢদুধবভ, অধবভওবেঢ অওাঞাল্পফা বদফ ষাড, দকভায়দ, ইঢোবতভ নল্পম ঔাম, বম 

দতী, প্লাদ ভূবফ পভাঝ লল্পয়  চমাদ্ধঢা সৃবি লল্পয় কৃবরচবফ হ্রা ধাল্পে। ঢাই থকা-ঔাদ্য হ্রা ধাল্পে । থই াল্পণ অ-কৃবর 

ঔাঢ ওাাংবক্ষঢ লাল্পভ দা াড়ায় কৃবর ঔাঢ ক্রফথ ষফাদ চদাংখ্যাভ ঘাল্পধ (Overburdened) বধি লল্পে। অবথওন্তু াাংস্কৃবঢও 

াথাভ তরুদ দাভী শ্রফ নম ঔাল্পঢভ াল্পণ ভেঢই লয়দা। ওাভড, দাভী াবড়ভ াইল্পভ ওাচ ওরুও ফাচ ঢা ঘায় দা। ঢদুধবভ 

গ্রাফীড অকৃবর ওফ ষওােগুল্পমাভ বওছুঝা বওায খঝল্পম লস্তবযে চাঢীয় ওাল্পচভ াচাভ ীফাদ্ধঢা ভল্পয়ল্পঙ। নল্পম এওবতল্পও 

বওে ওফ ষাংস্থাদ দা ণাওায় আফাল্পতভ অবথওাাংয গ্রাফীড চদকড পূড ষ বদল্পয়াল্পকভ ওাচ দা থধল্পয় ওফ-বদল্পয়াবচঢ ণাওল্পঙ এাং 

এফদ ওফ-বদল্পয়াবচঢ (Under employed) চদযবি থল্পড় ঘল্পমল্পঙ। অন্যবতল্পও  উৎধাতদ  ভভাল্পলভ খাঝবঢ পূভল্পড 

থতয গুড়া দুল্পথভ আফতাবদ ওভল্পঢ াধ্য লল্পে। ঢষফাল্পদ বতবদও ২৫০ বফ.বম. দুথ প্রল্পয়াচল্পদভ  বধভীল্পঢ বতবদও প্রাপ্যঢা ফাত্র 

৪৩ বফ.বম. (সূত্র: চাঢীয় ধশুম্পত উন্নয়দ দীবঢফামা-২০০৭)। ২০১৬ ল্পদ ১৩০,০০০ ঝদ গুড়া দুথ আফতাবদ লল্পয়ল্পঙ বা 

১,০৪০,০০০ ঝদ ঢভম দুল্পথভ ফাদ (ঢথ্যসূত্র: Daily Star 18 May 2019)। থই াল্পণ ৭,২৭৫,০০০ ঝদ ঢভম দুথ 
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উৎধাতদ ল দুল্পথভ াবর ষও প্রাপ্যঢা তাড়ায় ৮,৩১৫,০০০ ঝদ। এল্পঢ ফাণাবধছু প্রাপ্যঢা ২০১৬ ল্পদ ১৪২ বফবম বমঝাল্পভ উন্নীঢ 

লল্পয়ল্পঙ। ঢণাবধ প্রল্পয়াচল্পদভ তুমদায় ৪৩% খাঝবঢ ভল্পয় বায়। এই থপ্রবক্ষঢ (backdrop) বল্পঘদায় এ উন্নয়দ প্রওেটি 

াস্তায়দ  ওভা লল্পে ।  
 

১.২. প্রওল্পেভ াংবক্ষপ্ত বভড 

 

১. প্রওল্পেভ দাফ t “উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ 

(১ফ াংল্পযাবথঢ)” প্রওে 

২. উল্পদ্যাকী 

ফন্ত্রডাময়/বপাক 

t ধল্লী উন্নয়দ  ফায় বপাক 

৩. াস্তায়দওাভী াংস্থা t ফায় অবথতপ্তভ, ঠাওা 

৪. াস্তায়দওাম t থফয়াতওাম অনুল্পফাতল্পদভ 

ঢাবভঔ 

ভম থফয়াল্পতভ 

তুমদায় বৃবদ্ধ 

 ষল্পযর অনুল্পফাবতঢ 

থফয়াল্পতভ তুমদায় বৃবদ্ধ  

৪.১. ভম অনুল্পফাবতঢ 

থফয়াত 

t জুমাই, ২০১৬-জুদ, ২০২১ ২৮-০৬-২০১৬ - - 

৪.২. ১ফ াংল্পযাবথঢ থফয়াত t জুমাই, ২০১৬-জুদ, ২০২১ ০৮-০৪-২০১৮ - - 

 

৫. অনুল্পফাবতঢ ব্যয় t থফাঝ ব্যয় (মক্ষ 

ঝাওায়) 

বচব ভম অনুল্পফাবতঢ 

ব্যল্পয়ভ তুমদায় বৃবদ্ধ 

 ষল্পযর অনুল্পফাবতঢ 

ব্যল্পয়ভ তুমদায় বৃবদ্ধ 

৫.১. ভম অনুল্পফাবতঢ ব্যয় t ১৫১৫৭.০৩ ১৫১৫৭.০৩ - - 

৫.২. ১ফ াংল্পযাবথঢ ব্যয় t ১৫১৫৭.০৩ ১৫১৫৭.০৩ - - 

৬. প্রওে এমাওা t বপাকঃ ৭টি থচমাঃ ২৫টি উধল্পচমাঃ ৫০টি 

ঢথ্য সূত্র: ১ফ াংল্পযাবথঢ ( ষল্পযর) আভবটবধবধ (২০১৮) 

 

১.৩. প্রওল্পেভ উল্পেশ্য 

 

১. কাপী ধামদ, দুথ উৎধাতদ  বধ   ভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ গ্রাফীড ফবলমাল্পতভ তাবভদ্রে হ্রা  চীবওাভ ব্যস্থা;   

২. কাপী/ফবলর এভ চাঢ উন্নয়দ  ম্পত সৃবি;  

৩. গ্রাফীড ফবলমাল্পতভ ক্ষফঢায়দ; 

 

১.৪ প্রওে অনুল্পফাতদ  াংল্পযাথদ  

 

“উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ” যীর ষও ঘমফাদ প্রওেটি াাংমাল্পতয 

ভওাল্পভভ লায়ঢায়  এওও অণ ষায়ল্পদ ধল্লী উন্নয়দ  ফায় বপাল্পকভ অথীদস্থ ফায় অবথতপ্তভ এই প্রওেটি াস্তায়দ 

ওভল্পঙ। প্রওেটিভ াস্তায়দ ওাম জুমাই ২০১৬ থণল্পও জুদ ২০২১ াম ধব ষন্ত এাং থফাঝ প্রওে ব্যয় ১৫১,৫৭.০৩ মক্ষ ঝাওা। 

প্রওে াংল্পযাথল্পদভ ওাভড বলল্পল্প উল্পল্লঔ ওভা বায় থব, প্রওল্পেভ সুষ্ঠ াস্তায়ল্পদভ চন্য আবশ্যও ওবঢধয় অাংল্পকভ অনুকূল্পম 

অপ্রতুম ভাে ণাওায় প্রওল্পেভ সুষ্ঠ াস্তায়ল্পদভ ফস্যা লয়। থই থপ্রবক্ষল্পঢ কঢ ১৮/০৩/২০১৮ বরঃ ঢাবভল্পঔ প্রওে বিয়াবভাং 

ওবফটিভ পাভ বদ্ধান্ত থফাঢাল্পও প্রওল্পেভ উল্পেশ্য  মক্ষে অণ ষায়ল্পদভ থভদ  উৎ, প্রওে এমাওা, চদম, ধভাফয ষও এাং 

বাদালল্পদভ াংখ্যা  ববপন্ন ওাব ষামী অধবভঢীঢ থভল্পঔ  থফাঝ ব্যয় অনুল্পফাবতঢ বটবধবধভ ফল্পধ্য ীফাদ্ধ থভল্পঔ প্রওেটিভ 

প্রণফ াংল্পযাথদী সুধাবভয ওভা লয়। থ আল্পমাল্পও প্রণফ াংল্পযাবথঢ বটবধবধ পুদ ষকঞদ ওভা লল্পয়ল্পঙ। উি াংল্পযাবথঢ বটবধবধল্পঢ 

চদল্পমভ থঢদ পাঢাবত, জ্বামাদী এাং ধভাফয ষও ঔাঢ লল্পঢ অণ ষ হ্রা ওল্পভ অন্যান্য আনুরবিও ব্যয় বৃবদ্ধভ প্রস্তা ওভা লয়। 

 

১.৫ প্রওল্পেভ অণ ষায়ল্পদভ অস্থা 

 

ঙভবপবিও এবটবধ ভাে  ব্যয় ধব ষাল্পমাঘদা ওল্পভ থতঔা বায় থব, প্রওল্পেভ প্রণফ ঙল্পভ ২০১৬-২০১৭ অণ ষঙল্পভ ভাে বঙম 

৮২.৯৩ মক্ষ ঝাওা, বওন্তু এবটবধ অনুবায়ী ভাে লল্পয়বঙম ৮৫ মক্ষ ঝাওা। প্রওল্পেভ আঢায় ব্যয় লল্পয়বঙম ৮২.৯৩ মক্ষ ঝাওা 

বা াংল্পযাবথঢ এবটবধ ভাল্পেভ ৯৭.৫৬%। অধভবতল্পও ২০১৭-২০১৮ অণ ষঙল্পভ থফাঝ ৩৪৭৮ মক্ষ ঝাওা অণ ষ ভাে লয়, অণ ষ 

ঙাড় লয় ৩৪৭৮ মক্ষ ঝাওা এাং ব্যয় লয় ৩৪০৩.৬১ মক্ষ ঝাওা বা ঙল্পভভ থফাঝ ভাল্পেভ ৯৮%। ২০১৮-১৯ অণ ষঙল্পভ থফাঝ 
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৭২৪২.০০ মক্ষ ঝাওা অণ ষ ভাে লয়, এবপ্রম ২০১৯ ধব ষন্ত অণ ষ ঙাড় লয় ৭২৪২.০০ মক্ষ ঝাওা এাং ব্যয় লয় ৩৩৩৪.২২ মক্ষ 

ঝাওা বা ঙল্পভভ থফাঝ ভাল্পেভ ৪৬%। থফাঝ বটবধবধ াংস্থাদ ১৫১৫৭.০৩ মক্ষ ঝাওাভ তুমদায় এবপ্রম ২০১৯ ধব ষন্ত বঢদ ঙল্পভ 

এবটবধ ভাে  অণ ষ ঙাড় ৭১% বওন্তু ব্যয় লল্পয়ল্পঙ ৪৫%। ভমঢ ২০১৮-১৯ ল্পদভ এবপ্রল্পমভ অণ ষ ঙাড় ব্যয় বধবঙল্পয় থভল্পঔল্পঙ। 

ধভঢী ২ ফাল্প অণ ষ ব্যয় প্রণফ ১০ ফাল্পভ ব্যয় ঙাবড়ল্পয় থকল্পম মক্ষে অচষদ ওভা বাল্প ।  
    

থঝবম ১.১: প্রওল্পেভ ঙভবপবিও ভাে, অণ ষ ঙাড়  ব্যয় ধবভওেদা 

                                                                                                                                     (মক্ষ ঝাওায়) 

থফাঝ প্রওে 

ব্যয় 
অণ ষঙভ 

অনুল্পফাবতঢ 

আভবটবধবধ’থঢ আবণ ষও 

াংস্থাদ 

এবটবধ/ 

আভবটবধবধ’ভ 

ভাে 

ঙাড়কৃঢ 

অল্পণ ষভ 

ধবভফাড 

ব্যবয়ঢ অল্পণ ষভ 

ধবভফাড  

অব্যবয়ঢ 

অণ ষ ফধ ষদ 

াংক্রান্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫১৫৭.০৩ 

২০১৬-২০১৭ 
৮২.৯৩ 

৮৫.০০ ৮৫.০০ 
৮২.৯৩ 

(৯৭.৫৬%) 
২.০৭ 

২০১৭-২০১৮ 
৩৪৭৮.০০ 

৩৪৭৮.০০ ৩৪৭৮.০০ 
৩৪০৩.৬১ 

(৯৮%)  
৭৪.৩৯ 

২০১৮-২০১৯ 
৭২৪২.০০ 

৭২৪২.০০ ৭২৪২.০০ 
৩৩৩৪.২২ 

(৪৬.০৪%)  

এবপ্রম 

২০১৯ ধব ষন্ত 

২০১৯-২০২০ ৩৯৫১.৬৫ - - - - 

২০২০-২০২১ ৬৫৬.০০ - - - - 

থফাঝ: ১৫১৫৭.০৩ ১০৮০৫.০০ ১০৮০৫.০০ ৬৮২০.৭৬   

যঢওভা (ল্পফাঝ প্রওে 

ব্যল্পয়ভ তুমদায়)   

১০০% 
৭১.২৯% ৭১.২৯% ৪৫.০১% - 

Z_¨m~Î: AvBGgBwW gvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b এবপ্রম, 20১৯ 

 

১.৬ প্রওে ওাব ষক্রল্পফভ থওৌযম 

স্থাবয়ত্বযীমপাল্প প্রওেটিভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ গ্রাফীড দাভীল্পতভ লায়ঢাভ চন্য আঢষও ঢলবম কঞদ  ধবভঘামদা ওভা 

লল্প। এ বরয়টি বদল্পে ড ষদা ওভা লল্পমাঃ 

ও) আঢষও ঢলবম ধবভঘামদা ধদ্ধবঢঃ  

১।                 : সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ ধবভঘাবমঢ দুগ্ধ ফায় উন্নয়দ আঢষও ঢলবম। 

২।        উৎ : উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদ বাত্রাভ উন্নয়দ 

প্রওল্পেভ ১২০০০.০০ মক্ষ ঝাওাভ ম্পত লায়ঢা ঢলবম  

৩।ঢলবম ব্যালাভ এমাওা  : প্রওল্পেভ অন্তর্ভ ষি ২৫ টি থচমাভ ৫০ টি উধল্পচমা। 

৪।           : বটবধবধ থফাঢাল্পও এ ঢলবম ব্যলাল্পভ উল্পেশ্য লল্পে দুগ্ধ ফাল্পয়ভ ওাব ষক্রফ ম্প্রাভড 

 থটইভী এন্টাভপ্রাইচ থটপমধল্পফন্ট। থ থাভাাবলওঢায় এ ঢলবল্পমভ সুবথাল্পপাকী লল্প 

“উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদ বাত্রাভ ফাদ 

উন্নয়দ” প্রওে এভ আঢায় কঠিঢ ১০০ টি ফায় বফবঢভ বদ্যফাদ  পবষ্যৎ 

তস্যকড বাভা এমাওাভ স্থায়ী াবন্দা, ওফ ষক্ষফ য়ল্পভ ধবভশ্রফী, ইবঢাঘও 

ফল্পদাপাাধন্ন ফবলমা এাং প্রওের্ভি এমাওায় থটইভী এন্টাভপ্রাইচ থটল্পপমধল্পফন্ট  

ম্প্রাভডভমও ওাল্পচ উল্পদ্যাকী ফায় বফবঢ।  ফায় বফবঢভ উল্পেশ্য লল্প প্রওে 

এমাওাভ ঔাফাভীল্পতভ ওদা াংগ্রল, প্রচদদ স্বাস্থে  বঘবওৎা লায়ঢা, উৎধাবতঢ দুল্পথভ 

ফাদ াংভক্ষড  াচাভচাঢওভল্পডভ সুবথা সৃবি এাং কাপী ধামল্পদভ উৎকৃি অনুযীমদ 

বরল্পয় ব্যলাবভও প্রবযক্ষড প্রতাদ।   

৫। ল্প ষাচ্চ ঋড ীফা  : যাংওভ চাল্পঢভ ২ টি ওদা ক্রল্পয়ভ এওচদ উধওাভল্পপাকী তস্য ল্প ষাচ্চ ১,২০,০০০/- 
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ঝাওা ম্পত লায়ঢা ধাল্পদ। বাভ ফল্পধ্য ১০০,০০০/- ঝাওা লল্প ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য,  

২০,০০০/- ঝাওা লল্প ওাব ষওভী ভৄমথদ। ঢল্প এন্টাভপ্রাইচ থটল্পপমধল্পফল্পন্টভ থক্ষল্পত্র 

উধভেি বল্পঘদায় ম্পত লায়ঢাভ ধবভফাড বদথ ষাবভঢ লয়।  

 ৬।                : (ও) ঋড প্রাবপ্তভ চন্য তস্যকড াংবিি উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষাভ বদওঝ বদথ ষাবভঢ 

নভল্পফ আল্পতদ তাবঔম ওল্পভদ। 

(ঔ) াংবিি ফায় বফবঢভ এাং উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষা আল্পতদওাভীভ থবাগ্যঢা 

 প্রাপ্যঢা বল্পঘদা ওল্পভ সুধাবভযল ঋল্পডভ আল্পতদ ফঞ্জুভওাভী ওতৃষধক্ষ অবঢবভি 

বদন্ধল্পওভ ওাল্পঙ থপ্রভড ওল্পভদ। 

(ক) আল্পবতঢ ঋড ফঞ্জুভীভ ঝাওা ব্যাাংও থঘল্পওভ ফাধ্যল্পফ বঢভড ওভা লয়। 

(খ) ঋড গ্রবলঢা ৩০০/- ঝাওাভ দদ জুবটবযয়াম িোল্পম্প ঋড  াবপ ষ ঘাচষ ধবভল্পযাল্পথভ 

অবিওাভদাফা প্রতাদ/ ঋড ব্যলাভ  ধবভল্পযাথ াংক্রান্ত চুবি ম্পাতদপূ ষও ঋড গ্রলড 

ওল্পভদ। 

৭।              

 

 

: (ও) ব্যবি তল্পস্যভ থক্ষল্পত্র ঋড গ্রলল্পডভ ঢাবভঔ লল্পঢ ল্প ষাচ্চ ১২ (াভ) ফা ফয় 

অবলঢ লয়াভ ধভ লল্পঢ ফাবও ৪,০০০/-ঝাওা লাল্পভ ম্পত লায়ঢা/ ঋল্পডভ আম 

ধবভল্পযাথ ওভল্পদ।  

(ঔ) আতায়কৃঢ ঋল্পডভ ঝাওা “সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ ধবভঘাবমঢ দুগ্ধ ফায় উন্নয়দ 

আঢওষ ঢলবম” বযল্পভাদাল্পফ ধবভঘাবমঢ ব্যাাংও বলল্পল্প চফা লয়। 

(ক) াংবিি উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষা, বফবঢল্পঢ বদল্পয়াককৃঢ নোববমল্পঝঝভল 

বফবঢভ ব্যস্থাধদা ওবফটি বঢভডকৃঢ ঋড আতাল্পয়ভ তাবয়ত্ব ধামদ ওল্পভদ।  

৮।                   

      

: (ও) প্রওে ধভঢী ঋড গ্রলডওাভী তস্যকড ঋল্পডভ বওবস্ত ধবভল্পযাথ ওাল্পম গৃবলঢ ঋল্পডভ 

উধভ াবর ষও ৪% লাল্পভ াবপ ষ ঘাচষ এওওামীদ ধবভল্পযাথ ওল্পভদ। াবপ ষ ঘাল্পচষভ ৪% 

এভ ফল্পধ্য অবন  চদম ধবভঘামদ ব্যয় াত ২% ঢলবম ম্প্রাভড বলল্পল্প 

ব্যহৃঢ লয়।  

(ঔ) আতায়কৃঢ াবপ ষ ঘাচষ “দুগ্ধ ফায় াবপ ষ ঘাচষ ঢলবম” বযল্পভাদাল্পফ ধবভঘাবমঢ 

ব্যাাংও বলা খুল্পম াংভক্ষড ওভা লয়। 

(ক) বণাবণপাল্প আতায় াল্পধল্পক্ষ াবপ ষ ঘাচষ লল্পঢ ভমঢ বফবঢল্পঢ ওফ ষভঢ 

নোববমল্পঝঝভ এভ ফাবও থঢদ াকুল্পল্য-১৫,০০০/- ঝাওা এাং ব্যস্থাধও ওবফটিভ 

বদ্ধান্তক্রল্পফ আশ্যওীয় বফবঢ ধবভঘামদ ব্যয় াত ফাবও ল্প ষাচ্চ ৩,০০০/- ঝাওা 

ব্যয় ওভা লয়। 

এঙাড়া ঢলবম প্রাবপ্তভ াল্পধল্পক্ষ প্রল্পবাচে থক্ষল্পত্র বফবঢভ অবন পাড়া ল্প ষাচ্চ ২,৫০০/- 

ঝাওা ব্যয় ওভা বাল্প। উল্পল্লখ্য ওম ব্যয় বণাবণ প্রফাড াংভক্ষড াল্পধল্পক্ষ ব্যাাংও 

থঘল্পওভ ফাধ্যল্পফ ম্পাতদ ওভা লয়। 

এন্টাভপ্রাইচ থটল্পপমধল্পফল্পন্টভ চন্য ম্পত লায়ঢা গ্রলডওাভী বফবঢভ থক্ষল্পত্র  াবপ ষ 

ঘাল্পচষভ লাভ লল্প ৪%, বাভ ফল্পধ্য ২% উল্পেশ্য পূভল্পডভ যল্পঢষ উি বফবঢ ব্যলাভ ওভল্পঢ 

ধাভল্প এাং াওী ২% ঢলবম ম্প্রাভল্পড ব্যহৃঢ লল্প । 

৯।                

            

: উধওাভল্পপাকী তস্য বণবণপাল্প ঋড  াবপ ষ ঘাচষ ধবভল্পযাথ াল্পধল্পক্ষ লায়ঢা 

গ্রলল্পডভ থবাগ্য লল্পদ। ঢল্প ধভ ধভ ৩ াভ ম্পত লায়ঢা গ্রলল্পডভ ধভ বল্পযর বল্পঘদা 

ব্যবঢঢ ম্পত লায়ঢা প্রাবপ্তভ থবাগ্য বল্পবঘঢ লল্পদ দা।  

(ঔ) আ ষঢও ম্পত লায়ঢা  

 

ঢলবম ব্যস্থাধদা 

: 

 

 

১।                  ১০০টি ফায় বফবঢভ ঘমফাদ ম্পত লায়ঢা ধবভঘামদাভ চন্য াংবিি উধল্পচমায় 
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সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ ধবভঘাবমঢ দুগ্ধ ফায় উন্নয়দ আঢওষ ঢলবম” বযল্পভাদাল্পফ এওটি ওল্পভ ব্যাাংও বলা ণাওল্প। উি 

ব্যাাংও বলাভল অবঢবভি বদন্ধও (ইবধবধ)/প্রািদ প্রওে ধবভঘামল্পওভ স্বাক্ষল্পভ প্রঘবমঢ লল্প এাং বঢবদ ধবভঘামও, দুগ্ধ 

ফায় উন্নয়দ আঢওষ ঢলবম বলল্পল্প অবলঢ লল্পদ। এ দুটি ব্যাাংও বলল্পল্প াংভবক্ষঢ ঝাওাভ সুতল বলা াংভক্ষড ওভা 

লল্প।  

২।  ঢওষ ঢলবল্পমভ উৎ লল্প “ঊন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদ বাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ” 

যীর ষও প্রওল্পেভ ভৄতয় ম্পত লায়ঢা ঢলবম।                                                      

              

৩।            দ ফল্পয় ভােকৃঢ অণ ষ াংবিি বফবঢল্পঢ ব্যহৃঢ লল্প। ঢল্প দুগ্ধ ঔাল্পঢভ উন্নয়দ  ম্প্রাভড  

ওাব ষক্রল্পফভ নমঢাভ মল্পক্ষে অবথওঢভ তাবভদ্র প্রড এমাওায় ঢলবম স্থাদান্তবভঢ ওভা লল্প। 

৪।                                                                                                   

                                         / প্রওে ধবভঘামও অনুল্পফাতদওাভী ওতৃষধল্পক্ষভ তাবয়ত্ব ধামদ ওভল্পদ। 

ঢাল্পও প্রল্পয়াচদীয় ওাল্পচ  লায়ঢা প্রতাদ ওভল্প ফায় অবথতপ্তল্পভভ প্রওে াস্তায়দ  ফবদঝবভাং যাঔা।   

(ক) প্রওেভূি বফবঢভ নোববমল্পঝঝভ 

প্রওে এভ আঢায় বদল্পয়াবচঢ নোববমল্পঝঝভকড উধভেিঢাভ বপবিল্পঢ দতুদপাল্প প্রওে ফাবপ্তভ ঢাবভঔ লল্পঢ অস্থায়ী বপবিল্পঢ 

ঘাকুবভল্পঢ পুড:লাম লল্পদ এাং আতায়কৃঢ াবপ ষ ঘাচষ লল্পঢ দতুদ বদল্পয়াকধল্পত্র উল্পল্লবঔঢ ধবভফাল্পড থঢদ পাঢা গ্রলল্পড 

অিীওাভদাফা প্রতাদ ওভল্পদ। উি নোববমল্পঝঝভকড  বণাভীবঢ পূল্প ষভ ন্যায় বফবঢভ থযয়াভ িয় আতায়, থভওট ষ ধত্র 

বমবধদ্ধওভড, ঋড  াবপ ষ ঘাচষ আতায়  ব্যাাংল্পও চফা এাং উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষাভ বদওঝ ওাব ষ াংবিি ওম বরল্পয় 

বভল্পধাঝ ষ ওভল্পদ। থওাদ বফবঢল্পঢ নোববমল্পঝঝল্পভভ ধত শূন্য লল্পম ফায় অবথতপ্তভ ফন্ত্রডামল্পয়ভ ধব ষায়ক্রল্পফ শূন্য ধত পূভল্পডভ 

ব্যস্থা গ্রলড ওভল্প। 
 

ঢাঙাড়া বফবঢভ ঋড ওাব ষক্রফল অন্যান্য ওাব ষাবত সুষ্ঠ পাল্প ম্পাতল্পদভ সুবথাল্পণ ষ উধল্পচমা ফায় অবনাল্পভভ অনুল্পফাতদ 

ক্রল্পফ বফবঢ ওতৃষধক্ষ স্থাদীয় পাল্প এওচদ ঔেওামীদ ওফ ষঘাভী বদল্পয়াক বতল্পঢ ধাভল্পদ। আতায়কৃঢ াবপ ষ ঘাচষ লল্পঢ ঢাভ থঢদ 

প্রতাদ ওভা লল্প।  
 
 

(খ) প্রবযক্ষড  

প্রওে ধভঢী ফল্পয় এ প্রওল্পেভ পুভাঢদ  দতুদ তস্যল্পতভল্পও ভাচস্ব  ফায় উন্নয়দ ঢলবম এভ আঢায় বদয়বফঢ পাল্প 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লল্প। 

(গ) ধবভীক্ষড 

১।                                                      ওাব ষক্রফ বদয়বফঢ ঢতাভবওভ তাবয়ত্ব ধামদ ওভল্প। 

াংবিষ্ঠ থচমা  উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষা স্থাদীয় ধব ষাল্পয় ম্পত লায়ঢা ঢলবম বঢভড, ঢলবল্পমভ বণবণ ব্যলাভ  আতায় 

ল াফবগ্রওপাল্প বফবঢভ ওাব ষক্রফ ঢতাভবও ওভল্পদ এাং বদথ ষাবভঢ ঙল্পও প্রবঢফাল্প অগ্রকবঢ প্রবঢল্পতদ ফায় অবথতপ্তল্পভ 

াস্তায়দ  ফবদঝবভাং যাঔায় থপ্রভড ওভল্পদ।  

২।  ঢষও ঢলবম ওাব ষক্রল্পফভ অগ্রকবঢ প্রবঢ বঢদ ফা অন্তভ ধল্লী উন্নয়দ  ফায় বপাকল্পও ফায় অবথতপ্তভ ওতৃষও 

অবলঢ ওভা লল্প। 

৩।                                                           ফ াস্তায়দ ধবভীক্ষড  ভল্যায়ল্পদভ চন্য 

বদন্ধও  ফলাধবভঘামল্পওভ থদতৃল্পত্ব বদেরুধ এওটি ধবভীক্ষড ওবফটি ণাওল্প।  

৪।         ওাব ষক্রল্পফভ স্বেঢা  চাবতবলঢাভ মল্পক্ষে ব্যাাংও বলাভল ধল্লী উন্নয়দ  ফায় বপাক এাং ফায় 

অবথতপ্তভ ওতৃষও থব থওাদ ফল্পয় বদভীক্ষাভ চন্য উন্ুি ভাঔল্পঢ লল্প। 

ধবভীক্ষড ওবফটিঃ  

১। বদন্ধও  ফলাধবভঘামও, ফায় অবথতপ্তভ পাধবঢ 

২। অবঢবভি বদন্ধও (ইবধবধ), ফায় অবথতপ্তভ তস্য 

৩। াংবিি ওফ ষওঢষা, ধল্লী উন্নয়দ  ফায় বপাক তস্য 
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৪। ভেগ্ন বদন্ধও, (ধবভওেদা  উন্নয়দ), ফায় অবথতপ্তভ তস্য 

৫। প্রবঢবদবথ (উধ-ফলাব্যস্থাধও ধত ফব ষাতায়), াাংমাল্পতয দুগ্ধ ফায়, ইউবদয়দ বমঃ, বফল্ক বপঝা  তস্য 

৬। ভেগ্ন বদন্ধও (াস্তায়দ  ফবদঝবভাং), ফায় অবথতপ্তভ তস্য িান/ তস্য বঘ 

 

১.৭ প্রওল্পেভ প্রথাদ প্রথাদ ওাব ষক্রফ 
 

 ১.  বটবধবধ’থঢ উল্পল্লবঔঢ ২৫টি থচমাভ ৫০টি উধল্পচমা লল্পঢ থফাঝ ১০,০০০ চদ সুবথাল্পপাকী বদ ষাঘদ। 

 ২.  বদ ষাবঘঢ সুবথাল্পপাকীকডল্পও কাপী ধামদ  ফায় ব্যস্থাদা বরল্পয় প্রবযক্ষড প্রতাদ। 

 ৩. প্রবযক্ষডপ্রাপ্ত সুবথাল্পপাকীকডল্পও ২টি ওল্পভ ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য (৫০,০০০×২)=১০০,০০০.০০ ঝাওা ঋড এাং ক্রয়কৃঢ 

ওদাভ প্রণফ ঙল্পভভ ঔাদ্য  আনুরাংবকও ব্যয় বদ ষাল্পলভ চন্য (১০,০০০×২)=২০,০০০.০০ ঝাওা ওল্পভ ওাব ষওভী ভমথদ 

ঋড বলাল্প প্রতাদ ওভা লল্প। 

 ৪. প্রবঢটি উধল্পচমায় সুবথাল্পপাকীল্পতভ ক্রয়কৃঢ কাপীভ ধবভঘব ষা এাং প্রওল্পেভ ঋড ওাব ষক্রফ  বফবঢভ ওাব ষক্রফ ঢতাভবওভ 

চন্য ১চদ ওল্পভ নোববমল্পঝঝভ এাং ক্রয়কৃঢ কাপীভ প্রাণবফও বঘবওৎা থা  কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ চন্য ১চদ ওল্পভ 

কৃবত্রফ প্রচদদওাভী (এএমএনআই) বদল্পয়াক প্রতাদ।  

     ৫.  বদ ষাবঘঢ সুবথাল্পপাকীকডল্পও ক্রয়কৃঢ কাপীভ বদয়বফঢ ঝীওা তাদ এাং উন্নঢ চাল্পঢভ খাল্পরভ ঘার উৎাবলঢওভল্পড 

লায়ঢা প্রতাদ। 

     ৬.   প্রওল্পেভ উল্পেশ্য াস্তায়ল্পদ স্থাদীয় প্রাবডম্পত তপ্তভ  বফল্ক বপঝাভ াল্পণ ওাব ষওভ থবাকসূত্র স্থাধদ। 

       ৭. প্রওল্পেভ াস্তায়দ, ধবভীক্ষড এাং বভল্পধাটি ষাং এভ চন্য এওচদ Project Implementation and 

Monitoring Specialist এাং এওচদ Dairy Development Specialist বদল্পয়াক প্রতাদ। 

 

১.৮.  প্রওল্পেভ অাংকবপবিও আবণ ষও অগ্রকবঢ ধব ষাল্পমাঘদা  বল্পিরড 

 

“উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ (১ফ াংল্পযাবথঢ)” প্রওল্পেভ ভম 

অনুল্পফাবতঢ ব্যয় বঙম ১৫১,৫৭.০৩ মক্ষ ঝাওা।  ষল্পযর অনুল্পফাবতঢ আভবটবধবধ (১ফ াংল্পযাবথঢ) অনুবায়ী প্রওল্পেভ ব্যয় বঙম 

১৫১৫৭.০৩ মক্ষ ঝাওা। আইএফইবট ওতৃষও ধবভঘাবমঢ ফবদঝবভাং প্রবঢল্পতদ অনুবায়ী পুল্পভা প্রওে থফয়াল্পত ববপন্ন অণ ষ ঙল্পভ 

(২০১৬-২০১৭ থণল্পও ২০১৮-১৯ অণ ষ ঙল্পভভ জুদ ধব ষন্ত) প্রওল্পেভ অনুকূল্পম আভএবটবধ’থঢ ভাে প্রতাদ ওভা লল্পয়ল্পঙ 

১০৮,০৫.০০ মক্ষ ঝাওা, বা থফাঝ প্রওে ব্যল্পয়ভ ৭১%। ঢন্ল্পধ্য ২০১৮-১৯ অণ ষ ঙল্পভ ভাে  অভৄি ওভা লল্পয়ল্পঙ ৭২৪২.০০ 

মক্ষ ঝাওা; বা থফাঝ প্রওে ব্যল্পয়ভ ৪৭.৭৮%। এওই ফল্পয় ব্যয় লল্পয়ল্পঙ ৩৩৩৪.২২ মক্ষ ঝাওা বা থফাঝ প্রওে ব্যল্পয়ভ ২২%  

ঘমবঢ ল্পদভ আভএবটবধভ ৪৬%। এবপ্রম, ২০১৯ ধব ষন্ত প্রওল্পেভ ক্রফপুবঞ্জঢ ব্যয়  আবণ ষও অগ্রকবঢ থফাঝ প্রওে ব্যল্পয়ভ ৪৫%।      

  

থঝবম ১.২: াংল্পক্ষল্পধ প্রওল্পেভ অগ্রকবঢ াংক্রান্ত ঢথ্য (এবপ্রম, ২০১৯ ধব ষন্ত) 

(মক্ষ ঝাওায়) 

বরয়  ষল্পফাঝ ভওাবভ লায়ঢা থপৌঢ অচষদ (%) 

১) ভােকৃঢ ব্যয় ১৫১,৫৭.০৩ ১৫১,৫৭.০৩  

২) জুদ,২০১৮ াম ধব ষন্ত ক্রফপুবঞ্জঢ অগ্রকবঢ ৩৪,৮৬.৫৪ ৩৪,৮৬.৫৪ ২৩.০০% 

৩) ঘমবঢ অণ ষ ঙল্পভ (১৮-১৯) ভাে ল্পপৌঢ 

মক্ষেফাত্রা 

৭২৪২.০০ ৭২৪২.০০ ৪৭.৭৮% 

৪) ঘমবঢ ফাল্প অগ্রকবঢ ৭২.০৭ ৭২.০৭ ০.৪৭% 

৫) এবপ্রম, ২০১৯ ধব ষন্ত অগ্রকবঢ ৩৩৩৪.২২ ৩৩৩৪.২২ ২১.৯৯% 

৬) এবপ্রম,  ফা ধব ষন্ত অণ ষ ঙাড় ৭২৪২.০০ ৭২৪২.০০ ৪৭.৭৮% 

Z_¨m~Î: AvBGgBwW gvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b এবপ্রম, 201৯ 
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থঝবম ১.৩: অিবপবিও াস্তায়দ  অগ্রকবঢ ধব ষাল্পমাঘদা (এবপ্রম, ২০১৯ ধব ষন্ত) 

 

ক্রঃ দাং wWwcwc/AviwWwcwc Abyhvqx 
cÖKí Kv‡Ri wewfbœ As‡Mi 
bvg 

AvbygvwbK 
e¨q 

জুদ, ২০১৮ অণ ষ ঙভ 

ধব ষন্ত ক্রফপুু্বঞ্জঢ 

অগ্রকবঢ 

PjwZ eQi ২০১৮-

১৯ অণ ষঙল্পভভ 

মক্ষেফাত্রা 

২০১৮-১৯ অণ ষঙল্পভভ 

এবপ্রম, ২০১৯ ধব ষন্ত 

অগ্রকবঢ 

আবণ ষও াস্ত আবণ ষও াস্ত আবণ ষও াস্ত 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

১. থঢদ ৪৫৮.০০ ৪০.৯০ - ১৩৫.৫৮ - ৮০.৫৪ - 

২. পাঢা ৫১৫.৫৭ ৩২.৯৮ - ১১৬.৩৫ - ৫৮.৫৮ - 

৩. ভ্রফড পাঢা ৭০.০০ ২.০১ - ২২.৭২ - ৭.৬২ - 

৪. অপাভঝাইফ ১৩.০০ - - ৬.৫০ - ৩.৯০ - 

৫. অন্যান্য ট্যাক্স - - - ০.৭৪ - - - 

৬. টাওটিবওঝ ০.১৫ - - ০.১৫ - - - 

৭. বাদালদ থভবচল্পেযদ ৯.০০ ১.২৫ - ৬.৯৬ - ৬.৯৬ - 

৮. ব্যাাংও ঘাচষ - - - ০.১০ - - - 

৯. গ্যা ০.১০ - - - - - - 

১০. থধল্পরাম ৩৭.৯০ ৪.০০ - ১১.৩৩ - ৩.২৫ - 

১১. ীম  িাম্প - - - - - - - 

১২. অন্যান্য থিযদাভী ৩৭.০০ ৫.০০ - ২০.০০ - ৮.০৮ - 

১৩. বপ্রবন্টাং  াইবোং ১৫.০০ ২.৫০ - ৫.০০ - ২.০০ - 

১৪. অবট-বপবট/টকুল্পফন্ট বঢবভ ৫.০০ - - - - - - 

১৫. প্রঘাভ  বজ্ঞাধদ ২০.০০ ১.৪৯ - ৬.০০ - ০.৭৯ - 

১৬. প্রবযক্ষড ব্যয় ৯১৫.৫৫ ১৬০.০০ - ৪৭৭.৭৮ - ১০০.০০ - 

১৭. থবফদাভ/য়াওষধ ২১.৩২ ৩.৩২ - ৬.০০ - ৩.০০ - 

১৮. আপ্যায়দ ব্যয় (বটবধবধভ 

াংবিি পা  উধল্পচমাভ 

পাল) 

১৭.০০ ১.০০ - ৫.৩৩ - ৩.৩৮ - 

১৯. ীচ  ঘাভা - - - -১০০.০০ - - - 

২০. ঝীওাতাদ ৪০০.০০ ১০০.০০ - -২০০.০০ - - - 

২১. ওদামল্পঝবন্প ৯৬.০০ - - ২৪.০০ - - - 

২২. ন্াদী/বন ৭৪.০০ ২.৪০ - ২৩.৮৭ - ৭.৩৪ - 

২৩. ওবম্পউঝাভ ভঞ্জাফ - - - ০.৬৪ - ০.১৩ - 

২৪. উৎ ৯৯.০০ ৪.০০ - ১৮.১৪ - ৬.৪৩ - 

২৫. থফাঝভ বাদালদ (চীধ) ৬.০০ ০.৫০ - ১.৮০ - ০.৭৯ - 

২৬. থফাঝভ বাদালদ (থফাঝভ 

াইল্পওম) 

৫.০০ - - - - - - 

২৭. ওবম্পউঝাভ  অবন 

ইকুইধল্পফন্ট 

২.০০ ০.২৫ - ০.৫০ - - - 

২৮. বন্ত্রাাংয - - - ১.৫০ - - - 
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ক্রঃ দাং wWwcwc/AviwWwcwc Abyhvqx 
cÖKí Kv‡Ri wewfbœ As‡Mi 
bvg 

AvbygvwbK 
e¨q 

জুদ, ২০১৮ অণ ষ ঙভ 

ধব ষন্ত ক্রফপুু্বঞ্জঢ 

অগ্রকবঢ 

PjwZ eQi ২০১৮-

১৯ অণ ষঙল্পভভ 

মক্ষেফাত্রা 

২০১৮-১৯ অণ ষঙল্পভভ 

এবপ্রম, ২০১৯ ধব ষন্ত 

অগ্রকবঢ 

আবণ ষও াস্ত আবণ ষও াস্ত আবণ ষও াস্ত 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

২৯. চীধ কাড়ী (২৪৭৭ বব) ৭১.৮৫ ৭১.৮৫ - - - - - 

৩০. থফাঝভ াইল্পওম ৫৩.০০ - - ৪২.৫০ - ৪১.৪৩ - 

৩১. াই াইল্পওম ৭.৫০ - - ৭.৫০ - - - 

৩২. ওবম্পউঝাভ  বন্ত্রাাংয ১.৬০ ১.৬০ - - - - - 

৩৩. অবন ভঞ্জাফ ১.৪৯ ১.৪৯ - - - - - 

৩৪. আাধত্র ৫.০০ - - - - - - 

৩৫. সুতবলীদ ঋড ১২০০০ ৩০০০.০০ - ৬০০০.০০ - ৩০০০.০০ - 

৩৬. অন্যান্য (ীচ) ২০০ ৫০.০০ - - - - - 

 ষল্পফাঝ ১৫১৫৭.০৩ ৩৪৮৬.৫৪  ৭২৪২.০০  ৩৩৩৪.২২  

 

১.৯ ক্রয় ধবভওেদা বল্পিরড  

 

প্রওল্পেভ অনুল্পফাবতঢ প্রাক্কবমঢ ব্যয় ১৫১,৫৭.০৩ মক্ষ ঝাওা এাং প্রণফ াংল্পযাথল্পদভ ধভ প্রওল্পেভ থফাঝ ব্যয় অধবভঢীঢ ভাঔা 

লয়। ঢন্ল্পধ্য বটবধবধল্পঢ ভমথদ ব্যয় বঙম ১২৩,২১.৩৫ মক্ষ ঝাওা, বা আভবটবধবধল্পঢ াংল্পযাথদ ওল্পভ ১২৩,৪০.৪৪ মক্ষ ঝাওা 

বদথ ষাভড ওভা লয়। ভম বটবধবধল্পঢ থফাঝ ভাচস্ব ব্যয় বদথ ষাভড ওভা লল্পয়বঙম ২৮,৩৮.৬৮ মক্ষ ঝাওা বওন্তু আভবটবধবধল্পঢ ভাচস্ব 

ব্যয় াংল্পযাথদ ওল্পভ বদথ ষাভড ওভা লয় ২৮,১৬.৫৯ মক্ষ ঝাওা। এই প্রওল্পেভ অথীল্পদ থফাঝ ৬ টি প্যাল্পওল্পচভ ফাধ্যল্পফ ১৪০.৪৪ মক্ষ 

ঝাওাভ ধন্য (কাড়ী, নল্পঝাওবধ, ওবম্পউঝাভ  আনুরবিও উধওভড, থফাঝভ াইল্পওম ক্রয়, াইাইল্পওম, নাবদ ষঘাভ) ২০১৭  

২০১৮ াল্পম ক্রয় ওভা লল্পয়ল্পঙ। অধভবতল্পও ২টি প্যাল্পওল্পচভ ফাধ্যল্পফ ৯৬.০০ মক্ষ ঝাওাভ থা ক্রয় ওভা লল্পয়ল্পঙ। ক্রয় ধবভওেদা 

  ষল্পযর অগ্রকবঢ বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষাভ ফাধ্যল্পফ প্রওে অবন লল্পঢ াংগ্রল ওল্পভ প্রবঢল্পতল্পদভ ক্রয় াংক্রান্ত ধব ষাল্পমাঘদা 

অনুল্পেল্পত উধস্থাধদ ওভা লল্পয়ল্পঙ।   
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বিঢীয় অধ্যায় 

 

wbweo cwiexÿY KvR cwiPvjbv c×wZ I mgqwfwËK Kg© cwiKíbv 
 
২.১ বদবড় ধবভীক্ষল্পডভ ওফ ষধবভবথ 

 

                                                                           

 

১)  প্রওল্পেভ বভড (ধঝভূবফ, উল্পেশ্য, অনুল্পফাতদ  াংল্পযাথল্পদভ অস্থা, প্রওে ব্যয়, াস্তায়দওাম  অণ ষায়দল 

ওম প্রাাংবকও ঢথ্য) ধব ষল্পক্ষড  ধব ষাল্পমাঘদা; 

২)   প্রওল্পেভ াব ষও  বস্তাবভঢ অাংকবপবিও াস্তায়দ (াস্ত  আবণ ষও) অগ্রবঢভ ঢথ্য াংগ্রল, বন্নল্পযদ, 

বল্পিরড ভডী/ থমঔবঘল্পত্রভ ফাধ্যল্পফ উধস্থাধদ  ধব ষাল্পমাঘদা; 

৩)  প্রওল্পেভ উল্পেশ্য অচষল্পদভ অস্থা ধব ষাল্পমাঘদা  ধব ষল্পক্ষড এাং প্রওে নমপ্রসু ওভাভ চন্য গৃলীঢ ওাব ষামী 

প্রওল্পেভ উল্পেল্পশ্যভ াল্পণ াফঞ্জস্যপূড ষ বও দা ঢা ধব ষাল্পমাঘদা  ফঢাফঢ প্রতাদ; 

৪)  প্রওল্পেভ আঢায় ম্পাবতঢ/ঘমফাদ ববপন্ন ধণ্য, ওাব ষ  থা ক্রল্পয়ভ (Procurement) থক্ষল্পত্র প্রঘবমঢ ক্রয় 

আইদ  ববথফামা (বধবধএ ২০০৬, বধবধআভ ২০০৮,  উন্নয়দ লল্পবাকী কাইটমাইদ ইঢোবত) প্রবঢধামদ ওভা 

লল্পয়ল্পঙ/লল্পে বও দা থ বরল্পয় ধব ষাল্পমাঘদা  ধব ষল্পক্ষড; 

৫) প্রওল্পেভ আঢায় াংগৃলীঢ/াংগৃলীঢব্য ধণ্য, ওাব ষ  থা ধবভঘামদা  ভক্ষডাল্পক্ষল্পডভ চন্য প্রল্পয়াচদীয় 

চদমল আনুরবিও বরয় ধব ষাল্পমাঘদা  ধব ষল্পক্ষড; 

৬) প্রওল্পেভ আঢায় াংগৃলীঢ/াংগৃল্পলভ প্রবক্রয়াথীদ ববপন্ন ধণ্য, ওাব ষ  থা াংবিি ক্রয় চুবিল্পঢ বদথ ষাবভঢ 

থেববনল্পওযদ/BOQ/ToR, গুডকঢফাদ, ধবভফাড অনুবায়ী প্রল্পয়াচদীয় ধবভীক্ষড/বাঘাইল্পয়ভ ফাধ্যল্পফ াংগ্রল 

ওভা লল্পয়ল্পঙ বও দা থ বরল্পয় ধব ষাল্পমাঘদা  ধব ষল্পক্ষড; 

৭) প্রওল্পেভ ঝুঁবও অণ ষাৎ াস্তায়দ ম্পবওষঢ ববপন্ন ফস্যা থবফদ: অণ ষায়ল্পদ বমম্ব, ধণ্য, ওাব ষ  থা 

ক্রয়/াংগ্রল্পলভ থক্ষল্পত্র বমম্ব, প্রওে ব্যস্থাধদাভ অতক্ষঢা এাং প্রওল্পেভ থফয়াত  ব্যয় বৃবদ্ধ ইঢোবতভ ওাভডল 

অন্যান্য বতও বল্পিরড, ধব ষল্পক্ষড  ধল্পব ষাল্পমাঘদা; 

৮) প্রওল্পেভ অনুল্পফাতদ াংল্পযাথদ (প্রল্পবাচে থক্ষল্পত্র), অণ ষ ভাে, অণ ষ ঙাড়, বম ধবভল্পযাথ ইঢোবত বরল্পয় ঢথ্য-

উধাল্পিভ ধব ষাল্পমাঘদা  ধব ষল্পক্ষড; 

৯) প্রওে এমাওা বদ ষাঘদ, প্রওল্পেভ আঢায় সুবথাল্পপাকী বদ ষাঘদ, বদ ষাবঘঢ সুবথাল্পপাকীল্পতভ ঋড বঢভড, ঋল্পডভ 

ঝাওায় ওদা ক্রয়, ওদা া কাপীভ বঘবওৎা  ব্যস্থাধদাভ বরয়গুল্পমা ধব ষাল্পমাঘদা  ধব ষল্পক্ষড এাং 

সুবদবত ষি ফঢাফঢ প্রতাদ;  

১০) প্রওেটি াস্তায়ল্পদভ নল্পম কাপী ধামদ, দুথ উৎধাতদ  বধডল্পদভ ফাধ্যল্পফ গ্রাফীড সুবথাবিঢ দাভীথতভ তাবভদ্রু্ 

হ্রাওভড  চীদফাদ উন্নয়দ, কাপী/ফবলর এভ চাঢ উন্নয়দ এাং গ্রাফীড দাভীথতভ ক্ষফঢায়দ ওীপাল্প লল্প থ 

বরয়টি ধব ষাল্পমাঘদা  ধব ষল্পক্ষড এাং সুবদবত ষি ফঢাফঢ প্রতাদ; 

১১) প্রওে ফাবপ্তভ ধভ সৃি সুবথাবত থঝওই (sustainable) ওভাভ মল্পক্ষে সুবদবত ষি Exit plan প্রডয়দ  

ফঢাফঢ প্রতাদ; 

১২) প্রওল্পেভ আঢায় ম্পাবতঢ ভম ওাব ষক্রফভল্পলভ ওাব ষওাবভঢা  উধল্পবাবকঢা বল্পিরড ওভা এাং বল্পযর 

নমঢা (Success Stories, ববত ণাল্পও) বরল্পয় আল্পমাওধাঢ; 

১৩) উবল্লবঔঢ প্রাপ্ত ববপন্ন ধব ষল্পক্ষল্পডভ বপবিল্পঢ াব ষও ধব ষাল্পমাঘদা; 

১৪) াস্তায়দ ধবভীক্ষড  ভল্যায়দ বপাল্পকভ ধবভধল্পত্র বড ষঢ প্রাভবিও প্রবঢল্পতদ  চূড়ান্ত প্রবঢল্পতল্পদভ সুবদবত ষি 

ওাঞাল্পফা অনুবায়ী উি প্রবঢল্পতদ প্রডয়দ; 

১৫) প্রল্পয়াচদীয়  সুবদবত ষি সুধাবভয প্রডয়দ; 

১৬) প্রওে াংবিি অন্যান্য প্রাবিও বরয়াবত   ১                                                  

                                                                             

                                ২                                             
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১৭)   ধভাফয ষও প্রবঢষ্ঠাদ (আইএফইবট) ওতৃষও বদল্পত ষবযঢ অন্যান্য ওাব ষাবত ম্পাতদ ওভা লল্প। 

 

2.2. wbweo cwiexÿY KvR cwiPvjbv c×wZ 
 

বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষায় প্রওে এমাওায় ঘমফাদ অাংকবপবিও ওফ ষওাল্পেভ াস্তায়দ অগ্রকবঢ ধব ষল্পক্ষড  

ধব ষাল্পমাঘদা এাং প্রওে এমাওাভ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাল অন্যান্য িোওল্পলাল্ডাভল্পতভ বদল্পয় অাংযগ্রলডভমও ধদ্ধবঢ 

অনুভড ওভা লল্পয়ল্পঙ। এ ধদ্ধবঢ অনুভড ওল্পভ “উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ 

চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ (১ফ াংল্পযাবথঢ ” যীর ষও প্রওে াস্তায়ল্পদভ ঢষফাদ অস্থা ধবভীক্ষড; প্রওল্পেভ ক্রয় প্রবক্রয়া 

বল্পিরড; ক্রয়কৃঢ ফামাফাম  থাভ ধবভফাড  গুডকঢ ফাদ ধব ষাল্পমাঘদা; প্রওল্পেভ মক্ষে অচষল্পদ ানল্য বল্পিরড, 

প্রওল্পেভ যবিযামী, দু ষমঢা, িাব্য সুল্পবাক  ঝুঁবও বঘবিঢওভড; প্রওেটিভ ওাব ষক্রফ থঝওই ওভাভ মল্পক্ষে 

সুধাবভযওভড ইঢোবত বরল্পয় ফাঞ ধব ষায় থণল্পও ঢথ্য াংগ্রল এাং ববপন্ন থল্পওোবভ ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদাভ ওাল্পচ াংবিি 

ওমফলমল্পও ম্পৃি ওভা লল্পয়ল্পঙ। ধবভীক্ষড ফীক্ষাটিভ আঢায় আনুষ্ঠাবদও  অদানুষ্ঠাবদও াক্ষাৎওাভ বণা 

প্রশ্নাবমভ ফাধ্যল্পফ ফাঞ ফীক্ষা, থনাওা গ্রুধ বটওাযদ, প্রাণবফও  থল্পওোবভ ঢথ্য াংগ্রল, বভল্পধ ষাঝ ধব ষাল্পমাঘদা 

এাং প্রওে এমাওা ধবভতয ষদ  াস্ত অস্থা ধব ষল্পক্ষড ইঢোবত ওাব ষক্রফ ধবভঘামদা ওভা লল্পয়ল্পঙ। এঙাড়া প্রওল্পেভ 

আঢায় ক্রয় প্যাল্পওচভল (ফামাফাম  থাভল) বণাবণ ক্রয় প্রবক্রয়ায় (তভধত্র আহ্বাদ, তভধত্র ভল্যায়দ, ক্রয় 

ধদ্ধবঢ অনুল্পফাতদ, চুবিদাফা ম্পাতদ প্রভৃবঢ) বদ্যফাদ ক্রয় দীবঢফামাভ আল্পমাল্পও ওভা লল্পয়বঙম বও দা ঢা ধব ষাল্পমাঘদা 

ওভা লল্পয়ল্পঙ।  

 

২.৩ ফীক্ষা বটচাইদ 

 

eZ©gvb wbweo cwiexÿY mgxÿvq Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ ỳB ai‡bi ঢথ্য msMÖn c×wZ h_v msL¨vMZ (Quantitative) 

I ¸YMZ (Qualitative) c×wZ we‡kølY c×wZ e¨eüZ n‡q‡Q, hv wb‡¤œ we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiv n‡jv: 
 

ও) াংখ্যাকঢ বল্পিরড 

 

২.৩.১ ভাবভ াক্ষাৎওাভ 

 

াংখ্যাকঢ ঢথ্য াংগ্রল্পলভ চন্য ২৫টি উধল্পচমাভ ৫০টি বফবঢভ ৬৫০চদ কাপী/ওদা ধামদওাভী তল্পস্যভ াক্ষাঢওাভ 

থদয়া লল্পয়ল্পঙ। “উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ, সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ” প্রওেটি 

ঠিওপাল্প উধস্থাধল্পদভ চন্য হুস্তভ ববযি Stratified Random Sampling ধদ্ধবঢ ব্যলাভ ওভা লয়। প্রওেটি 

াভা থতল্পয বস্তৃঢ বথায় ৭ টি বপাল্পক ২৫ টিভ ফল্পধ্য ১৩টি থচমা আনুধাবঢও প্রবঢবদবথল্পত্বভ বপবিল্পঢ াঙাই ওভা লয়। 

উি ১৩ টি থচমাভ থনদী ঙাড়া প্রবঢ থচমায় ২ টি ওল্পভ উধল্পচমায় প্রওে ওাব ষক্রফ ভল্পয়ল্পঙ এাং থনদীল্পঢ ফাত্র ১ টি 

উধল্পচমায় প্রওে ওাব ষক্রফ ভল্পয়ল্পঙ। ঢাই ১৩ টি উধল্পচমাভ ২৫টি উধল্পচমা দভৄদায় থদয়া লয়। প্রবঢ উধল্পচমায় ফাত্র ২ 

টি ওল্পভ থফাঝ ৫০টি দাভী উন্নয়দ ফায় বফবঢভ তস্যল্পতভ প্রওল্পেভ ঋড থতয়া লয়। াঙাইকৃঢ ১৩ থচমাভ প্রওেভূি 

ওম ২৫ উধল্পচমাভ ওম ৫০ বফবঢভ ১৩ চদ ওল্পভ তস্য দভদা উিভতাঢা বলল্পল্প াঙাই ওভা লয়। এই ১৩ চদ 

াঙাই ওভা প্রবঢ বফবঢভ ২৫ চদ তস্য থণল্পও বাভা ২০১৮ ল্পদ প্রওল্পেভ ঋড থধল্পয়ল্পঙদ। এটি ওভা লল্পয়ল্পঙ াথাভড 

বতঘয়দ ধদ্ধবঢ ব্যলাভ ওল্পভ। ঢাই াঙাইকৃঢ ওম উিভতাঢা প্রওে এমাওাভ সুবথাবিঢ দাভী ফায় বফবঢভ 

তস্য বাভা প্রওে ওফ ষওাল্পেভ াল্পণ ভাবভ ভেি এাং এভা ২০১৮ ল্পদভ থনব্রুয়াবভ ফাল্প ওদা থওদাভ চন্য ঋড 

থধল্পয়ল্পঙদ এাং ২০১৮ ল্পদভ আকি ফাল্প ওাব ষওবভ ভমথদ ঋড থধল্পয়ল্পঙদ।    

 

২.৩.২ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ দভৄদা াংখ্যা বদথ ষাভড 

 

ফীক্ষা তম, ফয়  াল্পচঝ বল্পঘদা ওল্পভ ফীক্ষাভ ওাচ স্তুবদষ্ঠপাল্প ম্পন্ন ওভাভ চন্য দভৄদা াংখ্যা বদথ ষাভড ওভা 

লয়।                                                                                    ।   

             ভ চন্য বদল্পেভ সূত্র ব্যলাভ ওভা লয়: 

 

দভৄদা াংখ্যা,

            
Design Effect 

PQZeN

NPQZ
n 
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GLv‡b,  
 

n = দভৄদা াংখ্যা 

N= ধপুল্পমযদ াংখ্যা। এঔাল্পদ উল্পল্লখ্য থব, বটবধবধ অনুবায়ী প্রওল্পেভ থফাঝ উধওাভল্পপাকী ১০০০০ সুবথাবিঢ 

ফবলমাভ   (২০১৬ লল্পঢ ২০২১ াম ধব ষন্ত) ফল্পধ্য ২০১৮ াল্পমভ জুদ ধব ষন্ত মক্ষেফাত্রা লল্পমা ৫,০০০ উধওাভল্পপাকী ফবলমা 

বা বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষাভ দভৄদা াংখ্যা বদথ ষাভল্পড ধপুল্পমযদ বলল্পল্প ব্যলাভ ওভা ভেবিভেি; অথ্যষাৎ ধপুল্পমযদ 

াংখ্যা, N= 5,০00|    
Z= দভফাম পোবভল্পয়ন্ট, বাভ ফাদ ৫% বকবদবনল্পওন্ট থমল্পপম এাং ৯৫% ওদবনল্পটন্প ইন্টাভল্পপল্পম ১.৯৬ 

P=অনুবফঢ অনুধাঢ মক্ষেফাত্রা প্রওেটি াস্তায়দাথীদ ণাওায় অনুফাদ ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ থব, এঔদ ধব ষন্ত প্রওে 

উধওাভল্পপাকী ৫০% ফবলমা প্রওল্পেভ লায়ঢা থধল্পয়ল্পঙ, অণ ষাৎ এল্পক্ষল্পত্র p = 0.50|  
Q= 1-p = 1-0.50 = 0.50| 
e= র্ভল্পমভ ীফাল্পভঔা (margin of error), বাভ ফাদ ৫% থভা লল্পয়ল্পঙ. অণ ষাৎ e= 0.05|  
 

বটচাইদ ইল্পন্= ১.৮০।                            /স্ট্রাটিনাইট ভ োদটফ দভৄদা ধদ্ধবঢভ র্ভল্পমভ িাদা 

ণাওায় বটচাইদ ইল্পন্-এভ ফাদ ১.৮০ থভা লল্পয়ল্পঙ।  
 

                                   5000 × 0.5 × 0.5 × (1.96)
2
     

  n=                                                     x 1.8 

        (5000-1) × (0.05)
2 
+ (1.96)

2 
× 0.5 × 0.5 

 

               4802 

n =                                x 1.8  

                  12.50 + 0.9604 
 

  n= 356.82 x 1.8  
 

  n= 642.28 
 

সুঢভাাং, পূড ষাি দভৄদা াংখ্যায় n= ৬৪২ চদ থপ্রাগ্রাফ গ্রুধ/প্রওে উধওাভল্পপাকী উিভতাঢা। 

 

২.৩.৩  দভৄদা উিভতাঢা বদ ষাঘদ ধদ্ধবঢ  বঢভড  
 

বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষাভ ওাব ষধবভবথ (ToR) অনুবায়ী প্রওে উধওাভল্পপাকী দভৄদা াংখ্যা প্রওেল্পভ আঢাথীদ ৭টি 

বপাল্পকভ অবথদস্ত থফাঝ ২৫টি থচমাভ ফধ্য থণল্পও ১৩টি থচমায় অবস্থঢ প্রওে আঢাথীদ ২৫টি উধল্পচমা াঙাই ওভা 

লয়। দভৄদা থচমা  উধল্পচমা লল্পঢ তাবভদ্রলাভ  ধশ্চাধতঢা বল্পঘদায় ঐ অিল্পমভ প্রবঢবদবথত্বওাভী াঙাই ওভা লয়। 

      থাল্পধ বদ ষাবঘঢ প্রবঢটি উধল্পচমা লল্পঢ ২ টি ওল্পভ বফবঢ ধাভধাবপ পাল্প াঙাই ওভা লয় থবঔাল্পদ ফাঘ ষ ২০১৮ 

এভ আল্পক ২৫ টি ল আকি ২০১৮ এভ ফল্পধ্য অনুন্য ৫০ চদ তস্য ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ঋড লায়ঢা থধল্পয়ল্পঙদ। প্রবঢটি 

বফবঢ থণল্পও ১৩ চদ ওল্পভ ঋড সুবথা থধল্পয়বঙল্পমদ এফদ উধওাভল্পপাকী সুবথাবিঢ ফবলমা তস্য দভৄদা উিভতাঢা 

বদ ষাঘদ ওভা লয়। বাভ নল্পম প্রবঢ উল্পধল্পচমা লল্পঢ দভৄদা উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ াংখ্যা লয় ২৬ চদ এাং এপাল্প 

২৫টি উধল্পচমায় থফাঝ ফবিঢ দভৄদা উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ াংখ্যা লয় ৬৫০, বা বদথ ষাবভঢ দভৄদা াংখ্যা ৬৪২-এভ 

থঘল্পয় থবয। বদল্পে প্রওে উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাল্পতভ দভৄদা াংখ্যা াংল্পক্ষল্পধ প্রতি লল্পমা: 
 

‡Uwej-2.1: cÖKí †Rjv I Dc‡Rjv Abyhvqx bgybv DcKvi‡fvMx DËi`vZvi msL¨v wbe©vPb I weZiY 
 

 

বপাক দভৄদা থচমা দভৄদা উধল্পচমা দভৄদা ফায় 

বফবঢভ াংখ্যা 
দভৄদা উধওাভল্পপাকী 

উিভতাঢা 

ঠাওা ১. থকাধামকঞ্জ 
১. টুাংকীধাড়া ২ ২৬ 

২. থওাঝামীধাড়া ২ ২৬ 

ফয়ফদবাংল ১. থযভপুভ 
১. তভ ২ ২৬ 

২. দওমা ২ ২৬ 
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বপাক দভৄদা থচমা দভৄদা উধল্পচমা দভৄদা ফায় 

বফবঢভ াংখ্যা 
দভৄদা উধওাভল্পপাকী 

উিভতাঢা 

ভাচযালী 

১. ভাচযালী 
১. তভ ২ ২৬ 

২. থকাতাকাড়ী ২ ২৬ 

২. দাল্পঝাভ 
১. তভ ২ ২৬ 

২. াকাবঢধাড়া ২ ২৬ 

ঘট্টগ্রাফ ১. থনদী ১. তভ ২ ২৬ 

খুমদা 

১. ফাগুভা 
১. m`i ২ ২৬ 

২. †gvnv¤§`cyi ২ ২৬ 

২. বল্পযাভ 
১. †Kkecyi  ২ ২৬ 

২. wSKiMvQv ২ ২৬ 

 ৩. খুমদা 
1. ডুভৄবভয়া ২ ২৬ 

2. বুটিয়াকাঝা ২ ২৬ 

বভযাম ১. বভযাম 
1. Av‣MjSvov ২ ২৬ 

২. †M․ib`x ২ ২৬ 

ভাংপুভ 

১. ভাংপুভ 
১. M½vPiv ২ ২৬ 

২. cxiMÄ ২ ২৬ 

২. cÂMo 
1. তভ ২ ২৬ 

২. †`exMÄ  ২ ২৬ 

৩. দীমনাফাভী 
১. m`ভ ২ ২৬ 

2. wWgjv ২ ২৬ 

৪. বতদাচপুভ 
1.m`ভ ২ ২৬ 

2. wPwiie›`ভ ২ ২৬ 

উধ-থফাঝ- ৭ ১৩ ২৫ ৫০ ৬৫০ 
 

থদাঝ: প্রওে অবন/উধল্পচমা ফায় অবন থণল্পও ফায় বফবঢভ দাফ াংগ্রল ওল্পভ ওফধল্পক্ষ ৫০ চদ উধওাভল্পপাকী 

আল্পঙ এফদ ফায় বফবঢ লল্পঢ ঢথ্য াংগ্রল ওভা লয়। 

 

ঔ) গুডকঢ বল্পিরড 

 

বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষা ওাব ষক্রল্পফ গুডকঢ ঢথ্য াংগ্রল  বল্পিরল্পডভ চন্য থবওম ধদ্ধবঢ অমম্বদ ওভা লয় ঢা 

লল্পমা: 

 থল্পওোভী ঢথ্য/টকুল্পফন্ট ধব ষাল্পমাঘদা  বল্পিরড;  

 থনাওা গ্রুধ বটওাযদ (FGD),  

 ওী ইদনভল্পফন্ট ইদঝাভবপউ (KII) I  

 থও িাবট     
 

বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষা ওাব ষক্রল্পফ গুডকঢ ঢথ্য াংগ্রল  বল্পিরড ম্পষবওঢ উল্পল্লবঔঢ ধদ্ধবঢগুল্পমা বদল্পে আল্পমাঘদা 

ওভা লল্পমা:   

 

থল্পওোভী টকুল্পফন্ট ধব ষাল্পমাঘদা: গুডকঢ বল্পিরল্পডভ এ ধব ষাল্পয় ভম  প্রণফ াংল্পযাবথঢ বটবধবধ, প্রওল্পেভ ববপন্ন থাল্পধ 

প্রস্তুঢকৃঢ অগ্রকবঢ প্রবঢল্পতদ, আইএফইবটভ ধবভতয ষদ প্রবঢল্পতদ, প্রওে ওতৃষও ক্রয় প্রবক্রয়াভ ববপন্ন দবণধত্রল প্রওে 

াস্তায়ল্পদভ াল্পণ াংবিি অন্যান্য থল্পওোভী টকুল্পফন্টভল বদখু ুঁঢপাল্প ধব ষল্পক্ষড, ধব ষাল্পমাঘদা  বল্পিরড ওভা 

লল্পয়ল্পঙ।              , অনুল্পফাতদ  াংল্পযাথদ প্রবক্রয়া  বচুেবঢ ধব ষাল্পমাঘদা; প্রওল্পেভ াস্ত আবণ ষও  থপৌঢ 
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মক্ষেফাত্রাভ বধভীল্পঢ অগ্রকবঢ  অচষদ; ক্রয় প্রবক্রয়ায় ভওাভী দীবঢফামা অনুভড া বচুেবঢ (ববত ণাল্পও), ঢাভ 

ওাভড ধব ষাল্পমাঘদা; থেববনল্পওযদ অনুাল্পভ ওাব ষ ম্পাতদ ইঢোবত ধব ষল্পক্ষড  ধব ষাল্পমাঘদা ওভা লল্পয়ল্পঙ। 

 

থনাওা গ্রুধ বটওাযদ (FGD): গুডকঢ বল্পিরল্পডভ চন্য ১৩টি দভৄদা থচমাভ অন্তক ষঢ ২৫টি দভৄদা উধল্পচমাভ 

প্রবঢটিল্পঢ ১টি ওল্পভ থফাঝ ২৫টি এনবচবট (FGD) ওভা লল্পয়ল্পঙ।       FGD-থঢ ন্যেদঢফ ১০ চদ উধওাভল্পপাকী 

তস্য বওাংা তস্য দা লল্পম কাপী ধামদ / দুল্পথভ ব্যা ইঢোবত ওাল্পচ াংবিি অাংযগ্রলডওাভী উধবস্থঢ বঙম। 

প্রবঢটি এনবচবটল্পঢ প্রওে এমাওাভ উধওাভল্পপাকী ফবলমা তস্যল উি এমাওাভ উধওাভল্পপাকী দদ এফদ চদকড 

অাংযগ্রলড ওল্পভল্পঙদ এাং এল্পতভ ওাঙ থণল্পও এনবচবট কাইটমাইদ-এভ ফাধ্যল্পফ প্রওল্পেভ ওফ ষওাে  এভ নল্পম মদ্ধ 

উধওাভ বণা ওদা ক্রয়, দুগ্ধ উৎধাতদ, াচাভচাঢওভড, আয় বৃবদ্ধ  চীবওা উন্নয়দ াংবিি ববপন্ন গুডকঢ ঢথ্য 

াংগ্রল ওভা লল্পয়ল্পঙ।      FGD প্রওে এমাওাভ এফদ এওটি চায়কায় ওভা লল্পয়বঙম বাল্পঢ ওম থভল্পডভ 

অাংযগ্রলডওাভী উি স্থাল্পদ লল্পচ আল্পঢ থধল্পভবঙল্পমদ এাং অাল্পথ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভল্পঢ থধল্পভল্পঙদ।  ষল্পফাঝ ২৫টি 

FGD ওভাভ নল্পম প্রায় ২৫০ চদ অাংযগ্রলডওাভী ফঢাফঢ বতল্পঢ থধল্পভল্পঙদ।             ২৫        থঢ 

অাংযগ্রলডওাভীল্পতভ াংখ্যা থঝবম ২.২ (ঔ) থঢ  থতয়া লল্পয়ল্পঙ এাং পূড ষ থঘওবমি (ধবভবযি-২) অনুাল্পভ ধবভঘাবমঢ 

লল্পয়ল্পঙ। 
 

ওী ইদনভল্পফন্ট ইদঝাভবপউ (KII): KII ধবভঘামদাভ চন্য প্রওল্পেভ াল্পণ ম্পৃি ভৄখ্য ব্যবিক ষ ঢণা াংবিি ১৩টি 

দভৄদা থচমাভ ১৩ চদ থচমা ফায় ওফ ষওঢষা; ২৫টি দভৄদা উধল্পচমাভ ২৫ চদ উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষা   ফায় 

অবথতপ্তভ-এভ থলট অবন ধব ষাল্পয় াংবিি প্রওে ধবভঘামওল আল্পভা ৩ চদ ওফ ষওঢষা        দভৄদা উধল্পচমায় 

াংবিি উধল্পচমা বদ ষালী ওফ ষওঢষা  দুগ্ধ াচাভচাঢওভড প্রবঢষ্ঠাদ (বফল্ক বপঝা) ওফ ষওঢষা;              ২৫    

                ওফ ষওঢষা (ইউএম)-থতভ াল্পণ KII ওভা লল্পয়ল্পঙ। KII এ অাংযগ্রলডওাভী ব্যবিল্পক ষভ াংখ্যা 

থঝবম ২.২ (ক) থঢ থতয়া লল্পয়ল্পঙ এাং KII ধবভঘামদা ওভাভ চন্য এওটি KII checklist (ধবভবযি-৩) ব্যলাভ 

ওভা লল্পয়ল্পঙ। KII গুল্পমাল্পঢ অাংযগ্রলডওাভীল্পতভ াক্ষাৎওাভ গ্রলডওাল্পম প্রওল্পেভ ধবভওেদা, উল্পেশ্য অনুাল্পভ 

াস্তায়দ, অচষদ  প্রথাদ প্রথাদ ওফ ষওােগুল্পমাভ ঢষফাদ ওাব ষওভ অস্থা; প্রওে ব্যস্থাধদা  াস্তায়দ াংক্রান্ত 

খু ুঁটিদাটি বরয়; প্রওল্পেভ ফামাফাম  থাভল্পলভ ক্রয় প্রবক্রয়া  আবণ ষও ব্যয়; প্রওল্পেভ প্রপা; প্রওে াস্তায়দ, 

ব্যস্থাধদাল প্রওল্পেভ ম (strength), দু ষম (weakness), সুল্পবাক (opportunity)  ঝুঁবও 

(threat)                                                                       

                         থিরড এাং প্রওে উন্নয়ল্পদ সুধাবভযল খু ুঁটিদাটি বরয়গুল্পমা প্রাথান্য থধল্পয়ল্পঙ। 

 

থও িাবট: থও িাবট ভল্পল প্রওল্পে উধওাভল্পপাকী ঔাফাবভল্পতভ আণ ষ-াফাবচও ধঝভূবফ, প্রওে প্রাক্কাল্পম এল্পতভ 

ধবভাল্পভভ                                                            বপন্ন অাংল্পকভ ফাধ্যল্পফ সুবথা 

প্রতাল্পদভ নল্পম উধওাভল্পপাকীল্পতভ কাবতধশু ধামল্পদ ওী সুবথা লল্পয়ল্পঙ, করু াছুল্পভভ াংখ্যা  ঢাভ গুডকঢফাদ থওফদ, 

বও বও প্রবযক্ষড ধায়া থকল্পঙ, ধশু ধামদ াংক্রান্ত তক্ষঢা ওঢঝা বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ, কাপী প্রবঢ দুল্পথভ ধবভফাড ওঢ, দুল্পথভ 

তভ ওঢঝা পাম ধায়া বাল্পে, ধবভাল্পভভ আয় ওঢঝা থল্পড়ল্পঙ, চীবওায়ল্পদ ওী ধবভঢষদ এল্পল্পঙ ইঢোবত বল্পিরড 

ওভা লল্পয়ল্পঙ। ১৩ টি দভৄদা থচমায় থফাঝ ২৫টি থও িাবট ওভা লল্পয়ল্পঙ। থও িাবট ধবভঘামদাভ চন্য এওটি Case 

Study Checklist (ধবভবযি-৪) ব্যলাভ ওভা লল্পয়ল্পঙ। 

 

ওম প্রওাভ থিওল্পলাল্ডাভল্পতভ উধবস্থবঢল্পঢ ফাঞ ধব ষাল্পয় ওফ ষযামা  

 

স্থাদীয় ধব ষাল্পয়ভ ওফ ষযামাটিভ স্থাদ বদথ ষাভল্পডভ চন্য ববপন্ন বদল্পত ষযও বণা প্রওে এমাওাভ তস্যল্পতভ অণ ষনদবঢও অস্থা; 

প্রওে ওাল্পচভ ধবভবথ প্রভৃবঢ বরয় বল্পঘদাপূ ষও ওফ ষযামাভ স্থাদ বলল্পল্প আইএফইবট-এভ াংবিি ওফ ষওঢষাল্পতভ াল্পণ 

ধভাফয ষক্রল্পফ দাল্পঝাভ থচমাভ দাল্পঝাভ তভ উধল্পচমাভ উধল্পচমা ল্পেমদ ওল্পক্ষ ওফ ষযামাটি অনুবষ্ঠঢ লল্পয়ল্পঙ। 

                                      ৩           , দাল্পঝাভ থচমা ফায় ওফ ষওঢষা  ,দাল্পঝাভ তভ  

াকাবঢধাড়া উধল্পচমাভ উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষা ,দাল্পঝাভ তভ উধল্পচমাভ উধল্পচমা বদন ালী ওফ ষওঢষা (ইউএদ), 

দাল্পঝাভ তভ উধল্পচমাভ উধল্পচমা প্রাডীম্পত ওফ ষওঢষা, প্রওে এমাওাভ উধওাভল্পপাকী সুবথাবিঢ ফবলমা, াফাবচও 

প্রবঢবদবথ প্রভৄঔ ব্যবিক ষ। থিওল্পলাল্ডাভল্পতভ াল্পণ থব বরয়স্তু বদল্পয় আল্পমাঘদা ওভা লল্পয়বঙম থগুল্পমা বদল্পে 

উধস্থাধদ ওভা লল্পমা:  

 প্রওল্পেভ আঢায় প্রথাদ প্রথাদ ওফ ষওােগুল্পমাভ াস্তায়দ  ঢষফাদ অস্থা; 

 প্রওে ওাব ষক্রল্পফভ নল্পম অবচষঢ সুবথাভল; 
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 দুল্পথভ উৎধাতদ বৃবদ্ধল্পঢ প্রওল্পেভ প্রপা 

 দাভীভ ওফ ষাংস্থাদ, আয়বৃবদ্ধ, কাপীভ ফাবমওাদা মাপ, অবচষঢ আল্পয়ভ ব্যলাভ অবথওাভ ইঢোবত 

 গুডকঢফাদ ম্পন্ন দুল্পথভ ঘাবলতা বদবশ্চঢওভল্পড প্রওল্পেভ প্রপা 

 প্রওে ওফ ষওাল্পেভ নল্পম অণ ষনদবঢও ওফ ষওাে বৃবদ্ধল্পঢ প্রপা; 

 প্রওল্পেভ ম বতওভল; 

 প্রওল্পেভ দূ ষম বতওভল; 

 প্রওল্পেভ ওাভল্পড সৃি সুল্পবাকভল; 

 প্রওল্পেভ ঝুঁবওপূড ষ বতও ভল; 

 প্রওল্পেভ সুষু্ঠ ব্যস্থাধদা  ক্রয়কৃঢ কাপীভ ধবভঘব ষা, বঘবওৎা  দুল্পথভ াচাভচাঢওভড, ঋড ধবভল্পযাথ প্রবক্রয়া চন্য 

উল্পল্লঔল্পবাগ্য ফঢাফঢ প্রতাদ। 

 

২.৩.৪. দভৄদা াংখ্যাভ াংবক্ষপ্ত বভড 

 

থঝবম-২.২: াংল্পক্ষল্পধ উিভতাঢাভ াংখ্যা এাং থভড 
 

ওাব ষক্রফ অাংযগ্রলডওাভী/ 

উিভতাঢা 

উিভতাঢাভ 

াংখ্যা  

উিভতাঢাভ থভদ 

ও. াংখ্যাকঢ ফীক্ষা 

উধওাভল্পপাকী 

ফীক্ষা: 

উধওাভল্পপাকী ফবলমা 

তস্য ফীক্ষাভ ঢথ্য 

অধ্যায় ৩ এ ড ষদা ওভা 

লল্পয়ল্পঙ 

 

৬৫০ 

প্রওে অথীদস্ত দভৄদা থচমা  উধল্পচমায় াওাভী 

উধওাভল্পপাকী ফবলমা তস্য বাভা প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত 

উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা/কাপী/ফবলর ল কাবতধশু 

ধামল্পদ বদল্পয়াবচঢ। 

ঔ. গুডকঢ ফীক্ষা 

ঔ-১: এন বচবট 

ম্পাবতঢ 

এনবচবট ভল্পলভ 

ঢাবমওা  ঢথ্য 

ধবভবযি ৭ এ 

াংভেি  

দভৄদা থচমায় থফাঝ ২৫টি 

এনবচবট বাভ প্রবঢটি 

এনবচবটল্পঢ ওফধল্পক্ষ ১০ 

চদ অাংযগ্রলডওাভী 

২৫০ প্রওে অথীদস্ত দভৄদা উধল্পচমায় াওাভী ১২৫ 

চদ উধওাভল্পপাকী ফবলমা তস্য বাভা প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত 

উন্নঢ কাপী/ফবলর ধামল্পদ বদল্পয়াবচঢ এাং ১২৫ চদ  

উিভতাঢা বাভা কাপী ধামদ ঋড ধাদবদ ঢল্প দাদা 

পাল্প কাবত ধশু ধামদ/এ াংক্রান্ত ব্যা/ থা ওল্পফ ষ 

ন্যস্ত ।   

ঔ-২: ভৄখ্য 

ওফ ষওঢষা/ 

ব্যবিল্পক ষভ 

াক্ষাৎওাভ  

 

ভৄখ্য ওফ ষওঢষা/ 

ব্যবিল্পক ষভ 

াক্ষাৎওাল্পভভ 

ঢাবমওা  ঢথ্য 

ধবভবযি ৮এ 

াংভেি 

১৩টি দভৄদা থচমাভ থচমা 

ফায় ওফ ষওঢষা 

১৩ াংবিি থচমা ধব ষাল্পয় ফায় অবথতপ্তল্পভভ থচমা 

ফায় ওফ ষওঢষা 

২৫টি দভৄদা উধল্পচমাভ 

উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষা 

২৫ াংবিি উধল্পচমা ধব ষাল্পয় ফায় অবথতপ্তল্পভভ 

উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষা 

২৫টি দভৄদা উধল্পচমাভ 

উধল্পচমা বদ ষালী ওফ ষওঢষা 

২১ উধল্পচমা ধব ষাল্পয় প্রওে াংবিি উধল্পচমা বদ ষালী 

ওফ ষওঢষা 

২৫টি দভৄদা উধল্পচমাভ 

উধল্পচমা প্রাডী ম্পত 

ওফ ষওঢষা 

২৩ উধল্পচমা ধব ষাল্পয় প্রওে াংবিি উধল্পচমা প্রাডী ম্পত 

ওফ ষওঢষা 

১৩টি দভৄদা থচমাভ ১৩ 

চদ দুগ্ধ াচাভচাঢওভড 

প্রবঢষ্ঠাল্পদভ ওফ ষওঢষা 

২ ১৩টি দভৄদা থচমাভ ১৩ চদ দুগ্ধ াচাভচাঢওভড 

প্রবঢষ্ঠাল্পদভ (বফল্ক বপঝা) ওফ ষওঢষা 

প্রওে  ব্যস্থাধদাভ াল্পণ 

ম্পৃি ভৄখ্য ব্যবিক ষ 

৩ ফায় অবথতপ্তভ-এভ থলট অবন-এ প্রওে 

ধবভঘামও, প্রওল্পেভ াল্পণ াংবিি ২ চদ ওফ ষওঢষা। 

প্রওে ব্যস্থাধদাভ াল্পণ 

ম্পৃি ভৄখ্য ব্যবিক ষ  

৩ প্রওল্পেভ ধবভীক্ষড  ব্যস্থাধদাভ াল্পণ াংবিি 

আইএফইবট-ব্যবিক ষ (২ চদ) 

ঔ-৩: থও িাবট প্রওে এমাওাভ ২৫ উধওাভল্পপাকীল্পতভ চীদবাত্রাভ উধভ প্রওল্পেভ ওাভল্পড 
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ওাব ষক্রফ অাংযগ্রলডওাভী/ 

উিভতাঢা 

উিভতাঢাভ 

াংখ্যা  

উিভতাঢাভ থভদ 

 উধওাভল্পপাকী কাপী 

ধামদওাভী  অন্যান্য

  

সৃি নমঢা প্রাপ্ত  নমঢা ধায়বদ এফদ কাপী 

ধামদওাভী  অন্যান্যল্পতভ থফাঝ ২৫টি ওল্প িাবট 

ওভা লল্পয়ল্পঙ। াঙাইকৃঢ ৬টি থও িাবট অধ্যায় ৪.৪ 

এ থতঔাল্পদা লল্পয়ল্পঙ। অন্য ২১ টি থও িাবটভ ঢথ্য 

ধবভবযি ৭ এ াংভেি। 

ক. াস্ত অস্থা 

ধব ষল্পক্ষড 

প্রওল্পেভ প্রথাদ প্রথাদ 

অাংকভৄল 

-  প্রওে এমাওায় প্রওল্পেভ াল্পণ প্রথাদ প্রথাদ 

ওাব ষক্রফভল থবফদ উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা 

াছুভ/কাপী/ফবলর প্রবঢধামদ ওাব ষক্রফ ধবভতয ষদ  

ধব ষল্পক্ষড ওভা লল্পয়বঙম। 

 

২.৪. ফীক্ষা ওাল্পচ ব্যহৃঢব্য বদল্পত ষযও/সূঘওভল 

বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষা ওাল্পচভ উল্পেশ্য অচষল্পদভ চন্য ববপন্ন সূঘও া বদল্পত ষযও ব্যলাভ ওভা লল্প এাং িাব্য 

সূঘও া বদল্পত ষযওভল বদল্পে প্রতি লল্পমা: 

‡Uwej-2.3: wbweo cwiexÿY mgxÿv Kv‡R e¨eüZ wb‡`©kK/m~PK 

থশ্রডীবন্যা  বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষাভ বদল্পত ষযও (Indicator) 

থটল্পফাগ্রাবনও ঢথ্য  বমি, থফ ষ, বাবলও অস্থা, বযক্ষা  ধবভভাল্পভভ য়স্ক দাভী-পুরুর  থঙল্পম-থফল্পয়ভ াংখ্যা 

প্রওে ওাব ষক্রফ  প্রওল্পেভ প্রথাদ প্রথাদ উল্পেশ্য, ওাব ষক্রফভল, আবণ ষও (ঝাওা)  াস্ত (াংখ্যা) মক্ষফাত্রা 

 অগ্রকবঢ 

প্রওে উন্নয়দ লায়ঢা  উন্নয়দ লায়ঢাভ আঢায় ক্রয়কৃঢ ওদা/কাপী/ফবলল্পরভ াংখ্যা, ঋড প্রাপ্ত তস্য াংখ্যা, 

ঋল্পডভ ধবভফাড,    

 কাপী ধামদ  ফায় ব্যস্থাধদা াংক্রান্ত প্রবযক্ষড-প্রবযক্ষড প্রাপ্ত তস্য াংখ্যা, 

প্রবযক্ষল্পডভ বতল্পদভ াংখ্যা,     

 কাপীভ ঔাদ্য  আনুরাাংবকও ব্যয় বদ ষাল্পলভ চন্য প্রাপ্ত ঋল্পডভ ধবভফাড   

 অণ ষ ধবভল্পযাথ প্রবক্রয়া, ঋড ধবভল্পযাথওাভী তস্য াংখ্যা  ধবভল্পযাল্পথভ ধভবফাড; 

ঔাফাভীল্পতভ ওদা 

াংগ্রল, প্রচদদ, স্বাস্থে 

 বঘবওৎা লায়ঢা 

 কাপী ক্রল্পয়ভ উৎ, চাঢ 

 প্রচদদ, স্বাস্থে  বঘবওৎা লায়ঢা 

 নোববমল্পঝঝভ, এএমএনআই বদল্পয়াক, এল্পতভ বনল্ড বপবচঝ, বঘবওৎা, ঝীওাতাদ ।    

উৎধাবতঢ দুল্পথভ ফাদ 

াংভক্ষড  

াচাভচাঢওভড 

 উৎধাবতঢ দুল্পথভ ধবভফাড, াচাল্পভ দুল্পথভ ঘাবলতা, দুল্পথভ তাফ বদথ ষাভল্পডভ ফাদতে, দুল্পথভ 

গুডকঢফাদ বদড ষয় প্রবক্রয়া 

 াচাভচাঢওভল্পডভ সুবথা সৃবি 

 থটয়াবভ এন্টাভপ্রাইচ বৃবদ্ধভ াংখ্যা 

প্রওে ওাল্পচভ সুনম  

উধওাবভঢা  

 কাপীভ চাঢ উন্নয়দ, থতযী, যঙ্কভ চাঢ, াংখ্যা   

 দুল্পথভ ধবভফাড বৃবদ্ধ   

 দুল্পথভ গুডকঢফাদ বৃবদ্ধ-প্রওে াস্তায়ল্পদভ নল্পম গ্রাফীড সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ 

ওফ ষাংস্থাদ, আয় বৃবদ্ধ, প্রওল্পেভ কাপীভ ফাবমওাদা, অবচষঢ আল্পয়ভ ব্যয় বদ্ধান্ত 

ধবভল্পয ভক্ষা   বচাভ বলল্পল্প থকাল্পভভ ব্যলাভ 

 ধবভেন্নঢা 

 ভাায়বদও াভ ব্যলাভ হ্রা 

দাভীভ ক্ষফঢায়দ  কাপীভ ফাবমওাদা 

 ধবভাভ                         
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থশ্রডীবন্যা  বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষাভ বদল্পত ষযও (Indicator) 

          

                

প্রওল্পেভ ম  দু ষম 

বতওভল  

 প্রওল্পেভ ম বতওভল বঘবিঢ ওভা; 

 প্রওল্পেভ দু ষম বতওভল বঘবিঢ ওভা; 

 প্রওল্পেভ ওাভল্পড বও থভল্পডভ সুল্পবাক সৃবি লল্পে া লল্পঢ ধাল্পভ; 

 প্রওল্পেভ ঝুঁবওপূড ষ বতওভল; 

ধভাফয ষভল   প্রওল্পেভ ওাব ষক্রফ অবযি াস্তায়দ ফল্পয় আভ উন্নয়ল্পদ সুবদবত ষি ফঢাফঢ; 

 প্রওল্পেভ ল্পঘল্পয় পাম বতওগুল্পমা এই প্রওল্পেভ অবযি ফল্পয়           অন্যান্য 

প্রওল্পেভ থক্ষল্পত্র অনুভড ওভাভ বরল্পয় সুধাবভয । 

 

২.৫ টাঝা এবি প্রবক্রয়াওভড এাং বল্পিরড  
 

ফাঞ ধব ষাল্পয়ভ ঢথ্য াংগ্রল ওাব ষক্রফ সুঘারুরূল্পধ ম্পন্ন ওভাভ ধাযাধাবয াংগৃলীঢ ঢথ্য ওবম্পউঝাভ এবি  বল্পিরল্পডভ 

চন্য ওবম্পউঝাভ থপ্রাগ্রাফ বঢবভ ওভা লল্পয়ল্পঙ। এল্পক্ষল্পত্র MS Access এাং SPSS ব্যহৃঢ লল্পয়ল্পঙ। এবি ওাব ষ 

ম্পাতল্পদভ ধভ থটঝা বল্পিরল্পডভ চন্য প্রল্পট টাঝা থঝবুমাভ নল্পফ ষ উধস্থাধদ, গ্রান/ঘাঝ ষ ইঢোবতভ ফাধ্যল্পফ ঢথ্য 

উধস্থাধদ  প্রবঢল্পতদ প্রডয়দ ওভা লল্পয়ল্পঙ। 

 

2.6   cÖwZ‡e`b cÖYqb 
 

cÖwZ‡e`b ‣Zwi‡Z এওটি dig¨vU e¨envi Kiv n‡q‡Q hv‡Z K‡i mgxÿvi mg¯Í djvdj mn‡RB cÖK‡íi eZ©gvb 

m~PK প্রওেলীদ অস্থাভ াল্পণ Zzjbv Kiv hvq| civgk©K cÖwZ‡e`b •Zwii wewfbœ ch©v‡q বদল্পেবড ষঢ প্রবঢল্পতদভল 

বঢবভ ওভল্পঙ| 
 

cÖwZ‡e`‡bi 
aiY 

cÖwZ‡e`‡bi  welqe ‘̄ Rgvi ZvwiL cÖwZ‡e`‡bi 
msL¨v 

cÖviw¤¢K 
cÖwZ‡e`b 

 

cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`‡b mgxÿvi bKkv I Z_¨ msMÖ‡ni 
BÝUªy‡g›U/ cÖkœvewj/ ‡PKwj÷ Ges Kv‡Ri 
cwiKíbvmn we¯ÍvwiZ Kg©Kv‡Ûi weeiY| GQvov wbw`©ó 
‡jvKej e›Ub Ges mgxÿvi Z_¨ msMÖ‡ni we¯ÍvwiZ 
eY©bv|  

13 Rvbyqvix 
2019 (Pzw³ 

¯^vÿ‡ii 15 w`b 
ci) 

 53  
)থঝওবদওোম ওবফটি 

53+বিয়াবভাং 

ওবফটি ২০ ) 

1g Lmov 
cÖwZ‡e`b 

 

civgk©K gvVch©v‡qi Z‡_¨i wfwË‡Z ‡UKwbK¨vj 
KwgwU‡Z Dc¯’vc‡bi Rb¨ Lmov cÖwZ‡e`b •Zwi 
K‡i‡Q| Lmov cÖwZ‡e`‡b Dcv‡Ëi M‡elYv Ges Lmov 
djvd‡ji we‡kølwY Z_¨ mg~‡ni D‡jøL i‡q‡Q| 
GQvovI G‡Z cÖ‡qvRbxq ‡Uwej, ZvwjKv, wek` 
we‡kølYg~jK KvVv‡gv, M‡elYvjä djvdj Ges Lmov 
mycvwik i‡q‡Q| ‡UKwbK¨vj KwgwUi gZvg‡Zi 
†cÖwÿ‡Z Lmov P~ovšÍ cÖwZ‡e`b •Zwi Kiv n‡q‡Q hv 
cieZ©x‡Z w÷qvwis KwgwUi mfvq Dc¯’vcb Kiv 
n‡q‡Q| 

09 GwcÖj 
2019 

(Pzw³ ¯^vÿ‡ii 
75 w`b ci) 

53 
)থঝওবদওোম 

ওবফটি 

53+বিয়াবভাং 

ওবফটি ২০  

2q Lmov P~ovšÍ 
cÖwZ‡e`b  

w÷qvwis KwgwUi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z 2q Lmov 
cÖwZ‡e`b •Zwi Kiv nq hv cieZ©x‡Z RvZxq Kg©kvjvq 
Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

27 GwcÖj, 2019 
(Pzw³ ¯^vÿ‡ii 90 

w`b ci) 

75 Kwc 

)চাঢীয় ওফ ষযামা(  

Lmov P~ovšÍ 
cÖwZ‡e`b 

 

RvZxq Kg©kvjvi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z Lmov P~ovšÍ 
cÖwZ‡e`b Kiv nq| 

08 †g 2019 
(Pzw³ ¯^vÿ‡ii 
100 w`b ci) 

53 
)থঝওবদওোম ওবফটি  

53+বিয়াবভাং 

ওবফটি ২০  
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cÖwZ‡e`‡bi 
aiY 

cÖwZ‡e`‡bi  welqe ‘̄ Rgvi ZvwiL cÖwZ‡e`‡bi 
msL¨v 

P~ovšÍ cÖwZ‡e`b 
 

Kg©kvjv I w÷qvwis KwgwUi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z P~ovšÍ 
cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv‡eb| P~ovšÍ cÖwZ‡e`bwU evsjv I 
Bs‡iwR Dfq fvlvq cÖYxZ n‡q‡Q| 

30 †g, 2019 
(Pzw³ ¯^vÿ‡ii 
120 w`b ci) 

৬০  

(াাংমা ৪০  

ইাংল্পভবচ ২০) 

 
2.7 Kg© cwiKíbv 
 

27/12/2018 Zvwi‡L ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi mv‡_ ¯̂v¶wiZ Pyw³ Abyhvqx wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ 
mgx¶v Kvh©µg mgv‡ßi j‡¶¨ GKwU mgqwfwËK Kg©-cwiKíbv wb‡gœ ‡`Iqv nj-  
 

µwgK Kvh©vewj   gq 

K) Lmov cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj  Ges AvBGgBwW I 
mswkøó ‡UKwbK¨vj KwgwUi mfv 

27/12/2018 n‡Z 16/01/2019 

L) ‡UKwbK¨vj KwgwUi gZvgZ mv‡c‡ÿ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b ms‡kvab 
I `vwLj Ges AvBGgBwW I mswkøó w÷qvwis KwgwUi mfv 

16/01/2019 n‡Z 31/01/2019 

M) P~ovšÍ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b `vwLj 01/02/2019 n‡Z 07/0/2019 

N) Z_¨ msMÖnKvix‡`i cÖwk¶Y  07/01/2019 n‡Z 12/02/2019 

O) Z_¨ msMÖn I Kvh©µg cwi`k©b 16/02/2019 n‡Z 04/03/2019 

P) ¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjv 11/03/2019 
Q) WvUv Gw›U«, ‡fwiwd‡Kkb, WvUv cÖ‡mwms, WvUv GbvjvBwmm, 1g 

Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj 
05/03/2019 n‡Z 28/03/2019 

R) ‡UKwbK¨vj KwgwU mfvq 1g Lmov cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv   02/04/2019 n‡Z 16/04/2019 

S) cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i 2q Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I w÷qvwis 
KwgwUi mfvq Dc¯’vcb  

17/04/2019 n‡Z 08/05/2019 

T) 2q Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i PzovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb 
I RvZxq Kg©kvjvq Dc¯’vcb  

08/05/2019 n‡Z 16/05/2019 

P) PzovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb I 
m¤úv`bvi Rb¨ Dc ’̄vcb 

17/05/2019 n‡Z 24/05/2019 

Q) m¤úv`bvi wfwË‡Z PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb Ges P~ovšÍ Bs‡iwR 
fvm©b cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj 

03 †k Ryb 2019 Gi g‡a¨| 
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Z…Zxq Aa¨vq 
 

djvdj ch©v‡jvPbv 
 

3.1 cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b Ae¯’v we‡kølY 
 
 

cwiKwíZ 
D‡Ïk¨mg~n  

উল্পেশ্য অচষল্পদভ চন্য 

প্রওে ওাব ষক্র৫ফ 
 ষল্পযর অগ্রকবঢ (ফাঘ ষ, 

২০১৯) 

ধব ষল্পক্ষড  ফন্তব্য 

কাপী ধামদ, দুথ 

উৎধাতদ  

বধদল্পদভ 

ফাধ্যল্পফ 

সুবথাবিঢ 

গ্রাফীড 

ফবলমাল্পতভ 

তাবভদ্র হ্রা  

চীবওাভ 

ব্যস্থা  

 

 ১০০ টি দুগ্ধ 

উৎধাতদওাভী 

ফায় বফবঢ 

কঞদ 

 প্রবঢটি ফাল্পয় 

১০০ চদ ফবলমা 

তস্য ণাওল্প 

(ধব ষায়ক্রল্পফ) 

 প্রবঢটি তস্যল্পও 

আদৄবদও ঔাফাভ 

ব্যস্থাধদা ম্পল্পওষ 

ফাঞ প্রবযক্ষড।  

 প্রবঢটি তস্যল্পও 

১,২০,০০০ ঝাওা 

ঋড প্রতাদ। 

 প্রবঢটি তস্যল্পও 

২টি ওদা-াছুভ 

প্রতাল্পদভ ফাধ্যল্পফ 

প্রবঢবতদ ১৪ বমঝাভ 

দুথ উৎধাতদ 

 াচাভ ঘাবলতাভ 

উধভ বদপষভ ওল্পভ 

উৎধাবতঢ দুল্পথভ 

এওটি অাংয ম্পূন্ন 

দদীভেি অস্থায় 

াচাভচাঢওভড 

 

 ইল্পঢাফল্পধ্য ১০০টি দুগ্ধ 

উৎধাতদওাভী ফায় 

বফবঢ কঞদ ওভা 

লল্পয়ল্পঙ। 

 প্ররবঢটি ফায় 

বফবঢল্পঢ ৫০-৭৫ চদ 

ওল্পভ ফবলমা তস্য 

অন্তর্ভ ষি বদবশ্চঢ লল্পয়ল্পঙ 

(৫০-৭৫%)। 

 প্রবঢটি তস্যল্পও 

আদৄবদও ঔাফাভ 

ব্যস্থাধদা ম্পল্পওষ ২-

৩ াভ ১ বতল্পদভ 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা 

লল্পয়ল্পঙ।  

 প্রবঢ বফবঢভ প্রণফ ২৫ 

চদ তল্পস্যভ প্রল্পঢেল্পও 

২টি ওল্পভ ওদা ক্রল্পয়ভ 

চন্য ১,০০,০০০ ঝাওা 

 ঔাাভ াত 

২০,০০০ ঝাওাল থফাঝ 

১,২০,০০০ ঝাওা ঋড 

থধল্পয়ল্পঙদ। ঢন্ল্পধ্য 

২০১৮ াল্পমভ ফাঘ ষ 

ফাল্পভ ফল্পধ্য প্রবঢ 

বফবঢভ ১০০০০০ 

ঝাওা এাং আকি 

ফাল্পভ ফল্পধ্য ২০০০০ 

ঝাওা ঋড থধল্পয়ল্পঙদ। 

 প্রওে বটচাইল্পদ  বফল্ক 

বপঝাভ াল্পণ ফল্পছাঢা 

স্মাভল্পওভ ফাধ্যল্পফ 

তস্য ওতৃষও উৎধাবতঢ 

দুল্পথভ 

াচাভচাঢওভল্পডভ 

প্রবথাদ ভল্পয়ল্পঙ। 

 প্রওে বটচাইদ অনুাল্পভ বফবঢ কঞদ  

বফবঢভ তস্য বদবশ্চঢ ওভা লল্পয়ল্পঙ। 

ঢল্প সুবথাবিঢ ফবলমা ওাভা ঢা 

সুবদবত ষিপাল্প াংজ্ঞাবয়ঢ ওভা লয়বদ। 

নল্পম  সুবথাবিঢ দয় এফদ ফবলমাভা 

বফবঢভ তস্য। 

 প্রবঢটি তস্যল্পও আদৄবদও ঔাফাভ 

ব্যস্থাধদা ম্পল্পওষ ২-৩ াভ ১ বতল্পদভ 

প্রবযক্ষড ঋড প্রাবপ্তভ অল্পদও আল্পকই প্রতাদ 

ওভা লল্পয়ল্পঙ। এভ নল্পম প্রবযক্ষল্পড অবচষঢ 

জ্ঞাদ কাপী ধামল্পদভ ফয় ওাল্পচ মাকাল্পদা 

ওঠিদ লল্পয় ধল্পভ।                   

                          

                              

                                

                      

 ঋল্পডভ ধবভফাড (১,০০,০০০ ঝাওা) 

ঢষফাদ াচাল্পভ ২টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য 

অপ্রতুম। এভ নল্পম অবথওাাংয দ্যই 

২টি ওল্পভ ওদা ক্রয় দা ওল্পভ াছুভল 

কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ; এঙাড়া অল্পদল্পও ১টি 

ওল্পভ ওদা ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। এফঢাস্থায় 

দুথ উৎধাতল্পদ ওাাংবঔঢ মক্ষেফাত্রা 

অবচষঢ দা লয়াভ িদা ভল্পয়ল্পঙ। 

উধল্পভাি ফস্যা ফাথাদওল্পে থকা-ঔাদ্য 

ব্যয়ল ঋল্পডভ ধবভফাড ২,০০,০০০ (   

মক্ষ) ঝাওা ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ। এঙাড়া 

ঋল্পডভ আল্পতল্পদভ এও ফাল্পভ ফল্পধ্য ঋড 

প্রাবপ্ত বদবশ্চঢ ওভা প্রল্পয়াচদ। 

 াচাভ ঘাবলতাভ উধভ বদপষভ ওল্পভ 

উৎধাবতঢ দুল্পথভ াচাভচাঢওভল্পড থওাদ 

থভল্পডভ ধতল্পক্ষধ এঔদ ধব ষন্ত গ্রলড ওভা 

লয়বদ। ঢল্প অবঢত্ত্বভ দুল্পথভ 

াচাভচাঢওভল্পড প্রল্পয়াচদীয় ধতল্পক্ষধ 

গ্রলড ওভা উবঘঢ, থওদদা প্রবঢটি ফায় 

বফবঢভ তস্যল্পতভ ক্রয়কৃঢ কাপী থণল্পও 

উৎধাবতঢ দুথ াচাভচাঢওভল্পডভ 

সুব্যস্থা দা ণাওল্পম উধওাভল্পপাকীভা 
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দায্যভল্য লল্পঢ বিঢ লল্প। এল্পঢ 

প্রওল্পেভ উল্পেশ্য ব্যলঢ লল্প। 

কাপী/ফবলর এভ 

চাঢ উন্নয়দ  

ম্পত সৃবি 

 

 ববপন্ন উন্নঢ 

চাল্পঢভ ওদা ক্রয় 

 ২০,০০০ ওদা 

থণল্পও ক্রফািল্পয় 

ম্পত বৃবদ্ধ 

 ২০,০০০ 

উন্নঢচাল্পঢভ কাপী 

 ফবলর ভেিওভড 

বা প্রওে াস্তায়দ 

ফল্পয় বিগুদ লল্প 

 উন্নঢ চাল্পঢভ কাপীভ 

ফল্পধ্য উধওাভল্পপাকীভা 

ববন্ধ, লমল্পস্ট্রদ 

বিবচয়াদা, চাব ষ, 

যালীয়াম  াংওভ 

চাল্পঢভ কাপীল্পও 

প্রাথান্য বতল্পয়ল্পঙদ। ঢল্প 

অল্পদল্পওই উন্নঢ চাল্পঢভ 

ওদাভ অপ্রতুমঢাভ 

ওাভল্পড উন্নঢ থতযী 

চাল্পঢভ করু ক্রয় 

ওল্পভল্পঙদ। 

 বটবধবধ অনুবায়ী প্রওেটি ম্পূড ষরূল্পধ 

াস্তাবয়ঢ লল্পম ২০,০০০ ওদা থণল্পও 

ক্রফািল্পয় ম্পত বৃবদ্ধ ধাল্প। অল্পদল্পওই 

(২৫% উিভতাঢা) এওটি ওল্পভ ওদা 

ক্রয় ওভাভ ওাভল্পড ওাাংবঔঢ ধবভফাড 

ম্পত অচষদ ব্যলঢ লল্পঢ ধাল্পভ। 

 এঙাড়া থতযীয় চাল্পঢভ ওদা ক্রল্পয়ভ 

ওাভল্পড চাঢ উন্নয়দ ওাব ষক্রফ ব্যলঢ লল্পঢ 

ধাল্পভ। এফস্যা বদভদওল্পে ওাব ষওভ 

ফবদঝবভাং-এভ ফাধ্যল্পফ উন্নঢ া াংওভ 

চাল্পঢভ ওদা ক্রয় বদবশ্চঢ ওভা 

অঢোশ্যও। 

গ্রাফীড 

ফবলমাল্পতভ 

ক্ষফঢায়দ 

 ১০,০০০ গ্রাফীড 

ফবলমাল্পতভ উধাচষদ 

বৃবদ্ধ  ক্ষফঢায়দ  

 গ্রাফীড ফবলমাল্পতভ 

আবণ ষও অস্থাভ 

 উন্নবঢ 

 ধাবভাবভও  

াফাবচও ফব ষাতা 

বৃবদ্ধ 

 ইল্পঢাফল্পধ্য ২,৫০০ 

গ্রাফীড ফবলমা প্রল্পঢেল্পও 

১,২০,০০০ ঝাওা ওল্পভ 

ঋড থধল্পয় ওদা/কাপী 

ক্রল্পয়ভ ফাধ্যল্পফ 

অণ ষনদবঢও ওফ ষওাল্পে 

বদল্পয়াবচঢ ভল্পয়ল্পঙদ। 

আল্পভা ২,৫০০ চল্পদভ 

ঋড প্রাবপ্তভ ওাব ষক্রফ 

ঘমফাদ ভ ল্পয়ল্পঙ। 

 প্রবঢ তস্য ১,২০,০০০ ঝাওা ব্যলাভ 

ওল্পভ ওদা/কাপী ক্রল্পয়ভ ফাধ্যল্পফ 

প্রওল্পেভ আঢাভূি গ্রাফীড ফবলমাকড 

প্রল্পঢেল্পও ১,২০,০০০ ঝাওা ম্পল্পতভ 

ফাবমও লল্পয় বদল্পচভা ক্ষফঢাবয়ঢ লল্পেদ। 

এঙাড়া ক্রয়কৃঢ ওদা/কাপী থণল্পও 

পবষ্যল্পঢ ম্পত বৃবদ্ধভ সুল্পবাক সৃবি 

লল্পে। 

 তস্যল্পতভ কাপী থণল্পও উৎধাবতঢ দুথ 

ববক্রভ ফাধ্যল্পফ গ্রাফীড ফবলমাল্পতভ 

আবণ ষও অস্থাভ উন্নবঢ লল্পে।  

 ঢাল্পতভ ধবভাবভও  াফাবচও ফব ষাতা 

বৃবদ্ধ ধাল্পে। 

 
3.2 াস্ত অস্থা ধব ষল্পক্ষড  
 

প্রওে এমাওায় দভৄদা ফায় বফবঢল্পঢ প্রওল্পেভ প্রথাদ প্রথাদ ওাব ষক্রফভল থবফদ উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা 

াছুভ/কাপী/ফবলর প্রবঢধামদ ওাব ষক্রফ, থকায়ামখভ ধবভতয ষদ  ধব ষল্পক্ষড ওভা লল্পয়ল্পঙ। বদল্পে প্রওল্পেভ আঢায় ববপন্ন 

ওফ ষওােভল্পলভ ঢষফাদ ওাব ষওভ অস্থা ড ষদা  ঙও আওাল্পভ উধস্থাধদ ওভা লল্পমাঃ 

 

৩.২.১ ফায় বফবঢ কঞদ, বফবঢভ তস্য াংখ্যা  ঋড ওাব ষক্রফ 

 

ইবঢফল্পধ্য ১০০টি ফায় বফবঢ কঞদ ওভা লল্পয়ল্পঙ এাং প্রবঢটি ফায় বফবঢল্পঢ ১০০ চদ তস্য অন্তর্ভ ষি ওভাভ 

মক্ষেফাত্রা ভল্পয়ল্পঙ। ধবভতয ষদওাল্পম থতঔা বায় থব, বফবঢল্পপল্পত ৫০-৭৫ চদ ধব ষন্ত তস্য ইল্পঢাফল্পধ্য অন্তর্ভ ষি লল্পয়ল্পঙ, 

বাভ ফল্পধ্য প্রণফ ২৫ চদ তস্য ২০১৮ াল্পমভ থনব্রুয়াবভল্পঢ কাপী ক্রয়  কাপীভ ঔাদ্যভ চন্য ১,২০,০০০ ঝাওা ওল্পভ অণ ষ 

ঋড থধল্পয়ল্পঙ। ফীক্ষা ঘমাওামীদ ফল্পয় (থনব্রুয়াবভ, ২০১৯) প্রবঢটি বফবঢল্পঢ আল্পভা ২৫ চদ তল্পস্যভ ঋড প্রতাদ 

ওাব ষক্রল্পফভ অণ ষ ঙাড় প্রবক্রয়া ঘমফাদ বঙম। 
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৩.২.২ ওদা ক্রয়, ধবভঘব ষা  বঘবওৎা 

 

প্রওল্পেভ বটবধবধল্পঢ উধওাভল্পপাকীল্পতভল্পও ২টি ওদা ক্রয় াত ১,০০,০০০ ঝাওা  ঔাদ্য াত ২০,০০০ ঝাওা ল 

থফাঝ ১,২০,০০০ ঝাওা ঋড প্রতাদ ওভাভ াংস্থাদ আল্পঙ।                   ঋড প্রাপ্ত তস্যল্পতভ অবথওাাংযই ২টি 

ওল্পভ ওদা ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। ঢল্প প্রাপ্ত ঋল্পডভ তুমদায় তাফ থবয লয়ায় অল্পদল্পওই ২টি ওদা ক্রল্পয়ভ ধবভল্পঢষ ১টি 

াছুভল কাপী বওাংা ১টি ওদা ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। এল্পঢ বটবধবধভ বড ষঢ দীবঢভ ব্যঢেয় খল্পঝল্পঙ। উন্নঢ চাল্পঢভ কাপীভ 

ফল্পধ্য উধওাভল্পপাকীভা ববন্ধ, লমল্পস্ট্রদ বিবচয়াদ, চাব ষ, যালীয়াম  াংওভ চাল্পঢভ কাপীল্পও প্রাথান্য বতল্পয়ল্পঙদ। ঢল্প 

থওউ থওউ উন্নঢ চাল্পঢভ ওদাভ অপ্রতুমঢাভ ওাভল্পড উন্নঢ থতযী চাল্পঢভ করু ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। এল্পঢ প্রওল্পে বড ষঢ দীবঢভ 

ব্যঢেয় খল্পঝল্পঙ। উিভতাঢাল্পতভ অবপফঢ লল্পে, ২টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ঋডীফা ২,০০,০০০ ঝাওায় উন্নীঢ ওভা 

প্রল্পয়াচদ। ঢষফাদ ব্যঢেয় অদাওাাংবঔঢ লল্পম তস্যভা াস্তঢাভ বদবভল্পঔ এটি ওভল্পঙ এাং াংল্পযাবথঢ প্রওল্পে এটি 

বদয়বফঢ ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ। 

 

ল্পভচবফল্পদ ধবভতয ষদওাল্পম থতঔা বায় থব, উধওাভল্পপাকীল্পতভ প্রল্পঢেল্পওভ কাপী ধামল্পদভ চন্য অথ ষ-ধাওা া ধাওা 

থকায়ামখভ ভল্পয়ল্পঙ এাং প্রল্পঢেওটি থকায়ামখল্পভভ থফল্পছ ধাওা। উধওাভল্পপাকীভা বিবঘাং ধাউটাভ া াাদ-থাটা িাভা 

বদয়বফঢ ধবভষ্কাভ ওভাভ ফাধ্যল্পফ থকায়ামখল্পভভ ধবভল্পয বদবশ্চঢ ওল্পভ ণাল্পওদ। থবযভপাক উধওাভল্পপাকীভা ঢাল্পতভ 

ধামদকৃঢ কাপীল্পও বদয়বফঢ সুরফ ঔাদ্য বতল্পয় ণাল্পওদ এাং অল্পদল্পওই উন্নঢ চাল্পঢভ খা ঘার শুরু ওল্পভল্পঙদ। 

 

ল্পভচবফল্পদ থতঔা বায় থব, কাবতধশুভ প্রচদল্পদভ চন্য গ্রাম্য টািাল্পভভ লায়ঢায়, ধশু লাধাঢাল্পমভ লায়ঢায়, 

উধল্পচমা প্রাডী ম্পত অবথতপ্তল্পভভ লায়ঢায় কৃবত্রফ প্রচদদ ধদ্ধবঢ ব্যলাভ ওভা লয়। উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, াচ্চা 

প্র ওভাভ ধভ াছুভল্পও ঝীওা প্রতাদ দা ওভা লল্পম কাবতধশুভ ভতুেভ লাভ প্রায় ১.৪%। উধওাভল্পপাকীল্পতভ ফল্পঢ, 

কাবতধশূ খুভা, আফাযয়, টায়বভয়া, স্ববত ষ-জ্বভ, এদোক্স, মাদ থনামা, ঢড়ওা প্রভৃবঢ থভাক িাভা আক্রান্ত লয়। 

উধওাভল্পপাকীভা গ্রাম্য টািাভ  প্রাডী ম্পত ওফ ষওঢষাভ ধভাফয ষ অনুবায়ী আক্রান্ত থভাল্পকভ চন্য প্রল্পয়াচদীয় বঘবওৎা 

(ষুথ  ঝীওা) ব্যস্থা গ্রলড ওল্পভদ। ঢাভা কাবত ধশুল্পও এদোক্স, ঢড়ওা  খুভা থভাক প্রবঢল্পভাল্পথভ বদবফল্পি 

উধওাভল্পপাকীল্পতভ বদল্পচল্পতভ উল্পদ্যাল্পক ঝীওা প্রল্পয়াক ওল্পভল্পঙদ। ঢাভা কাবতধশুল্পও ২ াভ কৃবফভ ষুথ ঔাইল্পয়ল্পঙদ। ঢল্প 

অল্পদও উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, ঢাভা কাবতধশুল্পও এঔদ ধব ষন্ত থওাদ থভল্পদভ ষুথ  ঝীওা প্রতাদ ওল্পভদবদ। 

 

উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, কাবতধশূভ বদয়বফঢ বঘবওৎা  ঝীওা প্রতাল্পদ ঢাভা ববপন্ন থভল্পডভ ফস্যাভ েুঔীদ লদ। 

ঢাল্পতভ ফল্পঢ প্রওল্পেভ এএমএনআই ববত বদয়বফঢ ঢতাভবও ওভঢ  আভ প্রবযবক্ষঢ এাং প্রাণবফও বঘবওৎা প্রতাল্পদ 

ক্ষফ লঢ ঢল্প এই ওম ফস্যা অল্পদওাাংল্পযই ওল্পফ থবঢ।   

 

৩.২.৩ দুথ উৎধাতদ  াচাভচাঢওভড 

 

উধওাভল্পপাকীল্পতভ াল্পণ ভাবভ আমাধওাল্পম চাদা বায় থব, প্রায় ওম উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ ক্রয়কৃঢ কাপী থণল্পও 

প্রবঢবতদ প্রায় ৬.৬ বমঝাভ দুথ উৎধাতদ লল্পয় ণাল্পও। প্রায় ওম উধওাভল্পপাকী ঢাল্পতভ ধামদকৃঢ কাপী থণল্পও উৎধাবতঢ 

দুথ স্থাদীয় াচাল্পভ ববক্র ওল্পভ ণাল্পওদ। াচাভ ঘাবলতাভ উধভ বদপষভ ওল্পভ উৎধাবতঢ দুল্পথভ প্রবক্রয়া  

াচাভচাঢওভল্পড থওাদ থভল্পডভ ধতল্পক্ষধ এঔদ ধব ষন্ত গ্রলড ওভা লয়বদ। ঢল্প অবঢত্ত্বভ দুল্পথভ াচাভচাঢওভল্পড 

প্রল্পয়াচদীয় ধতল্পক্ষধ গ্রলড ওভা উবঘঢ থওদদা প্রবঢটি ফায় বফবঢভ তস্যল্পতভ ক্রয়কৃঢ কাপী থণল্পও উৎধাবতঢ দুথ 

াচাভচাঢওভল্পডভ সুব্যস্থা দা ণাওল্পম উধওাভল্পপাকীভা ন্যায্যভল্য লল্পঢ বিঢ লল্প। এল্পঢ প্রওল্পেভ উল্পেশ্য ব্যলঢ 

লল্প। 

 

৩.২.৪ ঋড আতায় ওাব ষক্রফ 

 

প্রওে অবন থণল্পও প্রাপ্ত ঢথ্য  ল্পভচবফল্পদ ধবভতয ষদ ওাল্পম থতঔা বায় থব, ওম ফায় বফবঢল্পঢ কঢ ২৫ 

থনব্রুয়াবভ, ২০১৯ থণল্পও বতবদও ২০০ ঝাওা ঋড আতায় ওাব ষক্রফ শুরু লল্পয়ল্পঙ। ১ টি উধল্পচমায় ২টি বফবঢভ প্রবঢটি 

বফবঢভ তস্যল্পতভ ওাঙ থণল্পও প্রবঢবতদ ২০০ ঝাওা ওল্পভ ঋড আতায় ওভা এওচদ নোবল্পমল্পঝঝল্পভভ ধল্পক্ষ ওিাধ্য, 

ঢাই ঢাভা স্থাদীয় ধব ষাল্পয়ভ ফায় ওফ ষওঢষাভ েবঢল্পঢ াপ্তাবলও বপবিল্পঢ ঋড আতায় ওাব ষক্রফ ম্পন্ন ওল্পভ ণাল্পও, বা 

বটবধবধ’ভ ব্যঢয়। ঢল্প ঢা াস্তঢাভ বদবভল্পঔ ওভা লল্পে। ঢাই াংল্পযাবথঢ বটবধবধল্পঢ বতবদও ঋড আতায় ওাব ষক্রল্পফভ 

ধবভল্পঢষ াপ্তাবলও/ ফাবও ঋড আতায় ওাব ষক্রল্পফভ াংস্থাদ ভাঔা উবঘঢ।    
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‡Uwej: 3.1 cÖK‡íi AvIZvq cÖwZwU mgevq mwgwZi Avjv`vfv‡e ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿY 
 

     

   

mgevq mwgwZi bvg Dc‡Rjv ‡Rjv mwgwZ MV‡bi 
ZvwiL 

mwgwZi 
‡gvU m`m¨ 

msL¨v 

†gvU µqK…Z 
eKbvi msL¨v 

eZ©gv‡b 
Mvfxi 
msL¨v 

eZ©gv‡b 
evQzi 
msL¨v 

cÖK‡íi Miæ 
n«vm (g„Z) 

msL¨v 

cÖwZw`b Drcvw`Z 
†gvU ỳ‡ai cwigvY 

(wjUvi) 

cÖwZw`b ỳa weµ‡qi 
gva¨‡g †gvU DcvR©b 

(UvKv)  

mwgwZi m`m¨‡`i 
KvQ †_‡K †gvU 
Av`vqK…Z F‡Yi 
UvKvi cwigvY 

১ Uzw½cvov cvUevox bvix 
Dbœqb mgevq mwgwZ wj: 

Uzw½cvov ‡MvcvjMÄ 10.10.2017 50 75 25 7 bv 50 3000 আতায় শুরু লয় 

বদ 

২ ewb Kzkjx bvix Dbœqb 
mgevq mwgwZ wj: 

Uzw½cvov ‡MvcvjMÄ 10.10.2017 50 75 25 5 bv 60 3600 আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩ bvix Dbœqb mgevq mwgwZ 
wj: 

‡KvUvjxcvov ‡MvcvjMÄ 22.10.2017 50 85 15 8 bv 10 500 আতায় শুরু লয় 

বদ 

৪ Kjvevox bvix Dbœqb ỳ» 
mgevq mwgwZ wj: 

‡KvUvjxcvov ‡MvcvjMÄ 22.10.2017 50 85 15 6 bv 20 1000 আতায় শুরু লয় 

বদ 

৫ ¯^b©vjx bvix Dbœqb mgevq 
mwgwZ wj: 

Wzgywiqv Lyjbv 16.11.2017 50 75 8 8 bv 64 2100 আতায় শুরু লয় 

বদ 

৬ ebv©jx bvix Dbœqb mgevq 
mwgwZ wj: 

Wzgywiqv Lyjbv 16.11.2017 50 80 7 7 bv 49 1700 আতায় শুরু লয় 

বদ 

৭ QqNwiqv bvix Dbœqb mwgwZ 
wj: 

evwUqvNvUv Lyjbv 23.11.2017 50 72 28 14 bv 60 3000 আতায় শুরু লয় 

বদ 

৮ PÎævLvjx `y» bvix Dbœqb 
mgevq mwgwZ wj: 

evwUqvNvUv Lyjbv 23.11.2017 50 62 20 12 bv 54 2700 আতায় শুরু লয় 

বদ 

৯ Puv`cyi bvix Dbœqb mgevq 
mwgwZ  

m`i bv‡Uvi 03.10.2017 50 50 30 16 bv 200 7000 26.02.19 
†_‡K ïiæ n‡e 

১০ Kvgviw`qv bvix Dbœqb 
mgevq mwgwZ  

m`i bv‡Uvi 03.10.2017 50 50 12 8 bv 65 2275 25.02.19 
†_‡K ïiæ n‡e 

১১ Avkvi Av‡jv bvix Dbœqb 
mgevq mwgwZ  

evMvwZcvov bv‡Uvi 03.10.2017 50 24 18 14 bv 90 3150 25.02.19 
†_‡K ïiæ n‡e 

১২ Elv bvix Dbœqb `y» 
mgevq mwgwZ  

evMvwZcvov bv‡Uvi 03.10.2017 50 29 10 8 bv 50 1750 25.02.19 
†_‡K ïiæ n‡e 

১৩ g_yiWv½v bvix Dbœqb 
mgevq mwgwZ wj: 

m`i ivRkvnx 18.12.2017 50 17 21 6 bv 40 2000 19.03.19 
†_‡K ïiæ n‡e 

১৪ wgR©vcyi bvix Dbœqb m`i ivRkvnx 18.12.2017 50 18 26 7 bv 45 2250 19.03.19 
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mgevq mwgwZi bvg Dc‡Rjv ‡Rjv mwgwZ MV‡bi 
ZvwiL 

mwgwZi 
‡gvU m`m¨ 

msL¨v 

†gvU µqK…Z 
eKbvi msL¨v 

eZ©gv‡b 
Mvfxi 
msL¨v 

eZ©gv‡b 
evQzi 
msL¨v 

cÖK‡íi Miæ 
n«vm (g„Z) 

msL¨v 

cÖwZw`b Drcvw`Z 
†gvU ỳ‡ai cwigvY 

(wjUvi) 

cÖwZw`b ỳa weµ‡qi 
gva¨‡g †gvU DcvR©b 

(UvKv)  

mwgwZi m`m¨‡`i 
KvQ †_‡K †gvU 
Av`vqK…Z F‡Yi 
UvKvi cwigvY 

mgevq mwgwZ  †_‡K ïiæ n‡e 
১৫ nwiYwemKv bvix Dbœqb 

mgevq mwgwZ  
‡Mv`vMvox ivRkvnx 18.12.2017 50 46 12 6 bv 25 1000 01.04.19 

†_‡K ïiæ n‡e 
১৬ gv`vicyi bvix Dbœqb 

mgevq mwgwZ  
‡Mv`vMvox ivRkvnx 18.12.2017 50 42 16 8 bv 30 1200 01.04.19 

†_‡K ïiæ n‡e 
১৭ রুধওণা দুদ্ধ উৎধাতদওাভী 

দাভী উন্নয়দ ফায় বফবঢ 

ফাগুভা তভ ফাগুভা ১০/১০/২০১৭ ৫০ ৭০ 

 

৪০ ৩৫ bv ১৭৫  ৮৭৫০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

১৮ ভাউঢধাড়া বনবযঢ দুগ্ধ 

উৎধাতদওাভী বফবঢ 

ফাগুভা তভ ফাগুভা ১৫/১০/২০১৭ ৫০ ৮০ ৪৫ ৪০ ০১ ২০০  ১০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

১৯ থকাধাম দকভ দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

থফালােতপুভ ফাগুভা ০৪/১০/২০১৭ ৫০ ৮৫ ৫০ ৪২  দা ২৫ ১,৩৪০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

২০ ঘভ ড়বভয়া দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

থফালােতপুভ ফাগুভা ০৪/১০/২০১৭ ৫০ ৯০ ৬০ ৪০ দা ২৪০  ১০,০০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

২১ াভাওপুভ দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

বছওভকাঙা  বল্পযাভ ১৬/১০/২০১৭ ২৫ ৪৫ ৩৫ ৩০ দা ২৪০ ৭২০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

২২ কিাদন্দপুভ দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

বছওভকাঙা  বল্পযাভ ১৬/১০/২০১৭ ২৫ ৪২ ৩৩ ২৮ দা ২২৮ ৬৭২০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

২৩ খাখা দাভী উন্নয়দ ফায় 

বফবঢ 

থওযপুভ  বল্পযাভ ৩০/১০/২০১৭ ২৫ ৪৪ ২৫ ২০ দা ১৬০ ৪৮০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

২৪ ধাবচয়া দাভী উন্নয়দ ফায় 

বফবঢ 

থওযপুভ  বল্পযাভ ৩০/১০/২০১৭ ২৫ ৪০ ২২ ১৮ দা ১৪৪ ৪৩২০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

২৫ আল্পমাওবতয়া দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

থনদী তভ থনদী ১৬/১০/২০১৭ ৭৫ ৫০ ৫০ ১৫ দা ১০০ ৬০০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

২৬ থঘবভয়া দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

থনদী তভ থনদী ১৬/১০/২০১৭ ৭৫ ৫০ ৫০ ২০ ০১ ১০০ ৬০০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

২৭ াঝাল্পচাভ ইউবদয়দ ফায় 

বফবঢ 

থকৌভদতী বভযাম ২৮/১১/২০১৭ ৭৫ ৫০ ৫০ ৭ দা ৩৫ 

 

১৭৫০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

২৮ ঔাঞ্জপূভ ইউবদয়দ দাভী আনকমছড়া বভযাম ২৮/১১/২০১৭ ৭৫ ৫০ ৫০ ৯ দা ৭০  ৩৫০০ আতায় শুরু লয় 
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mgevq mwgwZi bvg Dc‡Rjv ‡Rjv mwgwZ MV‡bi 
ZvwiL 

mwgwZi 
‡gvU m`m¨ 

msL¨v 

†gvU µqK…Z 
eKbvi msL¨v 

eZ©gv‡b 
Mvfxi 
msL¨v 

eZ©gv‡b 
evQzi 
msL¨v 

cÖK‡íi Miæ 
n«vm (g„Z) 

msL¨v 

cÖwZw`b Drcvw`Z 
†gvU ỳ‡ai cwigvY 

(wjUvi) 

cÖwZw`b ỳa weµ‡qi 
gva¨‡g †gvU DcvR©b 

(UvKv)  

mwgwZi m`m¨‡`i 
KvQ †_‡K †gvU 
Av`vqK…Z F‡Yi 
UvKvi cwigvY 

উন্নয়দ ফায় বফবঢ বদ 

২৯ াওাম ইউবদয়দ দাভী 

উন্নয়দ ফায় বফবঢ 

আনকমছড়া বভযাম ২৮/১১/২০১৭ ৭৫ ৫০ ৫০ ৮ দা ৬০ ২৮০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩০ ভাবচলাভ ইউবদয়দ দাভী 

উন্নয়দ ফায় বফবঢ 

আনকমছড়া বভযাম ২৮/১১/২০১৭ ৭৫ ৫০ ৫০ ৮ দা ৬০  ২৮০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩১ ঘড়া ড়কাঙা দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

দীমনাফাভী 

তভ 

দীমনাফাভী ৪/১০/২০১৭ ৫০ ১০০ ৫০ ৭ দা ১৭ ৬৮০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩২ মক্ষীঘাধ দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

দীমনাফাভী 

তভ 

দীমনাফাভী ৪/১০/২০১৭ ৫০ ১০০ ৫০ ৫ দা ১৫ ৬০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩৩ বটফমা দাভী উন্নয়দ ফায় 

বফবঢ 

বটফমা দীমনাফাভী ৪/১০/২০১৭ ৫০ ৫০ ২ - ০২ - - আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩৪ থতাল্পয়ম দাভী উন্নয়দ ফায় 

বফবঢ 

বটফমা দীমনাফাভী ৪/১০/২০১৭ ৫০ ৫০ ৩ - দা - - আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩৫ িাভ দাভী উন্নয়দ ফায় 

বফবঢ 

ধীভকঞ্জ ভাংপুভ ৪/১০/২০১৭ ৫০ ২৫ ৫০ ৪০ দা ২০০ - আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩৬ ধাচঁকাবঙ দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

ধীভকঞ্জ ভাংপুভ ৪/১০/২০১৭ ৫০ ২৫ ২৫ ২০ দা ২০০ ৮০০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩৭ কিাঘভা দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

কিাঘভা ভাংপুভ ৪/১০/২০১৭ ৫০ ৫০ ২০ - দা ৪০ ৭০০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩৮ কচখন্টা দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

কিাঘভা ভাংপুভ ৪/১০/২০১৭ ৫০ ৭০ ১৮ - দা ৪৮ ১৬০০ আতায় শুরু লয় 

বদ 

৩৯ যাধমা দাভী উন্নয়দ ফায় 

বফবঢ 

থযভপুভ তভ  থযভপুভ ৪/১০/২০১৭ ২৫ ৩০ ২০ ২০ ০২ ১৫০ ৬০০০ ৪১১০০ 

৪০ সূব ষভঔী দাভী উন্নয়দ ফায় 

বফবঢ 

থযভপুভ তভ থযভপুভ ৮/১০/২০১৭ ২৫ ৪২ ২৮ ২৫ ০৩ ২৮৫ ৯৮০০ ৬০৬০০ 

৪১ ালাদুভ আমকা দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

দওমা থযভপুভ ৫/১০/২০১৭ ৭৫ ১০০ ৯৬ ১৯ ০২ ২৮ ১২০০ ২৯০৪০ 

৪২ দাভায়দল্পঔামা দাভী উন্নয়দ দওমা থযভপুভ ৫/১০/২০১৭ ৭৫ ১০০ ৯৬ ২২ ০১ ২৬ ১০০০ ২৯০৪০ 
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mgevq mwgwZi bvg Dc‡Rjv ‡Rjv mwgwZ MV‡bi 
ZvwiL 

mwgwZi 
‡gvU m`m¨ 

msL¨v 

†gvU µqK…Z 
eKbvi msL¨v 

eZ©gv‡b 
Mvfxi 
msL¨v 

eZ©gv‡b 
evQzi 
msL¨v 

cÖK‡íi Miæ 
n«vm (g„Z) 

msL¨v 

cÖwZw`b Drcvw`Z 
†gvU ỳ‡ai cwigvY 

(wjUvi) 

cÖwZw`b ỳa weµ‡qi 
gva¨‡g †gvU DcvR©b 

(UvKv)  

mwgwZi m`m¨‡`i 
KvQ †_‡K †gvU 
Av`vqK…Z F‡Yi 
UvKvi cwigvY 

ফায় বফবঢ 

৪৩ অধভাবচঢা দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

তভ বতদাচপুভ ৭/০৯/১৭ ৫০ ৫০ ১৪ ১৪ ০১ ৮৪ ২৫২০ ১,০৭,২০০ 

৪৪ আল্পমাভ বতযাভী দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

তভ বতদাচপুভ ৭/০৯/১৭ ৫০ ৫০ ২০ ২০ ০১ ১৬০ ৪৮০০ ৭৮০০ 

৪৫ ০৬দাং অফভপুভ দাভী 

উন্নয়দ ফায় বফবঢ 

বঘবভভন্দভ বতদাচপুভ ২১/০৯/১৭ ৫০ ৫০ ১২ ১২ দা ৮৪ ২৫২০ ৬০০০ 

৪৬ আব্দুমপুভ দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

বঘবভভন্দভ বতদাচপুভ ২/১০/১৭ ৫০ ৫০ ১০ ১০ ০১ ৭০ ২১০০ ২০০ 

৪৭ বচয়াাড়ী আতয ষ দাভী 

উন্নয়দ ফায় বফবঢ 

তভ ধিকড় ৭/০৯/১৭ ৭৫ ২৫ ২০ ১০ দা ১৬০ ৫০০০ ৭৮০০ 

৪৮ বুচ াাংমা দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

তভ ধিকড় ৭/০৯/১৭ ৭৫ ২৫ ২০ ১০ দা ১৫০ ৪৮০০ ৬০০ 

৪৯ ফধ্য বযওাভপুভ দাভী উন্নয়দ 

ফায় বফবঢ 

থতীকঞ্জ ধিকড় ২০/০৯/১৭ ৫০ ২৫ ২০ ১০ দা ৮০ ২৫০০ ৭০০ 

৫০ সুন্দভবতখী তাাভধাড়া দাভী 

উন্নয়দ ফায় বফবঢ 

থতীকঞ্জ ধিকড় ২০/০৯/১৭ ৫০ ২০ ২০ ১০ দা ১৫০ ৪৫০০ ৬০০ 

থফাঝ    ২৬০০ ২৭১৮ ১৪৯২ ৭১৪ ১৫ ৪৬৯৬ ১,৬৮,৮৩৫ ২,৯০,৬৮০ 

   - - - ৫২.০ ১.০৫ ০.৫৭ ০.২৮ ০.৬% ৬.৬   . ৩৫.৯৫    /  . ২৪২২৩.৩৩ 

    /      
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3.3 দভৄদা উিভতাঢাল্পতভ wbKU n‡Z cÖvß Z_¨ we‡kølY 
 

বদবড় ধবভীক্ষড ফীক্ষায় াংখ্যাকঢ ঢথ্য াংগ্রল্পলভ চন্য প্রওল্পেভ আঢাথীদ ২৫ থচমাভ অন্তভূ ষি ৫০ উধল্পচমাভ 

ফধ্য লল্পঢ বতঘয়ল্পদভ বপবিল্পঢ ১৩টি দভৄদা থচমাভ ২৫টি দভৄদা উধল্পচমায় থফাঝ ৫০টি ফায় বফবঢভ ৬৫০চদ 

উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ বদওঝ লল্পঢ সুবদবত ষি প্রশ্নধল্পত্রভ ফাধ্যল্পফ প্রওল্পেভ ঘমফাদ ওাব ষক্রল্পফভ ববপন্ন ঢথ্য াংগ্রল ওভা 

লয়। প্রওল্পেভ বদয়ফানুবায়ী ওম উধওাভল্পপাকী (১০০%) তস্যই ফবলমা। এল্পতভ ওল্পমই ২০১৮ াল্পমভ থনব্রুয়াবভ  

আকি ফাল্পভ ফল্পধ্যই ঋড লায়ঢা থধল্পয়ল্পঙদ। বদল্পে ফীক্ষাভ ফাধ্যল্পফ উধওাভল্পপাকীল্পতভ বদওঝ লল্পঢ প্রাপ্ত ঢথ্যভল 

উধস্থাধদ ওভা লল্পমা:  

 

৩.৩.১. উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ আণ ষ-াফাবচও ঢথ্যাবত 

 

৩.৩.১.১. উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ বাবলও অস্থা 

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী থফাঝ ৬৫০ চদ উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ল্প ষাচ্চ ৮৬.৮% (৫৬৪ চদ) তস্য বাবলঢ, অন্যবতল্পও 

৭.৯% (৫১ চদ) তস্য স্বাফী ধবভঢোিা া স্বাফী থণল্পও ববেন্ন ণাল্পওদ, ৩.২% (২১ চদ) উধওাভল্পপাকী তস্য বথা 

এাং ২.২% (১৪ চদ) তস্য ঢামাওপ্রাপ্তা, বা বদল্পেভ থমঔবঘল্পত্রভ ফাধ্যল্পফ উধস্থাধদ ওভা লল্পমা: 
 

 
 

ববএ টাঝা ২০১১ বল্পিরল্পড থতঔা বায় থব াাংমাল্পতল্পয ২৫-৪৯ য়ল্পভ দাভীল্পতভ ৮৭-৯৫%বাবলঢ থই তুমদায় 

প্রওেভূি দাভীল্পতভ স্বাফী ধবভঢোিা া স্বাফী থণল্পও ববেন্ন ণাওাভ লাভ থবয। 

 

৩.৩.১.২. তস্যল্পতভ সুবথাবিল্পঢভ থভড 
 

৫৬৪                       ৪৮৩                               ৮১                     

ফীক্ষাভ নমানম ধব ষাল্পমাঘদায় প্রঢীয়ফাদ লয় থব, প্রওল্পেভ বযল্পভাদাফ অনুবায়ী ববপন্ন থভল্পডভ সুবথাবিঢ 

ফবলমাকডই প্রওল্পেভ তস্য বলল্পল্প অন্তভূ ষি লল্পয় উধকৃঢ লল্পেদ, বা প্রওল্পেভ মক্ষে  উল্পেল্পশ্যভ াল্পণ িবঢপূড ষ। 

  

৩.৩.১.৩. উিভতাঢাভ ধবভাল্পভ তস্য াংখ্যা 
 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী থফাঝ ৬৫০ চদ উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ধবভাল্পভভ থফাঝ তস্য াংখ্যা বল্পঘদায় কড় তস্য াংখ্যা 

লল্পমা ৪.৬৩ চদ, এল্পতভ ফল্পধ্য  ষবদে তস্য লল্পমা ২ চদ এাং ল্প ষাচ্চ তস্য াংখ্যা লল্পমা ১৩ চদ। শুদৄ পুরূর তস্য 

বল্পঘদায় কড় পুরুর তস্য াংখ্যা লল্পমা ১.৩৯ চদ, এল্পতভ ফল্পধ্য  ষবদে তস্য লল্পমা শূন্য এাং ল্প ষাচ্চ পুরুর তস্য 
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াংখ্যা লল্পমা ৫ চদ। অন্য  বতল্পও শুদৄ দাভী তস্য বল্পঘদায় কড় তস্য াংখ্যা লল্পমা ১.৪০ চদ, এল্পতভ ফল্পধ্য  ষবদে 

তস্য লল্পমা ১ চদ এাং ল্প ষাচ্চ দাভী তস্য াংখ্যা লল্পমা ৪ চদ। ধবভাল্পভ ামও তস্য বল্পঘদায় কড় ামও তস্য 

াংখ্যা লল্পমা ১.১৫ চদ, এল্পতভ ফল্পধ্য  ষবদে তস্য লল্পমা শূন্য এাং ল্প ষাচ্চ ামও তস্য াংখ্যা লল্পমা ৪ চদ। 

অধভবতল্পও ধবভাল্পভ াবমওা তস্য বল্পঘদায় কড় াবমওা তস্য াংখ্যা লল্পমা ১.৩৬ চদ, এল্পতভ ফল্পধ্য  ষবদে তস্য 

লল্পমা ১ চদ এাং ল্প ষাচ্চ াবমওা তস্য াংখ্যা লল্পমা ৪ চদ। উিভতাঢাভ ধবভাল্পভ তস্য াংখ্যা বল্পঘদায় ফীক্ষায় 

অাংযগ্রলডওাভী উিভতাঢাভ াংখ্যা  যঢওভা উিভতাঢা বদল্পেভ থঝবল্পম উধস্থাধদ ওভা লল্পমা: 

 

থঝবম-৩.২. উিভতাঢাভ ধবভাল্পভ তস্য াংখ্যাভ বঢভড 
 

ধবভাল্পভ তস্য উিভতাঢাভ ধবভাল্পভ তস্য াংখ্যা (দভৄদা াংখ্যা=৬৫০) 

পুরুর তস্য দাভী তস্য ামও তস্য াবমওা তস্য থফাঝ তস্য 

       ০ ১ ০ ১ ২ 

ল্প ষাচ্চ ৫ ৪ ৪ ৪ ১৩ 

   ১.৩৯ ১.৪০ ১.১৫ ১.৩৬ ৪.৬৩ 

স্যাোট ষ থটবপল্পয়যদ ০.৮১৭ ০.৭৩ ০.৯৫২ ০.৭০৩ ১.৪১৪ 

 

৩.৩.১.৪. উধওাভল্পপাকী উিভতাঢা তস্যল্পতভ বযক্ষাকঢ থবাগ্যঢা 

 

বযক্ষাকঢ থবাগ্যঢাভ বল্পঘদায় ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী থফাঝ ৬৫০ চদ সুবথাবিঢ ফবলমা উিভতাঢাভ ফল্পধ্য 

ল্প ষাচ্চ ৪২.০% (২৭৩ চদ) তল্পস্যভ বযক্ষাকঢ থবাগ্যঢা ১ফ-৫ফ থশ্রডী ধব ষন্ত, ২১.১% (১৩৭ চদ) তল্পস্যভ বযক্ষাকঢ 

থবাগ্যঢা ৬ষ্ঠ-১০ফ থশ্রডী ধব ষন্ত, ১৪.২% (৯২ চদ) তল্পস্যভ বযক্ষাকঢ থবাগ্যঢা এএব ধায, ফাত্র ৫.২% (৩৪ চদ)  

বযক্ষাকঢ থবাগ্যঢা এওাতয-িাতয থশ্রডী ধব ষন্ত, ২.২% (১৪ চদ) তল্পস্যভ বযক্ষাকঢ থবাগ্যঢা এইঘএব ধায এাং 

২.২% (১৪ চদ) তল্পস্যভ বযক্ষাকঢ থবাগ্যঢা স্দাঢও ধায। অন্যবতল্পও ১৩.২% (৮৬ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা 

থমঔাধড়া চাল্পদদ দা। 

 

ফীক্ষাভ নমানম ধব ষাল্পমাঘদায় প্রবঢয়ফাদ লয় থব, প্রওল্পেভ উধওাভল্পপাকী অবথওাাংয (৭৭.৩%) তল্পস্যভ বযক্ষাকঢ 

থবাগ্যঢা ৫ফ থণল্পও ১০ থশ্রডী ধব ষন্ত। 
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৩.৩.২. উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ আণ ষ-াফাবচও অস্থা 

 

৩.৩.২.১. ধবভাল্পভ উধাচষদওাভী ব্যবিভ াংখ্যা 

 

ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায়, উধওাভল্পপাকী উিভতাঢা তস্যল্পতভ ধবভাল্পভ  ষবদে উধাচষদওাভী পুরুর ব্যবিভ াংখ্যা 

১ চদ এাং ল্প ষ্াচ্চ উধাচষদওাভী পুরুর ব্যবিভ াংখ্যা ৪ চদ, ঢল্প উধওাভল্পপাকী উিভতাঢা তস্যল্পতভ ধবভাল্পভ কড় 

উধাচষদওাভী পুরুর ব্যবিভ াংখ্যা লল্পমা ১.২৭ চদ। অন্যবতল্পও উিভতাঢা তস্যল্পতভ ধবভাল্পভ  ষবদে, ল্প ষ্াচ্চ এাং 

কড় উধাচষদওাভী দাভীভ াংখ্যা লল্পমা ১.০ চদ; অণ ষাৎ প্রবঢ ধবভাল্পভ এওচদ ওল্পভ দাভী উধাচষদওাভী বদ্যফাদ আল্পঙ। 
 

থঝবম-৩.৩. উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ ধবভাল্পভ পুরুর  দাভী উধাচষদওাভী ব্যবিভ াংখ্যা 

 

উধাচষদওাভী ব্যবিভ াংখ্যা উধাচষদওাভী পুরুর [দভৄদা াংখ্যা=650] উধাচষদওাভী দাভী [দভৄদা াংখ্যা=650] 

 ষবদে াংখ্যা 1 1 
ল্প ষাচ্চ াংখ্যা 4 1 
কড় াংখ্যা 1.27 1 
িোোট ষ থটবপল্পয়যদ 0.77 0.0 

 

৩.৩.২.২. ধবভাল্পভ উধাচষদওাভী পুরুর  দাভীভ থধযাভ থভড 
 

ধবভাল্পভ উধাচষদওাভী পুরুর তল্পস্যভ থধযা: পুরুর তল্পস্যভ থধযাভ থভড বল্পঘদায় ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী থফাঝ 

৬৫০ চদ সুবথাবিঢ ফবলমা উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ল্প ষাচ্চ ৫৪.৩% (৩৫৩ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ পুরুর 

তস্যল্পতভ থধযাভ থভড লল্পমা কৃবর ওাচ, ২৪.৩% (১৫৮ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভভ পুরুর তস্যভা ক্ষুদ্র 

ব্যাভ াল্পণ ম্পৃি, ৯.২% (৬০ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ পুরুর তস্যল্পতভ থধযাভ থভড লল্পমা থঢদভূি 

ওফ ষঘাভী, ৭.৪% (৪৮ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ পুরুর তস্যল্পতভ থধযা লল্পমা বভক্সা/পোদ ঘামও, ৫.৪% 

(৩৫ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ পুরুর তস্যল্পতভ থধযা লল্পমা বতদফজুভ। অন্যবতল্পও ফাত্র ০.৮% (৫ চদ) 

উধওাভল্পপাকী তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ পুরুর তস্যল্পতভ থধযা লল্পমা দুগ্ধ ব্যা, ০.৫% (৩ চদ) তল্পস্যভ 

ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ পুরুর তস্যভা কাবত ধশু ধামল্পদভ াল্পণ চবড়ঢ। এঙাড়া ১.২% (৮ চদ) তস্য চাদাদ থব 

ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ পুরুর তস্যভা অন্যান্য থধযা থবফদ ফাঙ থভা, থনবভয়ামা ইঢোবত থধযাভ াল্পণ চবড়ঢ। 
 

ধবভাল্পভ উধাচষদওাভী দাভী তল্পস্যভ থধযা: দাভী তল্পস্যভ থধযাভ থভড বল্পঘদায় ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী থফাঝ 

৬৫০ চদ সুবথাবিঢ ফবলমা উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ওম ১০০.০% (৬৫০ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ দাভী 

তস্যভা কাবতধশু (কাপী) ধামল্পদভ াল্পণ চবড়ঢ। অন্যবতল্পও ফাত্র ০.৯% (৬ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভভ 

দাভী তস্যভা কৃবর ওাচ থবফদ বচ-নমভম ঘার ইঢোবতভ াল্পণ ম্পৃি, ০.৩% (২ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ 

ধবভাল্পভ দাভী তস্যল্পতভ থধযাভ থভড লল্পমা বতদফজুভ, ০.৩% (২ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ দাভী 

তস্যল্পতভ থধযা লল্পমা থঢদভূি ওফ ষঘাভী, ০.৯% (৬ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ দাভী তস্যভা দুগ্ধ ব্যাভ 

াল্পণ চবড়ঢ। অন্যবতল্পও ২.৩% (১৫ চদ) উধওাভল্পপাকী তস্যভা চাদাদ থব ঢাল্পতভ ধবভাল্পভ দাভী তস্যভা অন্যান্য 

থধযা থবফদ থমাই ওাচ, লা-ভৄভকী ধামদ, লস্ত বযে ইঢোবত থধযাভ াল্পণ চবড়ঢ। 
 

থঝবম ৩.৪. ধবভাল্পভ উধাচষদওাভী পুরুর  দাভীভ থধযাভ থভড 
 
 

থধযাভ থভড পুরুর তস্য [দভৄদা াংখ্যা=650] দাভী তস্য [দভৄদা াংখ্যা=650] 

উিভতাঢাভ াংখ্যা যঢওভা উিভতাঢা (%) উিভতাঢাভ াংখ্যা যঢওভা উিভতাঢা (%) 

বতদফজুভ 35 5.4 2 0.3 
থঢদর্ভি ওফ ষঘাভী 60 9.2 2 0.3 
ক্ষুদ্র ব্যায়ী 158 24.3 0 0.0 
বভক্সা/পোদ ঘামও 48 7.4 0 0.0 
কৃবর ওাচ 353 54.3 6 0.9 
করু/কাপী ধামদ 3 0.5 650 100.0 
দুগ্ধ ব্যা 5 0.8 6 0.9 
অন্যান্য  8 1.2 15 2.3 
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৩.৩.২.৩. উধওাভল্পপাকীভ াভঢ াস্থাল্পদভ অস্থাভ থভড 

 

উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ াভঢ াস্থাল্পদভ অস্থাভ থভড বল্পঘদায় ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী থফাঝ ৬৫০ চদ 

সুবথাবিঢ ফবলমা উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ল্প ষাচ্চ ৪৪.৭% (২৯১ চদ) তল্পস্যভ াভঢ াস্থাদ ওাঁঘা খভ, ৩৮.২% 

(২৪৮ চদ) তল্পস্যভ াস্থাদ আথা-ধাওা এাং ১৭.১% (১১১ চদ) তল্পস্যভ াভঢ াস্থাদ ধাওাঁ।  

 

ফীক্ষাভ নমানম ধব ষাল্পমাঘদায় প্রবঢয়ফাদ লয় থব, প্রওল্পেভ উধওাভল্পপাকী অবথওাাংয (৮২.৯%) তস্য ওাঁঘা থণল্পও 

আথা-ধাওা খল্পভ া ওল্পভদ। 
 

 
 

৩.৩.২.৪. বযক্ষাল্পক্ষল্পত্র অধ্যয়দভঢ ধবভাল্পভভ তস্য াংখ্যা 

 

ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায়, ৬৫০ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢা ধবভাল্পভভ ফল্পধ্য ২৪২টি ধবভাল্পভভ থঙল্পম বযক্ষাল্পক্ষল্পত্র 

অধ্যয়দভঢ বা ধবভাভ প্রবঢ কল্পড় ১.৩৩ চদ এাং ১৮৫টি ধবভাল্পভভ থফল্পয় বযক্ষাল্পক্ষল্পত্র অধ্যয়দভঢ বা ধবভাভ প্রবঢ 

কল্পড় ১.২৬ চদ, বা বযক্ষাল্পক্ষল্পত্র অধ্যয়দভঢ কড় থঙল্পম াংখ্যাভ থঘল্পয় ওফ। 

 

থঝবম-৩.৫: উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ ধবভাল্পভ বযক্ষাল্পক্ষল্পত্র অধ্যয়দভঢ তস্য াংখ্যা 
 

অধ্যয়দভঢ ধবভাল্পভভ তস্য াংখ্যা অধ্যয়দভঢ থঙল্পমভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=242 

অধ্যয়দভঢ থফল্পয়ভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=185 

 ষবদে াংখ্যা 1 1 

ল্প ষাচ্চ াংখ্যা 3 3 

কড় াংখ্যা 1.33 1.26 

িোোট ষ থটবপল্পয়যদ 0.60 0.62 
 

৩.৩.২.৫. উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ ধবভাল্পভ ওাচ ওল্পভ এফদ বযশুভ াংখ্যা 

 

ফীক্ষাভ ফাধ্যল্পফ াংগৃলীঢ ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায়,     ৬          ১২       উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাল্পতভ 

ধবভাল্পভ ওাচ ওল্পভ এফদ  ষবদে থঙল্পম বযশুভ াংখ্যা ১.০ চদ এাং ল্প ষ্াচ্চ থঙল্পম বযশুভ াংখ্যা ৩.০ চদ, ঢল্প 

উধওাভল্পপাকী উিভতাঢা ধবভাল্পভভ তস্য ওাচ ওল্পভ এফদ থঙল্পম বযশুভ কড় াংখ্যা লল্পমা ২.০ চদ। অন্যবতল্পও থওাদ 

উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ধবভাল্পভভ থওাদ থফল্পয় বযশু তস্যই ওাচ ওল্পভ দা। 

 

 

 

 



29 
 

থঝবম-৩.৬. উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ ধবভাল্পভ ওাচ ওল্পভ এফদ থঙল্পম  থফল্পয় বযশুভ াংখ্যা 

 

বযশুভ াংখ্যা ওাচ ওল্পভ এফদ থঙল্পম বযশু াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=6 

ওাচ ওল্পভ এফদ থফল্পয় বযশু াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=0 

 ষবদে াংখ্যা 1 0 

ল্প ষাচ্চ াংখ্যা 3 0 

কড় াংখ্যা 2 0 

িোোট ষ থটবপল্পয়যদ 1.09 0 
 

 

৩.৪.২.৬. উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ ধবভাল্পভ ওফ য়ী থফল্পয়  থঙল্পমভ বল্পয় লল্পয়ল্পঙ এফদ তস্য াংখ্যা 

 
 

ফীক্ষাভ ফাধ্যল্পফ াংগৃলীঢ ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায়, ১৩৩  উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাল্পতভ ধবভাল্পভ ১৮ ঙল্পভভ 

ওফ য়ী থফল্পয়ভ বল্পয় লল্পয়ল্পঙ এফদ  ষবদে থফল্পয় তস্য াংখ্যা লল্পমা ১.০ চদ এাং ল্প ষ্াচ্চ াংখ্যা ৪.০ চদ, ঢল্প 

কড় াংখ্যা লল্পমা ২.২২ চদ। অন্যবতল্পও থওাদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ধবভাল্পভভ ২১ ঙল্পভভ ওফ য়ী থঙল্পমভ 

বল্পয় থতয়া লয়বদ। 

 

থঝবম-৩.৭: উধওাভল্পপাকীল্পতভ ধবভাল্পভ ১৮ ঙল্পভভ ওফ য়ী থফল্পয়  ২১ ঙল্পভভ ওফ য়ী থঙল্পমভ বল্পয় াংক্রান্ত 

ঢথ্য 

 

বল্পয় লল্পয়ল্পঙ এফদ থঙল্পম/ল্পফল্পয়ভ াংখ্যা ১৮ ঙল্পভভ ওফ য়ী থফল্পয় 

দভৄদা াংখ্যা=133 

২১ ঙল্পভভ ওফ য়ী থঙল্পম 

দভৄদা াংখ্যা=0 

 ষবদে াংখ্যা 1 0 

ল্প ষাচ্চ াংখ্যা 4 0 

কড় াংখ্যা 2.22 0 

িোোট ষ থটবপল্পয়যদ 1.40 0 
 

৩.৩.২.৭. উধওাভল্পপাকী ধবভাল্পভ তস্যল্পতভ বল্পয়ল্পঢ থবৌতুও থতয়া া থদয়া  

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ফাত্র ১৮.০% (১১৬ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব 

ঢাল্পতভ ধবভাল্পভভ তস্যল্পতভ বল্পয়ল্পঢ লয় থবৌতুও বতল্পয়ল্পঙদ অণা বদল্পয়ল্পঙদ। অন্যবতল্পও ৮২.০% (৫৩৪ চদ) চাদাদ 

থব ঢাল্পতভ ধবভাল্পভভ তস্যল্পতভ বল্পয়ল্পঢ থওাদ প্রওাভ থবৌতুল্পওভ থমদল্পতদ লয়বদ। 
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৩.৩.৩. ফায় বফবঢ াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

 

৩.৩.৩.১. ফায় বফবঢ ম্পল্পওষ ঢথ্য চাদাভ উৎ 

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ ৪৯.৫% (৪১১ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব 

ঢাভা ফায় অবনল্পভ ব্যবিল্পক ষভ ওাঙ থণল্পও অত্র প্রওল্পেভ ফায় বফবঢ ম্পল্পওষ চাদল্পঢ থধল্পভল্পঙদ, ৩৮.২% 

(৩১৭ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা বফবঢভ তস্যল্পতভ বদওঝ লল্পঢ ফায় বফবঢভ ওণা চাদল্পঢ থধল্পভল্পঙদ। 

অন্যবতল্পও ৬.১% (৫১ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা প্রবঢল্পবযভ বদওঝ লল্পঢ ফায় বফবঢ ম্পল্পওষ চাদল্পঢ 

থধল্পভল্পঙদ, ৫.৪% (৪৫ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা আত্মীয় স্বচল্পদভ বদওঝ লল্পঢ ফায় বফবঢ ম্পল্পওষ চাদল্পঢ 

থধল্পভল্পঙদ। এঙাড়া ফাত্র ০.৮% (৬ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ধবত্রওাভ ফাভনঢ ফায় বফবঢভ ওণা চাদল্পঢ 

থধল্পভল্পঙদ। 

 

থঝবম-৩.৮. ফায় বফবঢ ম্পল্পওষ ঢথ্য চাদাভ উৎ বল্পঘদায় ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী উিভতাঢাভ বঢভড 
 

ফায় বফবঢভ ওণা চাদাভ ফাধ্যফ উিভতাঢাভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=650 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

বফবঢভ তস্যল্পতভ ওাঙ থণল্পও 317 38.2 

আত্মীয় স্বচল্পদভ ওাঙ থণল্পও 45 5.4 

প্রবঢল্পবযভ ওাঙ থণল্পও 51 6.1 

ফায় অবনল্পভ ব্যবিল্পক ষভ ওাঙ থণল্পও 411 49.5 

ধবত্রওা থণল্পও 6 0.৮4 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

 

৩.৩.৩.২. প্রওল্পেভ অথীদ ফায় বফবঢভ তস্য লয়াভ থবাগ্যঢা 
 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ ৭৯.০৮% (৫১৪ চদ) উিভতাঢা ফল্পঢ 

ফায় বফবঢভ তস্য লয়াভ থবাগ্যঢা লল্পমা তবভদ্র দাভী; ৪০.০% (২৬০ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ কাপী ধামল্পদ পূ ষ 

অবপজ্ঞঢা লল্পমা বফবঢভ তস্য লয়াভ থবাগ্যঢা, ২১.০৮% (১৩৭ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ কাপী ধামল্পদ আগ্রল ণাওা 

লল্পমা বফবঢভ তস্য লয়াভ থবাগ্যঢা এাং ১১.০৮% (৭২ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব স্বাক্ষভঢা লল্পমা বফবঢভ তস্য 

লয়াভ থবাগ্যঢা। 

 

থঝবম-৩.৯. ফায় বফবঢভ তস্য লয়াভ থবাগ্য ম্পল্পওষ ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী উিভতাঢাল্পতভ ফঢাফঢ 
 

বফবঢভ তস্য লয়াভ থবাগ্যঢা উিভতাঢাভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=650 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

তবভদ্র দাভী 514 79.08 

কাপী ধামল্পদ পূ ষ অবপজ্ঞঢা 260 40.00 

স্বাক্ষভঢা 72 11.08 

কাপী ধামল্পদ আগ্রল 13৭ 21.08 

এওই ব্যবি এওাবথওাভ ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
 

৩.৩.৩.৩. বফবঢভ তস্য লল্পঢ া প্রওে ঋড থধল্পঢ সুধাবভয া প্রপাল্পভ প্রল্পয়াচদীয়ঢা 

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ফাত্র ৭.০% (৪৮ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ ফায় 

বফবঢভ তস্য লয়াভ চন্য ওাল্পভা সুধাবভয া প্রপাল্পভ প্রল্পয়াচদ লয়; অন্যবতল্পও অবথওাাংয ৯৩.০% উিভতাঢা 

চাদাদ থব ওাল্পভা সুধাবভয া প্রপাল্পভ প্রল্পয়াচদ থদই।  
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৩.৩.৩.৪. সুধাবভয প্রল্পয়াচদ দা লল্পম বফবঢভ তস্য লয়াভ উধায় 

 

থফাঝ ৬০২ চদ উিভতাঢা বাভা ল্পমল্পঙদ সুধাবভয প্রল্পয়াচদ ধল্পভ বদ ঢাল্পতভ ফল্পধ্য ৪৯১ চদ (৭৫.৫৪%) ল্পমদ থব ঢাভা 

ফায় বফবঢভ পাধবঢভ াল্পণ ব্যবিকঢ থবাকাল্পবাল্পকভ ফাধ্যল্পফ বফবঢভ তস্য লল্পয়ল্পঙদ এাং ৪২১ চদ (৬৪.৭৭%) 

ল্পমদ থব ঢাভা স্থাদীয় ধব ষাল্পয় ফায় অবথতপ্তল্পভভ ওফ ষওঢষাভ াল্পণ ব্যবিকঢ থবাকাল্পবাল্পকভ ফাধ্যল্পফ বফবঢভ তস্য 

লল্পয়ল্পঙদ।  

 

থঝবম-৩.১০. সুধাবভয প্রল্পয়াচদ দা লল্পম বফবঢভ তস্য লয়াভ উধায় বল্পঘদায় উিভতাঢাভ বঢভড 

 

বফবঢভ তস্য লয়াভ ফাধ্যফ উিভতাঢাভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=602 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

ফায় অবথতপ্তল্পভভ ওফ ষওঢষাভ াল্পণ ব্যবিকঢ থবাকাল্পবাল্পকভ 

ফাধ্যল্পফ 

421 
৬৪.৭৭ 

ফায় বফবঢভ পাধবঢভ াল্পণ ব্যবিকঢ থবাকাল্পবাল্পকভ ফাধ্যল্পফ 491 ৭৫.৫৪ 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
 

৩.৩.৩.৫. বফবঢভ তস্য লল্পঢ া প্রওে ঋড থধল্পঢ ফস্যা 

 

বফবঢভ তস্য লল্পঢ া প্রওে ঋড থধল্পঢ ফস্যা: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ৪২৫ চদ 

(৬৫.৪%) চাদাদ থব বফবঢভ তস্য লল্পঢ া প্রওে ঋড থধল্পঢ থওাদ ফস্যা লয়বদ। অধভবতল্পও ২২৫ চদ (৩৫.৬%) 

উিভতাঢা চাদাদ থব বফবঢভ তস্য লল্পঢ া প্রওে ঋড থধল্পঢ ঢাল্পতভ ফস্যা লল্পয়বঙম; এল্পতভ ফল্পধ্য ১৩২ চদ 

(৫৮.৬৭%) চাদাদ থব, ব্যবিকঢ ম্পল্পওষভ উধভ বদপষভ ওল্পভ বফবঢভ তস্য ওভা লয়, ৭৩ চদ (৩২.৪৪%) তস্য 

অবপল্পবাক ওল্পভদ থব, তস্য লয়াভ চন্য অণ ষ থমদ-থতল্পদভ প্রল্পয়াচদ লয়। এঙাড়া ২২৫ চদ (১০০%) চাদাদ থব তস্য 

লয়াভ ধভ ঋড থধল্পঢ থতবভ লয়। 
 

ফস্যা ফাথাল্পদভ উধায়ভল: থফাঝ ২২৫ চদ (৩৫.৬%) উিভতাঢা বাভা বফবঢভ তস্য লল্পঢ া প্রওে ঋড থধল্পঢ 

ফস্যাভ েুঔীদ লল্পয়ল্পঙদ ঢাভা ফস্যাগুল্পমাভ ফাথাদ ম্পল্পওষ ফঢাফঢ প্রতাদ ওল্পভল্পঙদ। ঢাল্পতভ ফল্পধ্য ২২৫ চদ 

(১০০%) তস্যই চাদাদ থব তস্য বলল্পল্প অন্তভূ ষবিভ ধভ বঢ ঢাড়াঢাবড় ি প্রওে ঋড ঙাড় ওভা প্রল্পয়াচদ বাল্পঢ 

ওল্পভ তস্যল্পতভ ফল্পধ্য লঢাযাভ সৃবি দা লয়; ঔ) ২২৫ চদ (১০০%) তস্যই চাদাদ থব প্রওে ঋড ধায়াভ চন্য আবণ ষও 

থমদ-থতল্পদভ সুল্পবাক ন্ধ ওভাভ চন্য প্রল্পয়াচদীয় ব্যস্থা ওভা প্রল্পয়াচদ; ক) ২২০ চদ (৯৭.৭৭%) তস্য চাদাদ থব, 

থবাগ্যঢাভ বপবিল্পঢ আল্পতদধত্র বাঘাই াঙাই ওভা প্রল্পয়াচদ, খ) ১৯৮ চদ (৮৮.০%) তস্য ফল্পদ ওল্পভদ ব্যবিকঢ 

ম্পল্পওষভ উধভ বদপষভ দা ওল্পভ তস্য ওভা া ঋড থতয়া প্রল্পয়াচদ। 
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থঝবম-৩.১১. বফবঢভ তস্য লল্পঢ া প্রওে ঋড থধল্পঢ ফস্যা  এভ ফাথাদ ম্পবওষঢ ফঢাফল্পঢ উিভতাঢাভ বঢভড 
 

ক্রফ উিল্পভভ থভড  বরয়াবত উিভতাঢাভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=650 

যঢওভা 

উিভতাঢা (%) 

১. বফবঢভ তস্য লল্পঢ া প্রওে ঋড থধল্পঢ ফস্যা লল্পয়বঙম বওদা? 

 লোঁ 225 34.6 

দা 425 65.4 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

২. বফবঢভ তস্য লল্পঢ া প্রওে ঋড থধল্পঢ ফস্যাভল ( দভৄদা াংখ্যা=225) 

 ব্যবিকঢ ম্পল্পওষভ উধভ বদপষভ ওল্পভ তস্য ওভা লয় 132 58.67 

তস্য লয়াভ চন্য অণ ষ থমদ-থতল্পদভ প্রল্পয়াচদ লয় 73 32.44 

তস্য লয়াভ ধভ ঋড থধল্পঢ থতবভ লয় ২২৫ 100.00 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

৩. ফস্যা ফাথাল্পদভ উধায়ভল  (দভৄদা াংখ্যা=225) 

 থবাগ্যঢাভ বপবিল্পঢ আল্পতদধত্র বাঘাই াঙাই ওভা ২২০ ৯৭.৭৭ 

প্রওে ঋড ধায়াভ চন্য আবণ ষও থমদ-থতদ ন্ধ ওভাভ ব্যস্থা ওভা ২২৫ ১০০.০০ 

ব্যবিকঢ ম্পল্পওষভ উধভ বদপষভ দা ওল্পভ তস্য ওভা া ঋড থতয়া ১৯৮ ৮৮.০০ 

তস্য বলল্পল্প অন্তভূ ষবিভ ধভ বঢ ঢাড়াঢাবড় ি প্রওে ঋড ঙাড় ওভা ২২৫ ১০০.০০ 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
 

৩.৩.৩.৬. বফবঢভ তস্য বলল্পল্প অন্তভূ ষবি  প্রওে ঋড ধায়াভ ফয়ওাম 

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ৬৫০ চদ (১০০.০%) উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাই ২০১৭ াল্পম 

প্রওল্পেভ আঢাথীদ ফায় বফবঢভ তস্য লল্পয়ল্পঙদ। অধভবতল্পও ওম তস্যই (১০০.০%) চাদাদ থব উিভতাঢা 

চাদাদ থব বফবঢভ তস্য লয়াভ ধভ ২০১৮ াল্পম ওদা ক্রয় ওভাভ প্রওে ঋড থধল্পয়ল্পঙদ। 
 

ঢল্প প্রওে াংবিি ওফ ষওঢষাল্পতভ াল্পণ আল্পমাঘদায় (থওআইআই) চাদা বায় থব অত্র প্রওল্পেভ আঢাথীদ এওচদ 

সুবথাবিঢ ফবলমা উধওাভল্পপাকী ফায় বফবঢল্পঢ আল্পতল্পদভ ধভ আল্পতদধত্র বাঘাই-াঙাই ওল্পভ তস্যধত 

বদবশ্চঢ ওভা লয়, ঢাভধভ তস্যল্পতভ কাপী ধামদ  বঘবওৎা ম্পবওষঢ প্রবযক্ষড থতয়া লয় এাং ওদা ক্রল্পয়ভ বদবফল্পি 

ঋল্পডভ ঘাবলতাধত্র গ্রলড বাঘাই-াঙাই  চুড়ান্তওভড, ধবভল্পযল্পর ঋল্পডভ অণ ষ ঙাড়ওভড ওভা লয়। এ ওম প্রবক্রয়াভল 

ম্পন্ন ওভল্পঢ ফয় ব্যয় লয় ল্পম ঋল্পডভ অণ ষ থধল্পঢ থতবভ লয়, বা প্রবক্রয়াকঢ ওাভল্পডই খল্পঝ ণাল্পও ল্পম প্রওে াংবিি 

ওফ ষওঢষাভা ফল্পদ ওল্পভদ। 

 

থঝবম-৩.১২. বফবঢভ তস্য বলল্পল্প অন্তভূ ষবি  প্রওে ঋড ধায়াভ ফয়ওাম ম্পবওষঢ ফঢাফল্পঢ উিভতাঢাভ 

বঢভড 

 

৩.৩.৪. ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য অণ ষ ঋড প্রাবপ্তভ ধবভফাড এাং ঋল্পডভ অণ ষ থধল্পঢ ফস্যাভল 
 

অণ ষ ঋড প্রাবপ্তভ ধবভফাড: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী ফবলমা তল্পস্যভ ফল্পধ্য ওম (৬৫০ চদ) 

তস্যই (১০০.০%) চাদাদ থব, ঢাভা প্রওে থণল্পও ঔাাভ ঔভঘল ২টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য থফাঝ এও মক্ষ বয লাচাভ 

(১২০,০০০) ঝাওা থধল্পয়ল্পঙদ। প্রওল্পেভ দীবঢফামা অনুবায়ী প্রাপ্ত ১২০,০০০ ঝাওাভ ফল্পধ্য প্রবঢটি ওদা ক্রয় াত 

৫০,০০০ (ধিায লাচাভ) ঝাওা ওল্পভ দুটি (২) ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ১০০,০০০ (এও মক্ষ) ঝাওা এাং ২টি ওদাভ ঔাাভ 

ক্রল্পয়ভ বদবফল্পি আল্পভা ১০,০০০ (তয লাচাভ) ঝাওা ওল্পভ ২০,০০০ (বয লাচাভ) ঝাওা থধল্পয়ল্পঙদ। 

ক্রফ াম উিভতাঢাভ াংখ্যা যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. বফবঢভ তস্য বলল্পল্প অন্তভূ ষবিভ ফয়ওাম   

২০১৭ ৬৫০ ১০০.০ 

২. বফবঢভ তস্য বলল্পল্প অন্তভূ ষবি  প্রওে ঋড ধায়াভ ফয়ওাম 

২০১৮ ৬৫০ ১০০.০ 
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ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য প্রওে লল্পঢ ঋল্পডভ অল্পণ ষভ প্রতুমঢা: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য 

৩৮.৮% (২৫২ চদ) তস্য চাদাদ থব প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পডভ অণ ষ (১০০,০০০ ঝাওা) বতল্পয় দুই (২)টি ওদা ক্রল্পয়ভ 

চন্য বল্পণি বঙম। অধভবতল্পও ৬১.২% (৩৯৮ চদ) তস্য চাদাদ থব প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পডভ অণ ষ (১০০,০০০ ঝাওা) 

বতল্পয় দুই (২)টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য বল্পণি বঙম দা; এল্পতভ ফল্পধ্য ল্প ষাচ্চ ২২২ চদ (৫৫.৮%) চাদাদ থব প্রাপ্ত ঋল্পডভ 

অল্পণ ষভ ধবভফাড দুই (২) টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য প্রল্পয়াচল্পদভ তুমদায় ওফ বঙম এাং াবও ৪৪.২% (১৭৬ চদ) তস্য 

চাদাদ থব, প্রাপ্ত ঋল্পডভ অল্পণ ষভ ধবভফাড দুই (২) টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য প্রল্পয়াচল্পদভ তুমদায় অল্পদও ওফ বঙম।   
 

প্রল্পয়াচল্পদভ তুমদায় ঋল্পডভ অণ ষ ওফ লল্পয় ণাওল্পম অবঢবভি অণ ষ থচাকাল্পড়ভ উধায়: থফাঝ ৩৯৮চদ উিভতাঢা বাভা 

ল্পমল্পঙদ থব, প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পডভ অণ ষ (১০০,০০০ ঝাওা) ২টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ওফ বঙম, ঢাল্পতভ ফল্পধ্য ল্প ষাচ্চ 

৩৮৮ চদ (৯৭.৫%) উিভতাঢা চাদাদ থব প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পডভ ধবভফাড প্রল্পয়াচল্পদভ তুমদায় ওফ লয়ায় ঢাভা 

কাবতধশু ক্রল্পয়ভ চন্য অবঢবভি অণ ষ বদল্পচল্পতভ বিঢ অণ ষ থণল্পও থবাকাদ বতল্পয়ল্পঙদ; ২১৭ চদ (৫৪.৫%) তস্য 

চাদাদ থব ঢাভা ধবভাল্পভভ অন্যান্য তস্যল্পতভ ওাঙ থণল্পও বদল্পয়ল্পঙদ; ২০৬ চদ (৫১.৮%) তস্য চাদাদ থব ঢাভা থাভ 

ওল্পভল্পঙদ; ৯০ চদ (২২.৬%) তস্য চাদাদ থব ঢাভা থওাদ এদবচ থণল্পও ঋড বদল্পয়ল্পঙদ এাং ফাত্র ৯ চদ (২.৩%) 

তস্য চাদাদ থব ঢাভা অন্য থওাদ উধাল্পয় থবফদ চবফ ন্ধও থভল্পঔ া অমাংওাভ ববক্র ওল্পভ অবঢবভি অণ ষ থচাকাদ 

বতল্পয়ল্পঙদ। 
 

ঋল্পডভ অণ ষ থধল্পঢ ফস্যা: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৬১.২% (৩৯৮ চদ) তস্য 

চাদাদ থব ঢাভা প্রওে লল্পঢ ঋল্পডভ অণ ষ থধল্পঢ থওাদ ফস্যাভ েুঔীদ লদবদ। অধভবতল্পও ৩৮.৮% (২৫২ চদ) তস্য 

চাদাদ থব ঢাভা প্রওে লল্পঢ ঋড থধল্পঢ ববপন্ন ভওল্পফভ ফস্যাভ েুঔীদ লল্পয়বঙল্পমদ; এল্পতভ ফল্পধ্য ল্প ষাচ্চ ২৫২ চদ 

(৩৮.৮%) চাদাদ থব প্রওে লল্পঢ ঋল্পডভ অণ ষ থধল্পঢ বমম্ব লয়, ২০২ চদ (৩১.৬%) তস্য চাদাদ থব, বঔদ উন্নঢ 

ফাল্পদভ ওদা াচাল্পভ ণাল্পও ঢঔদ ঝাওা ধায়া বায় দা ল্পম উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা ক্রয় বদবশ্চঢ ওভা বায় দা এাং ১৮৬ 

চদ (২৯.১%) তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ ব্যাাংও এওাউন্ট ওভল্পঢ ফস্যাভ েুঔীদ লল্পঢ লল্পয়বঙম। 

 

থঝবম-৩.১৩. ওদা ক্রল্পয়ভ ঋড প্রাবপ্তভ ধবভফাড এাং ঋল্পডভ অণ ষ থধল্পঢ ফস্যা  এভ ফাথাদ ম্পল্পওষ উিভতাঢাল্পতভ 

ফঢাফঢ 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয়ভল উিভতাঢাভ াংখ্যা যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. ঔাাভল ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য অণ ষ ঋড প্রাবপ্তভ ধবভফাড (ঝাওা) 

 ১,২০,০০০ ৬৫০ ১০০.০ 

২. প্রওে থণল্পও প্রাপ্ত অণ ষ বতল্পয় দুই (২)টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য বল্পণি বঙম বওদা? 

 লোঁ ২৫২ ৩৮.৮ 

দা ৩৯৮ ৬১.২ 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

৩. বল্পণি দা লল্পম থওফদ বঙম? 

 প্রল্পয়াচল্পদভ তুমদায় বওছুঝা ওফ বঙম ২২২ ৫৫.৮ 

প্রল্পয়াচল্পদভ তুমদায় অল্পদও ওফ বঙম ১৭৬ ৪৪.২ 

থফাঝ ৩৯৮ ১০০.০ 

৪. প্রল্পয়াচল্পদভ তুমদায় ঋল্পডভ অণ ষ ওফ লল্পয় ণাওল্পম কাবতধশু ক্রল্পয়ভ চন্য অবঢবভি অণ ষ থচাকাল্পড়ভ উধায়ভল 

 থাভ ওল্পভ 206 51.8 

বদল্পচভ িয় থণল্পও 388 97.5 

ধবভাল্পভভ তস্যল্পতভ ওাঙ থণল্পও 217 54.5 

এদবচ থণল্পও থমাদ বদল্পয় 90 22.6 

অন্য থওাদ উধাল্পয় 9 2.3 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

৪. ঋল্পডভ অণ ষ থধল্পঢ ফস্যা লল্পয়বঙম বওদা?  

 লোঁ ২৫২ ৩৮.৮ 

দা ৩৯৮ ৬১.২ 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 
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ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয়ভল উিভতাঢাভ াংখ্যা যঢওভা উিভতাঢা (%) 

৫. ঋল্পডভ অণ ষ থধল্পঢ ফস্যাভল [দভৄদা াংখ্যা=252] 

 ঋল্পডভ অণ ষ থধল্পঢ বমম্ব লয় ২৫২ ৩৯.৪ 

ব্যাাংও এওাউন্ট ওভল্পঢ ফস্যা লয় ১৮৬ ২৯.১ 

বঔদ উন্নঢ ফাল্পদভ ওদা াচাল্পভ ণাল্পও ঢঔদ ঝাওা 

ধায়া বায় দা ল্পম উন্নঢ চাঢ ক্রয় বদবশ্চঢ ওভা বায় দা 

২০২  ৩১.৬ 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
 

৩.৩.৫. প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পড ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভল 
 

 

৩.৩.৫.১. প্রওে ঋল্পড ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ থভড  াংখ্যা 
 
 

ঋল্পডভ অল্পণ ষ ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ থভড: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৫০.৩% 

(৩২৭ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পডভ অল্পণ ষ ওদা ক্রয় ওল্পভল্পঙদ; ৪৯.২% (৩২০ চদ) তস্য 

চাদাদ থব ঢাভা াছুভল কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। ঢল্প ফাত্র ০.৫% (৩ চদ) তস্য চাদাদ থব প্রাপ্ত ঋল্পডভ অল্পণ ষ ঢাভা 

ওদা ফবলর ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। 
 
 

ঋল্পডভ অল্পণ ষ ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ াংখ্যা: থফাঝ ৩২৭ চদ (৫০.৩%) তস্য বাভা প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পডভ অল্পণ ষ ওদা 

ক্রয় ওল্পভল্পঙদ ঢাল্পতভ ফল্পধ্য, ৫০.৫% (১৬৫ চদ) তস্য চাদাদ থব প্রাপ্ত ঋল্পডভ অল্পণ ষ এও (১)টি ওদা ক্রয় ওল্পভল্পঙদ; 

অধভবতল্পও ৪৯.৫% (১৬২ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা দুই (২)টি ওদা ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। 
 

উধল্পভাি ধব ষাল্পমাঘদা  াস্ত অস্থা ধব ষল্পক্ষল্পড থতঔা বায় থব, প্রায় ৫০% যঢাাংয তস্যই প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পডভ 

অণ ষ বতল্পয় াছুভল ১টি কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ, বা প্রওল্পেভ বটবধবধল্পঢ উল্পল্লবঔঢ দীবঢফামাভ (২টি ওদা ক্রয়) ব্যঢেয়। এ 

বরল্পয় উধওাভল্পপাকী তস্যল প্রওে াংবিি ওফ ষওঢষাল্পতভ াল্পণ আল্পমাঘদায় প্রবঢয়ফাদ লয় থব, বদথ ষাবভঢ ১০০,০০০ 

(এও মক্ষ) ঝাওা াচাভ ভল্য বল্পঘদায় ২টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য বল্পণি দয়, বাভ ওাভল্পড দীবঢফামাভ ব্যঢেয় লল্পম 

তস্যভা বদথ ষাবভঢ অণ ষ বতল্পয় ২টি ওদা দা বওল্পদ াছুভল ১টি কাপী ক্রয় ওভল্পঙদ।  
 

থঝবম-৩.১৪ প্রওে ঋল্পড ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ থভড  াংখ্যা ম্পল্পওষ ফঢাফঢ অনুবায়ী উিভতাঢাল্পতভ বঢভড 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয়ভল উিভতাঢাভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=650 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. প্রওে ঋল্পড ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ থভড 

 ওদা 327 50.3 

কাপী (াছুভল) 320 49.2 

ওদা ফবলর 3 0.5 

থফাঝ 650 100.0 

২. ওদা ক্রয় ওল্পভ ণাওল্পম তস্যপ্রবঢ ওদা ক্রল্পয়ভ াংখ্যা [দভৄদা াংখ্যা=327] 

 ১টি ওদা 165 50.5 

২টি ওদা 162 49.5 

থফাঝ 327 100.0 

 

৩.৩.৫.২. উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ প্রওে ঋল্পড ক্রয়কৃঢ  প্রওে বলভূ ষঢ কাবতধশুভ থভড  াংখ্যা 

 

তস্যল্পতভ ঔাফাল্পভ প্রওল্পেভ অল্পণ ষ ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ াংখ্যা: ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায় থব, কাপীভ াংখ্যা 

বল্পঘদায় প্রবঢ তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ  ষবদে ১টি, ল্প ষাচ্চ ২টি এাং কল্পড় ১.১৩টি ওল্পভ কাপী বদ্যফাদ আল্পঙ। ওদাভ 

থমায়, থওাদ থওাদ তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ প্রওল্পেভ অন্তভূ ষি ওদা থদই, ঢল্প ল্প ষাচ্চ াংখ্যা লল্পমা ২টি এাং কড় ক্রয়কৃঢ 

ওদাভ াংখ্যা লল্পমা ১.১৫টি। রাল্পড়ভ থমায়, থওাদ থওাদ তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ প্রওল্পেভ অন্তভূ ষি রাড় থদই, ঢল্প ল্প ষাচ্চ 

াংখ্যা লল্পমা ১টি এাং কড় াংখ্যা লল্পমা ০.০৬টি, বা িঢ প্রওল্পেভ অল্পণ ষ ক্রয়কৃঢ কাপীভ প্রকৃঢ রাড় াছুভ। 

            , থওাদ থওাদ তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ প্রওল্পেভ অন্তভূ ষি ফবলর থদই, ঢল্প ল্প ষাচ্চ াংখ্যা লল্পমা ১টি এাং কড় 

াংখ্যা লম ০.০১টি। াছুল্পভভ থমায়, প্রবঢ তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ প্রওল্পেভ অন্তভূ ষি াছুল্পভভ াংখ্যা লল্পমা ১টি, ঢল্প ল্প ষাচ্চ 
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াংখ্যা লল্পমা ১টি এাং কড় াংখ্যা লল্পমা ১টি।                                        , প্রবঢ তল্পস্যভ 

ঔাফাল্পভ প্রওল্পেভ অন্তভূ ষি কাবতধশুভ  ষবদে থফাঝ াংখ্যা লল্পমা ২টি, ল্প ষাচ্চ থফাঝ াংখ্যা লল্পমা ৪টি এাং কড় থফাঝ 

াংখ্যা লল্পমা ২.৩৫টি। 

 

তস্যল্পতভ ঔাফাল্পভ প্রওে বলভূ ষঢ কাবতধশুভ াংখ্যা: ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায় থব, কাপীভ াংখ্যা বল্পঘদায় থওাদ 

তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ থওাদ কাপী থদই, ঢল্প ল্প ষাচ্চ কাপীভ াংখ্যা লল্পমা ২টি এাং কল্পড় এ াংখ্যা লল্পমা ০.১৫টি। ওদাভ 

থমায়, থওাদ থওাদ তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ প্রওে বলভূ ষঢ থওাদ ওদা থদই, ঢল্প ল্প ষাচ্চ াংখ্যা লল্পমা ২টি এাং কড় ওদাভ 

াংখ্যা লল্পমা ০.১৬টি। রাল্পড়ভ থমায়, থওাদ থওাদ তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ প্রওে বলভূ ষঢ রাড় থদই, ঢল্প এভ ল্প ষাচ্চ াংখ্যা 

লল্পমা ১টি এাং কড় াংখ্যা লল্পমা ০.১৪টি। ফবলল্পরভ থমায়, থওাদ থওাদ তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ ফবলর থদই, ঢল্প এভ ল্প ষাচ্চ 

াংখ্যা লল্পমা ১টি এাং কড় াংখ্যা লল্পমা ০.০১টি। াছুল্পভভ থমায়, প্রবঢ তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ প্রওে বলভূ ষঢ থওাদ াছুভ 

থদই, ঢল্প এভ ল্প ষাচ্চ াংখ্যা লল্পমা ২টি এাং কড় াংখ্যা লল্পমা ১.১৩টি।  

 

থঝবম-৩.১৫.  উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ঔাফাল্পভ প্রওে ঋল্পড ক্রয়কৃঢ  প্রওে বলভূ ষঢ কাবতধশুভ থভড  াংখ্যা 

ম্পল্পওষ ফঢাফঢ অনুবায়ী উিভতাঢাল্পতভ বঢভড 
 

কাবতধশুভ াংখ্যা প্রওল্পেভ অল্পণ ষ ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ াংখ্যা প্রওল্পেভ দয় এফদ কাবতধশুভ াংখ্যা 

কাপী ওদা রাড় ফবলর াছুভ থফাঝ কাপী ওদা রাড় ফবলর াছুভ থফাঝ 

 ষবদে াংখ্যা ১ ০ ০ ০ ১ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ল্প ষাচ্চ াংখ্যা ২ ২ ১ ১ ১ ৪ ২ ২ ১ ১ ২ ৪ 

কড় াংখ্যা ১.১৩ ১.১৫ ০.০৬ ০.০১ ১ ২.৩৫ ০.১৫ ০.১৬ ০.১৪ ০.০১ ১.১৩ ২.০৭ 

িোোট ষ থটবপল্পয়যদ ০.৩৫ ০.৫৯ ০.২৩ ০.১৬ ০.০ ০.৬৮ ০.৬৫ ০.৭০ ০.৫৪ ০.১৪ ০.৩৫ ০.৮৬ 

 

৩.৩.৫.৩. প্রওে ঋল্পড ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ উৎ 

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৮৫.৭% (৫৫৭ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা প্রওে 

লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পডভ অল্পণ ষ লাঝ লল্পঢ কাবতধশু ক্রয় ওল্পভল্পঙদ এাং ৫৩.২% (৩৪৬ চদ) তস্য এমাওাভ থওাদ ঔাফাভ লল্পঢ 

কাবতধশু ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। অধভবতল্পও ১১.১% (৭২ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা প্রবঢল্পবযভ ওাঙ থণল্পও কাবতধশু ক্রয় 

ওল্পভল্পঙদ এাং ফাত্র ১.৪% (৯ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা আত্মীয়/ধবভবঘঢ থমাল্পওভ ওাঙ থণল্পও কাবতধশু ক্রয় 

ওল্পভল্পঙদ। 
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৩.৩.৫.৪. ক্রল্পয়ভ ফয় উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা দািওভল্পড ধভাফয ষ গ্রলড 

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৯৬.৩% (৬২৬ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা প্রওে 

লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পডভ অল্পণ ষ ওদা ক্রল্পয়ভ ফয় উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা দািওভল্পড ধভাফয ষ গ্রলড ওল্পভল্পঙদ। অধভবতল্পও 

৩.৭% (২৪ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা এ বরল্পয় ওাল্পভা ওাঙ থণল্পও থওাদ ধভাফয ষ গ্রলড ওল্পভদবদ। থফাঝ ৬২৬ চদ 

(৯৬.৩%) বাভা উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা দািওভল্পড ধভাফয ষ গ্রলড ওল্পভল্পঙদ ঢাল্পতভ ফল্পধ্য ৭৩.৬% (৪৬১ চদ) তস্য 

চাদাদ থব ঢাভা উধল্পচমা ধশু ম্পত ওফ ষওঢষাভ ওাঙ থণল্পও ধভাফয ষ গ্রলড ওল্পভল্পঙদ; ৩০.৫% (১৯১ চদ) তস্য 

চাদাদ থব ঢাভা স্থাদীয় ফায় ওফ ষওঢষাভ ওাঙ থণল্পও ধভাফয ষ গ্রলড ওল্পভল্পঙদ; ২৬.৮% (১৬৮ চদ) তস্য চাদাদ থব 

ঢাভা প্রওল্পেভ অথীদ বফবঢভ পাধবঢভ ওাঙ থণল্পও ধভাফয ষ গ্রলড ওল্পভল্পঙদ এাং ২১.৪% (১৩৪ চদ) তস্য চাদাদ 

থব ঢাভা অন্য উধওাভল্পপাকী থওাদ তস্য’ভ ওাঙ থণল্পও ধভাফয ষ গ্রলড ওল্পভল্পঙদ। 

 

থঝবম-৩.১৬. উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা দািওভল্পড ধভাফয ষ গ্রলড বরল্পয় ফঢাফঢ প্রতাল্পদ উিভতাঢাভ বঢভড 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=650 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. ওদা দািওভল্পডভ ধভাফয ষ গ্রলড ওল্পভল্পঙ বওদা? 

 লোঁ 626 96.3 

দা 24 3.7 

থফাঝ 650 100.0 

২. ধভাফয ষতাঢাভ ধবভঘয় [দভৄদা াংখ্যা=626] 

 উধল্পচমা ধশু ওফ ষওঢষাভ ওাঙ থণল্পও 461 73.6 

ফায় ওফ ষওঢষাভ ওাঙ থণল্পও 191 30.5 

বফবঢভ পাধবঢভ ওাঙ থণল্পও 168 26.8 

অন্য উধওাভল্পপাকী থওাদ তস্য’ভ ওাঙ থণল্পও ১৩৪ 21.4 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

 

৩.৩.৫.৫. কাপীভ াছুভ উৎধাতদ  

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৪৯.৭% (৩২৩ চদ) তস্য চাদাদ থব প্রওে লল্পঢ 

প্রাপ্ত ঋল্পডভ অল্পণ ষ ক্রয়কৃঢ কাপীভ াছুভ লল্পয়ল্পঙ। অধভবতল্পও ৫০.৩% (৩২৭ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ ক্রয়কৃঢ 

ওদাভ এঔল্পদা াছুভ লয়বদ; এল্পতভ ফল্পধ্য ২২৮ চদ (৬৯.৭%) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাল্পতভ ক্রয়কৃঢ ওদা ঢষফাল্পদ 

(ফীক্ষা ঘমাওামীদ ফয়-থনব্রুয়াবভ/ফাঘ ষ ২০১৯) কপষঢী বওন্তু াছুভ লয়াভ ফয় লয়বদ এাং ৯৯ চদ (৩০.৩%) 

তস্য চাদাদ থব এও ঙভ আল্পক ক্রয়কৃঢ ওদা এঔল্পদা কপষঢী লয়বদ। 

 

থঝবম-৩.১৭. উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা দািওভল্পড ধভাফয ষ গ্রলড বরল্পয় ফঢাফঢ প্রতাল্পদ উিভতাঢাভ বঢভড 
 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=650 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. ক্রয়কৃঢ কাপীভ াছুভ লল্পয়ল্পঙ বওদা? 

 লোঁ 323 49.7 

দা 327 50.3 

থফাঝ 650 100.0 

২. াছুভ দা লল্পয় ণাওল্পম ঢাভ ওাভডভল                          [দভৄদা াংখ্যা=327] 

 কপষঢী বওন্তু াছুভ লয়াভ ফয় লয়বদ 228 69.7 

ওদা বওল্পদবঙ ঢল্প এঔল্পদা কপষঢী লয়বদ 9৯ ৩০.৩ 

থফাঝ ৩২৭ ১০০.০ 
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৩.৩.৬. ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ াস্থাদ ম্পবওষঢ ঢথ্যাবত 

 

৩.৩.৬.১. ক্রয়কৃঢ কাবতধশু ভাঔাভ স্থাদ  থকায়ামখল্পভভ থভড 
 

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ওম (১০০%) তস্যই চাদাদ থব ঢাল্পতভ ঔাফাল্পভভ 

কাবতধশু থকায়াম খল্পভ ভাল্পঔদ। এল্পতভ ফল্পধ্য ৩.৭% (২৪ চদ) তস্য চাদাদ থব থকায়াম খল্পভভ ধাযাধাবয ঢাল্পতভ 

কাবতধশু খল্পভভ াভান্দায় ভাল্পঔদ।  
 

অধভবতল্পও ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ল্প ষ্াচ্চ ৩৭.৭% (২৪৫ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ থকায়াম 

খল্পভভ থভড লল্পমা থবফ-ধাওা; ৩৪.৯% (২২৭ চদ) তস্য চাদাদ থব থকায়াম খল্পভভ শুদৄ থফল্পছ ধাওা; ১৫.৫% (১০১ 

চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ থকায়াম খল্পভভ থভড লল্পমা ধাওা এাং ১১.৮% (৭৭ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ 

থকায়াম খল্পভভ থভড লল্পমা ওাঁঘা। 

 

থঝবম-৩.১৮. ক্রয়কৃঢ কাবতধশু ভাঔাভ স্থাদ  থকায়ামখল্পভভ থভড বরল্পয় ফঢাফঢ প্রতাল্পদ উিভতাঢাভ বঢভড 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=650 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. ক্রয়কৃঢ কাবতধশু ভাঔাভ স্থাদ 

 থকায়াম খল্পভ ৬৫০ ১০০.০ 

খল্পভভ াভান্দায় 24 3.7 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

২. থকায়াম খল্পভভ থভড (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 ধাওা 101 15.5 

থবফ-ধাওা 245 37.7 

শুদৄ থফল্পছ ধাওা 227 34.9 

ওাঁঘা 77 11.8 

থফাঝ 650 100.0 
 

৩.৩.৬.২. কাবতধশুভ চন্য স্বাস্থে েঢ ধবভল্পয বদবশ্চঢ ওভাভ উধায় 

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ল্প ষ্াচ্চ াংখ্যও ৬২০ চদ উিভতাঢা (৯৫.৪%) 

চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ থকায়ামখভ বদয়বফঢ ধবভষ্কাভ ওভাভ ফাধ্যল্পফ কাবতধশুভ চন্য স্বাস্থে েঢ ধবভল্পয বদবশ্চঢ 

ওল্পভ ণাল্পওদ। অধভবতল্পও ৭৫.৫% (৪৯১ চদ) তস্য থকায়ামখল্পভভ ধায বতল্পয় ফমভু্ত্র বদক ষফল্পদভ থেদ বঢবভ ওভাভ 

ফাধ্যল্পফ; ৫৩.৮% (৩৫০ চদ) তস্য প্রাকৃবঢও আল্পমা াঢাল্পভ ব্যস্থা ওভাভ ফাধ্যল্পফ; ৫৩.৪% (৩৪৭ চদ) তস্য 

বদয়বফঢ বিবঘাং ধাউটাভ  ফযা ফাভাভ ষুথ ব্যলাভ ওভাভ ফাধ্যল্পফ; ৩৯.৫% (২৫৭ চদ) তস্য থকায়ামখল্পভভ 

ঘাভধাল্পয ফযাভীভ ব্যস্থা ওভাভ ফাধ্যল্পফ এাং  ষবদে ১৮.২% মাইঝ  নোদ-এভ ব্যস্থা ওভাভ ফাধ্যল্পফ কাবতধশুভ 

চন্য স্বাস্থে েঢ ধবভল্পয বদবশ্চঢ ওল্পভ ণাল্পওদ। 
 

থঝবম-৩.১৯. কাবতধশুভ চন্য স্বাস্থে েঢ ধবভল্পয বদবশ্চঢ ওভাভ উধায় ম্পল্পওষ ফঢাফঢ প্রতাল্পদ উিভতাঢাভ 

বঢভড 
 

স্বাস্থেেঢ ধবভল্পয বদবশ্চঢ ওভাভ উধায় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(দভৄদা াংখ্যা=650) 

যঢওভা 

উিভতাঢা (%) 

থকায়ামখভ বদয়বফঢ ধবভষ্কাভ ওভাভ ফাধ্যল্পফ 620 95.4 

থকায়ামখল্পভভ ঘাভধায বতল্পয় ফমভত্র বদক ষফল্পদভ থেদ বঢবভ ওভাভ ফাধ্যল্পফ 491 75.5 

থকায়ামখল্পভভ ঘাভধাল্পয ফযাভীভ ব্যস্থা ওভাভ ফাধ্যল্পফ 257 39.5 

বদয়বফঢ বিবঘাং ধাউটাভ  ফযা ফাভাভ ষুথ ব্যলাভ ওভাভ ফাধ্যল্পফ 347 53.4 

মাইঝ  নোদ-এভ ব্যস্থা ওভাভ ফাধ্যল্পফ 118 18.2 

প্রাকৃবঢও আল্পমা াঢাল্পভ ব্যস্থা ওভাভ ফাধ্যল্পফ 350 53.8 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
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৩.৩.৭. কাবতধশুভ ঔাদ্য ম্পবওষঢ ঢথ্যাবত 

 

৩.৩.৭.১. কাবতধশুভ চন্য প্রবঢবতদওাভ ঔাাভ দাফ  ধবভফাড 

 
 

ফীক্ষাভ ফাধ্যল্পফ াংগৃলীঢ ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায়, উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভা ঢাল্পতভ ঔাফাল্পভ ধাবমঢ 

কাবতধশুভ চন্য প্রবঢবতদ ববপন্ন থভল্পডভ থকা-ঔাদ্য থবফদ খা, ঔড়, তাদাতাভ ঔাদ্য, ওচুবভধাদাল অন্যান্য ঔাদ্য 

ববপন্ন ধবভফাল্পড ভভাল ওল্পভ ণাল্পওদ। ফীক্ষাভ ফাধ্যল্পফ াংগৃবলঢ ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায় থব উধওাভল্পপাকী 

তস্যভা ঢাল্পতভ এওটি কাবতধশুভ চন্য প্রবঢবতদ কল্পড় ২.২৬ থওবচ খা, ২.৫৩ থওবচ ঔড়, ২.৬১ থওবচ তাদাতাভ 

ঔাদ্য (থবফদ র্ভবর, বঔম, কুড়া, খুত ইঢোবত), ০.২১ থওবচ ওচুভীধাদাল ০.০১ থওবচ অন্যান্য থকা-ঔাদ্য ভভাল ওল্পভ 

ণাল্পওদ। অধভবতল্পঢ ঢাভা এওটি কাবতধশুভ চন্য প্রবঢবতদ  ষবদে ৫ থওবচ খা, ২ থওবচ ঔড়, ৩ থওবচ তাদাতাভ 

ঔাদ্য (থবফদ র্ভবর, বঔম, কুড়া, খুত ইঢোবত) ভভাল ওল্পভ ণাল্পওদ। অধভবতল্পও এওটি কাবতধশুভ চন্য প্রবঢবতদ 

ল্প ষাচ্চ ২০ থওবচ খা, ১২ থওবচ ঔড়, ৬ থওবচ তাদাতাভ ঔাদ্য (থবফদ র্ভবর, বঔম, কুড়া, খুত ইঢোবত), ৬ থওবচ 

ওচুবভধাদা এাং ২ থওবচ অন্যান্য ঔাদ্য ভভাল ওল্পভ ণাল্পওদ। ঢল্প এনবচবট-থঢ অাংযগ্রলডওাভী উিভতাঢাভা চাদাদ 

থব ওঔল্পদা এও থভল্পডভ ঔাাভ ভভাল ওভল্পঢ দা ধাভল্পম অন্য প্রওাল্পভভ ঔাাভ ধবভফাল্পডভ বতও থণল্পও াবড়ল্পয় থতদ। 
 
 

থঝবম-৩.২০: কাবতধশুভ চন্য প্রবঢবতদ ভভালকৃঢ ঔাল্পদ্যভ দাফ  ধবভফাড 
 

ভভালকৃঢ ঔাল্পদ্যভ 

ধবভফাড 

ভভালকৃঢ থকা-ঔাল্পদ্যভ দাফ  ধবভফাড (থওবচ) 

খা 

(দভৄদা 

াংখ্যা=650) 

ঔড় 

(দভৄদা 

াংখ্যা=650) 

তাদাতাভ ঔাদ্য 

(দভৄদা 

াংখ্যা=650) 

ওচুবভধাদা 

(দভৄদা 

াংখ্যা=650) 

অন্যান্য ঔাদ্য 

(দভৄদা 

াংখ্যা=619) 

থফাঝ 

(দভৄদা 

াংখ্যা=650) 

 ষবদে ধবভফাড (থওবচ) ৫ ২ ৩ ০ ০ ১০ 

ল্প ষাচ্চ ধবভফাড (থওবচ) 20 12 6 6 2 29 

কড় ধবভফাড (থওবচ) 2.26 2.53 2.61 0.21 0.01 7.61 

িোোট ষ থটবপল্পয়যদ 2.75 1.59 1.11 0.93 0.16 4.26 
 

৩.৩.৭.২. কাবতধশুভ চন্য ভভালকৃঢ খাল্পভ উৎ, ধব ষাপ্তঢা  চাঢ 
 

 

ভভালকৃঢ খাল্পভ উৎ: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৬৯.২% (৪৫০ চদ) 

উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুল্পও ঘারকৃঢ খা ভভাল ওল্পভ ণাল্পওদ। অধভবতল্পও ৫১.২% (৩৩৩ চদ) 

তস্য কৃবর চবফ া ভূবফ লল্পঢ াংগ্রলকৃঢ খা, ৪২.৮% (২৭৮ চদ) তস্য ক্রয়কৃঢ খা এাং ফাত্র ১.৮% (১২ চদ) 

তস্য চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুল্পও অন্যান্য উৎ লল্পঢ খা ভভাল ওল্পভ ণাল্পওদ।  
 

 

খাল্পভ ধব ষাপ্তঢা: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৫৪.২% (৩৫২ চদ) উিভতাঢা 

চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুভ চন্য ধব ষাপ্ত খা থধল্পয় ণাল্পওদ। অধভবতল্পও াবও ৪৫.৮% (২৯৮ চদ) উিভতাঢা 

চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুভ চন্য ধব ষাপ্ত ধবভফাড খা ধাদ দা। ধব ষাপ্ত ধবভফাড খা দা ধায়াভ ওাভডগুল্পমাভ 

ফল্পধ্য ৯০.৬০% (২৭০ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ আাবত চবফভ ধবভফাড ওল্পফ বায়া; ৮৯.৯৩% (২৬৮ চদ) 

উিভতাঢাভ ফল্পঢ ধবঢঢ চবফ/ থকাঘাভডভূবফ দা ণাওা; ৮০.৫৩% (২৪০ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ খার ঘারাাল্পত আগ্রল 

দা ণাওা এাং ৬৬.৪৪% (১৯৮ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ কৃবরচ চবফল্পঢ ভাায়বদও ওীঝদাযও প্রল্পয়াক ওভাভ চন্য 

ঢাল্পতভ কাবতধশুভ চন্য ধব ষাপ্ত ধবভফাড খা াংগ্রল ওভল্পঢ ধাল্পভদ দা। 
 
 

ভভালকৃঢ খাল্পভ চাঢভল: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৭৫.৫% (৪৯১ চদ) 

উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুভ চন্য থদবধয়াভ/চামু্ব খা ভভাল ওল্পভ ণাল্পওদ। অধভবতল্পও ১৯.৭% 

(১২৮ চদ) তস্য র্ভট্টা খা; ১১.৫% (৭৫ চদ) তস্য ধাভা খা এাং ফাত্র ৬.৫% (৪২ চদ) তস্য ঢাল্পতভ 

কাবতধশুভ চন্য চাফ ষাদ খা ভভাল ওল্পভ ণাল্পওদ। 
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থঝবম-৩.২১. ভভালকৃঢ খাল্পভ উৎ, ধব ষাপ্তঢা  চাঢ বরল্পয় ফঢাফঢ প্রতাল্পদ উিভতাঢাভ বঢভড 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

দভৄদা াংখ্যা=650 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. কাবতধশুভ চন্য খাল্পভ উৎ 

 ঘারকৃঢ খা 333 51.2 

ক্রয়কৃঢ খা   278 42.8 

কৃবর চবফ া ভূবফ লল্পঢ াংগ্রলকৃঢ খা 450 69.2 

অন্যান্য (থবফদ পুকুল্পভভ ওচুবভধাদা) 12 1.8 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

২. ধব ষাপ্ত খা ধায়া বায় বওদা? (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 লোঁ 352 54.2 

দা 298 45.8 

থফাঝ 650 100.0 

৩. ধব ষাপ্ত খা দা ধায়াভ ওাভডভল (দভৄদা াংখ্যা=298) 

 আাবত চবফভ ধবভফাড ওল্পফ বায়াভ চন্য 270 90.60 

ধবঢঢ চবফ দা ণাওাভ ওাভল্পড 268 89.93 

খার ঘারাাল্পত আগ্রল দা ণাওা 240 80.53 

কৃবরচ চবফল্পঢ ভাায়বদও ওীঝদাযও প্রল্পয়াক ওভাভ চন্য 198 66.44 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

৪. কাবতধশুভ চন্য ভভালকৃঢ খাল্পভ চাঢভল দভৄদা াংখ্যা=650  

 থদবধয়াভ/চামু্ব খা 491 75.5 

ধাভা খা 75 11.5 

চাফ ষাদ খা 42 6.5 

র্ভট্টা খা 128 19.7 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

 

৩.৩.৭.৩. কাবতধশুভ চন্য সুরফ ঔাদ্য ভভাল ওভা  ঔাল্পদ্যভ গুডকঢ ফাদ বদবশ্চঢ ওভা 
 

সুরফ থকা-ঔাদ্য ভভাল: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৩৮.৯% (২৫৩ চদ) 

উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ ধাবমঢ কাবতধশুল্পও বদয়বফঢ সুরফ ঔাদ্য ভভাল ওভল্পঢ ধাল্পভদ। বওন্তু াবও 

৬১.১% (৩৯৭ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুল্পও বদয়বফঢ সুরফ ঔাদ্য ভভাল ওভল্পঢ ধাল্পভদ দা; 

এল্পতভ ফল্পধ্য ৫২.১% (২০৭ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব উন্নঢ ফাল্পদভ খাল্পভ অপাল্পভ ওাভল্পড সুরফ ঔাদ্য ভভাল 

ওভল্পঢ ধাল্পভদ দা। অধভবতল্পও ৫১.৯% (২০৬ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ তাদাতাভ ঔাল্পদ্যভ াচাভ ভল্য অল্পদও থবয এাং 

৪৬.৩% (১৮৪ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব কাপীভ ঔাাল্পভভ চন্য থব অণ ষ ধায়া বায় ঢা বল্পণি দয় ল্পম ঢাভা ঢাল্পতভ 

কাবতধশুভ চন্য সুরফ ঔাদ্য ভভাল ওভল্পঢ ধাল্পভদ দা। 

তাদাতাভ ঔাাল্পভভ গুডকঢফাদ বদবশ্চঢ ওভাভ উধায়: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য 

 ষল্পচ্চা ৭০.৭৬% (৪৬০ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুভ তাদাতাভ ঔাাল্পভভ গুডকঢফাদ বাঘাই 

ওভল্পঢ উধল্পচমা প্রাডী-ম্পত ওফ ষওঢষাভ ধভাফয ষ বদল্পয় ণাল্পওদ; ৫১.২৩% (৩৩৩ চদ) উিভতাঢা ঢাল্পতভ বদল্পচল্পতভ 

ইল্পেফল্পঢা এাং ৪৯.২৩% (৩২০ চদ) উিভতাঢা ঢাভা গ্রাল্পফভ অন্যান্য তস্যল্পতভ লল্পবাবকঢায় কাবতধশুভ তাদাতাভ 

ঔাাল্পভভ গুডকঢফাদ বদবশ্চঢ ওল্পভ ণাল্পওদ।  
 

কাবতধশুভ চন্য ভভালকৃঢ ধাবদভ উৎ: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৯৫.৮% 

(৬২৩ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুল্পও দমকুল্পধভ ধাবদ (সুল্পধয়) ভভাল ওল্পভ ণাল্পওদ। 

অধভবতল্পও াবও ৪.২% (২৭ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুভ চন্য ধাইল্পধভ ধাবদ ভভাল ওল্পভ 

ণাল্পওদ। 
 



40 
 

থঝবম-৩.২২. সুরফ থকা-ঔাদ্য ভভাল  ঔাল্পদ্যভ গুডকঢ ফাদ বদবশ্চঢ ওভড বরল্পয় ফঢাফঢ প্রতাল্পদ উিভতাঢাভ 

বঢভড 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(দভৄদা াংখ্যা=650) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. কাবতধশুল্পও বদয়বফঢ সুরফ ঔাদ্য ভভাল ওভল্পঢ ধাভা? 

 লোঁ ২৫৩ 38.9 
দা ৩৯৭ 61.1 
থফাঝ 650 100.0 

২. কাবতধশুল্পও বদয়বফঢ সুরফ ঔাদ্য দা বতল্পঢ ধাভল্পম ঢাভ ওাভড (দভৄদা াংখ্যা=397) 

 উন্নঢ ফাল্পদভ খাল্পভ অপা 207 52.1 
কাপীভ ঔাাল্পভভ চন্য থব অণ ষ ধায়া বায় ঢা বল্পণি দয় 184 46.3 
তাদাতাভ ঔাল্পদ্যভ াচাভ ভল্য অল্পদও থবয ২০৬ ৫১.৯ 

৩. তাদাতাভ ঔাাল্পভভ গুডকঢফাদ বদবশ্চঢ ওভাভ উধায় (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 উধল্পচমা প্রাডী-ম্পত ওফ ষওঢষা বদল্পত ষযদায় ৪৬০ ৭০.৭৬ 

গ্রাল্পফভ অন্যান্য তস্যল্পতভ লল্পবাবকঢায় ৩২০ ৪৯.২৩ 

ফায় বফবঢভ বদল্পত ষযদায় ২৪০ ৩৬.৯২ 

বদল্পচভ ইোয় ৩৩৩ ৫১.২৩ 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

৪. কাবতধশুভ চন্য ধাবদভ (সুল্পধয়) উৎ (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 দমকূধ 623 95.8 
ধাইধ মাইল্পদভ ধাবদ 27 4.2 
থফাঝ 650 100.0 

 

৩.৩.৮. কাবতধশুভ প্রচদদ াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 
 
 

প্রচদদ ধদ্ধবঢ: থফাঝ ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ৯৬.৩% (৬২৬ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাল্পতভ 

ওদা/কাপী কভফ লল্পম কৃবত্রফ উধাল্পয় প্রচদদ ওাচ ম্পন্ন ওল্পভ ণাল্পওদ। অধভবতল্পও ফাত্র ৩.৭% (২৪ চদ) উিভতাঢা 

চাদাদ থব, ঢাল্পতভ ওদা প্রাকৃবঢও উধাল্পয় প্রচদদ ওাচ ম্পন্ন ওল্পভ ণাল্পওদ। 
 

কৃবত্রফ প্রচদদ প্রাবপ্ত: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী থফাঝ ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ৮৬.৮% (৫৬৪ চদ) 

তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ এমাওায় ওদা া কাপীভ চন্য কৃবত্রফ প্রচদদ লচমপে। অধভবতল্পও ১৩.২% (৮৬ চদ) 

তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ এমাওায় কৃবত্রফ প্রচদদ লচমপে দয়। 
 

কৃবত্রফ প্রচদল্পদ লায়ঢা: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী থফাঝ ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ ৭২.২% 

(৪৬৯ চদ) তস্য চাদাদ থব উধল্পচমা প্রাডী ম্পত তপ্তল্পভভ লায়ঢায় ঢাল্পতভ ওদা/কাপীভ কৃবত্রফ প্রচদদ ওাচ ম্পন্ন 

ওবভল্পয় ণাল্পওদ; ৬৯.৬% (৪৩৬ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ ওদা া কাপী াথাভডঢ থভওাবভ ববপন্ন 

প্রবঢষ্ঠাল্পদভ ফাধ্যল্পফ কৃবত্রফ প্রচদদ ওবভল্পয় ণাল্পওদ এাং ফাত্র ১৪.৮৫% (৯৩ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা প্রওল্পেভ 

এএমএনআই এভ লায়ঢা থদদ। 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ৮৮.০% (৫৭২ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ওদা 

া কাপীভ কৃবত্রফ প্রচদল্পদ লায়ঢা প্রতাদওাভী প্রবঢষ্ঠাল্পদভ লল্পবাবকঢায় ঢাভা ন্তুি। অধভবতল্পও ১২.০% (৭৮ চদ) 

উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ন্তুি দদ।  

কৃবত্রফ প্রচদল্পদ কপষথাভড লাভ: থফাঝ ৬৫০ চদ উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ ৭২.৬% (৪৭২ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব 

ওদা া কাপীভ নম কপষথাভল্পডভ চন্য দুই (২) াভ কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ প্রল্পয়াচদ লয়। অধভবতল্পও ১৩.১% (৮৫ চদ) 

তস্য চাদাদ থব বঢদ (৩) াভ কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ প্রল্পয়াচদ লয়; ১২.০% (৭৮ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ এওাভ কৃবত্রফ 

প্রচদদ প্রতাদ ওভল্পমই কপষথাভড নম লয় এাং ফাত্র ২.৩% (১৫ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ নম কপষথাভল্পডভ চন্য বঢল্পদভ 

অবথওাভ (>৩) কৃবত্রফ প্রচদদ ওভাল্পদাভ প্রল্পয়াচদ লয়।  
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কপষথাভড ধভঢী কপষধাঢ: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ৯৪.৪% (৬১৪ চদ) 

উিভতাঢা চাদাদ থব ওদা কপষথাভল্পডভ ধভ কপষধাঢ      এাং াবও ৫.৫% (৩৬ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাল্পতভ 

ওদা/কাপী কপষথাভল্পডভ ধভ কপষধাঢ লল্পয়ল্পঙ।  
 

থঝবম-৩.২৩. ক্রয়কৃঢ ওদাভ াচ্চা প্র  প্রচদদ ম্পবওষঢ বরল্পয় ফঢাফঢ প্রতাল্পদ উিভতাঢাভ বঢভড 

 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(দভৄদা াংখ্যা=650) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. কাবতধশু কভফ লল্পম প্রচদদ ওাচ ম্পন্ন ওভাভ ধদ্ধবঢ 

 প্রাকৃবঢও পাল্প 24 3.7 

কৃবত্রফ উধাল্পয় 626 96.3 

থফাঝ 650 100.0 

২. এমাওায় কৃবত্রফ প্রচদদ লচমপে বওদা? (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 লোঁ 564 86.8 

দা 86 13.2 

থফাঝ 650 100.0 

৩. কৃবত্রফ প্রচদদ ওভাল্পদাভ ফাধ্যফ (দভৄদা াংখ্যা=626) 

 উধল্পচমা প্রাডী ম্পত তপ্তভ 472 72.6 

থভওাবভ প্রবঢষ্ঠাদ 436 69.6 

বফবঢভ ফাধ্যল্পফ (এ.এম.এন.আই) 93 14.85 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

৪. কৃবত্রফ প্রচদদ প্রতাদওাভী প্রবঢষ্ঠাল্পদভ লল্পবাবকঢায় ন্তুি বওদা? (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 লোঁ 572 88.0 

দা 78 12.0 

থফাঝ 650 100.0 

৫. কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ ধভ কপষ-থাভল্পডভ লাভ (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 এওাভ ওভল্পমই লল্পয় বায় 78 12.0 

দুইাভ প্রল্পয়াচদ লয় 472 72.6 

বঢদাভ প্রল্পয়াচদ লয় 85 13.1 

বঢল্পদভ অবথওাভ কৃবত্রফ প্রচদদ ওভাল্পদাভ প্রল্পয়াচদ 

লয় 

15 2.3 

থফাঝ 650 100.0 

৬. কপষথাভড ধভঢী কপষধাঢ লল্পয়ল্পঙ বওদা? (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 লোঁ 36 5.5 

দা 614 94.4 

থফাঝ ৬৫০ 100.0 
 

৩.৩.৮.২. ওদাভ াচ্চা প্রল্পভ উধল্পবাকীঢা, উৎধাতদ  ফয়ওাম, াছুল্পভভ বত্ন  ভতুে লাভ  

 
 

ওদাভ াচ্চা প্রল্পভ উধভেিঢা: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ 

৬০.৮% (৩৯৫ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ক্রয়কৃঢ ওদা াচ্চা থতয়াভ উধভেি লল্পয়ল্পঙ, অধভবতল্পও ৩৯.২% (২৫৫ 

চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ক্রয়কৃঢ ওদা এঔল্পদা াচ্চা থতয়াভ উধভেি লয় দাই।  

ক্রল্পয়ভ ধভ ওদাভ াচ্চা উৎধাতদ ফয়: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ 

৭৭.৭% (৩০৭ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ওদা থওদাভ ধভ এও ঙল্পভভ ফল্পধ্য াচ্চা প্র ওল্পভল্পঙ া ওভল্প আযা 

ওভা বায়। অধভবতল্পও ২৪.৩% (৯৬ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ এও থণল্পও থতড় ঙভ ফয় ধভ; এাং ফাত্র ৪.৮% 

উিভতাঢাভ ফল্পঢ থতড় থণল্পও দুই ঙল্পভভ ফল্পধ্য াচ্চা প্র ওভল্প আযা ওভা বায়। 
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াচ্চাল্পও ঠিওফল্পঢা যামদুথ ঔায়াল্পদা: থফাঝ ৬৫০ চদ উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ৯৭.৭% (৬৩৫ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব 

চল্পন্ভ ধভ দতুদ াচ্চাল্পও যামদুথ ঠিওফল্পঢা ঔায়াল্পদা লয়। অধভবতল্পও ফাত্র ২.৩% (১৫ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ 

যামদুথ ঠিওফল্পঢা ঔায়াল্পদা লয় দা। 

াচ্চাল্পও ঠিওফল্পঢা দুথ  ঔাদ্য ঔায়াল্পদা: থফাঝ ৬৫০ চদ উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ৭৪.৬% (৪৮৫ চদ) উিভতাঢা চাদাদ 

থব প্রকৃঢ দতুদ াচ্চাল্পও দুথ  প্রল্পয়াচদীয় ঔাদ্য ঠিওফল্পঢা ঔায়াল্পদা লয়। অধভবতল্পও ৭৪.৬% (৪৮৫ চদ) 

উিভতাঢাভ ফল্পঢ ঢা ঠিওফল্পঢা ঔায়াল্পদা লয় দা। 

এও ঙল্পভভ ফল্পধ্য াচ্চাভ ভতুে: থফাঝ ৬৫০ চদ উিভতাঢাভ ফল্পধ্য ৯৮.৬% (৬৪১ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব চল্পন্ভ 

ধভ এও ঙল্পভভ ফল্পধ্য াচ্চাভ ভতুে খল্পঝবদ । অধভবতল্পও ফাত্র ১.৪% (৯ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ চল্পন্ভ ধভ এও ঙল্পভভ 

ফল্পধ্য াচ্চাভ ভতুে খল্পঝল্পঙ। 

 

থঝবম-৩.২৪. ক্রয়কৃঢ ওদাভ াচ্চা প্র  ফয়ওাম, াছুল্পভভ ঔাদ্য ভভাল  ভতুে লাভ বরল্পয় ফঢাফঢ 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. ক্রয়কৃঢ ওদা াচ্চা থতয়াভ উধভেি লল্পয়ল্পঙ বওদা? (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 লোঁ 395 60.8 

দা 255 39.2 

থফাঝ 650 100.0 

২. ক্রয়কৃঢ কাবতধশুটি থওদাভ ধভ াচ্চা তাল্পদভ ফয় (দভৄদা াংখ্যা=395) 

 এও ঙল্পভভ ফল্পধ্য 307 77.7 

এও থণল্পও থতড় ঙল্পভভ ফল্পধ্য 96 24.3 

থতড় থণল্পও দুই ঙল্পভভ ফল্পধ্য 19 4.8 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

৩. দ্য চন্মাপ ওভা াচ্চাল্পও ঠিওফল্পঢা যামদুথ ঔায়াল্পদা লয় বওদা? (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 লোঁ ৬৩৫ ৯৭.৭ 

দা ১৫ ২.৩ 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

৪. প্রকৃঢ দতুদ াচ্চাল্পও ঠিওফল্পঢা দুথ  ঔাদ্য ঔায়াল্পদা লয় বওদা? (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 লোঁ ৪৮৫ ৭৪.৬ 

দা ১৬৫ ২৫.৪ 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

৫. চল্পন্ভ ধভ এও ঙল্পভভ ফল্পধ্য াচ্চাভ ভতুে খল্পঝল্পঙ বওদা? (দভৄদা াংখ্যা=650) 

 লোঁ ৯ ১.৪ 

দা ৬৪১ ৯৮.৬ 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

 

৩.৩.৯. দুথ উৎধাতদ, বধডদ, ঘাবলতা  প্রবক্রয়াচাঢওভড াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

 

৩.৩.৯.১. ধামদকৃঢ কাপীভ দুথ উৎধাতদ  বধডদ 

কাপী প্রবঢ দুথ উৎধাতদ লাভ: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ ৫৪.৫% 

(২২০ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব প্রবঢটি কাপী লল্পঢ ৫-৮ বমঝাভ দুথ ধায়া বাল্পে া ধায়া বাল্প ল্পম আযা ওভা বায় 

এাং ৩৯.৮% (১৬১ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ কাপী প্রবঢ প্রবঢবতদ দুথ উৎধাতদ া প্রঢোযা ৮-১০ বমঝাভ। উধল্পভাি দুই 

ওোঝাকবভভ উৎধাতদ বল্পিরড ওভল্পম থতঔা বায় থব, কাপী প্রবঢ প্রবঢবতদ কড় দুথ উৎধাতদ া প্রঢোযা প্রায় ৭.৫ বমঝাভ। 

অধভবতল্পও ফাত্র ৫.৬% (২৩চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ প্রবঢটি কাপী লল্পঢ ২-৫ বমঝাভ দুথ ধায়া বাল্পে া ধায়া বাল্প 

ল্পম আযা ওভা বায়। ল্পঘল্পয় ওফ দুথ (২-৫ বমঝাভ প্রবঢ কাপী প্রবঢবতদ) উৎধাতল্পদভ বরল্পয় এনবচবটল্পঢ 

অাংযগ্রলডওাভী উিভতাঢাভা চাদাদ থব াথাভডঢ: থতযীয় চাল্পঢভ কাপীভ থমায় এফদটি খল্পঝ ণাল্পও। 



43 
 

উৎধাবতঢ দুথ ববক্রভ স্থাদ: ঢষফাল্পদ দুথ ববক্র ওভল্পঙদ এফদ ৪০৪ চদ তল্পস্যভ ফল্পধ্য ল্প ষাচ্চ ৫৫.০% (২২২ চদ) 

তস্য চাদাদ থব ঢাভা াথাভডঢ: স্থাদীয় াচাল্পভ দুথ ববক্র ওল্পভদ; ২০.০% (৮১ চদ) তস্য দুথ প্রবক্রয়াচাঢওভড 

াবডবচেও প্রবঢষ্ঠাল্পদ; ১১.৯% (৪৮ চদ) তস্য পূল্প ষ বদথ ষাবভঢ থক্রঢাভ ওাল্পঙ; ৭.২% (২৯ চদ) তস্য বফবিভ থতাওাল্পদ 

এাং ফাত্র ৫.৯% (২৪ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা াথাভডঢ: প্রবঢল্পবযভ বদওঝ দুথ ববক্র ওল্পভ ণাল্পওদ। 

দুল্পথভ াচাভভল্য: থফাঝ ৪০৪ চদ তল্পস্যভ ফল্পধ্য ল্প ষাচ্চ ৫৪.০% (২১৮ চদ) তস্য চাদাদ থব প্রবঢ বমঝাভ দুল্পথভ 

কড়ধড়ঢা াচাভভল্য ৪০ (ঘবল্লয) ঝাওা া ঢাভ ওফ। অধভবতল্পও ৩৮.৬% (১৫৬ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ কড়ধড়ঢা 

াচাভভল্য ৪১-৫০ ঝাওা প্রবঢ বমঝাভ এাং ফাত্র ৭.৪% (৩০ চদ) তস্য চাদাদ থব প্রবঢ বমঝাভ দুল্পথভ কড়ধড়ঢা 

াচাভভল্য ৫১-৬০ ঝাওা। 

 

থঝবম-৩.২৫. ধামদকৃঢ কাপীভ দুথ উৎধাতদ  বধডদ বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 

 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

bgybv msL¨v=404 
যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. কাপী প্রবঢ প্রবঢবতদ উৎধাবতঢ দুল্পথভ ধবভফাড া প্রাবপ্তভ প্রঢোযা 

 ২-৫ বমঝাভ 23 5.6 

৫-৮ বমঝাভ   220 54.5 

৮-১০ বমঝাভ 161 39.8 

থফাঝ 404 100.0 

২. উৎধাবতঢ দুথ ববক্রভ স্থাদ 

 স্থাদীয় াচাল্পভ 222 55.0 

বদবত ষি থক্রঢাভ ওাল্পঙ 48 11.9 

বফবিভ থতাওাল্পদ 29 7.2 

দুথ প্রবক্রয়াচাঢওভড াবডবচেও প্রবঢষ্ঠাল্পদ 81 20.0 

অন্য থওাণা (থবফদ প্রবঢল্পবযভ বদওঝ) 24 5.9 

থফাঝ 404 100.0 

৩. প্রবঢ বমঝাভ দুল্পথভ কড়ধড়ঢা বক্রয়ভল্য (ঝাওা) 

        ৩৫-৪০      ২১৮ ৫৪.০ 

৪১-৫০ ঝাওা ১৫৬ ৩৮.৬ 

৫১- ল্প ষাচ্চ ৬০ ঝাওা ৩০ ৭.৪ 

থফাঝ ৪০৪ ১০০.০ 

 

৩.৩.৯.২. উৎধাবতঢ দুল্পথভ গুডকঢফাদ ধভীক্ষা াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

 

দুল্পথভ গুডকঢফাদ ধভীক্ষা: ঢষফাল্পদ দুথ ববক্র ওভল্পঙদ এফদ ৪০৪ চদ তল্পস্যভ ফল্পধ্য ৭২.৫০% (২৯৩ চদ) তস্য 

চাদাদ থব ববক্রভ ফয় ঢাল্পতভ দুল্পথভ গুডকঢফাদ ধভীক্ষা ওভা লয় দা। অধভবতল্পও ২৮.৫% (১১১ চদ) উধওাভল্পপাকী 

উিভতাঢা চাদাদ থব ববক্রভ ফয় ঢাল্পতভ দুল্পথভ গুডকঢফাদ ধভীক্ষা ওভা লয়—এল্পতভ ফল্পধ্য ২১.৬% (২৪ চদ) তস্য 

চাদাদ থব ল্যাওল্পঝাবফঝাভ বতল্পয় দুল্পথভ গুডকঢফাদ ধভীক্ষা ওভা লয় এাং ৮৭ চদ (৭৮.৪%) উিভতাঢা চাদাদ থব নোঝ 

থঝল্পিভ ফাধ্যল্পফ দুথ ধভীক্ষা ওভা লয়; বাল্পতভ ফল্পধ্য ৯০ চদ (৮১.১%) তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ এমাওায় নোঝ থঝল্পিভ 

ফাধ্যল্পফ দুল্পধ্যভ তাফ বদথ ষাভল্পডভ ব্যস্থা আল্পঙ এাং ২১ চদ তস্য (১৮.৯%) চাদাদ থব ঢাল্পতভ এমাওায় নোঝ থঝল্পিভ 

ফাধ্যল্পফ দুল্পধ্যভ তাফ বদথ ষাভল্পডভ ব্যস্থা থদই। 
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থঝবম-৩.২৬. উৎধাবতঢ দুল্পথভ গুডকঢফাদ ধভীক্ষা াংক্রান্ত বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 

 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(bgybv msL¨v=404) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. দুল্পথভ গুডকঢফাদ ধভীক্ষা ওভা লয় বওদা? 

 লোঁ 111 28.5 
দা 293 72.5 
থফাঝ 404 100.0 

২. গুডকঢফাদ ধভীক্ষা ওভাভ ফাধ্যফ/ধদ্ধবঢ (bgybv msL¨v=111) 

 ল্যাওল্পঝাবফঝাল্পভভ ালায্য 24 21.6 
নোঝ থঝি প্রবক্রয়ায় 87 78.4 
থফাঝ 111 100.0 

 

৩.৩.৯.৩. দুল্পথভ ঘাবলতা াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

দুল্পথভ ঘাবলতা বৃবদ্ধ: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ৯২.৮% (৩৭৫ চদ) 

উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাল্পতভ এমাওায় দুল্পথভ ঘাবলতা আল্পকভ তুমদায় বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ। অধভবতল্পও ফাত্র ৭.১৮% (২৯ চদ) 

উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাল্পতভ এমাওায় দুল্পথভ ঘাবলতা আল্পকভ তুমদায় বৃবদ্ধ ধায়বদ।  

দুল্পথভ ঘাবলতা বৃবদ্ধ ধায়াভ ওাভড: থফাঝ ৩৭৫ চদ তস্য বাভা ফল্পদ ওল্পভদ আল্পকভ তুমদায় দুল্পথভ ঘাবলতা বৃবদ্ধ 

থধল্পয়ল্পঙ—ঢাল্পতভ ফল্পধ্য ৯৮.১৩% (৩৬৮ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ আল্পকভ তুমদায় ফানুর দুথ ধাল্পদ থবয ল্পঘঢদ লয়াভ 

ওাভল্পড দুল্পথভ ঘাবলতা বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ; ৬৯.৬০% (২৬১ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ প্রাবঢষ্ঠাবদও থক্রঢা আল্পকভ তুমদায় বৃবদ্ধ 

থধল্পয়ল্পঙ; ৩৮.৪০% (১৪৪ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ ফানুল্পরভ আয় আল্পকভ তুমদায় থল্পড়ল্পঙ এাং ১৪.১৩% (৫৩ চদ) 

তল্পস্যভ ফল্পঢ এমাওায় বফবিভ থতাওাদ বৃবদ্ধ ধায়াল্পঢ আল্পকভ তুমদায় দুল্পথভ ঘাবলতা বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ। ঢল্প ঢথ্য 

ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায় থব, বণাবণ প্রবক্রয়ায় কাবতধশুভ দুথ াচাভচাঢওভল্পডভ অপা প্রওল্পেভ এওটি ভম ফস্যা । 

প্রওল্পেভ ঔাফাবভভা প্রবঢ উধল্পচমায় াড়বঢ ২৮০০ বমঝাভ দুথ উৎধাতদ ওভাভ মক্ষেফাত্রা ণাওল্পম াচাভচাঢওভড 

সুবথা সৃবি লয়বদ। বফল্কবপঝা ঔাফাবভল্পতভ উৎধাবতঢ দুথ বওল্পদ থদয়াভ বরয় প্রওল্পে মা ণাওল্পম াস্তল্প প্রওেভূি 

 ঊধল্পচমায় বফল্কবপঝাভ ঘমফাদ ওাব ষক্রফ থদই। তাবভদ্র ম্যাল্পধভ বল্পঘদায় অল্পদও অদগ্রভ উধল্পচমা প্রওেভূি 

লল্পম এ এমাওায় বফল্কবপঝাভ ঘমফাদ ওাব ষক্রফ থদই। 

থঝবম-৩.২৭. দুল্পথভ ঘাবলতা আল্পকভ তুমদায় বৃবদ্ধ াংক্রান্ত বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 

 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(bgybv msL¨v=404) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. দুল্পথভ ঘাবলতা আল্পকভ তুমদায় বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ বওদা? 

 লোঁ 573 92.8 

দা ২9 7.58 

থফাঝ 404 100.0 

২. আল্পকভ তুমদায় দুল্পথভ ঘাবলতা বৃবদ্ধ ধায়াভ ওাভডভল (bgybv msL¨v=৩৭৫) 

 প্রাবঢষ্ঠাবদও থক্রঢা থল্পড়ল্পঙ ২৬১ ৬৯.৬০ 

ফানুল্পরভ আয় থল্পড়ল্পঙ ১৪৪ ৩৮.৪০ 

ফানুর দুথ ধাল্পদ ল্পঘঢদ লল্পয়ল্পঙ ৩৬৮ ৯৮.১৩ 

বফবিভ থতাওাদ থল্পড়ল্পঙ ৫৩ ১৪.১৩ 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
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৩.৩.৯.৪. অ-ববক্রঢ দুল্পথভ ব্যলাভ াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

     ৪০৪                                   ,           ৭৯.৫% (৩২১   )                    

 -                          ২০.৫% (৮৩   )                 -             -                

৮০    (৯৬.৩৮%)               -                                  ; ৪৫    (৫৪.২১%)     

          -                                  ১৯    (২২.৮৯%                 ৪%)           

             -                              

 

থঝবম-৩.২৮. অ-ববক্রঢ দুল্পথভ ব্যলাভ বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 

 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(bgybv msL¨v=404) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. অ-ববক্রঢ দুথ ণাল্পও বওদা? 

 লোঁ ৮৩ ২০.৫ 

দা ৩২১ ৭৯.৫ 

থফাঝ ৪০৪ 100.0 

২. অ-ববক্রঢ দুথ ণাওল্পম ওভডীয় (bgybv msL¨v=83) 

 াড়ীল্পঢ ঔায়াভ চন্য থভল্পঔ থতয়া লয় 80 96.38 

বিল্পচ াংভক্ষড ওভা লয় 45 54.21 

দি লল্পয় বায় 19 22.89 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
 

৩.৩.১০. কাবতধশুভ থভাক-ামাই আক্রফড  বঘবওৎা গ্রলড াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

কাবতধশুভ থভাক-ামাই আক্রফড: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ 

৩৮.৮% (২৫২ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ইল্পঢাফল্পধ্য ঢাল্পতভ কাবতধশু টায়বভয়া থভাল্পক আক্রান্ত লল্পয়ল্পঙ। অধভবতল্পও 

৩৮.২% (২৪৮ চদ) তল্পস্যভ কাবতধশু থধঝ নাঁধা থভাল্পক (ল্পিাঝ); ৩১.৮% (২০৭ চদ) তল্পস্যভ কাবতধশু 

ঢভওা/এন্থ্োক্স (ভৄল্পঔভ মামা ধড়া) থভাল্পক; ২০.৩% (১৩২ চদ) তল্পস্যভ কাবতধশু খুভা থভাল্পক (এনএফবট) এাং 

১১.৮% (৭৭ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাল্পতভ কাবতধশু ইল্পঢাফল্পধ্য মাদ থনামা থভাল্পক আক্রান্ত লল্পয়ল্পঙ। 

আক্রান্ত থভাক-ামাই-এভ চন্য ঝীওা প্রতাদ: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ফাত্র 

২৪.২% (১৫৭ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা কাবতধশুল্পও বদয়বফঢ ঝীওা বতল্পয় ণাল্পওদ। অধভবতল্পও অবথওাাংয 

(৭৫.৮%) তস্য (৪৯৩ চদ) চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুল্পও বদয়বফঢ ঝীওা থতদ দা।  

                             ১৫৭    -                   ৮৪.১%       ১৩২                   

                                                                                      

                                   ১৫.৯%  ২৫                                           

            

                             ১৫৭    -                   ৮০.৯%       ১২৭                   

                                                 ৪৭.৮%  ৭৫                              

                     

বঘবওৎা াংক্রান্ত ধভাফয ষ প্রাবপ্তভ উৎ: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ 

১৯.৮% (১২৯ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ কাবতধশুভ চন্য বঘবওৎা াংক্রান্ত ধভাফয ষ াথাভডঢ: 

প্রওল্পেভ বদল্পয়াককৃঢ ব্যবি বল্পযর ওল্পভ এএমএনআই-এভ ওাঙ থণল্পও থধল্পয় ণাল্পওদ। অধভবতল্পও ২০.২% (১৩১ চদ) 

তস্য উধল্পচমা প্রাডী ম্পত তপ্তভ থণল্পও; অবথওাাংয ৭০.৩% (৪৫৭ চদ) তস্য াচাল্পভভ রল্পথভ থতাওাদ থণল্পও এাং 

৬৫.৫% (৪২৬ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা াথাভডঢ: াচাল্পভ ধশু টািাল্পভভ ওাঙ থণল্পও কাবতধশুভ চন্য বঘবওৎা 

াংক্রান্ত ধভাফয ষ থধল্পয় ণাল্পওদ। 
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থঝবম-৩.২৯. কাবতধশুভ থভাক-ামাই আক্রফদ, ঝীওা প্রতাদ  ধভাফয ষ গ্রলড বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 

 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা  

(bgybv msL¨v=650) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. উধওাভল্পপাকীল্পতভ ঔাফাল্পভ ইল্পঢাফল্পধ্য সৃি থভাক-ামাইভল 

 ঢভওা/ভৄল্পঔভ মামা (anthrax) ২০৭ 31.8 

খুভা থভাক (FMD) ১৩২ 20.3 

মাদ থনামা (mastitis) ৭৭ 11.8 

থধঝ নাঁধা (bloat) ২৪৮ 38.2 

টায়বভয়া (diarrhoea)  ২৫২ 38.8 

এওই ব্যবি এওাবথও উিভ বতল্পয়ল্পঙদ 

২. কাবতধশুল্পও বদয়বফঢ ঝীওা থতয়া লয় বওদা?  (bgybv msL¨v=650) 

 লোঁ 157 24.2 

দা 493 75.8 

থফাঝ 650 100.0 

৩. ওঢবতদ ধভধভ ঝীওা থতয়া লয়? (bgybv msL¨v=157) 

 বঢদ ফা ধভ ধভ ২৫ ১৫.৯ 

ঙয় ফা ধভ ধভ ১৩২ ৮৪.১ 

থফাঝ ১৫৭ ১০০.০ 

৪. াথাভডঢ বও বও থভাল্পকভ ঝীওা থতয়া লয়?  (bgybv 
msL¨v=157) 

  

 ঢভওা/এন্থ্োক্স (ভৄল্পঔভ মামা) ঝীওা ৭৫ 47.8 

খুভা থভাক (এনএফবট) ঝীওা ১২৭ 80.9 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

৫. কাবতধশুভ বঘবওৎা াংক্রান্ত ধভাফয ষ প্রাবপ্তভ উৎ ভল  (bgybv msL¨v=650) 

 উধল্পচমা প্রাডী ম্পত তপ্তভ থণল্পও 131 20.2 

প্রওল্পেভ বদল্পয়াককৃঢ এএমএনআই-এভ ওাঙ থণল্পও 129 19.8 

াচাল্পভভ রল্পথভ থতাওাদ থণল্পও 457 70.3 

াচাল্পভ ধশু টািাল্পভভ ওাঙ থণল্পও 426 65.5 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 

 

৩.৩.১১. কাবতধশুভ মামদ-ধামদ  ব্যস্থাধদা ম্পল্পওষ প্রবযক্ষড াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ১০০% (৬৫০ চদ) উিভতাঢাই চাদাদ থব ঢাভা 

ঢাল্পতভ কাবতধশুভ মামদ-ধামদ  ব্যস্থাধদা বরল্পয় প্রবযক্ষড থধল্পয়ল্পঙদ। এল্পতভ ফল্পধ্য অবথওাাংয (৯১.০৮%) তস্য 

(৫৯২ চদ) দুই (২) বতল্পদভ থবয প্রবযক্ষড থধল্পয়ল্পঙদ। অধভবতল্পও ৬.৮% (৪৪ চদ) তস্য এও (১) বতল্পদভ প্রবযক্ষড 

থধল্পয়ল্পঙদ এাং ২.২% (১৪ চদ) তস্য চাদাদ থব ঢাভা দুই (২) বতল্পদভ অবথও প্রবযক্ষড থধল্পয়ল্পঙদ।  

থফাঝ ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ৭৫.৫% (৪৯১ চদ) উিভতাঢাই চাদাদ থব ঢাভা প্রবযক্ষল্পডভ ফাধ্যল্পফ 

প্রাপ্ত জ্ঞাদ কাবতধশুভ মামদ-ধামদ  ব্যস্থাধদাভ চন্য বল্পণি    এাং াবও ২৪.৫% (১৫৯ চদ) উিভতাঢাভ ফল্পঢ 

প্রবযক্ষল্পডভ ফাধ্যল্পফ প্রাপ্ত জ্ঞাদ বল্পণি। 
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থঝবম-৩.৩০. কাবতধশুভ মামদ-ধামদ  ব্যস্থাধদা ম্পল্পওষ প্রবযক্ষড বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(bgybv msL¨v=650) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. প্রবযক্ষড থধল্পয়ল্পঙ বওদা? 

 লোঁ ৬৫০ ১০০.০ 

দা ০ ০.০ 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

২. প্রবযক্ষল্পড অাংযগ্রলডকৃঢ বতল্পদভ াংখ্যা  (bgybv msL¨v=650) 

 ১ বতদ 44 6.8 

২ বতদ 14 2.2 

২ বতল্পদভ থবয 592 91.08 

থফাঝ 650 100.0 

৩. প্রবযক্ষল্পডভ ফাধ্যল্পফ প্রাপ্ত জ্ঞাদ বল্পণি বওদা? (bgybv msL¨v=650) 

 লোঁ 159 24.5 

দা 491 75.5 

থফাঝ 650 100.0 
 

 

৩.৩.১২. কাবতধশু লল্পঢ প্রাপ্ত থকাল্পভভ ব্যলাভ াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ৬২.৫% (৪০৬ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা 

ঢাল্পতভ কাবতধশু লল্পঢ প্রাপ্ত থকাভ াথাভডঢ: ঔবড়/ঘুল্পঝ বলল্পল্প ব্যলাভ ওল্পভ ণাল্পওদ এাং ৫৯.৫% (৩৮৭ চদ) 

তস্য াভ বলল্পল্প ব্যলাভ ওল্পভ ণাল্পওদ। অধভবতল্পও ফাত্র ২.৮% (১৮ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাভা ঢাল্পতভ 

কাবতধশু লল্পঢ প্রাপ্ত থকাভ বল্পযর থওাদ ওাল্পচ ব্যলাভ ওল্পভদ দা। এনবচবট অাংযগ্রলডওাভী উধওাভল্পপাকী তস্যল 

প্রওে াস্তায়দ াংবিি ওফ ষওঢষাভা চাদাদ থব ঢষফাল্পদ অবথওাাংয এমাওায় ববমোভ গ্যাল্পভ প্রঘমদ াড়াভ ওাভল্পড 

অগ্রভ তস্যল্পতভ ফল্পধ্য প্রাপ্ত থকাভ বতল্পয় াল্পয়াগ্যা উৎধাতল্পদ থঢফদ থওাদ আগ্রল থদই। এঙাড়া ববমোভ গ্যা 

ব্যলাভ ওল্পভদ দা এফদ  উধওাভল্পপাকীভা থকাভ বতল্পয় ঘুল্পঝ বঢবভ ওল্পভ জ্বামাদী বলল্পল্প ব্যলাভ ওভল্পঢই থবয 

আগ্রলী।  

 

থঝবম-৩.৩১. ঔাফাভ লল্পঢ প্রাপ্ত থকাল্পভভ ব্যলাভ বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 

 
 

ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(bgybv msL¨v=650) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

াভ বলাল্প ব্যহ্রঢ লয় 387 59.5 

ঔবড় বলল্পল্প ব্যহ্রঢ লয় 406 62.5 

বল্পযর থওাদ ওাল্পচ ব্যলাভ ওভা লয় দা 18 2.8 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
 

৩.৩.১৩. নোববমল্পঝঝভ  এএমএনআই –এভ ওাব ষক্রফ াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

 

নোববমল্পঝঝভ ওতৃষও বফবঢভ ওাব ষক্রফ ধবভতয ষদ: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ 

ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ ৫০.৮% (৩৩০ চদ) তস্য চাদাদ থব প্রওল্পে বদল্পয়াককৃঢ নোববমল্পঝঝভভা াথাভডঢ: দুই (২) বতদ 

ধভধভ বফবঢভ ওাব ষক্রফ ধবভতয ষদ ওল্পভ ণাল্পওদ। অধভবতল্পও ২৫.১% (১৬৩ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ এও প্তাল্পলভ থবয 

ফয় ব্যথাল্পদ এাং ২৪.১% (১৫৭ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ নোববমল্পঝঝভভা াথাভডঢ: এও প্তাল ধভধভ বফবঢভ 

ওাব ষক্রফ ধবভতয ষদ ওল্পভ ণাল্পওদ। 
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নোববমল্পঝঝভ ওতৃষও তস্যল্পতভ ঔাফাভ ধবভতয ষদ: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, 

৫১.৪% (৩৪৮ চদ) তস্যভা চাদাদ থব নোববমল্পঝঝভভা াথাভডঢ: ধদভ (১৫) বতদ ধভধভ ঢাল্পতভ ঔাফাভ ধবভতয ষদ 

ওল্পভ ণাল্পওদ। অধভবতল্পও ৪৯.৬% (৩০২ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ নোববমল্পঝঝভভা াথাভডঢ: এও প্তাল ধভধভ ঢাল্পতভ 

ঔাফাভ ধবভতয ষদ ওল্পভ ণাল্পওদ। 

 

এএমএনআই—এভ ওাঙ ফয় ফল্পঢা থা  ধভাফয ষ প্রাবপ্ত: ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী 

উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ৭৩.৫% (৪৭৮ চদ) তস্য চাদাদ থব প্রওল্পে বদল্পয়াককৃঢ এএমএনআই-এভ ওাঙ থণল্পও বঘবওৎা 

থা  কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ চন্য ঠিও ফল্পয়  উধভেি ধভাফয ষ ধায়া বায়। অধভবতল্পও ২৬.৫% (১৭২ চদ) তস্য 

চাদাদ থব ঢাল্পতভ ওাঙ থণল্পও ঠিও ফল্পয়  উধভেি ধভাফয ষ ধায়া বায় দা। 
 
 

থঝবম-৩.৩২. নোববমল্পঝঝভ  এএমএনআই –এভ ওাব ষক্রফ বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 
 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(bgybv msL¨v=650) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. নোববমল্পঝঝভ াথাভডঢ: ওঢবতদ ধভধভ  বফবঢভ ওাব ষক্রফ ধব ষল্পক্ষড ওল্পভদ? 

 দুই বতদ ধভ ধভ ৩৩০ ৫০.৮ 

এও প্তাল ধভ ধভ ১৫৭ ২৪.১ 

এও প্তাল্পলভ থবয ফয় ব্যথাল্পদ ১৬৩ ২৫.১ 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

২. নোববমল্পঝঝভ াথাভডঢ: ওঢবতদ ধভধভ উধওাভল্পপাকীভ ঔাফাভ ধবভতয ষদ ওল্পভদ? (bgybv msL¨v=650) 

 এও প্তাল ধভধভ ৩০২ ৪৯.৬ 

ধদভ বতদ ধভধভ ৩৪৮ ৫১.৪ 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

3 প্রওল্পেভ বদল্পয়াক কৃঢ এএমএনআই ভল্পয়ল্পঙ বও দা?  (bgybv msL¨v=650) 

 লোঁ 478 73.5 
 দা 172 26.5 
 থফাঝ 650 100.0 

4. এএমএনআই—এভ ওাঙ থণল্পও বঘবওৎা থা  কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ চন্য ঠিও ফল্পয়  উধভেি ধভাফয ষ ধায়া 

বায় বওদা? (bgybv msL¨v=478) 

 লোঁ 192 40.17 
দা 286 59.83 
থফাঝ 650 100.0 

  

৩.৩.১৪. ঋড ধবভল্পযাথ ওাব ষক্রফ াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 
 
 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য,  ফাত্র ১২.৫% (৮১ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব 

ঢাভা ঋড ধবভল্পযাথ ওাব ষক্রফ শুরু ওল্পভল্পঙদ। অধভবতল্পও ৮৭.৫% (৫৬৯ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব ঢাল্পতভ ঋড 

ধবভল্পযাথ ওাব ষক্রফ এঔল্পদা শুরু লয়বদ। ঋড ধবভল্পযাথ ওাব ষক্রফ াংক্রান্ত বরল্পয় ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদা  প্রওে াংবিি 

ব্যবিল্পতভ আল্পমাঘদায় চাদা বায় থব, প্রওল্পেভ প্রণফ ব্যাল্পঘভ সুবথাল্পপাকী তস্যভা ২০১৮ াল্পমভ ২৫ থনব্রয়াভী থণল্পও 

প্রওে থণল্পও ওদা থওদাভ চন্য ঋড থধল্পয়ল্পঙদ—নল্পম ঢাভা ঋড প্রাবপ্তভ ধভ লল্পঢ ওদা থওদা শুরু ওল্পভল্পঙদ। প্রওে 

দীবঢফামা অনুবায়ী প্রওে ঋল্পডভ অল্পণ ষ ওদাভ থওদাভ এও (১) ঙভ ধভ লল্পঢ ঋড ধবভল্পযাথ শুরু লয়াভ যঢষ ণাওায় 

২৫ থনব্রুয়াভী ২০১৯ (ফীক্ষা ঘমাওামীদ ফয়) লল্পঢ প্রণফ ঋড ধবভল্পযাথ ওাব ষক্রফ শুরু লল্পয়ল্পঙ ফাত্র। 

বাভা ঋড ধবভল্পযাথ ওাব ষক্রফ শুরু ওল্পভল্পঙদ ঢাভা ফাবও ৬০০০/- (ঙয় লাচাভ) ঝাওা ওল্পভ ধবভল্পযাথ ওভল্পঙদ। প্রওে 

দীবঢফামা অনুবায়ী কাপী প্রবঢ ১০০/- (এওযঢ) ঝাওা ওল্পভ দুই (২) কাপীভ চন্য বতবদও ২০০/- (দুইযঢ) ঝাওা ওল্পভ 

প্রবঢ ফাল্প ৬০০০/- ধবভল্পযাথ ওভল্পঢ লল্প। ফীক্ষাভ ফাধ্যল্পফ াংগৃবলঢ ঢল্পথ্য থতঔা বায় উধওাভল্পপাকী তস্য 

দীবঢফামাভ যঢষ অনুবায়ী ফাল্প ৬০০০/- ঝাওা ওল্পভই ঋড ধবভল্পযাথ ওভল্পঙদ। 
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ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য,  ওম (১০০%) তস্যই (৬৫০ চদ) চাদাদ থব 

    যঢাাংয (৪%) লাল্পভ াবপষ ঘাচষ ধবভল্পযাথ ওভল্পঙদ। এনবচবট অাংযগ্রলডওাভী উধওাভল্পপাকী তস্যল প্রওে 

াস্তায়দ াংবিি ওফ ষওঢষাল্পতভ াল্পণ আল্পমাঘদা  প্রওল্পেভ দীবঢফামা অনুবায়ী প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ১২০,০০০/- (এও মক্ষ 

বয লাচাভ) ঝাওা ঋল্পডভ বধভীল্পঢ ২% াবপষ ঘাচষ বলল্পল্প থফাঝ ২৪০০/- (দুই লাচাভ ঘাভ যঢ) ঝাওা এওওামীদ 

ঋড প্রাবপ্তভ ধভধভ ধবভল্পযাথ ওল্পভ ণাল্পওদ। াওী ২% ম্প্রাভড সুবথা বন বওবস্তল্পঢ ধবভল্পযাথ ওভল্পঢ লয়। 

থফাঝ ৮১ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢা বাভা ঋড ধবভল্পযাথ শুরু ওল্পভল্পঙদ—ঢাল্পতভ ফল্পধ্য ওম (১০০%) তস্যই (৮১ 

চদ) চাদাদ থব ঢাভা াপ্তাবতও বওবস্তল্পঢ ঢাল্পতভ ঋড ধবভল্পযাথ শুরু ওল্পভল্পঙদ। প্রওল্পেভ দীবঢফামা অনুবায়ী বতবদও 

বপবিল্পঢ ঋল্পডভ বওবস্ত ধবভল্পযাল্পথভ বথাদ ণাওল্পম ঢা ব্যঢেয় খটিল্পয় উধওাভল্পপাকী তস্যভা াপ্তাবলও বওবস্তল্পঢ ঋড 

ধবভল্পযাথ ওভল্পঙদ। এনবচবট অাংযগ্রলডওাভী উধওাভল্পপাকী  প্রওে াস্তায়দ াংবিি ওফ ষওঢষাল্পতভ াল্পণ আল্পমাঘদায় 

চাদা বায় বতবদও বপবিল্পঢ উধওাভল্পপাকী তস্য ওতৃষও ঋড ধবভল্পযাথ  নোববমল্পঝঝভ ওতৃষও ঢা বতবদও বপবিল্পঢ 

াংগ্রল ওভা এওটি চটিম ওাচ—ওাভড এভ চন্য নোববমল্পঝঝভল্পও লয় প্রবঢবতদ প্রল্পঢেও তল্পস্যভ াড়ীল্পঢ থবল্পঢ লয় 

া লল্প, অণা উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভল্পও প্রবঢবতদ বফবঢভ পাধবঢভ াায় এল্প বওবস্তভ ঝাওা চফা বতল্পঢ লয় া 

লল্প। ঢাঙাড়া বফবঢ ধব ষাল্পয় বতবদও বওবস্ত আতাল্পয়ভ বলা ভাঔা ওঠিদ । এওম চটিমঢা বদভল্পদভ চন্য 

দীবঢফামাভ াল্পণ াফঞ্জস্যপূড ষ দা লল্পম ঋল্পডভ আতাল্পয়ভ সুবথাভ চন্য াপ্তাবলও বওবস্তল্পঢ ঋড ধবভল্পযাথই লল্পমা উিফ 

ধন্থা বলল্পল্প বফবঢভ তস্য  ফায় ওফ ষওঢষাভা ঢা অনুভড ওভল্পঙদ। 
 

থঝবম-৩.৩৩. ঋড ধবভল্পযাথ ওাব ষক্রফ বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(bgybv msL¨v=650) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. ঋড ধবভল্পযাথ শুরু ওল্পভল্পঙ বওদা? 

 লোঁ 81 12.5 

দা 569 87.5 

থফাঝ 650 100.0 

২. ফাবও ধবভল্পযাথকৃঢ ঋল্পডভ ধবভফাড (ঝাওা) (bgybv msL¨v=81) 

 ৬০০০/= প্রবঢ ফাল্প (বতবদও ১০০/= প্রবঢ কাপী) ৮১ ১০০.০ 

থফাঝ ৮১ ১০০.০ 

৩. ঋল্পডভ অল্পণ ষভ বধভীল্পঢ াবপ ষ ঘাল্পচষভ লাভ (%) 

 ২% লাল্পভ ৬৫০ ১০০.০ 

থফাঝ ৬৫০ ১০০.০ 

৪. ঋল্পডভ বওবস্ত ধবভল্পযাল্পথভ ধদ্ধবঢ 

 াপ্তাবলও ৬৫০ ১০০.০ 

থফাঝ  ৬৫০ ১০০.০ 

 

৩.৩.১৫. প্রওে াস্তায়ল্পদভ নল্পম ওফ ষাংস্থাদ সৃবি 
 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য,  অবথওাাংয (৯১.২%) তস্য (৫৯৩ চদ) চাদাদ 

থব প্রওে ওাব ষক্রল্পফভ নল্পম এমাওায় ওফ ষাংস্থাদ সৃবিভ সুল্পবাক বঢবভ লল্পয়ল্পঙ। অধভবতল্পও ৮.৮% (৫৭ চদ) তস্য এ 

িল্পব্যভ াল্পণ এওফঢ দদ। বাভা (৫৯৩ চদ) মল্পঙদ ওফ ষাংস্থাদ সৃবিভ সুল্পবাক বঢবভ লল্পয়ল্পঙ—ঢাল্পতভ ফল্পধ্য  

অবথওাাংয (৯৬.৩%) তস্য (৫৭১ চদ) চাদাদ থব প্রওে ওাব ষক্রল্পফভ নল্পম এমাওায় কাবতধশুভ ঔাফাবভ বলল্পল্প 

ওফ ষাংস্থাল্পদভ সুল্পবাক সৃবি লল্পয়ল্পঙ; ৬১.৬% (৩৬৫ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ দুথ বল্পক্রঢাভ াংখ্যা বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ, ১৭.৪% 

(১০৩ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ খা ঘারীভ াংখ্যা বৃবদ্ধভ থধল্পয়ল্পঙ, ১৫.২% (৯০ চদ) তল্পস্যভ ফল্পঢ দুগ্ধ প্রবক্রয়াচাঢওভড 

প্রবঢষ্ঠাল্পদ শ্রবফও বলল্পল্প ওফ ষাংস্থাল্পদভ সুল্পবাক সৃবি লল্পয়ল্পঙ এাং ৬.১% (৩৬ চদ) তস্য ফল্পদ ওল্পভদ প্রওে 

ওাব ষক্রল্পফভ নল্পম এমাওায় ঔাফাভ শ্রবফও বলল্পল্প ওফ ষাংস্থাল্পদভ সুল্পবাক সৃবি লল্পয়ল্পঙ। 
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থঝবম-৩.৩৪. প্রওে াস্তায়ল্পদভ নল্পম ওফ ষাংস্থাদ সৃবি াংক্রান্ত বরল্পয় উিভতাঢাভ ফঢাফঢ 
 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(bgybv msL¨v=650) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. ওফ ষাংস্থাল্পদভ সুল্পবাক সৃবি লল্পে বওদা? 

 লোঁ 593 91.2 

দা 57 8.8 

থফাঝ 650 100.0 

২. সৃবি লয়া ওফ ষাংস্থাদভল  (bgybv msL¨v=593) 

 ঔাফাবভ 571 96.3 

দুগ্ধ প্রবক্রয়াচাঢওভড প্রবঢষ্ঠাল্পদ শ্রবফও বলল্পল্প 90 15.2 

খা ঘারীভ াংখ্যা বৃবদ্ধ 103 17.4 

দুথ বল্পক্রঢাভ াংখ্যা বৃবদ্ধ 365 61.6 

ঔাফাভ শ্রবফও 36 6.1 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
 

 

৩.৩.১৬. প্রওল্পে অাংযগ্রলল্পডভ ফাধ্যল্পফ উধওাভল্পপাকী ফবলমাল্পতভ চীদফাদ উন্নয়দ 

 
 

ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভ ফল্পধ্য, ল্প ষাচ্চ ৯৩.১% (৬০৫ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব 

বফবঢভ তস্য লয়াভ ফাধ্যল্পফ াফাবচও ফব ষাতা বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ,  অধভবতল্পও 6.9% (৪৫ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব 

বফবঢভ তস্য লয়াভ ফাধ্যল্পফ াফাবচও ফব ষাতা বৃবদ্ধ ধায় দাই । াফাবচও ফব ষাতা বৃবদ্ধ ধায়াভ উধায়ভল উিল্পভ,  

৯৩.৫% (৫৬৬ চদ) উিভতাঢা চাদাদ থব, ধাবভাবভও থব থওাদ বদ্ধাল্পন্ত ফঢাফঢ প্রতাদ ওভল্পঢ ধাভবঙ ,অধভবতল্পও, 

৭৫.৭% চাদাদ থব, দুথ ববক্রভ ঝাওাভ ফাবমও লল্পঢ ধাভল্পঙ/ধাভল্প, ৫১.৯% উিভতাঢা চাদাদ থব ধাবভাবভও ঔভঘ 

লল্পদ অাংযগ্রলড ওভল্পঢ ধাভল্পঙ/ধাভল্প, ৯৭.৮% উিভতাঢা চাদাদ থব, কাপীভ ফাবমওাদা থধল্পয়ল্পঙ, ৩৫.৮% উিভতাঢা 

চাদাদ থব, অবচষঢ আয় ব্যলাল্পভভ অবথওাভ থধল্পয়ল্পঙ/ধাল্প, ১০০%  উিভতাঢা চাদাদ থব, বদল্পচভ দাল্পফ ব্যাাংও বলা 

ধবভঘামদা ওল্পভল্পঙদ। 

 

থঝবম-৩.৩৫. প্রওল্পে অাংযগ্রলল্পডভ ফাধ্যল্পফ উধওাভল্পপাকী ফবলমাল্পতভ চীদফাদ উন্নয়দ াংক্রান্ত বরল্পয় ফঢাফঢ 

 
 

ক্রফ ফঢাফল্পঢভ বরয় উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(bgybv msL¨v=650) 

যঢওভা উিভতাঢা (%) 

১. বফবঢভ তস্য লয়াভ ফাধ্যল্পফ াফাবচও ফব ষাতা বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ বওদা া ধাল্প বওদা? 

 লোঁ 605 93.1 

দা 45 6.9 

থফাঝ 650 100.0 

২. আণ ষ-াফাবচও ফব ষাতা বৃবদ্ধ ধায়াভ উধায়ভল  (bgybv msL¨v=605) 

 ধাবভাবভও থব থওাদ বদ্ধাল্পন্ত ফঢাফঢ প্রতাদ ওভল্পঢ 

ধাভবঙ 

৫৬৬ 93.5 

দুথ ববক্রভ ঝাওাভ ফাবমও লল্পঢ ধাভবঙ/ধাভ ৪৫৮ 75.70 

ধাবভাবভও ঔভঘ লল্পদ অাংযগ্রলড ওভল্পঢ ধাভবঙ/ধাভ ৩১৪ 51.9 

কাপীভ ফাবমওাদা থধল্পয়বঙ 395 97.8 

অবচষঢ আয় ব্যলাল্পভভ অবথওাভ থধল্পয়বঙ/ধা ২১৭ 35.8 

বদল্পচভ দাল্পফ ব্যাাংও বলা ধবভঘামদা ওভবঙ 603 100.0 

এওই ব্যবি এওাবথও ধঙল্পন্দ উিভ ওল্পভল্পঙদ 
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3.4 ¸YMZ Z_¨ we‡kølY 
 

3.4.1 GdwRwW n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 
 

ও. প্রওল্পেভ উল্পেশ্য অনুবায়ী সুবথাবিঢ ফবলমা তস্য বদ ষাঘদ ধদ্ধবঢ 

 

প্রওল্পেভ অন্তষভূি ফায় বফবঢভ তস্য লয়াভ চন্য সুবথাবিঢ ফবলমা (স্বাফী থণল্পও ঢামাওপ্রাপ্তা, বথা, স্বাফী 

যাভীবভওপাল্প উধাচষল্পদ অক্ষফ)  বাভা কাপী ধামল্পদ আগ্রলী এাং বাল্পতভ বদচস্ব থকায়ামখভ আল্পঙ এফদ ফবলমাল্পতভ 

বদ ষাঘদ ওভা লল্পয়ল্পঙ। ঢল্প ধাবভাবভওপাল্প আবণ ষও স্বেম এফদ ফবলমাভা বওছু বওছু বফবঢল্পঢ তস্য লল্পয়ল্পঙদ। 

উধওাভল্পপাকী ফবলমাভা ল্পমদ থব, বফবঢভ তস্য লয়াভ থক্ষল্পত্র ঢাভা থঢফদ থওাদ ফস্যাভ েুঔীদ লদ দাই। ঢল্প 

বওছু বওছু ফায় বফবঢভ তস্যভা অবপল্পবাক ওল্পভদ থব, বফবঢভ তস্য লল্পঢ বল্পযর থক্ষল্পত্র স্থাদীয় চদপ্রবঢবদবথল্পতভ 

প্রপা ওাল্পচ মাকাল্পদা লল্পয়ল্পঙ। অবথওাাংয উিভতাঢা ফল্পদ ওল্পভদ থব, আণ ষ-াফাবচও অস্থা ঠিওপাল্প বাঘাই-াঙাই 

ওল্পভ কাপী ধামল্পদ ক্ষফ ঠিও সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ বদ ষাঘদ ওভা উবঘঢ।  

 

ঔ. কাবতধশু ক্রল্পয়ভ চন্য ঋড ম্পবওষঢ ঢথ্য 

 

এনবচবটল্পঢ অাংযগ্রলডওাভী উিভতাঢাভা প্রায় াই ল্পমদ থব, কাপী ক্রয় ওভাভ চন্য প্রল্পঢেও তস্যই থকা-ঔাদ্য াত 

২০,০০০ ঝাওা এাং ২টি ওদা ক্রয় ওভাভ চন্য ১,০০,০০০ ঝাওা ওল্পভ থফাঝ ১,২০,০০০.০০ ঝাওা ঋড থধল্পয়ল্পঙদ। ঢল্প 

বফবঢভ প্রায় ওম তস্যই ল্পমদ থব, ঢষফাদ াচাভভল্পল্যভ বল্পঘদায় দুইটি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ১,০০,০০০ ঝাওা 

বল্পণি দয়। ঢাভা ল্পমদ থব, দুইটি ওদা ক্রয় ওভাভ চন্য ঢাভা অল্পদল্পও থাভ ওল্পভল্পঙদ, বদল্পচভ িয় ব্যলাভ 

ওল্পভল্পঙদ, এদবচ থণল্পও থমাদ বদল্পয়ল্পঙদ। ঢল্প বফবঢভ অল্পদও তস্যই (২৫%) ল্পমদ থব, অধব ষাপ্ত অল্পণ ষভ ওাভল্পড 

ঢাভা ২টি কাপী ক্রয় ওভাভ ধবভল্পঢষ দচাঢও াছুভল এওটি কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। আাভ অল্পদল্পও বল্পণি অল্পণ ষভ 

অপাল্প উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ক্রয় ওভাভ ধবভ ষল্পঢ পাল্পমা ফাল্পদভ থতযী চাল্পঢভ কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। 
 

উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, ঋল্পডভ অণ ষ ব্যলাভ  ঋড ধবভল্পযাল্পথভ ওম যঢষ ম্পল্পওষ ঢাভা অকঢ আল্পঙদ। ঢাভা 

ল্পমদ থব, থবল্পলতু অল্পদল্পও ২৫থয থিবুয়াবভ, ২০১৮ াল্পম কাপী ক্রভাভ চন্য ১ফ বওবস্তভ ঋড থধল্পয়বঙল্পমদ ঢাই ২৫থয 

থিবুয়াবভ, ২০১৯ ঢাবভঔ থণল্পও ঋড ধবভল্পযাথ ওাব ষক্রফ শুরু লল্পয়ল্পঙ। ঢল্প ঢাভা ল্পমদ থব, বতবদও বওবস্তভ ধবভল্পঢষ 

ফাবও/াপ্তাবলও বওবস্তভ ব্যস্থা ওভাই ঢাল্পতভ চন্য পাল্পমা।     
 

অবথওাাংয উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, ঋল্পডভ ঝাওা থধল্পঢ ঢাল্পতভ থওাদ থভল্পডভ ফস্যাভ েুঔীদ লল্পঢ লয় দাই। ঢল্প 

ঢাভা আভ ল্পমদ থব, প্রওল্পেভ ১ফ ব্যাল্পঘভ ঋড বঢভল্পডভ থক্ষল্পত্র প্রবঢ বফবঢভ প্রণফ ২৫ চদ ঝাওা আল্পতল্পদভ 

ঙয়ফা ধভ ১,০০,০০০ ঝাওা অণ ষ ঋড ধাদ এাং ধভঢী ঙয় ফা ধভ াওী ২০,০০০ ঝাওা ধাদ। বওন্তু বওবস্তভ অণ ষ 

ধবভল্পযাল্পথভ থক্ষল্পত্র ঢাল্পতভ প্রণফ বতদ থণল্পওই ১,২০,০০০ ঝাওাভ াবপ ষ ঘাচষ ধবভল্পযাথ ওভল্পঢ লল্পে। 
 

 

ক. কাবত ধশু ক্রয়  মামদ ধামদ াংক্রান্ত ঢথ্য 
 

এনবচবটল্পঢ অাংযগ্রলডওাভী উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভা ল্পমদ থব, ঢাভা স্থাদীয় লাঝ, ঔাফাভ, প্রবঢল্পবয কাপী 

ধামদওাভীভ ওাঙ থণল্পও কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। উধল্পচমা প্রাডী ম্পত ওফ ষওঢষাভ লায়ঢা, প্রওে থণল্পও প্রবযক্ষড, কাপী 

ধামল্পদভ পূ ষ অবপজ্ঞঢা ঢাল্পতভ উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী দািওভল্পড ালায্য ওল্পভল্পঙ। উন্নঢ চাল্পঢভ কাপীভ ফল্পধ্য 

উধওাভল্পপাকীভা ববন্ধ, লমল্পস্ট্রদ বিবচয়াদ, চাব ষ, যালীয়াম  াংওভ চাল্পঢভ কাপীল্পও প্রাথান্য বতল্পয়ল্পঙদ। ঢল্প 

আাভ অল্পদল্পওই অণ ষ স্বেঢাভ ওাভল্পড পাল্পমা ফাল্পদভ থতযী চাল্পঢভ করু ক্রয় ওল্পভল্পঙদ।  
 

ওম উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, ঢাভা ঢাল্পতভ বদচস্ব থকায়ামখল্পভ কাপী মামদ ধামদ ওল্পভ ণাল্পওদ। এনবচবটল্পঢ 

অাংযগ্রলডওাভী অবথওাাংয উধওাভল্পপাকীল্পতভ থকায়ামখভটি আথাধাওা, ঢল্প বওছু  বওছু থকায়ামখল্পভভ থফল্পছ ধাওা এাং 

অে বওছু উধওাভল্পপাকীল্পতভ ওাঁঘা থকায়ামখভ ভল্পয়ল্পঙ। থকায়ামখভ বদয়বফঢ ধবভষ্কাভ ওল্পভ, ধব ষাপ্ত আল্পমা-াঢাল্পভ 

ব্যস্থা ওল্পভ, থকায়ামখল্পভভ ধায বতল্পয় থেদ ওল্পভ, বদয়বফঢ বিবঘাং ধাউটাভ বতল্পয় থফল্পছ ধবভষ্কাভ ওল্পভ, ফযাভী  ফযাভ 

ওল্পয়ম বতল্পয় ফযা ঢাড়াল্পদাভ ব্যস্থা ওল্পভ থকায়ামখল্পভভ ধবভেন্নঢা ভক্ষা  ফযা বদয়ন্ত্রড ওভা লয়। 
   

উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, কাবতধশুভ ঔাদ্য বলল্পল্প ঢাভা খা, ঔড়, ভূবর, বঔম, বঘল্পঝ গুড়  র্ভট্টা খাল্পও প্রাথান্য 

থতদ। উধওাভল্পপাকীল্পতভ ফধ্য থওউ থওউ বদল্পচভ ঘারকৃঢ থদবধয়াভ খা থকা-ঔাদ্য বলল্পল্প ব্যলাভ ওল্পভদ। 

উধওাভল্পপাকী আল্পভা ল্পমদ থব, থকা-ঔাদ্য বদবশ্চঢ ওভাভ চন্য প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ ২০১৯ াল্পম অে াংখ্যাও 
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উধওাভল্পপাকী চাফ ষাদ খা ঘাল্পরভ চন্য ীচ থধল্পয়ল্পঙদ এাং ঘার প্রবক্রয়া শুরু ওল্পভল্পঙদ। ঢল্প ঢাভা ল্পমদ থব, খা ঘার 

প্রবক্রয়াভ ওাব ষক্রফ ববত এওঙভ আল্পক থণল্পও শুরু লঢ, ঢল্প ঢাল্পতভ থকা-ঔাদ্য বদল্পয় দুবঘন্তা ওভা মাকল্পঢা দা। 
 

উধওাভল্পপাকীভা চাদাদ থব, ঢাল্পতভ ক্রয়কৃঢ কাপীভ ধবভঘব ষা  স্বাস্থেেঢ ধবভল্পয বদবশ্চঢওভল্পডভ চন্য 

নোবল্পমল্পঝঝভভা াথাভডঢ ২-৩ বতদ ধভ ধভ ধব ষল্পক্ষড ওভল্পঢ আল্পদ। ঢল্প ঢাভা ল্পমদ থব, নোবল্পমল্পঝঝভল্পতভ 

বাঢায়াল্পঢভ সুব্যস্থা দা ণাওায় নোবল্পমল্পঝঝভভা প্রল্পয়াচদফঢ ধব ষল্পক্ষড ওভল্পঢ ধাল্পভদ দা।  

 

খ. কাবত ধশুভ প্রচদদ  বঘবওৎা াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

 

এনবচবটল্পঢ অাংযগ্রলডওাভীভা ল্পমদ থব, কাবতধশুভ প্রচদল্পদভ চন্য গ্রাম্য টািাল্পভভ লায়ঢায়, ধশু লাধাঢাল্পমভ 

লায়ঢায়   উধল্পচমা প্রাডী ম্পত অবথতপ্তল্পভভ লায়ঢায় কৃবত্রফ প্রচদদ ধদ্ধবঢ ব্যলাভ ওভা লয়। ঢাল্পতভ কাবতধশুভ 

কপষথাভল্পড াথাভডঢঃ ১-৩ াভ কৃবত্রফ প্রচদদ প্রতাদ ওভাভ প্রল্পয়াচদ লয়। ওঔদ ওঔদ ৪ াভ ধব ষন্ত মাল্পক। 

উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, াচ্চা প্র ওভাভ ধভ াছুভল্পও ঝীওা প্রতাদ দা ওভা লল্পম কাবতধশুভ ভতুেভ লাভ ওফ 

(১%)। উধওাভল্পপাকীভল্পতভ ফল্পঢ, কাবতধশূ খুভা, আফাযয়, টায়বভয়া, স্ববত ষ-জ্বভ, এদোক্স, মাদ প্রতাল, ঢড়ওা প্রভৃবঢ 

থভাক িাভা আক্রান্ত লয়। উধওাভল্পপাকীভা গ্রাম্য টািাভ  প্রাডী ম্পত ওফ ষওঢষাভ ধভাফয ষ অনুবায়ী আক্রান্ত থভাল্পকভ চন্য 

প্রল্পয়াচদীয় বঘবওৎা (ষুথ  ঝীওা) ব্যস্থা গ্রলড ওল্পভদ। ঢাভা কাবত ধশুল্পও এদোক্স, ঢড়ওা  খুভা থভাক 

প্রবঢল্পভাল্পথভ বদবফল্পি উধওাভল্পপাকীল্পতভ বদল্পচল্পতভ উল্পদ্যাল্পক ঝীওা প্রল্পয়াক ওল্পভল্পঙদ। ঢাভা কাবতধশুল্পও ২ াভ কৃবফভ 

ষুথ ঔাইল্পয়ল্পঙদ। ঢল্প অল্পদও উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, ঢাভা কাবতধশুল্পও এঔদ ধব ষন্ত থওাদ থভল্পদভ ষুথ  ঝীওা 

প্রতাদ ওল্পভদ বদ। ঢাঙাড়া এএমএনআইকড বওছু বতদ আল্পক বদল্পয়াক থধল্পয়ল্পঙদ এাং ঢাল্পতভ প্রবযক্ষড ল্প ফাত্র শুরু 

লল্পয়ল্পঙ। ঢাই ঢাল্পতভ ওাঙ থণল্পও ওাাংবঔঢ থা ধায়া বাল্পে দা। 
 

উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, কাবতধশুভ বদয়বফঢ বঘবওৎা  ঝীওা প্রতাল্পদ ঢাভা ববপন্ন থভল্পডভ ফস্যাভ েুঔীদ লদ। 

ঢাল্পতভ ফল্পঢ প্রওল্পেভ এএমএনআই ববত আভ প্রবযবক্ষঢ এাং প্রাণবফও বঘবওৎা প্রতাল্পদ ক্ষফ লঢ ঢল্প এই ওম 

ফস্যা অল্পদওাাংল্পযই ওল্পফ থবঢ। ঢাঙাড়া ঔাফাবভল্পতভ প্রবযক্ষড আল্পভা বদয়বফঢ লয়া তভওাভ। আভ এ এম এন আই 

 নোল্পবমল্পঝঝভল্পতভ প্রবযক্ষড বদয়বফঢ লয়া প্রল্পয়াচদ। 

গ. কাপী ধামদ  ঔাফাভ ব্যস্থাধদা বরল্পয় প্রবযক্ষড 
 

এনবচবটল্পঢ অাংযগ্রলডওাভী উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভা ল্পমদ থব, কাপী ধামদ  ব্যস্থাধদা ম্পল্পওষ ঢাভা ২-৩ াভ 

১ বতল্পদভ প্রবযক্ষল্পড অাংযগ্রলড ওল্পভল্পঙদ। ঢল্প ঢাভা ল্পমদ থব, ঢাল্পতভ এই প্রবযক্ষড কাপী ধামদ  ব্যস্থাধদাভ চন্য 

বল্পণি দয়। ঢাভা ফল্পদ ওল্পভদ ঢাল্পতভ এই প্রবযক্ষড ববত ফয়ফঢ  ২-৩ বতদ থফয়াতী লঢ ঢল্প কাপী ধামদ  

ব্যস্থাধদা ঢাল্পতভ চন্য আল্পভা লচ লঢ। 
 

ঘ. দুথ উৎধাতদ  াচাভচাঢওভড ম্পবওষঢ ঢথ্যাবত 

 

উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, কাবতধশুভ চাঢল্পপল্পত বতবদও ৩-১০ বমঝাভ দুথ থধল্পয় ণাল্পওদ। উধওাভল্পপাকীভা আভ 

ল্পমদ থব, প্রবঢ বমঝাভ দূথ ঢাভা ৩০-৫০ ঝাওা তল্পভ ববক্র ওল্পভ ণাল্পওদ। ঢাভা ল্পমদ থব, থবল্পলতু বতদ বতদ এমাওায় 

কাপীভ াংখ্যা াড়ল্পঙ, থল্পলতু এমাওায় দুল্পথভ ঘাবলতাভ তুমদায় ভভাল বতদ বতদ াড়ল্পঙ। অন্যবতল্পও বফল্কবপঝা 

ওফ ষওঢষাভা ওফ ঝাওায় দুথ ক্রয় ওল্পভ ণাল্পওদ। বাভ ওাভল্পড ঢাভা দায্যভল্পল্য দুথ বক্রয় ওভল্পঢ ধাল্পভদ দা। ঢল্প 

উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব,          প্রাবঢষ্ঠাবদও থক্রঢা ণাওল্পম ঢাভা ঠিও ভল্পল্য দুথ ববক্র ওভল্পঢ ধাভল্পঢদ। 

 

ঙ. ওফ ষাংস্থাদ সৃবি  দাভীভ ক্ষফঢায়দ 

 

উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ থব, প্রওেটি ঘমফাদ ণাওাভ ওাভল্পড এমাওায় ববপন্ন থভল্পডভ ওফ ষাংস্থাল্পদভ সৃবি লল্পয়ল্পঙ। এভ 

ফল্পধ্য থকাভ াভ  ঔবড় থক্রঢাভ াংখ্যা,         থখারল্পতভ ওফ ষাংস্থাদ, থকা-ঔাদ্য শ্রবফল্পওভ ওফ ষাংস্থাদ, উন্নঢচাল্পঢভ 

খা ঘারীভ াংখ্যা বতদ বতদ াড়ল্পঙ। ঢল্প ভম ওফ ষাংস্থাদ লল্পয়ল্পঙ কাপী ধামল্পদ। 
 

প্রওেটি ঘমফাদ ণাওাভ ওাভল্পড এমাওায় দাভীল্পতভ বতদ বতদ ক্ষফঢায়দ াড়ল্পঙ। ঢাভা ধাবভাবভও  াফাবচও ববপন্ন 

থক্ষল্পত্র এঔদ অতাদ ভাঔল্পঢ ধাভল্পঙদ। ঢাল্পতভ বদচস্ব দাল্পফ ব্যাাংও বলা ধবভঘামদা ওভল্পঙদ, ধবভাল্পভ আবণ ষও 

লায়ঢা প্রতাদ ওভল্পঙদ, ধাবভাবভও অল্পদও বদ্ধাল্পন্ত ঢাল্পতভ ফঢাফঢল্পও প্রাথান্য ধাল্পে। বল্পযরঢ ধবভাল্পভভ বযশুল্পতভ 

বযক্ষা  পুবিভ উন্নয়ল্পদ ঢাভা বল্পণি ভূবফওা ভাঔল্পঙদ। 
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চ. প্রওল্পেভ যবিযামী  বতওভল  
 

উধওাভল্পপাকী উিভতাঢাভা ল্পমদ থব, প্রওল্পেভ অল্পদও থভল্পডভ যবিযামী বতও ভল্পয়ল্পঙ। ঢাভ ফল্পধ্য উল্পল্লঔল্পবাগ্য  

 

যবিযামী বতওভল বদেরূধ: 
 

 দাভীভা অণ ষনদবঢওপাল্প স্বামবম্ব লল্পেদ। 

 ওদা থওদায় ঙভ ঔাল্পদল্পওভ ফল্পধ্য কাপী লল্পে  দুথ ববক্র থণল্পও ধবভাল্পভভ আয় াড়ল্পঙ। 

 চীদবাত্রাভ ফাল্পদভ উন্নবঢ লল্পে 

 িয় বৃবদ্ধল্পঢ ল্পঘঢদঢা বৃবদ্ধ ধাল্পে 

 পু ুঁবচ  ভৄমথদ কঞদ ি লল্পে 

 ওফ াবপ ষ ঘাল্পচষ ঋড সুবথা ধায়া বাল্পে 

 কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ ধবভাল্পভভ দুল্পথভ ঘাবলতা পূভড লল্পে/ পুবি ধায়া বাল্পে 

 কাাবত ধশু ধামদ  ব্যস্থাধদাভ চন্য প্রবযক্ষড সুবথা ধাবা বাল্পে 

 দাভীভ ক্ষফঢায়ল্পদভ ধণ সুকফ লল্পে 

 

ছ. প্রওল্পেভ দু ষম  বতওভল 
 

 দুটি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ঋল্পডভ ধবভফাড বল্পণি দয় 

 উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ক্রল্পয়ভ চন্য ঠিও বতও বদল্পত ষযদা/ ধভাফল্পয ষভ অপা 

 বদয়বফঢ ঢতাভবওভ চন্য নোববমল্পঝঝভল্পতভ বাদালল্পদভ অপা ভল্পয়ল্পঙ 

 প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত খা ীচ  অন্যান্য প্রওের্ভি বচবদ থধল্পঢ বমম্ব লয় 

 বণাবণ প্রবক্রয়ায় কাবতধশুভ দুথ াচাভচাঢওভল্পডভ সুবথা ঠিওফঢ সৃবি লয় বদ 

 কাবতধশুভ বঘবওৎা  কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ চন্য লায়ঢা  উধওভড বল্পণি দয় 
 

জ. প্রওে াস্তায়ল্পদভ ওাভল্পড দতুদ সুল্পবাক সৃবি  
 

 থকাভ াভ, ঘুল্পঝ  ঔবড় বক্রল্পয়ভ সুল্পবাক সৃবি লল্পয়ল্পঙ 

 বফবি উৎধাতদ বৃবদ্ধ ধাল্পে 

 দাভীল্পতভ অণ ষ উধাচষল্পদভ সুল্পবাক সৃবি লল্পয়ল্পঙ 

 উন্নঢচাল্পঢভ খা ঘাল্পর ওফ ষাংস্থাল্পদভ সুল্পবাক সৃবি লল্পয়ল্পঙ 

 

ঝ. প্রওল্পেভ ঝুঁবওপূড ষ বতওভল 

 

 প্রওে থণল্পও থওদা কাবতধশু ফাভা থকল্পম া চুবভ লল্পম থওাদ ভওফ লায়ঢা/ ীফা সুবথা ধায়া বায় দা। 

 থওাদ উধওাভল্পপাকী ফাভা থকল্পম ঋড ফকুন া অনুরুধ সুবথা ধায়াভ বদয়ফ থদই 

 প্রাকৃবঢও দুল্পব ষাল্পক ক্ষবঢগ্রস্ত লল্পম ীফা া থওাদরুধ লায়ঢা ধায়া বায় দা 

 

ঞ. প্রওে ওাব ষক্রফ পাল্পমাপাল্প ধবভঘামদাভ চন্য ধভাফয ষ  
 

 প্রওল্পেভ নোবল্পমল্পঝঝভ  এএমএনআই-থতভল্পও প্রবযবক্ষঢ ওভা 

 ঋড  প্রওল্পেভ অন্যান্য াফগ্রী থপ্রভল্পড বমম্ব দা ওভা 

 বতবদও বওবস্তভ ধবভল্পঢষ াপ্তাবলও া ফাবও বওবস্তল্পঢ ঋড আতাল্পয়ভ ব্যস্থা ওভা 

 ঋল্পডভ ধবভফাড বৃবদ্ধ ওল্পভ এও মক্ষ ঝাওা থণল্পও াবড়ল্পয় দুই মক্ষ ঝাওা ওভা 
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৩.৪.২. ভখ্য ব্যবি ল্পক ষভ বদওঝ লল্পঢ প্রাপ্ত ঢথ্য বল্পিরড 
 

ও. প্রওল্পেভ আঢায় প্রথাদ প্রথাদ ওফ ষওােভল 

প্রওল্পেভ প্রথাদ প্রথাদ ওফ ষওােগুল্পমা বদেরূধঃ 

 ফায় বফবঢ কঞদ 

 তস্যল্পতভ িয় আতাল্পয়ভ ফাধ্যল্পফ বদচস্ব ভমথদ সৃবি ওভা 

 ওদা করুল থকা-ঔাদ্য ক্রল্পয়ভ চন্য বফবঢভ তস্যল্পতভ ফল্পছ ১,২০,০০০ ঝাওা ওল্পভ ঋড প্রতাদ 

 বফবঢভ তস্যল্পতভ াড়ী  থকায়ামখভ ধবভতয ষদ ওভা 

 তস্যল্পতভ প্রবযক্ষড প্রতাদ 

 চাফ ষাদ খাল্পভ ীচ বঢভড 

 কাবতধশুভ ঝীওা ওাট ষ বঢভড 

 

ঔ. বফবঢভ তস্য বদ ষাঘল্পদভ বদয়াফওভল  

 

প্রওে এমাওায় স্থায়ীপাল্প াওাভী কাপী ধামল্পদ আগ্রলী এফদ বথা, ঢামাওপ্রাপ্তা, স্বাফী ধবভঢোিা, স্বাফী 

উধাচষদক্ষফ দয়, এাং সুবথাবিঢ ফবলমা বাল্পতভ ঢাড়ী, থকায়ামখভ  খা ঘাল্পরভ চন্য প্রল্পয়াচদীয় চবফ আল্পঙ 

শুদ ঢাল্পতভল্পও ফায় বফবঢভ তস্য লয়াভ থবাগ্য ল্পম বল্পবঘঢ ওভা লল্পয়ল্পঙ। প্রওল্পেভ াল্পণ াংবিি ওফ ষওঢষাকড 

ল্পমদ, ফায় বফবঢভ তস্য লয়াভ চন্য থওাদ থভল্পডভ সুধাবভল্পযভ প্রল্পয়াচদ লয় বদ। স্থাদীয়ভা/ল্পভাচনদবঢও প্রপা 

ধবভলাভ ওভা লল্পে। 

 

ক. কাপী ধামদ  ফায় ব্যস্থাধদা বরয়ও প্রবযক্ষড 

 

বফবঢভ তস্যল্পতভ গ্রুধবপবিও বতদব্যাধী কাপী ধামদ, কাবতধশুভ থভাকামাই প্রভৃবঢ বরল্পয় বঢদ থণল্পও ঘাভ াভ 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লল্পয়ল্পঙ। 

 

খ. ঋড াংক্রান্ত ঢথ্যাবত 

 

প্রওে থণল্পও ভােকৃঢ বফবঢভ প্রবঢ তস্যল্পতভ চন্য ১,২০,০০০ ঝাওাভ ঋড প্রতাদ ওাব ষক্রফ ঘমফাদ। সুবথাল্পপাকীল্পতভ 

দাল্পফ ভােকৃঢ অণ ষ থঘল্পওভ ফাধ্যল্পফ প্রতাদ ওভা লয়। সুবথাল্পপাকী  প্রওে তপ্তল্পভভ ফল্পধ্য চুবি ম্পাতদ ওভা লল্পয়ল্পঙ। 

প্রওল্পেভ াল্পণ াংবিি ওফ ষওঢষাভা ল্পমদ প্রওল্পেভ ঋড ওাব ষক্রফ  বফবঢভ ওাব ষক্রফ ঠিওপাল্প ম্পন্ন লল্পে। 

উধওাভল্পপাকীভা থঘও গ্রলড  অণ ষ, ব্যাাংও লল্পঢ উল্পিামল্পদভ ধভ াচাভ থণল্পও ওদা ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। ঋড প্রাবপ্তভ ধভ 

ফাঞ ধব ষাল্পয় ওদা/কাপী ক্রল্পয়ভ বরল্পয় বদবশ্চঢ ওভা লয়। এ থক্ষল্পত্র থওাদ অবদয়ফ লয়বদ। ঢল্প উধওাভল্পপাকী 

তস্যল্পতভ ফল্পঢ বফবঢভ তস্য লয়াভ ধভ ঋল্পডভ চন্য আল্পতদ থণল্পও ঋল্পডভ অণ ষ প্রাবপ্তভ ফয় অল্পদও তীখ ষ লয়ায় 

বফবঢভ তস্যল্পতভ ফল্পধ্য লঢাযাভ সৃবি লয় বথায় ঢা বদভদওল্পে বঢ ঢাড়াঢাড়ী ি ঋল্পডভ ঙাড় ওভাভ বরল্পয় 

প্রল্পয়াচদীয় ধতল্পক্ষধ থদয়া প্রল্পয়াচদ। 

 

গ. উন্নঢচাল্পঢভ কাপী ক্রয় াংক্রান্ত 

 

উধল্পচমা প্রাডী ম্পত ওফ ষওঢষাভ লল্পবাবকঢাভ ফাধ্যল্পফ কাবতধশুভ কাল্পয়ভ ভাং, কাবতধশুভ কাল্পয়ভ ঘাফড়া বঠমা লয়, 

ওধাম প্রযস্ত লয়, মাল্পদ ড় দুল্পথভ বযভা থতঔা বায়, ঘাভটি াঝ ফাদ ণাল্পও, াফল্পদভ অাংয বঘওদ  থধঙল্পদভ অাংয 

থফাঝা, কুুঁচ ঔাড়া ইঢোবত বতবলও ববযিে থতল্পঔ উন্নঢচাল্পঢভ কাবতধশু দাি ওভা লয়। প্রওল্পেভ াল্পণ াংবিি 

ওফ ষওঢষাভা ল্পমদ থব, বফবঢভ তস্যল্পতভ উন্নঢচাল্পঢভ      ক্রয় এাং কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ ফাধ্যল্পফ কাপীভ চাঢ উন্নয়দ 

ওাব ষক্রফ ম্প্রাভড ওভা লল্পে। উন্নঢ চাল্পঢভ ীচ বদবশ্চল্পঢভ ফাধ্যল্পফ কৃবত্রফ প্রচদদ ওভা লয়। 

 

ঘ. ক্রয়কৃঢ কাপীভ ধবভঘব ষা, বঘবওৎা থা  কৃবত্রফ প্রচদদ াংক্রান্ত ঢথ্যাবত   

 
 

বফবঢভ ওাব ষক্রফ  কাপীভ ধবভঘব ষা ঠিওপাল্প ঢতাভবও ওভাভ চন্য প্রবঢ উধল্পচমায় এওচদ নোববমল্পঝঝভ ভল্পয়ল্পঙ।  

উধল্পচমা ফায় ওাব ষামল্পয়ভ দুই চদ ল-ধবভতয ষওল্পও সুবদবত ষিপাল্প তাবয়ত্ব থতয়াভ ফাধ্যল্পফ বফবঢভ বওছু 

ঢতাভবও ওল্পভদ।  
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প্রওল্পেভ এএমএনআই উধল্পচমা প্রাডী ম্পত ওফ ষওঢষাভ লল্পবাবকঢায় কাবতধশুভ বঘবওৎা থা  কৃবত্রফ প্রচদদ 

থা প্রতাদ ওভাভ ব্যস্থা প্রওল্পে ডীঢ আল্পঙ। এএমএনআই বদল্পয়াক বমবম্বঢ লয়া, ঢাল্পতভ প্রবযক্ষড বমবম্বঢ লয়া 

এাং অল্পদও উধল্পচমায় বদয়বফঢপাল্প এএমএনআই ওফ ষভঢ দা ণাওায় এ ওাব ষক্রফ ববিঢ লল্পে। ঢাঙাড়া ফাঞ ধব ষাল্পয় 

প্রাডী ম্পত অবথতপ্তল্পভভ লায়ঢা ীবফঢ লয়ায় প্রওল্পেভ তস্যল্পতভ ওাাংবঔঢ ফাল্পদভ থভাক প্রবঢল্পভাথ, বঘবওৎা  

প্রচদদ থা থতয়া বাল্পে দা। উধল্পচমা প্রাডী ম্পত ওফ ষওঢষাভ ফাধ্যল্পফ ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ বদয়বফঢ ঝীওা প্রতাদ ওভা 

লয়। প্রওে লল্পঢ চাফ ষাদ খাল্পভ ীচ ঘাল্পরভ চন্য ভভাল ওভা লল্পয়ল্পঙ। 

 

নেল্পবমভল্পঝঝভ  এএমএনআই-থতভল্পও আল্পভা তক্ষ ওভাভ চন্য প্রবযক্ষল্পডভ ব্যস্থা ওভা লল্পয়ল্পঙ। ববত থওাণা 

থওাণা এঔদ প্রবযক্ষল্পডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা লয় বদ।  

 

ঙ. দুগ্ধ উৎধাতদ  াচাভচাঢওভড  
 

 

থঝবম ৪.১: থচমা  উধল্পচমা ধব ষাল্পয় বতবদও উৎধাবতঢ দুল্পথভ ধবভফাড  দুথ াচাভচাঢওভড 
 

থচমা/ উধল্পচমাভ দাফ বতবদও উৎধাবতঢ দুল্পথভ 

ধবভফাড (বম.) 

াচাভচাঢকৃঢ দুল্পথভ 

ধবভফাড (বম.) 

াচাভচাঢওভড 

দওমা ৫০ ৪০ স্থাদীয় াচাভ 

তভ ৩৯৫ ৩৯৫ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: থযভপুভ থচমা ৪৪৫ ৪৩৫ স্থাদীয় াচাভ 

তভ ৩০ ৩০ স্থাদীয় াচাভ 

বটফমা - - - 

উধল্পফাঝ: দীমনাফাভী ৩০ ৩০ স্থাদীয় াচাভ 

ধীভকঞ্জ ৪০০ ৪০০ স্থাদীয় াচাভ  বফল্ক বপঝা দুথ 

যীঢমীওভড থওন্দ্র 

কিাঘভা ৮৮ ৮৮ স্থাদীয় াচাভ  বফল্ক বপঝা দুথ 

যীঢমীওভড থওন্দ্র 

উধল্পফাঝ: ভাংপুভ ৪৮৮ ৪৮৮ স্থাদীয় াচাভ  বফল্ক বপঝা দুথ 

যীঢমীওভড থওন্দ্র 

টিয়াখাঝা ৩০০ ২৫০ স্থাদীয় াচাভ 

ডুভৄবভয়া ১১০ ১১০ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: খুমদা ৪১০ ৩৬০ স্থাদীয় াচাভ 

তভ ২৪৪ ২১০ স্থাদীয় াচাভ 

বঘবভভন্দভ ১৫৪ ১৩০ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: বতদাচপুভ ৩৯৮ ৩৪০ স্থাদীয় াচাভ 

তভ ২০০ ২০০ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: থনদী ২০০ ২০০ স্থাদীয় াচাভ 

থকৌড়দতী ১০৫ ১০৫ স্থাদীয় াচাভ 

আনকমছভা ১২০ ১২০ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: বভযাম ২২৫ ২২৫ স্থাদীয় াচাভ 

থফালােতপুভ ৬০০ ৫০০ স্থাদীয় াচাভ 

তভ ২৫০ ২০০ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: ফাগুড়া ৮৫০ ৭০০ স্থাদীয় াচাভ 

বছওভকাঙা ৭০০ ৭০০ স্থাদীয় াচাভ 

থওযপুভ ৫৫০ ৫৫০ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: বল্পযাভ ১২৫০ ১২৫০ স্থাদীয় াচাভ 

তভ ২৬৫ ২৫০ স্থাদীয় াচাভ 

াকাবঢধাড়া ১৪০ ১২০ স্থাদীয় াচাভ 
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থচমা/ উধল্পচমাভ দাফ বতবদও উৎধাবতঢ দুল্পথভ 

ধবভফাড (বম.) 

াচাভচাঢকৃঢ দুল্পথভ 

ধবভফাড (বম.) 

াচাভচাঢওভড 

উধল্পফাঝ: দাল্পঝাভ ৪০৫ ৩৭০ স্থাদীয় াচাভ 

তভ ৮৫ ৮৫ স্থাদীয় াচাভ 

থকাতাকাড়ী ৫৫ ৫৫ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: ভাচযালী ১৪০ ১৪০ স্থাদীয় াচাভ 

টুবিধাড়া ১১০ ১০০ স্থাদীয় াচাভ 

থওাঝামীধাড়া ৩০ ৩০ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: থকাধামকঞ্জ ১৪০ ১৩০ স্থাদীয় াচাভ 

ধিকড় তভ ৩১০ ৩০০ স্থাদীয় াচাভ 

থতীকঞ্জ ২৩০ ২০০ স্থাদীয় াচাভ 

উধল্পফাঝ: ধিকড় ৫৪০ ৫০০ স্থাদীয় াচাভ 

 ষল্পফাঝ ৫৫২১ ৫১৬৮  

 

ঢল্প প্রওল্পেভ াল্পণ াংবিি ওফ ষওঢষাভা ল্পমদ থব, স্থাদীয় াচাল্পভ দাঢদ ধদ্ধবঢল্পঢ াচাভভল্য বদথ ষাবভঢ লয়ায় 

উধওাভল্পপাকীভা স্থাদীয় াচাল্পভ দুথ বক্রয় ওভাভ নল্পম ন্যায্য ভল্য ধাল্পেদ দা। ঢাঙাড়া দাঢদ ধদ্ধবঢল্পঢ দুল্পথভ 

গুডকঢ ফাদ বদথ ষাভড ওভায় স্থাদীয় াচাল্পভ দুল্পথভ দায্যভল্য ধায়া ওঠিদ। ঢাঙাড়া বফল্ক বপঝা যীঢমীওভদ থওল্পন্দ্র 

দুল্পথভ নোল্পঝভ উধভ বপবি ওল্পভ ভল্য বদথ ষাভড ওভাভ ব্যস্থা আল্পঙ। ঢল্প প্রওল্পেভ প্রাবন্তও কৃরওভা এভ সুবথা ধাল্পেদ 

দা। বফল্কবপঝাভ তভ, থকায়ামাল্পতভ  স্থাদীয় াচাভ তল্পভভ ধবভফাড ওফ।  

 

চ. প্রওে ব্যস্থাধদা বরয়ও ঢথ্যাবত  

 

উধল্পচমা বদ ষালী ওফ ষওঢষা  উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষাভ প্রঢেক্ষ ঢতাভবওল্পঢ প্রওেটি াস্তাবয়ঢ লল্পে। উধল্পচমা 

কাপী ক্রয় ওবফটিভ প্রবযক্ষড অনুষ্ঠাল্পদভ ফাধ্যল্পফ উধল্পচমা প্রাডী ম্পত ওফ ষওঢষা  ওফ ষঘাভীল্পতভ লল্পবাবকঢায়      

ক্রয়, বঘবওৎা প্রতাদ ওভা লয়। ঢল্প প্রওল্পেভ ওাব ষক্রফ ঠিওপাল্প ম্পন্ন ওভাভ চন্য প্রল্পয়াচদীয় াংখ্যাও চদম 

বদল্পয়াক থতয়া প্রল্পয়াচদ। 

 

 

ছ. প্রওে াস্তায়ল্পদ ফস্যা  ফাথাদ ম্পবওষঢ ঢথ্যাবত 

 

ফস্যাভল:  
 

 সুবথাল্পপাকীল্পতভ অবথওাাংযই বদভক্ষভ অণা ওফ বযবক্ষঢ ল্পম ঢাল্পতভল্পও এও বতল্পদভ প্রবযক্ষল্পডভ ফাধ্যল্পফ 

তক্ষ ওভা ি লল্পে  দা। 

 দুথ াচাভচাঢওভল্পড ফস্যা। 

 প্রল্পতয় ঋল্পডভ ধবভফাড দুইটি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য অপ্রতুম। 

 চুবিভ ৫দাং/৭দাং অনুল্পেত অনুবায়ী ক্রয়কৃঢ কাপী ফাভা থকল্পম া চুবভ লল্পম ঋল্পডভ ভৄতয় অণ ষ ধবভল্পযাথ 

ওভল্পঢ লল্প। 

 বফবঢভ স্থায়ী অবনখভ দা ণাওা। ঢল্প াথাভডঢ: বফবঢ পাধবঢভ াবড়ল্পঢ পা ওভা লয়। 

 কাবতধশুভ সুবঘবওৎাভ অপা।  

 

িাব্য ফাথাদ:  
 

 কাবতধশু ধবভঘব ষা  বফবঢ ব্যস্থাধদা বরল্পয় খদখদ প্রবযক্ষড প্রতাল্পদভ ফাধ্যল্পফ এই ফস্যাভ ফাথাদ ওভা 

থবল্পঢ ধাল্পভ। 

 বফল্কবপঝাভ বঘবমাং থন্টাভ ওল্পভ থঔাল্পদ দুথ ববক্রভ ব্যস্থা ওভা তভওাভ। ঢল্প বফল্কবপঝা  প্রল্পয়াচল্পদ অন্য 

প্রাবঢষ্ঠাবদও থক্রঢাভ ফাভনঢ দুল্পথভ ফাদ অনুবায়ী ভল্য প্রতাল্পদভ ব্যস্থা। 

 প্রল্পতয় ঋল্পডভ ধবভফাড বৃবদ্ধ। 
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 এওটি কাবতধশু ফাভা থকল্পম ঋল্পডভ আতাল্পয়ভ ধবভফাড অল্পথ ষও ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ। াওীঝা ীফা ওভা থবল্পঢ 

ধাল্পভ। 

 এওটি কাবতধশু ফাভা থকল্পম ঢাল্পও পুদভায় ঋড প্রতাদ ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ া প্রওে থণল্পও র্ভতুষবও থতয়া থবল্পঢ 

ধাল্পভ। 

 এমাওাবপবিও দুগ্ধ যীঢমীওভড থওন্দ্র স্থাধল্পদভ উল্পেোক/ থভবিচাল্পভল্পঝট পোল্পদ বদওঝঢী থওল্পন্দ্র দুথ থদয়াভ 

ব্যস্থা গ্রলড  দুথ প্রবক্রয়াচাঢওভড এভ ব্যস্থা ওভা া দুগ্ধ প্রবক্রয়াচাঢওভল্পড বফবঢভ তস্যল্পতভ প্রবযক্ষড 

প্রতাদ ওভা। 

 
3.4.3 ¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjvi Z_¨ we‡kølY 
 
cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿvi Z_¨ mwVKfv‡e msMÖn Kivi D‡Ï‡k¨ gvV ch©v‡qi Kg©kvjv DcKvi‡fvMx 
gwnjv, AvBGgBwWi cÖwZwbwa, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, bv‡Uvi m`i Dc‡Rjv I evMvwZcvov Dc‡Rjvi mgevq 
Awdmvi, cÖvYxm¤ú` Kg©KZ©v, cÖK‡íi cÖwZwbwa, civgk©K cÖwZôvb বটবধব গ্রুল্পধভ cÖwZwbwa I civgk©Ke„‡›`i 
Dcw¯’wZ‡Z MZ 25 ‡deªqvixÕ 2019 Bs Zvwi‡L bv‡Uvi m`i Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb, bv‡Uv‡i AbywôZ nq| 
D³ Kg©kvjvi cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve †gvt gvneyeyi ingvb, cwiPvjK, cwiexÿY I g~j¨vqb 
†m±i-8, AvBGgBwW| we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve nvwg`yi ingvb, g~j¨vqb Kg©KZ©v, 
AvBGgBwW| দাল্পঝাভ তভ উধল্পচমাভ ওাফাভবতয়া  ঘাতপুভ এাং াকাবঢধাড়া উধল্পচমাভ ফাতাভপুল্পভভ গ্রাল্পফভ উরা 

 ভৄু্ভাতপুভ গ্রাল্পফভ আযাভ আল্পমা এই ঘাভটি দাভী উন্নয়দ ফায় বফবঢভ উধওাভল্পপাকী ফবলমাভা ওফ ষযামায় 

অাংযগ্রলড ওল্পভদ ।   

 

পায় প্রাভবিও িল্পব্য থচমা ফায় অবনাভ পাধবঢ, প্রথাদ অবঢবণ, ঠাওা থণল্পও আকঢ বল্পযরজ্ঞকড  ওম 

অাংযগ্রলডওাভী বল্পযরঢ ফায়ী দাভী তস্যল্পতভ পায় অাংযগ্রলল্পডভ চন্য স্বাকঢ চাদাদ । এভধভ ফীক্ষাতল্পমভ টিফ 

বমটাভ ট্ভ থফাঃ ফবদরুজ্জাফাদ ফীক্ষায় প্রাপ্ত প্রাণবফও ঢথ্য বল্পিরডল উধস্থাধদ ওল্পভদ। এ ওাল্পচ ঢাঁল্পও লায়ঢা 

ওল্পভদ  বটবধব গ্রুল্পধভ প্রবঢবদবথ ওাচী থফাঃ আব্দুল্লাল-আম-ফালভৄত।  

 

†gvt gvneyeyi ingvb, cwiPvjK, cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8, AvBGgBwW অাংযগ্রলডওাভীল্পতভ াল্পণ ধবভবঘঢ লদ 

এাং থতঔল্পঢ ধাদ থব অাংযগ্রলডওাভী তস্যভা ওল্পমই দতুদ তস্য। এভা ২০১৮ ল্পদ থনব্রুয়াবভ  আকি ফাল্প ঋড 

থধল্পয়ল্পঙদ। বঢবদ ওফ ষযামায় আকঢ অাংযগ্রলডওাভীল্পতভ স্বাকঢ চাদাদ এাং ধভাফয ষও ওতৃষও উধস্থাবধঢ ঢথ্যসৄম 

প্রবঢল্পতল্পদভ প্রযাংা ওল্পভদ এাং আযা ওল্পভদ থব এটি আল্পমাঘদায় লায়ঢা ওভল্প। বঢবদ প্রঢোযা ব্যি ওল্পভদ থব 

অাংযগ্রলডওাভীভা স্বাথীদপাল্প ফঢাফঢ  ঢথ্য বতল্পদ বা প্রওেটি অবযি থফয়াতওাল্পম আল্পভা সুন্দভপাল্প াস্তায়দ 

ওভা বায় এাং আল্পভা ওাব ষক্ষফ প্রওে গ্রলড ওভা বায় া ঘমফাদ প্রওে প্রল্পয়াচল্পদ াংল্পযাথদ ওভা বায়।  

 

অাংযগ্রলডওাভীল্পতভ অবপজ্ঞঢা ববদফয়  ফঢাফঢ 
 

ওাফাভবতয়াভ থনভল্পতৌী থকফ ল্পমদ, কাপী ক্রল্পয়ভ চন্য বঢবদ ১২০,০০০ ঝাওা ঋড থধল্পয়ল্পঙদ। ৮ ফা আল্পক ৭৫,০০০ 

ঝাওায় াছুভল এওটি কাপী বওল্পদল্পঙদ বাভ এঔদ াচাভভল্য ১৭৫,০০০ ঝাওা। কাপী ৩ বমঝাভ দুথ থতয়, প্রবঢ বমঝাভ 

দুল্পথভ তাফ ৩৫-৪০ ঝাওা বা অল্পদও ওফ ল্পম বঢবদ ফল্পদ ওল্পভদ। ওফ ষযামায় বঢবদ দুল্পথভ াচাভচাঢওভড সুবথা ঘাদ । 

ফা কাপী এঔদ ৫ ফাল্পভ কপষঢী এবাং াছুভটি কপষঢী। বঢবদ থকায়াম খভ বদফ ষাল্পডভ চন্য ৭০,০০০ ঝাওা ববদল্পয়াক 

ওল্পভল্পঙদ। কাপীভ এদোক্স ঝীওা                      বপএ  ইউএম ফয়ফল্পঢা ধায়া বায় দা ল্পম বঢবদ 

অবপল্পবাক ওল্পভদ। প্রওল্পেভ এএমএনআই ওফীভা দতূদ  প্রবযক্ষড দা ণাওাভ ওাভল্পড অল্পদও ফয় াবপ ষ ধায়া বায় 

দা। চুবিভ খু ুঁটিদাটি বরয় চাদল্পম প্রওল্পেভ ওফ ষওঢষাল্পতভ প্রবঢ বশ্বা ণাওাভ ওাভল্পড িোল্পম্পভ চুবি বঢবদ ধল্পড় 

থতল্পঔদ বদ। 

 

থনভল্পতৌীভ স্বাফী  বঢদ থঙল্পম বদল্পয় াংাভ। ড় থঙল্পম প্রাইল্পপঝ বিবদল্পও ঘাকুবভ ওল্পভ, থফছঝা ভৄবত থতাওাদ ঘামায়, 

থঙাঝঝা স্কুল্পম ধল্পড় (ফাধ্যবফও ধভীক্ষাণী), স্বাফী থতাওাদতাভ । ২০ যঢও চবফল যলভ াংমগ্ন গ্রাল্পফ ধাওা াবড়, ধাওা 

থকায়াম খভ আল্পঙ বওন্তু কৃবর চবফ থদই । প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ বঢবদ উধকৃঢ লল্পেদ ল্পম চাদাদ এাং ঢাভ ওফ ষাংস্থাদ 

লয়াভ নল্পম ধবভাল্পভ ঢাভ ফব ষাতা থল্পড়ল্পঙ। 
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ঘাঁতপুভ দাভী উন্নয়দ ফায় বফবঢভ রুবদা আঔঢাভ   
 

ঘাঁতপুভ দাভী উন্নয়দ ফায় বফবঢভ রুবদা আওঢাভ এওচদ ঢামাওপ্রাপ্তা দাভী । ফা, পাই-পাী, থাদ, পাই এভ 

থঙল্পমল্পফল্পয় বদল্পয় ঢাভ াংাভ। ধবভাল্পভভ থফাঝ চবফভ ধবভফাড াবড় ২ বখা, ফাল্পঞ ১৫ বখা। াবড়  াংমগ্ন চবফল্পঢ 

নম  যবি াকাদ ওল্পভদ। ঢাল্পতভ ড়ই, থধয়াভা, ওমা, থধল্পধ, থমবু এফদবও োকদ নল্পমভ াকাদ আল্পঙ। াকাদ 

কৃবরল্পঢ রুবদা থচমাভ থভা ঘারীভ পুভষ্কাভ থধল্পয়ল্পঙদ। বঢবদ ২০১৮ াল্পমভ থল্পন্ফম্বভ ফাল্প ১,৯৬,০০০ ঝাওায় ববন্ধ 

(১টি)  বিবচয়াদ (১টি) চাল্পঢভ দুটি কাপী ক্রয় ওল্পভদ এাং ৩০০০ ঝাওায় থদবধয়াভ খা ঘার ওল্পভদ। বঢবদ ধবভবঘঢ 

ঔাফাবভ থণল্পও বিবচয়াদ ক্র  ভাচযালী থণল্পও ববন্ধ কাপী বওল্পদল্পঙদ। কাপী দু’টি কপষঢী এাং যীঘ্রই াচ্চা বতল্প। 

বতল্পদ ২০ বমঝাভ দুথ ধাল্পদ ল্পম বঢবদ আযা ওভল্পঙদ। প্রওে থণল্পও ৩ াভ ১ বতল্পদভ ওল্পভ প্রবযক্ষড থধল্পয়ল্পঙদ বা বল্পণি 

দয় ল্পম বঢবদ ফল্পদ ওল্পভদ। ফাল্প ১ বতদ ওল্পভ কাবত ধশু ধামদ/ বঘবওৎা বরল্পয় প্রবযক্ষড তভওাভ। প্রবযক্ষল্পডভ বতদ 

ঙাড়া বটএম/ ইউএম  এমাওায় আল্পদ দা ল্পম বঢবদ অবপল্পবাক ওল্পভদ। বঢবদ ল্পমদ ঢাল্পতভ বফবঢল্পঢ ভমঢ ওন 

ওাবয, টায়বভয়া, আফাযয়, গ্যা/ থধঝ নাধা, ঔাল্পদ্য বরক্রীয়া ইঢোবত থভাল্পক কাপীভা আক্রান্ত লয়। বঘবওৎাভ চন্য 

ঢাভা গ্রাম্য ধশু টািাল্পভভ যভডাধন্ন লদ। 

বফবঢবভ ধক্ষ থণল্পও বঢবদ ল্পমদ, বতবদও ২০০ ঝাওা বওবস্ত ধবভলাভ ওল্পভ াপ্তাবলও/ফাবও ওভা উবঘঢ। থওদদা 

বতবদও বওবস্ত াই বতল্পঢ ধাল্পভদ দা। বফবঢল্পঢ ১ফ বওবস্তভ বাভা ঋড থদয় ঢাভা ঔাদ্য  আনুরবিও ব্যয় াত 

২০,০০০ ঝাওা ৬ ফা ধল্পভ ধাদ বওন্তু ২০,০০০ ঝাওাভ াবপ ষ ঘাচষ  ৬ ফা আক থণল্পও থভা লল্পয়ল্পঙ বা থবৌবিও দয় 

ল্পম ঢাভা ফল্পদ ওল্পভদ। 

রুবদাভ ফল্পঢ বফবঢভ তস্যভা বটবধএ ওভল্পঙ, িয় াড়ল্পঙ, পু ুঁবচ কল্পড় উঞল্পঙ । ফাল্পচ ঢাভা অল্পলবমঢ বঙম বওন্তু 

স্বামম্বী লয়ায় এঔদ ঢাভা োবদঢ দাভী। বঢবদ ল্পমদ স্বামম্বী দাভীভা ন্তাল্পদভ থমঔাধড়া  াংাল্পভভ দাদা 

প্রল্পয়াচল্পদ ব্যয় ওভল্পঢ ধাল্পভদ, ফয় স্বাফীভ ওাল্পঙ ঝাওা ঘাইল্পঢ হ্য়দা । ঢাভা ধবভাল্পভ  ফাল্পচ োদ ধাল্পেদ। 
 

অাংযগ্রলডওাভীল্পতভ অন্যান্য িব্য 

 
 

 ইউএম ল্পমদ বটএমএ থণল্পও প্রবযক্ষড প্রাপ্ত ফাচবপবিও প্রাডীম্পত ম্প্রাভড ওফী কাপী  াছুল্পভভ ঝীওা 

থতয়া, কৃবত্রফ  প্রচদদ  প্রাণবফও বঘবওৎা ওভল্পঢ ধাল্পভ।  

 ফায়ী দাভী ল্পমদ, কাপী ধামদওাভী অল্পদও ফাবয় দাভী াবড়ভ থঘলাভা ধাল্পে থনল্পমল্পঙদ। আল্পকভ টিল্পদভ খভ 

ধামল্পঝ ধাওা থবফ ধাওা াবড়, ধাওা থকায়াম  খভ ওল্পভল্পঙদ। 

 কাপী  ওদাভ ঔাদ্য বলল্পল্প ওাঁঘা খা, ঔড় (আউড়া), ভূবর, খুল্পতভ পাঢ (rice of broken grain) এাং 

নল্পমভ ফাঞ থণল্পও খা াংগ্রল ওল্পভ থঔল্পঢ থতদ ।      

 ওফ ষযামায় অাংযগ্রলডওাভী ফায়ী দাভীভা ল্পমদ চবফল্পঢ লাব ষাইট  ভাায়বদও ওীঝদাযও াড়ায় পবষ্যল্পঢ 

ফাল্পঞ খা ধায়া বাল্প দা।  

 ঋড থধল্পঢ থতবভ লয় ল্পম উধওাভল্পপাকী দাভীভা চাদাদ। ১ ঙভ আল্পক তস্য নফ ষ পূভড ওল্পভ  ৬ ফা আল্পক 

ঋল্পডভ তভঔাস্ত ওল্পভ এঔল্পদা ঋড ধায়া বায়বদ এফদ অবপল্পবাক ভল্পয়ল্পঙ। ঢল্প এ ব্যাধাল্পভ ফায় ওফ ষওঢষাভা 

ল্পমদ উধল্পচমা থণল্পও থচমা  বপাক ধব ষন্ত বাঘাই াঙাই ওল্পভ প্রওে তপ্তল্পভ চদম ওফ ণাওায় অনুল্পফাতদ থধল্পঢ 

ফয় মাল্পক । 

 থচমা ফায় ওফ ষওঢষা ল্পমদ, প্রণফ ১২ চদ বকঢ থল্পন্ফম্বভ ২০১৮ ধব ষন্ত ঋড থধল্পয়ল্পঙদ। বফবঢভ অন্য ১৩ চদ 

থনব্রুয়াভী ২০১৯ এভ থযরবতল্পও ঋড ধাল্পদ।  

 ওফ ষযামায় অাংযগ্রলডওাভী ফাবয় দাভীভা ল্পমদ এও ঙভ আল্পক ঋড থধল্পয় কাপী বওল্পদল্পঙদ। প্রাবঢষ্ঠাবদও থক্রঢা 

দা ণাওায় স্তায় (৩৫ ঝাওা বমঃ) দুথ ববক্র ওভল্পঢ লল্পে। ঢল্প থভাচ াবড় াবড় দুথ থধৌল্পঙ বতল্পয় ফা থযল্পর ঝাওা 

বদল্পম ৫০ ঝাওা বমঃ তাফ ধায়া বায় ।  

 বতবদও বওবস্ত বতল্পঢ লল্পম বতবদও বফবঢ অবনল্প আা  বলা ভাঔায় ফস্যা লয়। ঘাঁতপুভ দাভী উন্নয়দ ফায় 

বফবঢভ বযবভদা ঔাতুল্পদভ থক্রঢা থভাল্পচ দুথ থদদ  ফা থযল্পর ঝাওা থতদ। ঢাই বতবদও বওবস্ত থতয়া ওঠিদ । 

 ওাফাভবতয়াভ চবভদা ঔাতুদ ল্পমদ বঘবওৎাভ অপাল্প খুভা থভাক লয়ায় ৮০,০০০ ঝাওাভ করু ওাই এভ ওাল্পঙ 

৪০,০০০ ঝাওায় ববক্র ওল্পভ থতদ । এল্পঢ বঢবদ আবণ ষও ক্ষবঢভ েুঔীদ লদ। 
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 ইউএম চদা থবমভৄবেদ ফন্তব্য ওল্পভদ থব,  খুভা থভাল্পক করু ফাভা বায়াভ িাদা ওফ। বঘবওৎা ওভল্পম পাল্পমা 

লয়। বওন্তু কৃরওভা করু বদল্পয় ধশু লাধাঢাল্পম আল্পদা। ঢল্প ফস্যা লল্পে ভওাবভপাল্প ঙল্পভ ৪ াভ ঝীওা ধায়া 

বায়। বপএ দা ণাওায় ক্রফথ ষফাদ কাবত ধশুভ বঘবওৎা ওভা ওঠিদ। ঢল্প উধওাভল্পপাকীভা ল্পমদ, ৪০০ ঝাওা দা 

বতল্পম ভওাবভ ধশু টািাভ আল্পদ দা । থতল্পয উৎধাবতঢ ঝীওা ঠিওফঢ ওাচ ওল্পভদা। যাংওভ চাল্পঢভ ধশুভ াল্পণ 

বল্পতযী থভাক আল্পঙ ল্পম থযাদা বায় । বল্পতযী ঝীওাভ তাফ ৪০০ ঝাওা। 
 

 

দাভীভ ক্ষফঢায়দ  
 

 

• অাংযগ্রলডওাভী দাভীভা াই এওফঢ লল্পয় ল্পমদ থব, এমাওায় ঢাল্পতভ াফাবচও ফব ষাতা বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ, ঢাভা 

থবল্পওাদ ধাবভাবভও বরল্পয় বদ্ধান্ত গ্রলড ওভল্পঢ ধাল্পভদ। 

• ঘাতপুভ দাভী ঊন্নয়দ ফায় বফবঢভ বযবভদা ঔাতুল্পদভ স্বাফী প্রায় থওাভ, আয় ওফ । বফবঢভ ঋড বদল্পয়  

বযবভদা কাপী ধামদ ওল্পভ আয় ওভল্পঙদ। থঙল্পমল্পফল্পয়ভ থমঔাধড়ায়  াংাল্পভভ ওাল্পচ ব্যয় ওভল্পঙদ। ফাল্পচ  

ধবভাল্পভ ফব ষাতা ধাল্পেদ । 

• ঢাভা ল্পমদ ঢাল্পতভ ওফ ষাংস্থাদ লল্পয়ল্পঙ এাং খল্পভ থণল্পও আয় ওভল্পঢ ধাভল্পঙদ।  

• কাবতধশুভ থকাভ বতল্পয় ঘুল্পঝ ওল্পভ ভান্না ওভাভ নল্পম জ্বামাদী ঔভঘ মাল্পক দা এাং ঘুল্পঝ থল্পঘ আয় ওভা বায় ।  
 

দুথ াচাভচাঢওভড  
 
 

• লাল্পচভা থকফ বতবদও ৮ বমঃ দুথ ধাদ, বওন্তু তাফ ওফ লয়াভ ওাভল্পড ওফ তাল্পফ ববক্র ওভল্পঢ লয়। দাল্পঝাল্পভ 

বফল্কবপঝাভ ওাব ষক্রফ থদই।  

• বফল্কবপঝাভ ওাব ষক্রফ দা ণাওায় অন্য প্রবঢষ্ঠাল্পদভ াল্পণ াংল্পবাক স্থাধদ ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ ।  

• ঔাফাভ ধব ষাল্পয় দুল্পথভ তাফ প্রবঢ বমঝাভ ফাত্র ৩৫ ঝাওা। 

 

কৃবত্রফ প্রচদদ, থভাক প্রবঢল্পভাথ, প্রাণবফও বঘবওৎা  এএমএনআই বদল্পয়াক  
 

• াকাবঢধাড়ায় বদল্পয়াবচঢ প্রওল্পেভ এওচদ প্রাডীম্পত ওফী ইবঢফল্পধ্য ঘাকুবভ থঙল্পড় ঘল্পম থকল্পঙদ। তভ 

ঊধল্পচমাভ প্রাডীম্পত ওফী ল্পফাত্র থবাকতাদ ওল্পভল্পঙদ, ঢাঁভ পূ ষ অবপজ্ঞঢা থদই এঔদ ঝািাইল্পম প্রবযক্ষল্পড 

আল্পঙদ। 

• ফায়ী দাভীভা ল্পমদ অদবপজ্ঞ প্রাডীম্পত ওফী উধওাভল্পপাকীল্পতভ থওাদ উধওাল্পভ আল্প দা। 

• কৃবত্রফ প্রচদদ লায়ঢাওাভী (এএমএনআই) ধল্পত বদল্পয়াল্পকভ চন্য াভ াভ বজ্ঞবপ্ত বতল্পয়  থবাগ্যঢা বযবণম 

ওল্পভ ধব ষাপ্ত প্রাণী ধায়া বাল্পে দা। প্রণফ বজ্ঞবপ্ত ধভ ফাত্র ১২ টি তভঔাস্ত ধায়া বায় এাং বিঢীয় বজ্ঞবপ্ত ধভ 

প্রায় ৩০০ টি তভঔাস্ত ধায়া বায় । এভ ফল্পধ্য ৫০ চদল্পও বদল্পয়াক ওভা লয়  আল্পভা ৫০ চদল্পও অল্পধক্ষফাদ ভাঔা 

লয়। প্রণল্পফ ৪২ চদ থবাকতাদ ওল্পভ বথায় ৮ চদল্পও অল্পধক্ষফাদ ঢাবমওা থণল্পও থদয়া লয়। ঢাল্পতভ ২ ব্যল্পঘ 

প্রবযক্ষড থতয়া লল্পে থনব্রুয়বভ  ফাঘ ষ ফাল্প।    

• এএমএনআই ধল্পত বদল্পয়াক থবাগ্যঢা এইঘএব  স্বীকৃঢ প্রবঢষ্ঠাদ থণল্পও ধশুভ কৃবত্রফ প্রচদদ বরল্পয় 

াটি ষবনল্পওঝ। য় ীফা অদবথও ৩০। থতল্পয প্রাডীম্পত বটল্পপ্লাফা থওা ষ দা ণাওায় থবাগ্য প্রাণী ধায়া বায়দা। 

ঢাই ওফ প্রবযক্ষড প্রাপ্ত  পূ ষ-অবপজ্ঞঢালীদ ওফী বদল্পয়াক ওল্পভ এও ফাল্পভ বদবড় প্রবযক্ষড থতয়া লল্পে । 

• কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ চন্য ীল্পফদ াংগ্রল, াংভক্ষড  ধবভলল্পডভ চন্য বদথ ষাবভঢ ঢাধফাত্রা বদবশ্চঢ ওভা দা থকল্পম 

শুক্রাণু দি লল্পয় বায় বথায় থ বরল্পয় উধল্পচমা ধব ষাল্পয় বণাবণ ধতল্পক্ষধ গ্রলড ওভল্পঢ লল্প। 

 

নোববমল্পঝঝভ বদল্পয়াক  
 

• নোববমল্পঝঝভ বদল্পয়াক  বদল্পয়াবচঢ নোববমল্পঝঝভল্পতভ ওাল্পচ থল্পভ ভাঔা বভাঝ ফস্যা। ওাভড, বদল্পয়াক বজ্ঞবপ্ত 

অনুবায়ী থবাগ্যঢা থবল্পওাদ বরল্পয় গ্রোজুল্পয়যদ লল্পম প্রায়  প্রাণী ফািাভ বটগ্রীভ অবথওাভী। য় ীফা অদবথও 

৩০ ৎভ। এই ধল্পত প্রচুভাংখ্যও তভঔাস্ত ধায়া বায় (প্রায় ৫০০০)। ৫০ টি ধল্পতভ বধভীল্পঢ বমবঔঢ ধভীক্ষায় 

উিীড ষল্পতভ ফধ্য থণল্পও ২৫০ চদল্পও থফৌবঔও ধভীক্ষাভ চন্য টাওা লয় । বদল্পয়াবচঢ ৫০ চল্পদভ ফল্পধ্য ৩৭ চদ 

ঘাকুবভ থঙল্পড় ঘল্পম বাদ।    
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বদল্পয়াক ফস্যাভ িাব্য ফাথাদ 
 
 

নোববমল্পঝঝভ  এএমএনআই উপয় ধল্পত য়ীফা ওফধল্পক্ষ ৩০ এভ উল্পদ্ধষ ৪০ ঙভ বদথ ষাভড ওভা লল্পম বদল্পয়াবচঢভা 

য়ীফাভ ওাভল্পড অন্যত্র ঘল্পম বয়াভ সুল্পবাক দা ণাওায় ওাল্পচ থমল্পক ণাওল্প। অল্পদও নোববমল্পঝঝভ ব্যাাংও, 

থওাম্পাদী, এফদবও ববএ ধল্পত ঘাকুভী থধল্পয়ল্পঙদ। এঢ অবথও থবাগ্যঢা ম্পন্ন প্রাণী বদল্পয়াল্পক থওাদ ভেবি থদই। 

ঢাঙাড়া দূভ অিম থণল্পও থমাও দা বদল্পয় বদচ থচমাভ প্রাণী বদল্পয়াল্পক অগ্রাবথওাভ বতল্পম স্বধল্পত তীখ ষবতদ ওাচ ওভল্প 

ল্পম আযা ওভা বায় । 

 

অন্যান্য সুধাবভয  
 

• প্রওে ফাভনঢ ঝীওা  রথ থচমা ধব ষাল্পয় বদল্পয় আা  াংভক্ষড ওভা, প্রওল্পেভ থনববমল্পঝঝল্পভভ ফাধ্যল্পফ 

বফবঢ ধব ষাল্পয় ঝীওা থতয়াভ বতদক্ষড ঠিও ওল্পভ ধশু বঘবওৎও/ ঝীওা তাদওাভী বদল্পয় বায়া ।  

• প্রওল্পেভ প্রাডীম্পত ওফী দা ণাওল্পম ভওাবভ ধশু বঘবওৎও/ ফাচবপবিও প্রাডীম্পত ম্প্রাভড ওফী বদল্পয় 

আা থবল্পঢ ধাল্পভ।  

 

৩.৪.৪. থও িাবটভ ফাধ্যল্পফ প্রাপ্ত ঢল্পথ্যভ বল্পিরড  

 

 থও িাবটভ ফাধ্যল্পফ াংগৃলীঢ ঢথ্য ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায় থব, প্রওে অন্তভূ ষি ওম উধওাভল্পপাকী তস্যকড 

গ্রাফীড সুবথাবিঢ দাভী। ঢাল্পতভ ফল্পধ্য থওউ বথা, থওাদ থওাদ তস্য স্বাফী ধবভঢোিা, থওাদ থওাদ তস্য 

স্বাফী থণল্পও আমাতা ণাল্পওদ। আাভ অল্পদও তস্য’ভ স্বাফী ণাওল্পম ঢাভা ওফ ষক্ষফ দদ া বতদ ফজুভ া অবঢ 

থঙাঝ ব্যা াবডল্পচেভ াল্পণ চবড়ঢ, ঢল্প ঢাল্পতভ আয় থভাচকাভ বতল্পয় ধবভাল্পভভ ব্যয়পাভ লদ ওিওভ।  

 উধওাভল্পপাকী অবথওাাংয তস্যই প্রওে ঋল্পডভ (১,০০,০০০) ঝাওায় দুইটি উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। 

ঢল্প ঋল্পডভ ধবভফাদ ঢষফাদ াচাভভল্পল্য দুইটি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য অপ্রতুম লয়ায় অবথওাাংয তস্যই প্রওে 

লল্পঢ থকা-ঔাদ্য ক্রয় াত প্রাপ্ত ২০,০০০ ঝাওা এাং আল্পভা থাভ-থতদা ওল্পভ দুইটি ওদা া এওটি ওদা  এওটি 

কাপী (াছুভল) ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। এঙাড়া থকায়ামখল্পভভ থফভাফঢ ওাল্পচ ব্যয় ওল্পভল্পঙদ। ঢষফাদ াচাভভল্পল্য 

উন্নঢ চাল্পঢভ প্রাপ্ত য়স্ক দুইটি ওদা ক্রয় ওভল্পঢ লল্পম প্রায় ২,০০,০০০ (দুই মক্ষ) ঝাওা প্রল্পয়াচদ।  

 প্রওে উধওাভল্পপাকীল্পতভ অল্পদও তস্যই উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা থবফদ বিবচয়াদ, ববন্ধ ইঢোবত ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। 

থওউ আাভ অবঢবভি অল্পণ ষভ াংস্থাদ ওভল্পঢ দা ধাভায় া এমাওায় উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা লচমপে দা লয়ায় 

থতযীয় চাল্পঢভ ওদা া াছুভল কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। বাভা থতযীয় চাল্পঢভ ওদা া কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ, 

ঢাল্পতভ ফল্পঢ উন্নঢ চাল্পঢভ ওদাভ লচমপেঢাভ বরল্পয় প্রওে থণল্পও লল্পবাবকঢা ওভা প্রল্পয়াচদ। 

 প্রওে উধওাভল্পপাকী ওম তস্যই চাদাদ থব ঢাভা প্রওে ঋড ব্যলাভ ওল্পভ ওদা/কাপী ক্রল্পয়ভ ফাধ্যল্পফ 

১২০,০০০ (এও মক্ষ বয লাচাভ) ঝাওাভ ম্পল্পতভ ফাবমও লল্পয়ল্পঙদ, বা ঢাল্পতভ ধবভাভ  ফাল্পচ ফব ষাতা 

বৃবদ্ধল্পঢ গুরুত্বপূড ষ ভূবফওা ধামদ ওভল্পঙ। আল্পক ঢাল্পতভ ফঢাফল্পঢভ গুরুত্ব দা বতল্পম ঢষফাল্পদ াংাল্পভভ থব থওাদ 

বদ্ধাল্পন্ত ঢাল্পতভ ফঢাফল্পঢভ গুরুত্ব বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ।  

 প্রওে উধওাভল্পপাকীল্পতভ প্রায় তস্যই ঢাল্পতভ ধবভাল্পভভ ব্যয়পাভ লদ ওভাভ চন্য প্রওে ঋল্পড ক্রয়কৃঢ 

ওদা/কাপী থণল্পও উৎধাবতঢ দুথ ববক্রভ ফাধ্যল্পফ আয় ঢাল্পতভ াংাভ ধবভঘামদাভ চন্য আবয ষাত স্বরুধ। 

 প্রওল্পেভ ঝাওায় বাভা ওদা ক্রয় ওল্পভল্পঙদ ঢাল্পতভ থমায় অবথওাাংয ওদা ফীক্ষা ঘমাওামীদ ফল্পয় লয় 

কপষঢী লল্পয়ল্পঙ এাং আকাফী  বঢদ থণল্পও ঘাভ ফাল্পভ ফল্পধ্য থগুল্পমা াছুভ প্র ওভল্প। ঢঔদ থওউ থওউ কাপী 

থণল্পও প্রায় ২৮-৩০ বম. দুথ ধাল্পদ, বাভ াচাভভল্য (প্রায় ৪০ ঝাওা থওবচ প্রবঢ লাল্পভ) লল্প বতবদও প্রায় ১১০০ 

ঝাওা। ঢঔদ ঋড ধবভল্পযাথ ওভা লচ লল্প, ধাযাধাবয ধবভাল্পভভ উন্নবঢ লল্প। আাভ বাভা াছুভল থতযীয় 

চাল্পঢভ কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ ঢাল্পতভ প্রবঢটি কাপী ঢষফাল্পদ প্রবঢবতদ ৬-৮ বমঝাভ দুথ বতল্পে এাং ঢা থণল্পও কাপী 

প্রবঢ বতবদও প্রায় ২৪০ থণল্পও ৩২০ ঝাওা আয় লল্পে। বা থণল্পও ঢষফাল্পদ প্রবঢবতদ ২০০ ঝাওা ওল্পভ ঋড ধবভল্পযাল্পথ 

থওাদ অসুবথা লল্পে দা।                                                              

 উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ ফল্পঢ এওফয় প্রবঢটি বফবঢভ ২০০ (দুই যঢ) কাপী থণল্পও উৎধাবতঢ দুথ 

াচাভচাঢওভড বরল্পয় ঢাভা খুই বঘবন্তঢ। ওাভড বলল্পল্প ঢাভা ফল্পদ ওল্পভদ, ২০০ কাপী লল্পঢ উৎধাবতঢ দুথ 
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ক্রল্পয়ভ চন্য থওাদ সুবদবত ষি থওাম্পাবদভ (থবফদ বফে বপঝা দা ণাওল্পম অন্য থওাদ থওাম্পাবদভ) াল্পণ ফায় তপ্তভ 

থণল্পও ফল্পছাঢা স্মাভল্পওভ বরল্পয় এঔল্পদা থওাদ ধতল্পক্ষধ গ্রলড ওভা লয়বদ।  

 উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ প্রায় ওল্পমভ আওাাংঔা ঢাভা দুইটি ওদা থণল্পও এওফয় কাবতধশুভ ঔাফাভ বঢবভ 

ওভল্পঢ ঘাদ। প্রওে থণল্পও প্রাপ্ত ঋল্পড ঢাভ অল্পদও উধওাভ লল্পয়ল্পঙ। ঢাভা ফল্পদ ওল্পভদ থব, এই প্রওল্পেভ চাফাদঢ  

সুতবলীদ  দাফ ফাত্র াবপ ষ ঘাল্পচষ (৪%      ২%                    ) ঋড সুবথাভ নল্পম গ্রাফীড অল্পদও 

দুঃস্থ  সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ ধবভাল্পভভ অল্পদও উন্নবঢ াবথঢ লল্পে া লল্প। বফবঢভ তস্য লয়াভ নল্পম 

ধবভাল্পভ ঢাল্পতভ ফঢাফল্পঢভ গুরুত্ব থল্পড়ল্পঙ। এঔদ ঢাভা বদল্পচভাই ব্যাাংল্পওভ বলা ধবভঘামদা ওভল্পঢ ধাল্পভদ।  

 উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ প্রায় ওল্পমই ফল্পদ ওল্পভদ, প্রওে থণল্পও তস্যল্পতভ ঋড থধল্পঢ থতভী লয়া, খাল্পভ ীচ 

 প্রল্পয়াচদীয় প্রবযক্ষড ফয়ফঢ দা ধায়া, থকাাবতধশুভ প্রাণবফও বঘবওৎা দা ধায়া, নোববমল্পঝঝভ-এভ 

অবদয়বফঢ ফবদঝবভাং  অতক্ষ এএমএনআই ইঢোবতভ ওাভল্পড প্রওল্পেভ ওাাংবঔঢ উল্পেশ্য নম লয়াভ ধল্পণ 

প্রথাদ প্রথাদ অন্তভায়।  

 ঢাভা ফল্পদ ওল্পভদ থব, এই প্রওে াস্তায়ল্পদভ নল্পম থকাঔাদ্য শ্রবফও, থখার, থকাভ াভ  ঘুল্পঝ থক্রঢাল্পতভ/ 

ব্যলাভওাভীল্পতভ ওফ ষাংস্থাল্পদভ সুল্পবাক বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ।  

 ঢল্প ঢাল্পতভ ফল্পঢ প্রওে লল্পঢ প্রাপ্ত ঋল্পড ক্রয়কৃঢ কাবতধশু ফাভা থকল্পম, থওাদ তস্য ফাভা থকল্পম, প্রাকৃবঢও 

দূল্পব ষাল্পক ক্ষবঢগ্রস্থ লল্পম বও ওভডীয় এই প্রল্পি েি ববথ বথাদ দা ণাওায় প্রওে উধওাভল্পপাকীভা ঝুঁবওভ ফল্পধ্য 

ধভল্পঢ ধাল্পভদ।  

 

3.5 µq m¤ú©wKZ Z_¨ we‡kølY 
 
৩.৫.১ ধাল্পচাল্পভা কাবড় ক্রয়  
 

প্রওে ওতৃষও অনুল্পফাবতঢ বটবধবধ আনুবায়ী ২০১৬-২০১৭ অণ ষ ঙল্পভভ চন্য ১ টি ধাচাল্পভা চীধ কাবড় ক্রয় াত ৭০ 

মক্ষ ৩০ লাচাভ ঝাওা ব্যয় ওভাভ বদবফি ১১-০৬-২০১৭ ঢাবভল্পঔ  স্থাদীয় ভওাভ, ধল্লী উন্নয়দ  ফায় ফন্ত্রডামল্পয়ভ 

প্রযাবদও অনুল্পফাতদ ধায়। 

 

ধবভওেদা ফন্ত্রাডামল্পয়  ১৬ ফাঘ ষ, ২০১০ ঢাবভল্পঔভ এওল্পদও পায় বদ্ধান্ত লয় থব, াাংমাল্পতয ইোঢ  প্রল্পওৌযম 

ওল্পধ ষাল্পভযল্পদভ অথীদস্ত বযে ওাভঔাদায় উৎধাবতঢধণ্য াফগ্রী ভওাভী আথাভওাভী  স্বায়িযাবঢ প্রবঢষ্ঠাদভল 

বদা থঝোল্পভ ভাবভ ক্রয় ওভল্পঢ ধাভল্প। ধাযাধাবয কঢ ০২-০৩-২০১০ ঢাবভল্পঔ অনুবষ্ঠঢ এওল্পদও পায় গৃলীঢ 

বদল্পোি বদ্ধান্তটি ১৪-১০-২০১০ ঢাবভল্পঔ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব ষাময় থণল্পও াংবিি ওমল্পও অবলঢ ওভা লল্পয়ল্পঙ বা 

বদেরূধঃ এঔদ লল্পঢ ওম ভওাভী Procurement এভ ক্ষল্পত্র ভওাভী প্রবঢষ্ঠাল্পদ উৎধাবতঢ দ্রব্য াফগ্রী অগ্রাবথওাভ 

বপবিল্পঢ ক্রয় ওভল্পঢ লল্প। ভওাভী প্রবঢষ্ঠাল্পদ প্রল্পয়াচদীয় ফামাফাম ধায়া দা থকল্পম াইল্পভ থণল্পও ক্রয় ওভা বাল্প। 

ঢŤথপ্রবক্ষল্পঢ প্রওল্পেভ চন্য ধাল্পচাল্পভা কাবড় ক্রল্পয়ভ বদবফি প্রকবঢ ইোবেচ  বমবফল্পঝট ভাভ প্রওে অবন লল্পঢ ১১-

০৬-২০১৭ বর: ঢাবভল্পঔ এওটি ধত্র থপ্রভড ওভা লয়। উি ধল্পত্রভ আল্পমাল্পও প্রকবঢ ইোবেচ বমবফল্পঝট প্রওল্পেভ অনুকুল্পম 

২৪৭৭ বব ক্ষফঢা ম্পন্ন ৫ তভচা  ৭ আবদ ববযি  ষল্পযর ফল্পটল্পমভ ০১ (এও) টি ব্রাে বদউ বফঢশুববয ধাল্পচাল্পভা 

থোঝ ষ চীধকাড়ী ভভাল্পলভ চন্য ৭০,৩০,০০০/- (িভ মক্ষ বত্রয লাচাভ) ঝাওাভ তভধত্র প্রতাদ ওল্পভদ। কাড়ীটিভ 

থেববনল্পওযদ বঙম: বফঢসুববয ধাল্পচাল্পভা থোঝ ষ বচধ, ৪ WB ৫ তভচা ৭ আদ ববযষ্ঠ, বটল্পচম ইবঞ্জদ, ৪ 

ববমোভ, ফল্পটম দাং KH4WGNMZR, অশ্ব যবি- ১০০বওঃঃ (১৩৬ বধএ)/৩৫০০ আভবধএফ, টাদ লল্পস্ত 

ঘবমঢ, লাট ষঝধ (ল্পফঝাম), ২৪৭৭ বব, ইল্পমবিওোম বল্পিফ ১২ থপাে, হুইল্পে-২৮০০ বফবফ ধায়াভ বিয়াবভাং, 

অবঢবভি ঘাওা ১ টি, আনুাবিও টুম, ণাইল্যাে অবভবচদ (াাংমাল্পতয াংল্পবাবচঢ- ২০১৬ ইাং), ভাং ওাল্পমা। 

স্থাদীয়পাল্প াংল্পবাবচঢঃ াফল্পদ  বধঙল্পম এ এ, গ্রীমকাট ষ, থভইদ কাট ষ ( ঊপয় ধাল্পয ষ)- ৪ টি, থল্পভপঝ ওাধল্পড়ভ বঝ 

ওাপাভ, নক ল্যাম্প  নোক থিে। প্রকবঢ ইোবেচ বমবফল্পঝট থণল্পও থপ্রবভঢ তভধত্র আনুবায়ী আয়ওভ  পোঝল 

কাবড়টিভ ভল্য ৭০,৩০,০০০/- (িভ মক্ষ বত্রয লাচাভ ঝাওা) এাং প্রওে তপ্তভ বফঢসুববয ধাচাল্পভা থোঝ চীধটি ২৮-

০৬-১৭ ইাং ঢাবভল্পঔ ক্রয় ওল্পভ। এই ক্রয় প্রবক্রয়ায় ভওাবভ বদয়ফ বণাববলঢ ধামদ ওভা লল্পয়ল্পঙ, থওাদ ব্যঢেয় খল্পঝবদ। 
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3.5.2  ‡gvUi mvB‡Kj µq 
 
 

ফায় অবথতপ্তভ AvIZvaxb উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ 
cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc-‡Z 50wU Dc‡Rjvq cÖKí ev Í̄evq‡bi Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ 2018-19 A_© eQ‡i 
me©‡gvU 29wU †gvUimvB‡Kj µ‡qi ms¯’vb wQj| cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi cwicÎ msL¨v 
53.23.18.00.00.05.2000 (Ask)-383(70), ZvwiLt 25-09-2002 Abyhvqx Òevsjv‡`k B¯úvZ I 
cª‡K․kwj K‡c©v‡ikbÓ Gi wewfbœ KviLvbv/wkí cÖwZôv‡bi Drcvw`Z cY¨ µq Ges †mev MÖnY Kiv hv‡e Ges 
miKvwi, AvavmiKvwi I ¯̂vqËkvwmZ cÖwZôvbmg~‡n webv †UÛv‡i mivmwi µq Ki‡Z cvi‡eÓ g‡g© D‡jøL 
i‡q‡Q| “ উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ” প্রওে এভ চন্য 

২৯টি স্ট্রাইওাভ ফল্পটল্পমভ ব্রাে বদউ টিবপএ থফাঝভ াইল্পওল্পমভ ক্রল্পয়ভ মল্পক্ষে এঝমা াাংমাল্পতয বমঃ ওতৃষও 

তাবঔমকৃঢ থফাঝভ াইল্পওল্পমভ থফও/ফল্পটম/থেববনল্পওযদ  তভধত্র প্রওে ওাব ষাময় ওতৃষও গৃলীঢ লয় এাং বড ষঢ 

থফাঝভাইল্পওম ক্রল্পয়ভ চন্য ধল্লী উন্নয়দ  ফায় বপাক ওতৃষও প্রাযবদও অনুল্পফাতদ প্রতাদ ওভা লয়। ধল্লী উন্নয়দ  

ফায় ফন্ত্রডামল্পয়ভ 04-06-2018 Bs Zvwi‡Li cÖkvmwbK Aby‡gv`‡bi †cÖwÿ‡Z evsjv‡`k GUjvm 
Ki‡cv‡ikb‡K 06-09-18 Bs Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| evsjv‡`k GUjvm Ki‡cv‡ikb †_‡K 
wWwUGg c×wZ‡Z 29wU †gvUi mvB‡Kj- ১২৫ বব ক্ষফঢা ম্পন্ন  ষল্পযর স্ট্রাইওাভ ফল্পটল্পমভ (1,42850 GKK 
g~j¨) 41,42,650 UvKvq µq Kiv nq|  
 
 

µqK…Z gvUi mvB‡Kj Gi ‡¶‡Î 1 erm‡ii mvwf©m Iqv‡iw›U Av‡Q| cÖKí mswkøó Kg©KZ©‡`i ms‡M Av‡jvPbv 
K‡i Rvbv ‡M‡Q ‡h cY¨ mieiv‡ni ‡¶‡Î ¸YMZgv‡bi ‡¶‡Î eo ai‡bi  ‡Kvb weP ÿwZ cwijw¶Z nqwb Ges 
‡QvU LvU mgm¨vi ‡¶‡Î Zvr¶wbK ‡mev cvIqv ‡M‡Q| ch©v‡jvPbv K‡i eySv hvq †h, cÖwKDi‡g›U Gi wbqg I 
cÖweavb AbymiYc~e©K µq Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| এল্পঢ ধণ্য াংগ্রল ওাল্পচ থওাদ বদয়ল্পফভ ব্যঢেয় খল্পঝবদ। 

3.5.3 াইাইল্পওম ক্রয়  
 

ফায় অবথতপ্তভ AvIZvaxb উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ 
cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc-‡Z 50wU Dc‡Rjvq cÖKí ev Í̄evq‡bi Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ 2018-19 A_© eQ‡i 
me©‡gvU 50wU evBmvB‡Kj µ‡qi ms ’̄vb wQj| IwUGg c×wZ‡Z evBmvB‡Kj µ‡qi Rb¨ `icÎ Avnevb Kiv 
nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq •`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ n‡qwQj wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| 
`icÎ weÁwß MZ 26-02-2019 Bs Zvwi‡L ‣`wbK mgKvj I ‡WBwj BwÛ‡cÛ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| `icÎ 
weµq ïiæ n‡qwQj MZ 26.02.19 Bs Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL 13-03-2019| `icÎ MÖn‡Yi †kl 
ZvwiL I mgq wQj 13-03-2019 Zvwi‡Li ỳcyi 12.00 Uv ch©šÍ| `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq wQj 13-03-
2019 Bs ỳcyi 12.30 ch©šÍ| wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ gvÎ 1 wU `icÎ Rgv c‡o| ৫০টি াইাইল্পওম ক্রল্পয়ভ চন্য 

Rangpur Metal Industries LTD. Unit-3 এভ বদওঝ থণল্পও তভধত্র ধায়া বায়। কঢ ২১-০৩-১৯ ইাং 

ঢাবভল্পঔ তভধত্র ভল্যায়দ ওবফটিভ পায় তভধত্র চফাতাদওাভী প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃষও ওাকচধত্র এাং প্রস্তাবঢ 

থেববনল্পওযদ ধব ষাল্পমাঘদা ওল্পভ থতঔা বায় প্রবঢষ্ঠাদটি বদল্পচই াাংমাল্পতয াইাইল্পওম উৎধাতদ  বধডদ ওল্পভ 

ণাল্পও। প্রবঢষ্ঠাদটি তভধত্র তবমল্পমভ যঢষ থফাঢাল্পও ওম ওাকচধত্র বণাবণপাল্প তাবঔম ওল্পভল্পঙ এাং ঢাল্পতভ প্রস্তাবঢ 

আইল্পঝল্পফভ থেববনল্পওযদ তভধত্র তবমল্পম ঘাবলঢ থেববনল্পওযল্পদভ াল্পণ াংকবঢপূড ষ। ওবফটি প্রবঢষ্ঠাদল্পও ওাবভকভী 

পাল্প থভধবন্পপ বলল্পল্প বল্পঘদা ওল্পভ। তাবঔমকৃঢ তভধত্র তবমল্পমভ প্রবঢষ্ঠাদটি ৫০টি াইাইল্পওল্পমভ চন্য থফাঝ 

৩,৫০,০০০/- (বঢদ মক্ষ ধিায লাচাভ) ঝাওা তভ উিৃি ওল্পভল্পঙ। অনুল্পফাবতঢ প্রাক্কমদ ধব ষাল্পমাঘদা ওল্পভ থতঔা বায় থব, 

াইাইল্পওম ক্রল্পয়ভ চন্য থফাঝ ৭,৫০,০০০/- (াঢ মক্ষ ধিায লাচাভ) ঝাওা ভাে ভল্পয়ল্পঙ। নল্পম প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃষও 

তভধত্র তবমল্পম থফাঝ তভ ৩,৫০,০০০/- (বঢদ মক্ষ ধিায লাচাভ) ঝাওা অনুল্পফাবতঢ াল্পচঝ ীফায় লয়ায় উি 

প্রবঢষ্ঠাদল্পও থদাটিবনল্পওযদ অ এয়াট ষ প্রতাল্পদভ সুধাবভয ওভা লয়। ০২ এবপ্রম, ২০১৯ ধব ষন্ত াইাইল্পওম ক্রল্পয়ভ চুবি 

লয় দাই। 
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৩.৫.৪                  ২                   
 

প্রওল্পেভ আঢায় বপ্রন্টাভ  ইউবধএল ২টি থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ ক্রল্পয়ভ বদবফি বকঢ ০৭/০৫/২০১৭ ইাং ঢাবভল্পঔ 

আভএনবওউ ধদ্ধবঢল্পঢ থওাল্পঝযদ আলাদ ওভা লয়। উল্পল্লবঔঢ বপ্রন্টাভ  ইউবধএল ২টি থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ ক্রল্পয়ভ 

তাপ্তবভও প্রাক্কমদ ১,৬০,০০০/- (এও মক্ষ রাঝ লাচাভ) ঝাওা। তভধত্র গ্রলল্পডভ থযর ঢাবভঔ  ফয় বঙম কঢ ১৭-০৫-

২০১৭ ঢাবভল্পঔভ দুপুভ ২.০০ ঝা ধব ষন্ত। উি ফল্পয়ভ ফল্পধ্য প্রাপ্ত থফাঝ তভধল্পত্রভ াংখ্যা বঙম ৪টি। কঢ ১৭-০৫-২০১৭ ইাং 

বওাম ০৪.০০ ঝায় তভধত্রভল থঔামা লয় এাং এওই ঢাবভল্পঔ তভধত্র ভল্যায়দ ওবফটিভ পা ম্পন্ন ওভা লয়।  তভধত্র 

ভৄল ধব ষাল্পমাঘদা ওল্পভ থতঔা বায় থব, থফা ষ ইবএদ টঝ ওফ তভধত্র তবমল্পম ঘাবলঢ ওম ওাকচ বণাবণপাল্প তাবঔম 

ওল্পভল্পঙদ। এ প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃষও ১ টি থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ (এল্পওভ ফল্পধ্য ) ৬৩,০০০/- ঝাওা, ১ টি থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ 

৫৬,০০০/-  ২ টি থমচাভ বপ্রন্টাভ ২৪,০০০/- এাং ২ টি ইউ বধ এ ১৪,০০০/-  ষল্পফাঝ উদ্ধৃঢ তভ ১,৫৯,৫০০.০০/- ( 

এও মক্ষ  উদরাঝ লাচাভ ধাঁঘযঢ ঝাওা)।                                                      

                                                                                          

                                       ওম ওাকচধত্র বণাবণপাল্প তাবঔম ওল্পভল্পঙদ। এ প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃষও ১ টি 

থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ (এল্পওভ ফল্পধ্য ) ৬৪,০০০/- ঝাওা, ১ টি থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ ৫৯,৪০০/-  ২ টি থমচাভ বপ্রন্টাভ 

২৪,০০০/- এাং ২ টি ইউ বধ এ ১৩,৬০০/-  ষল্পফাঝ উদ্ধৃঢ তভ ১,৬১,০০০.০০/- (এও মক্ষ এওরবট্ট লাচাভ ঝাওা)। 

                                                                                        

থওায়াবম ওবম্পউঝাভ ওতৃষও তাবঔমকৃঢ তভধত্রটি পায় ধব ষাল্পমাঘদা ওল্পভ থতঔা বায় থব ঢাভা তভধত্র তবমল্পম ঘাবলঢ 

ওম ওাকচধত্র বণাবণ পাল্প তাবঔম ওল্পভবদ। এ প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃষও ১ টি থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ (এল্পওভ ফল্পধ্য ) 

৬৩০০০/- ঝাওা, ১ টি থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ ৫৮,৬০০/-  ২টি থমচাভ বপ্রন্টাভ ২৪,০০০/- এাং ২টি ইউবধএ 

১৪,৪০০/-  ষল্পফাঝ উদ্ধৃঢ তভ ১,৬০,০০০.০০/-(এও মক্ষ রাঝ লাচাভ) ঝাওা।                             

    দা লয়ায় ওবফটি এ তভধত্রটিল্পও দদ থভধদবপ বলল্পল্প থখারদা ওল্পভ। থফা ষ আভ আভ ওবম্পউঝাভ তভধত্র 

তবমল্পম ঘাবলঢ ওম ওাকচ বণাবণপাল্প তাবঔম ওল্পভল্পঙদ। এ প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃষও ১ টি থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ (এল্পওভ ফল্পধ্য 

) ৬৩,২০০/- ঝাওা, ১ টি থটস্কঝধ ওবম্পউঝাভ ৫৮,৫০০/-  ২ টি থমচাভ বপ্রন্টাভ ২৪,০০০/- এাং ২ টি ইউ বধ এ 

১৪,০০০/-  ষল্পফাঝ উদ্ধৃঢ তভ ১,৫৯,৭০০.০০/- (এও মক্ষ উদরাঝ লাচাভ ধাঁঘযঢ) ঝাওা।                      

                                                            থভধদবপ বলল্পল্প সুধাবভযকৃঢ  

০৩টি বভধদবপ প্রবঢষ্ঠাল্পদভ ফল্পধ্য                   , ৩৬/৬, বফভপুভ থভাট, থাদফবে, ঠাওা এভ থফাঝ উদ্ধৃঢ তভ 

১,৫৯,৫০০.০০/- (এও মক্ষ উদরাঝ আচাভ ধাঁঘযঢ) ঝাওা  ষবদে  তাপ্তবভও প্রাক্কমল্পদভ ফল্পধ্য লয়ায় ২৪-০৫-২০১৭ 

ইাং ঢাবভল্পঔ থদাটিবনল্পওযদ অ এয়াট ষ প্রতাদ ওভা লয় এাং চুবি স্বাক্ষবভঢ লয়।  কঢ ০৩-০৭-২০১৭ ঢাবভল্পঔ চূড়ান্ত 

বম াত ১,৫১,৫২৫ ঝাওা (পোঝ  আয়ওভ াল্পত) ধবভল্পযাথ ওভা লয়। 

 

3.5.5 d‡UvKwcqvi †gwkb ক্রয়  
 

প্রওল্পেভ আঢায় নল্পঝাওবধ থফবযদ ক্রল্পয়ভ বদবফি বকঢ ০৮/০৫/২০১৭ ইাং ঢাবভল্পঔ আভএনবওউ ধদ্ধবঢল্পঢ থওাল্পঝযদ 

আলাদ ওভা লয়। উল্পল্লবঔঢ নল্পঝাওবধ থফবযদ ক্রল্পয়ভ তাপ্তবভও প্রাক্কমদ ১,৫০,০০০ ঝাওা। তভধত্র গ্রলল্পডভ থযর ঢাবভঔ 

 ফয় বঙম কঢ ১৮-০৫-২০১৭ ঢাবভল্পঔভ দুপুভ ২.০০ ঝা ধব ষন্ত। উি ফল্পয়ভ ফল্পধ্য প্রাপ্ত থফাঝ তভধল্পত্রভ াংখ্যা বঙম 

৩টি। কঢ ১৮-০৫-২০১৭ ইাং বওাম ০৪.০০ ঝায় তভধত্রভল থঔামা লয় এাং এওই ঢাবভল্পঔ তভধত্র ভল্যায়দ ওবফটিভ 

পা ম্পন্ন ওভা লয়। তভধত্রভৄল ধব ষাল্পমাঘদা ওল্পভ থতঔা বায় থব, ৩ টি তভধত্র তাঢাভা তবমল্পম ঘাবলঢ ওম ওাকচ 

বণাবণপাল্প তাবঔম ওল্পভল্পঙদ এাং ৩টি তভধত্রই থভধদবপ ল্পম কণ্য লয় (থফা ষ ওবম্পউঝাভ বমউযদ, থফা ষ 

আভ এ ওবম্পউঝাভ বল্পিফ এাং থফা ষ ওবম্পউঝাভ থা ষ বমঃ)।                          ০৩ টি 

প্রবঢষ্ঠাল্পদভ ফল্পধ্য থফা ষ ওবম্পউঝাভ বমউযন্প, ফাদী প্লাচা (১ফ ঢমা) ১৯, ইবন্দভা থভাট, নাফ ষল্পকঝ, ঠাওা-১২১৫ এভ 

থফাঝ উদ্ধৃঢ তভ ১,৪৯,০০০.০০/- (এও মক্ষ ঊদধিায লাচাভ ঝাওা)  ষবদে এাং তাপ্তবভও প্রাক্কমল্পদভ ফল্পধ্য লয়ায় 

২৪ -০৫-২ ০১৭ ইাং ঢাবভল্পঔ থদাটিবনল্পওযদ অ এয়াট ষ প্রতাদ ওভা লয় এাং চুবি স্বাক্ষবভঢ লয়।  কঢ ০২-০৭-২০১৭ 

ঢাবভল্পঔ চূড়ান্ত বম াত ১,৪১,৫৫০ ঝাওা (পোঝ  আয়ওভ াল্পত) ধবভল্পযাথ ওভা লয়। 
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৩.৬ ফায় বফবঢভ থটইভী ওাব ষক্রফ  অন্যান্য স্বাপাবও থটইভী ওাব ষক্রল্পফভ তুমদাভমও আল্পমাঘদা 

প্রওল্পেভ আঢায় ফায় বফবঢ কঞল্পদভ ফাধ্যল্পফ থটইভী ওাব ষক্রফ  অন্যান্য স্বাপাবও থটইভী ওাব ষক্রল্পফভ 

তুমদাভমও ঢথ্যল প্রওল্পেভ ফল্পটমটিভ উধল্পবাবকঢাভ সুবদবত ষি ফঢাফঢ বদল্পে আল্পমাঘদা ওভা লম: 

ফায় বফবঢ কঞল্পদভ ফাধ্যল্পফ থটইভী ওাব ষক্রল্পফ   
 

১. চাফাদঢবলীদ ঋড সুবথা: গ্রাফীড সুবথাবিঢ ফবলমাভা প্রওে লল্পঢ চাফাদঢ বলীদ এও মক্ষ বয লাচাভ 

(১,২০,০০০) ঝাওাভ ঋড সুবথা ধাল্পেদ। 

২. দাফফাত্র াবপ ষ ঘাল্পচষ সুতবলীদ ঋড সুবথা: সুতবলীদ দাফফাত্র াবপ ষ ঘাল্পচষভ (৪%      ২%             

           ) ফাধ্যল্পফ ১,২০,০০০ ঝাওাভ ঋডসুবথা প্রাবপ্ত এাং ঋড প্রাবপ্তভ এও ঙভ ধভ তস্যভা ঢাল্পতভ 

বদল্পচল্পতভ কাপী লল্পঢ উৎধাবতঢ দুথ ববক্রভ অণ ষ লল্পঢ ঋড থযাল্পথভ সুল্পবাক ধাল্পেদ। 

৩. আতায়কৃঢ ঋল্পডভ অণ ষ পবষ্যল্পঢ অন্যান্য তস্যল্পতভ চন্য আঢষও ঢলবম বলল্পল্প ব্যলাল্পভভ সুবথা:  ঋল্পডভ ঝাওা 

ধবভল্পযাথ ওভাভ ধভ থই অণ ষ স্থাদীয় ফায় তপ্তল্পভ ঘূড ষায়ফাদ ঢলবম বলল্পল্প চফা লল্পে। প্রওে থযর লয়াভ ধভ 

চফাকৃঢ এই ঢলবম থণল্পও দতুদ তস্যভা ঋড সুবথা গ্রলড ওভল্পঢ ধাভল্প। বা গ্রাফীড সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চন্য 

উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ চীদবাত্রা ফাদ উন্নয়ল্পদ এওটি দৃিান্তভমও ব্যস্থা। 

৪. তস্যল্পতভ ঔাফাভ ব্যস্থাধদা  ঋড ওাব ষক্রফ ঢতাভবওভ চন্য নোবটিল্পঝঝভ বদল্পয়াক:  স্থাদীয় ধব ষাল্পয় প্রওল্পেভ 

আঢাথীদ প্রবঢ ২টি বফবঢভ ফায় ওাব ষক্রফ, কাবতধশু মামদ-ধামল্পদভ ধবভল্পয ঢতাভবও এাং বফবঢভ ঋড 

ওাব ষক্রফ ধবভঘামদাভ চল্পন্য এওচদ নোববমল্পঝঝভ বদল্পয়াক থতয়া লল্পয়ল্পঙ। বা াথাভড কাবতধশু ঔাফাভ ব্যস্থাধদাভ 

থঘল্পয় ব্যবঢক্রফ  উধওাভল্পপাকীল্পতভ থা প্রাবপ্তভ চন্য এওটি অঢেন্ত ওাব ষওভ ব্যস্থা। 

৫. তস্যল্পতভ কাবতধশুভ বঘবওৎা  কৃবত্রফ প্রচদল্পদ লায়ঢাভ চন্য এএমএনআই-এভ বদল্পয়াক: ফায় বফবঢভ 

তস্যল্পতভ ধামদকৃঢ কাবতধশুভ বঘবওৎা, কৃবত্রফ প্রচদদ এাং স্বাস্থে ধবভক্ষা ওভাভ চন্য প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ প্রবঢ 

২টি বফবঢভ চন্য এওচদ কৃবত্রফ প্রচদদ লায়ঢাওাভী (এএমএনআই) বদল্পয়াক থতয়া লল্পয়ল্পঙ—বা উধওাভল্পপাকী 

তস্যল্পতভ কাবতধশু বঘবওৎা  কৃবত্রফ প্রচদদ থা ওাব ষক্রফল্পও লচঢভ ওভল্পঙ। ঢল্প এএমএনআই বদল্পয়াক 

বমবম্বঢ লয়া, এল্পতভ অল্পদল্পও ঘাকুবভ থঙল্পড় বায়া এাং ঢাল্পতভ প্রবযক্ষড ২০১৯ াল্পমভ ফাঘ ষ ফাল্পভ আল্পক শুরু দা 

লয়ায় াথাভড কাবতধশু ঔাফাবভভা এ থণল্পও থওাদ সুবথা এঔদ ধাল্পেদ দা। 

৬. স্বাস্থেেঢ থকায়ামখভ বদবশ্চঢ ওভা: ফায় বফবঢভ তস্য লয়াভ যঢষ বলল্পল্প কাপী ধামল্পদভ চন্য 

উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ স্বাস্থেেঢ থকায়ামখভ ণাওা বদবশ্চঢ ওভল্পঢ লয়। এঙাড়া প্রওল্পেভ বদল্পয়াককৃঢ 

নোববমল্পঝঝভ  এএমএনআই-কড বদয়বফঢ ঢতাভবওভ ফাধ্যল্পফ তস্যল্পতভ থকায়ামখল্পভভ ধবভল্পয উন্নঢ চাল্পঢভ 

কাবতধশু ধামল্পদভ চন্য বদবশ্চঢ ওল্পভ ণাল্পওদ। 

৭. স্থাদীয় ধব ষাল্পয় ফায় বপবিও কাবতধশু ধামদ  াচাভ ব্যস্থাধদা: অত্র প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ স্থাদীয় ধব ষাল্পয় ফায় 

বফবঢভ ওফ ষওঢষাল্পতভ লায়ঢায় স্থাদীয় ধব ষাল্পয় গ্রাফীড সুবথাবিঢ ফবলমা তস্যল্পতভ িাভা ফায় বপবিও 

কাবতধশু মামদ-ধামদ বদবশ্চঢ লল্পে। অন্যবতল্পও প্রওল্পেভ বটবটবধ অনুবায়ী তস্যল্পতভ উৎধাবতঢ দুল্পথভ স্থাদীয় 

ধব ষাল্পয় বফল্কবপঝাভ ফাধ্যল্পফ াচাভচাঢওভল্পডভ বথাদ ভল্পয়ল্পঙ। ঢল্প প্রওেভূি  উধল্পচমায় বফল্কবপঝাভ ঘমফাদ 

ওাব ষক্রফ দা ণাওায় ঔাফাবভভা এই সুবথা ধাল্পেদ দা।  এচন্য প্রল্পয়াচল্পদ অন্য প্রবঢষ্ঠাল্পদভ লায়ঢা থদয়া থবল্পঢ 

ধাল্পভ। 

 

৩.৭ ফবলল্পরভ চাঢ উন্নয়দ 

 
 

ফীক্ষা প্রাপ্ত নমানম ধব ষল্পক্ষল্পড থতঔা বায় থব, ফীক্ষায় অাংযগ্রলডওাভী ৬৫০ চদ উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ ফল্পধ্য 

থওমফাত্র ভাচযালী থচমাভ থকাতাকাভীল্পঢ এওচদ  থপামা থচমায় দুইচদ উধওাভল্পপাকী তস্য ফবলর ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। 

উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ াল্পণ তমীয় আল্পমাঘদা  স্থাদীয় ধব ষাল্পয়ভ ফায় ওফ ষওঢষাল্পতভ ফল্পঢ উধওাভল্পপাকী তস্যভা 

ফবলমা লয়ায় ঢাভা ফবলর ধামল্পদ থঢফদ আগ্রলী দদ। এঙাড়া ফবলল্পরভ চীদ থাভল্পডভ চন্য চমাথাভ প্ররল্পয়াচদ লয় 

বথায় সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চন্য ফবলর ধামদ াস্ত েঢ দয়। এ প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ ফবলল্পরভ মামদ-ধামদল 

ফবলল্পরভ চাঢ উন্নয়দ বরয়টি াস্তবও ধল্পক্ষ ি ল্পম ফল্পদ লয় দা। এফঢাস্থায়, প্রওল্পে ফবলর ক্রল্পয়ভ বরয়টি থকৌড 

বলল্পল্প ভাঔা থবল্পঢ ধাল্পভ।  
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৩.৮ কাপী ধামল্পদভ প্রাঢেবলও আয় ব্যল্পয়ভ বঘত্র 

কাপী ধামল্পদভ আয় ব্যল্পয়ভ বলা াথাভডঢ ওঢগুল্পমা বদয়াফল্পওভ উধভ বদপষভযীম। থবফদ: ধামদকৃঢ কাপীভ াংখ্যা, 

ধামদকৃঢ কাপীভ চাঢ, ভভালকৃঢ ঔাল্পদ্যভ গুডকঢ ফাদ, প্রভৃবঢ। বদল্পে দুইটি াথাভড চাল্পঢভ কাপীভ প্রাঢেবলও কল্পড় 

ঔাদ্য ক্রয়, শ্রফ  অন্যান্য ব্যস্থাধদা ব্যয় এাং দুথ ববক্র থণল্পও কড় আল্পয়ভ তুমদাভমও বঘত্র উধস্থাধদ ওভা লল্পমা:  
 

প্রঢোবলও ব্যয় প্রঢোবলও আয় 

ক্রবফও 

দাং 

বভড ধবভফাড 

(কল্পড়) 

ভল্য 

(ঝাওা) 

ক্রবফও 

দাং 

বভড ধবভফাড 

(কল্পড়) 

ভল্য 

০১.  ঔড়ল ওাঁঘা খা ৩০ থওবচ ৯০ ০১. দুথ ১৫ থওবচ ৬০০ 

০২. তাদাতাভ ঔাদ্য ৮ থওবচ ৩২০ ০২. থকাভ/ঔবড়/ঘুল্পঝ/াভ ১০ থওবচ ৫০ 

০৩.    ৬      ৩০     

০৪. শ্রফ  

ব্যস্থাধদা 

১    ৩০০     

০৫. বল্পফদ  টিওা        

১২০০     ১২ 

    ৩০     

৩     

প্রাঢেবলও থফাঝ ব্যয় ৭৪৩ প্রাঢেবলও থফাঝ ব্যয় ৬৫০ 
 

 

উধবভউি বলা থণল্পও থতঔা বাল্পে থব, দুইটি যাংওভ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদ প্রাঢোবলও আয়-ব্যল্পয়ভ বলাল্প ক্ষবঢ 

আনুফাবদও ৯৩ ঝাওা। ঢল্প ববত উন্নঢ াংওভ চাল্পঢভ কাপী ধামদ ওভা ি লয় এাং উন্নঢ াংওভ চাল্পঢভ দুইটি 

কাপী থণল্পও প্রবঢবতদ কল্পড় ২০ বমঝাভ দুথ াংগ্রল ওভা ি লয় ঢল্প কাপী ধামদ এওটি মাপচদও থধযায় ধবভডঢ 

লল্প। ঢাই প্রওে থণল্পও কাপী ক্রল্পয়ভ ফয় অশ্যই এই বরয়টিভ উধভ গুরুত্ব আল্পভাধ ওভা উবঘঢ। এই আয় ঋড প্রাবপ্ত 

১ ৎভ/১৫ ফা ধভ থণল্পও আযা ওভা বায় এাং ৮/৯ ফা বাৎ এই আয় ধায়া বাল্প। উল্পল্লখ্য থব, ঢষফাল্পদ 

ঔাফাবভভা বদল্পচল্পতভ শ্রল্পফভ থওাদ ভল্য থল্পভদা, এল্পঢ াথাভড যাংওভ চাল্পঢভ কাপী লল্পম প্রায় ২০০ ঝাওা বতবদও 

আবণ ষও ভৄদানা ণাল্পও। ঢল্প ঔাফাবভল্পতভ বলল্পল্প াছুভ ১ ঙভ য়ল্পভ লল্পম এভ ভল্য লল্প প্রায় ৮০,০০০ ঝাওা। এঝাই 

ঢাল্পতভ ফল্পঢ প্রকৃঢ মাপ বাভ িাভা ম্পত বৃবদ্ধ ধায়। উন্নঢ যাংওভ চাল্পঢভ ১ ঙভ য়ল্পভ াছুল্পভভ ভল্য লল্প 

১,০০,০০০ ঝাওা। 
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ঘতুণ ষ Aa¨vq 
 

প্রওে াস্তায়দ ফস্যা, e¨ঢেq I এবক্সঝ প্লোদ ch©v‡jvPbv 
 
৪.1 e¨ঢেq  অধব ষাপ্তঢা 

 
 

ও) বটবধবধ প্রডয়ল্পদ ব্যঢেয়ঃ প্রওে এমাওাভ ৫০টি উধল্পচমায় থফাঝ ১০০টি ফায় বফবঢল্পঢ ৫০ চদ নোবল্পমল্পঝঝভ 

 ৫০ চদ এএমএনআই এভ বদয়বফঢ ঢতাভবও  ঋড ওাব ষক্রফ ধবভঘামদাভ চন্য ফাত্র ২৯ টি থফাঝভ াইল্পওম  

১০০টি াইাইল্পওল্পমভ ল্পন্দাস্ত ভল্পয়ল্পঙ।                                                      

ঔ) বটবধবধ াস্তায়ল্পদ ফস্যাঃ প্রওল্পেভ বটবধবধল্পঢ উধওাভল্পপাকীল্পতভল্পও ২টি ওদা ক্রয় াত ১,০০,০০০ ঝাওা  

ঔাদ্য াত ২০,০০০ ঝাওাল থফাঝ ১,২০,০০০ ঝাওা ঋড প্রতাদ ওভাভ াংস্থাদ আল্পঙ।                  ,    

                  ২৫%  ২                    , ঢল্প প্রাপ্ত ঋল্পডভ তুমদায় তাফ থবয লয়ায় 

অল্পদল্পওই (৫০%) ২টি ওদা ক্রল্পয়ভ ধবভল্পঢষ ১টি াছুভল কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। এল্পঢ বটবধবধভ ব্যঢেয় খল্পঝল্পঙ। 

আাভ থওউ থওউ (২৫%) ২টিভ ধবভল্পঢষ ১টি ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। এল্পঢ প্রওে াস্তায়ল্পদ ব্যঢেয় লল্পম প্রওল্পেভ 

বিয়াবভাং ওবফটিভ অনুল্পফাতদ ব্যঢীঢ প্রতি ঋড ীফাভ ফল্পধ্য ২টি পাম ফাল্পদভ ওদা ক্রয় ি দা লয়ায় এটি 

ওভল্পঢ লল্পয়ল্পঙ। এটি বদয়ল্পফভ ফল্পধ্য আদাভ চন্য ঋডীফা বৃবদ্ধ ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ। ঢল্প ব্যঢেয় ধবভলাভ ওভাই 

াঞ্ছদীয়। 

ক) থতযী চাল্পঢভ করু ক্রয়ঃ উন্নঢ চাল্পঢভ কাপীভ ফল্পধ্য উধওাভল্পপাকীভা বন্ধী, লমল্পস্ট্রদ বিবচয়াদ, চাব ষ, যালীয়াম  

াংওভ চাল্পঢভ কাপীল্পও প্রাথান্য বতল্পয়ল্পঙদ। ঢল্প আাভ অল্পদল্পওই উন্নঢ চাল্পঢভ ওদাভ অপ্রতুমঢাভ ওাভল্পড উন্নঢ 

থতযী চাল্পঢভ ওদা/কাপী ক্রয় ওল্পভল্পঙদ। এল্পঢ প্রওল্পেভ ব্যঢেয় লল্পয়ল্পঙ।  

খ) প্রবযক্ষড ওাব ষওভ দা লয়াঃ প্রবঢটি তস্যল্পও আদৄবদও কাবতধশু ঔাফাভ ব্যস্থাধদা ম্পল্পওষ ১ বতল্পদভ ওল্পভ ২-৩ 

াভ প্রবযক্ষড উধওাভল্পপাকীল্পতভল্পও প্রওে লল্পঢ ঋড ধায়াভ অল্পদও আল্পকই প্রতাদ ওভা লল্পয়ল্পঙ। এভ নল্পম প্রবযক্ষল্পড 

অবচষঢ জ্ঞাদ কাপী ধামল্পদভ ফয় ওাল্পচ মাকাল্পদা ওঠিদ লল্পয় ধল্পভ। কাপী ক্রল্পয়ভ ধভ কাপীভ ধবভঘব ষা  বঘবওৎা 

বরল্পয় খদ খদ প্রবযক্ষড  বভল্পিা ষ প্রবযক্ষল্পডভ ব্যস্থা দা ণাওায় প্রবযক্ষড ওাব ষওভ লল্পে দা। 

গ) কৃবত্রফ প্রচদদ লায়ঢাওাভী (এএমএনআই) বদল্পয়াল্পক বমম্বঃ কঢ ২৭/০৪/২০১৭ ইাং ঢাবভল্পঔ বত ইদবটল্পধল্পেন্ট 

ধবত্রওায় ৫০ চদ নোবল্পমল্পঝঝভ  ৫০ চদ এমএনআই-এভ বদল্পয়াক বজ্ঞবপ্ত প্রওায ওভা লয়। ঢঔদ উধভেি 

থবাগ্যঢা ম্পন্ন প্রণীভ অপাল্প এএমএনআইল্পতভ বদল্পয়াক ি দা লয়াভ ওাভল্পড কঢ ২০/০২/২০১৮ ইাং ঢাবভল্পঔ 

পুদঃবদল্পয়াক বজ্ঞবপ্ত প্রওায ওল্পভ বদল্পয়াক প্রতাদ ওভা লয়। কঢ ২৫/০২/২০১৯ ইাং ঢাবভল্পঔ প্রওল্পেভ আঢায় 

বদল্পয়াককৃঢ ৫০ চদ এএমএনআই-থও আল্পভা তক্ষ  ভদ্ধ ওভাভ চন্য প্রওল্পেভ আঢায় থধযাকঢ প্রবযক্ষড  

বভল্পিা ষ থওা ষ বলল্পল্প দুটি ব্যাল্পঘ (২৫ চদ ওল্পভ এও ব্যাঘ) থদাড়ী উধল্পচমাভ অথীদ ভৄশুবে দাফও স্থাল্পদ 

অবস্থঢ গ্রীদনাবফ ষাং থওা-অধাল্পভটিপ থাাইটি বমঃ দুগ্ধ যীঢমীওভড থওল্পন্দ্রভ ফাধ্যল্পফ প্রণফ ব্যাল্পঘভ প্রবযক্ষড 

থনব্রুয়াবভ ফাল্প ম্পন্ন ওভা লল্পয়ল্পঙ। াওী ২৫ চল্পদভ প্রবযক্ষড ম্পন্ন লল্পয়ল্পঙ।    

ঘ) প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ ক্রয়কৃঢ কাপীভ ভতুে লল্পম ওভডীয়ঃ ফায় বফবঢভ তস্যল্পতভ প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ ক্রয়কৃঢ কাপীভ 

দুখ ষঝদা চবদঢ ওাভল্পড া উধওাভল্পপাকীভ উতাীদঢাভ ওাভল্পড ভতুে লল্পম ঋড আতায় ওাব ষক্রফ বওপাল্প ম্পন্ন ওভা 

লল্প এ াংক্রান্ত থওাল্পদা দীবঢফামা বটবধবধল্পঢ উল্পল্লঔ থদই। এচন্য কাবতধশুভ ীফা বরল্পয় চাঢীয় ধব ষাল্পয় 

প্রল্পয়াচদীয় ধতল্পক্ষধ গ্রলড ওভা লয়বদ নল্পম ভতুেচবদঢ ওাভল্পড প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ ক্ষবঢগ্রস্ত তস্যল্পও লায়ঢাভ চন্য 

ফাল্পয়ভ বল্পযর লায়ঢা ঢলবম কঞদ ওভা প্রল্পয়াচদ। 

ঙ) াচাভচাঢওভল্পড ব্যঢেয়ঃ উধওাভল্পপাকী তস্যল্পতভ ক্রয়কৃঢ কাপী থণল্পও কল্পড় প্রবঢবতদ প্রায় ৬.৬ বমঝাভ দুথ 

উৎধাতদ লল্পয় ণাল্পও। প্রায় ওম উধওাভল্পপাকী ঢাল্পতভ ধামদকৃঢ কাপী থণল্পও উৎধাবতঢ দুথ স্থাদীয় াচাল্পভ ববক্র 

ওল্পভ ণাল্পওদ। াচাভ ঘাবলতাভ উধভ বদপষভ ওল্পভ উৎধাবতঢ দুল্পথভ প্রাবঢষ্ঠাবদও াচাভচাঢওভল্পড ধব ষাপ্ত ধতল্পক্ষধ 

এঔদ ধব ষন্ত গ্রলড ওভা লয় বদ। অবঢত্ত্বভ দুল্পথভ াচাভচাঢওভল্পড প্রল্পয়াচদীয় ধতল্পক্ষধ গ্রলড ওভা দা লল্পম প্রবঢটি 

ফায় বফবঢভ তস্যল্পতভ ক্রয়কৃঢ কাপী থণল্পও উৎধাবতঢ দুথ াচাভচাঢওভল্পডভ সুব্যস্থা দা ণাওাভ অপাল্প 

উধওাভল্পপাকীভা দায্যভল্য লল্পঢ বিঢ লল্পঢ ধাল্পভ।                          
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চ) ঋড আতায় ওাব ষক্রফ: প্রওে অবন থণল্পও প্রাপ্ত ঢথ্য  ল্পভচবফল্পদ ধবভতয ষদ ওাল্পম থতঔা বায় থব, ওম ফায় 

বফবঢল্পঢ কঢ ২৫ থনব্রুয়াবভ, ২০১৯ থণল্পও বতবদও ২০০ ঝাওা ঋড আতায় ওাব ষক্রফ শুরু লল্পয়ল্পঙ। প্রবঢটি বফবঢভ 

ব্যবপ্ত বস্তৃঢ লয়ায় ১টি উধল্পচমায় ২টি বফবঢভ প্রবঢটি বফবঢভ তস্যল্পতভ ওাঙ থণল্পও প্রবঢবতদ ২০০ ঝাওা ওল্পভ 

ঋড আতায় ওভা এওচদ নোবল্পমল্পঝঝল্পভভ ধল্পক্ষ ওিাধ্য। এঙাড়া অল্পদও তস্য ঢাল্পতভ উৎধাবতঢ দুথ প্রাবঢষ্ঠাবদও 

বধডল্পদভ ওাভল্পড দুথ ববক্রভ অণ ষ প্রবঢবতদ ধাল্পেদ দা—এওম তস্যল্পতভ চন্য বটবধবধ অনুবায়ী বতবদও বপবিও 

ঋড ধবভল্পযাথ াস্ত েঢ দয়। এওম ওাভল্পড স্থাদীয় ধব ষাল্পয়ভ ফায় ওফ ষওঢষাভ েবঢল্পঢ াপ্তাবলও বপবিল্পঢ 

ঋড আতায় ওাব ষক্রফ ধবভঘাবমঢ লল্পে, বা বটবধবধভ ব্যঢয়। ঢল্প াস্তঢাভ বদবভল্পঔ অধবভলাব ষ। এফঢাস্থায় 

প্রওল্পেভ বটবধবধল্পঢ াংল্পযাথবদ এল্পদ বতবদও ঋড আতায় ওাব ষক্রল্পফভ ধবভল্পঢষ াপ্তাবলও ঋড আতায় ওাব ষক্রল্পফভ 

াংস্থাদ ভাঔা প্রল্পয়াচদ। ঔাফাভ ধবভতয ষদওাল্পম এও প্রল্পশ্নভ চাল্প বওছু বওছু উিভতাঢা ল্পমল্পঙদ থব, ওদা ক্রল্পয়ভ 

ঋড াংক্রান্ত চুবি স্বাক্ষভ ওভল্পম ঢাভা চুবিটি ধল্পড় থতল্পঔদবদ। ঢল্প চুবিভ ববপন্ন বতও বণা: ঋল্পডভ ধবভফাড, 

উল্পেশ্য, ধবভল্পযাথ ওাম, াবপষ ঘাল্পচষভ ধবভফাড ইঢোবত ঢাভা ঠিওই চাল্পদদ। ওাভড ফায় বপাল্পকভ অবনাভভা 

ঢাল্পতভ এ বরল্পয় চাবদল্পয় থতদ। পবষ্যল্পঢ থওাদ চটিমঢা সৃবি দা লয় এ উল্পেল্পশ্য ফায় অবনাভ/নোববমল্পঝঝভ 

চুবিটি ঋড গ্রলীঢাল্পতভ ধল্পড় থযাদাল্পঢ ধাল্পভদ। 

ছ) প্রাবডম্পত অবথতপ্তভ থণল্পও ভভালকৃঢ এনএফবট থপবক্সদ প্রাবপ্ত  এভ ওাব ষওাবভঢা: পৄঝ এোে ফাউণ বটবচটি 

পাইভা চবদঢ থভাক। াথাভডঢ ৬টি থস্ট্রল্পভইদ িাভা এই থভাকটি লল্পয় ণাল্পও। বওন্তু াাংমাল্পতয প্রাবডম্পত অবথতপ্তভ 

থণল্পও ভভালকৃঢ থপবক্সদটি ৩টি থস্ট্রল্পভইল্পদভ বধভীল্পঢ ওাব ষওভ। নল্পম প্রাবডম্পত অবথতপ্তভ থণল্পও ভভালকৃঢ 

থপবক্সদটি িাভা পৄঝ এোে ফাউণ বটবচটি ম্পূড ষরূল্পধ বদভাফয় ওভা ি দয়। ঢাই চরুভীল্পক্ষল্পত্র আফতাদীভ সুল্পবাক 

 পবষ্যল্পঢ থতল্পয উৎধাতদ প্রল্পয়াচদ। 

 

৪.2 এবক্সঝ প্লোদ ধব ষাল্পমাঘদা 
 

প্রওল্পেভ বটবধবধ থফাঢাল্পও সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ ধবভঘাবমঢ দুগ্ধ ফায় উন্নয়দ আঢষও ঢলবম ব্যলাল্পভ 

উল্পেশ্য লল্পে দুগ্ধ ফাল্পয়ভ ওাব ষক্রফ ম্প্রাভড  থটইভী এন্টাভপ্রাইচ থটপমধল্পফন্ট। থ থাভাাবলওঢায় এ ঢলবল্পমভ 

সুবথাল্পপাকী লল্প “উন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদ বাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ” প্রওে এভ 

আঢায় কঠিঢ ১০০ টি ফায় বফবঢভ বদ্যফাদ  পবষ্যঢ তস্যকড বাভা এমাওাভ স্থায়ী াবন্দা, ওফ ষক্ষফ য়ল্পভ 

ধবভশ্রফী দাভী, ইবঢাঘও ফল্পদাপাাধন্ন ফবলমা তস্য এাং প্রওের্ভি এমাওায় থটইভী এন্টাভপ্রাইচ থটল্পপমধল্পফন্ট  

ম্প্রাভডভমও ওাল্পচ উল্পদ্যাকী ফায় বফবঢ।  ফায় বফবঢভ উল্পেশ্য লল্পমা প্রওে এমাওাভ ঔাফাভীল্পতভ ওদা 

াংগ্রল, প্রচদদ স্বাস্থে  বঘবওৎা লায়ঢা, উৎধাবতঢ দুল্পথভ ফাদ াংভক্ষড  াচাভচাঢওভল্পডভ সুবথা সৃবি এাং 

কাপী ধামল্পদভ উৎকৃি অনুযীমদ বরল্পয় ব্যালাবভও প্রবযক্ষড প্রতাদ, ব্যবি তল্পস্যভ থক্ষল্পত্র ঋড গ্রলল্পডভ ঢাবভঔ লল্পঢ 

ল্প ষাচ্চ ১২ (াভ) ফা ফয় অবলঢ লয়াভ ধভ লল্পঢ ফাবও ৪,০০০/-ঝাওা লাল্পভ ম্পত লায়ঢা/ ঋল্পডভ আম 

ধবভল্পযাথ ওভল্পদ। আতায়কৃঢ ঋল্পডভ ঝাওা “সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ ধবভঘাবমঢ দুগ্ধ ফায় উন্নয়দ অঢওষ ঢলবম” 

বযল্পভাদাল্পফ ধবভঘাবমঢ ব্যাাংও বলল্পল্প চফা লয়। াংবিি উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষা, বফবঢল্পঢ বদল্পয়াককৃঢ 

নোববমল্পঝঝভল বফবঢভ ব্যাস্থাধদা ওবফটি বঢভডকৃঢ ঋড আতাল্পয়ভ তাবয়ত্ব ধামদ ওল্পভদ। বদল্পে প্রওল্পেভ এবক্সঝ 

প্লোদ গুল্পমা আল্পমাঘদা ওভা লল্পমা: 
 

 প্রওের্ভি এমাওায় কঠিঢ ১০০টি ফায় বফবঢভ ঘমফাদ ম্পত লায়ঢা ধবভঘামদাভ চন্য াংবিি উধল্পচমায় 

সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ ধবভঘাবমঢ দুগ্ধ ফায় উন্নয়দ আঢওষ ঢলবম” বযল্পভাদাল্পফ এওটি ওল্পভ ব্যাাংও বলা 

ণাওল্প। উি ব্যাাংও বলাভল অবঢবভি বদন্ধও (ইবধবধ)/প্রািদ প্রওে ধবভঘামল্পওভ স্বাক্ষল্পভ প্রঘবমঢ লল্প 

এাং বঢবদ ধবভঘামও, দুগ্ধ ফায় উন্নয়দ আঢওষ ঢলবম বলল্পল্প অবলঢ লল্পদ। এ দুটি ব্যাাংও বলল্পল্প 

াংভবক্ষঢ ঝাওাভ াবপ ষ ঘাচষল বলা াংভক্ষড ওভা লল্প। 

 আঢওষ ঢলবল্পমভ উৎ লল্প “ঊন্নঢ চাল্পঢভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ 

উন্নয়দ” যীর ষও প্রওে এভ ভৄতয় ম্পত লায়ঢা ঢলবম। প্রওল্পেভ ভৄতয় ঢলবম  াবপ ষ ঘাচষ উল্পল্লবঔঢ দুটি 

ব্যাাংও বলল্পল্প স্থাদান্তবভঢ লল্প। এওটি বলাল্প আতায়কৃঢ আম অণ ষ  অধভটিল্পঢ াবপ ষ ঘাচষ চফা লল্প। 

প্রওে ওামাল্পন্ত উপয় বলা স্থাদীয়পাল্প ইউব  বটব এভ স্বাক্ষল্পভ ধবভঘাবমঢ লল্প। 

 াবপষ ঘাল্পচষভ আয়/ব্যয় ব্যস্থাটি অাংযগ্রলডভমও ওভাভ সুবথাল্পণ ষ বফবঢভ বদ্ধান্ত থভজুবমউযদ আওাল্পভ ইউব 

ভাল্পভ চফা ওভাভ বথাদ ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ বা অবটল্পঝ থতঔা লল্প। 
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 প্রওে ঘমাওামীদ ফল্পয় ভােকৃঢ অণ ষ াংবিি বফবঢল্পঢ ব্যহৃঢ লল্প। ঢল্প দুগ্ধ ঔাল্পঢভ উন্নয়দ  ম্প্রাভড 

 ওাব ষক্রল্পফভ নমঢাভ মল্পক্ষে অবথওঢভ িাদাফয় এমাওায় ঢলবম স্থাদান্তবভঢ ওভা বাল্প। 

 প্রওে ফাপ্ত ধভ ষঢী ফল্পয় ঢলবম ধবভঘামদা ওাব ষক্রফ ঘমফাদ ওাব ষক্রল্পফভ থাভাাবলওঢা ভক্ষায় বদবফি 

প্রল্পয়াচদীয় ওাব ষাবত ধবভঘামদাভ চন্য ফায় অবথতপ্তল্পভভ অবঢবভি বদন্ধও (ইবধবধ) / প্রািদ প্রওে ধবভঘামও 

অনুল্পফাতদওাভী ওতৃষধল্পক্ষভ তাবয়ত্ব ধামদ ওভল্পদ। ঢাল্পও প্রল্পয়াচদীয় ওাল্পচ  লায়ঢা প্রতাদ ওভল্প ফায় 

অবথতপ্তল্পভভ প্রওে াস্তায়দ  ফবদঝবভাং যাঔা।  

 প্রওল্পেভ আঢায় বদল্পয়াবচঢ নোববমল্পঝঝভকড উধভেিঢাভ বপবিল্পঢ দতুদপাল্প প্রওে ফাবপ্তভ ঢাবভঔ লল্পঢ 

অস্থায়ী বপবিল্পঢ ঘাকুবভল্পঢ লাম লল্পদ এাং আতায়কৃঢ াবপ ষ ঘাচষ লল্পঢ বদল্পয়াকধল্পত্র উল্পল্লবঔঢ ধবভফাল্পড থঢদ 

পাঢা গ্রলল্পড অিীওাভদাফা প্রতাদ ওভল্পদ। উি নোববমল্পঝঝভকড বণাভীবঢ পূল্প ষভ ন্যায় বফবঢভ থযয়াভ িয় 

আতায়, থভওট ষ ধত্র বমবধদ্ধওভড, ঋড  াবপ ষ ঘাচষ আতায়  ব্যাাংল্পও চফা গ্রলড ওভদ এাং উধল্পচমা ফায় 

ওফ ষওঢষাভ বদওঝ ওাব ষ াংবিি ওম বভল্পধাঝ ষ ওভল্পদ। থওাদ বফবঢল্পঢ থনববমল্পঝঝল্পভভ ধত শূন্য লল্পম ফায় 

অবথতপ্তভ ফন্ত্রডামল্পয়ভ ধব ষায়ক্রল্পফ শূন্য ধত পূভল্পডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভল্প। বফবঢভ চন্য এওই পাল্প ধশুধামদ 

লওাভী বদল্পয়াক ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ এাং ঢাভা বদথ ষাবভঢ বন বদল্পয় থা বতল্পঢ ধাল্পভদ।   

 বফবঢভ ঋড ওাব ষক্রফল অন্যান্য ওাব ষাবত সুষ্ঠপাল্প ম্পাতল্পদভ সুবথাল্পণ ষ উধল্পচমা ফায় অবনাল্পভভ 

অনুল্পফাতদক্রল্পফ বফবঢ ওতৃষধক্ষ স্থাদীয়পাল্প এওচদ ঔেওামীদ ওফ ষঘাভী বদল্পয়াক বতল্পঢ ধাভল্পদ। আতায়কৃঢ 

াবপ ষ ঘাচষ লল্পঢ ঢাভ থঢদ প্রতাদ ওভা লল্প 

 ফায় অবথতপ্তল্পভ াংবিি যাঔা ফাঞ ধব ষাল্পয় ম্পত লায়ঢা ঢলবম ওাব ষক্রফ বদয়বফঢ ঢতাভবওভ তাবয়ত্ব ধামদ 

ওভল্প। াংবিষ্ঠ থচমা  উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষা স্থাদীয় ধব ষাল্পয় ম্পত লায়ঢা ঢলবম বঢভদ, ঢলবল্পমভ 

বণবণ ব্যলাভ  আতায় ল াফবগ্রওপাল্প বফবঢভ ওাব ষক্রফ ঢতাভবও ওভল্পদ এাং বদথ ষাবভঢ ঙল্পও প্রবঢফাল্প 

অগ্রকবঢ প্রবঢল্পতদ ফায় অবথতপ্তল্পভ াস্তায়দ  ফবদঝবভাং যাঔায় থপ্রভড ওভল্পদ। 

 এওটি বফবঢল্পঢ ১০০ চদ তল্পস্যভ ২,০০,০০০ ঝাওা ওল্পভ ২ থওাটি ঋল্পডভ ২% াবপ ষ ঘাচষ বলল্পল্প বফবঢভ 

অাংল্পয ৪,০০,০০০ ঝাওা চফা লল্প। এওচদ নোল্পবমল্পঝঝল্পভভ থঢদ ২০,০০০ ঝাওায় উন্নীঢ ওভা লল্পমল্প এল্পঢ 

২,৪০,০০০ ঝাওা ব্যয় লয়। সুঢভাাং প্রবঢ ২টি বফবঢ া প্রবঢ উধল্পচমায় ১ চদ নোল্পবমল্পঝঝভ  ১ চদ 

এএমএনআই এভ থঢদ পাঢা লল্পচই এই আয় থণল্পও বদ ষাল ওভা বাল্প। থই াল্পণ অন্যান্য আনুাাংকীও ব্যয় 

 বদ ষাল ওভা বাল্প। 

 আঢষও ঢলবম ওাব ষক্রল্পফভ অগ্রকবঢ প্রবঢ বঢদ ফা অন্তভ ধল্লী উন্নয়দ  ফায় বপাকল্পও ফায় অবথতপ্তভ 

ওতৃষও অবলঢ ওভা লল্প। 
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ধিফ অধ্যায় 

 

SWOT বল্পিরড 

 

উধওাভল্পপাকীভ ওাঙ থণল্পও ফীক্ষাভ প্রশ্নাবমভ ফাধ্যল্পফ প্রওল্পেভ ম (Strength), দু ষম (Weakness), সুল্পবাক 

(Opportunity)  ঝুঁবও (Threat) বল্পিরল্পডভ চন্য ঢথ্যাংগ্রল ওভা ল‡q‡Q, ঢাঙাড়া এনবচবট  থওআইআই-এভ 

ফাধ্যল্পফ SWOT বল্পিরড ওভা ল‡q‡Q। ববপন্ন প্রশ্নাবম থণল্পও প্রাপ্ত ঢথ্যগুল্পমা ফিয় ওল্পভ SWOT we‡kølY 
cÖwZ‡e`b •Zwi Kiv n‡q‡Qt 
 

৫.1 cÖK‡íi mej w`Kmg~n  
 

cÖK‡íi wewfbœ Kg©Kv‡Ûi A‡bK¸‡jv ¸iæZ¡c~Y© mej w`K mgxÿvi gva¨‡g mbv³ Kiv n‡q‡Q| G‡`i g‡a¨ cÖavb 
cÖavb kw³kvjx w`K¸‡jv n‡jv t 
 

ও) ফায় বপবিও কাপী ধামদ: প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ গ্রাফীড ফাল্পচভ সুবথাবিঢ দাভীল্পতভ ফায় বফবঢল্পঢ 

এওঢাদ্ধ ওল্পভ কাপী ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ ঢাল্পতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়ল্পদ যবি থবাকাল্পদা ি লল্পে। 

ঔ) গ্রাফীড দাভীল্পতভল্পও কাপী ধামদ বরল্পয় প্রবযবক্ষঢ ওভা: প্রওে ওাব ষক্রল্পফভ অাংয বলল্পল্প ফায়ী দাভীল্পতভ বফবঢ 

ব্যস্থাধদা  কাবত ধশু মামদ ধামল্পদ প্রবযক্ষড প্রতাল্পদভ ফাধ্যল্পফ ফায় বপবিও আবণ ষও থমদল্পতদ  কাপী ধামল্পদ 

ঢাল্পতভ তক্ষঢা াড়াল্পদা লল্পে। 

ক) দাফফাত্র াবপ ষ ঘাল্পচষ সুতভৄি ঋড সুবথা: গ্রাফীড সুবথাবিঢ দাভী তস্যল্পতভল্পও প্রওে লল্পঢ থওাদরুধ সুত বলীদ 

দাফফাত্র াবপ ষ ঘাল্পচষ (৪%      ২%                      ) ১২০০০০ (এও মক্ষ বয লাচাভ) ঝাওা ঋড 

সুবথা থতয়া লল্পে, বা প্রওল্পেভ যবিযামী বতওগুল্পমাভ ফল্পধ্য অন্যঢফ।  

খ) চাফাদঢবলীদ ঋড সুবথা: গ্রাফীড সুবথাবিঢ ফবলমাভা প্রওে লল্পঢ চাফাদঢ বলীদ এও মক্ষ বয লাচাভ 

(১,২০,০০০) ঝাওাভ ঋড সুবথা ধাল্পেদ, বা প্রওল্পেভ যবিযামী বতওগুল্পমাভ ফল্পধ্য অন্যঢফ। 

গ) ঋড আতাল্পয়ভ সুবদবত ষি দীবঢফামা বদ্যফাদ ণাওা: প্রওে সুবথাল্পপাকী তস্যল্পতভ থব ঋড প্রতাদ ওভা লল্পে া লল্প 

ঢা ওদা থওদাভ এও ৎভ ধভ (কাপী লয়াভ ধভ) লল্পঢ কাপী প্রবঢ ১০০/- (এওযঢ) ঝাওা প্রওল্পেভ বদল্পয়াককৃঢ 

নোবল্পমঝভ-এভ ফাধ্যল্পফ আতায় ওল্পভ ঢা ব্যাাংও এওাউল্পন্ট চফা ভাঔাভ সুবদবত ষি দীবঢফামা বদ্যফাদ ণাওায় 

তস্যল্পতভ ওাঙ থণল্পও ঋড আতায় বদবশ্চঢ ওভা ি লল্পে া লল্প বা প্রওল্পেভ অঢেন্ত পাল্পমা বতও। 

ঘ) তস্যল্পতভ চন্য ঋড ধবভল্পযাল্পথ এও ঙল্পভভ থগ্র বধবভট সুবথা: প্রওে লল্পঢ ঋড প্রাবপ্তভ এও ঙভ ধভ লল্পঢ 

তস্যল্পতভ ক্রয়কৃঢ কাপীভ উৎধাবতঢ দুথ ববক্রভ অণ ষ লল্পঢ ঋল্পডভ অণ ষ ধবভল্পযাল্পথভ ব্যস্থা, অণ ষাৎ এও ঙল্পভভ থগ্র 

বধবভট সুবথা বদ:ল্পন্দল্পল প্রওে উধওাভল্পপাকীল্পতভ চন্য যবিযামী বতও।  

ঙ) তস্যল্পতভ ঔাফাভ ব্যস্থাধদা  ঋড ওাব ষক্রফ ঢতাভবওভ চন্য নোবটিল্পঝঝভ-এভ বদল্পয়াক:  স্থাদীয় ধব ষাল্পয় প্রওল্পেভ 

আঢাথীদ প্রবঢ ২টি বফবঢভ ফায় ওাব ষক্রফ, কাবতধশু মামদ-ধামল্পদভ ধবভল্পয ঢতাভবও এাং বফবঢভ ঋড 

ওাব ষক্রফ ধবভঘামদাভ চল্পন্য এওচদ নোববমল্পঝঝভ বদল্পয়াক থতয়া লল্পয়ল্পঙ। বা াথাভড কাবতধশু ঔাফাভ ব্যস্থাধদাভ 

থঘল্পয় ব্যবঢক্রফ  উধওাভল্পপাকীল্পতভ থা প্রাবপ্তভ চন্য এওটি অঢেন্ত ওাব ষওভ ব্যস্থা। 

চ) তস্যল্পতভ কাবতধশুভ বঘবওৎা  কৃবত্রফ প্রচদল্পদ লায়ঢাভ চন্য এএমএনআই-এভ বদল্পয়াক: ফায় বফবঢভ 

তস্যল্পতভ ধামদকৃঢ কাবতধশুভ বঘবওৎা, কৃবত্রফ প্রচদদ এাং স্বাস্থে ধবভক্ষা ওভাভ চন্য প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ প্রবঢ 

২টি বফবঢভ চন্য এওচদ কৃবত্রফ প্রচদদ লায়ঢাওাভী (এএমএনআই) বদল্পয়াক থতয়া লল্পয়ল্পঙ—বা উধওাভল্পপাকী 

তস্যল্পতভ কাবতধশু বঘবওৎা  কৃবত্রফ প্রচদদ থা ওাব ষক্রফল্পও লচঢভ ওভল্পঙ।  

ছ) প্রওল্পেভ সুবদবত ষি এবক্সঝ প্লোদ বদ্যফাদ ণাওা: প্রওে সুবথাল্পপাকী তস্যল্পতভ বদওঝ লল্পঢ আতায়কৃঢ ঋল্পডভ অণ ষ 

প্রওল্পেভ বটবধবধ থফাঢাল্পও সুবথাবিঢ ফবলমাল্পতভ ধবভঘাবমঢ দুগ্ধ ফায় উন্নয়দ আঢষও ঢলবম ব্যলাল্পভভ 

ফাধ্যল্পফ দুগ্ধ ফাল্পয়ভ ওাব ষক্রফ ম্প্রাভড  থটইভী এন্টাভপ্রাইচ থটপমধল্পফন্ট বরল্পয় ধবভওেদা বঢবভ ওল্পভ 

প্রওল্পেভ চন্য সুবদবত ষি এবক্সঝ প্লোদ ণাওা প্রওল্পেভ যবিযামী বতওগুল্পমাভ অন্যঢফ। ঢল্প প্রওল্পেভ আঢায় কঠিঢ 
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বফবঢগুল্পমা আঢষও ঢলবম ব্যস্থাধদায় থওম ফায় অবথতপ্তল্পভভ ওফ ষওঢষাল্পতভ বদভেি দা ওল্পভ বফবঢভ 

প্রবঢবদবথভ অাংযগ্রলড বদবশ্চঢ ওভা াঞ্ছদীয়। 

জ) ওফ ষাংস্থাদ সৃবি, আয় বৃবদ্ধ  চীদফাদ উন্নয়দ: কাবত ধশু ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ প্রওে সুবথাল্পপাকীল্পতভ ধবভাল্পভভ 

তস্যল্পতভ আত্মওফ ষাংস্থাদল এমাওায় অল্পন্যভ ওফ ষাংস্থাদ সৃবি এাং তস্যল্পতভ াংবিি কাপীভ দুথ ববক্র  াছুভ 

বৃবদ্ধভ ফাধ্যল্পফ আয় বৃবদ্ধ ধাল্পে এাং প্রওে সুবথাল্পপাকীল্পতভ চীদ ফাদ উন্নঢ লল্পে।  

ঝ) সুবথাল্পপাকীল্পতভ পুবিফাদ উন্নয়দ: কাবত ধশু ধামল্পদভ ফাধ্যল্পফ প্রওে সুবথাল্পপাকীল্পতভ ধবভাভ ধব ষাল্পয় দুল্পথভ 

প্রাপ্যঢা বৃবদ্ধ ধায়াভ াল্পণ াল্পণ ধবভাল্পভভ ওম তস্যল্পতভ আল্পকভ তুমদায় থবয ধবভফাল্পড দুথ  দুগ্ধচাঢ ধণ্য 

থপাল্পকভ ফাধ্যল্পফ সুরফ ঔাদ্য গ্রলড  পুবি ফাদ উন্নয়দ লল্পে। 

ঞ) পু ুঁবচ  ভমথদ সৃবি  িয় বৃবদ্ধ: গ্রাফীড সুবথাবিঢ দাভী তস্যল্পতভল্পও প্রওে লল্পঢ সুতবলীদ ঋল্পডভ অল্পণ ষ ওদা 

ক্রয় ওভাভ ফাধ্যল্পফ ঢাল্পতভ পুবিঁ  ভমথদ সৃবি লল্পে। এঙাড়া ধাবমঢ কাপী লল্পঢ প্রাপ্ত দুথ ববক্র ওল্পভ অবচষঢ আয় 

লল্পঢ িয় ওভাভ প্রডঢা বৃবদ্ধ ধাল্পে, বা গ্রাফীড সুবথাবিঢ দাভীল্পতভ ামম্বী লল্পে ভাবভ লায়ঢা ওভল্পঙ। 

ট) সুবথাবিঢ দাভীল্পতভ ম্পল্পতভ ফাবমওাদা সৃবি  বদ্ধান্ত গ্রলল্পডভ ক্ষফঢা বৃবদ্ধ: গ্রাফীড সুবথাবিঢ দাভী 

তস্যল্পতভল্পও প্রওে লল্পঢ ১,২০,০০০ (এও মক্ষ বয লাচাভ) ঝাওা ঋড সুবথা বদল্পয় দুইটি ওদা াছুভ ক্রল্পয়ভ 

ফাধ্যল্পফ ধক্ষান্তল্পভ প্রবঢটি তস্যই ১২০০০০ ঝাওা ম্পল্পতভ ফাবমও লল্পে। বাভ নল্পম ধবভাল্পভভ তস্য বদ্ধান্ত 

গ্রলল্পড উি দাভী তল্পস্যভ গ্রলডল্পবাগ্যঢা অল্পদও বৃবদ্ধ থধল্পয়ল্পঙ।  
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ও) ঋল্পডভ ধবভফাল্পডভ অধব ষাপ্তঢা:  প্রওল্পেভ বটচাইদ অনুাল্পভ দুটি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ঋল্পডভ ধবভফাড (১০০ ,০০০ 

ঝাওা  (ঢষফাদ াচাভ ভল্পল্য বল্পণি দয়। এঙাড়া দুু্টি ওদাভ ঔাাভ ক্রল্পয়ভ চন্য আল্পভা বয লাচাভ (২০,০০০) 

ঝাওা ঋড থতয়া লয়। ববত দুইটি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য এ ঋড ীফা ২০১১-১২ অণ ষ ঙল্পভ ঢৎওামীদ াচাভভল্য 

বল্পঘদায় ভল্য বদথ ষাভড ওভা লল্পয়বঙম এাং উি ফল্পয়ভ বদথ ষাবভঢ ভল্যই অত্র প্রওল্পেভ বটবধবধল্পঢ অন্তভূ ষি ওভা 

লয়, বা ঢষফাদ াচাভভল্পল্য ২টি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য বল্পণি দয়। প্রকৃঢধল্পক্ষ ঢষফাদ াচাভভল্পল্য উন্নঢ চাল্পঢভ এও 

(১) ঙভ য়ী ওদা ক্রয় ওভল্পঢ লল্পম প্রবঢটি ওদাভ চন্য ওফধল্পক্ষ  এও মক্ষ (১০০,০০০) ঝাওা প্রল্পয়াচদ। এও 

মক্ষ ঝাওাভ ওল্পফ ভল্পল্য উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা ধায়া থকল্পম ৮-৯ ফাল্পভ থবয য়ল্পভ ওদা ধায়া বাল্প দা া 

থতযীয় চাল্পঢভ ১ ৎভ য়ল্পভ ওদা ধায়া বাল্প। বওন্তু ওফ য়ী ওদা প্রচদল্পদভ ফয় বমবম্বঢ লয়। 

াথাভডঢ: ওফধল্পক্ষ এও (১) ঙভ য়ী ওদা ক্রয় ওভল্পম  ওল্পয়ও ফাল্পভ ফল্পধ্য প্রচদদ ফয় ধায়া বায়।     

                       ১ ঙভ য়ী উন্নঢ চাল্পঢভ প্রবঢটি ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ঢষফাদ াচাভভল্য 

বল্পঘদায় ওফধল্পক্ষ ১০০ ,০০০ ঝাওা  ওল্পভ দুইটি )২(  উন্নঢ চাল্পঢভ ওদাভ চন্য থফাঝ ঋড ীফা দুই মক্ষ 

(২০০,০০০) ঝাওায় উন্নীঢ ওভা প্রল্পয়াচদ।  

ঔ) উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা ক্রয় ওভল্পঢ দা ধাভা: প্রওল্পেভ আঢায় কঠিঢ বফবঢভ তস্যল্পতভ ঋল্পডভ অল্পণ ষ ক্রল্পয়ভ চন্য 

ধব ষাপ্ত াংখ্যও উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা প্রাবপ্ত বদবশ্চঢ লল্পে দা। াচাল্পভ ফয় উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা ধায়া বাল্প দা। 

নল্পম অল্পদও তস্যই থতযীয় চাল্পঢভ ওদা অণা াছুভল কাপী ক্রয় ওভল্পঙদ—বা প্রওল্পেভ বটবধবধ’ভ ব্যঢেয়। 

এঙাড়া উন্নঢ চাল্পঢভ ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ঠিও জ্ঞাদ বণা উধভেি চাঢ াঙাই, স্বাস্থে বাঘাই ইঢোবত বরল্পয় ঠিও 

ধভাফয ষ দা ধায়ায় তস্যভা অল্পদও ফয় থতযী চাল্পঢভ ওদা ক্রয় ওভল্পঙদ। 

ক) প্রওে ঢতাবভওভ চন্য বাদালল্পদভ অপ্রতুমঢা: বদয়বফঢ ঢতাভবওভ চন্য নোববমল্পঝঝভল্পতভ বফবঢল্পঢ আা 

বায়াভ বাদালল্পদভ অপা।             ৫০টি উধল্পচমাথীদ ১০০ টি বফবঢভ ওাচওফ ষ ঢতাভবওভ চন্য ৫০ 

চদ নোববমল্পঝঝভ বদল্পয়াবচঢ ণাওল্পম চরুভী টাল্পও সুবথাল্পপাকীল্পতভ বদওঝ ফয় ফল্পঢা থধৌুঁঙাল্পদাভ চন্য 

বাদালল্পদভ ব্যস্থা থদই। অন্যবতল্পও ৫০টি উধল্পচমাভ ফাত্র ২৯টি উধল্পচমায় উধল্পচমা ফায় ওফ ষওঢষাভ চন্য 

প্রওে লল্পঢ ফাত্র ২৯টি ফঝভ াইল্পওম ভভাল ওভা লল্পয়ল্পঙ। াওী উধল্পচমায় থওাদ ফঝভ াইল্পওম ভভাল ওভা 

লয়বদ া প্রওল্পে থওাদ াংস্থাদ থদই। 
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খ) বমল্পম্ব খা ীচ ভভাল: প্রওে ঋল্পড ক্রয়কৃঢ কাবতধশুভ চন্য প্রওে ঋড ধায়া  ওদা ক্রল্পয়ভ প্রায় এও (১) 

ঙভ ধভ প্রওে লল্পঢ খাল্পভ ীচ ভভাল ওভা লল্পয়ল্পঙ এাং প্রওে উধওাভল্পপাকীল্পতভ ফাধ্যল্পফ খা ঘার ল্প ফাত্র 

শুরু লল্পয়ল্পঙ। এঙাড়া উন্নঢ চাল্পঢভ খাল্পভ ীচ ভভাল ওভা লল্পম প্রল্পয়াচদীয় প্রবযক্ষল্পডভ অপাল্প অল্পদও 

উধওাভল্পপাকী তস্য খা ঘাল্পর আযানুরূধ নমানম ধাল্পেদ দা। সুবথাল্পপাকীল্পতভ ফল্পঢ খাল্পভ ীল্পচভ ধাযাধাবয 

প্রওল্পেভ ফাধ্যল্পফ উন্নঢ চাল্পঢভ খাল্পভ ওাটিাং ভভাল ওভা প্রল্পয়াচদ। 

গ) দুল্পথভ াচাভচাঢওভল্পডভ সুবথাভ অপা: বণাবণ প্রবক্রয়ায় কাবতধশুভ দুথ াচাভচাঢওভল্পডভ অপা প্রওল্পেভ 

এওটি ভম ফস্যা। প্রওল্পেভ ঔাফাবভভা প্রবঢ উধল্পচমায় ঝাল্পক ষঝ অনুবায়ী াড়বঢ ২৮০০ বমঝাভ দুথ উৎধাতদ লল্পম 

ঢা াচাভচাঢওভড সুবথা সৃবি লয়বদ। বফল্কবপঝা ঔাফাবভল্পতভ উৎধাবতঢ দুথ বওল্পদ থদয়াভ বরয় প্রওল্পে ণাওল্পম 

াস্তল্প প্রওেভূি  ঊধল্পচমায় বফল্কবপঝাভ ঘমফাদ ওাব ষক্রফ থদই।  বল্পযরঢ: অল্পদও অদগ্রভ উধল্পচমা 

প্রওেভূি লল্পম এ এমাওায় বফল্কবপঝাভ ঘমফাদ ওাব ষক্রফ থদই।  

ঘ) কাবতভ ধশুভ বঘবওৎা  কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ ধব ষাপ্ত সুবথাভ অপা: প্রওল্পেভ আভ এওটি ভম ফস্যা লল্পে কাবত 

ধশুভ বঘবওৎা  কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ চন্য বণাবণ সুল্পবাল্পকভ অপা। এওবতল্পও প্রাডীম্পত বপাক চদম স্বেঢা  

রথ, ভঞ্জাফ, ঝীওা ইঢোবতভ অপাল্প উধওাভল্পপাকীল্পতভ ওাাংবঔঢ থা বতল্পঢ ধাভল্পঙ দা।  

ঙ) কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ চন্য ীল্পফদ াংগ্রল, াংভক্ষড  ধবভলল্পডভ ব্যস্থা দা ণাওা: প্রওল্পেভ অন্যঢফ এওটি ভম ফস্যা 

লল্পমা কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ চন্য ীল্পফদ াংগ্রল, াংভক্ষড  ধবভলল্পডভ চন্য বদথ ষাবভঢ ঢাধফাত্রা বদয়ন্ত্রড ওভাভ মল্পক্ষে 

িীবচাং পোল্পদভ ব্যস্থা দা ণাওা। কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ চন্য উধভেি ীল্পফদ াংগ্রল ওল্পভ বদবত ষি ঢাধফাত্রায় াংভক্ষড 

ওভা ি দা লল্পম শুক্রাণু দি লল্পয় বায়। বাভ ওাভল্পড ওাবিঢ াংওভ চাল্পঢভ াছুভ উৎধাতদ নম দা লল্পঢ 

ধাল্পভ। 

চ) ওদাভ বলল্পঝ আা  কপষথাভড বদবশ্চঢওভল্পড দু ষমঢা: প্রওল্পেভ আঢায় ওদাভ লীল্পঝ আা এাং কপষথাভড 

বরয়টি বদবশ্চঢওভল্পড বঘভাঘবভঢ বদয়ফ অনুাল্পভ বণাক্রল্পফ ববপন্ন মক্ষড থতল্পঔ  লাঢ ব্যলাভ ওভা লয়। বাভ 

নল্পম অনুফাদ বপবিও নমানম ঠিও দা লল্পঢ ধাল্পভ। এফঢাস্থায় তক্ষ চদম িাভা নম কৃবত্রফ প্রচদদ ম্পন্ন 

 কৃবত্রফ প্রচদল্পদভ ববপন্ন থাধ বঘবিঢ ওভাভ চন্য আদৄবদও বন্ত্রধাবঢ ব্যলাভ ওভাভ বরয়টি প্রওে অবনল্পভ 

ফাধ্যল্পফ বদবশ্চঢ ওভা প্রল্পয়াচদ।  

 

৫.3 cÖK‡íi gva¨‡g m„ó my‡hvMmg~n 
 

cÖKí Kvh©µ‡gi wKQz `„k¨gvb DcKvi QvovI A‡bK¸‡jv my‡hvM Kv‡R jvwM‡q cÖKí n‡Z Av‡iv AwaK Ges 
†UKmB DcKvi cvIqv †h‡Z cv‡i| Gi g‡a¨ me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© my‡hvM n‡jvt 
 
 

 

 

 

 

 

 কাবত ধশু ধামদ ওাল্পচ আত্মওফ ষাংস্থাদ  অন্যল্পতভ ওফ ষাংস্থাদ   

 থকা-ঔাদ্য শ্রবফল্পওভ ওফ ষাংস্থাল্পদভ সুল্পবাক সৃবি 

 দাভীল্পতভ অণ ষ উধাচষল্পদভ সুল্পবাক সৃবি 

 উন্নঢচাল্পঢভ খা ঘাল্পর ওফ ষাংস্থাল্পদভ সুল্পবাক সৃবি 

 ভাঔাল্পমভ ওফ ষাংস্থাল্পদভ সুল্পবাক সৃবি 

 থকায়ামা/ থখারল্পতভ আয় বৃবদ্ধ 

 বফবি উৎধাতদ বৃবদ্ধ  দুথ প্রক্রীয়াওভড (তবথ, ধবদভ  ঙাদা বঢবভ) 

 বচাভ উৎধাতদ, নম নম  বচ ঘাল্পর বচ াভ ব্যলাভ ওল্পভ চবফভ উ ষভঢা ভক্ষা 

 ভান্নাখল্পভভ জ্বামাবদ বলল্পল্প ব্যলাভ ওল্পভ জ্বামাবদ ওাল্পঞভ চন্য কাঙ ওাঝা ওবফল্পয় আদা বা ধবভল্পয ভক্ষায় 

লায়ও লল্প। এওই াল্পণ ঘুল্পঝ বঢবভ ওল্পভ ঔাফাবভ  তবভদ্র দাভীভা াড়বঢ আয় ওভল্পঢ ধাভল্পঙ। দাল্পঝাভ তভ 

উধাল্পচমাভ ওাফাভবতয়া বফবঢল্পঢ এও গৃলওফী ঘুল্পঝ বঢবভ ওল্পভ ফাল্প ১৫০০ ঝাওা াড়বঢ আয় ওভল্পঙ। 

গৃলওত্রী এওচদ ফায়ী ঔাফাবভ ঢাল্পও এই সুল্পবাক বতল্পয়ল্পঙদ।   
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৫.4 cÖK‡íi Rb¨ SzuwKc~Y© w`Kmg~n 
 

cÖK‡í wba©vwiZ jÿ¨ I D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wKQz SzuwK mgxÿvi gva¨‡g wPwýZ Kiv n‡q‡Q| mgxÿvq wPwýZ 
cÖavb cÖavb SzuwKmg~n wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv t 
 

 কাবতধশুভ ীফা সুবথা দা ণাওা: প্রওে থণল্পও থওদা করু ফাভা থকল্পম া চুবভ লল্পম ঔাফাভী থওাদ লায়ঢা 

ধাল্পেদ দা এাং এচন্য থওাদ ীফা সুবথা থদই। প্রওল্পম এভওফ থওাদ সুবথা থদই এাং ীফা থওাম্পাবদ ভল 

এফদ থওাদ ীফা সুবথা থতয় দা। এঙাড়া প্রাকৃবঢও দুল্পব ষাল্পক ক্ষবঢগ্রস্ত লল্পম ঔাফাভী থওাদ লায়ঢা ধাল্পেদ দা 

এাং এচন্য থওাদ ীফা সুবথা থদই।  

 প্রওল্পে বদল্পয়াবচঢ থা প্রতাদওাভী ওফ ষওঢষাল্পতভ ঘাকুবভ থঙল্পড় থতয়াভ প্রডঢা: প্রওল্পেভ নোববমল্পঝঝভ  

এএমএনআই ওফ ষল্পক্ষল্পত্র থল্পভ ভাঔা বাল্পেদা বল্পযরঢঃ প্রঢেন্ত উধল্পচমায়। ঢাভা ড় থওাদ প্রবঢষ্ঠাল্পদ া 

ভওাভী ঘাকুবভল্পঢ া অন্যান্য ঘাকুবভল্পঢ ঘল্পম বায়াভ থঘিা ওল্পভ। নল্পম এওম ধত প্রায়যই শূণ্য লল্পয় বাল্পে 

এাং প্রওে ওাচ ফাভাত্মওপাল্প ববিঢ লল্পে।  
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রষ্ঠ অধ্যায় 
 

সুধাবভযফামা 

 

ঢষফাদ ফীক্ষাভ আঢায় ফাঞ ধব ষায় থণল্পও গৃলীঢ ঢথ্য, ফাঞ ধব ষাল্পয়ভ ওফ ষযামাভ থিওল্পলাল্ডাভল্পতভ ফঢাফঢ, প্রণফ 

বিঢীয়  চূড়ান্ত ঔড়া প্রবঢল্পতল্পদভ ধভ থঝওবদওোম  বিয়াবভাং ওবফটি  চাঢীয় ধব ষাল্পয়ভ ওফ ষযামায় প্রতি 

ফঢাফল্পঢভ বপবিল্পঢ প্রওে াংবিি ওতৃষধক্ষ বণা ধল্লী উন্নয়দ  ফায় বপাক, ফায় অবথতপ্তভ, প্রওে অবন  

আইএফইবটভ বল্পঘদাভ চন্য ফীক্ষাভ সুধাবভযভল বদল্পে বড ষঢ লল্পমাঃ   

1.                                                               প্রওল্পেভ আঢায় কঠিঢ 

বফবঢগুল্পমা আঢষও ঢলবম ব্যস্থাধদাভ বদবফল্পি উি ব্যস্থাধদা ওবফটি’থঢ থচমা ফায় ওফ ষওঢষা, উধল্পচমা 

ফায় ওফ ষওঢষা ঙাড়া বফবঢভ প্রবঢবদবথ ভাঔাভ বরয়টি বদবশ্চঢ ওভা আশ্যও     -৬৯       -৫.১    

ঝ]। 

2.                                                                                       

                          প্রল্পয়াচদীয় ঝীওা  চরুভী রথল কৃবত্রফ প্রচদদ লায়ঢাওাভীল্পতভ চন্য 

প্রল্পয়াচদীয় প্রবযক্ষড, বঘবওৎা ভঞ্জাফাবত (বওঝ ক্স)  বাদালদ ল আনুািীও সুবথাবত বদবশ্চঢ ওল্পভ থভাক 

প্রবঢল্পভাথ  প্রাণবফও বঘবওৎা লচঢভ ওভা        [পৃষ্ঠা-৭১, অনুল্পেত ৫.২ (ঘ)]।  

3.                                                                                   

          -                                                                       

ওতৃষও                           ফায় অবথতপ্তভ এভ ফাধ্যল্পফ   ত-াং                    

                           -৭১        ৫.২   ]   

4.                                                                         প্রওে থণল্পও খা 

ঘাল্পরভ চন্য প্রবঢঙভ খাল্পভ ীচ/ওাটিাং ভভাল ওভাল খা ঘাল্পরভ উধভ প্রল্পয়াচদীয় প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা 

       [পৃষ্ঠা-৭১, অনুল্পেত ৫.২ (খ)]।  

5.                                                                                         

                                                                    ২-৩           

                                   ১০-১৫                                         

       [পৃষ্ঠা-৬৬, অনুল্পেত ৪.১ (খ)]  

6.                                                                                       

                                    াব ষও     মাল্পপভ                              

        

7.                                                                                   

                                                      লায়ঢায় “          ”        

                                                                  [পৃষ্ঠা-৭০, অনুল্পেত 

৫.২ (ঔ)]   

8.                                                                   প্রওল্পেভ আঢায় 

ওদাভ লীল্পঝ আাভ বরয়টি বদবশ্চঢওভড  তক্ষ চদম িাভা কৃবত্রফ প্রচদদ ম্পন্নওভড  কপষথাভড ধভীক্ষায় 

আদৄবদও বন্ত্রধাবঢ ব্যলাভ ওভাভ বরয়টি                      -৭১        ৫.২      

9.                                                                     প্রওল্পেভ আঢাথীদ 

থচমা  উধল্পচমা ভল্পল উধওাভল্পপাকীল্পতভ কাবতধশুভ যাংওভ চাঢ উৎধাতল্পদভ মল্পক্ষে ীল্পফদ াংগ্রল, াংভক্ষড 

 ধবভলল্পদভ ফাধ্যল্পফ বফবঢভ তস্যল্পতভ াবড়ল্পঢ থধৌুঁঙাল্পদা চন্য প্রওে অবন ওতৃষও বিবচাং পোদ/ িল্পচদ ক্স 

এভ ব্যস্থা ওভা অঢোশ্যও [পৃষ্ঠা-৭১, অনুল্পেত-৫.২ এভ ঙ]। 
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10.                                                                                  এে 

                                               ৬                               

                      চরুভী বথায়                              [পৃষ্ঠা-৬৭, অনুল্পেত-৪.১ এভ ছ]। 

11.                                                           নোববমল্পঝঝভ  কৃবত্রফ প্রচদদ 

লায়ঢাওাভীল্পতভ (এএমএনআই) প্রওে ফাভনঢ বদল্পয়াক ওভা লল্পম এল্পতভ ধত বফবঢল্পঢ ন্যস্ত ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ 

বাল্পঢ এল্পতভ বদল্পয়াল্পক ভওাভী ঘাকুবভভ ববথ প্রল্পবাচে দা লয়। এল্পতভ য় ীফা ভওাভী ঘাকুবভল্পঢ প্রল্পল্পযভ 

অবথও বণা ৩০+ থণল্পও ৪০ ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ। এঙাড়া দূভািল্পমভ প্রাণীল্পতভ ধবভল্পঢষ বদচ থচমাভ প্রাণীল্পতভ 

বদল্পয়াল্পক অগ্রাবথওাভ থতয়া            -৭২       -৫.৪]।  

12.                                                                                      

                                                                                 

                     -৫৪ (      ৩.৪.২ ( )]  

13.                                                                                  

                                      ঝ                                 ভল্পল      

                                                                                    

               [পৃষ্ঠা-৭১, অনুল্পেত ৫.২ (গ)] এাং                                         

                              -৬৬       -৪.১    ]   

14.                      প্রওল্পেভ বটচাইদ অনুাল্পভ উন্নঢ চাল্পঢভ ২টি  ওদা ক্রল্পয়ভ চন্য ঋল্পডভ ধবভফা  

(১০০,০০০ ঝাওা) ঢষফাদ াচাভভল্পল্য               দুইটি (২) ওদাভ চন্য থফাঝ ঋড ীফা দুই মক্ষ 

(২০০,০০০) ঝাওায় উন্নীঢ ওভা আশ্যও [পৃষ্ঠা-৬৬, অনুল্পেত ৪.১ (ঔ) এাং [পৃষ্ঠা-৭০, অনুল্পেত ৫.২ (ও)]।   

15.                                                                            

                                                     -৬৭       -৪.১    ]  

16.                  ’                                                                      

                                                                                

                ’                                           

17.                                                                                   

                                                                                

                         [পৃষ্ঠা-৭০, অনুল্পেত ৫.২ (ক)]   

18.                                                                                         

                                                                                   

                                                                                       

    -৬৬        ৪.১            -৭২       -৫.৪]   

19.                            স্বেঢা  চাবতবলঢাভ স্বাল্পণ ষ চুবি স্বাক্ষল্পভভ ফয় এটি তস্য ওতৃষও ধাঞ 

ওভা া ধাঞ ওল্পভ থযাদাল্পদা বদবশ্চঢ ওভা প্রল্পয়াচদ।  

         

প্রওল্পেভ থযর ২ ঙল্পভ উধল্পভাি সুধাবভযগুল্পমাভ অবথওাাংয াস্তায়দ ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ   প্রওে াংল্পযাথদ  ধভঢী 

প্রওল্পে/ ওাব ষক্রল্পফ বল্পঘদা ওভা থবল্পঢ ধাল্পভ। ফীক্ষাভ াব ষও ধব ষাল্পমাঘদায় থতঔা বায় থব প্রওেটি ঢাভ উল্পেশ্য 

অচষল্পদভ বতল্পও অগ্রভ লল্পে। ঝাল্পক ষঝ থফাঢাল্পও ১০০ টি বফবঢ কঞদ ওভা লল্পয়ল্পঙ ঢল্প প্রবঢ বফবঢল্পঢ ১০০ চদ 

ঝাল্পক ষল্পঝভ তুমদায় ৫০-৭৫ চদ তস্য লল্পয়ল্পঙদ এাং ২৫ চদ ২০১৮ ল্পদ ঋড থধল্পয়ল্পঙদ।  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৮ 

সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা- ২০৭ 

“                                                                 ”            

                           

====================================================== 

                        

াক্ষাৎকায গ্রদণয পূদফ ে রনদজয রযচয় রদন, ভীক্ষায উদেশ্য ম্পদকে তথ্যদাতাদক জানান এফাং তায অনুভরত রনন । 

আরন ফরদত াদযনঃ  

আভায নাভ .............................। 

আরভ এদরি রিরর গ্রু নাভক াংস্থা সথদক। আনাদদয এরাকায় ফাস্তফায়নাধীন উন্নত জাদতয গাবী ারদনয 

ভাধ্যদভ দরযদ্র নাযীদদয জীফনভান উন্নয়ন ও নাযীয ক্ষভতায়ন রফলয়ক একটি প্রকদল্পয রনরফড়      ক্ষণ ভীক্ষা 

কাদজ। প্রকল্পটি ২০১৬-২১ সভয়াদদ ফাাংরাদদ যকাদযয ভফায় রফবাগ ফাস্তফায়ন কযদি এফাং রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য 

আইএভইরি এ ভীক্ষা রযচারনা কযদি ।  

 

প্রকল্পটি এয উদেশ্য াধদন মথামথবাদফ ফাস্তফারয়ত দে রকনা রকাংফা সকানরূ ত্রুটি ফা ভস্যা আদি রকনা ভীক্ষায় 

এটি গুরুত্ব কাদয সদখা দফ মাদত প্রকদল্পয সল দুই ফিদয ভুরভ্রারি দূয কযা মায় এফাং বরফষ্যত প্রকল্প আদযা সুন্দয 

বাদফ ফাস্তফায়ন কযা মায় । আনায সদয়া তথ্য সকফর ভাত্র এই ভীক্ষায প্ররতদফদন ততরযদত ব্যফায কযা দফ এফাং 

আনায নাভ রযচয় সগান যাখা দফ মাদত আনায সকান অকায না য়। এই ভীক্ষা সথদক সকউ ব্যরিগতবাদফ 

উকৃত ফা ক্ষরতগ্রস্ত দফ না তদফ ারফ েকবাদফ কদরয কল্যাণ দফ।   

 

ভীক্ষা কাদজ তথ্য রদদয় দমারগতা কযায জন্য আনাদক রফনীতবাদফ অনুদযাধ কযরি ।  

 

 .০.              

 .                       

 .২                             

 .৩                                                                                                                        

                                                       ঘ        

 .৪                    

১.৫ জাতীয় রযচয়ত্র নাং    

 .৬      ---------------    ছ ।      সভাফাইর নাং-------------------------------   

 .৭                                          ২                       ঘ       

৩                    ৪               ৫              ৬        ৭            

৮     ----------------]  

 

১.৮                       =            ২         , ৩= রফধফা, ৪= তারাক প্রাপ্তা, ৫= রফরেন্ন]  

২.০ Av_©-mvgvwRK Ae ’̄v t  
২.                                 ......   । পুরুল ......।  নাযী ......। ফারক ...।। ফাররকা ... 

২.২                        [‡KvW: 1=AÿiÁvbnxb, 2=<5g †kªYx, 3=< 8g †kªYx, 4=`kg 

†kÖYxi wb‡P, 5=Øv`k †kÖYxi wb‡P, 6=Øv`k †kÖYxi Dc‡i, 7= œ̄vZK]  

 

২.৩               কাযী               ? পুরুল …..  । নাযী ... জন ।  

২.৪        কাযী পুরুদলয        ? (GKvwaK DËi MÖnY‡hvM¨) [‡KvW: 1= w`bgRyi, 2=‡eZbfz³ 

Kg©Pvix, 3=‡QvU e¨emvqx, 4= wiKm¨v/f¨vb PvjK, 5=K…wl Kv‡Ri mv‡_ mshy³, 6= Mvfx 
cvj‡bi mv‡_ hy³, 7= `y» e¨emv‡qi mv‡_ hy³, 8=Ab¨vb¨----------------------]    
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২.৫        কাযী নাযীয          (GKvwaK DËi MÖnY‡hvM¨) [‡KvW: 1= w`bgRyi, 2=‡eZbfz³ 

Kg©Pvix, 3=‡QvU e¨emvqx, 4= wiKm¨v/f¨vb PvjK, 5=K…wl Kv‡Ri mv‡_ mshy³, 6= Mvfx 
cvj‡bi mv‡_ hy³, 7= `y» e¨emv‡qi mv‡_ hy³, 8=Ab¨vb¨-----------------------]  

 

২.৬                                             ২     -      ৩        ৪           ]   

২.৭                            আদি? সিদর  ...............সভদয়   ........................  । 

২.৮   রযফাদযয কতজন রশু কাজ কদয? সিদর ......... জন    সভদয়  ....... জন। (১৫ ফিদযয কভ) 

২.৯  রযফাদযয কতজন সভদয়য ১৮ ফিদযয আদগ রফদয় দয়দি........ জন।  

২.১০  রযফাদযয কতজন সিদরয ২১ ফিদযয আদগ রফদয় দয়দি....... জন।  

২.১১  সকান রফদয়দত সমৌতুক রদদয়দিন ফা রনদয়দিন রক? [দকাি: ১=যাঁ, ২=না] 

৩.০                                     

৩.                                       ছ                      ] 

                          ছ       ২               ছ       ৩             ছ 

      ৪                          ছ       ৫              ৬      ---------------] 

 

৩.২ প্রকল্পভুি                            তা কী?          ১=দরযদ্র নাযী, ২=গাবী ারদন পূফ ে 

অরবজ্ঞতা, ৩=াক্ষযতা, ৪=গাবী ারদন আগ্র, ৫=অন্যান্য ...............................] 

 

৩.৩  দস্য দত ফা ঋণ সদত কাদযা সুারয ফা প্রবাফ রাদগ রক? [দকাি: ১=যাঁ, ২=না]  

৩.৪                                                                    ] 

                                                                ২               

                                      ৩         -             ৪      ----------]   

 

৩.৫  দস্য দত ফা ঋণ সদত সকান ভস্যা য় রক? [দকাি: ১=যাঁ, ২=না]  

৩.৬                                        ছ                      ] 

                                                  -  ছ              

২                                        ৩                     -      

                ৪     ………………………] 

 

৩.৭                                                   

…………………………………………………………………… 

৩.৮                                    ছ             ২০ ৬       ২  ২০ ৭       ৩  

২০ ৮       

 

৩.৯                                                ছ             ২০ ৬       ২  

২০ ৭       ৩  ২০ ৮       

 

৩.১০                                                ছ   ……………………    । 

৩. ১                                           ছ                 ২       

৩. ২                                              ছ                      ] 

                            ২                          ৩                  

         ৪                               ৫                                     

                   ৫        

 

৪.০               -      

৪.১ প্রকদল্পয ঋদণ আরন রক ধযদণয গফারদশু রকদনদিন?                ২       ৩        

 মরদ ফকনা রকদন থাদকন তাদর ফকনা রকদনদিন? ........ টি।  

৪.২  ২  ফকনা                                ছ                                    

 ছ   ২            ছ   ৩      ছ    

 

৪.৩  ফতেভাদন আনায কতটি গরু/ ভরল আদি?  

ধযণ  প্রকদল্পয  প্রকদল্পয নয়  সভাট  

গাবী    

ফকনা    

লাড়    

ভরল     
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৪.৪   ঋণ                                                          ছ               

       ]                   ২                  ৩                    ছ       ৪  

                     ৫                        ৬      …………………..]  

 

৪.৫                                                  ]  

                        ২              ৩             ছ       ৪              

         ছ       ৬     ……………..] 

 

৪.৬                                                        ছ                  

     ছ                     ২      

 

৪.৭                         ছ                  ছ                      ] 

                              ছ       ২                   ছ       ৩         

          ছ       ৪      …….] 

 

৪.৮                              ছ                    ২      

৪.৯                                                            ২                 

          ছ  ৩              -------------------------] 

 

৫.  গাবীয ফাস্থান   

৫.                                                          ঘ    ২  ঘ             ৩  

               ঘ    ৪                     ৫      ……………….] 

 

৫.২           ঘ  য ধযনঃ [দকাি: ১=াকা,   ২=সরভ-াকা,  ৩=সভদে াকা,  ৪=কাঁচা]   

৫.৩                                                                 

                ঘ                     ২        ঘ                                   

          ৩        ঘ                             ৪                            

                     ৫= রাইট ও পযান রদদয়  ৬= প্রাকৃরতক আদরা ফাতাদয ব্যফস্থা কদয  

          ৭  অন্যান্য  ......। (প্রশ্ন কযা িাড়াও সগায়ার ঘয রযদ েন কদয ররখুন এফাং িরফ তুলুন) 

 

৬.০   গফারদ শুয খাদ্য   

৬.১                  রক রক                    ?           ঘা  ... সকরজ  ২  খড় 

...দকরজ।, ৩= দানাদায খাদ্য... সকরজ......। ৪= কচুরয ানা,    ৫= অন্যান্য ............ সকরজ।]   

 

৬.২                                                           ঘ           ২        

                                        ৩      ----------------] 

 

৬.৩  দানাদায                                              

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

৬.৪  আনায গফারদ শুয (সুদয়) ারন সকাথা সথদক সনন? [      ১=নরকূ, ২=াই রাইদনয ারন, 

৩=কুয়া, ৪=খার/রফর/নরদ/ সিাফা, ৫=অন্যান্য ...........................................।] 

 

৬.৫  আনায গরুয ঘাদয উৎস্য রক?                       

       ১=চাল কদয, ২=ক্রয় কদয  ৩=াংগ্র কদয  ৪=অন্যান্য...............................] 

 

৬.৬ গফারদ শুদক রক ঘা খাওয়ান?                      

[দকাি: ১= সনরয়ায/জামু্ব ঘা, ২=াযা, ৩=জাভ োন, ৪=ভুট্টা ঘা, ৪=অন্যান্য..................]  

 

৬.৭  ঘা ম োপ্ত াওয়া মায় রক? [দকাি: ১=যাঁ,   ২= না]    

৬.৮ না াওয়া সগদর সকন মায় না? 

 । ---------------------------------  ২।----------------------------  ৩।------------------------------ 

৭.০                                

৭.১                                             ছ                 ২        

৭.২                                               

                      ২             

 

৭.৩                                                         

                              ২                  ৩         .  .  .  ] 

 

৭.৪                                                                      ২      
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৭.৫                                                    ২      

৭.৬                   -                                               ২       

           ৩                   ৪                                            

 

৭.৭                                                    ছ   

             ছ         ২              ছ         ৩              ছ         

৪      ছ               ।  

 

৭.৮                              দুধ ও খাদ্য                                ২      

৭.৯                                                                 ২      

৭. ০                                         ছ                      ২      

৭.                    ছ                  ঘ   ছ                      ২      

৮.০  দুদধয উৎাদন ও ফাজায ব্যফস্থা (মাদদয গরুয ফাছুয আদি শুধূভাত্র তাদদয জন্য )  

৮.                                      গাবীপ্ররত                                  

                              ২             ২  ২-৫        ৩  ৫-৮     য  ৪= ৮-১০ 

ররটায ৫- ১০ ররটদযয     ]  

 

৮.২                                                  ২                  ছ  ৩        

         ৪                                   ৫            

 

৮.৩                                            ৪০           ২  ৪ -৫০       ৩  ৫ -৬০ 

      ৪  ৬ -৭০       ৫  ৭ -৮০       ৬  ৮০           ] 

 

৮.৪                                                              ২       

৮.৫                                                                                 

       ২  পযাট সটষ্ট, ৩=               -------------------------]   

 

৮.৬ পযাট সটষ্ট-এয রবরিদত দাভ রনধ োযদণয ব্যফস্থা আদি কী?                ২      

৮.৭ ক) কাযা কদয? ---------------------------------------------- 

খ) রকবাদফ? ----------------------------------------------- 

 

৮.৮  দুদধয চারদা রক আদগয তুরনায় বৃরি াদে? [দকাি: ১= াঁ  ২= না]    

৮.৯ সকন ফাড়দি? [দকাি: ১= প্ররতষ্ঠারনক সক্রতা সফদড়দি, ২= ভানুদলয আয় সফদড়দি, ৩= ভানুল দুধ াদন 

দচতন দয়দি,  ৪= রভরষ্টয সদাকান সফদড়দি, ৫= অন্যান্য ..............................................।] 

 

৮.১০  দুধ অ-রফরক্রত থাদক রক না? [দকাি: ১= াঁ  ২= না]   

৮.   থাকদর অ-রফরক্রত দুধ রক কদযন? 

১।...................................., ২।................................., ৩।..............................................।] 

৯.০              -                  

৯.                                                              

                                 ২                      ৩           ৪            

           ৫                  ৬          ৭   .                    ৮              -

--------------------------           

 

৯.২                                     ছ                       

                                 ২                      ৩           ৪            

           ৫                  ৬          ৭   .                    ৮              -

--------------------------           

 

৯.৩                                                          ২      

৯.৪                                           

                        ২ ছ             ৩     ছ         

 

৯.৫                                                                   

                          ২                           ৩                ৪      

                      ৫   .                         ৬              ------------------

----            

 

৯.৬                                                                         
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                                            ২                       -   

  ছ       ৩                            ৪                     ছ       ৫    

                --------------------------------------------            

৯.৭                                                                       

                                   ২                       -     ছ       

৩              ৪                    ------------------------------------] 

 

৯.৮                                    ছ                      ২      

৯.৯                             ছ                     ২      

৯. ০                                       ছ                        

                          ২                           ৩                ৪      

                      ৫   .                         ৬                          

৭              ----------------------            

 

 ০.০                        

 ০.              -                                          ছ       

               ২      

 

 ০.২                                            ছ     ………………   । 

 ০.৩                             ছ                        

                                   ২                                       

৩             ৪      --------------------------              

 

 ০.৪                                   -                                  ২       

 ০.৫                                      

…………………………………………………………… 

 

 ০.৬                                                     ২       

 ০.৭                                    

 । -------------------------------  ২।------------------------------  ৩।---------------------------- 

 

 ০.৮                                                              

                               ২                            ৩                       

৪              -------------------------  ৫                             ।  

  .০                    

  .                 রযচম ো, প্রকদল্পয ঋণ ও রভরতয কাম েক্রভ তদাযরকয জন্য আনাদদয রভরতদত 

প্রকল্প অরপ সথদক রনদয়াগকৃত সকান পযারররদটটয আদি রক? [দকাি: ১= যাঁ, ২=না] 

 

  .২                                                                    

                       ২               ৩                ৪                    

        

 

  .৩                                                                            

২                ৩               ৩                           ৪           

                 

 

  .৪ ক্রয়কৃত গফারদশুয প্রাথরভক রচরকৎা সফা ও কৃরত্রভ প্রজনদনয জন্য                       

     ছ                                                            ২      

 

 ২.০                          

 ২.                                                       ছ                  ২       

 ২.২                                                 ছ   …………………    । 

 ২.৩                                                                            ছ   

---------------------------------------    ।  

 ২.৪        রকরস্তয                               ২              ৩           

 ২.৫                                                              ২       

খ) ১২০,০০০ টাকা ঋদণয সুদ ভারক কত টাকা রকরস্ত জভা সদন? ----------------- টাকা। 
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গ) সকান রকরস্ত রযদাধ কযা ফদকয়া আদি রক?                 ২                 

ঘ) থাকদর কত টাকা? -------------------- টাকা।  

 ২.৬               সুদ                   ২%  ২ ৪%   

 ২.৭ রকরস্ত                                                                     ২       

 ২.৮                                           ছ         

 ।  

২।  

৩। 

১৩.০               

১৩.                                                                              

               ২      

 

১৩.২                                                                        ] 

          খাভারয, ২=                                    ৩  ঘ                   

৪                       ৫              ৬       --------------------------]   

 

১৪.০               

১৪.                                                                ছ                 

২      

 

১৪.২                                         ছ                                           

              ছ, ২                              ছ     , ৩                    

                ছ       ৪=গাবীয ভাররকানা সদয়রি ৫=অরজেত আয় ব্যফাদযয অরধকায 

সদয়রি      ৬=                                  ছ  ৭=    ------------------------] 

 

১৫.০                                                

  ।  

 ২। 

 ৩। 

 ৬.০                                               

  । 

 ২। 

 ৩। 

 ৭.০              ৩                                

    

 ২  

 ৩  

 ৮.০       ৩                               

    

 ২  

 ৩  

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvg I ¯̂vÿit---------------------, ‡gvevBj:---------------- ZvwiLt------------------ 

 

mycvifvBRv‡ii bvg I ¯̂vÿit---------------------, ‡gvevBj:---------------- ZvwiLt------------------ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

“                                                                 ”    ক        ক                        
============================================================== 

 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD) MvBWjvBb  
FGD-Gi MÖvg: ----------------------------------------------------------------------- 

 ZvwiL          : -------------------------------------------------------------- 

[AskÖMÖnYKvix : cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx mgevq mwgwZi m`m¨, mwgwZi mfvcwZ] 
======================================================================================================================================== 

 

1. &cÖK‡íi D‡Ïk¨ Abyhvqx myweavewÂZ gwnjv‡`i mgevq mwgwZi m`m¨ Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK? bv n‡q _vK‡j Zvi KviY 
wK? 

 

2. mgevq mwgwZi m`m¨ n‡Z †Kvb mgm¨vi m¤§yLxb n‡q‡Qb wK? n‡q _vK‡j mgm¨v¸‡jv wK wK?  

 
 

3. GB mKj mgm¨v mgvavb Kivi Dcvq wK? 

 

4. cÖKí ‡_‡K Mevw`cï †Kbvi Rb¨ KZ UvKv K‡i FY †c‡q‡Qb Ges F‡Yi UvKv w`‡q KZwU Miæ/gwnl wK‡b‡Qb? 

 

5. cÖvß F‡Yi A‡_©i cwigvb h‡_ó wK? h‡_ô bv n‡j wKfv‡e Mevw`cï µq K‡i‡Qb? 

 

6. F‡Yi A_© e¨env‡ii Ges FY cwi‡kv‡ai mKj kZ© m¤ú‡K© Avcbviv wK AeMZ Av‡Qb? †Kv‡bv kZ© wK Avcbv‡`i 
RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi mv‡_ mvsNwl©K?  GB mKj mgm¨v mgvavb Kivi Dcvq wK? 

 

7. F‡Yi UvKv †c‡Z wK †Kvb ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡q‡Qb? GB mKj mgm¨v mgvav‡bi Dcvq wK? 

 

8. Avcbviv †Kv_v †_‡K DbœZ Rv‡Zi Mevw`cï msMÖn/µq K‡i‡Qb? wKfv‡e DbœZ Rv‡Zi Mevw`cï mbv³ K‡i‡Qb? 

 

9. cÖKí †_‡K M„wnZ F‡Yi gva¨‡g DbœZ Rv‡Zi wK wK Mevw`cï msMÖn K‡i‡Qb? RvZ¸‡jvi bvg ejyb: 

10. Avcbvi msM„nxZ Mevw`cï †Kv_vq iv‡Lb? Avcbvi †MvqvjN‡ii aiY †Kgb?  
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11. Mevw`cï jvjb-cvj‡bi Rb¨ Avcwb †MvqvjN‡ii m¦v ’̄¨-m¤§Z cwi‡ek wKfv‡e wbwðZ K‡ib? 

 

12. Avcbvi Mevw`cï jvjb-cvj‡bi Rb¨ wK wK Lvevi †L‡Z †`b? DbœZ Nvm Pv‡li myweav Av‡Q wK? _vK‡j wK wK Rv‡Zi 
Nvm Pvl K‡ib? 

 

13. Avcbvi Mevw`cï †Kvb ‡Kvb †ivM Øviv AvµvšÍ nq? AvµvšÍ †iv‡Mi wK ai‡bi wPwKrmvi (wUKv) e¨e ’̄v †bb? wPwKrmvi 
myweavw` †Kv_v †_‡K †c‡q _v‡Kb? 

 

14. Avcbvi Mevw`cïi cÖRb‡bi Rb¨ wK wK c×wZ MÖnY K‡ib? GmKj c×wZi mnvqZv †Kv_v †_‡K †c‡q _v‡Kb? 
Avcbv‡`i GjvKvq K…wÎg cÖRb‡bi ch©vß myweavw` Av‡Q wK? _vK‡j Kviv GmKj myweav cÖ`vb K‡i _v‡K? 

 

15. Avcbvi Mevw`cïi Mf©avi‡Y mvaviYZ: KZevi K…wÎg cÖRbb cÖ`vb Kivi cÖ‡qvRb nq? Avcbvi Mevw`cïi ev”Pvi g„Zy¨i 
nvi wKiƒc? 

 

16. ev”Pv cÖme Kivi ci evQzi‡K ‡Kvb wUKv cÖ`vb K‡ib wK? Ki‡j wK wK wUKv cÖ`vb K‡i _v‡Kb? 

 

17. Mvfx cvjb I e¨e ’̄vcbv m¤ú‡K© wK Avcbviv †Kv‡bv cÖwkÿ‡Y AskMÖnY K‡i‡Qb? AskMÖnY Ki‡j KZ w`‡bi cÖwkÿ‡Y 
AskMÖnY K‡i‡Qb? GB cÖwkÿY Mvfx cvjb I e¨e ’̄vcbvi Rb¨ h‡_ó wQj? wKfv‡e cÖwkÿY‡K Av‡iv DbœZ Kiv hvq? 

 

18. Avcbv‡`i µqK…Z Mvfxi cwiPh©v I ¯̂v ’̄¨m¤§Z cwi‡ek wbwðZKi‡Yi Rb¨ d¨vwm‡j‡UUiiv KZ w`b ci ci ch©‡eÿY 
Ki‡Z Av‡mb? 

 

19. Miæi wbqwgZ wPwKrmv I wUKv cÖ`v‡b †Kv‡bv ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb nb? wKfv‡e GB mKj mgm¨vi mgvavb Kiv hvq? 

 

20. Avcbv‡`i cvjbK…Z Mvfx ‡_‡K cÖwZw`b KZ wjUvi ỳa Drcv`b n‡”Q/nq? `ya evRviRvZKi‡Y wK ai‡bi mgm¨vi 
m¤§yLxb nb? GB mKj mgm¨v `~ixKi‡Yi Dcvq¸‡jv wK? 

 

21. Avcbv‡`i GjvKvq `y‡ai Pvwn`v †Kgb? Avcbviv wK b¨vh¨  g~‡j¨ `ya wewµ Ki‡Z cv‡ib? bv cvi‡j Zvi Rb¨ KiYxq 
wK? 

22. Avcbviv cÖwZ gv‡m KZ UvKv K‡i FY cwi‡kva K‡i _v‡Kb? F‡Yi A_© cwi‡kv‡a †Kv‡bv ai‡bi mgm¨vi m¤§~Lxb nb? 
GB mKj mgm¨v `~ixKi‡Yi Dcvq¸‡jv wK? 
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23. cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j Avcbvi GjvKvq wK ai‡bi Kg©ms ’̄v‡bi m„wó n‡q‡Qb? 

 

24. cÖK‡íi AvDUcyU 
ক   ক  ক  ক               ক                  ক                                      ক     ক      

  ক    ক               ক       ক     ক  

 

    ক  ক  ক               ক                                           ক     ক        ক    ক      

         ক       ক     ক  

    ক  ক  ক               ক                        ক   ক                   ক     ক           ক   

    ক     ক  

    ক  ক  ক               ক                                     ক     ক        ক       ক         

         ক       ক     ক  

 

    ক    ক                                             ক     ক        ক                  ক     

 

    ক  ক  ক         ক                               ক    ক                      ক     ক        ক   

    ক             ক       ক     ক? 

25. cÖK‡íi fv‡jv w`K¸‡jv wK wK? 

 

26. cÖK‡íi `ye©j w`K¸‡jv wK wK? 

 

27. cÖKí ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y bZzb wK ai‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q? 

 

28. cÖK‡íi SzuwKc~Y© w`K¸‡jv wK wK? 

 

29. cÖKí Kvh©µg Av‡iv fv‡jvfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ Avcbvi civgk© wK? 
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GdwRwW -‡Z AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 
 

 
¯’vb :--------------                                                             ZvwiL : ----------------- 
 

µwgK 

bs 

AskMÖnYKvixi   bvg ‡ckv ‡gvevBj wkÿvMZ 

†hvM¨Zv 

¯^vÿi 

1      

 

2      

 

3      

 

4      

 

5      

 

6      

 

7      

 

8      

 

9      

 

10      

 

11      

 

12      

 

 
 

(we. ª̀. GdwRwWi GKwU Qwe wbb) 

 
Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix: 
 
¯̂vÿit 
 
‡gvevBjt 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদদল রকার 

ররকল্পনা মন্ত্রণায় 

বাস্তবায়ন ররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

ররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টর-৮ 

সলর-ই-বাাংা নগর, ঢাকা-১২০৭  

“                                                                 ”                        

              

cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   

1.2. c`ex:  

1.3. Awdm wVKvbv:  

1.4. Dc‡Rjv:                                     1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 

1. cÖK‡íi উদেশ্য ম্পদকে আনারা রক জাদনন? এর আওতায় রক রক কাজ করা দে? 

 

2. cÖK‡íi D‡Ïk¨ Abyhvqx myweavewÂZ gwnjv‡`i wK mgevq mwgwZi m`m¨ Kiv n‡”Q/nq? bv n‡q _vK‡j Zvi KviY 
wK? রমরতর দস্য করদত কার সুাররল বা রনদদ েল প্রদয়াজন?   

3. eZ©gv‡b কতটি mgevq mwgwZ‡Z †gvU m`m¨ msL¨v KZ? mwgwZ‡Z m`m¨‡`i wK wK wbqvg‡Ki gva¨‡g wbe©vPb 

K‡i‡Qb? myweavewÂZ gwnjv‡`i wKfv‡e ms½vwqZ K‡i‡Qb? 

 

৪. wbe©vwPZ myweav‡fvMx‡`i Mvfx cvjb I mgevq e¨e ’̄vcbv wel‡q KZ w`‡bi cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Qb? এই প্ররলক্ষণ 

দস্যদদর সকমন উকার করদে?  

৫. cÖKí †_‡K cÖvß A_© myweav‡fvMxiv wKfv‡e LiP Ki‡Q Zv wKfv‡e hvPvB evQvB Kiv nq? A_© e¨env‡i †Kv‡bv ai‡bi 

Awbqg n‡j Zv wKfv‡e mgvavb Kiv nq? myweav‡fvMx I cÖKí `ß‡ii g‡a¨ †Kv‡bv ai‡Yi Pzw³ m¤úv`b n‡q‡Q 
wK? myweav‡fvMx‡`i bv‡g eivÏK…Z A_© wKfv‡e cÖ`vb Kiv nq? 

 

6. myweav‡fvMx‡`i µqK…Z Mvfxi cwiPh©v Ges cÖK‡íi FY Kvh©µg I mwgwZi Kvh©µg mwVKfv‡e m¤úbœ n‡”Q wKbv Zv 
wKfv‡e Z`viwK K‡ib? µqK…Z Mvfxi cÖv_wgK wPwKrmv I K…wÎg cÖRbb †Kv_v †_‡K Kiv nq? 

 

৭.  d¨vwmwj‡UUi I GjGdAvB‡`i‡K wKfv‡e wb‡qvM †`Iqv n‡q‡Q? Zv‡`i Kg©‡ÿ‡Î Av‡iv `ÿ Kivi Rb¨ †Kvb 

cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q wK? 

৮. রনব োরিত সুরবধাদভাগীগদণর ক্রয়কৃত গাভীর রনয়রমত টীকা দান এবাং উন্নত জাদতর ঘাদর িা উৎারতকরদণ রকভাদব 

ায়তা প্রদান করা য়? 
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৯. প্রকদল্পর ক্ষঅ ুযাযায়ী মবায় গেদনর মাযমেদম বতেমাদন প্ররতরদন ব েদমাট কত রটার ধ ধ উৎাদন করা ভব ব দে এবাং 

কত রটার ধ ধ প্ররতরদন বাজারজাতকরণ করা দে? 

১০. রটার প্ররত   ধ দধর দাম রকভাদব রনধ োর  করা য় এবাং উৎারদত ধ দধর গু গতমান রকভাদব রনধ োরণ করা য়? 

১১.                                              গাভী/মর এর জাত উন্নয়ন কায েক্রম রকভাদব ম্প্রারণ 

করা দে? 

১২. প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সকান ধরদনর মস্যার ম্মুখীন দেন? এই ক মস্যা মাধাদন করণীয় রক? 

১৩. ধ ঘ েটনা জরনত কার   বা দস্যদদর উদাীনতার কার   যরদ গরু মারা যায় তদব তার কাে সথদক রকভাদব ঋদণর টাকা 

গ্রন করা দব, এমন সকাদনা লতে চুরিদত রদয়দে রক? না থাকদ এই মস্যার মাধান রকভাদব করা ভব ব?  

14.  cÖKí e¨e ’̄vcbv  

1. gvV ch©v‡q cÖKí ev Í̄evqb Kvh©µg gwbUwis-Gi `vwqZ¡ ‡Kvb Awdm/Kv‡`i Dci b¨ Í̄ Av‡Q Ges Zviv wVK g‡Zv    
`vwqZ¡ cvjb Ki‡Q  wK bv? 

 

2. gvV ch©v‡q cÖK‡íi gva¨‡g µqK…Z Mvfx/gwn‡li ¸YMZ gvb wbqš¿Y, e¨e ’̄vcbv, cwigvY wbwðZKiY I wPwKrmv 
wbqš¿‡Yi `vwqZ¡ Kv‡`i Dci b¨ Í̄ Av‡Q Ges G mKj `vwqZ¡ cvj‡b wK ai‡Yi Amyweavi m¤§yLxb n‡Z n‡”Q Ges 
Zv wKfv‡e †gvKv‡ejv Kiv n‡”Q? 

 

3. gwbUwis wi‡cv‡U© myweav‡fvMx  †Kvb  cÖKvi Pzw³i ei‡Ljvc (non-compliance) n‡q‡Q wK bv? myweav‡fvMx 
Pzw³i ei‡Ljvc (non-compliance) ‡_‡K _vK‡j gwbUwis wi‡cv‡U© GgbwU KZevi cvIqv ‡M‡Q Ges 
wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q? 

4. cÖKí ev Í̄evq‡b cÖavb cÖavb euvav¸‡jv wK Ges †m¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡”Q; 

 

15. cÖwKDi‡g›U cÖwµqv I Avw_©K e¨q  

1.  cÖK‡íi `ic‡Îi Rb¨ ‡UKwbK¨vj ‡¯úwmwd‡Kkb •Zwii `vwqZ¡ ‡Kvb Awdm/Kv‡`i Dci b¨ Í̄ Ges Zv 
wVKg‡Zv Kiv দে wKbv: 

2.   gvjvgvj I †mevmg~n µq cÖwµqvi Rb¨ ‡Kvb ai‡bi ‡UÛvi c×wZ AbymiY Kiv দে ;   

 

3.   gvjvgvj I †mevmg~n µq cÖwµqvi Rb¨ wba©vwiZ miKvix µq bxwZgvjv (PPR 2008) AbymiY Kiv দে 

wKbv Ges wVKg‡Zv AbymiY bv Kiv n‡q wK ai‡Yi e¨Z¨q দে ; 

 

4.   Pzw³ Abyhvqx me KvR †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i m¤úv`b n‡q‡Q wKbv;  
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5.   hw` cy‡ivcywi m¤úbœ bv n‡q _v‡K, Zvn‡j Ggb NUbv KZevi n‡q‡Q Ges Gi weiæ‡× wK e¨e ’̄v MÖnY Kiv 
n‡q‡Q; 

 

6.   mieivnK…Z DcKi‡Yi ¸YMZ gvb ‡Kgb wQj; 

 

7.  cÖKí ev Í̄evq‡b †Kvb cÖKvi Avw_©K ev‡RU eivÏ I e¨e ’̄vcbv m¤úwK©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wKbv; n‡q 
_vK‡j wKfv‡e Zv mgvavb Kiv n‡qwQj; 

 

8.   cÖK‡íi ‡fŠZ jÿ¨gvÎv G ch©šÍ kZKiv KZfvM AwR©Z n‡q‡Q? wbav©wiZ mg‡q mKj KvR m¤úbœ Kiv m¤¢e 
n‡e wK bv, m¤¢e bv n‡j Zvi KviY wK; 

 

9.    eivÏK…Z Znwej G ch©šÍ kZKiv KZfvM (%) e¨envi Kiv n‡q‡Q; wbav©wiZ mg‡q mKj A_© e¨q Kiv m¤¢e 
n‡e wK bv, m¤¢e bv n‡j Zvi KviY wK; 

16.  cÖK‡íi Rbkw³ I Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY  

1. cÖKí ev Í̄evq‡bi Rb¨ ch©vß msL¨K I `ÿ Rbkw³ wb‡qvwRZ Av‡Q wK? bv _vK‡j Zvi KviY I cÖwZKvi wK? 

 

2. cÖK‡íi Kv‡R wb‡qvwRZ †Kvb Kg©KZ©v cÖKí msµvšÍ †Kvb cÖwkÿY wb‡q‡Qb wK? cÖwkÿY wb‡q _vK‡j AwR©Z 
Ávb cÖKí ev Í̄evq‡bi mv‡_ mswkøó wK bv? 

 

17.            Exit Plan                             
 

18. cÖK‡íi AvDUcyU 

১                                                                                            

                                            

 

২                                                                                        

                                  

 

৩                                                                                          
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৪                                                                                        

                                  

 

৫                                                                                       

       

 

 

৬                                                                                            

                                         

 

 

19. cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

1. cÖKí ev Í̄evq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK? 

 

2. cÖKí ev Í̄evq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK? 

 

3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK? 

 

19. cÖK‡íi Kvh©µg Dbœq‡b mywbw`©ó gZvgZ cÖ`vb Kiæb: 

 

 

20. Av‡iv Kvh©Ki I †UKmB Kivi Rb¨ fwel¨r cÖK‡íi Rb¨ Avcbvi civgk© cÖ`vb Kiæb: 

 

mn‡hvwMZvi Rb¨ Avcbv‡K ab¨ev` 
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cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   

1.2. c`ex:  

1.3. Awdm wVKvbv:  

1.4. Dc‡Rjv:                                     1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 

   

1. cÖK‡íi আওতায় রক রক কাজ করা দে? 

 

 

2. cÖK‡íi D‡Ïk¨ Abyhvqx myweavewÂZ gwnjv‡`i wK mgevq mwgwZi m`m¨ Kiv n‡”Q/nq? bv n‡q _vK‡j Zvi KviY 
wK? রমরতর দস্য করদত কার সুাররল বা রনদদ েল প্রদয়াজন?   

 

 

3. mwgwZ‡Z m`m¨‡`i wK wK wbqvg‡Ki gva¨‡g wbe©vPb K‡i‡Qb? myweavewÂZ gwnjv‡`i wKfv‡e ms½vwqZ K‡i‡Qb? 

 

 

৪. wbe©vwPZ myweav‡fvMx‡`i Mvfx cvjb I mgevq e¨e ’̄vcbv wel‡q KZ w`‡bi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq/K‡i‡Qb? এই 

প্ররলক্ষণ দস্যদদর সকমন উকার করদে?  

 

৫. cÖKí †_‡K cÖvß A_© myweav‡fvMxiv wKfv‡e LiP Ki‡Q Zv wKfv‡e hvPvB evQvB Kiv nq? A_© e¨env‡i †Kv‡bv ai‡bi 

Awbqg n‡j Zv wKfv‡e mgvavb Kiv nq? myweav‡fvMx I cÖKí `ß‡ii g‡a¨ †Kv‡bv ai‡Yi Pzw³ m¤úv`b n‡q‡Q wK? 
myweav‡fvMx‡`i bv‡g eivÏK…Z A_© wKfv‡e cÖ`vb Kiv nq? 

 

 

6. myweav‡fvMx‡`i µqK…Z Mvfxi cwiPh©v Ges cÖK‡íi FY Kvh©µg I mwgwZi Kvh©µg mwVKfv‡e m¤úbœ n‡”Q wKbv Zv 
wKfv‡e Z`viwK K‡ib? µqK…Z Mvfxi cÖv_wgK wPwKrmv I K…wÎg cÖRbb †Kv_v †_‡K Kiv nq? 
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৭.  d¨vwmwj‡UUi I GjGdAvB‡`i‡K wKfv‡e wb‡qvM †`Iqv n‡q‡Q? Zv‡`i Kg©‡ÿ‡Î Av‡iv `ÿ Kivi Rb¨ †Kvb 

cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q wK? 

 

৮. রনব োরিত সুরবধাদভাগীগদণর ক্রয়কৃত গাভীর রনয়রমত টীকা দান এবাং উন্নত জাদতর ঘাদর িা উৎারতকরদণ রকভাদব 

ায়তা প্রদান করা য়? 

 

৯. প্রকদল্পর ক্ষয অনুযায়ী মবায় গঠদনর মাধ্যদম বতেমাদন প্ররতরদন ব েদমাট কত রটার দুধ উৎাদন করা ম্ভব দে এবাং 

কত রটার দুধ প্ররতরদন বাজারজাতকরণ করা দে? 

 

১০. রটার প্ররত   দুদধর দাম রকভাদব রনধ োর  করা য় এবাং উৎারদত দুদধর গু গতমান রকভাদব রনধ োরণ করা য়? 

 

১১.                                              গাভী/মর এর জাত উন্নয়ন কায েক্রম রকভাদব ম্প্রারণ 

করা দে? 

 

১২. প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সকান ধরদনর মস্যার ম্মুখীন দেন? এই ক মস্যা মাধাদন করণীয় রক? 

 

১৩. দুঘ েটনাজরনত কার   বা দস্যদদর উদাীনতার কারদন যরদ গরু মারা যায় তদব তার কাে সথদক রকভাদব ঋদণর টাকা 

গ্রন করা দব, এমন সকাদনা লতে চুরিদত রদয়দে রক? না থাকদ এই মস্যার মাধান রকভাদব করা ম্ভব?  

 

 

14.  cÖKí e¨e ’̄vcbv  

1. gvV ch©v‡q cÖKí ev Í̄evqb Kvh©µg gwbUwis-Gi `vwqZ¡ ‡Kvb Awdm/Kv‡`i Dci b¨ Í̄ Av‡Q Ges Zviv wVK g‡Zv    
`vwqZ¡ cvjb Ki‡Q  wK bv? 

 

2. gvV ch©v‡q cÖK‡íi gva¨‡g µqK…Z Mvfx/gwn‡li ¸YMZ gvb wbqš¿Y, e¨e ’̄vcbv, cwigvY wbwðZKiY I wPwKrmv 
wbqš¿‡Yi `vwqZ¡ Kv‡`i Dci b¨ Í̄ Av‡Q Ges G mKj `vwqZ¡ cvj‡b wK ai‡Yi Amyweavi m¤§yLxb n‡Z n‡”Q Ges 
Zv wKfv‡e †gvKv‡ejv Kiv n‡”Q? 
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3. cÖKí ev Í̄evq‡b cÖavb cÖavb euvav¸‡jv wK Ges †m¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡”Q; 

 

 

15. cÖK‡íi Rbkw³ I Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY  

1. cÖKí ev Í̄evq‡bi Rb¨ ch©vß msL¨K I `ÿ Rbkw³ wb‡qvwRZ Av‡Q wK? bv _vK‡j Zvi KviY I cÖwZKvi wK? 

 

2. cÖK‡íi Kv‡R wb‡qvwRZ †Kvb Kg©KZ©v cÖKí msµvšÍ †Kvb cÖwkÿY wb‡q‡Qb wK? cÖwkÿY wb‡q _vK‡j AwR©Z 
Ávb cÖKí ev Í̄evq‡bi mv‡_ mswkøó wK bv? 

 

 

17.            Exit Plan                             

 

 
 

18. cÖK‡íi AvDUcyU 

১                                                                                            

                                            

 

 

২                                                                                        

                                  

 

 

৩                                                                                          

                   

 

৪                                                                                        
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৫                                                                                       

       

 

 

৬                                                                                            

                                         

 

 

1৯. cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

1. cÖKí ev Í̄evq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK? 

 

2. cÖKí ev Í̄evq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK? 

 

3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK? 

 

২০. cÖK‡íi Kvh©µg Dbœq‡b mywbw`©ó gZvgZ cÖ`vb Kiæb: 

 

 

2১ . Av‡iv Kvh©Ki I †UKmB Kivi Rb¨ fwel¨r cÖK‡íi Rb¨ Avcbvi civgk© cÖ`vb Kiæb: 

 

DËi`vZvi bvg I ¯̂vÿi (Awdm mxjmn) 
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cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   

1.2. c`ex:  

1.3. Awdm wVKvbv:  

1.4. Dc‡Rjv:                                     1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 

   

1. cÖKí Kvh©µ‡gi mv‡_ Av&cbvi mswkøóZv wK iKg?  

 

2. cÖK‡íi আওতায় রক রক কাজ করা দে? 

 

3. mwgwZ‡Z m`m¨‡`i wK wK wbqvg‡Ki gva¨‡g wbe©vPb K‡i‡Qb? myweavewÂZ gwnjv‡`i wKfv‡e ms½vwqZ K‡i‡Qb? 

 

4. cÖK‡íi D‡Ïk¨ Abyhvqx myweavewÂZ gwnjv‡`i wK mgevq mwgwZi m`m¨ Kiv n‡”Q/nq? bv n‡q _vK‡j Zvi KviY 
wK? mgm¨v¸‡jv `~i Kivi Dcvq wK?   

 

৪. wbe©vwPZ myweav‡fvMx‡`i Mvfx cvjb I mgevq e¨e ’̄vcbv wel‡q KZ w`‡bi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq/K‡i‡Qb? এই 

প্ররলক্ষণ দস্যদদর জন্য যদথষ্ট রক? না দ রক করণীয়? এই প্ররলক্ষণ দস্যদদর সকমন উকার করদে?  

 

৫. µqK…Z Mvfxi cÖv_wgK wPwKrmv I K…wÎg cÖRbb †Kv_v †_‡K Kiv nq? G‡ÿ‡Î Avcbv‡`i f‚wgKv wK ai‡Yi? 

 

6. myweav‡fvMx m`m¨iv Mvfxi cÖv_wgK wPwKrmv I K…wÎg cÖRb‡bi †ÿ‡Î wK ai‡Yi Amyweavi m¤§ywLb nb? Zvi mgvav‡b 
Avcbviv wKfv‡e f‚wgKv iv‡Lb ev ivL‡Z cv‡ib? 
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৭. রনব বারিত সুরবধাদভাগীগদণর ক্রয়কৃত গাভীর রনয়রমত টীকা দান এবাং উন্নত জাদতর ঘাদর িা উৎারতকরদণ রকভাদব 

ায়তা প্রদা                      ?                     ? এ                       ? 

৮.                                              গাভী/মর এর জাত উন্নয়ন কায বক্রম রকভাদব ম্প্রারণ 

করা দে? 

৯. প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সকান ধরদনর মস্যার ম্মুখীন দে                  ? এই ক মস্যা মাধাদন করণীয় 

রক? 

১০. cÖKí ev Í̄evq‡b cÖavb cÖavb euvav¸‡jv wK Ges †m¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡”Q; 

 

 

১১. cÖK‡íi mej, ỳe©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

1. cÖKí ev Í̄evq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK? 

 

2. cÖKí ev Í̄evq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK? 

 

3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

১2. Av‡iv Kvh©Ki I †UKmB Kivi Rb¨ fwel¨r cÖK‡íi Rb¨ Avcbvi civgk© cÖ`vb Kiæb: 

 

 

 
 

DËi`vZvi bvg I ¯̂vÿi (Awdm mxjmn) 
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cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   

1.2. c`ex:  

1.3. Awdm wVKvbv:  

1.4. Dc‡Rjv:                                     1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 

   

1. cÖKí Kvh©µ‡gi mv‡_ Av&cbvi mswkøóZv wK iKg?  

 

 

2. cÖK‡íi আওতায় রক রক কাজ করা হদে? 

 

 

3. cÖK‡íi D‡Ïk¨ Abyhvqx myweavewÂZ gwnjv‡`i wK mgevq mwgwZi m`m¨ Kiv n‡”Q/nq? bv n‡q _vK‡j Zvi KviY 
wK? সরমরতর সেস্য করদত কার সুাররশ বা রনদে েশ প্রদয়াজন?   

 

 

4. mwgwZ‡Z m`m¨‡`i wK wK wbqvg‡Ki gva¨‡g wbe©vPb K‡i‡Qb? myweavewÂZ gwnjv‡`i mwVKfv‡e ms½vwqZ Kiv 
n‡q‡Q wK? bv n‡q _vK‡j Zvi KviY wK? wKfv‡e Gi mgvavb Kiv m¤¢e? Avcbvi civgk© w`b| 

 

 

5. myweav‡fvMx‡`i µqK…Z Mvfxi cwiPh©v Ges cÖK‡íi FY Kvh©µg I mwgwZi Kvh©µg mwVKfv‡e m¤úbœ n‡”Q wKbv? bv 
n‡q _vK‡j Zvi KviY wK? wKfv‡e Gi mgvavb Kiv m¤¢e? Avcbvi civgk© w`b| 

 

 

 

৬. প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সকান ধরদনর সমস্যার সম্মুখীন হদে                ? এই সকল সমস্যা সমাধাদন করণীয় রক? 
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৭. gvV ch©v‡q cÖKí ev Í̄evqb Kvh©µg gwbUwis-Gi `vwqZ¡ ‡Kvb Awdm/Kv‡`i Dci b¨ Í̄ Av‡Q Ges Zviv wVK g‡Zv    
`vwqZ¡ cvjb Ki‡Q  wK bv? 

 

৮. cÖKí ev Í̄evq‡b cÖavb cÖavb euvav¸‡jv wK Ges †m¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡”Q; 

 

 

 

৯. cÖK‡íi mej, ỳe©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

1. cÖKí ev Í̄evq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

2. cÖKí ev Í̄evq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

১0. Av‡iv Kvh©Ki I †UKmB Kivi Rb¨ fwel¨r cÖK‡íi Rb¨ Avcbvi civgk© cÖ`vb Kiæb: 

 

 

 

DËi`vZvi bvg I ¯̂vÿi (Awdm mxjmn) 
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cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   

1.2. c`ex:  

1.3. Awdm wVKvbv:  

1.4. Dc‡Rjv:                                     1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 

   

1. cÖKí Kvh©µ‡gi mv‡_ Av&cbvi mswkøóZv wK iKg?  

 

 

2. cÖK‡íi আওতায় রক রক কাজ করা হদে? 

 

 

3. cÖKí myweav‡fvMxiv mvaviYZ †Kv_vq †Kv_vq wewµ K‡i? &Avcbv‡`i cÖwZôv‡b Zviv ỳa wewµ Ki‡Z AvMÖn 
cÖKvk Ki‡j wKbv? bv Ki‡j Zvi KviY? mgm¨v¸‡jv `~i Kivi Dcvq wK?   

 

 

৪. evRvi Pvwn`vi mv‡_ cÖKí myweav‡fvMx‡`i Mvfx ‡_‡K cÖvß `y‡ai †hvMvb h‡_ó wK? hw` bv n‡q _v‡K Zvn‡j 

KiYxq wK?  

 

5. cÖKí myweav‡fvMx‡`i Mvfx ‡_‡K cÖvß `y‡ai evRvig~j¨ wKfv‡e wba©vwiZ nq? G‡Z †Kvb Amyweav nq wKbv? n‡q 
_vK‡j wKfv‡e mgvavb K‡i _v‡Kb? Avcbvi civgk© w`b| 

 

6. myweav‡fvMx‡`i Mvfx ‡_‡K cÖvß `ya Avcbviv wKfv‡e gvb wbqš¿Y K‡i _v‡Kb? G‡Z †Kvb Amyweav nq wKbv? 
Amyweav¸‡jv `yi Kivi Dcvq wK?  
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৭. প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সকান ধরদনর সমস্যার সম্মুখীন হদে                  ? এই সকল সমস্যা সমাধাদন করণীয় 

রক? 

 

৮. cÖKí ev Í̄evq‡b cÖavb cÖavb euvav¸‡jv wK Ges †m¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡”Q; 

 

 

৯. cÖK‡íi mej, ỳe©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

1. cÖKí ev Í̄evq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

2. cÖKí ev Í̄evq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

১০. Av‡iv Kvh©Ki I †UKmB Kivi Rb¨ fwel¨r cÖK‡íi Rb¨ Avcbvi civgk© cÖ`vb Kiæb: 

 

 

 
 

DËi`vZvi bvg I ¯̂vÿi (Awdm mxjmn) 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৮ 

সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭  

 

“                                                                 ”                  

    ড়               

================================================== 
‡Km ÷vwWi Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj 

 
সক স্টারি: উকাযদবাগীদদয জীফনমাত্রায উয প্রকদল্পয কাযদণ সৃষ্ট সুপর ও ক্ষরতকয রদক ম্পরকিত তথ্য াংগ্রদয 

জন্য প্রকল্প এরাকায় সভাট ২৬wU সক স্টারিজ  কযা দফ। এয ভদে সুরফধাফরিত ভররাযা অন্তর্ভ িক্ত থাকদফন ১৩ টি 

সক স্টারিদত মাযা প্রকদল্পয ভােদভ যারয উকৃত দয়দেন ফারক ১৩  সকস্টারিদত থাকদফন মাযা গাবী ারন, 

দুদধয ব্যফা ইতযারদ কাদজ যুক্ত তদফ  প্রকদল্পয ভােদভ যারয উকৃত নরন । 

========================================================= 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I ‡ckvMZ Z_¨vw`t  
1.1. 

1.2. 

DËi `vZvi bvg: 

wcZvi bvg:                  1.3. gvZvi bvg:                      1.4. ¯̂vgx/¯¿xi bvg: 

1.5. cvov/gnjøv/MÖvg:                                  1.6.  ‡cŠimfv/BDwbq‡bi bvg:  

1.7. Dc‡Rjv:                                          1.8. ‡Rjv:  

1.9. eqm:                                               1.10. DËi`vZvi †gvevBj:   

1.11. mgevq mwgwZi bvg:  

1.12. myweavewÂZ gwnjvi aib: [‡KvW: 1=Gকক রতা/ভাতায ন্তান, 2=DcRvwZ, 

3=ZvjvKcÖvßv, 4= ¯̂vgx †_‡K Avjv`v _v‡Kb, 5=weaev, 6= দররত, 7=Ab¨vb¨]| 

 

 

cÖK‡íi mdjZv 

K) আনায রযফাদযয ায় ম্পদ রক আে? জরভ ...... তক, গাবী ......... ফাছুয .........।   

L) .আরন প্রকদল্পয রভরতয দস্য রক না .......  না দর সকন নয়  াঁ দর প্রকদল্পয ঋণ সদয় সেন রক না – কত 

টাকা  .....................।    সকান দন ...............। ঋণ রক কাদজ রারগদয়দেন ......................  

 

না দর সকন ানরন ফদর ভদন কদযন ।  

 

M) Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb wQj? eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb? 
 
 

M) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb? 

 

N) Avcbvi RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b cÖKíwU wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? ম্পদ সফদেদে (গাবী, ফাছুয), দুধ উৎাদন 

সফদেদে, আয় সফদেদে, জীরফকা রিরতীর  দয়দে ।   

 

প্রকদল্পয ভূরভকা 

K) GB cÖKíwU ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y bvixi ÿgZvqb e„w× †c‡q‡Q wKfv‡e? ম্পদদয (গাবীয) ভাররক দয়দে, রনজ 
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আয় ব্যয় কযায অরধকায সদয়দে, রযফাদয  ম্মান াদে।  

 

L) GB cÖKíwU ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y Avcbvi GjvKvq `y‡ai Pvwn`v I g~j¨ e„w× ‡c‡q‡Q wK?  cÖKíwU ev Í̄evq‡bi 
Av‡M Avcbvi GjvKvq `y‡ai `vg KZ wQj Ges eZ©gv‡b `y‡ai `vg KZ? 
 

M) এই প্রকদল্পয অধীদন রক রক অথ িননরতক কভ িকাণ্ড গদে উদেদে ev DV‡e e‡j g‡b K‡ib? এদত প্রকদল্পয অফদান 

কতটুকু ফদর আরন ভদন কযদেন? 

 

N) এরাকাq Kg©ms ’̄vb m„wó‡Z GB cÖK‡íi †Kvb f‚wgKv Av‡Q e‡j g‡b K‡ib wK? _vK‡j wKfv‡e?  

 

O) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq K…wl‡ÿ‡Î wK wK f‚wgKv ivL‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

P) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq e¨emv evwY‡R¨ wK wK cÖfve †d‡j‡Q ev †dj‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

প্রকদল্পয ফর ও দুফ ির রদকমূ 

ক) আনায ভদত এই প্রকদল্পয ফর রদকমূ রক রক? (we.`ª: সম রফলয়মূদয পদর প্রকল্পটি কাম িকরয দফ ফদর 

DËi`vZv ভদন কযদেন তা তুদর আনদত দফ)  

 

 

খ) আনায ভদত এই প্রকদল্পয দুফ ির রদকমূ রক রক? (we.`ª: সম রফলয়মূদয পদর প্রকল্পটি ঠিকবাদফ কাম িকরয 

n‡”Q bv ফা দফ bv ফদর DËi`vZv ভদন কযদেন তা তুদর আনদত দফ) 

 

 

গ) প্রকদল্পয কাদজয ভয় আনাযা রক সকান ভস্যায মুদখ েদেন কখনও? কী কী ভস্যায ম্মুখীন 

দয়দেন/দেন? রকবাদফ এই ভস্যাগুদরায ভাধান কদযদেন? 

 

 

ঘ) এই প্রকল্প ম্পদকি আনায ভতাভত ও সুারযমূ রক রক? রফস্তারযত ফলুন দয়া কদয।  

 

 

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B cÖK‡íi gva¨‡g DËi`vZvi mvdj¨Zvi Qwe †gvevB‡ji gva¨‡g Zy‡j Avb‡Z n‡e| 

 

অাংগ্রদণয জন্য আনাদক অাংখ্য ধন্যফাদ 

 

 

তথ্য াংগ্রকাযীয নাভঃ                                                      স্বাক্ষযঃ 

সভাফাইর নম্বযঃ                                                                 তারযখঃ  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

“                                                                 ”                                      

============================================================================= 
cÖKíf‚³ bgybv mwgwZi ch©‡eÿY †PKwj÷ 

mgevq mwgwZi bvg Dc‡Rjv ‡Rjv mwgwZ 
MV‡bi 
ZvwiL 

mwgwZi 
‡gvU 
m`m¨ 
msL¨v 

mwgwZi 
m`m¨‡`i 

†gvU µqK…Z 
eKbvi msL¨v 

mwgwZi 
m`m¨‡`i 
eZ©gv‡b 
Mvfxi 
msL¨v 

mwgwZi 
m`m¨‡`i 
eZ©gv‡b 
evQzi 
msL¨v 

†Kv‡bv 
Kvi‡Y 

cÖK‡íi Miæ 
n«vm (g„Z) 

msL¨v 

mwgwZi m`m¨‡`i 
cÖwZw`b Drcvw`Z 

†gvU `y‡ai 
cwigvb (wjUvi) 

cÖwZw`b ỳa 
weµ‡qi 

gva¨‡g mwgwZi 
m`m¨‡`i †gvU 
DcvR©b (UvKv)  

mwgwZi 
m`m¨‡`i KvQ 

†_‡K †gvU 
Av`vqK…Z F‡Yi 
UvKvi cwigvY 

wKw¯Íi e‡Kqv 
F‡Yi UvKvi 
cwigvY (hw` 

_v‡K) 
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cÖK‡íi AvIZvq µqK…Z (‡Rjv ch©v‡q) bgybv hvbevnb (gUi mvB‡Kj)-Gi ch©‡eÿY †PKwj÷ 

‡Rjv Dc‡Rjv µqK…Z gUi 
mvB‡Kj-Gi 

msL¨v  

gUi 
mvB‡Kj-Gi 

†iwR: bs 

eZ©gvb 
Ae¯’v 

(Pjgvb/ 
Pjgvb bq) 

KZevi †givgZ 
Kiv n‡q‡Q? 

†givg‡Zi 
A‡_©i Drm? 

eZ©gv‡b 
e¨envi Kiv 
nq wKbv? 

‡K e¨envi K‡ib 
(c`we)?  

wK Kv‡R e¨envi Kiv 
nq? 

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
ch©‡eÿYK…Z gUi mvB‡Kj-Gi Qwe Zz‡j Zv mieivn Ki‡Z n‡e| 

 
 



Central Procurement Technical Unit
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Ministry of Planning
Sher-e-Bangla Nagar. Dhaka- 1 207

Procurement performance and compliance review Check list

The airn of this Check-list is to provide the consultants, recruited by IMED for conducting impact
study/iritensive monitoring of the ADP projects, witli guidelines in reviewing project procurenlent activities
arrd procedures carried out under public fund. Consultants, however, should refer to the provisions of act,
rules and tender documents while evaluating a particular circumstance.

sl.
No.

Compliance domain Perform ance indicators Reference Remarks

1 Need assessrnent a Stal<ehoIder involverrent
Adequacy/relevanceo

Approved
DPP/TPP

2. Annual Procurernent
Plan (APP)

. Approved by
HOPE/authorized offi cer

o Quafterly update
. Copy forrvarded to CPTU

(sub.ject to
threshol dXRLrle 3 6. -s)

Rule i6 & 17 Note splitting of
package to avoid
inethod/approvi
ng authority
(Rule 17,1)

3. Procurement methods r Marl<et situation (Bidders
availability)

. Technical
relevance/dependency

. Urgency

. Financial threshold

. Nature of
good siu,orksiservice)

PPA section 3l-34
PPR rule 61-89

4. Official cost estimate o Consistent r.l,ith rnarket
price

. Standard procedure
o Documentation

PPR Rule l6(Ka)
and (Kha)

Preparation oftender
document

. Approved STD of CPTU
followed

PPR Schedule 1

6. Specification/BOQ/ToR o Fit-for-purpose
. I]nbiased
. Fair competition

Approved
DPPiTPP
RLrle 29,30
Tender docr.rrlent

BOQ for Works
and ToR for
Serv i ce

7. QLrantity . Adequacy Approved
DPP/TPP
Tender docurnent

8. Formation of
Tender/proposal opening
and evaluation

. Provisions of act and
rr-rles followed

Rule 7-10
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st.
No.

Compliance domain Performance indicators Reference Remarks

conimittees (TOC/POC,
TEC/PEC)

o Advertisernent o Cornpliant witli rules and
procedure

Rule 90

'10. Sr-rbmission of
Tender/EOIiRFP

. Miuimum time for
subrr-r iss iou

PPR SchedLrle 2

Rule 61.1, 64.5.
66.5,67.5,71.4,
83.I .l(a, 9l .4,
113.2. 111 .19

11 Tender /proposal opening o Staudard procedure
followed

Rule 97, 114,

Schedule 4 (Par1

Gha)
12. Tender/proposal

evaluatiorr
. Standard procedure and

steps follorved
RLrle 98, Il5. 119-
tla

Section 1&2of
STD/SRFP

lJ. Notification of Award
(NOA) and Contract
signing

. Standard procedures and
steps followed

RLrie 102.125

14 Approval procedure . Standard procedures
followed

RLrle I 0,11 ,36, i24

tc. Contract rlanagetnent o Terrns and conditions of
contract followed

Rule 3B-42, GCC
and PCC

to. Delivery of Goods . Terrns and conditions of
contract followed

. Compliant with agreed-or-r
specification and SOR

. QLrality
o QLrantir,"-
. Sustainability
. Docurnentation

GCC, PCC.
Specification and
SOR

Check
inspection and
testing
procedu re

17. Conrpletion of Works . Tenr.rs and conditions of
contract followed

. Cornpliant with agreed-on
specification and BOQ

. Quality

. Sustainability

. Docurlentation

GCC, PCC,
Specification and
BOQ

Checli r,vork

cefiification
procedule

18. Deliverl, of Service . Terrns and conditions of
contract followed

. Compliant with agreed-on
ToR

o Quality
. Relevance to project

obj ectives
. Docurnentatiorr

GCC
PCC
ToR

Checl<

deliverable
validation

g

/
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Notes: For procuretllellts processed through e-GP, consr-rltants shoLrld cltecl< the e-Gp f.iow chart

Legencl:

Actand Ruie mean respectivelythe Public ProcurementAct,2006 (ppA,2006) and public procure.rert
Rules, 2008 (PPR, 2008)
BOQ: Bill of Quantities
GCC: Gener"al Conditions of Contract
PCC: Particular Conditions of Contract
SOR: Schedule oF Reqr-riremeuts
STD: Standard Tender Docurnent
SchedLrle: SchedLrles (1-14) annexeC to ppR

Compliance domain Performance inclicators

Cri t ica I r,'.rr oTionrr*r
rnanager.nent

. Variation
o Time exteusiou
. Arneridrnent to

order

Standard procedures and
steps followed

Rule 3B-42, 14,71-
80

GCC
PCC

Standard procedures aud
steps followed

Sequence oftasks and
activities followed
Properly authorized

Rule 43, 44

i
i'

1
J
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কে স্টাডি-০১: স্বাভী ংাযীন নাযী এখন স্বাফরম্বী, ভামজ ম্মাডনত নাযী  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

কভাছাাঃ রুডফনা খাতুন (৩৫) ডতা ভত আব্দুয যভান, 

নাম ায কজরায দয উমজরায োফুডযয়া ইউডনয়মনয 

চাঁদপুয গ্রামভয স্থায়ী ফাডন্দা। তায ডযফামযয দস্য 

ংখ্যা ছয় জন। ভা, কফান, বাই, বাই-কফৌ এফং বাডতজী 

ডনময় তায ংায। ডযফাময উাজজনক্ষভ ব্যডিমদয ভমধ্য 

রুডফনা এেজন ফাফা ভাযা মাফায য ডতডনই ডযফামযয 

ার ধমযন। ভৄযডিয খাভায  পমরয ফািান েময ডতডন 

ডযফামযয চাডদা পুযমণয কচষ্টা েমযন। এয ভামঝ তায 

ডফফা য় এফং ডেছু ডদমনয ভমধ্য ডতডন তারােপ্রাপ্তা ন। 

এযয ডতডন পুমযাপুডয ডযফামযয দাডয়ত্ব ডনমজয োঁমধ 

তুমর কনন। অমনে চড়াই-উৎড়াই কডযময় ডতডন তায 

ংায ডযচারনা েযডছমরন। ভৄযডিয খাভায  পমরয 

ফািান কথমে ডতডন ভাম প্রায় ১৮,০০০  াো আয় েযমতন। এই  াো ডদময় ছয় জমনয ংায ডযচারনা েযা, তায 

উয কফামনয ড়ামানা েযামনা খুফই েষ্টেয ডছর। এয ভামঝ তায বাই তামে োমজ মমাডিতা েযত। 
 

এভতাফস্থায়, ডতডন উমজরা ভফায় েভ জেতজায ভাধ্যমভ জানমত াযমরন এই ডভডত ম্পমেজ। তাযয ডতডন ২০১৭ 

ামর “চাঁদপুয নাযী উন্নয়ন ভফায় ডভডত ডরাঃ” এয দস্য ন। এেই ফছয ডতডন ঋমণয জন্য আমফদন েমযন। ঋণ 

আমফদমনয কপ্রডক্ষমত ২০১৮ ামরয কপব্রুয়াডয ভাম প্রেল্প মত ডতডন ১,০০,০০০  াো ঋণ সুডফধা ান। প্রাপ্ত অথ জ ডদময় 

ডতডন দুইটি ফেনা ক্রয় েমযন। তমফ এেটি ডিডজয়ান  এেটি ডডি জামতয ফেনা প্রাপ্ত ঋণ ডদময় ক্রয় েযা ম্ভফয 

ডছর না। এজন্য তায ফাড়ডত  াোয প্রময়াজন য়। ফেনা ডেনমত তায প্রায় ১,৪৫,০০০  াো রামি। ফাড়ডত  াো ডতডন 

এনডজ কথমে এফং ডনজস্ব ঞ্চয় কথমে ব্যফস্থা েমযন। ডতডন িরু দুটিমে তায যান্নাঘমযয াম যাখায ব্যফস্থা েমযন। 

অতাঃয আিস্ট ভাম ডতডন প্রেল্প কথমে ২টি ফেনায জন্য খাফায খযচ ফাফদ আয ২০,০০০  াো ান। এই  াো 

ডদময় ডতডন কিায়ারঘমযয কভযাভত  উন্নডত াধন েমযন এফং াাাড প্রময়াজনীয় কিা-খাদ্য ক্রয় েমযন। 
 

প্রেল্প ছাড়া তায অধীমন আমযা দুইটি িরু আমছ। এয ভমধ্য প্রেমল্পয  াোয় ক্রয়কৃত ফেনা দুইটি িবজফতী ময়মছ এফং 

আিাভী  ডতন কথমে চায ভাময ভমধ্য কগুমরা ফাছুয প্রফ েযমফ ফমর আা েযমছন।              দুইটি িাবী 

কথমে প্রায় ২৮-৩০ ডর. দুধ ামফন, মায ফাজাযভল্য মফ দদডনে প্রায় ১১০০  াো। তখন তায মক্ষ ঋণ ডযমাধ 

েযা জ মফ, াাাড ডযফামযয উন্নডত মফ। ডতডন দুইটি ফেনা কথমে িরুয খাভায দতডয েযমত চান। প্রেল্প 

কথমে প্রাপ্ত ঋমণ তায অমনে উোয ময়মছ। ডতডন ভমন েমযন কম, এই প্রেমল্পয পমর তায ভত অমনে দুাঃস্থ  

সুডফধাফডঞ্চত ভডরামদয ডযফামযয অমনে উন্নডত াডধত মে ফা মফ। ডভডতয দস্য য়ায পমর তায ডযফাময 

তায ভতাভমতয গুরুত্ব কফমড়মছ। এখন ডতডন ডনমজই ব্যাংমেয ডাফ ডযচারনা েযমত ামযন। তমফ ডতডন ভমন েমযন, 

প্রেল্প কথমে দস্যমদয ঋণ কমত কদযী য়া, ঘাময ফীজ ভয়ভত না ায়া, িফাডদশুয প্রাথডভে ডচডেৎা না 

ায়া, অপ্রডডক্ষত পযাডডরম  য  এএরএপআই প্রভৃডত এই প্রেমল্পয দুফ জরতভ ডদে। ডতডন ভমন েমযন কম, এই 

প্রেমল্পয পমর কিাখাদ্য শ্রডভেমদয, কঘালমদয, িরুয কফাডযমদয, কিাফয ায  খডড় কক্রতামদয েভ জংস্থামনয সুমমাি 

বৃডি কময়মছ। প্রেল্প মত প্রাপ্ত ঋমণ ক্রয়কৃত িরু ভাযা কিমর, কোন দস্য ভাযা কিমর, প্রাকৃডতে দূমম জামি ক্ষডতগ্রস্থ মর 

ডে েযণীয় এই প্রঙ্গ স্পস্ট না থাো প্রেমল্পয জন্য ঝুঁডে ফমর ডতডন ভমন েমযন। 

 
 

মফ জাডয, ডতডন প্রেল্প কথমে উোয ায়ায় ভান আল্লা তাআরায োমছ শুেডযয়া েমযন এফং প্রেমল্পয াডফ জে 

উন্নডত োভনা েমযন। 
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কে স্টাডি-০২ ছাির ারন কথমে িাবী ারনোযী 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

কভাছাাঃ ভমনায়াযা খাতুন (৪০) স্বাভী কভাাঃ োভার 

কামন, যাজাী কজরায দয উমজরায কফায়াডরয়া 

ইউডনয়মনয ডভজজাপুয গ্রামভয স্থায়ী ফাডন্দা। স্বাভী, ডতন 

কভময়, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী ডনময় তায ডযফামযয দস্য ংখ্যা 

৭ জন। এই ফড় ডযফাময এেভাত্র উাজজনক্ষভ ব্যডি 

র তায স্বাভী, ডমডন কায় এেজন ডদনভজুয। তায 

ভাডে আয় প্রায় ৪০০০  াো, মা ডদময় ডযফামযয 

চাডদা পূযণ ম্ভফয নয়। তাছাড়া তায ডতন কভময়ই 

করখাড়া েময। পমর াযফামযয চাডদা পূযমণযরমক্ষয 

ডতডন ফাায় ছাির ারন শুরু েমযন। এয াাাড 

ডতডন ফাা ফাড়ীমত ঠিো ডঝ এয োজ শুরু েমযন। পমর 

ডতডন ভাম প্রায় ৬০০০  াো আয় েমযন। আয ফাায় 

ভৄযিী  ছাির ারন েময ডতডন ফাড়ডত প্রায় ৩০০০ 

 াো আয় েমযন। এই ফডেছু ডভডরময় ডতডন তায ডযফায অতযন্ত েমষ্ট ডযচারনা েযডছমরন। এভতাফস্থায় ডতডন 

উমজরা ভফায় েভ জেতজায ভাধ্যমভ এই প্রেল্প ম্পমেজ জানমত ামযন। ডতডন ২০১৭ ামর “ডভজজাপুয নাযী উন্নয়ন 

ভফায় ডভডত ডর.” এয দস্য ন এফং ঋমণয জন্য আমফদন েমযন। ঋণ আমফদমনয কপ্রডক্ষমত ডতডন ২০১৮ ামরয 

কপব্রূয়াডয ভাম ১,০০,০০০  াো ঋণ ান। কই  াো ডদময় ডতডন দুই া ফেনা িরু কেমনন। মডদ ডিডজয়ান জমতয 

ফেনা িরুয ভল্য ১,৩৫,০০০  াো ডছর।                    ৫                                       

                                                    যফতীমত আিস্ট ভাম ২০,০০০  াো ান ডভডত 

কথমে। এই  াো ডদময় ডতডন ডেছু কিাখাদ্য কেমনন এফং ২  া ছাির কেমনন। 

  

ফতজভামন তায এে া িাবী ফেনা ফাছুয প্রফ েমযমছ। পমর ঐ িাবী কথমে ডতডন প্রডতডদন প্রায় ৮-১০ ডর. দুধ ামেন, 

মা ডফডক্র েময ডতডন প্রডতডদন প্রায় ৫০০  াো আয় েযমছন। এই  াো ডদময় ডতডন তায ডযফামযয চাডদা ডেছু া পূযণ 

েযমত াযমছন। াাাড তায ডযফামযয দুমধয চাডদা পূযণ মে। আিাভী ৩-৪ ভাময ভমধ্য তায অন্য ফেনা 

িাবী ময় মামফ। তখন ডতডন দুই িাবী কথমে দদডনে প্রায় ১৮-২০ ডর. দুধ ামফন, মায ফাজাযভল্য মফ প্রায় ১০০০ 

 াো। তখন তায ডযফামযয আয উন্নডত াডধত মফ। ফতজভামন তায ছািমরয ংখ্যা ৭ টি। প্রেল্প কথমে প্রাপ্ত ঋমণ 

তায অমনে উোয ময়মছ। ডতডন ভমন েমযন কম, এই প্রেল্প ফাস্তফায়মনয পমর গ্রাভীণ দুাঃস্থ  সুডফধাফডঞ্চত 

ভডরামদয ডযফামযয অমনে উন্নডত াডধত মে ফা মফ। ডভডতয দস্য য়ায পমর তায ডযফাময তায 

ভতাভমতয গুরুত্ব কফমড়মছ।  

 

কে স্টাডি- ০৩: ভৄডদ কদাোনীয স্ত্রী আয় ফাড়ামত িাবী ারন েযমছন 
 

কভাছাাঃ স্বপ্না খাতুন (২৫) স্বাভী কভাাঃ আডভরুর 

ইরাভ মমায কজরায ডঝেযিাছা উমজরায 

ফাযফােপুয ইউডনয়মনয ফাযফােপুয গ্রামভয স্থায়ী 

ফাডন্দা। স্বাভী-ন্তান ডনময় তায চায জমনয 

ংায। আয এই ডযফাময তায স্বাভীই এেভাত্র 

উাজজনক্ষভ ব্যডি। তায স্বাভী ভৄডদয ব্যফস্যা 

েমযন, মা কথমে প্রায় ৮,০০০  াো ভাম আয় 

েমযন। এই  াো ডদময় তায ডযফায ডযচারনা 

েযা খুফই েঠিন ডছর। এভতাফস্থায় ডতডন ডভডতয 

বাডত  উমজরা ভফায় েভ জেতজায োছ 

কথমে এই ডভডত ম্পমেজ জানমত ামযন।  
 

২০১৭ ামর “ফাযফােপুয নাযী উন্নয়ন ভফায় 

ডভডত” এয দস্যভুি ন। দস্য য়ায য তায 

ঋণ আমফদমনয কপ্রডক্ষমত ২০১৮ ামরয কপব্রুয়াডয ভাম ডতডন ১,০০,০০০  াো ঋণ ান। ডতডন এই  াো ডদময় এেটি 

 
ডচত্রাঃ কভাছাাঃ ভমনায়াযা খাতুন 
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ফাছুয িাবী কেমনন। তমফ ডভডত কথমে প্রাপ্ত ঋণ িাবী কেনায জন্য মমথষ্ট ডছর না। অডতডযি  াো ডতডন এনডজ 

কথমে ঋণ গ্রণ েমযন। তাযয আিষ্ট ভাম ডতডন পুনযায় ২০,০০০  াো ঋণ ান কিা-খাদ্য কেনায জন্য। এই  াো 

ডদময় ডতডন কিা-খাদ্য কেমনন এফং কিায়ারঘয কভযাভত েমযন। ফােী  াো ডযফামযয োমজ ব্যয় েমযন। িাবী কেনায 

য কথমেই ডতডন িাবী কথমে িমড় ৮ ডর. দুধ কমতন। কই দুধ ডফডক্র েময ডতডন ভাম প্রায় ৯,০০০  াো আয় েমযন। 

কই  াো ডদময় ডতডন তায ডযফামযয চাডদা পূযমণয াাাড এনডজ এয ঋণ ডযমাধ েমযন। ফতজভামন তায 

িাবী পুনযায় ফাছুয প্রফ েমযমছ। পমর িাবী কথমে পুনযায় দুধ কমত শুরু েমযমছন। এডদমে তায প্রথভ ফেনা ফাছুয 

ফড় ময়মছ এফং েময়ে ভাময ভমধ্যই িাবীন মফ। তখন তায ডযফামযয আয উন্নডত াডধত মফ।  

 

কে স্টাডি-৪: ক্ষুদ্র কৃলমেয স্ত্রী িাবী ারন েময কছমরয ডক্ষায থ সুিভ েমযমছন 
 

 

কভাছাাঃ নাজভা আিায (২৮) স্বাভী কভাাঃ আবুর য়াাফ ঞ্চিড় কজরায 

কদফীিঞ্জ উমজরায সুন্দযডদঘী ইউডনময়য সুন্দযডদঘী  দাফায াড়া গ্রামভয 

স্থায়ী ফাডন্দা। স্বাভী ন্তান ডনময় চায জমনয ংায। স্বাভী কায় 

এেজন কৃডলজীফী। তামদয ফতফাড়ী ব্যতীত প্রায় চায ডফঘা আফাদী 

জডভ আমছ। আয এই জডভ চাল েময কোন যেমভ তামদয ংায 

চরমতা। পমর ডযফাময অবাফ অন ন করমিই থােত। ঠিেভত খাফামযয 

চাডদা অন্যান্য চাডদা পূযণ েযমত ভস্যা ত। এয ভমধ্য তামদয 

এে কছমর স্কুমর মায়া শুরু েমযমছ। পমর ডযফাময ভস্যা আয কফমড় 

কিমছ। এভতাফস্থায় তাযা ডদধাগ্রস্ত ময় মযডছর। এভনভয় উমজরা 

ভফায় েভ জেতজায ভাধ্যমভ ডভডতয েথা জানমত ামযন। কমমতু 

তামদয িাবী ারমনয অডবজ্ঞতা ডছর তাই ডতডন এই ডভডতমত দস্য 

মত আগ্রী ন। 

 

২০১৭      “                                       ”                                      

                                    ২০১৮                    ১,০০,০০০                    

                                                                     এ                   

                  ১৫,০০০      এ                                             ২০,০০০         

        এ                                                   এ                   এ         

                                              ১০   .                      ৩৫            .      

                   ৩৫০                                                                    

                                                                    -                  

                                        ২০   .                                          

                              

 

কে স্টাডি- ৫: ভূডভীন ডদনভজুমযয স্ত্রী 
 

কভাছাাঃ াডফনা ইয়াডভন (২৮) স্বাভী কভাাঃ 

ভাইনুর ইরাভ ডদনাজপুয কজরায দয 

উমজরায ৭ নং উথযাই ইউডনয়মনয ভৄযাদপুয 

ডভযাাড়া গ্রামভয স্থায়ী ফাডন্দা। তায ডযফামযয 

দস্য ংখ্যা াঁচ জন। ডেন্তু ডযফামযয 

উাজজক্ষভ ব্যডি এেভাত্র তায স্বাভী, কায় 

ডতডন ডদনভজুয। ভাম ডতডন প্রায় ৮,০০০  াো 

আয় েমযন, মা ডদময় ডযফামযয বযণমালণ 

েযা খুফই েষ্টাধ্য ডছর। ায় ম্বর ফরমত 

তামদয ফতডব া ১৫ তে জডভ ছাড়া আয 

ডেছুই ডছর না। াডফনা ইয়াডভন তখন 

ডযফামযয কদখামানা েযা ছাড়া আয ডেছুই 

 

ডচত্রাঃ কভাছাাঃ নাজভা আিায 

 

ডচত্রাঃ কভাছাাঃ াডফনা ইয়াডভন 



      -৭: কে স্টাডিয ভাধ্যমভ প্রাপ্ত তমেয ডফমেলণ 
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েযমতন না। তমফ ডতডন বাফমতন ডেবামফ ডযফামযয আয় বৃডি েযা মায়। এভতাফস্থায় ডতডন ডভডতয বাডত  

উমজরা ভফায় েভ জেতজায োছ কথমে এই ডভডত ম্পমেজ জানমত ামযন। 

  

২০১৭ ামর “আমরাে ডদাযী নাযী উন্নয়ন ভফায় ডভডত” এয দস্যভুি ন। দস্য য়ায য তায ঋণ 

আমফদমনয কপ্রডক্ষমত ২০১৮ ামরয কপব্রুয়াডয ভাম ডতডন ১,০০,০০০  াো ঋণ ান। ডতডন এই  াো ডদময় এেটি 

ফাছুয িাবী কেমনন। তমফ ডভডত কথমে প্রাপ্ত ঋণ িাবী কেনায জন্য মমথষ্ট ডছর না। অডতডযি  াো ডতডন অন্য 

জায়িা কথমে ব্যফস্থা েমযমছন। তাযয আিষ্ট ভাম ডতডন পুনযায় ২০,০০০  াো ঋণ ান কিা-খাদ্য কেনায জন্য। এই 

 াো ডদময় ডতডন কিা-খাদ্য কেমনন এফং কিায়ারঘয কভযাভত েমযন। ফােী  াো ডযফামযয োমজ ব্যয় েমযন। িাবী 

কেনায য কথমেই ডতডন িাবী কথমে িমড় ১০ ডর. দুধ কমতন। কই দুধ ডফডক্র েময ডতডন ভাম প্রায় ৬,৫০০  াো 

আয় েমযন। কই  াো ডদময় ডতডন তায ডযফামযয চাডদা পূযমণয াাাড এনডজ এয ঋণ ডফমাধ েমযন। 

ফতজভামন তায িাবী পুনযায় ফাছুয প্রফ েমযমছ। পমর িাবী কথমে পুনযায় দুধ কমত শুরু েমযমছন। এডদমে তায প্রথভ 

ফেনা ফাছুয ফড় ময়মছ এফং েময়ে ভাময ভমধ্যই িাবীন মফ। তখন তায ডযফামযয আয উন্নডত াডধত মফ। 
 

 

কে স্টাডি- ৬ প্রাডন্তে কৃলমেয স্ত্রী িাবী ারন েময স্বাভীয ামথ ংামযয ার ধমযমছন 

 

রক্ষী যাণী যোয (৩১) স্বাভী স্বন কুভায দত্ত 

ভাগুড়া কজরায দয উমজরায যাউতযা 

ইউডনয়মনয যাউতযা গ্রামভয স্থায়ী ফাডন্দা। স্বাভী, 

ন্তান, শ্বশুড়, শ্বাশুডড়  তায ডযফামযয দস্য 

ংখ্যা ছয় জন। ডেন্তু ডযফাময উাজজনক্ষভ ব্যডি 

মরন তায স্বাভী, ডমডন কায় এেজন কৃলে। 

কৃডলোজ েময ডতডন ভাম প্রায় ১০,০০০  াো আয় 

েমযন। এই আয় ডদময় তামদয ংায চারামনা 

ম্ভফ ডছর না। তামে ংায ডযচারনা েযায জন্য 

ডভডভ কখমত ত। ডনমজমদয জডভ ফরমত ফত 

ফাড়ী ডফঘা খামনে আফাদী জডভ। আয এজন্য 

রক্ষী যাণী তায ংামযয জন্য ডেছু েযমত 

চাইমতন। এভন ভয় ডতডন ডভডতয বাডত  

উমজরা ভফায় েভ জেতজায ভাধ্যমভ ডভডত  

িাবী ারন ম্পমেজ জানমত ামযন।  

 

২০১৭ ামর “যাউতযা ডফেডত দুগ্ধ উৎাদনোযী নাযী উন্নয়ন ভফায় ডভডত ডর.” এয দস্যভুি ন। দস্য 

য়ায য তায ঋণ আমফদমনয কপ্রডক্ষমত ২০১৮ ামরয কপব্রুয়াডয ভাম ডতডন ১,০০,০০০  াো ঋণ ান। ডতডন এই 

 াো ডদময় এেটি ফাছুয িাবী কেমনন। তমফ ডভডত কথমে প্রাপ্ত ঋণ িাবী কেনায জন্য মমথষ্ট ডছর না। অডতডযি 

 াো ডতডন এনডজ কথমে ঋণ ডনময়মছন। তাযয আিষ্ট ভাম ডতডন পুনযায় ২০,০০০  াো ঋণ ান কিা-খাদ্য কেনায 

জন্য। এই  াো ডদময় ডতডন কিা-খাদ্য কেমনন এফং কিায়ারঘয কভযাভত েমযন। ফােী  াো ডযফামযয োমজ ব্যয় 

েমযন। িাবী কেনায য কথমেই ডতডন িাবী কথমে িমড় ৮ ডর. দুধ কমতন। কই দুধ ডফডক্র েময ডতডন ভাম প্রায় 

১০,০০০  াো আয় েমযন। কই  াো ডদময় ডতডন তায ডযফামযয চাডদা পূযমণয াাাড এনডজ এয ঋণ 

ডফমাধ েমযন। ফতজভামন তায িাবী পুনযায় ফাছুয প্রফ েমযমছ। পমর িাবী কথমে পুনযায় দুধ কমত শুরু েমযমছন। 

এডদমে তায প্রথভ ফেনা ফাছুয ফড় ময়মছ এফং েময়ে ভাময ভমধ্যই িাবীন মফ। তখন তায ডযফামযয আয 

উন্নডত াডধত মফ। 

 

ডচত্রাঃ রক্ষী যাণী যোয 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৮ 

সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

www.imed.gov.bd 
 

“উন্নত জাদতয গাবী ারদনয ভাধ্যদভ সুরফধাফরিত ভররাদদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন” ীল ষক চরভান প্রকদল্পয রনরফড় 

রযফীক্ষদণয টাভ ষ অপ সযপাদযন্স (ToR) 

ক)     প্রকদল্পয রফফযণীীঃ 

১।  প্রকদল্পয  নাভ : উন্নত জাদতয গাবী ারদনয ভাধ্যদভ সুরফধাফরিত ভররাদদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন। 

২।উদযাগী 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

: ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ভফায় অরধদপ্তয, ঢাকা। 

৪। প্রকল্প এরাকা :     

 

রফবাগ সজরা উদজরা 

ঢাকা সগাারগঞ্জ সগাারগঞ্জ দয, টাংগীাড়া, সকাটারীাড়া, সভাকদদপুয 

পরযদপুয পরযদপুয দয, ভধুখারী 

যাজফাড়ী যাজফাড়ী দয 

ভয়ভনরাং ভয়ভনরাং ফুরফারড়য়া, রত্রার 

জাভারপুয জাভারপুয দয, ভাদাযগঞ্জ 

সযপুয সযপুয দয, নকরা, শ্রীফদী 

যাজাী যাজাী যাজাী দয, সগাদাগাড়ী 

চাাঁইনফাফগঞ্জ চাাঁইনফাফগঞ্জ দয 

নাদটায নাদটায দয, ফাগারতাড়া 

রযাজগঞ্জ াজাতপুয 

চট্টগ্রাভ সপনী  সপনী দয 

চাঁদপুয চাঁদপুয দয, ভতরফ উত্তয 

খুরনা ভাগুযা  

মদায অবয়নগয, রঝকদগাছা, সকফপুয 

াতক্ষীযা াতক্ষীযা দয 

ফাদগযাট সভাল্লায াট, রচতরভাযী 

খুরনা ডুমুরযয়া, ফটিয়াঘাটা 

ফরযার ফরযার আগগরঝাড়া, সগৌযনদী 

যাংপুয যাংপুয গঙ্গাচড়া, ীযগঞ্জ 

কুরড়গ্রাভ কুরড়গ্রাভ দয, ভুরুঙ্গাভাযী 

রারভরনযাট াটগ্রাভ, ারতফান্ধা 

নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয, রডভরা 

গাইফান্ধা াদুল্লাপুয, াঘাটা 

রদনাজপুয রদনাজপুয দয, রচরযয ফন্ধয 

িগড় িগড় দয, সফাদা, সদফীগঞ্জ 

খ।    প্রকদল্পয ব্যয়ীঃ 

সকাটি টাকায় 

প্রাক্কররত ব্যয় (রক্ষ টাকায়)  মূর ফ ষদল াংদারধত 

১ সভাট : ১৫১.৫৭০৩ ১৫১.৫৭০৩ 

২ রজওরফ : ১৫১.৫৭০৩ ১৫১.৫৭০৩ 

৩ বফদদরক মুদ্রা : - - 

৪ আযরএ : - - 

http://www.imed.gov.bd/
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গ)    ফাস্তফায়নকারীঃ 

 

 আযদেয তারযখ ভারপ্তয তারযখ 

১ মূর      ২০১৬    ২০২১ 

২ ফ ষদল াংদারধত      ২০১৬    ২০২১ 
 

ঘ)   প্রকদল্পয উদেশ্যীঃ 

 ১. গাবী ারন, দুধ উৎাদন ও রফনদনয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ সুফরধাফরিত ভররাদদয দারযদ্রয হ্রাকযণ ও জীফনভান উন্নয়ন;   

২. গাবী/ভরল এয জাত উন্নয়ন কাম ষক্রভ ম্প্রাযণ;  

৩. গ্রাভীণ ভররাদদয ক্ষভতায়ন; 

 

ঙ)  প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাম ষক্রভ: 

১. রডরর’সত উদল্লরখত ২৫টি সজরায ৫০টি উদজরা দত সভাট ১০,০০০ জন সুরফধাদবাগী রনফ ষাচন। 

২. রনফ ষারচত সুরফধাদবাগীগণদক গাবী ারন ও ভফায় ব্যফস্থানা রফলদয় প্ররক্ষণ প্রদান। 

৩. প্ররক্ষণপ্রাপ্ত সুরফধাদবাগীগণদক ২টি কদয ফকনা ক্রদয়য জন্য (৫০,০০০×২)=১০০,০০০.০০ টাকা গাবী ঋণ এফাং ক্রয়কৃত 

ফকনায প্রথভ ফছদযয খায ও আনুলাংরগক ব্যয় রনফ ষাদয জন্য (১০,০০০×২)=২০,০০০.০০ টাকা কদয কাম ষকযী মূরধন ঋণ 

রাদফ প্রদান। 

৪. প্ররতটি উদজরায় সুরফধাদবাগীদদয ক্রয়কৃত গাবীয রযচম ষা এফাং প্রকদল্পয ঋণ কাম ষক্রভ ও রভরতয কাম ষক্রভ তদাযরকয জন্য 

১জন কদয পযারররদটটয এফাং ক্রয়কৃত গাবীয প্রাথরভক রচরকৎা সফা ও কৃরত্রভ প্রজনদনয জন্য ১জন কদয ক্ররত্রভ প্রজননকাযী 

(এএরএপআই) রনদয়াগ প্রদান। 

৫. রনফ ষারচত সুরফধাদবাগীগণদক ক্রয়কৃত গাবীয রনয়রভত টীকা দান এফাং উন্নত জাদতয ঘাদলয চাল উৎারতকযদণ ায়তা 

প্রদান। 

৬. প্রকদল্পয উদেশ্য ফাস্তফায়দন স্থানীয় প্রারণম্পদ দপ্তয ও রভল্ক রবটায াদথ কাম ষকয সমাগসূত্র স্থান। 

৭. প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষণ এফাং রযদাটি ষাং এয জন্য একজন Project Implementation and Monitoring 

Specialist এফাং একজন Dairy Development Specialist রনদয়াগ প্রদান। 

 

চ)    যাভ ষক প্ররতষ্ঠাদনয দারয়ত্বীঃ 

১)  প্রকদল্পয রফফযণ (টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন ও াংদাধদনয অফস্থা, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার ও অথ ষায়ন কর 

প্রাাংরগক তথ্য) ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা; 

২)      প্রকদল্পয ারফ ষক ও রফস্তারযত অাংগরবরত্তক ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ ও আরথ ষক) অগ্ররতয তথ্য াংগ্র,রন্নদফন, রফদেলণ যণী/ 

সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ  উস্থান ও ম ষাদরাচনা; 

৩)  প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ এফাং প্রকল্প পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত কাম ষাফরী প্রকদল্পয 

উদেদশ্যয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ষ রকনা তা ম ষাদরাচনা ও ভতাভত প্রদান কযা; 

৪)  প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা ক্রদয়য (Procurement) সক্ষদত্র প্রচররত ক্রয় আইন 

ও রফরধভারা (ররএ, ররআয, উন্নয়ন দমাগী গাইডরাইন ইতযারদ) প্ররতাযন কযা দয়দছ/দে রক না স রফলদয় 

ম ষাদরাচনা ও ম ষফক্ষণ; 

৫) প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য, কাম ষ ও সফা রযচারনা ও যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর 

আনুলরঙ্গক রফলয় ম ষাদরাচনা ও ম ষফক্ষণ; 

৬) প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত/াংগৃদয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা াংরেষ্ট ক্রয় চুরিদত রনধ ষারযত 

সেররপদকন/BOQ/ToR, গুণগত ভান, রযভাণ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মাচাইদয়য ভাধ্যদভ াংগ্র কযা 

দয়দছ রক না স রফলদয় ম ষাদরাচনা ও ম ষফক্ষণ; 
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৭) প্রকদল্পয ঝুঁরক অথ ষাৎ ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যা সমভন: অথ ষায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ষ ও সফা ক্রয়/াংগ্রদয 

সক্ষদত্র রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায অদক্ষতা এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরি ইতযারদয কাযণ অন্যান্য রদক 

রফদেলণ, ম ষদফক্ষণ ও দম ষাদরাচনা; 

৮) প্রকদল্পয অনুদভাদন াংদাধন (প্রদমাজয সক্ষদত্র), অথ ষ ফযাে, অথ ষ ছাড়, রফর রযদাধ ইতযারদ রফলদয় তথ্য-উাদত্তয 

ম ষাদরাচনা ও ম ষফক্ষণ; 

৯) প্রকল্প এরাকা রনফ ষাচন, প্রকদল্পয আওতায় সুরফধাদবাগী রনফ ষাচন, রনফ ষারচত সুরফধাদবাগীদদয ঋণ রফতযণ, ঋদণয টাকায় 

ফকনা ক্রয়, ফকনা ফা গাবীয রচরকৎা ও ব্যফস্থানায রফলয়গুদরা ম ষাদরাচনা ও ম ষফক্ষণ এফাং সুনরদ ষষ্ট ভতাভত 

প্রদান;  

১০) প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর গাবী ারন, দুধ উৎাদন ও রফনদনয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ সুফরধাফরিত ভররাদদয দারযদ্রয 

হ্রাকযণ ও জীফনভান উন্নয়ন, গাবী/ভরল এয জাত উন্নয়ন এফাং গ্রাভীণ ভররাদদয ক্ষভতায়ন কীবাদফ দফ স 

রফলয়টি ম ষাদরাচনা ও ম ষফক্ষণ এফাং সুনরদ ষষ্ট ভতাভত প্রদান; 

১১) প্রকল্প ভারপ্তয য সৃষ্ট সুরফাধারদ সটকই কযায রদক্ষয সুরনরদ ষষ্ট Exit plan ও ভতাভত প্রদান; 

১২) প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত মূর কাম ষক্রভমূদয কাম ষকারযতা ও উদমারগতা রফদেলণ কযা এফাং রফদল পরতা 

(Success Stories, মরদ থাদক) রফলদয় আদরকাাত কযা; 

১৩) উরল্লরখত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম ষদফক্ষদণয রবরত্তদত ারফ ষক ম ষাদরাচনা; 

১৪) ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাদগয রযদত্র ফরণ ষত প্রাযরেক প্ররতদফদন ও চূড়ান্ত প্ররতদফদনয সুনরদ ষষ্ট কাঠাদভা 

অনুমায়ী উি প্ররতদফদন প্রণয়ন কযদত দফ; 

১৫) প্রদয়াজনীয় ও সুরনরদ ষষ্ট সুারয প্রণয়ন; 

১৬) প্রকল্প াংরেষ্ট অন্যান্য প্রারঙ্গক রফলয়ারদ;  (i) প্রকল্প এরাকা সথদক াংগৃীত তথ্য, এপরজরডও স্থানীয় ম ষাদয়  

কভ ষারা আদয়াজন কদয মূল্যায়ন কাদজয রবরত্তদত একটি মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়ন এফাং ক্রয়কাযী াংস্থা 

(আইএভইরড) কর্তষক অনুদভাদন গ্রণ এফাং (ii) জাতীয় ম ষাদয়য একটি কভ ষারা আদয়াজন কদয মূল্যায়ন কাদজয 

ম ষদফক্ষণ (Finding) মূ অফরত কযা ও কভ ষারায় প্রাপ্ত ভতাভত ও সুারযমূ রফদফচনা কদয উি 

প্ররতদফদনটি চুড়ান্ত কযা; 

১৭)       যাভ ষক প্ররতষ্ঠান চুরিয তারযখ সথদক চায ভাদয ভদধ্য ভীক্ষা াংক্রান্ত মাফতীয় কাম ষক্রভ চূড়ান্ত কযা 

দফ; 

১৮)       যাভ ষক প্ররতষ্ঠান কর্তষক্ষ (আইএভইরড) কর্তষক রনধ ষারযত অন্যান্য রফলয়াফরী প্ররতারন কযদফ।  

ছ)    যাভ ষক প্ররতষ্ঠান ও যাভ ষদকয প্রকৃরত ও সমাগ্যতাীঃ 

ক্ররভক যাভ ষক প্ররতষ্ঠান ও 

যাভ ষক প্ররতষ্ঠাদনয 

যাভ ষক 

রক্ষাগত সমাগ্যতা    অরবজ্ঞতা 

১. যাভ ষক প্ররতষ্ঠান   গদফলণা এফাং প্রকল্প রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

াংক্রান্ত ভীক্ষা রযচারনায় ন্যযনতভ ০১ 

(এক) ফছদযয অরবজ্ঞতা ম্পন্ন দত দফ। 

২. (ক)টীভ ররডায (আথ ষ-
াভারজক রফদলজ্ঞ): 

স্বীকৃত রফশ্বরফযারয় দত স্বীকৃত 

রফশ্বরফযারয় দত 

অথ ষনীরত/ভাজরফজ্ঞান/ভাজ 

কভ ষ/ভাজ কল্যান/ কৃরল অথ ষনীরত 
রফলদয় ন্যযনতভ স্দাতদকাত্তয রডরগ্র।  

াংরেষ্ট রফলদয় রএইচরড রডগ্রীধাযীদদয 

অগ্রারধকায সদয়া দফ। 

 

 প্রকল্প  ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ম্পদকষ স্বে ধাযণা ও আথ ষ-াভারজক 

উন্নয়ন রফলদয় কভদক্ষ ০৫(াঁচ) ফছদযয 

ফাস্তফ অরবজ্ঞতা থাকা আফশ্যক; 

 টীভ ররডায রদদফ াংরেষ্ট রফলদয়  

কভদক্ষ ০৩ (রদন) ফছদযয অরবজ্ঞতা 

থাকদত দফ; 

 করম্পউটাদযয ভাইদক্রাপট ওয়াড ষ, 

এদের, SPSS  অন্যান্য Statistical 

Software Package রযচারনায় দক্ষ 
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দত দফ এফাং 

 ররএ ২০০৬ এফাং ররআয ২০০৮ 

ম্পদকষ ম্যক ধাযণা থাকদত দফ;  

 প্ররতদফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় অরবজ্ঞতা 

থাকদত দফ; এফাং 

 াংরেষ্ট রফলদয় প্রকানা থাকদত দফ। 

(খ) সজন্ডায রফদলজ্ঞ স্বীকৃত রফশ্বরফযারয় দত  সজন্ডায স্টাডী 

রফলদয় ন্যযনতভ স্দাতদকাত্তয রডরগ্র। 

 াংরেষ্ট কাদজ  ৫ (াঁচ) ফছদযয ফাস্তফ 

অরবজ্ঞতা ম্পন্ন।  

 ররাংগ বফলম্য দীকযণ, নাযীদদয আথ ষ-

াভারজক উন্নয়দনয ভাধ্যদভ ক্ষভতায়ন 

রফলদয় ০৩ (রতন) ফছদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা 

ম্পন্ন।   

 

গ) শুম্পদ 

রফদলজ্ঞ 

স্বীকৃত রফশ্বরফযারয় দত  শু 

রচরকৎা/শুারন রফজ্ঞান রফলদয় 
ন্যযনতভ স্দাতদকাত্তয রডরগ্র। 

 াংরেষ্ট কাদজ  ৫ (াঁচ) ফছদযয ফাস্তফ 

অরবজ্ঞতা ম্পন্ন।  

 শু রচরকৎা/শুারন রফলয়ক কাদজয 

ন্যযনতভ ০৩ (রতন) ফছদযয ফাস্তফ 

অরবজ্ঞতা ম্পন্ন।   

 ঘ) রযাংখ্যানরফদ রযাংখ্যান/পররত রযাংখ্যান/ডাটা 

ম্যাদনজদভন্ট রফলদয় ন্যযনতভ 
স্দাতদকাত্তয রডরগ্র। 

 াংরেষ্ট কাদজ  ৫ (াঁচ) ফছদযয ফাস্তফ 

অরবজ্ঞতা ম্পন্ন।  

 তথ্য ব্যফস্থানা, ডাটা এনারাইর, 

প্ররতদফদন প্রণয়ন রফলদয় ন্যযনতভ ০৩ 

(রতন) ফছদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা ম্পন্ন।   

 

 

জ)     যাভ ষক প্ররতষ্ঠান কর্তষক রনদেফরণ ষত প্ররতদফদনমূ দারখর কযদত দফীঃ  

 

ক্ররভক প্ররতদফদদনয নাভ দারখদরয ভয় াংখ্যা 

১। প্রাযরেক প্ররতদফদন (ফাাংরায়) চুরি ম্পাদদনয ১৫ 

রদদনয ভদধ্য 

১৫ কর সটকরনকযার করভটিয বায জন্য এফাং ২০ কর 

রস্টয়ারযাং করভটিয বায জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

২। ১ভ খড়া প্ররতদফদন (ফাাংরায়) চুরি ম্পাদদনয ৭৫ 

রদদনয ভদধ্য 

১৫ কর সটকরনকযার করভটিয বায জন্য এফাং ২০ কর 

রস্টয়ারযাং করভটিয বায জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

৩। ২য় খড়া প্ররতদফদন (ফাাংরায়) চুরি ম্পাদদনয ৯০ 

রদদনয ভদধ্য 

৭৫ কর 

জাতীয় কভ ষারায জন্য 

৪। ২য় খড়া প্ররতদফদন (ফাাংরায় ও 

ইাংদযজী) 

চুরি ম্পাদদনয ১০০ 

রদদনয ভদধ্য 

১৫ কর সটকরনকযার করভটিয বায জন্য এফাং ২০ কর 

রস্টয়ারযাং করভটিয বায জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

৫। চূড়ান্ত প্ররতদফদন (ফাাংরা ও 

ইাংদযজীদত) 

চুরি ম্পাদদনয ১২০ 

রদদনয ভদধ্য 

(৪০ কর ফাাংরা+২০ কর ইাংদযরজ) = ৬০ টি 

 

                   

•          (      /        /      ); 

•                                                     ;       । 
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