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ননফ বাী ায-ংক্ষে 

 
নননফড় নযফীেক্ষেয উক্ষেশ্য 

টেকই কৃনল মানিকীকযক্ষেয রক্ষেে কৃনল ভিোরক্ষেয অধীন কৃনল ম্প্রাযে অনধদপ্তক্ষযয আওতাে ‘‘খাভায 

মানিকীকযক্ষেয ভাধ্যক্ষভ পর উৎাদন বৃনি-২ে ম বাে (২ে ংক্ষানধত)’’ প্রকল্পটিয কাম বক্রভ ফতবভাক্ষন টদক্ষয ৬৪ 

টেরাে ৩৩৯৪৩.৯৬ রে োকা প্রাক্কনরত ব্যক্ষে জুরাই, ২০১২ টেক্ষক জুন, ২০১৯ টভোক্ষদ ফাস্তফানেত ক্ষে। ংক্ষানধত 

প্রকক্ষল্পয ভাধ্যক্ষভ কৃনল মিানতয উন্নেন ােতা (বর্তবনক) াওয ও উকূরীে এরাকাে ৭০%, টদক্ষয অফনষ্ট 

এরাকাে ৫০%; একটি কৃনল মিানত টেনটং ল্যাফ ননভ বাে, কৃনল মিানত প্রদ বনী এফং ৩০০টি উক্ষেরাে 

বাড়ানবনিক মিক্ষফা টকন্দ্র চালু কযা ে। চরভান এ প্রকক্ষল্পয উক্ষেশ্যগুক্ষরা কতটুকু ফাস্তফানেত ক্ষে তা ম বাক্ষরাচনা ও 

ম বক্ষফেে; প্রকক্ষল্পয আওতাে ংগৃীত/ংগৃীতব্য নফনবন্ন ণ্য, কাম ব ও টফা ক্রক্ষেয (Procurement) টেক্ষে 

প্রচনরত আইন ও নফনধভারা, ননএ ২০০৬ ও ননআয ২০০৮ এয ননক্ষদ বনা মোমেবাক্ষফ প্রনতারন কযা ক্ষে নকনা 

ট নফলক্ষে ম বক্ষফেে ও ম বাক্ষরাচনা এফং প্রকল্পটিয নননফড় নযফীেে কযায েন্য নযকল্পনা ভিোরক্ষেয ফাস্তফােন 

নযফীেে ও মূল্যােন নফবাক্ষগয অনধনস্ত নযফীেে ও মূল্যােন ট্য-৪ (কৃনল ও াননম্পদ) কর্তবক ভীোটি াক্ষত 

টনওো ক্ষেক্ষে। উনিনখত প্রকক্ষিয নননফড় নযফীেে কােটি নযচারনায েন্য আউেক্ষান বং এয ভাধ্যক্ষভ যাভ বক 

পাভ ব টেক্ষবরক্ষভন্ট টেকননকোর কনারট্যান্ট প্রাাঃ নরাঃ (নেটিনএর)-টক ননক্ষোগ টদওো ক্ষেক্ষে। 

পর উৎাদন বৃনি এফং অে বনননতকবাক্ষফ কৃনলক্ষক রাবেনক কযা ও ফানেনেেবাক্ষফ টিনকক্ষে যাখাই ক্ষরা প্রকক্ষল্পয মূর 

রেে। এোড়া প্রকল্পটিয মূর উক্ষেশ্য নের শুনি ও ভাযাত্মক শ্রনভক ংকক্ষেয টপ্রনেক্ষত কৃলক ম বাক্ষে খাভায 

মিানত যফযাক্ষয ভাধ্যক্ষভ স্য উৎাদন বৃনি ও টেকই কযা; খাভায ম বাক্ষে রাগই কৃনল মিানত ম্প্রাযক্ষেয 

ভাধ্যক্ষভ উৎাদন খযচ হ্রা, ক্ষস্যয নননফড়তা বৃনি ও স্য অচে কনভক্ষে আনা এফং ঠিক কৃনল মানিকীকযক্ষেয 

ভাধ্যক্ষভ ংনিষ্ট টটকক্ষাল্ডাযক্ষদয েভতা বৃনি। চরভান প্রকল্পটিয উক্ষেশ্য অনুমােী অংগনবনিক কাম বক্রভগুক্ষরায 

ফাস্তফােন অগ্রগনত ও অেবন ম বাক্ষরাচনা ও ম বক্ষফেে কযায েন্য নননফড় নযফীেে ভীোটি নযচানরত ক্ষেক্ষে।  

নননফড় নযফীেে ভীো িনত 

নননফড় নযফীেে ভীোে আনুষ্ঠাননক ও অনানুষ্ঠাননক াোৎকায মো প্রকক্ষল্পয আওতাে কৃনল মিানতয 

উকাযক্ষবাগী ও কক্ষরার গ্রু কৃলকক্ষদয াোৎকায, টপাকা গ্রু নেকান (এপনেনে), নক ইনপযক্ষভন্ট ইন্টাযনবউ  

(ক্ষকআইআই), টক্ষকন্ডানয তথ্য ংগ্র ও ম বাক্ষরাচনা এফং প্রকল্প এরাকা নযদ বন ও ফাস্তফ অফস্থা ম বক্ষফেে ইতোনদ 

কাম বক্রভ নযচারনা কযা ে। নননফড় নযফীেে ভীোে ংখ্যাগত তথ্য ংগ্রক্ষয েন্য ফাংরাক্ষদক্ষয ২৬টি টেরায 

৮০টি উক্ষেরাে প্রকক্ষল্পয অন্তর্ভ বি টভাে ২০০০ েন প্রকল্প ক্ষত প্রাপ্ত কৃনল মিানত উকাযক্ষবাগী ও ৪০০ েন 

কনক্ষরার গ্রু কৃলক এফং এোড়া প্রকল্পটিয কাম বক্রভ ও প্রবাফ ম্পনকবত গুেগত নফনবন্ন তথ্য ংগ্রক্ষয েন্য প্রকক্ষল্পয 

াক্ষে ংনিষ্ট কৃনল ম্প্রাযে অনধদপ্তক্ষযয প্রধান কাম বারে ও স্থানীে ম বাক্ষেয কভ বকতবা/প্রক্ষকৌরীয াোৎকায গ্রে 

কযা ক্ষেক্ষে। এোড়া প্রকক্ষল্পয আওতাে ক্রে প্রনক্রোমূ নফযমাভান ক্রে নীনতভারায আক্ষরাক্ষক কযা ক্ষেক্ষে নক না তা 

যীো-নননযো কযা ক্ষেক্ষে। ংগৃীত তক্ষথ্যয নবনিক্ষত ফতবভান নননফড় নযফীেে ভীো প্রনতক্ষফদনটি প্রেেন কযা 

ক্ষেক্ষে। 

ক্রে প্রনক্রো ম বাক্ষরাচনা 

খাভায মানিকীকযক্ষেয ভাধ্যক্ষভ পর উৎাদন বৃনি-২ে ম বাে (২ে ংক্ষানধত) প্রকক্ষল্পয কাে টভাে ৫টি প্যাক্ষকক্ষেয 

ভাধ্যক্ষভ ম্পন্ন কযা ে, মায ভক্ষধ্য ১টি প্যাক্ষকক্ষেয কাে নের প্রদ বনীয েন্য মিানত (নযায, াওোয টোয, যাই 

রান্সস্দান্টায, যাই রান্সস্দান্টায টর, কম্বাইন াযক্ষবটায ও নোয) ক্রে, ১টি প্যাক্ষকক্ষেয কাে নের আফানক মানিক 

প্রনেক্ষেয েন্য যঞ্জাভানদ ক্রে, ১টি প্যাক্ষকক্ষেয কাে নের কৃনল মি টেনটং ল্যাফক্ষযেনযয ৩ে ও ৪ে ব তরায ল্যাফ 

নফনল্ডং ননভ বাে, ১টি প্যাক্ষকক্ষেয ভাধ্যক্ষভ কভন রুভ, গাে ব ও যান্না ঘয, টেনাক্ষযেয ননভ বাে এয কাে, ১টি প্যাক্ষকক্ষেয 

ভাধ্যক্ষভ আফানক, টভকাননক প্রনেে সুনফধা ননভ বাক্ষেয েন্য যাভ ব টফায কাে ম্পন্ন কযা ে। প্রকল্প অনপ ক্ষত 

প্রাপ্ত নফনবন্ন ক্রে প্যাক্ষকক্ষেয ননেে ম বক্ষরাচনা কক্ষয টদখা মাে টম প্রকক্ষল্পয েন্য ংনিষ্ট ভারাভার ও ননভ বাে াভগ্রী 

ক্রে প্রনক্রোয েন্য ননধ বানযত যকাযী ক্রে নীনতভারা মো ননএ ২০০৬ ও ননআয ২০০৮ মোমেবাক্ষফ অনুযে 

কযা ক্ষেনের।  
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প্রকক্ষল্পয প্রধান প্রধান অংক্ষগয ফাস্তফ অগ্রগনত 

প্রাপ্ত তথ্য অনুমােী, ৩০ এনপ্রর, ২০১৮ ম বন্ত প্রকক্ষল্পয আনে বক অগ্রগনত ক্ষেক্ষে ৭১.৪৩%। অংগনবনিক টবৌত অগ্রগনত 

ম বাক্ষরাচনাে টদখা মাে ৩০ এনপ্রর, ২০১৮ ম বন্ত প্রকক্ষল্পয আওতাধীন প্রনেে ও কভ বারা অংক্ষগয ফাস্তফ অগ্রগনত 

৭১.৬৪%, প্রনেে ও কভ বারা অংক্ষগয ফাস্তফ অগ্রগনত ৮২.৮১%, খাভায মিানতয েন্য উন্নেন ােতা অংক্ষগয 

ফাস্তফ অগ্রগনত ৬০.৬৩%, টফা প্রদাক্ষনয েন্য বাড়াে কৃনল মিানত যফযা অংক্ষগয ফাস্তফ অগ্রগনত ১০০%, টেনটং 

ল্যাফক্ষযেনয ও টভনন টে ননভ বাে অংক্ষগয ফাস্তফ অগ্রগনত ১০০%। তক্ষফ নযাক্ষযয উন্নেন ােতায ফাস্তফ অেবন 

৪৬.৮৮%, কম্বাইন াযক্ষবটাক্ষযয ফাস্তফ অেবন ৩১.৮৬%, যাই রান্সপ্লান্টায-এয ফাস্তফ অেবন ভাে ২.২০%। ভাঠ 

ম বাক্ষেয প্রাপ্ত তথ্য ভক্ষত যাই রান্সপ্লান্টাক্ষয ব্যফায উক্ষমাগী ধাক্ষনয চাযা উৎাদক্ষন েটিরতা ও কৃলকক্ষদয অনাগ্র 

উি কৃনল মিটিয ফাস্তফ অগ্রগনত কভ ওোয প্রধান কাযে ফক্ষর প্রতীেভান ক্ষে। কম্বাইন াযক্ষবটাক্ষযয ফাস্তফ অগ্রগনত 

কভ ওোয কাযে ক্ষরা ২০১৭ াক্ষর এ মিটি ২ে ংক্ষাধনীয ভাধ্যভ প্রকক্ষল্প অন্তর্ভ বনিকযে এফং নযাক্ষযয অগ্রগনত 

কভ ওোয কাযে ক্ষরা এ মি নদক্ষে ধান কাোয য শ্রনভক্ষকয উয ননববযীরতা, মায পক্ষর নযাক্ষযয প্রনত ভানুক্ষলয 

অনাগ্র। প্রকল্প কাক্ষেয গনত অনুাক্ষয ননধ বানযত ভক্ষেয ভক্ষধ্য (৩০ জুন, ২০১৯) চরভান কাে ভাপ্ত ক্ষফ ফক্ষর প্রকল্প 

নযচারক ভক্ষন কযক্ষরও নযায, কম্বাইন াযক্ষবটায ও যাই রান্সপ্লান্টায যফযাক্ষয আক্ষযা টফন প্রক্ষোেনীে দক্ষে 

গ্রে কযা ভীনচন ক্ষফ ফক্ষর ভীো দক্ষরয ম বক্ষফেক্ষে প্রতীেভান ক্ষেক্ষে।  

কৃনল মিানতয ব্যফায 

নননফড় নযফীেে ভীোে ংখ্যাগত নফক্ষিলক্ষে অংগ্রেকাযী ২০০০ েন উকাযক্ষবাগী কৃলকক্ষদয ভক্ষধ্য ফতবভাক্ষন 

(২০১৮ াক্ষর) ৮২.৭৫% কৃলক াওোয টিরায ব্যফায কক্ষযন। অযনদক্ষক ফতবভাক্ষন (২০১৮ াক্ষর) কনক্ষরার গ্রু 

কৃলকক্ষদয ৪০০ েন কৃলক্ষকয ভক্ষধ্য ৮০.০% কৃলক াওোয টিরায ব্যফায কক্ষযন। অযনদক্ষক প্রাে ৫৬.৬% 

উকাযক্ষবাগী কৃলক াওোয টোয, ৩১.৫৫% উকাযক্ষবাগী কৃলক নযায, ১৭.৩০% উকাযক্ষবাগী কৃলক কম্বাইন 

াযক্ষবটয, ১২.৪০% উকাযক্ষবাগী কৃলক যাই রান্সপ্লান্টায, ১২.৪০% উকাযক্ষবাগী কৃলক ফুে াম্প টস্ধোয, 

১১.৭৫% উকাযক্ষবাগী কৃলক নোয ফা ফীে ফন মি ব্যফায কক্ষযন।  

কৃনল মক্ষিয প্রদ বনী ও ভাঠ নদফক্ষ অংগ্রে 

ভীোে অংগ্রেকাযী কৃনল মিানত উকাযক্ষবাগী ২০০০ েন কৃলক্ষকয ভক্ষধ্য প্রাে ৭১.৯% (১৪৩৭ েন) 

উকাযক্ষবাগী কৃলক প্রকক্ষল্পয আওতাে কৃনল মক্ষিয প্রদ বনী ও ভাঠ নদফক্ষ অংগ্রে কক্ষযক্ষেন। তাক্ষদয ভক্ষধ্য ফক্ষচক্ষে 

টফন ৬৭.৫০% কৃলক নযায মক্ষিয প্রদ বনী এফং ৬৩.২৫% কৃলক কম্বাইন্ড াযক্ষবটায মক্ষিয প্রদ বনীক্ষত অংগ্রে 

কক্ষযন। এোড়া ২২.০% উকাযক্ষবাগী কৃলক াওোয টিরায চানরত নোয মক্ষিয প্রদ বনী এফং ১৬.৭৫% কৃলক 

যাই রান্সপ্লান্টায মক্ষিয উক্ষমাগী চাযা উৎাদন টকৌর প্রদ বনীক্ষত অংগ্রে কক্ষযন। টমকর কৃলক প্রকক্ষল্পয 

আওতাে আক্ষোনেত কৃনল মক্ষিয প্রদ বনী ও ভাঠ নদফক্ষ অংগ্রে কক্ষযক্ষেন তাক্ষদয ভক্ষধ্য অনধকাং (৮১.৫০%) 

কৃলক্ষকয ভক্ষত প্রদ বনীক্ষত অংগ্রক্ষেয ভাধ্যক্ষভ আধুননক কৃনল মক্ষিয ব্যফায ম্পক্ষকব ধাযো গ্রে ক্ষেক্ষে; ৭৩.১০% 

কৃলক্ষকয ভক্ষত খযচ, স্বল্প শ্রভ ও স্বল্প ভক্ষে চালাফাদ িনত ম্পক্ষকব তাযা নখক্ষত টক্ষযক্ষেন; এফং ৪১.৮০% কৃলক্ষকয 

ভক্ষত প্রদ বনীক্ষত অংগ্রক্ষেয কাযক্ষে আধুননক কৃনল মি ব্যফায ম্পক্ষকব এরাকায ভানুক্ষলয ভক্ষধ্য আগ্র সৃনষ্ট ক্ষেক্ষে।  

গ্রাভীে কৃনল মি টভকাননক প্রনেক্ষে অংগ্রে 

ভীোে অংগ্রেকাযী ২০০০ কৃনল মি উকাযক্ষবাগী কৃলকক্ষদয ভক্ষধ্য ২৪.৫৩% উকাযক্ষবাগী কৃলক গ্রাভীে কৃনল 

মি টভকাননক প্রনেক্ষে অংগ্রে কক্ষযক্ষেন। প্রনেক্ষে অংগ্রেকাযীক্ষদয ভক্ষধ্য ৪২.৫% কৃলক ভক্ষন কক্ষযন 

প্রনেক্ষেয ভাধ্যক্ষভ তাক্ষদয দেতা বৃনি টক্ষেক্ষে এফং এক্ষদয ভধ্য ৯৭.৩% কৃলক্ষকয ভক্ষত প্রদি প্রনেে উযুি নের। 

প্রকক্ষল্পয আওতাে মি নযচারনায েন্য প্রনেক্ষে অংগ্রেকাযী কৃলকক্ষদয ভক্ষধ্য ৯৩.৮% কৃলক্ষকয ভক্ষত তাযা 

ননক্ষেযা তাক্ষদয মি নযচারনা কযক্ষত াক্ষযন। ভাঠ ম বাে ক্ষত প্রাপ্ত ভক্ষত প্রনেে প্রানপ্তয পূক্ষফ বই অক্ষনক কৃলক্ষকয 

ভাক্ষে উন্নেন ােতায আওতাে কৃনল মিানত যফযা কযাে কৃলকযা তা নযচারনাে ভস্যায ম্মুখীন ক্ষেন। 

ভীোে অংগ্রেকাযী উকাযক্ষবাগী ২০০০ েন কৃলক্ষকয ভক্ষধ্য ২৬.৫৫% কৃলক্ষকয ভক্ষত তাক্ষদয কৃনল মি নষ্ট ক্ষর 

তাযা ননক্ষেযাই টভযাভত কযক্ষত াক্ষযন এফং ৪৮.৩০% কৃলক্ষকয ভক্ষত তাযা কৃনল মি যফযাকাযী প্রনতষ্ঠান/নেরাক্ষযয 

ভাধ্যক্ষভ তাক্ষদয মি টভযাভত কক্ষযন। অন্যনদক্ষক ৪৯.৫৫% কৃলক্ষকয ভক্ষত তাযা এরাকায টভকাননক নদক্ষে বাড়াে 

তাক্ষদয মিানত টভযাভত কক্ষয োক্ষকন। এপনেনেক্ষত অংগ্রেকাযী কৃলকক্ষদয ভক্ষত প্রকক্ষল্পয আওতাে টম নযভাে 

কৃনল মিানত যফযা কযা ক্ষে ট অনুাক্ষত দে টভকাননক ততনয না ওোে মি টভযাভক্ষত ভস্যাে যক্ষত ে। 



াতা-iv 
 

তক্ষফ ভীো দক্ষরয ভক্ষত প্রকক্ষল্পয ভাধ্যক্ষভ আধুননক কৃনল মিানতয ব্যফায প্রােনভক ম বাক্ষে োকাে এ ধযক্ষেয 

টভকাননক ভস্যা ক্ষরও ভক্ষেয াক্ষে াক্ষে এরাকাে দে টভকাননকও ততনয ক্ষফ। তখন মিানত টভযাভক্ষতয 

ভস্যায প্রকেতা কক্ষভ মাক্ষফ।  

নফক্ষক্রতা প্রনতষ্ঠান কর্তবক কৃনল মিানতয নফক্রক্ষোিয টফা 

ভীোে অংগ্রেকাযী উকাযক্ষবাগী ২০০০ েন কৃলক্ষকয ভক্ষধ্য ৪৮.৩০% কৃলক্ষকয ভক্ষত কৃনল মিানত ংগ্রক্ষয 

য নফক্ষক্রতা প্রনতষ্ঠান ক্ষত টঘানলত নফক্রক্ষোিয টফা ঠিকবাক্ষফ াওো মাে, তক্ষফ ৫১.৭০% (১০৪৪ েন) কৃলক্ষকয 

ভক্ষত তা ঠিকবাক্ষফ াওো মাে না। উকাযক্ষবাগী কৃলক ভক্ষধ্য অনধকাং (৯২.১৫%) কৃলক্ষকয োনান টম নফক্রক্ষোিয 

টফা না াওো টগক্ষর প্রকল্প কর্তবে (নেএই) কর্তবক নফক্ষক্রতায নফরুক্ষি ব্যফস্থা গ্রে কযা ে না। অযনদক্ষক ফানক 

৭.৮৫% কৃলক োনান টম নফক্রক্ষোিয টফা না াওো টগক্ষর প্রকল্প কর্তবে নফলেনদ তদন্ত কক্ষয ভাধাক্ষনয টচষ্টা 

কক্ষযন।  এপনেনেক্ষত অংগ্রেকাযী কৃলকক্ষদয ভক্ষত কৃনল মিানত যফযাকাযী প্রনতষ্ঠান/নেরাযগে প্রক্ষোেক্ষনয 

র্তরনাে মক্ষেষ্ট নফক্রক্ষোিয টফা প্রদান কযক্ষেন না। তক্ষফ মি যফযাকাযী প্রনতষ্ঠান/নেরাযক্ষদয ভক্ষত প্রকল্প এরাকাে 

কৃনল মিানতয ব্যফায প্রােনভকবাক্ষফ কভ ওোে তাক্ষদয ক্ষে টফন ংখ্যক টভকাননক ননক্ষোগ টদো 

ফানেনেেকবাক্ষফ রাবফান ওো ম্ভফ নে। 

উন্নেন ােতায (বর্তবনক) ভাধ্যক্ষভ কৃনল মি ংগ্র 

ভীোে অংগ্রেকাযী উকাযক্ষবাগী ২০০০ েন কৃলক্ষকয ভক্ষধ্য ৮৪.৪৫% কৃলক োনান টম তাযা প্রকক্ষল্পয আওতাে 

খাভায মিানতয েন্য উন্নেন ােতায (বর্তবনক) ভাধ্যক্ষভ কৃনল মি ংগ্র কক্ষযক্ষেন/টক্ষেক্ষেন এফং এক্ষদয ভক্ষধ্য 

৪৫.২০% উকাযক্ষবাগী কৃলক ৩০% বর্তবনক, ৩৯.৩১% উকাযক্ষবাগী কৃলক ৫০% বর্তবনকয আওতাে এফং ফানক 

১৫.৪৫% কৃলক ৭০% উন্নেন ােতায (বর্তবনক) আওতাে কৃনল মি ংগ্র কক্ষযক্ষেন/টক্ষেক্ষেন। মাযা উন্নেন 

ােতায (বর্তবনক) আওতাে কৃনল মি ংগ্র কক্ষযক্ষেন তাক্ষদয ভক্ষধ্য ৩৯.০২% উকাযক্ষবাগী কৃলক াওোয, 

২১.০২% কৃলক াওোয টোয (ভাড়াই মি), ১৫.৬৩% কৃলক নযায (ধান, গভ কাোয মি) ও ১১.৩১% কৃলক 

নোয (ফীে ফন মি)-এয ােতা টক্ষেক্ষেন। অযনদক্ষক ভাে ০.৮৩% উকাযক্ষবাগী কৃলক যাই রান্সান্টায, 

৫.৭৪% কৃলক ফুে াম্প টেোয এফং ৬.৪৫% কৃলক উন্নেন ােতায (বর্তবনক) ভাধ্যক্ষভ কম্বাইন্ড াযক্ষবটয ংগ্র 

কক্ষযক্ষেন। 

ভীোে অংগ্রেকাযী টমফ উকাযক্ষবাগী কৃলক মাযা উন্নেন ােতায (বর্তবনক) ভাধ্যক্ষভ কৃনল মি ংগ্র 

কক্ষযক্ষেন/টক্ষেক্ষেন, ২১.১০% কৃলক োনান টম প্রকক্ষল্পয উন্নেন ােতায (বর্তবনক) আওতাে কৃনল মক্ষিয যফযা 

টক্ষত অসুনফধায ম্মুনখন ক্ষেক্ষেন। তাক্ষদয ভক্ষধ্য ৫৫.৬০% কৃলক োনান টম কৃনল মি যফযাক্ষয অনুভনত টক্ষত 

অসুনফধা, ৪৪.৭০% কৃলক্ষকয ভক্ষত তানরকাে অন্তর্ভ বি ক্ষত অসুনফধা, ৪৪.৭০% কৃলক্ষকয ভক্ষত কর্তবক্ষেয আনুকুল্য 

টক্ষত অসুনফধা, ৮.৭০% কৃলক্ষকয ভক্ষত ভান ম্মত মি না াওো এফং ১.২০% কৃলক্ষকয ভক্ষত ননক্ষেয আনে বক 

ংকক্ষেয কাযক্ষে প্রকক্ষল্পয উন্নেন ােতা (বর্তবনক) ো   ক্ষেও কৃনল মি ংগ্র কযক্ষত অসুনফধা ক্ষেক্ষে। 

বাড়া টফায েন্য কৃনল মিানত ংগ্র ও টফা প্রদান 

ভীোে অংগ্রেকাযী উকাযক্ষবাগী ২০০০ েন কৃলক্ষকয ভক্ষধ্য ১৫.৫৫% কৃলক োনান টম তাযা প্রকক্ষল্পয আওতাে 

বাড়া টফায অধীক্ষন এক টে কক্ষয (মো নযায, াওোয টোয, যাই রান্সান্টায, যাই রান্সান্টায টর, কম্বাইন 

াযক্ষবটায (টোে) এফং নোয) কৃনল মিানত যফযা টক্ষেক্ষেন। ভীোে অংগ্রেকাযী ৬২.৪% কৃলক্ষকয ভক্ষত 

বাড়া টফা টকন্দ্র ক্ষত কৃনল মিানত ংগ্রক্ষ আগ্রী উক্ষযমাািাগে প্রক্ষোেনীে কর তথ্য ান না। এোড়া ৬০.৫০% 

উকাযক্ষবাগী কৃলক্ষকয ভক্ষত বাড়া টফা টকন্দ্র ক্ষত এরাকায কর কৃলক কভ বাড়াে কৃনল মিানত ব্যফাক্ষযয সুনফধা 

ান না।  

কৃনল উৎাদক্ষনয কৃনল মিানতয র্ভনভকা 

ফতবভাক্ষন (২০১৮) প্রকল্প গ্রক্ষেয আক্ষগয (২০১২ ার) র্তরনাে প্রকল্প এরাকা ফা কনক্ষরার এরাকা নননফ বক্ষক্ষল কর 

কৃলকক্ষদয ভাক্ষে তাক্ষদয কৃনল কাক্ষে শু নি ফা ভানফ নি ব্যফাক্ষযয টচক্ষে কৃনল মি ব্যফাক্ষযয প্রফেতা টফক্ষড়ক্ষে 

(৪১.৬০% ও ১২.৩৬%, মোক্রক্ষভ), মা খাভায মক্ষিয ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ কৃনল উৎাদন বৃনিক্ষত প্রধান র্ভনভকা ারন 

কযক্ষফ। এপনেনেক্ষত অংগ্রেকাযী কৃলকগেও একই ভত টালে কক্ষযন। ভীোে অংগ্রেকাযী ২০০০ েন 

উকাযক্ষবাগী কৃলকক্ষদয ভক্ষধ্য অনধকাং (৯৭.৪০%) কৃলক্ষকয ভক্ষত কৃনল মিানত ব্যফাক্ষযয কাযক্ষে পর উৎাদন 



াতা-v 
 

খযচ আক্ষগয র্তরনাে হ্রা টক্ষেক্ষে। ভীোে প্রাপ্ত তথ্য নফক্ষিলক্ষেয ভাধ্যক্ষভ টদখা মাে টম, শু নি ব্যফাক্ষযয 

ভাধ্যক্ষভ গক্ষড় এক একয েনভ চালাফাদ কযক্ষত খযচ ে প্রাে ১১৭২২.০৩ োকা। অযনদক্ষক কৃনল মিানত ব্যফাক্ষযয 

ভাধ্যক্ষভ গক্ষড় এক একয েনভ চালাফাদ কযক্ষত খযচ ে প্রাে ৭৯৩৯.১০ োকা, মা শু নিয ভাধ্যক্ষভ চা  ফাক্ষদয 

র্তরনাে প্রাে ৪৭.৬৫% কভ; মা প্রকক্ষল্পয রেেভাোয (৩০%) টচক্ষে টফন। 

পক্ষরয ংগ্রক্ষািয অচে হ্রাক্ষয প্রকক্ষল্পয র্ভনভকা 

অনধকাং (৯৮.৩০%) কৃলক্ষকয ভক্ষত কৃনল মিানত ব্যফাক্ষযয কাযক্ষে স্য ংগ্রক্ষািয অচে আক্ষগয র্তরনাে হ্রা 

টক্ষেক্ষে। উকাযক্ষবাগী কৃলকক্ষদয ভক্ষত কৃনল মিানত ব্যফাক্ষযয কাযক্ষে পক্ষরয ংগ্রক্ষািয অচে আক্ষগয ফ বননম্ন 

২০.০% হ্রা টক্ষেক্ষে এফং ক্ষফ বাচ্চ ৯০% হ্রা টক্ষেক্ষে। অযনদক্ষক গড় নক্ষক্ষফ কৃনল মিানত ব্যফাক্ষযয কাযক্ষে স্য 

ংগ্রক্ষািয খযচ ৩৩.৩৩% হ্রা টক্ষেক্ষে; মা প্রকক্ষল্পয রেেভাোয (১০%) টচক্ষে টফন। এপনেনে ও স্থানীে ম বাক্ষে 

অনুনষ্ঠত কভ বারাে অংগ্রেকাযী কৃলকক্ষদয ভক্ষত নচযাচনযত ননেক্ষভ ধান ংগ্রকাক্ষর েনভক্ষত ধান কাো, আঁটি ফাধা, 

েনভ ক্ষত ধান নযফন, ধান ভাড়াই ও োড়াই-এয প্রনতটি ধাক্ষ ধাক্ষনয অচে ে। নকন্তু কম্বাইন াযক্ষবটায  নদক্ষে 

ধান ংগ্রকাক্ষর একই াক্ষে েনভক্ষত ধান কাো, ভাড়াই, োড়াই ও ফস্তাফনি কযা ে ফক্ষর ধাক্ষনয ংগ্রক্ষািয অচে 

ে না ফরক্ষরই চক্ষর।  

স্য উৎাদন বৃনিক্ষত প্রকক্ষল্পয র্ভনভকা 

ভীোে অংগ্রেকাযী অনধকাং (৯৮.৬০%) কৃলক্ষকয ভক্ষত কৃনল মিানত ব্যফাক্ষযয পক্ষর আক্ষগয র্তরনাে স্য 

উৎাদন বৃনি টক্ষেক্ষে। ভীোয ভাধ্যক্ষভ প্রাপ্ত তথ্য ম বাক্ষরাচনাে টদখা মাে, প্রকল্প এরাকায উকাযক্ষবাগী কৃলকক্ষদয 

েনভক্ষত প্রকল্প ফাস্তফােক্ষনয পূক্ষফ ব (২০১২ াক্ষর) প্রনত তাং েনভক্ষত ধাক্ষনয গড় উৎাদন নের প্রাে ১৮.৩৮ টকনে 

এফং ফতবভাক্ষন (২০১৭-১৮) তাক্ষদয েনভক্ষত তাং প্রনত গড় উৎাদন প্রাে ২০.৫১ টকনে। অথ্যবাৎ প্রকল্প ফাস্তফােক্ষনয 

পূক্ষফ বয (২০১২ ার) র্তরনাে ফতবভাক্ষন (২০১৭-১৮ ার) ধাক্ষনয গড় উৎাদন বৃনিয ায প্রাে ১০.৩৯%, মা প্রকক্ষল্পয 

রেেভাোয (১০%) টচক্ষে টফন। অযনদক্ষক কনক্ষরার গ্রুক্ষয র্তরনাে প্রকল্প উকাযক্ষবাগী কৃলকক্ষদয ধাক্ষনয গড় 

উৎাদন বৃনিয ায প্রাে ৬.৭১%। 

ক্ষস্যয নননফড়তা বৃনিক্ষত প্রকক্ষল্পয র্ভনভকা 

উকাযক্ষবাগী কৃলক্ষকয ভক্ষধ্য ৯৪.৩০% উিযদাতায ভক্ষত কৃনল মিানত ব্যফাক্ষযয কাযক্ষে পূক্ষফ বয র্তরনাে ফতবভাক্ষন 

প্রকল্প এরাকাে পক্ষরয নননফড়তা বৃনি টক্ষেক্ষে এফং ভীোয ভাধ্যক্ষভ প্রাপ্ত তথ্য নফক্ষিলে কক্ষয টদখা মাে টম, 

প্রকক্ষল্পয আক্ষগ (২০১২ ার) প্রকল্প উকাযক্ষবাগী কৃলকক্ষদয পক্ষরয গড় নননফড়তা নের ১৯০.১৪। অযনদক্ষক ফতবভাক্ষন 

(২০১৭-১৮ াক্ষর) প্রকল্প উকাযক্ষবাগী কৃলকক্ষদয পক্ষরয গড় নননফড়তা ২০৪.৬৮; মা প্রকক্ষল্পয পূক্ষফ বয (২০১২) 

র্তরনাে পক্ষরয নননফড়তা ৭.৬৫% টফন। অযনদক্ষক কনক্ষরার গ্রু কৃলকক্ষদয র্তরনাে প্রকল্প উকাযক্ষবাগী কৃলকক্ষদয 

ফতবভাক্ষন )২০১৭-১৮ ) পক্ষরয নননফড়তা বৃনিয ায প্রাে ৬.৪৬%। এপনেনে ও স্থানীে ম বাক্ষে অনুনষ্ঠত কভ বারাে 

অংগ্রেকাযী কৃলকক্ষদয ভক্ষত কৃনল মি ব্যফাক্ষযয পূক্ষফ ব প্রাে ভেই শু নিয অবাক্ষফয কাযক্ষে েনভ চালাফাক্ষদ টদযী 

ক্ষতা। পক্ষর ভে ভক্ষতা েনভক্ষত পর উৎাদন ও ংগ্র ম্ভফ ক্ষতা না। মায কাযক্ষে একটি পর ংগ্রক্ষয য প্রাে 

ভে েনভ নতত োকক্ষতা। নকন্তু কৃনল মিানতয ব্যফায বৃনি াওোে ফতবভাক্ষন টকান েনভ নতত োক্ষক না। মায 

কাযক্ষে একই েনভক্ষত াযা ফেয পর চাল কযাে পক্ষরয নননফড়তা বৃনি টক্ষেক্ষে।  

কভ বংস্থান সৃনষ্টক্ষত প্রকক্ষল্পয র্ভনভকা 

ভীোে অংগ্রেকাযী উকাযক্ষবাগী ৯০.৬০% কৃলক ভক্ষন কক্ষযন প্রকল্প কাম বক্রক্ষভয পক্ষর এরাকাে কভ বংস্থান বৃনি 

টক্ষেক্ষে, তাক্ষদয ভক্ষধ্য অনধকাং (৭১.৪০%) কৃলক্ষকয ভক্ষত এরাকাে কৃনল মিানত অাক্ষযেক্ষযয কভ বংস্থান সৃনষ্ট 

ক্ষেক্ষে; ৫৭.০৮% কৃলক্ষকয ভক্ষত কৃনল মিানত টভযাভত প্রনতষ্ঠান সৃনষ্ট ক্ষেক্ষে; ৫৩.২৪% কৃলক্ষকয ভক্ষত এরাকাে 

স্বল্প মূক্ষল্য কৃনল মিানত বাড়া ব্যফায প্রায ঘক্ষেক্ষে; ২৪.৪১% কৃলক্ষকয ভক্ষত এরাকাে কৃনল মি নেরায ব্যফায 

প্রায ঘক্ষেক্ষে। এপনেনেক্ষত অংগ্রেকাযী কৃলকগেও একই ভত টালে কক্ষযন। 

সুানযভারা 

 যাই রান্সপ্লান্টায, কম্বাইন াযক্ষবটায, নোয ইতোনদ অতোধুননক কৃনল মিানত ঠিকবাক্ষফ নযচারনা ও 

টভযাভক্ষতয েন্য অনধকতয প্রনেক্ষেয ভাধ্যক্ষভ দে টভকাননক ততনয কযা টমক্ষত াক্ষয। 



াতা-vi 
 

 া   টদব্যাী যফযাকৃত যাই রান্সপ্লান্টায, কম্বাইন াযক্ষবটায, নোয ইতোনদ অতোধুননক কৃনল মিানতয 

নযচার   ও টভযাভক্ষতয েন্য ম বাপ্ত ংখ্যক চারক ও টভকাননক ততযীয নননভক্ষি আক্ষযা অনধক ংখ্যক 

কৃলকক্ষদয েন্য প্রক্ষোেনীে প্রনেক্ষেয ব্যফস্থা কযা টমক্ষত াক্ষয।  

 চরভান গ্রাভীণ টভকাননক প্রনেে প্রনক্রোক্ষক আক্ষযা কাম বকয কযায ভাধ্যক্ষভ দে টভকাননক ততযীয রক্ষেে কৃনল 

মিানতয প্রনেে ভনেউরটি অনবজ্ঞ ও উযুি কৃনল/মানিক প্রক্ষকৌরী কর্তবক যীো-ননযীো/মাচাই-ফাোই 

কযা টমক্ষত াক্ষয। 

 আধুননক মিগুক্ষরা ঠিকবাক্ষফ নযচারনা ও প্রনেক্ষেয েন্য কৃনল ম্প্রাযে অনধদপ্তক্ষযয দয টেক্ষক শুরু কক্ষয 

উক্ষেরা ম বাে ম বন্ত মি নযচারনাে কানযগনয জ্ঞানম্পন্ন েনফক্ষরয ননক্ষোগ টদওো দযকায। 

 কৃলকক্ষদয ভোতীে পর চালাফাক্ষদ উদ্বুি কযা টমক্ষত াক্ষয, মাক্ষত াাান কক্ষেকটি েনভয কাে একটি মি 

দ্বাযা ম্পন্ন কযা টমক্ষত াক্ষয। 

 ভাঠ ম বাক্ষে মাক্ষত কর মক্ষিয টভযাভক্ষতয েন্য খুচযা মিাং াওো মাে তায েন্য মি যফযাকাযী 

প্রনতষ্ঠানক্ষক উদ্বুি কযা টমক্ষত াক্ষয। 

 ধান ও গক্ষভয টদীে োক্ষতয উক্ষমাগী নযায ও কম্বাইন্ড াযক্ষবষ্টায আভদানী কযায নফলক্ষে আভদানীকাযকক্ষদয 

উদ্বুি কযা টমক্ষত াক্ষয। 

 বর্তবনকয ভাধ্যক্ষভ ও টফা টকক্ষন্দ্রয েন্য প্রাপ্ত কৃনল মিানতয েন্য বাড়ায ায সুনননদ বষ্ট কক্ষয টদো টমক্ষত াক্ষয। এ 

ব্যাাক্ষয কৃনল মিানতয ব্যফাক্ষয টভকাননক, শ্রনভক ও জ্বারানী খযচ, উন্নেন াোতায আওতাে মি ক্রক্ষে 

নফননক্ষোগ (investment cost) ও মক্ষিয মূক্ষল্যয অফচে (depreciation cost) েননত খযচ 

এফং রাক্ষকয ভাধ্যক্ষভ মিটি কৃনল েনভক্ষত নযফন খযচ নফক্ষফচনাে টযক্ষখ ভাঠ ম বাক্ষে যফযাকৃত কৃনল 

মিানতয বাড়ায ায ংনিষ্ট ভিোরক্ষেয উক্ষযমাাক্ষগ ংনিষ্ট টোকক্ষাল্ডাযক্ষদয ভতাভত গ্রক্ষনয ভাধ্যক্ষভ এরাকা 

ও ফেক্ষয একটি (াওয এরাকাে ১টি) ফা দুটি (অন্যান্য এরাকাে ২টি) টভৌসুক্ষভ ব্যফাক্ষযয উক্ষমাগীতা নফক্ষিলে 

কক্ষয বাড়ায ায ননধ বাযে কযা টমক্ষত াক্ষয।  

 আধুননক কৃনল মিানত নফক্ষল কক্ষয নযায, কম্বাইন াযক্ষবটায, নোয, টফে প্লান্টায, যাই রান্সপ্লান্টায 

ইতোনদয ব্যফায প্রােনভক ম বাক্ষে নফযমাভান োকাে াধাযে কৃলকক্ষদয ভাক্ষে ব্যফাক্ষযয প্রাযতা বৃনি এফং 

পর চাক্ষল এ কর মক্ষিয ব্যফাক্ষযয সুনফধা ম্পক্ষকব প্রচায প্রচাযোয ভাধ্যক্ষভ কৃলকক্ষদয উদু্বি কযা টমক্ষত াক্ষয। 

 প্রকক্ষল্পয আওতাে কৃলকক্ষদয ভাক্ষে যফযাকৃত কৃনল মিানতয টভযাভত আযও ে ও দ্রুত কযায েন্য কৃনল 

ম্প্রাযে অনধদপ্তক্ষযয তত্ত্বাফধাক্ষন নেরায, দে টভকাননক ও স্থানীে ওোকব উক্ষযমাািায ভন্বক্ষে উক্ষেরা 

ম বাক্ষে ানব ব টন্টায/ওোকব গক্ষড় টতারা টমক্ষত াক্ষয।  

 কৃলকক্ষদয ভাক্ষে যাই রান্সপ্লান্টায ব্যফাক্ষয আগ্র সৃনষ্টয েন্য প্রকক্ষল্পয আওতাে স্থানীে ম বাক্ষে যাই 

রান্সপ্লান্টায ব্যফায উক্ষমাগী ধাক্ষনয চাযা উৎাদন উক্ষযমাািা ততনয কযা টমক্ষত াক্ষয।   

 াওয এরাকাে কম্বাইন াযক্ষবটায নদক্ষে দ্রুত ধান ংগ্র কযা ম্ভফ ক্ষরও বৃনষ্ট ফাদক্ষরয কাযক্ষে ংগৃীত ধান 

শুকাক্ষনা ম্ভফ ে না। এ ভস্যা উিযক্ষেয রক্ষেে কৃলকক্ষদয সুনফধ বাক্ষে প্রকক্ষল্পয আওতাে ড্রাইোয ংক্ষমােন কযা 

টমক্ষত াক্ষয। 

 আধুননক কৃনল মিানত মো নযায, কম্বাইন াযক্ষবটায ও নোয ইতোনদয ফাোয মূল্য অক্ষনক টফী কৃলকক্ষদয 

অফস্থা অনুমােী ব্যাংক ঋে েরবে কযা টমক্ষত াক্ষয। 

 আভদানীকৃত কৃনল মিানতয উয ননববযীরতা কনভক্ষে টদীে উক্ষমাগী কৃনল মিানত প্রস্তুত কযায েন্য কৃনল 

মিানত প্রস্তুতকাযী নফক্ষদী প্রনতষ্ঠাক্ষনয াক্ষে টদীে প্রনতষ্ঠান টমৌেবাক্ষফ কৃনল মিানত প্রস্তুত কাযখানা 

স্থান/গক্ষড় টতারায ব্যাাক্ষয যকায তো ংনিষ্ট ভিোরে নফক্ষল র্ভনভকা ারন কযক্ষত াক্ষয। এক্ষেক্ষে টদীে 

উক্ষমাগী মিানত উদ্ভাফনন ও উক্ষমাগীতা যীো-ননযীোে ংনিষ্ট গক্ষফলো প্রনতষ্ঠানগুক্ষরাক্ষক েনড়ত কযা 

টমক্ষত াক্ষয। 

 প্রকল্প ফাস্তফােন টক্ষল টেরা ম বাক্ষে টভনন টক্ষে ংযনেত কৃনল মিানতয নযচারনা ও টভযাভত কাম বানদ 

ম্পন্ন কযায েন্য টকান ফাক্ষেে এ প্রকক্ষল্প ংস্থান না োকাে যকাক্ষযয যােস্ব ফাক্ষেক্ষে এ ংক্রাভত্ম ব্যক্ষেয 

ংস্থান যাখা টমক্ষত াক্ষয।  

 টেরাওোযী আনে বক ংস্থান অনুমােী ভাঠ ম বাক্ষে মি যফযাক্ষয ব্যতেে টযাক্ষধ প্রকৃত চানদা ননরুন কক্ষয 

টেরাওোযী কৃনল মিানত যফযাক্ষয নননভক্ষি ংনিষ্ট ভিোরে এফং উক্ষযমাানগ ংস্থা নম্বনরতবাক্ষফ আক্ষযা 

কাম বকয ও টোযদায র্ভনভকা ারন কযক্ষত াক্ষয। 



াতা-vii 
 

 নেএই’য স্থােী কাম বারক্ষেয আওতাে মানিকীকযে ম্পনকবত একটি আরাদা উইং সৃনষ্ট কযা টমক্ষত াক্ষয। টমখাক্ষন 

দয দপ্তয উক্ষেরা ম বাক্ষে দে ও কানযগযী জ্ঞানম্পন্ন েনফর ননক্ষোনেত োকক্ষফ। এ েনফর ননেনভত 

কাক্ষেয অং নক্ষক্ষফ ংগ্রীত মিানতয ননেনভত যেোক্ষফেে ও টভযাভত কযক্ষত েভ ক্ষফন এফং ভাঠ 

ম বাক্ষে কভ বযত উ-কাযী কৃনল কভ বকতবাক্ষদয মানিকীকযে ম্পনকবত প্রনেে নদক্ষে দে কক্ষয র্তরক্ষফন মাক্ষত 

র্তেমূর ম বাক্ষে প্রযুনি ও যাভ ব টভধা প্রদান কযা মাে। 
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পর ঈৎাদন বৃদ্ধি এফং থ থননদ্ধতকবাবফ কৃদ্ধলবক রাবজনক কযা ও ফাদ্ধণদ্ধজিবাবফ টিদ্ধকবে যাখাআ বরা প্রকবেয মূর 

রক্ষ্ি। 

               

 শুদ্ধি ও ভাযাত্মক শ্রদ্ধভক ংকবেয প্রপ্রদ্ধক্ষ্বত কৃলক ম থাবে খাভায মন্ত্রাদ্ধত যফযাবয ভাধ্যবভ স্য 

ঈৎাদন বৃদ্ধি ও প্রেকআ কযা; 

 খাভায ম থাবে রাগআ কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ম্প্রাযবণয ভাধ্যবভ ঈৎাদন খযচ হ্রা, বস্যয দ্ধনদ্ধফড়তা বৃদ্ধি ও স্য 

চে কদ্ধভবে অনা;     

 ঠিক কৃদ্ধল মাদ্ধন্ত্রকীকযবণয ভাধ্যবভ ংদ্ধিষ্ট প্রেকবাল্ডাযবদয ক্ষ্ভতা বৃদ্ধি। 

 

 .                    

 

১. প্রকবেয নাভ t “খাভায মাদ্ধন্ত্রকীকযবণয ভাধ্যবভ পর ঈৎাদন বৃদ্ধি-২ে ম থাে (২ে ংবাদ্ধধত)     

২. ঈবযাগী ভন্ত্রণারে t কৃদ্ধল ভন্ত্রণারে 

৩. ফাস্তফােনকাযী ংস্থা t কৃদ্ধল ম্প্রাযণ দ্ধধদপ্তয 

৪. ফাস্তফােনকার t প্রভোদকার নুবভাদবনয 

তাদ্ধযখ 

মূর প্রভোবদয 

তুরনাে বৃদ্ধি 

ফ থবল নুবভাদ্ধদত 

প্রভোবদয তুরনাে বৃদ্ধি  

৪.১. মূর নুবভাদ্ধদত 

প্রভোদ 

t জুরাআ, ২০১২-জুন, ২০১৮ ২৩-০৭-২০১২ - - 

৪.২. ১ভ ংবাদ্ধধত 

প্রভোদ 

t জুরাআ, ২০১২-জুন, ২০১৮ ১৭-০২-২০১৫ - - 

৪.৩. ২ে ংবাদ্ধধত 

প্রভোদ 

t জুরাআ, ২০১২-জুন, ২০১৯ ১০-০১-২০১৭ ১ ফছয (২০%) ১ ফছয (২০%) 

 

৫. নুবভাদ্ধদত ব্যে t প্রভাে ব্যে (রক্ষ্ োকাে) দ্ধজওদ্ধফ মূর নুবভাদ্ধদত 

ব্যবেয তুরনাে 

বৃদ্ধি 

ফ থবল নুবভাদ্ধদত 

ব্যবেয তুরনাে বৃদ্ধি 

৫.১. মূর নুবভাদ্ধদত ব্যে t ১৭২১৯.২৫ ১৭২১৯.২৫ - - 

৫.২. ১ভ ংবাদ্ধধত ব্যে t ২৪৮১৭.৬৪ ২৪৮১৭.৬৪ + ৭৫৯৮.৩৯ 

(৪৪.১২%) 

+ ৭৫৯৮.৩৯ 

(৪৪.১২%) 

৫.৩. ২ে ংবাদ্ধধত ব্যে t ৩৩৯৪৩.৯৬ ৩৩৯৪৩.৯৬ ১৬৭২৪.৭১ 

(৯৭.১৩%) 

+ ৯১২৬.৩২ 

(৩৬.৭৭%) 

৬. প্রকে এরাকা t দ্ধফবাগঃ ৮টি প্রজরাঃ ৬৪টি ঈবজরাঃ কর 

                      (ফ থবল)          ০    
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  ৫ প্রকে কাম থ্রমভমূবয দ্ধফফযণ 

 

  ৫                                 

 

                        

µt bs hš¿cvwZi bvg msL¨v/cwigvY Dbœqb mnvqZvi cwigvY 

1 wicvi hš¿cvwZi msL¨v evrmwiK eivÏ 

Abyhvqx h_vh_ KZ©„c‡¶i 

Aby‡gv`bµ‡g wba©vwiZ nq| 

 

µq g~‡j¨i 50-70% 

nv‡i wbw`©ó cwigvY A_©| 2 cvIqvi †_ªmvi 

3 K¤v̂Bb nvi‡f÷vi 

4 ivBm& UªvÝcøv›Uvi 

5 wmWvi 

6 dzU cv¤ú ‡¯úªqvi 

                                

                                                                                   

                                                                

        -    -  -                                                                         

                                                

  ৫                  

   cÖ`k©bxi Rb¨ Lvgvi hš¿cvwZ 

                                                                  ৫              

                                                                                         

                                                          ৫০                            

                                                                                       

                                                           

 

       .  Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× cÖK‡íi AvIZvq cÖ`k©bx I gvV w`em ev Í̄evq‡bi 

Z_¨vw` 
 

µt 

bs 

cÖ`k©bxi bvg wWwcwc‡Z 

ms ’̄vb 

ev¯ÍevwqZ 

cÖ`k©bxi msL¨v 

Aewkó 

cÖ`k©bx 

gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 

1| K¤v̂Bb nvi‡f÷vi cÖ`k©bx I gvV w`em 4,000 wU 2,392 wU 1,608wU RyjvB/2013 

†_‡K      

 ০        

              

2| wicvi cÖ`k©bx I gvV w`em 3,750 wU 3,603 wU   147wU 

3| ivBm& UªvÝcøv›Uvi cÖ`k©bx I gvV w`em 4,000 wU 3,431 wU   569wU 

4| wmWvi cÖ`k©bx I gvV w`em 1,000 wU     472wU   528wU 

5| ‡eW cøv›Uvi cÖ`k©bx I gvV w`em 2,500 wU    875wU 1,625wU 

 †gvU  15,250wU 10,773wU 4,477wU  

 

  ৫                      

                                    

                                                                                          

     ,                                                                                       

           (  )                                                                   
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                                                            ,        ,        ,          , 

                                                                                       , 

                                                                                             

                                 (     )                                              

              /                                                                           

                     ,   ,    ,                                                        

                     ,                                                  ,                

  ,                                                                          

                                                        

µt bs hš¿cvwZi bvg msL¨v gšÍe¨ 

1       300 wU 

Dc‡Rjv ch©v‡q 1 †mU K‡i| 

2 ivBm& UªvÝcøv›Uvi 300 wU  

3 K¤v̂Bb nvi‡f÷vi 300 wU 

4 cvIqvi †_ªmvi 300 wU 

5 wmWvi 300 wU 

                               

                                    

          ০                                                                  

 .                        

                                                                                   ০     

                                                                                    

                                                                                       

                                                                                  -

                                             

                                                                                     

                                                                                      

                                                   -                                      

                                                     ৫০%                            

                                                                            -   

  -                                                                           

 

                 

                                                           

                    ০      

       ০                   

              ০      

             ০       

 

               /         

 

মূর প্রকেটি প্রভাে ১৭২১৯.২৫ রক্ষ্ োকা ব্যবে জুরাআ, ২০১২ বত জুন, ২০১৮ প্রভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য 

২৩.০৭.২০১২ তাদ্ধযবখ একবনক কতৃথক নুবভাদ্ধদত ে। যফতীবত কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয নুকূবর ঈন্নেন ােতায 

(বতুথদ্ধক) দ্ধযভাণ ও অওতা বৃদ্ধি, ভবোবমাগী মন্ত্র প্রকে কাম থ্রমবভ ন্তর্ভ থিকযণ, প্রদ থনী কাম থ্রমবভ াওড় এরাকা 

ন্তর্ভ থিকযণ এফং কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয গুণগতভান যীক্ষ্ায জন্য প্রেদ্ধেং ল্যাফ প্রদ্ধতষ্ঠায রবক্ষ্ি ২৪৮১৭.৬৪ রক্ষ্ োকা 
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প্রাক্কদ্ধরত ব্যবে জুরাআ, ২০১২ প্রথবক জুন, ২০১৮ প্রভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য প্রকেটি ১ভ ংবাধন ২৭.০২.২০১৫ 

তাদ্ধযবখয একবনক বাে নুবভাদ্ধদত ে। যফতীবত কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয নুকূবর ঈন্নেন ােতায ায াওড় ও 

দদ্ধক্ষ্ণাঞ্চবরয ঈকূরীে এরাকায জন্য ৫০% প্রথবক ৭০% এফং প্রদবয ন্যান্য ঞ্চবরয জন্য ৩০% প্রথবক ৫০% এ 

ঈন্নীত কবয কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ঈবযািা সৃদ্ধষ্টয ভাধ্যবভ ম্প্রাযণ প্রদান কাম থ্রমবভয সূচনা, কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয প্রেদ্ধেং ল্যাফ, 

দ্ধফদ্ধল্ডং এয উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণ কবয প্রভকাদ্ধনক প্রদ্ধক্ষ্ণ সুদ্ধফধা সৃদ্ধষ্টয এফং প্রকবেয প্রভোদ ১ ফছয বৃদ্ধিয রবক্ষ্ি 

৩৩৯৪৩.৯৬ রক্ষ্ োকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যবে জুরাআ, ২০১২ প্রথবক জুন, ২০১৯ প্রভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য প্রকেটি ২ে 

ংবাধনী প্রস্তাফ গত ১০.০১.২০১৭ তাদ্ধযবখ একবনক বাে নুবভাদ্ধদত ে। 

 

১.৮.                    (Critical Pathway Method/CPM)   Gantt Chart)            

 

                                                                          -               

                                                                                      WD-

1                                                                       WD-2 -         

                                                                                       

পাদ্ধণ থচায       GD-6                                      GD-7                       GD-8) 

                                                                                        

                    Gantt Chart                                    

 

১.৯.                      Work breakdown Structure (WBS)            

 

                                                                         -               

                                                                                 WBS  

                                                                                   

                                              WBS                                        

                 

 Detail Breakup of different demonstration and field day 

o Unit combine harvester (big, medium, mini) demonstration and field day 

o Unit power tiller operated seeder demonstration and field day 

o Unit rice transplanter demonstration and field day 

o Unit power tiller operated bed planter demonstration and field day 

 Detail Breakup of Mechanized Farm Demonstration 

 Detail Breakup of different Training activities 

o One day guti urea applicator users training 

o 21 days village mechanics residential training 

o 03 days technical staff residential training 

o National workshop 

o Regional workshop 

o Workshop on policy issues 

 Detail Breakup of Agricultural Machinery Fair 

 Detail Breakup of Farm Machinery Census 

 Detail Breakup of Repair and Maintenance 

 Detail Breakup of Contingency Budget 
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wØZxq Aa¨vq 

 

wbweo cwiexÿY Kvh©µ‡gi Kvh©c×wZ  

 
                                ToR) 

 

1.                         ,        /       ,       ,           ,              ,      

                         ¨)                       

2.                                                                      

3.                                                                                   

                                                  

4.                                (WBS)                                           

                                      

5.                            ,                    (Procurement)                 

               (     - ০০        - ০০                    /                   

                    ; 

6.                   /                        ,                                    

           BOQ/TOR,                                                             

                                                                                  

        (APP)                                                              

7.                                                                                

                                                                               

         -                         ; 

8.                   /          ,                                                 

                            ; 

9.                                        :             ,   ,               /        

         ,                                                             ,           

          ; 

10.                                                    

11.              ,         ,              (SWOT)                                       

                   ; 

12.                                        

13.                                              

                                                                               

                         

                                                                                   

                   

                                                       

                                                                                 

                                                            

 ৫                                                                      ; 
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               exit plan                                

 

2.2 wbweo cwiexÿY KvR cwiPvjbv c×wZ 

 

wbweo cwiexÿY mgxÿvq cÖKí GjvKvq Pjgvb AsMwfwËK Kg©Kv‡Ûi ev¯Íevqb AMÖMwZ ch©‡eÿY I 

ch©v‡jvPbv Ges cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx DËi`vZvmn Ab¨vb¨ ÷¨vK‡nvìvi‡`i AskMÖnYg~jK c×wZ 

AbymiY Kiv n‡e| G c×wZwU ÒLvgvi hvwš¿KxKi‡Yi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× cÖKí-2q ch©vq (2q 

ms‡kvwaZ)Ó kxl©K cÖKí ev¯Íevq‡bi eZ©gvb Ae ’̄v cwiexÿY; cÖK‡íi µq cÖwµqv we‡kølY; µqK…Z gvjvgvj 

I †mevi cwigvY I ¸YMZ gvb ch©v‡jvPbv; cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b we‡kølY ‡hgb dmj Drcv`b I wbweoZv 

e„w×, Pvlvev` LiP I msMÖn‡Ëvi ÿwZ n«vm, mswkøó ÷¨vK‡nvìvi‡`i Lvgvi hvwš¿Ki‡Y mÿgZv e„w×, wWwcwc 

Abyhvqx K„lK‡`i gv‡S Lvgvi hš¿cvwZ I Db&œqb mn‡hvwMZv weZiY cixÿvKiY; cÖK‡íi kw³kvjx I `ye©j w`K 

wPwýZKiY; cÖKíwUi Kvh©µg †UKmB Kivi j‡ÿ¨ mycvwikKiY BZ¨vw` wel‡q gvV ch©vq †_‡K Z_¨ msMÖn Ges 

wewfbœ †m‡KÛvwi cÖgvYcÎ ch©v‡jvPbvi Kv‡R mswkøó mKjgnj‡K m¤ú„³ Kiv n‡h‡Q| cwiexÿY mgxÿvwU 

AvbyôvwbK I AbvbyôvwbK mvÿvrKvi h_v cÖkœvewji gva¨‡g gvV mgxÿv, ‡dvKvm MÖæc wWmKvkb, cÖv_wgK I 

‡m‡KÛvwi Z_¨ msMÖn, wi‡cv©U ch©v‡jvPbv Ges cÖKí GjvKv cwi`k©b I ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿY BZ¨vw` Kvh©µg 

cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| GQvov cÖK‡íi AvIZvq µq c¨v‡KRmg~n (gvjvgvj, wbg©vY KvR I ‡mevmg~n) h_vh_ 

µq cÖwµqvmg~n (`icÎ AvnŸvb, `icÎ g~j¨vqb, µq c×wZ Aby‡gv`b, Pzw³bvgv m¤úv`b cÖf„wZ) we`¨gvb µq 

bxwZgvjvi Av‡jv‡K Kiv n‡q‡Q wKbv Zv cixÿv Kiv n‡q‡Q| 

 

2.3 mgxÿv wWRvBb 

 

eZ©gvb wbweo cwiexÿY mgxÿvq Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ `yB ai‡bi bgybv msMÖn c×wZ h_v msL¨vMZ 

(Quantitative) I ¸YMZ (Qualitative) we‡kølY c×wZ e¨eüZ n‡q‡Q, hv wb‡¤œ we Í̄vwiZ D‡jøL Kiv n‡jvt 

 

K) msL¨vMZ Z‡_¨i we‡kølY 

 

2.3.1 mivmwi mvÿvrKvi mgxÿv 

 

msL¨vMZ Z_¨ we‡kølY c×wZ cÖKí GjvKvq emevmiZ mivmwi cÖKí DcKvi‡fvMx (program group) 

DËi`vZv‡`i wbKU n‡Z cÖK‡íi Kvh©µg I Gi djvdjmn cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw` mivmwi mvÿvrKv‡ii 

gva¨‡g msMÖn Kiv n‡q‡Q| GLv‡b cÖKí DcKvi‡fvMx (program group) DËi`vZv ej‡Z cÖKí 

DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡K eySvq, ‡hLv‡b cÖK‡íi Kg©KvÛ cwiPvwjZ nq| 

 

2.3.2 DcKvi‡fvMx DËi`vZvi bgybv msL¨v wba©viY 

 

mgxÿv `j, mgq I ev‡RU we‡ePbv K‡i mgxÿvi KvR e ‘̄wbôfv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨ bgybv msL¨v wba©viY Kiv 

n‡q‡Q| G j‡ÿ¨ wb‡¤œ D‡jøwLZ cwimsL¨v‡bi RbmsL¨v AvKv‡ii AvbycvwZK [Proportionate to 

Population Size (PPS)] bgybv msMÖn c×wZ e¨envi K‡i bgybv msL¨v wba©viY Kiv n‡q‡Q: 
 

bgybv msL¨v, n = effectDesign
pr

qZ



2

2

 

GLv‡b,  

n =           

Z= bigvj f¨vwi‡qU, hvi gvb 5% wmMwbwd‡K›U †j‡fj Ges 95% Kbwd‡WÝ B›Uvi‡f‡j 1.96 

p n‡jv AbywgZ AbycvZ jÿ¨gvÎv, cÖKíwU ev¯Íevqbvaxb _vKvq Abygvb Kiv †h‡Z cv‡i †h, GLb ch©šÍ 

GjvKvi  5% RbMY DcK„Z n‡”Q, A_©vr G †ÿ‡Î p =0.25 

q= 1-p = 1-0. 5 = 0.75 
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r= fz‡ji mxgv‡iLv, hvi gvb 5% aiv n‡q‡Q. A_©vr r=0.05| K¬v÷vi bgybv c×wZ‡Z fz‡ji cwigvY †ewk 

nIqvi m¤¢ebv _v‡K e‡j            -Gi gvb 1.74 aiv n‡q‡Q| 

 

        (1.96)
2
×0.75 

n= 

        (0.10)
2
×0.25 

 
bgybv msL¨v n=[(3.84160.75)/(0.010.25)]1.74=2005.315 

 

myZivs, c~Y©v½ bgybv msL¨vq n=2005.315≈2000 Rb †cÖvMÖvg MÖæc/cÖKí DcKvi‡fvMx DËi`vZv| 

 

2.3.3 K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi bgybv msL¨v wba©viY  

 

cÖK‡íi cÖfve we‡køl‡Yi Rb¨ K‡›Uªvj MÖæc Gi mv‡_ cÖKí DcKvi‡fvMx‡`i KvQ †_‡K cÖvß Z‡_¨i m‡½ Zzjbv 

Kiv n‡q‡Q| G j‡ÿ¨ cÖK‡íi evB‡i †hLv‡b cÖK‡íi †Kvb Kvh©µg cwiPvwjZ nqwb Ggb RvqMvq Ae¯’vbiZ 

cÖKí myweavewnf~©Z K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi wbKU n‡ZI Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| K‡›Uªvj MÖæ‡ci DËi`vZv‡`i 

wbKU n‡Z cÖvß Z_¨ I cÖKí DcKvi‡fvMx‡`i wbKU n‡Z cÖvß Z‡_¨i gva¨‡g cÖKí Kg©KvÛ ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y 

cÖKí m~PKmg~‡ni wK cwieZ©b n‡q‡Q Zv Zzjbv Kiv n‡q‡Q| cÖKí DcKvi‡fvMx DËi`vZv msL¨vi (2000) 

kZKiv 20 fvM (20%) K‡›Uªvj MÖæc DËi`vZvi bgybv msL¨v (400) we‡ePbv Kiv n‡q‡Q| G‡ÿ‡Î K‡›Uªvj 

MÖæc DËi`vZv wbe©vP‡bi Rb¨ cÖKí ewn©f~Z GjvKvi Lvgvi hvwš¿KxKi‡Y AšÍf©y³ nqwb Ggb K…lK‡K wbe©vPb 

Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z¨K Dc‡Rjvq myweavewnf~©Z K‡›Uªvj MÖæc 5Rb K…l‡Ki KvQ †_‡K Z_¨ msMÖn K‡i 80wU 

Dc‡Rjvq K‡›Uªvj MÖæ‡ci DËi`vZv n‡q‡Q †gvU 400| 

 

2.3.4 bgybv DËi`vZv wbe©vPb c×wZ I weZiY 

 

                               (ToR)                                                       

           ০                                                                        

                                                                                          

                                                                                       

                                                                                     

             ০                      ০                                                     

                                                                       ০              

                                       ০                                               ০ ৫  

                                                                                        

                                                                                            

                                                                                        

                                                                          wb‡¤œ     

                                                -                

 

                                ০                                                   

 

      

                                                           

       

( ০    

        

        

     

     

       

( ০    

        

        

     

     

       

( ০    

        

        

     

     

       

( ০    

        

        

          

       ৫০      ০  ০                      ০  ৫  

                        ৫                          

          ৫        ৫                 ৫ ৫ ০৫     

× 1.74 
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( ০    

        

        

     

     

       

( ০    

        

        

     

     

       

( ০    

        

        

     

     

       

( ০    

        

        

          

           ০     ৫       ৫ ৫০     ৫       ০    ০  

               ০  ৫  ৫       ৫      ০  ৫ ৫     

              ৫   ০০ ০       ৫       ০    ০  

        ০০          ৫ ৫০                      ৫৫ 

                              ০      ০   ০     

                            ৫                ৫        ০০০ 

                  ০ ০-                                    ৫০-                                   ৫০ 

                 

 

‡Uwej-২.২: cÖKí †Rjv I Dc‡Rjv Abyhvqx bgybv DcKvi‡fvMx DËi`vZvi msL¨v wbe©vPb I weZiY 

দ্ধফবাগ নমুনা প্রজরা নমুনা ঈবজরা 
নমুনা 

গ্রাভ 

কর ঈকাযববাগী কৃলক প্রথবক 

নমুনা ঈকাযববাগী কৃলক দ্ধনধ থাযণ 
ফ থবভাে নমুনা 

ঈকাযববাগী 

ঈত্তযদাতা 

     

        

        
প্রছাে 

কৃলক 

ভাঝাযী 

কৃলক 

ফড় 

কৃলক 

ঢাকা 

১. ভাদ্ধনকগঞ্জ 

১. দয ৪ ২৬ ৩ ১  ০ ৫ 

২. দ্ধফারে        ০  ০ ৫ 

৩. দ্ধঘওয  ৪      ০    ৫ 

২. োঙ্গাআর 

১. দ্ধখপুয ৪      ১    ৫ 

২. প্রদরদুোয ৪      ০    ৫ 

৩. ফাাআর        ০    ৫ 

৩. যাজফাড়ী 

১. দয ৪      ১    ৫ 

২. ফাদ্ধরোকাদ্ধি ৪  ৫   ০    ৫ 

৩. াংা        ০    ৫ 

৪. প্রগাারগঞ্জ 

১. দয        ০  ০ ৫ 

২. টুদ্ধঙ্গাড়া ৪      ০    ৫ 

৩. প্রকাোদ্ধরাড়া ৪  ৫   ০    ৫ 

ঈ-প্রভাে ৪ ১২ ৪৮   ০ ৪১ ৩ ৩৫৪  ০ 

ভেভনদ্ধং 

১. ভেভনদ্ধং 

১. মুিাগাছা ৪ ১৮ ৪ ১    ৫ 

২. দয ৪ ১৯ ৩ ০    ৫ 

৩. দ্ধিার        ০    ৫ 

২. দ্ধকবাযগঞ্জ 

১. কুদ্ধরোযচয ৪    ৩ ১    ৫ 

২. াকুদ্ধিো ৪    ৩ ০    ৫ 

৩. কটিোদ্ধদ        ০    ৫ 

৩. প্রনিবকানা 

১. দয ৪    ৩ ১    ৫ 

২. প্রভানগঞ্জ ৪    ৩ ০    ৫ 

৩. অোড়া        ০    ৫ 

  -     ৩ ৯ ৩৬ ১৬৪ ২৮ ৩ ১৯৫  ৫ 

চট্টগ্রাভ ১. চট্টগ্রাভ 

১. টিো ৪ ২৭ ৩ ১    ৫ 

২. াতকাদ্ধনো ৪ ২৭   ০  ০ ৫ 
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দ্ধফবাগ নমুনা প্রজরা নমুনা ঈবজরা 
নমুনা 

গ্রাভ 

কর ঈকাযববাগী কৃলক প্রথবক 

নমুনা ঈকাযববাগী কৃলক দ্ধনধ থাযণ 
ফ থবভাে নমুনা 

ঈকাযববাগী 

ঈত্তযদাতা 

     

        

        
প্রছাে 

কৃলক 

ভাঝাযী 

কৃলক 

ফড় 

কৃলক 

৩. ফাঁখারী        ০  ০ ৫ 

২. কুদ্ধভল্লা 

১. ফরুড়া ৪      ১    ৫ 

২. রাকাভ ৪      ০    ৫ 

৩. দয দদ্ধক্ষ্ণ             ৫ 

৪. বুদ্ধড়চং        ০  ০ ৫ 

৩. দ্ধফ-ফাদ্ধড়ো 

১. দয ৪      ১    ৫ 

২. যাআর        ০    ৫ 

৩. নাদ্ধছযনগয ৪      ০  ০ ৫ 

৪. খাগড়াছদ্ধড় ১. ভাটিযাংগা ৪      ০    ৫ 

  -     ৪ ১১ ৪৪ ২৯৪ ৩৩ ৪ ৩৩১ ৫৫ 

যাজাী 

১. জেপুযাে 

১. দয ৪ ২৩ ৫ ১    ৫ 

২. াঁচদ্ধফদ্ধফ ৪ ২৩ ৪ ০    ৫ 

৩. প্রক্ষ্তরার   ২৩ ৫      ৫ 

৪. কারাআ   ২৩   ০    ৫ 

২. াফনা 

১. দয ৪ ২৩ ৫ ১    ৫ 

২. সুজানগয ৪ ২২ ৪ ১    ৫ 

৩. াঁদ্ধথো   ২৩   ০    ৫ 

৪. ইশ্বযদী   ২৩ ৫ ০    ৫ 

৩. নওগাঁ 

১. দয ৪ ২৩ ৪ ১    ৫ 

২. দ্ধনোভতপুয ৪ ২৩ ৫ ১    ৫ 

৩. ফদরগাছী   ২৩ ৫ ০    ৫ 

  -     ৩ ১১ ৪৪ ২৫২ ৫০ ৬ ৩০৮ ৫৫ 

যংপুয 

১. দ্ধদনাজপুয 

১. দ্ধফযর ৪ ২২ ৫ ১    ৫ 

২. ফুরফাড়ী ৪ ২২ ৪ ০    ৫ 

৩. কাাবযার   ২২ ৫ ০    ৫ 

৪. দ্ধফযাভপুয   ২২        ৫ 

  ১. ঈদ্ধরপুয ৪ ২২ ৫ ১    ৫ 

২. কুদ্ধড়গ্রাভ ২. নাবগশ্বযী ৪ ২২ ৪ ১    ৫ 

  ৩. র্ভরুঙ্গাভাযী   ২২ ৫ ০    ৫ 

৩. যংপুয 

১. ীযগাছা ৪ ২২ ৪ ০    ৫ 

২. তাযাগঞ্জ ৪ ২২ ৫ ১    ৫ 

৩. ফদযগঞ্জ   ২২ ৫      ৫ 

  -     ৩ ১০ ৪০ ২২০ ৪৬ ৬ ২৭২ ৫০ 

দ্ধবরে 

১. দ্ধবরে 

১. দয ৪ ৮ ২ ১    ৫ 

২. দ্ধফোদ্ধনফাজায     ২ ০ ১১ ৫ 

৩. দদ্ধক্ষ্ণ সুযভা ৪ ৮ ৩ ০    ৫ 

২. সুনাভগঞ্জ 

১. ছাতক ৪ ৯ ২ ০ ১১ ৫ 

২. প্রদাোযাফাজায   ৮ ২   ১১ ৫ 

৩. তাদ্ধযপুয   ৯ ২ ০    ৫ 
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দ্ধফবাগ নমুনা প্রজরা নমুনা ঈবজরা 
নমুনা 

গ্রাভ 

কর ঈকাযববাগী কৃলক প্রথবক 

নমুনা ঈকাযববাগী কৃলক দ্ধনধ থাযণ 
ফ থবভাে নমুনা 

ঈকাযববাগী 

ঈত্তযদাতা 

     

        

        
প্রছাে 

কৃলক 

ভাঝাযী 

কৃলক 

ফড় 

কৃলক 

৪. জাভারগঞ্জ  ৪ ৮ ২ ০  ০ ৫ 

৩. দ্ধফগঞ্জ 

১. দয   ৯ ২ ০ ১১ ৫ 

২. ফাহুফর   ৮ ২      ৫ 

৩. নফীগঞ্জ   ৯ ২ ০    ৫ 

  -     ৩ ১০ ৪০ ৮৫ ২১ ৩ ১০৯ ৫০ 

ফদ্ধযার 

১. ফদ্ধযার  

১. দয ৪ ১৭ ৩ ১    ৫ 

২. প্রগৌযনদী ৪ ১৭ ৩ ০  ০ ৫ 

৩. প্রভবদ্ধিগঞ্জ   ১৬ ২ ০    ৫ 

২. টুোখারী 

১. দয ৪ ১৬ ২ ১    ৫ 

২. দুভদ্ধক ৪ ১৭ ৩ ০  ০ ৫ 

৩. করাাড়া   ১৬ ২ ০    ৫ 

৩. ঝারকাঠি 

১. দয ৪ ১৭ ৩ ০  ০ ৫ 

২. নরদ্ধছটি ৪ ১৬ ৩ ০    ৫ 

  -     ৩ ৮ ৩২ ১৩২ ২১ ২ ১৫৫  ০ 

খুরনা 

১. চুোডাঙ্গা 

১. দয ৪ ২৬ ৫ ১    ৫ 

২. দামুড়হুদা   ২৬ ৪ ০  ০ ৫ 

৩. অরভডাঙ্গা ৪ ২৬ ৫ ০    ৫ 

২. মবায 

১. দ্ধঝকযগাছা ৪ ২৬ ৪ ১    ৫ 

২. প্রকফপুয ৪ ২৫ ৫ ০  ০ ৫ 

৩. বেনগয   ২৬ ৪      ৫ 

৩. াতক্ষ্ীযা 

১. দয ৪ ২৫ ৫ ১    ৫ 

২. প্রদফাো ৪ ২৬ ৪ ০  ০ ৫ 

৩. কারীগঞ্জ   ২৬ ৫ ০    ৫ 

  -     ৩ ৯ ৩৬ ২৩২ ৪১ ৪ ২৭৭  ৫ 

ফ থবভাে  ২৬ ৮০ ৩২০ ১৬৮৮ ২৮১ ৩১ ২০০০  ০০ 

Z_¨m~Î: BBS (February 2015). Population and housing Census 2011: Community Report, Bangladesh Bureau 

of Statistics, Ministry of Planning, Government of the Peoples Republic of Bangladesh 

 

L) ¸YMZ Z‡_¨i we‡kølY 

 

wbweo cwiexÿY mgxÿv Kvh©µ‡g ¸YMZ Z_¨ msMÖn I we‡køl‡Yi Rb¨ †hmKj c×wZ Aej¤b̂ Kiv n‡q‡Q Zv 

n‡jv: 

 †m‡KÛvix WKz‡g›U ch©v‡jvPbv I we‡kølY;  

 †dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD),  

 Kx Bbdi‡g›U BbUviwfD (KII) I  

 ‡Km ÷vwW mgxÿv c×wZ,  

 

wbweo cwiexÿY mgxÿv Kvh©µ‡g ¸YMZ Z_¨ msMÖn I we‡kølY c×wZ¸‡jv wb‡¤œ Av‡jvPbv Kiv n‡jv:  

 

‡m‡KÛvix WKz‡g›U ch©v‡jvPbv: ¸YMZ we‡køl‡Y G ch©v‡q g~j, cÖ_g ms‡kvwaZ I wØZxq ms‡kvwaZ wWwcwc, 

cÖK‡íi wewfbœ av‡c cÖ ‘̄ZK…Z AMÖMwZ cÖwZ‡e`b, AvBGgBwW KZ…©K cwi`k©b cÖwZ‡e`b, cÖKí KZ…©K µq 
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cÖwµqvi wewfbœ bw_cÎmn cÖKí ev¯Íevq‡bi mv‡_ mswkøó Ab¨vb¨ †m‡KÛvix WKz‡g›Umg~n wb uLyZfv‡e ch©‡eÿY, 

ch©v‡jvPbv I we‡kølY Kiv n‡q‡Q| G‡ÿ‡Î cÖKí MÖnY, Aby‡gv`b I ms‡kva‡bi †h․w³KZv I wePz¨wZ (hw` 

_v‡K) ch©v‡jvPbv; cÖK‡íi ev¯Íe Avw_©K I †f․Z jÿ¨gvÎvi wecix‡Z AMÖMwZ I AR©b; µq cÖwµqvq miKvix 

bxwZgvjv AbymiY ev wePz¨wZ (hw` _v‡K) n‡q _vK‡j Zvi KviY; †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i Kvh© m¤úv`b BZ¨vw` 

ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q|  

 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD): ¸YMZ we‡køl‡Yi Rb¨ 26wU bgybv ‡Rjvq cÖwZwU‡Z 1wU K‡i ‡gvU 26wU 

GdwRwW (FGD) Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z¨K FGD-‡Z b~¨bZg 10 Rb AskMÖnYKvix wQj| cÖwZwU GdwRwW‡Z cÖKí 

GjvKvi DcKvi‡fvMx K…lKMY AskMÖnY K‡i‡Qb Ges G‡`i KvQ †_‡K GdwRwW MvBWjvBbm-Gi gva¨‡g 

cÖK‡íi Kg©KvÛ I Gi cÖfve mswkøó wewfbœ ¸YMZ Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| cÖwZwU FGD cÖKí GjvKvi Ggb 

GKwU RvqMvq Kiv n‡q‡Q hv‡Z mKj ai‡Yi AskMÖnYKvix D³ ’̄v‡b mn‡R Avm‡Z cv‡i Ges Aev‡a gZvgZ 

cÖ`vb Ki‡Z cv‡i| me©‡gvU 26wU FGD Kivi d‡j cÖvq 260 Rb AskMÖnYKvix gZvgZ w`‡Z ‡c‡i‡Q| 

GdwRwW¸‡jv GdwRwW MvBWjvBb (cwiwkó-2) Abymv‡i cwiPvwjZ n‡q‡Q|  

 

Kx Bbdi‡g›U BbUviwfD (KII): KII cwiPvjbvi Rb¨ cÖK‡íi mv‡_ m¤ú„³ gyL¨ e¨w³eM© Z_v mswkøó 26wU 

bgybv †Rjvi 26 Rb Dc-cwiPvjK/Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©v/Dc-mnKvix K…wl Kg©KZ©v Ges K…wl m¤úªmviY 

Awa`ßi-Gi †nW Awdm ch©v‡q mswkøó cÖKí cwiPvjKmn Av‡iv 2 Rb Kg©KZv Ges AvBGgBwW-Gi mswkøó 

Kg©KZ©v‡`i ga¨ n‡Z Kgc‡ÿ 2Rb mn me©‡gvU 30 Rb Kg©KZ©vi mv‡_ KII m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi gyL¨ 

e¨w³e‡M©i mv‡_ KII cwiPvjbv Kivi Rb¨ GKwU KII checklist (cwiwkó-3) e¨envi Kiv n‡q‡Q| KII 

¸‡jv‡Z AskMÖnYKvix‡`i mvÿvrKvi MÖnYKv‡j cÖK‡íi cwiKíbv, D‡Ïk¨ Abymv‡i ev Í̄evqb, AR©b I cÖavb 

cÖavb Kg©KvÛ¸‡jvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v I ¸YMZ gvb; cÖKí e¨e ’̄vcbv I ev Í̄evqb msµvšÍ LuywUbvwU welq; 

cÖK‡íi gvjvgvj, wbg©vY mvgMÖx I †mevmg~‡ni µq cÖwµqv I Avw_©K e¨q; cÖK‡íi cÖfve; cÖKí ev¯Íevqb, 

e¨e ’̄vcbv Ges mswkøó wbqš¿Y wbg©vY KvRmn cÖK‡íi mej (strength), ỳe©j (weakness), my‡hvM 

(opportunity) I SuywK (threat) we‡kølY Ges cÖKí Dbœq‡b mycvwikmn LyuwUbvwU welq¸‡jv cÖvavb¨ cvq|  

 

প্রক োদ্ধড: প্রকবেয দ্ধফদ্ধবন্ন ংবগয ভাধ্যবভ সুদ্ধফধা প্রদাবনয কাযবণ ঈকাযববাগীবদয জীফনমািায ঈয সৃষ্ট সুপর ও 

ক্ষ্দ্ধতকয দ্ধদক ম্পদ্ধকথত তথ্য ংগ্রবয জন্য প্রকে এরাকাে ২৬ টি নমুনা প্রজরাে প্রভাে ২৬ টি প্রক োদ্ধডজ কযা 

বেবছ মাযা প্রকবেয ভাধ্যবভ যাদ্ধয ঈকৃত বেবছন ফা ক্ষ্দ্ধতগ্রস্ত বেবছন। প্রক োদ্ধড দ্ধযচারনায জন্য Rb¨ 

GKwU Case Study checklist (cwiwkó-4) •Zwi        e¨envi Kiv n‡q‡Q| 

 

ev¯Íe Ae ’̄v ch©‡eÿYt ch©‡eÿY ‡PKwj÷ (cwiwkó-7) Abyhvqx civgk©K I gvVKg©x cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb 

Ae¯’v mivmwi cwi`k©b I ch©‡eÿY K‡ib| gvV ch©v‡q Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Kvh©vjq n‡Z K…wl msµvšÍ 

wewfbœ Z_¨vw` cwiwkó-8 Gi gva¨‡g msMÖn Kiv n‡q‡Q| 

’̄vbxq I RvZxq ch©v‡q Kg©kvjvi Av‡qvRb: gvV ch©v‡q Z_¨ msMÖnKv‡j bIMvu †Rjvi m`i Dc‡Rjvq cÖKí 

mswkøó I AvBGgBwW e¨w³e‡M©i Dcw ’̄wZ‡Z ’̄vbxq ch©v‡qi ÷¨vK‡nvìvi‡`i mv‡_ cÖKí m¤úwK©Z wel‡q 

gZwewbg‡qi j‡ÿ¨ GKwU ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| GQvov wbweo cwiexÿY mgxÿvi 

ms‡kvwaZ Lmov cÖwZ‡e`‡bi Dci AvBGgBwW‡Z mswkøó wewfbœ ms ’̄vi cÖwZwbwa I we‡klÁ‡`i Dcw¯’wZ‡Z 

GKwU RvZxq ch©v‡qi Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv nq| mgxÿv `‡ji c‡ÿ `j‡bZv GmKj Kg©kvjvq mswkøó 

welqe ‘̄ Dc ’̄vcb K‡ib| 

 

SWOT we‡kølYt ঈকাযববাগীয কাছ প্রথবক ভীক্ষ্ায প্রশ্নাফদ্ধরয ভাধ্যবভ প্রকবেয ফর (Strength), দুফ থর 

(Weakness), সুবমাগ (Opportunity) ও ঝুঁদ্ধক (Threat) দ্ধফবিলবণয জন্য তথ্য ংগ্র কযা বেবছ, তাছাড়া 

এপদ্ধজদ্ধড ও প্রকঅআঅআ এয ভাধ্যবভও SWOT দ্ধফবিলণ কযা বেবছ। দ্ধফদ্ধবন্ন প্রশ্নাফদ্ধর প্রথবক প্রাপ্ত তথ্যগুবরা ভন্বে 

কবয খড়া প্রদ্ধতবফদবন ংবমাজন কযা বেবছ। 

 

k‡l¨i wbweoZv wnmve c×wZ 

 

wbweo cwiexÿvi mgxÿvi D‡Ïk¨ AR©‡bi j‡ÿ¨ gvV ch©vq DcKvi‡fvMx K…lK n‡Z cwiwkó-1 I Dc‡Rjv K…wl 

Kg©KZ©vi Kvh©vjq n‡Z cwiwkó-8 Gi gva‡g k‡l¨i wbweoZv msµvšÍ cÖv_wgK Z_¨vw` ‡hgb GKK dmwj, `yB 
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dmwj, wZb dmwj Rwgi cwigvY BZ¨vw` msMÖn Kiv n‡q‡Q| Gme cÖv_wgK Z_¨mg~n‡K e¨envi wb¤œwjwLZ 

m~‡Îi Av‡jv‡K k‡l¨i wbweoZv wnmve Kiv n‡q‡Q|  

 

k‡l¨i wbweoZv= 

cÖK …Z dmwj Rwg 

x 100 

‡gvU dmwj Rwg 

 

GLv‡b, 

 

cÖK…Z dmwj Rwg = GK dmwj Rwgi cwigvY + `yB dmwj Rwgi cwigvY+wZb dmwj Rwgi cwigvY+ ... ...  

‡gvU dmwj Rwg = GK dmwj Rwgi cwigvY x 1+ `yB dmwj Rwgi cwigvY x 2+wZb dmwj Rwgi cwigvY x 

3+.. .. .. .. .. ..  

 

mKj cÖKvi ‡÷K‡nvìvi‡`i Dcw ’̄wZ‡Z gvV ch©v‡q Kg©kvjv  
 

’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjvwUi ’̄vb wba©vi‡Yi Rb¨ cÖKí GjvKvi Dci ÷vwW K‡i wewfbœ wb‡`©kK ‡hgb cÖKí 

GjvKvi Vulnerability; cÖK‡íi KvR Gi cwiwa A_ev DcKvi‡fvMx‡`i msL¨v ‡ewk cÖf…wZ welq 

we‡ePbvc~e©K bIMuv ‡Rjvi m`i Dc‡Rjvq Kg©kvjv Kiv n‡q‡Q| ‡óK‡nvìvi‡`i g‡a¨ Dcw ’̄Z wQ‡jb cÖKí 

GjvKvi mswkøó Kg©KZ©v I D³ GjvKvq emevmKvix DcKvi‡fvMx RbMY †hgb DcKvi‡fvMx K…lK, ’̄vbxq 

†bZ…e„›`, mvgvwRK cÖwZwbwa BZ¨vw`mn mswkøó †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q K…wl m¤úªmviY Awa`ßi-Gi mswkøó 

cÖ‡K․kjx/Kg©KZv©, †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q cÖK‡íi mv‡_ mswkøó Ab¨b¨ Kg©KZ©ve„›`, ’̄vbxq RbcÖwZwbwa Ges 

mswkøó e¨w³eM©| ‡óK‡nvìvi‡`i mv‡_ †hme welqe ‘̄ wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q †m¸‡jv wb‡¤œ Dc ’̄vcb Kiv n‡jv:  

 

 cÖK‡íi AvIZvq cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jvi ev¯Íevqb I Kvh©Ki Ae ’̄v; 

 cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j AwR©Z myweavmg~n; 

 dmj Drcv`b e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve 

 dmj wbweoZv e„w×‡Z cÖfve 

 Pvlvev` LiP n«v‡m cÖK‡íi cÖfve 

 k‡l¨i msMÖn‡Ëvi AcPq n«v‡m cÖK‡íi cÖfve 

 kÖwg‡Ki NvUwZ c~i‡Y Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi cÖfve 

 mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i mÿgZv e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve 

 `vwi`ª¨ we‡gvP‡b cÖK‡íi f~wgKv; 

 cÖKí Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g cÖKí GjvKvq Kg©ms ’̄v‡bi myweav e„w×; 

 cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‣bwZK Kg©KvÛ e„w×‡Z cÖfve; 

 cÖK‡íi mej I `~e©j w`Kmg~n; 

 cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvM I SuywKc~Y© w`K mg~n; 

 cÖK‡íi myôy e¨e ’̄vcbv I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ D‡jøL‡hvM¨ gZvgZ cÖ`vb| 

 

2.3.5. bgybv msL¨vi msw¶ß weeiY 
 

‡Uwej-2.3: ms‡ÿ‡c DËi`vZvi msL¨v Ges aib 
 

Kvh©µg AskMÖnYKvix/ 

DËi`vZv 

DËi`vZvi 

msL¨v 

DËi`vZvi aib 

K. msL¨vMZ mgxÿv 

K-

1.DcKvi‡f

vMx mgxÿv: 

(cÖkœvewj e¨envi 

K‡i mivmwi 

 
DcKvi‡fvMx K…lK 

 

2000 

cÖKí GjvKvq emevmKvix me ai‡bi DcKvi‡fvMx K…lK 

(gwnjv I cyiæl) †hgb cÖvwšÍK, gvSvix I eo Pvlx hviv 

bgybv Dc‡Rjvq cÖK‡íi wewfbœ mnvqZv I †mev MÖnY 

K‡i‡Q ev Ki‡Qb Ges hviv avb, Mg, cvU, mewR I dj 

Pv‡l wb‡qvwRZ|  
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Kvh©µg AskMÖnYKvix/ 

DËi`vZv 

DËi`vZvi 

msL¨v 

DËi`vZvi aib 

mvÿvrKvi) 
K-2. K‡›Uªvj 

MÖæc mgxÿv: 

(cÖkœvewj e¨envi 

K‡i mivmwi 

mvÿvrKvi) 

cÖKí GjvKvi evwn‡i 

emevmiZ wKš‘ cÖKí 

DcKvix‡fvMx bq 

Ggb DËi`vZv 

 ০০                                                 

                                         

                                              

                                                   

         

K. ¸YMZ mgxÿv 

L-1: Gd wR wW bgybv ‡Rjvq ‡gvU 26wU 

GdwRwW hvi cÖwZwU 

GdwRwW‡Z Kgc‡ÿ 

10 Rb AskMÖnYKvix 

260 

 

 

me ai‡bi DcKvi‡fvMx A_©vr cÖvwšÍK, gvSvwi I eo Pvlx 

hviv cÖKí GjvKvq cÖK‡íi wewfbœ mnvqZv I †mev MÖnY 

K‡i‡Q ev Ki‡Qb  

L-2: gyL¨ 

Kg©KZv©/ 

e¨w³e‡M©i 

mvÿvrKvi 

26wU bgybv ‡Rjvi wWGB-

Gi Dc-cwiPvjK/ 

Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©v 

26 mswkøó ‡Rjv/ Dc‡Rjv ch©v‡q wWGB-Gi Dc-cwiPvjK/ 

K…wl Kg©KZ©v/cÖ‡K․kjx/Dc-mnKvix K…wl Kg©KZ©v 

cÖKí ev Í̄evqb I 

e¨e ’̄vcbvi mv‡_ 

m¤ú„³ gyL¨ e¨w³eM©  

4 K…wl m¤úªmviY Awa`ßi-Gi †nW Awdm-G cÖKí cwiPvjK, 

cÖK‡íi mv‡_ Kg©KZ©v/cÖ‡K․kjx (1Rb) Ges AvBGgBwW-

Gi cÖKí mswkøó e¨w³eM© (2Rb) 

L-3: †Km ÷vwW cÖKí GjvKvi 

DcKvi‡fvMx K…lK 

26 ঈকাযববাগীবদয জীফনমািায ঈয প্রকবেয কাযবণ সৃষ্ট সুপর 

ও ক্ষ্দ্ধতকয দ্ধদক ম্পদ্ধকথত তথ্য ংগ্রবয জন্য প্রকে এরাকাে 

প্রদ্ধত প্রজরাে ১টি কবয প্রভাে ২৬টি প্রক োদ্ধড কযা বেবছ মাযা 

প্রকবেয ভাধ্যবভ যাদ্ধয ঈকৃত বেবছন। 

M. ev Í̄e Ae ’̄v 

ch©‡eÿY 

cÖK‡íi cÖavb cÖavb 

AsMmgyn 

Dbœqb 

mnvqZv, 

†mev, 

wbg©vY KvR 

cÖKí GjvKvq cÖK‡íi mv‡_ cÖavb cÖavb Kvh©µgmg~n †hgb 

Lvgvi hš¿cvwZ cÖ`k©bx, Dbœqb mnvqZvi AvIZvq Lvgvi 

hš¿cvwZ, fvov †mev †K›`ª, †Uw÷s j¨ve, †kW, BZ¨vw` 

Kvh©µg cwi`k©b I ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q| 

1. cÖwkÿY I Kg©kvjv - ¸wU BDwiqv cÖ‡qvM cÖwkÿY/K…lK cÖwkÿY, MÖvgxY †gKvwbK 

cÖwkÿY, KvwiMwi Kg©KZ©v cÖwkÿY, RvZxq Kg©kvjv, 

AvÂwjK bxwZ wba©viYx/Kg©kvjv, K…wl hš¿cvwZ †gjv, wkÿv 

mdi/†mwgbvi I Kg©kvjv, j¨ve‡iUwi ÷vd‡`i cÖwkÿY 

BZ¨vw` cwi`k©b I ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q| 

2. cÖ`k©bx I gvV 

w`em 

- K¤̂vBÛ nvi‡f÷vi (gvSvwi) cÖ`k©bx, wicvi cÖ`k©bx, ivBm 

UªvÝcøv›Uvi cÖ`k©bx, wmWvi cÖ`k©bx, cvIqvi wUjvi PvwjZ 

†eW cøv›Uvi cÖ`k©bx, hvwš¿K Lvgvi cÖ`k©bx, K…wl hš¿cvwZ 

ïgvwi BZ¨vw` cwi`k©b I ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q| 

3. K…wl mnvqZv/ 

fZz©wKK…Z K…wl 

hš¿cvwZ 

- K…wl mnvqZv/ fZz©wKK…Z K…wl hš¿cvwZ ‡hgb ivBm 

UªvÝcøv›Uvi, K¤̂vBÛ nvi‡f÷vi (gvSvwi), wicvi, wmWvi, 

cvIqvi wUjvi PvwjZ †eW cøv›Uvi, dzU cv¤ú BZ¨vw` 

cwi`k©b I ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q| 

4. fvov †mev ‡K›`ª I 

msM„nxZ K…wl 

hš¿cvwZ 

- বাড়া প্রফা প্রদাবনয াবথ ংদ্ধিষ্ট কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত প্রমভন দ্ধযায 

(ধান ও গভ), াওোয প্রোয, কম্বাআন াযববোয (বছাে) এফং 

বাড়া প্রফায জন্য ংদ্ধিষ্ট দ্ধনভ থাণ াভদ্ধগ্র প্রমভন প্রেদ্ধেং ল্যাফ 

দ্ধফদ্ধল্ডং, প্রেদ্ধেং ল্যাফ প্রড, ল্যাফ বফন উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণ এফং 

গাড থ ও কুক াঈ প্রজনাবযেয, গ্যাবযজ ও ীভানা প্রাচীয দ্ধনভ থাণ 

আতিাদ্ধদ দ্ধযদ থন ও ম থবফক্ষ্ণ কযা n‡q‡Q। 
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2.4. mgxÿv Kv‡R e¨eüZe¨ wb‡`©kK/m~PKmg~n 

 

wbweo cwiexÿY mgxÿv Kv‡Ri D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wewfbœ m~PK ev wb‡`©kK e¨envi Kiv n‡q‡Q Ges m¤¢ve¨ 

m~PK ev wb‡`©kKmg~n wb‡¤œ cÖ`Ë n‡jv: 

‡Uwej-2.4: wbweo cwiexÿY mgxÿv Kv‡R e¨eüZ wb‡`©kK/m~PK 

‡kªYxweb¨vm wbweo cwiexÿY mgxÿvi wb‡ ©̀kK (Indicator) 

‡W‡gvMÖvwdK Z_¨ bvg, wj½, ag©, ‣eevwnK Ae ’̄v, wkÿv, eqm I K…l‡Ki aib| 

cÖKí Kvh©µg  cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kvh©µgmg~n I cÖK‡íi D‡Ïk¨ 

cÖKí Dbœqb 

mnvqZv/fZ©ywK  

 Dbœqb mnvqZvi AvIZvq cÖ`wk©Z K…wl hš¿cvwZmg~n 

 µqK…Z K…wl hš¿cvwZ 

 cÖK‡íi Dbœqb mnvqZv/fZ©ywKi kZKiv cwigvY 

 K…lK ZvwjKvfyw³i aiY (GKK K…lK/K…lK `j) 

 ZvwjKvq Aš ©Ífzw³i RwUjZv 

                                                                   

                                             

 Dbœqb mnvqZvi gva¨‡g cÖvß hš¿ MÖnY cÖwµqv I kZ©mg~n 

 K…wl hš¿ msMÖn, weZiY I A_© cwi‡kva cÖwµqv; 

 mieivnKvix‡`i wbKU n‡Z K…wl hš¿cvwZi A_© cwi‡kva I mieivn †c‡Z RwUjZv I 

mgvav‡bi Dcvq 

 we‡µZv wbKU n‡Z ‡NvwlZ weµ‡qvËi †mev cvIqv 

 weµ‡qvËi †mev RwUjZv I mgvav‡bi Dcvq 

cÖ`k©bx I gvV w`em 

Kvh©µg 

 cÖ`k©bx I gvV w`e‡mi Rb¨ Lvgvi hš¿cvwZmg~n 

 cÖ`k ©bx I gvV w`e‡m K…lK‡`i AskMÖn‡Yi cÖwµqv 

 cÖ`k©bx I gvV w`e‡mi welqmg~n 

 cÖ`k©bx I gvV w`e‡mi D‡Ïk¨ 

fvovq K…wl hš¿ †mev  fvovq ‡mev cÖ`v‡bi Rb¨ mieivnK…Z K…wl hš¿cvwZmg~n 

 ‡mev ‡K› ª̀ n‡Z cÖvß †mevmg~n 

 ‡mev †Kš¿ n‡Z ‡mev MÖn‡Y mgm¨v I mgvav‡bi Dcvq 

 ‡mev †Kš¿ n‡Z †mev Kvh©µg Av‡iv AwaKiZi Kvh©Ki Ki‡Z civgk© 

 K…lK `‡ji AskMÖnYg~jK wewb‡qvMmg~n Ges Zv wbwðZKi‡Y RwUjZv I Zvi mgvavb 

 hš¿ †mev cÖvwß‡Z ’̄vbxq chv©‡qi K…wl m¤úªmviY Kg©KZ©vi mnvqZv  

 fvov †mevq mieivnK…Z hš¿ e¨envi I fvovi nvi wbwðZKiY 

 h‡š¿i †givgZ I iÿYv‡eÿY wKfv‡e, Kvi ZË¡veav‡b Kiv nq? 

 ‡mev Kvh©µg Z`viwK I hš¿ cyb:eivÏ 

 Awbqg I e¨e ’̄v MÖnY 

cÖKí Kv‡Ri mydj I 

DcKvwiZv 

 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j dmj Drcv`b e„w×‡Z cÖfve 

 dmj wbweoZv e„w×‡Z cÖfve 

 Pvlvev` LiP n«v‡m cÖK‡íi cÖfve 

 k‡l¨i msMÖn‡Ëvi ÿwZ n«v‡m cÖK‡íi cÖfve 

 kÖwg‡Ki NvUwZ c~i‡Y Lvgvi hvwš¿wKKi‡Yi cÖfve 

 mswkøó ÷¨vK‡nvìvi‡`i mÿgZv e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve 

Kg©ms ’̄vb m„wó I 

`vwi ª̀¨ we‡gvPb 

 Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖK‡íi d‡j GjvKvq Kg©ms ’̄vb m„wó; 

 cÖKí Kg©KvÛ ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq `vwi`ª¨ we‡gvPb; 
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msµvšÍ 

A_©‣bwZK Kg©KvÛ 

msµvšÍ 

 cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‣bwZK Kg©KvÛ e„w×; 

cÖK‡íi mej I `ye©j 

w`Kmg~n 

 cÖK‡íi mej w`Kmg~n wPwýZ Kiv; 

 cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n wPwýZ Kiv; 

 cÖK‡íi Kvi‡Y wK ai‡Yi my‡hvM m„wó n‡”Q ev n‡Z cv‡i; 

 cÖK‡íi SuywKc~Y© w`Kmg~n; 

civgk©mg~n  cÖK‡íi Kvh©µg Dbœq‡b mywbw ©̀ó gZvgZ; 

 cÖK‡íi me‡P‡q fvj w`K¸‡jv Ab¨vb¨ cÖK‡íi ‡ÿ‡Î AbymiY Kivi civgk© cÖ`vb| 

 

2.5 Z_¨ msMÖn  

 

eZ©gvb mgxÿv Kv‡R cÖ‡qvRbxq Z_¨-DcvË msMÖ‡ni Rb¨ wb‡¤œv³ Kvh©c×wZ MÖnY Kiv n‡q‡Q †hgb- †f․Z 

Kv‡Ri ¯úU †fwiwd‡Kkb, Dchy©³ Kv‡Ri `vßwiK Z_¨ msMÖn, wdwRK¨vj AeRvi‡fkb/ Bbm‡cKkvb/ ‡PwKs, 

Awdm wfwRU, cwiev‡ii mvÿvrKvi MÖnY, †dvKvm MÖæc wWmKvkvb (GdwRwW) Ges gvV ch©v‡q Kg©kvjvi 

gva¨‡g wewfbœ Drm n‡Z msM„nxZ ¸YMZ I cwigvYMZ Z_¨mg~‡ni •eaZv wbwðZ Kiv Ges Lmov cÖwZ‡e`‡bi 

Dci †UKwbK¨vj I w÷qvwis KwgwUi mfvq cÖvß gšÍe¨mg~n cÖwZ‡e`‡b cÖwZdjb Kiv|   

 

2.6 Z‡_¨i ¸YMZ gvb wbqš¿Y †KŠkj  

 

Z‡_¨i ¸YMZ gvb wbqš¿‡Y wb‡¤œv³ mZK©Zvg~jK e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

  

wcÖcv‡ikb †÷R   wbweo cwiexÿ‡Yi j‡ÿ¨ mwVK mv‡f© c×wZ cÖYqb;  

 Z_¨ msMÖn cÖkœgvjv I FGD MvBW jvBb cÖYqb;  

 Z_¨ msMÖnKvix‡`i Rb¨ gvb m¤úbœ cÖwkÿY; 

 mswkøó KZ©…c‡ÿi m‡½ Av‡jvPbv mv‡c‡ÿ cÖkœgvjv wcÖ-‡Uw÷s I P‚ovšÍKiY|  

 

Bgwcø‡g‡›Ukb †÷R   cwiKíbv I mgqmxgv Abyhvqx gvV ch©v‡q cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖn; 

 civgk©K Uxg KZ©„K gvV cwi`k©b;  

 civgk©K KZ…©K Z_¨ msMÖ‡ni Kvh©µ‡gi Awe”Qbœ gwbUwis;  

 civgk©K KZ…©K gvV ch©vq Kvh©µ‡gi ZË¡veavqb; 

 wcwW, gvVch©vq Kg©KZ©v I mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i mv‡_ wbweo ch©v‡jvPbv mfv; 

 Z_¨ msMÖn Kvh©µ‡gi †PwKs Ges µm †PwKs;  
 

WKz‡g‡›Ukb †÷R   msM„nxZ Z‡_¨i 5% †PK Kiv n‡q‡Q;  

 jwRK¨vj Kbwmm‡UÝx †PwKs †UKwbK e¨envi Kiv n‡q‡Q;  

 SWOT we‡kølY Kiv n‡q‡Q;  

 mgxÿv dvBwÛsm Zz‡j aivi Rb¨ RvZxq ch©v‡qi IqvK©k‡ci Av‡qvRb Kiv;  

 P‚ovšÍ cÖwZ‡e`‡bi ¸YMZ gvb iÿv;  

 

2.7 WvUv Gw›Uª cÖwµqvKiY, we‡kølY Ges cÖwZ‡e`b cÖYqb  

 

gvV ch©v‡qi Z_¨ msMªn Kvh©µg myPviæiƒ‡c m¤úbœ Kivi cvkvcvwk msM„nxZ Z_¨ Kw¤úDUvi Gw›Uª I we‡køl‡Yi 

Rb¨ Kw¤úDUvi †cÖvMÖvg •Zwi Kiv n‡q‡Q| G‡ÿ‡Î MS Access Ges SPSS e¨eüZ n‡q‡Q| WvUv Gw›Uª Kvh© 

m¤úv`‡bi ci WvUv we‡køl‡Yi Rb¨ cÖ‡mmW WvUv ‡Ueyjvi d‡g© Dc ’̄vcb, MÖvd/PvU© BZ¨vw`i gva¨‡g Z_¨ 

Dc ’̄vcb I cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  
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প্রকবেয াদ্ধফ থক এফং ংগদ্ধবদ্ধত্তক রক্ষ্িভািা ও গ্রগদ্ধত 

 

                                                     

 

      ফছয দ্ধবদ্ধত্তক দ্ধডদ্ধদ্ধ ফযাদ্দ, থ থ ফমুদ্ধি ও ব্যে  

খাভায মাদ্ধন্ত্রকীকযবণয ভাধ্যবভ পর ঈৎাদন বৃদ্ধি-২ে ম থাে (২ে ংবাদ্ধধত) ীল থক প্রকবেয মূর নুবভাদ্ধদত ব্যে 

দ্ধছর ১৭২১৯.২৫ রক্ষ্ োকা। ফ থবল নুবভাদ্ধদত অযদ্ধডদ্ধদ্ধ (২ে ংবাদ্ধধত) নুমােী প্রকবেয ব্যে ৩৩৯৪৩.৯৬ 

রক্ষ্ োকা। পুবযা প্রকে প্রভোবদ দ্ধফদ্ধবন্ন থ থ ফছবয (২০১৭-১৮ ম থন্ত) প্রকবেয নুকূবর অযএদ্ধডদ্ধ’প্রত ফযাদ্দ প্রদান 

কযা বেবছ ২৬০০০.০০ রক্ষ্ োকা। তন্বধ্য এদ্ধপ্রর, ২০১৮ ম থন্ত ফমুি কযা বেবছ ফ থবভাে ২৬০০০.০০ রক্ষ্ 

োকা; মা প্রভাে প্রকে ব্যবেয ৬৯.৫২%। একআ ভবে ব্যে বেবছ ফ থবভাে ২৪২৪৮.৩৬ রক্ষ্ োকা এফং ব্যদ্ধেত 

যবেবছ ১৭৫১.৬৪ রক্ষ্ োকা। থ থাৎ এদ্ধপ্রর, ২০১৮ ম থন্ত প্রকবেয ্রমভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ থক গ্রগদ্ধত ৭১.৪৩% ও ফাস্তফ 

গ্রগদ্ধত ৮২%।  

             ব্যে ব্যফস্থানা 

                                                                ০  - ০      ০  - ০ ৫          

                                                                                          

                                                                                      

                                                            ৫                ০       

                                                                    ০ ৫- ০                 

      নী                                   ০০০                                         ০০০ 

                                        ০  - ০                                            

                                ০                                        ০            

               ৫০                             ৫০০                                      

             ০০                                                     )          
 

                                                                       ০  - ০              

 ০  - ০                                        ০০০                                        

        ৫         ০৫                                                                     ৫ 

                          ০ ০৫            ০  -                         ০০০ ০০             

      ০                      ৫                                                            

                                                                            ০            

                                                                                              

                                তা যবেবছ                                         
  

         . ফছযদ্ধবদ্ধত্তক দ্ধডদ্ধদ্ধবত অদ্ধথ থক ফযাদ্দ, থ থ ফমুদ্ধি ও ব্যে         ০         

(রক্ষ্ োকাে) 

থ থ ফছয 
মূর দ্ধডদ্ধদ্ধ 

ফযাদ্দ 

২ে ংবাদ্ধধত 

দ্ধডদ্ধদ্ধ ফযাদ্দ 
এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ 

অযএদ্ধডদ্ধ 

ফযাদ্দ 
প্রকৃত ব্যে ব্যদ্ধেত থ থ 

        ৫     

২০১৩-২০১৪ ৪৮০৭.২৬ ৬৯৯.৪৭ ২০০.০০ ৭০০.০০ ৬৯৯.৪৭ ০.৫৩ 

২০১৪-২০১৫ ৩২০২.৭৪ ৪৯৯৭.৭০ ২৫০০.০০ ৫০০০.০০ ৪৯৯৭.৬৭ ২.৩৩ 

২০১৫-২০১৬ ৩০৬৬.৪২ ৩৯৯৮.৯৭ ৮০০০.০০ ৪০০০.০০ ৩৯৯৯.৬০ ০.৪০ 

২০১৬-২০১৭ ৩০১৮.৯২ ৯৮৯৪.২৭  ৫00.00 8300.00 8294.31 ৫    

       - - - 
  ০০০ ০০ 

      ০৫ 

     ৫   
   ৫ 

২০১৭-২০১৮ ৩১২৩.৯২ ৭১৮০.৮০ ৮০০০.০০  ০০০ ০০ 6257.31 

(78.22%) 

        

        ০         

২০১৮-২০১৯ - ৭১৭২.৭৫ - - - - 

প্রভাে ১৭২১৯.২৫ ৩৩৯৪৩.৯৬ ২৩২০০.০০ ২৬০০০.০০ 

 

২৪২৪৮.৩৬ 

(৭১.৪৩%) 

১৭৫১.৬৪ 
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3.1.2 cÖK‡íi AsMwfwËK Avw_©K I ‡fŠZ jÿ¨gvÎv I AMÖMwZ  
 

                                                                        ০         
 

(রক্ষ্ োকাে) 

K) Kg© Kv‡Ûi bvg AviwWwcwcÕ‡Z ms¯’vb Ryb/2017 ch©šÍ 

µgcywÄZ AMÖMwZ 

2017-18 mv‡ji 

jÿ¨gvÎv 

AMÖMwZ (GwcÖj/ 

2018 ch©šÍ) 

‡fŠZ Avw_©K ‡fŠZ Avw_©K ‡fŠZ Avw_©K ‡Fšz Avw_©K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

K) ivR¯^ LvZt 

1| Kg©KZ©vi †eZb 487 Rb 

gvm 

138.83 240 

Rb gvm 

51.08 72 Rb 

gvm 

22.55 60 Rb 

gvm 

18.75 

2| Kg©Pvixi †eZb 288 Rb 31.75 108 

Rb gvm 

7.10 84 Rb 

gvm 

8.50 70 Rb 

gvm 

7.50 

3| fvZvw`  ‡_vK 170.00 †_vK 51.45 ‡_vK 26.51 ‡_vK 20.07 

4| ¸wU BDwiqv Pvlx 

cÖwkÿY 

300 e¨vP 90.00 300 

e¨vP 

90.00 0 0.00 - - 

5| †gKvwbK cÖwkÿY 65 e¨vP 648.70 42 e¨vP 419.17 12 e¨vP 119.76 11 e¨vP 160.00 

6| ‡UKwbK¨vj Awdmvi 

cÖwkÿY 

15 e¨vP 22.65 15 e¨vP 22.65 0 0 - - 

7| RvZxq Kg©kvjv 2wU 17.95 1wU 7.95 0 0 - - 

8| AvÂwjK Kg©kvjv 30wU 67.50 25wU 37.50 3wU 4.50 - - 

9| K…wl hš¿cvwZ ‡gjv 2wU 20.00  0.00 1wU 10.00 - - 

10| wkÿv mdi 4 e¨vP 112.00 3wU 75.01 1wU 37.00 - - 

11| j¨ve‡iUwi ÷vd‡`i 

cÖwkÿY 

‡_vK 30.00  0.00 1wU 15.00 - - 

12| cÖ`k©bx I gvV w`em 15250wU 1945.62 10773w

U 

1462.3

9 

3709wU 440.88 1790wU 346.35 

13| hvwš¿Kx Lvgvi cÖ`k©bx 20wU 120.00 20wU 

Pjgvb 

43.31 20wU 40.00 20wU 

Dc†Rjv 

25.00 

14| Kbmvj‡UwÝ mvwf©m ‡_vK 12.96 ‡_vK 8.00 ‡_vK 4.96 ‡_vK 4.55 

15| K…wl hš¿cvwZ ïgvix 2wU 230.00 1wU 104.01 0 0.00 - - 

16| cÖfve g~j¨vqb ‡_vK 10.00  0.00 0 5.00 ‡_vK 5.00 

17| wWwRUj †d÷zb/ 

†dvìvi/AwWI wfwWI wbg©vY 

‡_vK 80.00 ‡_vK 66.01 ‡_vK 5.00 ‡_vK 6.00 

18| WKz‡g›Uix wd¬g wbg©vY   ‡_vK 3.50 0 2.00 ‡_vK 1.00 

19| nvqvwis PvR© (AvDU 

†mvwm©s) 

3884 Rb 

gvm 

634.37 2132 

Rbgvm 

349.82 624 

Rbgvm 

136.00 388Rb 

gvm 

112.95 

20| R¡vjvbx •Zj Ges 

Mvox fvov 

‡_vK 198.00 ‡_vK 97.97 ‡_vK 40.00 ‡_vK 36.00 

21| Avbylw½K ‡_vK 424.50 ‡_vK 202.84 ‡_vK 90.50 ‡_vK 69.00 

22| ‡givgZ I msi¶Y ‡_vK 294.00 ‡_vK 159.15 ‡_vK 67.00 ‡_vK 49.00 

23| Lvgvi hš¿cvwZi Rb¨ 

fZz©wK 

31240 wU 20340.00 20535wU 6959.05 6400wU 5874.84 3618wU 5030.90 

24| MÖvPzBwU  15.00       

 Dc‡gvU-ivR¯̂ LvZt  25653.83  10217.96  6950.0  4611.8 

L) g~jab LvZt 

1| K…wl hš¿cvwZ msMÖn 175wU 1052.01 175wU 1012.01 ‡_vK 20.00 - 9.70 

2| †mev cÖ̀ v‡bi Rb¨ 

hš¿cvwZ mieivn 

1500wU 5940.00 1500wU 5784.91 60000wU 708.73 60000 

wU 

150.0 

3| Mvox 2wU 115.75 - 115.75 - 0.00 - - 

4| Awdm BKzBc‡g›U 8wU 6.15 - 6.00 - 0.00 - - 
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K) Kg© Kv‡Ûi bvg AviwWwcwcÕ‡Z ms¯’vb Ryb/2017 ch©šÍ 

µgcywÄZ AMÖMwZ 

2017-18 mv‡ji 

jÿ¨gvÎv 

AMÖMwZ (GwcÖj/ 

2018 ch©šÍ) 

‡fŠZ Avw_©K ‡fŠZ Avw_©K ‡fŠZ Avw_©K ‡Fšz Avw_©K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5| ‡Uwós hš¿cvwZ 35wU 257.52 - 256.99 - 0.00 - - 

6| ‡Uw÷s GÛ WvBwbs-Gi 

Rb¨ AvmevecÎ 

‡_vK 73.01 - 0.00 ‡_vK 73.01 - 40.04 

7| ‡gwkb †kW wbg©vY 25wU 299.84 25wU 299.85 - 0.00. - - 

8| j¨ve‡iUix Kvg. Awdm 

feb/ j¨ve‡iUix †kW 

2wU 297.59 2wU 297.58 - 0.00 - - 

10| †Uwós j¨ve fe‡bi 

DaŸ©g~Lx m¤úªmviY 

2wU 248.00 - - 1wU 121.15 AvswkK 166.50 

11| MvW© I KzK nvDm, †Rbv‡iUi 

Kÿ, M¨v‡iR I cÖvPxi wbg©vY 

1wU 127.11 - - 1wU 127.11 - - 

Dc‡gvU-g~jabt - 8290.13 - 7773.09 - 1050.0 - 366.24 

me©©‡gvU - 33943.96 - 17991.05 - 8000.0 - 6257.31 

 

Z_¨m~Ît cÖKí Awdm n‡Z cÖvß gvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b- GwcÖj, 2018 

 

3.2. cÖK‡íi AsMwfwËK           ev Í̄e AMÖMwZ            

“                                                                                       

                 প্রদ্ধক্ষ্ণ ও কভ থারা, খ) প্রদ থনী ও ভাঠ দ্ধদফ, গ) খাভায মন্ত্রাদ্ধতয জন্য ঈন্নেন ােতা, ঘ) 

প্রফা প্রদাবনয জন্য বাড়াে কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ংগ্র, ঙ) প্রেদ্ধেং ল্যাফ দ্ধনভ থাণ ও                      
 

                                                         

৩.২.১. প্রদ্ধক্ষ্ণ ও কভ থারায রক্ষ্িভািা ও গ্রগদ্ধত 

  )                                         

                                                           ০০                ০   

           ০০    

                               

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                     

                                    ০                                               

               

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                             

                                                                                         

                                                                 -                      

                                                                            

                                   ৫               ০           ০                      

            ০                                                                        

                                                                                     

                                                                                        

              



cvZv-20 

 

  

   -                                                                                     

      (                                      

 

                                 

                                                                                      

                           ০                               ০                              

                                                                                 

                                     ৫                                              -   

                                             ০         ০০                

প্রেদ্ধফর-৩.৩. প্রকবেয অওতাধীন প্রদ্ধক্ষ্ণ ও কভ থারায রক্ষ্িভািা ও ফাস্তফ গ্রগদ্ধত  

µt 

bs  

As‡Mi bvg/Kvh©µg  cÖKí jÿ¨gvÎv 

msL¨v/cwigvY 

AMÖMwZ (GwcÖj 

2018 ch©šÍ) 

     (%) (     

 ০       ) 

1                                 300 e¨vP   ০০     100.00 

2                     65 e¨vP  ৫      83.08 

3                        15 e¨vP   ৫     100.00 

4                2wU    50.00 

5                              30wU     90.00 

6                  2wU    50.00 

7                                       4 e¨vP(33 Rb)      (     ) 100.00 

8                                       8 Rb  - 0.00 

( )               (%) (    ,  ০       )       

 

Z_¨m~Î: gvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b GwcÖj, 2018 

 

   )                                                     

                                                                                    

 ০                   ৫০                                                   ০             

      ০              ০    

                                                                                       

                                                           “                           

                                                                   ০ ৫                

                                                                                         

      -                                                                                
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                       :                                                              

“                         ০     ০     ০                                               

   ০৫  ০   ০০ ০০ ০    ০ ৫-              ০ ০            ০  ০   ০ ৫                

                                                                           

   ০৫  ০   ০০ ০০ ০    ০ ৫-             ০  ০৫              ০   ০                      

                                              ৫ ০   ০                                    

                                                                                      

                                  ০  ,                                                    

                                                                                    

                                

                           

                                                                                          

                                      ০          ০                   ০             

                                                                                ৫০      

                                         -                                             

                                                                                      

                                                                 CIMMYT)           

                                                                                        

                      ৫                                                                  

                                                             যাবদ                    

                                                                                        

                                                                                     

                    

 

                              

                                    -                                        ০        

                                        ০০     

                         

                                                 -                            ০        

                                                                                   

                      ০                           

                                           

                  

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                         

                                                                                  ০        

wicvi cÖ`k©bx  ০০%                                                                     

                                                     ০                                   
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                                -                                                         

                    ০                                              

                      

                           ০                                                            

                                                                                       

                           ০            ০                            ০০%                   -

      

                    

                                                                                    

           -                                                                         

               ০                                                    -                    

                                                                                    

                 

প্রেদ্ধফর-৩.৪. প্রকবেয অওতাধীন প্রদ থনীয রক্ষ্িভািা ও ফাস্তফ গ্রগদ্ধত 

µt 

bs 

As‡Mi bvg/Kvh©µg  cÖKí jÿ¨gvÎv 

msL¨v/cwigvY 

AMÖMwZ (GwcÖj 

2018 ch©šÍ) 

     (%) (     

 ০       ) 

1                                 4,000wU       86.83 

2               3,750wU   ৫০  100.00 

3                       4,000wU    ৫  96.13 

4               1,000wU   ০  77.00 

5                                     2,500wU       69.72 

6                     20wU  ০  100.00 

7                  2wU    50.00 

( )               (%) (    ,  ০       )       

Z_¨m~Î: cÖKí Awdm n‡Z cÖvß gvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b- GwcÖj, 2018 

 

৩.২.৩.                                              

                                 

                                                                             

                         ০%                       ৫০%                   (     )       

                                                                               

                                                                                     

     -    -  -                                                                         
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      ০-  - ০                                                                           

                                                                                       

৫০০০ 
*
                                                                                      

                       ০০                ০০                           ৫ ০              

 ৫০০                  

                                   

                                                                                        

                     -                                             ০০০         ০   

      ০০%                                               .  %,                         ফ 

       .  %,                       জথন   .  %,              -      ফ           . ০% 

                            ফ        .০০%  

প্রেদ্ধফর-৩.৫. প্রকবেয অওতাধীন                                                    

µt 

bs  

As‡Mi bvg/Kvh©µg  cÖKí jÿ¨gvÎv 

msL¨v/cwigvY 

AMÖMwZ (GwcÖj 

2018 ch©šÍ) 

     (%) (     

 ০       ) 

1              13,182wU 13,182wU 100.00 

2                                      7,5০0wU
 

6128wU 81.71 

3                   5,০০০wU
 

2344wU 46.88 

4                 1400wU
 

446wU 31.86 

5               500wU 11wU 2.20 

6                 1,000wU 1000wU 100.00 

7              2,000wU 1580wU 79.00 

( )               (%) (    ,  ০       )  ০    

Z_¨m~Î: cÖKí Awdm n‡Z cÖvß gvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b- GwcÖj, 2018 

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                         

                                 ৫০- ০                                                

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                      

                                                                                            

                                         

 )                                                

                              -                                                 

                         ০                                                             
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  :                    

                                                           

                                                                                           

                    ৫ ০                      ০  - ০ ৫                                

                                                                       ০ ৫      

    ০   ০ ৫                                                        ৫        ০        

                                                           ০ ৫- ০                        

                                                                     ০              

  ০                 ভাবণ  রু                                                                

                                          ০  - ০             ০ ০   ০                

                                             ০                             ০            

               ৫০                   ৫                                         ৫       

                                                                                       

                                  ০  - ০                    ৫                              

                                                                                          

                                                                                          

     -  ৫                                                                      

     

   

               

    

                                                          

       ০   

      

 ০  - ০ ৫  ০ ৫- ০    ০  - ০    ০  - ০   

       ০         

০                ৫ ০   ৫  - -       

০                          ৫ ০   ০       

০         -      ৫   ৫        

০                  - -            

০৫                - -        

০                -  ০  ৫   -  ০০০ 

০         -  ০            ৫ ০ 

 

                                                              

                                

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                          

                                ৫         ০০                                       

                                                                        ,        

                         (  )                                                             
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     ৫০%                                -                                             

                                   

প্রকবেয                     জন্য                         কাম থ্রমবভয                      

ম থাবরাচনা  প্রদখা                                                                                

                                                       ০                    ০০        

            -      

     - . .                                                                        

µt 

bs  

As‡Mi bvg/Kvh©µg  cÖKí jÿ¨gvÎv 

msL¨v/cwigvY 

AMÖMwZ (GwcÖj 

2018 ch©šÍ) 

     (%) (     

 ০       ) 

1 wicvi (avb Ges Mg)  300wU 300wU 100 

2 cvIqvi †_ªmvi  300wU 300wU 100 

3 ivBm& UªvÝcøv›Uvi  300wU 300wU 100 

4 ivBm& UªvÝcøv›Uvi †Uª 60,000wU 60,000wU 100 

5 K¤v̂Bb nvi‡f÷vi (†QvU)  300wU 300wU 100 

6 wmWvi (wcwUI/Wªvg)  300wU 300wU 100 

( )               (%) (    ,  ০       )  ০০ 

Z_¨m~Î: cÖKí Awdm n‡Z cÖvß gvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b- GwcÖj, 2018 

 

    ৫                                                      

                                

                                                                                     

                                                                                           

                                                                                 

               প্রকাড                    

                                                                                        

                                                                                       

                                  ০                            ০০               
 

প্রেদ্ধফর-৩.৭. প্রকবেয অওতাধীন †Uw÷s j¨ve‡iUwi I †gwkb †kW wbg©v‡Yi রক্ষ্িভািা ও গ্রগদ্ধত 

µt 

bs  

As‡Mi bvg/Kvh©µg  cÖKí jÿ¨gvÎv 

msL¨v/cwigvY 

AMÖMwZ (GwcÖj 

2018 ch©šÍ) 

     (%) (     

 ০       ) 

1. †Uw÷s j¨ve‡iUwi wbg©vY t    

1.1. j¨ve‡iUwi Kvg Awdm feb  1wU 1wU 100 

1.2. j¨ve‡iUwi †kW 1wU 1wU 100 

2.  †gwkb †kW wbgv©Y 25wU 25wU 100 

( )               (%) (    ,  ০       )  ০০ 

Z_¨m~Î: cÖKí Awdm n‡Z cÖvß gvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b- GwcÖj, 2018 

 

                           

                                                                        ৫          

                                                                        ৫                   
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                                  :                                                         

                                ০         ০০               প্রেদ্ধফর- . )  

 

                            (Logical Framework)            

                                      -                                             

         -                                                                       

          

                    ০   

                                           ০    

                                              ০         

          

পর ঈৎাদন বৃদ্ধি এফং থ থননদ্ধতকবাবফ কৃদ্ধলবক 

রাবজনক কযা ও ফাদ্ধণদ্ধজিবাবফ টিদ্ধকবে যাখা 

 পর ঈৎাদন বৃদ্ধি 

 ঈৎাদন খযচ হ্রা 

                             

                            

           

 শুদ্ধি ও ভাযাত্মক শ্রদ্ধভক ংকবেয প্রপ্রদ্ধক্ষ্বত 

কৃলক ম থাবে খাভায মন্ত্রাদ্ধত যফযাবয 

ভাধ্যবভ স্য ঈৎাদন বৃদ্ধি ও প্রেকআ কযা; 

 খাভায ম থাবে রাগআ কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত 

ম্প্রাযবণয ভাধ্যবভ ঈৎাদন খযচ হ্রা, বস্যয 

দ্ধনদ্ধফড়তা বৃদ্ধি ও স্য চে কদ্ধভবে অনা; 

    

 ঠিক কৃদ্ধল মাদ্ধন্ত্রকীকযবণয ভাধ্যবভ ংদ্ধিষ্ট 

প্রেকবাল্ডাযবদয ক্ষ্ভতা বৃদ্ধি। 

                     

          

                  

                 

    

                           

             -           

             

                             

                            

                 

              

                                    

                       

                   

 ০      

       ০  

                 

              ০  

    

             ০  

     

                      ৫      

        

                        

                       

                   

                   %          

      

             ০         

        

     

                                    

                                    

                                        

                   ০০  

                 

      

           

                 

    

                 

            

                   ০        

                         

   ০০৫                ০০    

       ০              

                         

                      ৫০   

                        ৫   

                 

                             ০   

                           ৫  
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                 ৫  

                              ৫০  

                  ০০    

                      ০০০   

               ০             

                            

                  

                        ৫  

          ৫               

   ০                      

                     ০     

                      ৫    

            ০       

 

                                     

cÖK‡íi D‡`¨‡k¨ mvwe©Kfv‡e K…wl hš¿cvwZ mieiv‡ni gva¨‡g Drcv`b e„w×, Drcv`b LiP n«vm, km¨ wbweoZv 

e„w× I AcPq Kwg‡q Avbv Ges †÷K‡nvìv‡`i mÿgZv e„w×i wel‡q D‡jøL i‡q‡Q| cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g 

AvaywbK K…wl hš¿cvwZ mieivn I e¨envi µgvš^‡q e„w× cv‡”Q| weavq wbwðZfv‡eB D‡Ï‡k¨i mKj ÿgZv 

AR©b m¤¢e n‡”Q| hš¿ mieiv‡ni cvkvcvwk cÖwkÿ‡Yi gva¨‡gB gvV ch©v‡q `ÿ PvjK †gKvwbK •Zwi n‡”Q-hv 

mÿgZv e„w×i GKwU cÖavb Dcvq| G Qvov Dbœqb mnvqZvi cÖwµqvq mshy³ cÖ ‘̄ZKviK I Avg`vbxKviK Ges 

e¨enviKvixi mÿgZv e„w× cv‡”Q| GQvov cÖK‡íi wWwcwc‡Z D‡jøwLZ cÖavb cÖavb AsM¸‡jv mwVfv‡e 

ev¯ÍevwqZ n‡”Q|    
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তথ্য দ্ধফবিলণ ও পরাপর ম থবফক্ষ্ণ 

 

“                                                                                          দ্ধযফী   

                                                                                        

                                                                        ০               

                  ০                ০০০                                                          

                                                                                          

                                               ০০০   )-    ৫                     ০০       

                                                     

                                                                                      

                                                                                        

(      )                                                                                     

                                                    -                                      

                                                                                              

                                                                                    

                                                                                              

                            -                                -           ,                      

                                                               -                             ০  

                                              গাঁ                                              

             দ্ধযফী                                                              

 

 -                            

                                     

                        ০০০                                          ০                     

    ০                                                                                   

                                               ০০০   -    ৫                     ০০       

                                                                         ০                   
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      ০০০                                                              ০                 ৫  

    ০                                                     ৫                           

                                    ০ ০৫-০                                           ০ ৫-     

                                           ৫০-                                             

  ৫০                                      ০০ 
1
)  

 

 

                                         

                                                                  

                   ০০০                                                      ( ০০%)       

                                                ০০                                           

                                                                                                

                                          

 

 

                                                           
1
 BBS (2008), Census of Agriculture Crops: National Series, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Peoples Republic of 

Bangladesh, Volume 1. 
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                                                                                 ০০০    

                   ৫  (  ৫                         গ্রবণয       ০                         

                                ০                 ৫     ৫৫                                      

                        ০                           ০০               ০.০     ০         

                                                                             ০              

          ০                                                                                

                       -       

                         ০                                                                   

                                                                                              

                                                                                            

                                                                                        

                                                   

                                                                        ০০০                 

    ৫% (                                       ০                                           

       দ্ধকন্তু           ০                       ৫   % (                                           

                        ০                              ৫ .০০                                  

                                                           ০                                   

                                                                                               

      -                                                                                          

                                                                                             

                               ০                ০                                       

                            ০    

               

                 

          ০    

               

                 

 ০   

      

      

         

          

          ০    

                 

           

          

        

          

       

            

                   

        

            

     %) 

           

        

             1353 67.65 1655 82.75 22.32   ০ 80.00 3.44 

                        287 14.35 1132 56.6 294.43     53.০০ 6.79 

                         35 1.75 631 31.55 1702.86    23.5০ 34.26 

              ০ 0 346 17.30           ০ 0 - 

              ০ 0 248 12.40           ০ 0 - 

             128 6.4 248 12.40 93.75  ০ 17.5০ -29.14 

               8 0.4 235 11.75 2837.50    6.০০ 95.83 

                    2 0.1 58 2.90 2800.00 ০ 0.০০ - 

               38 1.9 48 2.40 26.32 ০ 0.০০ - 

           456 22.8 562 28.10 23.25    6.০০ 368.33 

                  117 5.85 90 4.50 -23.08   ৫ 58.75 -92.34 

                                                 

 

                                                                  ০০০                    ৫  

  ৫                                    ০                                                  দ্ধকন্তু 

          ০                          ৫৫                                                       

          ০                                 ৫০                                                

                                                           ০                               

        ০                                                                           - -          
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                                                               ০০০                         

      ০ ০                   ০                                                     ০         

              ০                                                              -              

                                                ০                                         

 ০ ০                                        - -                                                 

                                                                                     

                                                              ০০০                              

 ০ ০                   ০                                                     ০                   

    ০  (                                                                                        

                  ০                                          ০ ০                               

         - -                                                                                      

                                                

                                                             ০০০                  . % (    

                                   ০                                                     

  . ০% (                                 ০                                                  

  ০                                 ৫০% ( ০                                              

                                         ০                                             ৫  

                                                                  %                  -       

                                                                    ০০০                 ০       

                                   ০                                                         

                           ০                           ৫     ৫                                 

                                     ০                                    ০০              

                                                                                         

                        ০                                          ৫০                     

                                                            - -                             

                                                                                            

                                                                                            

                                                                       ০০০                 

০  % (                                     ০                                               

          ০                        . ০% (৫                                                     
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                                     ]                   

 ০            ৫    

৫০                  

 ০             ৫  ৫ 

           ০০ ০০ 

 

     . ক্ষুদ্র, প্রাদ্ধন্তক, ভাঝাদ্ধয ও ফগ থা চালীবদয ঈন্নেন ােতা/বতুথদ্ধক প্রদাবন ও মন্ত্রাদ্ধত বাড়া প্রদাবন গ্রাদ্ধধকায 

প্রকে দদ্ধরবর/যকাদ্ধয নীদ্ধতভারা নুাবয                                             

( )                                                                                 

                                                                

         -    -  -                                                                         

                                              

 

                                                                                     

(IPM              crop interest group)                                              

                                     ক্ষুদ্র ও প্রাদ্ধন্তক কৃলকগণ একদ্ধিতবাবফ দর গঠবনয ভাধ্যবভ কৃদ্ধল 

মন্ত্রাদ্ধত ্রমে কযবরও গ্রুবয ভাধ্যবভ থ থ দ্ধযবাবধয দ্ধফলেটি সুস্পষ্ট নে। পবর ক্ষুদ্র, প্রাদ্ধন্তক, ভাঝাদ্ধয ও ফগ থা 

চালীবদয ঈন্নেন ােতা/বতুথদ্ধক প্রদাবন গ্রাদ্ধধকায দ্ধফলেটি ফাস্তবফ সুস্পষ্ট নে। এছাড়া গ্রুবয ভাধ্যবভ মবন্ত্রয জন্য থ থ 

দ্ধযবাবধয দ্ধফলেটি ফাদ্ধণদ্ধজিক দৃদ্ধষ্টবকাণ প্রথবক ফাস্তফ ম্মত নে। কাযণ গ্রুবয ভাধ্যবভ মবন্ত্রয থ থ দ্ধযবাধ কযবর 

মবন্ত্রয প্রদ্ধত গ্রুবয দস্যবদয দযদ থাবক না, মতো না ব্যদ্ধিগত বাবফ ্রমে কযবর থাবক। প্রকবেয দ্ধযচারবকয তথ্য 

ভবত গ্রাদ্ধধকায দ্ধবদ্ধত্তবত দরদ্ধবদ্ধত্তক মন্ত্র ংগ্র ও যফযা দ্ধফলেটি ফাস্তবফ প্রদ্ধতপদ্ধরত েদ্ধন। 

                                              ক্ষুদ্র ও প্রাদ্ধন্তক কৃলকগণ একদ্ধিতবাবফ দর গঠবনয ভাধ্যবভ 

কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত                  
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                         ৫৫ 21.02 

                             15.63 

              109 6.45 

              14 0.83 

             97 5.74 

               191 11.31 

           ০০ ০০ 
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Appendix-1:                             -                        “Location wise 

cost will depend on demand of machine of the field: So the estimated cost are tentative . 
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    .                    

                   ০০০                           ( ০০.০০%)                        

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                        

                                 

     -    :                                     

                                         

fZy©wKi gva¨‡g K…wl hš¿cvwZ mieivn 2000 100.0 

Kg g~‡j¨ K…wl h‡š¿i fvov †mev cÖ`vb 2000 100.0 

c~‡e©i Zzjbvq †ewk cwigvY Rwg Pvlvev` Kiv hvq 1657 82.85 

c~‡e©i Zzjbvq dj‡bi Drcv`b e„w× †c‡q‡Q 1753 87.65 

KvwqK cwikÖg Kg jv‡M 1292 64.60 

Kg©ms¯’vb e„w× †c‡q‡Q 1726 86.30 

dm‡ji msMÖ‡nvËi AcPq n«vm †c‡q‡Q 1935 96.75 

Pvlvev‡` mgq Kg jv‡M 2000 100.0 

Pvlvev‡` LiP K‡g‡Q 1955 97.75 

dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q 1745 87.25 

 

    .                   

                   ০০০                         ( ৫  ০%)                              

                                                                                       

                                                                                      

                                                  ৫   ৫                              

                      ০              ৫          ০                                        

              ৫          ৫৫                                               

     -                                         

                                        

h‡š¿i ‡gKvwbK¨vj mgm¨vi d‡j mgqgZ KvR m¤úbœ Kiv hvq bv 1318 65.90 

hš¿ Pvjv‡bvi Kvh©Ki cÖwkÿ‡Yi Afve 1055 52.75 

kÖwg‡Ki e¨envi n«vm †c‡q‡Q 676 33.80 

K…wl hš¿cvwZ ‡givg‡Zi Rb¨ Pvwn`v Abyhvqx hš¿vsk cvIqv hvq bv 1057 52.85 

Pvwn`v Abyhvqx K…wl hš¿cvwZ cvIqv hvq bv 40 2.25 

hš¿ mieivn †c‡Z mgq jv‡M 55 2.75 
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4-L: cÖKí m¤úwK©Z ¸YMZ Z‡_¨i we‡kølY 

 

    . GdwRwW n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 

 

গুণগত দ্ধফবিলবণয জন্য প্রকে ঈবজরাে প্রভাে ২৬ টি এপদ্ধজদ্ধড কযা বেবছ। প্রবতিক এপদ্ধজদ্ধডবত নুন্যতভ ১২ জন 

ংগ্রণকাযী ঈদ্ধস্থত দ্ধছবরন। প্রদ্ধতটি এপদ্ধজদ্ধডবত প্রকে গ্রাবভয দ্ধফদ্ধবন্ন স্তবযয প্ররাকজন তথা কৃলক, ব্যফােী, গৃদ্ধণী, 

চাকুযীজীফী ংগ্রণ কবযন। 

 

৪.১৪.১. প্রকবেয ঙ্গদ্ধবদ্ধত্তক মূর কাম থ্রমভ 

 

 দ্ধনদ্ধফড় দ্ধযবফক্ষ্ণ ভীক্ষ্ায এপদ্ধজদ্ধডবত ংগ্রণকাযী দ্ধধকাং ঈত্তযদাতাবদয ভবত প্রকবেয ঙ্গদ্ধবদ্ধত্তক মূর কাম থ্রমভ 

গুবরা র বতুথদ্ধকয ভাধ্যবভ কৃলকবদয কাবছ কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত প্রৌুঁছাবনা, ঈৎাদন ব্যে হ্রা ও অথ থ াভাদ্ধজক ঈন্নেন।  

 দ্ধধকাং ঈত্তযদাতাবদয ভবত  নীদ্ধতভারা নুমােী  প্রকবেয দ্ধনবদ থনা নুাবয মন্ত্র দ্ধফতযণ/ বাড়া প্রদান কযা বে। তবফ 

কবেকটি স্থাবন (বমভন:                ,           ,     ;                           ,           

              ,           ,      ) ঈত্তযদাতাযা ভবন কবযন তাবদয এরাকাে        নীদ্ধতভারা নুযণ কযা 

বে না, তাদ্ধরকা ততদ্ধযবত ভস্যা ও স্বজনপ্রীদ্ধত বে থাবক, বনকভে কৃদ্ধলমবন্ত্রয  ম থাপ্ততা    থাকাে বাড়াে াওো 

মাে না এফং বনক ঈকাযববাগী মন্ত্রাদ্ধত দ্ধফদ্ধ্রম কবয প্রদে মা কৃদ্ধল দ্ধপ প্রথবক তদন্ত কযা েনা।   

 ঈন্নেন ােতা াওোয জন্য কৃলক তাদ্ধরকার্ভদ্ধিয ব্যাাবয প্রাে ফ ঈত্তযদাতাগণ জানান তাযা দযখাবস্তয ভাধ্যবভ 

অবফদন কবয তাদ্ধরকার্ভদ্ধি ন। বনক ভে গ্রাভ ফা আঈদ্ধনেনদ্ধবদ্ধত্তক প্ররাক দ্ধদবে তাদ্ধরকা কযা ে। তবফ কবেকটি স্থাবন 

(                                   ;                                                        

                   ,           ,      ) ঈকাযববাগী ঈত্তযদাতাযা ফবরন তাবদয এরাকাে স্থানীে প্রনতা, 

যাজননদ্ধতক প্রবাফারী প্ররাক ও ংদ দস্যবদয াবথ ভন্বে কবয তাদ্ধরকা কযা ে এফং প্রফদ্ধয বাগ ভবে দ্ধনজস্ব 

অত্মীে ও দরীে প্ররাকবদয নাভ তাদ্ধরকাে থাবক। 

 দ্ধধকাং ঈত্তযদাতাবদয ফবরন প্রম, ঈন্নেন ােতায অওতাে মন্ত্র দ্ধফতযণ ও থ থ দ্ধযবাবধয প্রক্ষ্বি দ্ধনধ থাদ্ধযত দ্ধডরাবযয 

কাছ প্রথবক বতুথদ্ধকয োকা ফাদ দ্ধদবে ফাদ্ধক োকা একফাবয দ্ধযবাধ কযবত ে। এবক্ষ্বি প্রতভন প্রকান ভস্যায মু্মখীন 

বত েনা তবফ কাবযা কাবযা ভবত োকা দ্ধযবাবধয জন্য দ্ধকদ্ধস্ত সুদ্ধফধা থাকবর বাবরা বতা। 

 প্রফদ্ধয  বাগ ঈত্তযদাতাবদয ভবত তাযা দ্ধফব্রমতা কতৃথক প্রঘাদ্ধলত দ্ধফ্রমবোত্তয প্রফা ঠিকবাবফ প্রবে থাবকন। এবক্ষ্বি প্রতভন 

প্রকান ভস্যায মু্মখীন বত েনা। তবফ দ্ধফগঞ্জ প্রজরায ফাহুফর ঈবজরায ফাহুফর আঈদ্ধনেন ও খাগড়াছদ্ধড় প্রজরায 

ভাটিযাঙ্গা ঈবজরায প্রগাভদ্ধত আঈদ্ধনেবনয াদ্ধন্তপুয গ্রাবভয ঈত্তযদাতাগণ জানান দ্ধফব্রমতাযা প্রফদ্ধযবাগ প্রক্ষ্বিআ তাবদয 

প্রকান প্রফা প্রদান কবযন না। এছাড়া, দ্ধকবাযগঞ্জ প্রজরায প্রাবনপুয ঈবজরায াবদর আঈদ্ধনেবনয ঈত্তযদাতাগণ জানান 

তাযা দ্ধফব্রমতা কতৃথক প্রঘাদ্ধলত প্রফা ঠিকবাবফ প্রবরও দ্ধফ্রমবোত্তয প্রফায জন্য ঈবজরাে প্রকান াদ্ধব থ প্রন্টায না থাকাে 

প্রজরা বয প্রমাগাবমাগ কযা তাবদয বক্ষ্ কঠিন বে বয এফং বনবকয ভবত প্রভৌসুবভয ভে প্রফা প্রবত বনক প্রদদ্ধয 

ে। 

 দ্ধধকাং ঈত্তযদাতাবদয ভবত চাদ্ধদা নুমােী মন্ত্র কভ থাকাে কৃদ্ধল প্রভৌসুবভয ভে তাবদয ভস্যাে ড়বত ে। মন্ত্র প্রফা 

কাম থ্রমভ ব্যফস্থানায দাদ্ধেত্ব প্রফদ্ধযবাগ ভবেআ ব থতূদ্ধকপ্রাপ্ত কৃলক দবরয ঈয ন্যস্ত থাবক এফং দবরয বাদ্ধত এ প্রফা 

দ্ধযচারনা কবযন এবক্ষ্বি মন্ত্র প্রফা কাম থ্রমভ ব্যফস্থানাে প্রতভন প্রকান ভস্যা ে না। দ্ধনধ থাদ্ধযত কৃলক দবরয দস্যগবণয 

চাদ্ধদা পূযবণয য ফদ্ধষ্ট ভবে দবরয দস্য ফদ্ধর্ভ থত কৃলকবদয দ্ধনকে ঘণ্টা ও একয দ্ধববফ বাড়া প্রদান কযা বে 

থাবক মদ্ধদও ভাবঝ ভবধ্য বাড়ায োকা অদাে কযবত ভস্যা ে। বাড়া প্রফায মন্ত্র প্রভযাভত ও যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ কযবত 

প্রভকাদ্ধনক ফা যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ প্রদ্ধতষ্ঠাবনয ােতা প্রনো ে এফং বাড়া প্রফা কাম থ্রমভ তদাযদ্ধকয দাদ্ধেবত্ব প্রফদ্ধযবাগ প্রক্ষ্বিআ 

ঈবজরা কৃদ্ধল দ্ধপায থফা কৃলক দবরয বাদ্ধত দ্ধনবোদ্ধজত থাবকন। দ্ধকছু ঈবজরা প্রমভন ব্রাহ্মণফাদ্ধডমা প্রজরায 

নাদ্ধযনগয ঈবজরায প্রগাকণ থ ঈবজরায নূযপুয ব্লক ও াতক্ষ্ীযা প্রজরাে দয ঈবজরায  দ্ধপংদ্ধড় আঈদ্ধনেবন বাড়াে কৃদ্ধল 

মন্ত্র প্রফায প্রকান সুবমাগ প্রনআ।  

 প্রকবেয অওতাে ভাঠ ম থাবে কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয প্রদ থনীয অবোজন কযা ে এবত কৃলকবদয ভাবঝ কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয ব্যফাবয 

অগ্র সৃদ্ধষ্ট ে। প্রদ থনীয অবোজন কযবত প্রতভন প্রকান ভস্যায মু্মখীন বত ে না ফবর প্রফদ্ধযবাগ ঈত্তযদাতা ভবন 

কবযন। দ্ধধকাং ঈত্তযদাতাবদয ভবত প্রকবেয অওতাে প্রকান প্রদ্ধক্ষ্ণ কাম থ্রমভ দ্ধযচাদ্ধরত ে না , তবফ দ্ধকছু দ্ধকছু 
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এরাকাে স্বে দ্ধযবয যফযাকৃত খাভায মন্ত্র দ্ধযচারনা, প্রভযাভত ও যক্ষ্ণাবফক্ষ্বণয জন্য প্রদ্ধক্ষ্ণ কাম থ্রমভ দ্ধযচাদ্ধরত 

বরও তা মবথষ্ট নে। 

  

   -                                        

             

   -                                         

             

 

৪.১৪.২. কৃদ্ধলবত প্রকে কাম থ্রমবভয প্রবাফ মূ 

দ্ধধকাং ঈত্তযদাতাবদয ভবত কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ পূবফ থয তুরনাে তাবদয জদ্ধভবত পর ঈৎাদন খযচ হ্রা 

প্রবেবছ, জদ্ধভবত পর ঈৎাদন বৃদ্ধি প্রবেবছ ও পবরয দ্ধনদ্ধফড়তা বৃদ্ধি প্রবেবছ থ থাৎ প্রকে গ্রবণয অবগ শ্রদ্ধভবকয বাবফ 

প্রমফ জদ্ধভবত একটি পর বতা প্রখাবন এখন দুটি অফায প্রমখাবন দুটি পর বতা প্রমখাবন দ্ধতনটি ফা চাযটি পর কযা ম্ভফ 

বে। ঈন্নত কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ব্যফাবযয পবর কৃলবকযা এখন ে ভবে দ্ধধক জদ্ধভ চালাফাদ কযবত াবয, পবর তাবদয এরাকাে 

চাবলয অওতাে কৃদ্ধল জদ্ধভয দ্ধযভাণও বৃদ্ধি প্রবেবছ। 

দ্ধধকাং ঈত্তযদাতাবদয ভবত, কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ পূবফ থয তুরনাে প্রাে ১৫%- ৩০% ম থন্ত চালাফাদ খযচ কবভবছ 

এফং প্রাে ১০%-২৫% ম থন্ত পর চে হ্রা প্রবেবছ তাছাড়াও কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ  তাবদয ক্ষ্ভতা প্রফবড়বছ 

ফবর তাযা ভবন কবযন।  

৪.১৪.৩. অথ থ াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নেন ও কভ থংস্থান সৃদ্ধষ্টবত প্রকবেয র্ভদ্ধভকা 

পর ঈৎাদন বৃদ্ধি ও ঈৎাদন খযচ হ্রা াওোে ও মন্ত্র বাড়ায ভাধ্যবভ ফাড়দ্ধত অে ওোয পবর কৃলকবদয জীফনমািায 

ভাবন ঈন্নদ্ধত বে। প্রাে কর ঈত্তযদাতাবদয ভবত, প্রকে কাম থ্রমবভয ভাধ্যবভ তাবদয এরাকায অথ থ াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নেন 

বেবছ ও কভ থংস্থান সৃদ্ধষ্ট বেবছ। এফ এরাকাে দ্ধক্ষ্ায ায প্রফবড়বছ, যাস্তাঘাে, ফাদ্ধড়ঘয ঈন্নত বে। 

  

   -   : দ্ধদনাজপুয       দ্ধফযর         অদ্ধজভপুবয 

             

   -                                               
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৪.১৫.                            

 

                                                                                         

  -       /                     -                                        -                   

                                                 -                                        

        ৩০                                                                                    

                            -                                                       

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                                                

                      

 

৪.১৫.১.            ,        ,                

 

              ,        ,      

                   বেয                                                                            

                                                                                        দ্ধেত 

                                 .                    ০                                        % 

                                                                                               

                                      ,                                                    

                                                                                          

                     ,                                                                      

                                                                                             

                                                                                           

                                

                                                                                          

                                 ০-০ - ০ ০                              ৫                   

                 ৫                   -     ,  ০  -                                           

         ৫                                                            ,                       

                                                                                               

                                                                                             

       2q ch©v‡qi g~j cÖKíwU †gvU 17219.25 jÿ UvKv e¨‡q RyjvB, 2013 n‡Z Ryb, 2018 †gqv‡` ev Í̄evq‡bi 

Rb¨ 23.07.2013 Zvwi‡L GK‡bK KZ…©K Aby‡gvw`Z nq| cieZ©x‡Z K…wl hš¿cvwZi AbyK‚‡j Dbœqb mnvqZvi (fZz©wK) 

cwigvY I AvIZv e„w×, mg‡qvc‡hvwM hš¿ cÖKí Kvh©µ‡g AšÍfz©³KiY, cÖ`k©Yx Kvh©µ‡g nvIo GjvKv AšÍfz©³KiY Ges 

K…wl hš¿cvwZi ¸YMZgvb cixÿvi Rb¨ †Uwós j¨ve cÖwZôvi j‡ÿ¨ 24817.64 jÿ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 2013 

†_‡K Ryb, 2018 †gqv‡` ev Í̄evq‡bi Rb¨ cÖKíwU 1g ms‡kvab 27.02.2015 Zvwi‡L GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z nq| 

cieZ©x‡Z K…wl hš¿cvwZi AbyK‚‡j Dbœqb mnvqZvi nvi nvIo I `wÿYvÂ‡ji DcK‚jxq GjvKvi Rb¨ 50% †_‡K 70% 

Ges †`‡ki Ab¨vb¨ AÂ‡ji Rb¨ 30% †_‡K 50% G DbœxZ K‡i K…wl hš¿cvwZ D‡`¨v³v m„wói gva¨‡g m¤úªmviY cÖ`vb 

Kvh©µ‡gi myPbv, K…wl hš¿cvwZi †Uw÷s j¨ve, wewìs Gi DaŸ©g~Lx m¤úªmviY K‡i †gKvwbK cÖwkÿY myweav m„wói Ges 

cÖK‡íi †gqv` 1 eQi e„w×i j‡ÿ¨ 33943.96 jÿ UvKv cÖv°wjZ e¨q RyjvB, 2013 †_‡K Ryb, 2019 †gqv‡` 

ev Í̄evq‡bi Rb¨ cÖKíwU 2q ms‡kvabx cÖ¯Íve MZ 10.01.2017 Zvwi‡L GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z nq| 2q ms‡kvwaZ 

cÖKíwU eZ©gv‡b †`ke¨vcx Pjgvb Av‡Q| 

 

 

                          
 

cÖK‡íi D‡`¨‡k¨ mvwe©Kfv‡e K…wl hš¿cvwZ mieiv‡ni gva¨‡g Drcv`b e„w×, Drcv`b LiP n«vm, km¨ wbweoZv 

e„w× I AcPq Kwg‡q Avbv Ges †÷K†nvìv‡`i mÿgZv e„w×i wel‡q D‡jøL i‡q‡Q| cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g 

AvaywbK K…wl hš¿cvwZ mieivn I e¨envi e„w× cv‡”Q| weavq wbwðZfv‡eB D‡Ï‡k¨i mKj ÿgZv AR©b m¤¢e 

n‡”Q| hš¿ mieiv‡ni cvkvcvwk cÖwkÿ‡Yi gva¨‡gB gvV ch©v‡q `ÿ PvjK †gKvwbK •Zix n‡”Q-hv mÿgZv 
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e„w×i GKwU cÖavb Dcvq| G Qvov Dbœqb mnvqZvi cÖwµqvq mshy³ cÖ ‘̄ZKviK I Avg`vbxKviK Ges 

e¨enviKvix‡K mÿgZv e„w× cv‡”Q|   

 

 )             
 

1g ms‡kva‡bi KviY: K…wl kÖwg‡Ki µgvMZ AK…wl Lv‡Z ¯’vbvšÍi msµvšÍ mgm¨v wbimb Ges MÖvgxY wkwÿZ Rb‡Mvwô‡K 

K…wl Kv‡R m¤ú„³ Kivi j‡ÿ¨ gvbbxq cÖavbgš¿x MZ 20/07/2014 Bs ZvwiL K…wl gš¿Yvj‡q cÖ`Ë w`K wb‡ ©̀kbvq K…wl 

hš¿cvwZi wecix‡Z we`¨gvb fZz©wKi cwigvY I AvIZv e„w× Kivi †NvlYvi cwi‡cÖwÿ‡Z GK mfvq fZz©wKi nvi 25% 

†_‡K 30% e„w× Ges Gi e¨vwß Av‡iv e„w× K‡i wWwcwc ms‡kvab Kivi wm×všÍ M„nxZ nq| 

Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖK‡íi ïiæ †_‡K jvMmB I †`kxq Dc‡hvMx KZ©b hš¿ Ges ¸wU BDwiqv cÖ‡qvM hš¿ wb‡q gvV ch©v‡q 

K…lK‡`i gv‡S cÖ`k©b I G‡Z K…l‡Ki cÖwZwµqv MÖnY †k‡l gZvgZ hvPvB-evQvB K‡i †`Lv hvq †h, h‡š¿i g~j¨ Zv‡`i 

µq ÿgZvi g‡a¨ _vKvq †`‡ki A‡bK ¯’v‡b wicvi hš¿ µ‡qi AvMÖn cwijwÿZ n‡”Q| G †cÖwÿ‡Z wWwcwcÕ‡Z wicvi hš¿ 

I wKQzUv DbœZi ¸wU BDwiqv cÖ‡qvM hš¿ AšÍfz©³ K‡i ms‡kva‡bi D‡`¨vM †bqv nq| 

†`‡ki nvIo AÂ‡j kÖwg‡Ki ¯̂íZv I `ªæZ dmj Avni‡Yi ¸iæZ¡ `xN©w`b †_‡K AbyfzZ n‡jI AvaywbK K…wl hš¿ †hgb 

K¤^vBb nvi‡f÷vi, Uªv±i, ivBm& UªvÝcøv›Uvi, BZ¨vw` hš¿ cwienb cÖwZK‚jZvi Kvi‡Y m¤úªmvi‡Yi D‡`¨vM MÖnY m¤¢e 

nqwb| mg‡qi mv‡_ mv‡_ eZ©gvb AeKvVv‡gv‡K Kv‡R jvwM‡qB `ÿZv I †K․k‡ji gva¨‡g wewfbœ hš¿cvwZ nvI‡o 

cwienb Kiv m¤¢e n‡”Q bv| G †cÖwÿ‡Z G cÖK‡íi cÖ`k©bxi Rb¨ wba©vwiZ cÖhyw³mg~n nvIo GjvKvq ev Í̄evq‡bi wbwgË 

nvI‡oi KwZcq Dc‡Rjv cÖ`k©bxfz³ Kivi cÖ‡qvR‡b cÖKí ms‡kvab Kiv nq|   

1g ms‡kvabx‡Z fZz©wKi nvi 5% e„w× Ges cÖ`k©bx Kvh©µ‡g nvIo GjvKvi Dc‡Rjv AšÍfz©w³i Kvi‡Y Kvh©µg e„w× 

cvIqvq cÖKí e¨q e„w× †c‡q‡Q| 

2q ms‡kva‡bi KviY: hvwš¿KxKi‡Yi Giƒc jÿgvÎv AR©‡b cÖK‡íi AvIZvq Dbœqb mnvqZv cÖ`v‡bi nvi 30 kZvsk 

h‡_ó bq| we‡kl K‡i hLb †`‡ki AwaKvsk K…lKB cÖvwšÍK I ÿz`ª Ges hv‡`i i‡q‡Q wewb‡qvM mÿgZvi Afve|  

†`‡ki Ab¨Zg AiwÿZ LvZ wn‡m‡e ¯^xK…Z nvIo GjvKvq K…wli Drcv`bkxjZv m¤ú~b©fv‡e Rjevqy cwieZ©bRwbZ 

cÖfve Z_v AvKw¯§K eb¨v, Nywb©So, ZvcgvÎv, †Lqvjx e„wócv‡Zi Dci wbf©ikxj| wewPÎiƒ‡c AvKw¯§K eb¨v GLv‡b GLb 

wbqwgZ AvKvi avib K‡i‡Q- hv evrmwiK cÖvq †`o jÿ †gwUªK Ub avb dm‡ji ÿwZmvab K‡i Avm‡Q| myZivs `ªæZ 

cybe©vm‡bi Ask wn‡m‡e miKvixfv‡e nvIi GjvKvq wicvi, K¤^vBb nvi‡f÷vi, UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i Riæix mieiv‡ni 

j‡ÿ¨ Dbœqb mnvqZvi nvi nvIo GjvKvi Rb¨  70% Ges †`‡ki Aewkó GjvKvi Rb¨ 50% cÖ`v‡bi †cÖwÿ‡Z cÖKíwU 

ms‡kvab Kiv nq| 

†`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡j µgvš̂‡q wkwÿ‡Zi nvi e„w× cvIqvq mbvZb c×wZi K…wl Kv‡R bZzb cÖR‡b¥i AvMÖn †`Lv hv‡”Q 

bv| Ab¨w`‡K AvaywbK hvwš¿K I evwYwR¨K K…wl e¨e¯’v hyeK‡`i gv‡S AZ¨šÍ AvKl©bxq n‡Z cv‡i| Giƒc †cÖÿvc‡U 

MÖv‡gi wkwÿZ hyeK‡`i K…wl Kv‡R AvMÖn m„wó Ges G‡`i gva¨‡g K…wl hš¿cvwZ fvovq †mev cÖ`vb †ckvq wb‡qvwRZ Kivi 

j‡ÿ¨ hš¿ fvov cÖ`v‡bi bZzb ai‡Yi D‡`¨vM ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z AšÍfy©³ Kiv n‡q‡Q| 

cÖK‡íi hš¿ mieivn m¤ú~Y©fv‡e K…l‡Ki Pvwn`vi Dci wbf©ikxj weavq  wicvi I UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i `ªæZ m¤úªmviY I 

mieivn wbwðZ K‡i wba©vwiZ jÿ¨gvÎvq ‡c․uQv‡bvi wbwgË hš¿ cÖK‡íi †gqv` 1 (GK) eQi e„w×i K‡i ms‡kvab Kiv 

n‡q‡Q| 

AviwWwcwc Abymv‡i mKj D‡Ïk¨B AwR©Z n‡e| KviY Dbœqb mnvqZvi d‡j hš¿ mieivn h‡_ó e„w× cv‡”Q| mieivn 

e„w×i mv‡_ mv‡_ wbwðZfv‡eB km¨ wbweoZv e„w×, km¨ AcPq I Drcv`b LiP n«vm cv‡”Q| djkÖæwZ‡Z km¨ Drcv`bI 

e„w× cv‡”Q| Gi gva¨‡gB cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡”Q| 

 

৪.১৫.২.                       
 

cÖ_‡gB K…wl gš¿Yvjq Aby‡gvw`Z K…wl hš¿cvwZ cÖ¯‘ZKviK/Avg`vbxKviK/mieivnKvix‡`i ZvwjKv cÖYqb cÖ×wZ-2010 

Aby‡gv`b Kiv nq cieZ©x‡Z 2013 mv‡j Zv nvjbvMv` Kiv nq| hv‡Z K…wl hš¿cvwZi gvb, h‡š¿i weµqg~j¨, weµ‡qvËi 

†mev I gvV Kvh©KvwiZvi Dci wfwË K‡i wba©vwiZ h‡š¿i cÖ¯‘ZKviK/ Avg`vbxKviK/mieivnKvix‡`i GKwU ZvwjKv 

cÖKí KvwiMix KwgwUi mycvwikµ‡g cÖKí e¨e¯’vcbv KwgwU Aby‡gv`b K‡ib| cÖKí e¨e¯’vcbv KwgwU mieivnKvix 

cÖwZôv‡bi DØ„Z h‡š¿i AbyK‚‡j Dbœqb mnvqZvi cwigvYI wba©viY K‡ib| 
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cÖKí KZ©„c‡¶i mv‡_ wba©vwiZ hš¿cvwZi cÖ¯‘ZKviK/Avg`vbxKviK/ mieivnKvix‡`i cÖ‡qvRbxq mg‡SvZvg~jK Pzw³ 

¯^v¶i m¤úbœ Kiv nq| GB Aby‡gvw`Z ZvwjKv I g‡Wj wfwËK wbw`©ó fZz©wKi A_© cÖKí Kvh©vjq †_‡K mKj Dc‡Rjvq 

cvVv‡bv nq| 

G †ÿ‡Î Avg`vbxKviK KZ©„K m¤úvw`Z Pzw³ f‡½i Kvi‡Y miKvix AvBb †gvZv‡eK e¨e¯’v MÖn‡Yi my‡hvM i‡q‡Q| Avevi 

ZvwjKvfzw³ †Kvb cÖK‡íi ¯^v_©nvbx msµvšÍ †Kvb Awf‡hvM DÌvwcZ n‡j Zv K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK 

mgvavb K‡i _v‡Kb| 

K…wl gš¿Yvjq Aby‡gvw`Z K…wl hš¿cvwZ cÖ¯‘ZKviK/Avg`vbxKviK/mieivnKvix‡`i ZvwjKv cÖYqb cÖ×wZ-2010 

(nvjbvMv`K…Z) Gi Av‡jv‡K K…wl hš¿cvwZi gvb, h‡š¿i weµqg~j¨, weµ‡qvËi †mev I gvV Kvh©KvwiZvi Dci wfwË K‡i 

wba©vwiZ h‡š¿i cÖ¯‘ZKviK/ Avg`vbxKviK/mieivnKvix‡`i GKwU ZvwjKv cÖKí KvwiMix KwgwUi mycvwikµ‡g cÖKí 

e¨e¯’vcbv KwgwU Aby‡gv`b K‡ib| 

cÖKí e¨e¯’vcbv KwgwU (wWwcwc‡Z Aby‡gvw`Z) 

µt  bvg I c`ex KwgwU‡Z c`ex 

1 cwiPvjK, m‡iRwgb DBs, K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi AvnevqK 

2 cÖwZwbwa, dmj DBs, cwiKíbv Kwgkb m`m¨ 

3 cÖwZwbwa, cwiKíbv DBs,K…wl gš¿Yvjq m`m¨ 

4 AwZwi³ cwiPvjK, cwiKíbv, cÖKí ev¯Íevqb I AvBwmwU DBs, wWGB,  m`m¨  

5 AwZwi³ cwiPvjK, cÖwk¶Y DBs, K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi m`m¨ 

6 AwZwi³ cwiPvjK, cÖkvmb I A_© DBs,K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi m`m¨ 

7 cÖKí cwiPvjK, Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖKí m`m¨ mwPe 

 

cÖKí KvwiMix KwgwU (wWwcwc‡Z Aby‡gvw`Z) 

µt bvg I c`ex KwgwU‡Z c`ex 

1 cÖwZwbwa, evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj AvnevqK 

2 cÖwZwbwa,K…wl kw³ I hš¿ wefvM, evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq, gqgbwmsn| m`m¨ 

3 cÖwZwbwa, evsjv‡`k K…wl M‡elYv BbwówUDU  m`m¨ 

4 cÖwZwbwa,dvg© †gwkbvix GÛ †cvó nvi‡fó †UK‡bvjRx wefvM 

evsjv‡`k avb M‡elYv BbwówUDU  

m`m¨  

5 Dc-cÖKí cwiPvjK, Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× cÖKí-

2q ch©vq, K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi 

m`m¨ mwPe  

 

GQvov cÖKí e¨e¯’vcbv KwgwU wbw`©ó mgq AšÍi mfvi gva¨‡g mvwe©K Kvh©µg gwbUwis K‡ib| Dc‡Rjv K…wl cybe©vmb 

KwgwU ¯’vbxq ch©v‡q hš¿ mieivn Z`viwKi `vwqZ¡ b¨¯Í Av‡Q| KwgwUi m`m¨ mwPe wn‡m‡e Dc‡Rjvq K…wl Awdmvi Zvi 

gvV Kg©KZ©v‡`i mnvqZvq hš¿ Z`viwK I e¨envi wbwðZ K‡ib| hš¿mg~n K…l‡Ki wbR †ndvR‡Z †bqvi ci Dc‡Rjv 

K…wl Awdmv‡ii ZË¡veav‡b h‡š¿i Øviv m¤úvw`Z K…wl KvR wbqwgZ Z`viwK Kiv nq| Dc‡Rjv K…wl cybe©vmb ev Í̄evqb 

KwgwUi m`m¨e„›` I †Rjv ch©v‡qi K…wl m¤cÖmviY Awa`ß‡ii Kg©KZ©vMY •`ePq‡bi wfwË‡Z K…lK KZ©„K hš¿ e¨env‡ii 

Ae¯’v Z`viwK K‡ib| ‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q mswkøó wmwbqi K…wl cÖ‡K․kjx I K…wl cÖ‡K․kjx (hw` _v‡K) mvwe©K Kv‡R 

KvwiMix mnvqZv cÖ`vb K‡ib|  

gvV ch©v‡q Dbœqb mnvqZvi hš¿cvwZ K…lKMY wb‡RB µq K‡ib| hvi cwiPvjbv, iÿYv‡eÿY I †givg‡Zi `vwqZ¡ 

K…l‡Ki Dci b¨v Í̄ _v‡K| Z‡e hš¿ mieivnKvix KZ…©K weµ‡qvËi †mev cÖ`v‡bi †ÿ‡Î Abxnv msµvšÍ †Kvb Awf‡hvM 

†c‡j cÖKí Kvh©vjq mgš̂q K‡ib Ges Pvc cÖ‡qvM K‡i mgm¨v mgvavb K‡ib| Z`ycwi †Kvb †Kvb †ÿ‡Î hvwš¿K ÎæwU 

cwijwÿZ n‡j cÖK‡íi †Rjv ch©v‡q wb‡qvwRZ †gKvwbK Øviv KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb Kiv nq|  

wbg©vY Kv‡Ri †ÿ‡Î Kv‡Ri cwigvY I mgq wba©vi‡Yi Rb¨ cÖK‡íi civgk©K cÖwZôv‡bi mnvqZv †bqv nq Ges cÖK‡íi 

¯’vbxq ch©v‡q MwVZ GKwU KwgwU wbg©vY mvgMÖxi ¸YMZgvb, e¨e¯’vcbv, cwigvY wbwðZ KiY I mgq wbqš¿‡bi `vwqZ¡ 

cvjb K‡ib| 

K…wl hš¿cvwZi ¸YMZ gvb cixÿv Ges †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i wVKv`vi ev ev Í̄evqbKvix cÖwZôvb KZ©„K K…wl 

hš¿cvwZ mieivn h_vh_ i‡q‡Q wKbv Zv cixÿv Kivi Rb¨ cÖK‡í weGAviwm, evwi I weªÕi DaŸ©Zb KvwiMwi Kg©KZ©v‡`i 

mgš̂‡q GKwU †UKwb‡Kj mve KwgwU KZ…©K h‡š¿i gvV cixÿv Kiv nq| cixÿvq DËxY©  nIqv mv‡c‡ÿB cÖK‡íi 

hš¿cvwZ MÖnY Kiv nq|  
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¯’vbxq ch©v‡q wbg©vY Kv‡R ¸YMZ gvb cixÿvi †ÿ‡Î ’̄vbxq ch©vq KvwiMwi Kg©KZ©v‡`i mgbœ‡q GKwU Z`viwK KwgwU 

MVb Kiv nq| hviv wbqwgZfv‡e wbg©vY KvR Z`viwK K‡ib Ges Kv‡Ri h_vh_ gvb eRvq iv‡Lb|  

Gfv‡eB K…wl hš¿cvwZi I wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZ gvb eRvq iv‡Lb| 

 

৪.১৫.৩.                               
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৪.১৫.৪.                            

 

1) Dbœqb mnvqZvt K¤^vBb nvi‡f÷vi, wicvi, †_ªmvi, wmWvi I ivBm&UªvÝcøv›Uvi †gvU 31,240wU (hš¿ ms¯‥vi/ Pvwn`vi 

wfwË‡Z wbav©wiZ)  

2) cÖ`k©bx hš¿cvwZ msMÖn 1250wU 

 MÖvgxY †gKvwbK cÖwkÿY 195 Rb  

 hš¿ e¨enviKvix I ¸wU BDwiqv hš¿ e¨enviKvix cÖwkÿY -15000wU 

 K…wl hš¿cvwZ cÖ`k©bx 15225wU  

 †Uw÷s j¨ve I †gKvwbK †Uw÷s †m›Uvi wbg©vYI hš¿cvwZ I AvmevecÎ mieivn -1 †mU 

 

3) AvDUcyUt cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j AvaywbK K…wl hš¿cvwZ mieivn I e¨envi `ÿZv e„w×i d‡j km¨ KZ©b miKvix 

AcPq I Drcv`b e¨q D‡jøL‡hvM¨ nv‡i n«vm cv‡”Q| h‡š¿i ¯^í mg‡q Kvh© m¤úv`‡bi Kvi‡Y km¨ wbweoZv e„w× 

cv‡”Q Ges jvfRbK K…wli cwieZ©b n‡”Q| 

 

৪.১৫.৫. cÖK‡íi Rbkw³ I Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY 
 

cÖKí m`i `ßi I †`‡ki mKj †Rjvi Kvh©µg gwbUwis Gi Rb¨ gvÎ 3(wZb) Rb gwbUwis Awdmvi wb‡qvwRZ Av‡Q-hv 

h‡_ó AcÖZzj| Avevi AvaywbK hš¿mgyn gv‡V mieiv‡ni ci Zv cwiPvjbv, †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Y wbiwew”Qbœ m¤úªmviY 

†mev cÖ`v‡bi Rb¨ †Kvb KvwiMwi m¤úbœ Rbej Z_v K…wl cÖ‡K․kjx Dc‡Rjv ch©v‡q wb‡qvwRZ †bB| †UKmB K…wl 

hš¿cvwZ `ÿZvi mv‡_ PjvPj Kivi †ÿ‡Î GKwU AšÍivq|  

 

D‡jøL¨ †h, evsjv‡`‡k K…wl hvwš¿KxKiYi cÖ‡qvRbxqZv 15-20 eQi Av‡M bxwZ wba©viK †j‡f‡j Abyf‚Z nqwb d‡j 

GKw`‡K †hgb K…wl cÖ‡K․kjx‡`i †Kvb c` •Zwi nqwb †Zgwb Dc‡Rjv ch©v‡q c`m„R‡bi welqwU‡Z cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM 

wQj bv| wKš‘ eZ©gvb ev¯ÍeZvq AvMvgxi K…wl wbtm‡›`‡n hvwš¿K wbf©i Kivi cÖ‡qvRb n‡e| G j‡ÿ¨ cÖ‡qvR‡b Dc‡Rjv 

ch©v‡q K…wl cÖ‡K․kjx c` m„wó I c`vq‡bi †Kvb weKí †bB| 

 

cÖKí cwiPvjK GKvDwÝs wm‡óg¸wj I B-dvBwjs Gi Dci cÖwkÿY †c‡q‡Qb| Qvov cÖK‡íi wWwcwW I gwbUwis Kg©KZ©v 

B-wRwc wel‡q cÖwkÿY ‡c‡q‡Qb-hviv cÖKí ev¯Íevq‡bi mv‡_ mg„³ Ges cÖKí ev¯Íevq‡bi Kv‡R jvMv‡bv n‡”Q| 

 

৪.১৫.৬. cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖavb cÖavb cÖwZeÜKZv Ges mgvav‡bi Dcvq 
 

 gvV ch©v‡q Dbœqb mnvqZvi AvIZvq hš¿ mieivn n‡jI ‡mB Abycv‡Z `¶ PvjK I ‡gKvwbK ‣Zwi n‡”Q bv| 

cÖK‡íi AvIZvq ‡gKvwbK cÖwk¶‡Yi ms ’̄vb _vK‡jI Zv h‡_ó bq| 

 ivBm& UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i Pviv ‣Zwi‡Z cÖv_wgK ch©v‡q K…lK‡`i AbvMÖn j¶bxq| ’̄vbxq ch©v‡q evwYwR¨Kfv‡e G 

Pviv ‣Zwi‡Z D‡`¨vM GLbI ‡Zgbfv‡e cwijw¶Z n‡”Q bv-hv UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i cÖmv‡ii ‡¶‡Î GKwU AšÍivq|   

 gvV ch©v‡q h‡š¿i LyPiv hš¿vsk I ‡givg‡Zi IqvK©kc myweav mnRjf¨ bq|  

 gv‡V AwaKvsk ‡¶‡Î K¤^vBb nvi‡f÷vi hš¿ PjvP‡ji iv Í̄v I hš¿ DVvbvgvi ¯’vb bv _vKvq hš¿ GK ¯’vb ‡_‡K 

Ab¨ ¯’v‡b ¯’vbvšÍ‡ii mgm¨vi m¤§~Lxb n‡Z nq|  

 cÖKí ms¯’vb I bxwZMZ wm×v‡šÍi Kvi‡Y A‡bK mgq K…l‡Ki Pvwn`v gvwdK hš¿ eivÏ I mieivn Kiv m¤¢e nq 

bv|  

 wicvi w`‡q avb KZ‡b©i ci cieZ©x Kv‡Ri Rb¨ K…wl kÖwgK cvIqv KóKi weavq wicv‡ii Pvwn`v Avkvbyiƒc 

n‡”Q bv| Avevi A‡c¶vK…Z bxPy GjvKvq Aí cvwb‡Z wicvi hš¿ w`‡q avb KZ©b n‡j KZ©bK…Z avb cv‡k¦© 

cvwb‡Z c‡o wf‡R hvq weavq H mKj AÂ‡j wicvi hš¿ Dc‡hvMx bq| 
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G mg Í̄ e¨vL¨v¸wj †`‡ki Av_©mvvwRK Ae¯’vi Kvi‡YB n‡q‡Q| µgvš̂‡q `ÿZv e„w× Ges gvV ch©v‡q m‡PZbZv e„w×i 

gva¨‡g Zv AwZµg Kiv m¤¢e n‡”Q| G †`‡k cvIqvi wUjvi, BwÄb Ges Uªv±‡ii e¨env‡ii †ÿ‡Î A‡bK evav AwZµg 

K‡iB K…lKMY mdjZv †`wL‡q‡Qb| 

 

gv‡V K…wl kÖwg‡Ki ¯’vbvšÍ‡ii d‡j h‡š¿i µq I e¨env‡i K…lK‡`i AvMÖn m„wó n‡q‡Q| K…lK‡`i Pvwn`v I wbR¯̂ 

µqÿgZvi my‡hvM †i‡L fZz©wK c×wZ cÖPjb Kiv n‡q‡Q-hv‡Z K…lK hš¿cvwZ mre¨env‡i AwaKZi AvšÍwiK nq| hš¿ 

µ‡qi cÖwZ Kl‡Ki B”Qvi Dci wbf©ikxjZv| K¤^vBb nvi‡f÷vi hš¿ †`ke¨vcx Qov‡bv m¤¢e n‡j dmj Drcv`b LiP 

20% K‡g hv‡e| hv jvfRbK K…wli Rb¨ eoai‡bi my‡hvM m„wó n‡e| AvaywbK hš¿ mieiv‡ni mv‡_ Zvj wgwj‡q 

‡gKvwbK‡`i cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g gv‡V hš¿ Pvjv‡Z I †givg‡Z ’̄vbxq †gKvwbKMY `ÿ n‡q DV‡Z cv‡i| 

 

৪.১৫.৭. mgRvZxq cÖKí m¤úwK©Z Z_¨vw` 
 

AZx‡Z G cÖK‡íi 1g ch©vq ev Í̄evwqZ n‡q‡Q| D³ cÖK‡í K…wl hš¿cvwZi AbyK‚‡j 25% fZz©wK, hš¿cvwZ cÖ`k©bx, 

†gKvwbK cÖwkÿY, hš¿cvwZ †kW wbg©vY Kvh©µgmg~n ev Í̄evwqZ n‡q‡Q| cÖK‡íi 1g ch©v‡q fZz©wK Kvh©µ‡gi m~Pbv nq-

hv‡Z K…lKMY wb‡RivB wb‡R‡`i cQ›`gZ hš¿ µq K‡ib| G Kvh©µg K…l‡Ki wbKU AZ¨šÍ RbwcÖq n‡q‡Q-hvi 

avivevwnKZvi G c×wZ‡Z fZz©wK Z_v Dbœqb mnvqZv cÖ`vb 2q ch©v‡q Ae¨vnZ ivLv n‡q‡Q| G Qvov hš¿ cÖ`k©bxi d‡j 

AvaywbK hš¿µ‡q K…l‡Ki AvMÖn †e‡o‡Q Ges K…lK hš¿ µ‡q DØy× n‡”Q| cvkvcvwk ‡gKvwbK cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Ggb 

wKQz †gKvwbK •Zwi n‡q‡Q-hviv GLb AvaywbK hš¿ Pvjbvq `ÿZv cÖ`vb K‡i ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv ivL‡Qb| 

 

mv`„k¨: cÖK‡í Dbœqb mnvqZv Z_v fZz©wK Kvh©µg mv`„k¨ i‡q‡Q| Z‡e fZz©wKi nvi e„w× †c‡q‡Q| h‡š¿i AvaywbK I 

me©‡kl D™¢vweZ h‡š¿i cÖ`k©bx ev Í̄evwqZ n‡”Q | †gKvwbK cÖwkÿY Kvh©µgwU 1g ch©v‡qi b¨vq ev Í̄evwqZ n‡”Q| 

 

‰emv`„k¨: 2q ch©v‡q wicvi, dzUcv¤ú AšÍf©~³ n‡q‡Q| hš¿ †mev †K‡› ª̀i avibv hy³ n‡q‡Q| K…wl hš¿cvwZ †Uw÷s j¨ve I 

†gKvwbK ‡Uªwbs †m›Uvi bZzbfv‡e wbwg©Z n‡”Q| hš¿cvwZ ïgvixI bZzbfv‡e ev¯ÍevwqZ n‡”Q| 

 

 

৪.১৫.৮.                         

 

                /                                        ; 
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৪.১৫.৯.                        
 

 hš¿ µq, hš¿ †mev cÖ`v‡b I hš¿ cÖ Í̄ZKi‡Y D‡`¨v³v‡`i GwM‡q Avb‡Z Ges wewb‡qvM e„w×‡Z 

cÖ`‡ÿc MÖnY cÖ‡qvRb|  

 ivBm& UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i Pviv •Zwii Rb¨ Avjv`v bvm©vix D‡`¨v³v ev hš¿ wfwËK D‡`¨v³v cÖ‡qvRb|  

 mgRvZxq Pvlvev‡` D×z× nIqv cÖ‡qvRb| hv‡Z hš¿ cwiPvjbv mnR nq KviY GKwU Rwg †_‡K Ab¨ 

Rwg‡Z hvZvqv‡Z iv¯Ív †bB| mgRvZxq Pvlvev` n‡j GKw`K †_‡K ïiæ K‡i mg¯Í dmj GKwU hš¿ 

Øviv m¤úbœ Kiv m¤¢e|  

 mnR e¨vsK FY myweav _vKv cÖ‡qvRb| Dc‡Rjv ch©vq ‡_‡K m`i `ß‡i GKwU hvwš¿KxKiY msµvšÍ 

DBs m„wó AZ¨vek¨K| 

৪.১৬. প্রকবেয পরতা ম থাবরাচনা 

 

প্রক োদ্ধড-০১ 

 

ঈত্তযদাতায ব্যদ্ধিগত ও প্রাগত তথ্যাদ্ধদ 

 

ঈত্তযদাতায নাভঃ দ্ধভল্টন যকায, ফেঃ ৩৫, প্রভাফাআরঃ ০১৭৪৫৮৯৫০৪০ 

দ্ধতাঃ দ্ধফশ্বনাথ যকায, ভাতাঃ কেনা যানী, স্ত্ীঃ ফাদ্ধন্ত যানী 

ঠিকানা: গ্রাভঃ প্রফতার, আঈদ্ধনেনঃ ভহুো, ঈবজরাঃ কটিোদ্ধদ, প্রজরাঃ দ্ধকবাযগঞ্জ 

ব্যফহ্রত কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত: াওোয টিরায, াওোয প্রোয, স্যাবরা প্রভদ্ধন, ঈআডায, িান্ড প্রেোয। 

 

প্রকবেয ভাধ্যবভ পরতা 

 

(ক) প্রকে গ্রবণয পূবফ থয ফস্থাঃ দ্ধভল্টন যকায দ্ধছবরন প্রফতার গ্রাবভয তিন্ত দদ্ধযদ্র দ্ধযফাবযয একজন ের ব্যদ্ধি।দ্ধতদ্ধন 

তায ফাফা, ভা, স্ত্ী এফং একটি ন্তান দ্ধনবে খুফআ কবষ্ট জীফনমান কযদ্ধছবরন। তায ে দ্ধকছু জদ্ধভ দ্ধছবরা, দ্ধকন্তু অদ্ধথ থক 

দুযফস্থায কাযবণ প্রআ জদ্ধভগুবরা ঠিকভত চালাফাদ কযবত াযবতন না। অদ্ধথ থকবাবফ বাফ নেন থাকাে বন্যয জদ্ধভবত 

দ্ধতদ্ধন দ্ধদনভজুয দ্ধববফ কাজ কযবতন। এভনবাবফ জীফনমান কযবতন প্রমখাবন নুন অনবত ান্তা ফুযাে। থাকায ভবতা 

অশ্রে ফরবত একটি ঝদ্ধড় ঘয দ্ধছর। প্রাে ফফা বমাগ্য একটি ঝদ্ধড় ঘবয ফাফা, ভা, দ্ধফদ্ধফ, ফাচ্চা  ফফা কযবতন 

দ্ধভল্টন যকায। প্রআ ভে তায ভাদ্ধক গড় অে দ্ধছবরা ৩০০০-৫০০০ োকা। এআ ে োকাে ্রমভফধ থভান উর্ধ্থগদ্ধতয 

ফাজাবয নানাদ্ধফধ তদনদ্ধিন প্রবোজনীে দ্রব্যাভগ্রীয এফং াদ্ধযফাদ্ধযক দ্ধফদ্ধবন্ন চাওো াওো ও চাদ্ধদা দ্ধভোবত দ্ধতদ্ধন 

দ্ধভদ্ধভ খাদ্ধেবরন। তায জীফন প্রফ দুদ্ধফ থলবাবফ কােদ্ধছর। 
 

(খ) প্রকবেয কাযবণ অদ্ধথ থক ফস্থায দ্ধযফতথনঃ দ্ধভল্টন যকায তায এরাকায এক প্রদ্ধতবফদ্ধয ভাধ্যবভ জানবত াবযন প্রম, 

ফাংরাবদ কৃদ্ধল ম্প্রাযণ দ্ধধদপ্তবযয অেত্তাধীন খাভায মাদ্ধন্ত্রকীকযবণয ভাধ্যবভ পর ঈৎাদন বৃদ্ধি প্রকবেয ভাধ্যবভ 

দ্ধকছু যঞ্জাভাদ্ধদ প্রদান কযা বফ। বয দ্ধতদ্ধন একজনবক াবথ দ্ধনবে ঈবজরা কৃদ্ধল দ্ধপব মান এফং কৃদ্ধল দ্ধপাবযয 

বঙ্গ দ্ধফদ্ধবন্ন অরা-অবরাচনা কবযন ও তায যাভ থ্রমবভ একটি াওোয টিরাবযয জন্য অবফদন কবযন। ঈবজরা কৃদ্ধল 

দ্ধপায ও প্রকে ফাস্তফােন কদ্ধভটিয ভাধ্যবভ দ্ধভল্টন যকাযবক মাচাআ ফাছাআ কযায বয াওোয টিরায প্রদোয জন্য 

নুবভাদন প্রদন। এয বয তাবক ৩০% বতুথদ্ধকবত একটি াওোয টিরায প্রদান কযা ে। এয বয দ্ধতদ্ধন প্রআ াওোয 

টিরায দ্ধদবে ক্লান্ত দ্ধযশ্রভ কবয দ্ধনবজয জদ্ধভ চালাফাদ কবযন এফং বন্যয জদ্ধভবত বাড়া খাোয ভাধ্যবভ দ্ধদন-যাত 

দ্ধযশ্রভ কবয দ্ধকছু অবেয মুখ প্রদখবত ান। এয বয ধীবয ধীবয তায অদ্ধথ থক ফস্থায ঈন্নদ্ধত ঘেবত থাবক। এবাবফ প্রআ 

বাফী দুখী দ্ধভল্টন যকাবযয মুবখ অায অবরা এফং াদ্ধ ফুবে ঈবঠ। অবস্ত অবস্ত োকা জদ্ধভবে দ্ধতদ্ধন অবযকটি 

াওোয টিরায ্রমে কবযন, তায বয মখন দ্ধতদ্ধন অদ্ধথ থকবাবফ অযও স্বাফরম্বী ন তখন দ্ধনবজয ফাদ্ধড়বত একটি াকা ঘয 

ততদ্ধয কবযন। এছাড়াও যকাদ্ধযবাবফ দ্ধতদ্ধন একটি াওোয প্রোয ান, এবত কবয তায কাবজয গদ্ধত অযও ত্বযাদ্ধন্বত ে। 

পবর দ্ধতদ্ধন অদ্ধথ থকবাবফ অযও রাবফান ন। এয পবর, এআ প্রকবেয কাযবণ ের দ্ধভল্টন যকায এখন পরতায 

দ্বাযপ্রাবন্ত। ফতথভাবন দ্ধতদ্ধন াদ্ধযফাদ্ধযক এফংাভাদ্ধজকবাবফ একজন ের ব্যদ্ধি দ্ধববফ দ্ধযদ্ধচত। 
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প্রকবেয কাযবণ দ্ধজথত সুদ্ধফধা মূ 
 

ক) প্রকবেয পূবফ থ জদ্ধভ চালাফাদ কযবত ৩০০০ োকা খযচ ত এফং জদ্ধভ ততদ্ধয কযবত বনক দ্ধদন ভে রাগত। দ্ধকন্তু এআ প্রকে 

প্রথবক মাদ্ধন্ত্রক সুদ্ধফধা াফায কাযবণ তা জ বে দ্ধগবেবছ। ে োকাে এফং ে খযবচ জদ্ধভ অফাদ ও পর কাো ও 

ভাড়াআ কযা মাবে। পবর একআ জদ্ধভবত ২-৩টি পর কযা ম্ভফ বে। 

খ) পূবফ থ ফরদ দ্ধদবে চাল কযবত প্রম খযচ ত, এখন তায বধ থক খযচ ে। পর কাো এফং ভাড়াআ কযায ভে বস্যয প্রকান 

ক্ষ্দ্ধত েনা, মায পবর পবরয ঈৎাদন ঈবল্লখবমাগ্যাবয বৃদ্ধি প্রবেবছ। 

গ) ঈৎাদন খযচ কবভবছ, অে প্রফবড়বছ, জীফনমািায ভাবনান্নেন বেবছ ও অথ থ-াভাদ্ধজক ঈন্নেন ঘবেবছ।  

ঘ) কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত াবযেবযয কভ থংস্থাবনয সৃদ্ধষ্ট বেবছ। কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত প্রভযাভত প্রদ্ধতষ্ঠান সৃদ্ধষ্ট বেবছ এফং কৃদ্ধলমন্ত্র 

ব্যফােীবদয প্রদ্ধতষ্ঠাবন চাকুদ্ধযয সুবমাগ সৃদ্ধষ্ট বেবছ।  

ঙ) কৃদ্ধলয চালাফাবদ পর কাো, পর ভাড়াআ আতিাদ্ধদ মবন্ত্রয ংবমাজন ওোবত পর চালাফাবদ ভে ও োকা কভ রাগবছ। 

মায পবর ভানুবলয কৃদ্ধলয প্রদ্ধত অগ্র দ্ধদন দ্ধদন বৃদ্ধি াবে। 

চ) প্রকবেয পবর এরাকাে কৃদ্ধল পর বৃদ্ধি াবফ এফং ব্যফা-ফাদ্ধণবজি প্রবাফ প্রপরবফ। 

প্রকবেয ফর ও দুফ থর দ্ধদকমূ 

ক) মন্ত্র দ্ধযচারনায প্রক্ষ্বি দক্ষ্ জনফবরয বাফ। াদ্ধব থদ্ধং প্রন্টায প্রনআ। রাগআ মন্ত্রাদ্ধতয বাফ, প্রেদ্ধেং ল্যাফ বনক দূবয। 

খ) প্রদ্ধক্ষ্ণ ঠিকভত েনা, যাজননদ্ধতক প্রবাফমুি কযা ম্ভফ বে না, ব্যফস্থানায মথামথ বাফ যবেবছ। 

গ) কৃদ্ধল মাদ্ধন্ত্রকীকযণ প্রকবেয কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয বতুথদ্ধক প্রমআ দ্ধডরায প্রদান কবযন, দ্ধতদ্ধন ফাজায দবযয প্রচবে প্রফদ্ধ দাভ ধবয 

তাযবয বতুথদ্ধকয োকা ফাদ প্রদন। এছাড়াও দক্ষ্ প্রভকাদ্ধনবকয বাবফ মন্ত্রগুবরা প্রভযাভত কযা কঠিন বে বড়। প্রকেটি 

যাজননদ্ধতক প্রবাফ প্রথবকও মুি ওো দযকায। 

ঘ) কৃদ্ধল মাদ্ধন্ত্রকীকযণ প্রকেটি তিন্ত কৃদ্ধল-ফান্ধফ। ফতথভাবন ভানফ দ্ধি ও শু দ্ধিীন ভবে মাদ্ধন্ত্রক িদ্ধতবত কৃদ্ধলকাজ প্রফ 

জ বফ ফবরআ প্রতীেভান ে। তবফ, কৃলকবদয প্রদাবনয পূবফ থ দ্ধডরাযবদয কাবছ প্রকে প্রথবক প্রম ব্যদ্ধি প্রভদ্ধনগুবরা প্রদান 

কযবছন তায গুণগতভান ঠিক অবছ দ্ধকনা প্রগুবরা যীক্ষ্া কবয প্রদখা প্রবোজন। তাছাড়া প্রম কৃলকবক প্রভদ্ধনটি প্রদান কযা 

বরা, দ্ধতদ্ধন প্রটি ৫০% বাড়াে দ্ধদবেন, নাদ্ধক তায প্রথবক প্রফদ্ধ দ্ধনবেন, নাদ্ধক ন্য প্রকাথাও দ্ধফদ্ধ্রম কবয দ্ধদবেন তা ২-৩ 

ভা য য ভদ্ধনেদ্ধযং কযা ফা খদ্ধতবে প্রদখা প্রবোজন। এছাড়া চাদ্ধদায প্রচবে বনক মন্ত্র কভ যফযা বে। মদ্ধদ যফযা 

ফাড়াবনা মাে, তবফ প্রকেটি বারবাবফ ফাস্তফাদ্ধেত বফ। 

 

প্রক োদ্ধড-০২ 

 

ঈত্তযদাতায ব্যদ্ধিগত ও প্রাগত তথ্যাদ্ধদ 

নাভঃ প্রভাঃ বদুর ক।     ফেঃ ৪০ ফছয,  প্রভাফাআরঃ ০১৭৩১৪৪৭৮০২ 

দ্ধতায নাভঃ প্রভাঃ প্রগারাভ প্রভাস্তপা, ভাতায নাভঃ মৃত যাবফো, স্ত্ীয নাভঃ প্রভাছাঃ ানাজ প্রফগভ 

গ্রাভঃ যাজাযাভপুয ধনবতারা, আঈদ্ধনেনঃ ভদৄপুয, ঈবজরাঃ ফদযগঞ্জ, প্রজরাঃ যংপুয 

ব্যফাযকৃত কৃদ্ধল মন্ত্রঃ দ্ধডায, যাআ ট্রান্পপ্লান্টায, দ্ধযায, কম্বাআন্ড াযববোয, াওোয প্রোয। 
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প্রকবেয ভাধ্যবভ পরতা 

 

ক) প্রকে গ্রবণয পূবফ থ তায াদ্ধযফাদ্ধযক ফস্থা প্রতভন বাবরা দ্ধছর না। চালকৃত জদ্ধভবত শ্রভ প্রফদ্ধ রাগবতা এফং বনক ভে 

শ্রদ্ধভবকয বাবফ ঠিক ভবে পর রাগাবত না াযাে ঈৎাদন কবভ প্রমত। এয পবর দ্ধতদ্ধন পর চাবল  প্ররাকাবন বড় 

প্রমবতন মায পবর ংাবযয খযচ চারাবনা তায বক্ষ্ কঠিন বে ড়বতা। 

খ) প্রকেটি গ্রবণয বয তায অে বৃদ্ধি প্রবেবছ। তায প্রদা-পরী জদ্ধভবত মন্ত্র ব্যফাবযয কাযবণ ঠিক ভবে পর ফন ফা 

প্রযাবনয কাযবণ দ্ধতনটি পর পরাবনা ম্ভফ বেবছ এফং তায ঈৎাদন ব্যেও কবভ দ্ধগবেবছ। এআ প্রপ্রদ্ধক্ষ্বত অভায ভাদ্ধক 

াদ্ধযফাদ্ধযক অে প্রফবড় দ্ধগবে ফতথভাবন ১৫ াজায োকাে ঈন্নীত বেবছ। 

গ) প্রকেটিয ভাধ্যবভ বাড়াে মন্ত্র প্রফাবকন্দ্র স্থান কযায পবর অদৄদ্ধনক কৃদ্ধল মন্ত্র াবতয নাগাবর প্রবে মথাভবে জদ্ধভ 

চালাফাবদয কাযবণ পবরয ঈৎাদন বৃদ্ধি প্রবেবছ এফং এফ মন্ত্র চারাবনায ভাধ্যবভ তায এরাকাে  কভ থংস্থাবনয সৃদ্ধষ্ট 

বেবছ। 

ঘ) প্রকেটি ফাস্তফােবনয কাযবণ অবগ প্রমখাবন এক প্রথবক প্রদড় একয জদ্ধভ চালাফাদ কযা কঠিন বে প্রমত, এখন ফতথভাবন 

প্রখাবন দুআ প্রথবক অড়াআ একয জদ্ধভ চালাফাদ কযা ম্ভফ বে। 

প্রকবেয কাযবণ দ্ধজথত সুদ্ধফধামূ 

 

ক) প্রকেটি ফাস্তফােবনয কাযবণ ফতথভাবন অভায চালাফাবদয কাজবফ জ বে দ্ধগবেবছ। মন্ত্র ব্যফাবযয কাযবণ চালাফাবদ 

ভে এফং শ্রভ কভ রাগাে চালাফাদ জ বে দ্ধগবেবছ এফং পর ঈৎাদনও বৃদ্ধি প্রবেবছ। প্রআ াবথ পবরয 

দ্ধনদ্ধফড়তাও বৃদ্ধি প্রবেবছ। মবন্ত্রয ব্যফাবযয কাযবণ ঈৎাদন ব্যে কভ এফং ভে কভ রাগাে একআ জদ্ধভবত ২টি প্রথবক ৩টি 

পর ঈৎাদন কযা ম্ভফ বেবছ, মায পবর ঈৎাদনও বৃদ্ধি প্রবেবছ। ফতথভাবন ঈৎাদন বৃদ্ধিয ায ৩০%। 

খ) প্রকে ফাস্তফােবনয পবর চালাফাদ খযচ হ্রা প্রবেবছ প্রমখাবন শ্রভ খযচ ১ াজায োকা দ্ধছবরা প্রখাবন এখন ৫০০ োকা খযবচ 

প্রআ ঈৎাদন ব্যে প্রভোবনা ম্ভফ। পর ংগ্রবাত্তয স্যক্ষ্দ্ধত হ্রা প্রবেবছ। অবগ পর ংগ্রবয কাজ কবেকটি ধাব 

কযা বতা অয এবত প্রদ্ধতটি ধাব বস্যয ক্ষ্দ্ধতাধন বতা। ফতথভাবন স্য ংগ্রবয কাজটি একআ মন্ত্র তথা কম্বাআন্ড 

াযববোয দ্বাযা ওোবত স্য ংগ্রবয ক্ষ্দ্ধত কবভ এববছ এফং এয দ্ধযভাণ এব দাঁদ্ধড়বেবছ ২০%। 

গ) এআ প্রকবেয ধীবন কভ থংস্থাবনয সৃদ্ধষ্ট বেবছ, কৃলবকয ভে প্রেঁবচ মাওোে ফাড়দ্ধত ভবে ন্যান্য ঈন্নেনমুখী কাবজ 

ংগ্রণ কযবত াযবছ এফং চালাফাবদ থ থ াশ্রে ওোবত তা দ্ধদবে তাযা অযও পর জদ্ধভ চালাফাবদ ঈৎা াবে 

এফং এয প্রছবন প্রকবেয ফদান ঈবল্লখবমাগ্য। প্রকবেয ভাধ্যবভ প্রছাে ও ভাঝাযী কৃলবকযা এফ মন্ত্র ব্যফাবযয সুবমাগ 

াবে। প্রকেটি দ্ধফযভান না থাকবর ক্ষুদ্র ও ভাঝাযী কৃলবকযা এ ধযবনয মন্ত্র দ্ধকবন ব্যফায কযবত াযত না এফং এ ধযবনয 

কৃলবকয জীফনমািায ভান থভবক প্রমত। বফ থাদ্ধয, কৃদ্ধল ঈৎাদন কবভ প্রমত ও ঈৎাদন খযচ প্রফবড় প্রমত। 

ঘ) প্রকে এরাকাে কভ থংস্থান সৃদ্ধষ্টবত এআ প্রকবেয প্রফ গুরুত্বপূণ থ র্ভদ্ধভকা অবছ। প্রমবতু প্রকেটি বাড়াে মন্ত্র প্রফাবকন্দ্র চালু 

কবযবছ এফং এরাকাে এফ মবন্ত্রয ব্যফাদ্ধযক চাদ্ধদা ঈবল্লখবমাগ্য, তাআ এআ মন্ত্র চারাবনায জন্য প্ররাকফবরয প্রবোজন 

যবেবছ। 

 

 

   -   :              ,                                                                   
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প্রক োদ্ধড-০৩ 

 

ঈত্তযদাতায ব্যদ্ধিগত ও প্রাগত তথ্যাদ্ধদ 

             -                                 ০  ০ -       

                                             

                  ০         
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                                      -                       Gi KvR †gvU 5 ai‡bi c¨v‡K‡Ri 

gva¨‡g m¤úbœ Kiv nq, hvi g‡a¨ 1wUi KvR wQj ‡W‡gvÝ‡Uªk‡bi Rb¨ hš¿cvwZ (wicvi, cvIqvi †_ªmvi, ivBm 

UªvÝcøv›Uvi, ivBm UªvÝcøv›Uvi †Uª, K¤v̂Bb nvi‡f÷vi I wmWvi) µq, 1 wUi KvR wQj AvevwmK hvwš¿K cÖwkÿ‡Yi 

Rb¨ miÄvgvw` µq, 1 wUi KvR wQj 3q I 4_© Zjvi j¨ve wewìs wbg©vY, 1 wUi gva¨‡g Kgb iæg, MvW© I ivbœv 

Ni, †Rbv‡iUi iæg wbg©vY Gi KvR, 1 wUi gva¨‡g AvevwmK †gKvwbK cÖwkÿY myweav wbg©v‡Yi Rb¨ civgk© 

†mevi KvR m¤úbœ Kiv nq| cÖK‡íi 2q ch©v‡q †Kvb Mvox µq Kiv nq wb| wb‡¤œ cÖK‡íi wewfbœ AsMmg~‡ni 

wKQy c¨v‡K‡Ri µq cªwµqvi Z_¨ Dc¯’vcb Kiv  n‡jv: 

5.1.         Rb¨ hš¿cvwZ µq cÖwµqv ch©v‡jvPbv  

GB cÖK‡íi Aax‡b ‡W‡gvÝ‡Uªk‡bi Rb¨ hš¿cvwZ ‡hgb wicvi, cvIqvi †_ªmvi, ivBm UªvÝcøv›Uvi, ivBm 

UªvÝcøv›Uvi †Uª, K¤v̂Bb nvi‡f÷vi I wmWvi µq Kiv n‡q‡Q| gvjvgvj I wbg©vY mvgMÖx µq cÖwµqvi Rb¨ 

wWwcwc Abyhvqx ‡UÛvi g~j¨vqb KwgwU KZ…©K mycvwikK…Z wWwcGg c×wZ AbymiY Kiv n‡qwQj|  

‡Uwej-5.1: wWwcwc Abyhvqx cÖ`k©bxi Rb¨ hš¿cvwZ µq msµvšÍ Z_¨vw` 

      

   

দ্ধদ্ধ/টিএদ্ধদ্ধ 

নুাবয প্রদ্ধকঈযবভন্ট  

প্যাবকবজয দ্ধফস্তাদ্ধযত 

ফণ থনা    

দ্ধযভাণ প্রদ্ধকঈযবভন্ট 

প্রদ্ধ্রমো ও 

(ধযন) 

চুদ্ধি 

নুবভাদন 

থদ্ধযটি 

অনুভাদ্ধনক 

ফযাদ্দ 

(রাখ োকাে) 

ঈবল্লখ্য তাদ্ধযখ 

প্রেন্ডাবযয 

জন্য অভন্ত্রণ 

চুদ্ধিয 

তাদ্ধযখ 

চুদ্ধি ভাদ্ধপ্তয 

তাদ্ধযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫   ৭ ৮ ১০ 

    -  ১) দ্ধযায (চার ও 

গভ) 

৩০০টি দ্ধডদ্ধএভ দ্ধডদ্ধজ 720.00 ১রা জানুঃ ১  ১৫ প্রপব্রঃ ১৭ ১৫ এদ্ধপ্রঃ ১৭ 

    -  ২) াওোয প্রোয ৩০০টি দ্ধডদ্ধএভ দ্ধডদ্ধজ 420.00 ১রা জানুঃ ১  ১৫ প্রপব্রঃ ১৭ ১৫ এদ্ধপ্রঃ ১৭ 

    -  ৩) যাআ ট্রান্পপ্লান্টায ৩০০টি দ্ধডদ্ধএভ দ্ধডদ্ধজ 1200.00 ১রা জানুঃ ১  ১৫ প্রপব্রঃ ১৭ ১৫ এদ্ধপ্রঃ ১৭ 

    -  ৪) যাআ ট্রান্পপ্লান্টায 

প্রট্র 

 ৬০০০০টি দ্ধডদ্ধএভ দ্ধডদ্ধজ 150.00 ১রা জানুঃ ১  ১৫ প্রপব্রঃ ১৭ ১৫ এদ্ধপ্রঃ ১৭ 

    -৫ ৫) কম্বাআন 

াযববোয (দ্ধভদ্ধন) 

৩০০টি দ্ধডদ্ধএভ দ্ধডদ্ধজ 2700.00 ১রা জানুঃ ১  ১৫ প্রপব্রঃ ১৭ ১৫ এদ্ধপ্রঃ ১৭ 

    -  ৬) ীডায 

(দ্ধটিও/ড্রাভ) 

৩০০টি দ্ধডদ্ধএভ দ্ধডদ্ধজ 750.00 ১রা জানুঃ ১  ১৫ প্রপব্রঃ ১৭ ১৫ এদ্ধপ্রঃ ১৭ 

 

ফাংরাবদ যকাবযয ভাদ্ধরকানাে প্রনাফাদ্ধনী দ্ধযচাদ্ধরত ফাংরাবদ প্রভদ্ধন টুর পিাক্টদ্ধয দ্ধরঃ কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত 

ন্যান্য মন্ত্রাদ্ধত প্রস্তুত ও ংবমাজন কযায      ফ থবৃৎ কাযখানা । এ প্রদ্ধতষ্ঠাবনয ম থাপ্ত ওোকথ সুদ্ধফধা ও দক্ষ্ 

কাদ্ধযগয যবেবছ দ্ধফধাে মন্ত্র যফযাবয      মবন্ত্রয গুণগত ভান ফজাে যাখা ম্ভফ বফ ভবভ থ অা কযা মাে । এছাড়া 

              জরুযী দ্ধবদ্ধত্তবত ভাবঠ মন্ত্র যফযা কযা প্রবোজন দ্ধফধাে দ্রুততায াবথ চাদ্ধত মবন্ত্রয যফযা কযবত 

ফাংরাবদ প্রভদ্ধন টুর পিাক্টদ্ধয ক্ষ্ভ ভবভ থ দ্ধফবফচনা কযা ে । সুতযাং াফ  ক প্রদ্ধকঈযবভ  রুর, ২০০৮ এয ৭৬ 

(১-ছ) নং দ্ধফদ্ধধ প্রভাতাবফক যকাযী দ্ধে প্রদ্ধতষ্ঠান দ্ধববফ ফাংরাবদ প্রভদ্ধন টুর পিাক্টদ্ধয প্রথবক ৬টি        

৩০০ টি দ্ধযায (ধান ও গভ), ৩০০ টি কম্বাআন াযববোয (দ্ধভদ্ধন), ৩০০টি াওোয প্রোয, ৩০০টি যাআ ট্রান্পপ্লান্টায, 

৬০০০০টি যাআ ট্রান্পপ্লান্টায প্রট্র, ৩০০টি দ্ধডায (দ্ধটিও) মন্ত্র যাদ্ধয ্রমে প্রদ্ধ্রমোয (Direct procurement 

method) এয ভাধ্যবভ ্রমবেয ঈবযাগ প্রনো                                         ফাংরাবদ 

প্রভদ্ধন টুর পিাক্টদ্ধয দ্ধরঃ এয দ্ধনকে বত ্রমে কযায দ্ধিান্ত ওোয কাযবণ প্যাবকজগুবরা অরাদা প্রকান রবে 

প্রদদ্ধ থত ে দ্ধন। প্র প্রপ্রক্ষ্াবে প্র     চাদ্ধত প্রস্পদ্ধদ্ধপবকন নুমােী ফাংরাবদ প্রভদ্ধন টুর পিাক্টদ্ধয দ্ধরঃ এয 

দ্ধনকে বত দয চাওো ে । ঈি প্রদ্ধতষ্ঠান কতৃথক ৬টি        ৩০০টি দ্ধযায (ধান ও গভ), ৩০০টি কম্বাআন 

াযববোয (দ্ধভদ্ধন), ৩০০টি াওোয প্রোয, ৩০০টি যাআ ট্রান্পপ্লান্টায, ৬০০০০টি যাআ ট্রান্পপ্লান্টায প্রট্র, ৩০০টি দ্ধডায 
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(দ্ধটিও) মন্ত্র ভাঠ ম থাবে যফযা কযায জন্য যফ    মূল্য মথা্রমবভ ৭১৪.০০ রক্ষ্ োকা, ২৭০০.০০ রক্ষ্ োকা, 

৪১৭.০০ রক্ষ্ োকা,   ০০ ০০ রক্ষ্ োকা, ১৫০.০০ রক্ষ্ োকা ও ৭৪৪.০০ রক্ষ্ োকা দয ঈদ্ধৃত কযা বেবছ    

প্রকবেয দ্ধডদ্ধদ্ধয প্রাক্কদ্ধরত ব্যবেয ভবধ্য থাকাে ঈি দয গ্র  কযা প্রমবত াবয ভবভ থ                  কর 

দস্যবৃি একভত প্রালণ কবযন                                                         

 

‡Uwej-5.2: `icÎ Abyhvqx cÖ`k©bxi Rb¨ hš¿cvwZ µq msµvšÍ cÖK…Z Z_¨vw` 

 

      

   

প্রদ্ধকঈযবভন্ট  

প্যাবকবজয দ্ধফস্তাদ্ধযত 

ফণ থনা    

দ্ধযভাণ        

(রাখ োকাে) 

ঈবল্লখ্য তাদ্ধযখ 

     

      

     

      

          

চুদ্ধিয 

তাদ্ধযখ 

চুদ্ধি নুমােী 

কাম থ ভাদ্ধপ্তয 

তাদ্ধযখ 

             

          

         

          

      

১ ২     ৫          ০ 

    -  দ্ধযায (চার ও গভ) ৩০০টি 714.00            ০  জানুঃ ১     প্রপব্রঃ ১৭         ১৭   ০      ১৭ 

    -  াওোয প্রোয ৩০০টি 417.00            ০  জানুঃ ১     প্রপব্রঃ ১৭ ১৫    ১৭  ১     ১৭ 

    -  যাআ ট্রান্পপ্লান্টায ৩০০টি 1200.00            ০  জানুঃ ১     প্রপব্রঃ ১৭  ০    ১৭        ১৭ 

    -  যাআ ট্রান্পপ্লান্টায প্রট্র ৬০০০০টি 150.00            ০  জানুঃ ১     প্রপব্রঃ ১৭       ১৭  *          

    -৫ কম্বাআন াযববোয 

(দ্ধভদ্ধন) 

৩০০টি 2700.00            ০  জানুঃ ১     প্রপব্রঃ ১৭ ১৫    ১৭  ১     ১৭ 

    -  ীডায (দ্ধটিও/ড্রাভ) ৩০০টি 744.00            ০  জানুঃ ১     প্রপব্রঃ ১৭ ১     ১৭  ১     ১৭ 

*                       যাআ ট্রান্পপ্লান্টায প্রট্র              ০  -                                  

     :                      ,                  ,          ,       

  

 

cÖvß wewfbœ c¨v‡K‡Ri µq msµvšÍ bw_cÎ ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq †h gvjvgvj I wbg©vY mvgMÖx µq cÖwµqvi 

Rb¨ wba©vwiZ PPA, 2006 & PPR 2008 mwVKfv‡e AbymiY Kiv n‡qwQj Ges wmwcwUBD Gi g¨vwUª· Abyhvqx 

mwVK wQj e‡j civgk©‡Ki Kv‡Q cÖZxqgvb nq|  

  

‡¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx me hš¿ mwVKfv‡e Ges mgq g‡Zv cvIqv wM‡qwQj e‡j cÖZ¨qb cÎ †`‡L wbwðZ nIqv 

hvq| Z‡e ivBm UªvÝcøv›Uv‡ii †ÿ‡Î ফাংরাবদ প্রভদ্ধন টুর পিাক্টদ্ধয দ্ধরঃ KZ…©K mieivnK…Z †¯úwmwd‡Kk‡b 

Country of Origin wn‡m‡e China D‡jøL wQj; wKš‘ `vwLjK…Z we‡j mieiv‡ni †ÿ‡Î Country of 

Origin wn‡m‡e Thailand D‡jøL wQj| hw`I wWwcwc I cÖKí Awdm KZ…©K PvwnZ `ic‡Îi †¯úwmwd‡Kk‡b 

Country of Origin wn‡m‡e †Kvb †`‡ki bvg D‡jøL wQj bv| AwaKZi bw_cÎ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq 

`vwLjK…Z Pvjvb mg~‡n mieivnK…Z h‡š¿i †ÿ‡Î Country of Origin wn‡m‡e China D‡jøL Av‡Q| we‡j 

D‡jøwLZ hš¿cvwZi Country of Origin wn‡m‡e Thailand ‡K Country of Origin wn‡m‡e China 

ms‡kva‡bi Rb¨ evsjv‡`k †gwkb Uzjm d¨v±wi wj: KZ©„K Memo: MT/MKT/612/2017/10194 and Date: 

28.05.2017                                              -                     evsjv‡`k †gwkb 

Uzjm d¨v±wi wj: Gi e¨e ’̄vcbv cwiPvj‡Ki c‡ÿ cÖwZôv‡bi gnve¨e¯’vcK (gv‡K©wU©s) ¯̂vÿi K‡ib| AwaKZi 

bw_cÎ ch©v‡jvPbvq cÖZxqgvb nq †h, fzjekZ Country of Origin wn‡m‡e Thailand Gi bvg D‡jøL wQj 

hv cieZx©‡Z ms‡kvab Kiv nq| 
 

5.2. ‡Uw÷s j¨ve †m›Uvi I Da©egyLx m¤úªmviY (3q I 4_© Zjv j¨ve wewìs wbg©vY)-c¨v‡KR bs: WD-01, jU 

bs-01 

                                      -                       cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ hš¿cvwZ 

cixÿv-wbixÿvi Rb¨ MvRxcy‡i ‡Uw÷s j¨ve †m›Uvi I Da©egyLx m¤úªmviY (3q I 4_© Zjv j¨ve wewìs) wbg©v‡Yi 

KvR Pjgvb| G KvRwU wmwcwUBD Gi B-‡UÛvi Gi gva¨‡g m¤úbœ Kiv nq| `icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq 

•`wb‡K `icÎ weÁwß mgqgZ cÖKvwkZ n‡qwQj Ges wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv mwVK wQj| `icÎ weÁwß 

MZ 28-08-2017 Bs Zvwi‡L The Daily Financial Express Ges ‣`wbK RbKÉ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| 

GQvov wmwcwUBD I K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii I‡qemvB‡U `icÎ weÁwßi †bvwUk †`Iqv nq| `icÎ MÖn‡Yi 

†kl ZvwiL I †Lvjvi ZvwiL wQj 06-09-17| `icÎ hvPvB evQvB Kvh©µg m¤ú~Y©fv‡e B-‡UÛvi Gi gva¨‡g 
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m¤úbœ Kiv nq| hvPvB evQvB Kv‡j wVKv`viMY Zv‡`i  `ic‡Îi mv‡_ †h mg Í̄ KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj 

†hgb- Av‡b©ógvwb wnmv‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, †µwWU d¨vvwmwjwU mvwU©wd‡KU, 

BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K c~iY Kiv nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi R‡b¨ Avjv`v Avjv`v fv‡e QK c~iY Kiv nq Ges 

cieZ©x‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| `ic‡Îi mv‡_ `vwLjK„Z Bank Facility Certificate, 

Work completion certificate mg~n mswkøó e¨vsK/ `ß‡i cÎ †cÖiY/ †Uwj‡dvb †hv‡M Authentication 

Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj 121.15 jÿ UvKv Ges Gi AbyK~‡j cÖvß me©wb¤œ `i`vZvi DØ„Ë UvKvi 

cwigvY wQj 108.875 jÿ UvKv hv cÖv°jb n‡Z Kg| ‡gmvm© gvgyb G›UvicÖvBR bvgK cÖwZôv‡bi mv‡_ 30-

10-17 Zvwi‡L Pzw³ ¯̂vÿwiZ nq Ges Pzw³i †gqv` 6 gvm| Pzw³i †gqv` Abyhvqx 30-04-18 Zvwi‡L KvR 

mgvß n‡q‡Q Z‡e cÖKí KZ©„cÿ KZ©„K GL‡bv KvR ey‡S †bqv nqwb| 

 

cÖKí Kvh©vjq n‡Z cÖvß wbg©vY mvgMÖxi wewfbœ c¨v‡K‡Ri µq msµvšÍ bw_cÎ ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq †h 

gvjvgvj I wbg©vY mvgMÖx µq cÖwµqvi Rb¨ wba©vwiZ wcwcAvi 2008 Ges wmwcwUBD Gi g¨vwUª· Abyhvqx mwVK 

wQj| Kv‡Ri Pzw³i g~j¨gvb wmwWDj g~‡j¨i mv‡_ mvgÄm¨c~Y© wQj|  

5.3. Kgb iæg, MvW© I ivbœv Ni, †Rbv‡iUi wbg©vY (Kgb iæg, MvW© I ivbœv Ni wbg©vY- c¨v‡KR bs: WD-02, 

jU bs-01, †Rbv‡iUi I M¨v‡iR wbg©vY-c¨v‡KR bs: WD-02, jU bs-02) 

                                      -                       cÖK‡íi AvIZvq Kgb iæg, MvW© I 

ivbœv Ni, †Rbv‡iUi iæg wbg©v‡Yi KvR Pjgvb| G KvRwU wmwcwUBD Gi B-‡UÛvi Gi gva¨‡g m¤úbœ Kiv nq| 

`icÎ Kvh©µg Z_v RvZxq •`wb‡K `icÎ weÁwß mgqgZ cÖKvwkZ n‡qwQj Ges wcwcAvi 2008 Abyhvqx hv 

mwVK wQj| `icÎ weÁwß MZ 28-08-2017 Bs Zvwi‡L The Daily Financial Express Ges ‣`wbK 

RbKÉ cwÎKvq cÖKvwkZ nq| GQvov wmwcwUBD I K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii I‡qemvB‡U `icÎ weÁwßi 

†bvwUk †`Iqv nq| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I †Lvjvi ZvwiL wQj 06-09-17| `icÎ hvPvB evQvB Kvh©µg 

m¤ú~Y©fv‡e B-‡UÛvi Gi gva¨‡g m¤úbœ Kiv nq| hvPvB evQvB Kv‡j wVKv`viMY Zv‡`i  `ic‡Îi mv‡_ †h 

mg Í̄ KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb- Av‡b©ógvwb wnmv‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU wi‡cvU©, 

†µwWU d¨vvwmwjwU mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` wba©vwiZ Q‡K c~iY Kiv nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi R‡b¨ Avjv`v 

Avjv`v fv‡e QK c~iY Kiv nq Ges cieZ©x‡Z GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| `ic‡Îi mv‡_ 

`vwLjK„Z Bank Facility Certificate, Work completion certificate mg~n mswkøó e¨vsK/ `ß‡i cÎ 

†cÖiY/ †Uwj‡dvb †hv‡M Authentication Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj 127.11 jÿ UvKv Ges Gi 

AbyK~‡j cÖvß me©wb¤œ `i`vZvi DØ„Ë UvKvi cwigvY wQj gvÎ 50.78 jÿ UvKv hv cÖv°jb n‡Z A‡bK Kg| 

‡gmvm© iveŸx G›UvicÖvBR bvgK cÖwZôv‡bi mv‡_ 30-10-17 Zvwi‡L Pzw³ ¯̂vÿwiZ nq Ges Pzw³i †gqv` 6 

gvm| Pzw³i †gqv` Abyhvqx 30-04-18 Zvwi‡L KvR mgvß n‡q‡Q Z‡e cÖKí KZ©„cÿ KZ©„K GL‡bv KvR ey‡S 

†bqv nqwb| 

 

cÖKí Kvh©vjq n‡Z cÖvß wbg©vY mvgMÖxi wewfbœ c¨v‡K‡Ri µq msµvšÍ bw_cÎ ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq †h 

gvjvgvj I wbg©vY mvgMÖx µq cÖwµqvi Rb¨ wba©vwiZ wcwcAvi 2008 Ges wmwcwUBD Gi g¨vwUª· Abyhvqx mwVK 

wQj| Kv‡Ri Pzw³i g~j¨gvb wmwWDj g~‡j¨i mv‡_ mvgÄm¨c~Y© wQj|  
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evsjv‡`‡k K…wl hvwš¿KxKi‡Y miKvwifv‡e Dbœqb mnvqZv Z_v fZz©wKi nvi wba©viY miKvix D”P ch©v‡qi bxwZMZ 

wm×v‡šÍi Av‡jv‡K Kiv n‡”Q-hv G cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| bxwZ wba©viK ch©v‡q fZz©wKi nvi GKvwaKevi 

e„w×i wm×v‡šÍi Kvi‡Y GwU ev Í̄evqbK‡í cÖK‡íi wWwcwc GKvwaKevi ms‡kva‡bi cÖ‡qvRb n‡q‡Q| fZz©wKi nvi e„w×i 

Kvi‡Y cÖKí e¨qI e„w× †c‡q‡Q Gi cvkvcvwk K„lK KZ…©K hš¿ µq DØy×KiY hš¿ †mev cÖ`v‡b Ae¯’v •Zwi Ges me©‡kl 

cÖhyw³ I K…l‡Ki Pvjv‡bvi mv‡_ msMwZ †i‡L AwZwi³ KwZcq Kvh©µg ms‡kva‡bi gva¨‡g AšÍ©fz³ Kiv nq| G‡ZI 

cÖK‡íi e¨q I e„w× cvq| K…lK KZ…©K be be cÖhyw³i hš¿ µ‡qi Ae¯’v m„wó Ges AZtci fZz©wK cÖ`vb, welqwU h‡_ó 

mgq mv‡cÿ weavq hvwš¿KxKi‡Yi Kvw•LZ jÿ¨gvÎv AR©‡b cÖKí †gqv` 1(GK) eQi †gqv` e„w× Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi 

ev Í̄evqb m¤ú©wKZ wewfbœ mgm¨v¸‡jv wb‡¤œ ewY©Z n‡jvt 

 

6.1 A_©vq‡b wej¤̂ 

 

              প্রকবেয শুরু বত যাফদ্ধধ ফছয দ্ধবদ্ধত্তক কভ থ দ্ধযকেনা h_vmg‡q m¤úbœ Kiv m¤¢e nqwb| KviY cÖK‡íi 

ïiæi eQ‡i GwWwc eivÏ Pvwn`vi Zzjbvq Kg cwigvY cvIqv hvq| cÖK‡íi ïiæ‡Z A_©¨vr 2013-14 A_©eQ‡i wWwcwc 

eivÏ wQj 4807.26 jÿ UvKv wKš‘ A_© Aegyw³ nq gvÎ 700 jÿ UvKv| GQvov cÖKí ms‡kvab Kivi eQi¸‡jv‡ZI 

GwWwc eivÏ cÖZ¨vwkZfv‡e cvIqv hvq bv| G Rb¨ eQiwfwËK Kg©cwiKíbv wWwcwc Abyhvqx bv n‡jI GwWwc eivÏ 

Abyhvqx evrmwiK Kg©cwiKíbv †gvZv‡eK wba©vwiZ Kvh©µgmg~n h_vh_fv‡e m¤úbœ n‡q Avm‡Q| Z‡e cÖ_g eQ‡ii 

NvUwZ cieZ©x eQi¸‡jv‡Z mvgÄm¨ eRvq †i‡L ev¯Íevqb wbwðZ Kiv nq|  

 

6.2 cÖK‡íi †gqv` I e¨q e„w× 
 

6.2.1. cÖ_g ms‡kvabxi KviY 

1| K…wl hš¿cvwZi AbyK‚‡j fZz©wKi cwigvY I AvIZv e„w×t K…wl kÖwg‡Ki µgvMZ AK…wl Lv‡Z ¯’vbvšÍi msµvšÍ mgm¨v 

wbimb Ges MÖvgxY wkwÿZ Rb‡Mvwô‡K K…wl Kv‡R m¤ú„³ Kivi j‡ÿ¨ gvbbxq cÖavbgš¿x KZ©„K MZ 20/07/2014 

Bs ZvwiL K…wl gš¿Yvj‡q cÖ`Ë w`K wb‡ ©̀kbvq K…wl hš¿cvwZi wecix‡Z we`¨gvb fZz©wKi cwigvY I AvIZv e„w× 

Kivi †NvlYvi cwi‡cÖwÿ‡Z GK mfvq fZz©wKi nvi 25% †_‡K 30% e„w× Ges Gi e¨vwß Av‡iv e„w× K‡i wWwcwc 

ms‡kvab Kivi wm×všÍ M„nxZ nq|  
 

2| mg‡qvc‡hvMx hš¿ cÖKí Kvh©µ‡g AšÍfz©³KiYt Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖK‡íi ïiæ †_‡K jvMmB I †`kxq Dc‡hvMx 

KZ©b hš¿ Ges ¸wU BDwiqv cÖ‡qvM hš¿ wb‡q gvV ch©v‡q K…lK‡`i gv‡S cÖ`k©b I G‡Z K…l‡Ki cÖwZwµqv MÖnY †k‡l 

gZvgZ hvPvB-evQvB K‡i †`Lv hvq †h, h‡š¿i g~j¨ Zv‡`i µq ÿgZvi g‡a¨ _vKvq †`‡ki A‡bK ¯’v‡b wicvi hš¿ 

µ‡qi AvMÖn cwijwÿZ n‡”Q| G †cÖwÿ‡Z wWwcwcÕ‡Z wicvi hš¿ I wKQzUv DbœZi ¸wU BDwiqv cÖ‡qvM hš¿ AšÍfz©³ 

K‡i ms‡kva‡bi D‡`¨vM †bqv nq|  
 

3|  cÖ`k©bx Kvh©µg nvIo GjvKv AšÍfz©³KiYt †`‡ki nvIo AÂ‡j kÖwg‡Ki ¯̂íZv I `ªæZ dmj Avni‡Yi ¸iæZ¡ 

`xN©w`b †_‡K AbyfzZ n‡jI AvaywbK K…wl hš¿ †hgb K¤̂vBb nvi‡f÷vi, Uªv±i, ivBm UªvÝcøv›Uvi, BZ¨vw` hš¿ 

cwienb cÖwZK‚jZvi Kvi‡Y m¤úªmvi‡Yi D‡`¨vM MÖnY m¤¢e nqwb| mg‡qi mv‡_ mv‡_ eZ©gvb AeKvVv‡gv‡K Kv‡R 

jvwM‡qB `ÿZv I †K․k‡ji gva¨‡g wewfbœ fvwi hš¿cvwZ nvI‡o cwienb Kiv m¤¢e n‡”Q bv| G †cÖwÿ‡Z G cÖK‡íi 

cÖ`k©bxi Rb¨ wba©vwiZ cÖhyw³mg~n nvIo GjvKvq ev Í̄evq‡bi wbwgË nvI‡oi KwZcq Dc‡Rjv cÖ`k©bxfz³ Kivi 

cÖ‡qvR‡b cÖKí ms‡kvab Kiv nq|   
 

1g ms‡kvabx‡Z fZz©wKi nvi 5% e„w× Ges cÖ`k©bx Kvh©µ‡g nvIo GjvKvi Dc‡Rjv AšÍfz©w³i Kvi‡Y Kvh©µg e„w× 

cvIqvq cÖKí e¨q e„w× †c‡q‡Q|  

 

6.2.2. wØZxq ms‡kvabxi KviY 
 

1| K…wl hš¿cvwZi AbyK~‡j Dbœqb mnvqZvi nvi e„w×t hvwš¿KxKi‡Yi jÿgvÎv AR©‡b cÖK‡íi AvIZvq Dbœqb mnvqZv 

cÖ`v‡bi nvi 30 kZvsk h‡_ó bq| we‡kl K‡i hLb †`‡ki AwaKvsk K…lKB cÖvwšÍK I ÿz`ª Ges hv‡`i i‡q‡Q 

wewb‡qvM mÿgZvi Afve| †`‡ki Ab¨Zg AiwÿZ LvZ wn‡m‡e ¯^xK…Z nvIi GjvKvq K…wli Drcv`bkxjZv 

m¤ú~b©fv‡e Rjevqy cwieZ©b RwbZ cÖfve Z_v AvKw¯§K eb¨v, Nywb©So, ZvcgvÎv, †Lqvjx e„wócv‡Zi Dci 

wbf©ikxj| wewPÎiƒ‡c AvKw¯§K eb¨v GLv‡b GLb wbqwgZ AvKvi avib K‡i‡Q- hv evrmwiK cÖvq †`o jÿ †gwUªK 

Ub avb dm‡ji ÿwZmvab K‡i Avm‡Q| myZivs `ªæZ cybe©vm‡bi Ask wn‡m‡e miKvixfv‡e nvIi GjvKvq wicvi, 



cvZv-71 

 

K¤^vBb nvi‡f÷vi, UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i Riæix mieiv‡ni j‡ÿ¨ Dbœqb mnvqZvi nvi nvIi GjvKvi Rb¨  70% Ges 

†`‡ki Aewkó GjvKvi Rb¨ 50% cÖ`v‡bi †cÖwÿ‡Z cÖKíwU ms‡kvab Kiv nq|  
 

2| Dbœqb mnvqZv Kvh©µ‡gi AvIZvq cvIqvi wUjvi h‡š¿i eivÏK…Z A_© wicvi h‡š¿i AbyK~‡j ¯’vbvšÍit eZ©gv‡b Kl©b 

Kv‡R hvwš¿KxKi‡Yi nvi 90 kZvs‡ki Dc‡i Ges cÖwZ eQi cÖvq 50 (cÂvk) nvRvi hš¿ gvV ch©v‡q hy³ n‡”Q| 

B‡Zvg‡a¨ we‡kl G Kv‡R D‡jøL‡hvM¨ msL¨K D‡`¨v³v m„wó n‡q‡Q Ges †mev cÖ`v‡bi evRviI •Zix n‡q‡Q| myZivs 

GLb cvIqvi wUjvi Gi AbyK~‡j Dbœqb mnvqZv cÖ`vb gvV ch©v‡q †Zgb †Kvb ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡Q bv| cÿvšÍ‡i 

km¨ KZ©b I Avni‡Y hvwš¿KxKi‡Yi nvi eZ©gv‡b 1% Gi bx‡P weavq wicvi I nvi‡f÷vi h‡š¿i Dci we‡kl †Rvi 

†`qv AwaK ¸iæZ¡c~Y©| G †cÖwÿ‡Z Dbœqb mnvqZvi AvIZvq cvIqvi wUjvi h‡š¿i eivÏK…Z A_© wicvi h‡š¿i 

AbyK~‡j ¯’vbvšÍ‡ii D‡`¨vM †bqv nq|  

 

3| K…wl hš¿cvwZ msµvšÍ fvovq †mev cÖ`vb Kvh©µ‡gi myPbv Kivt m‡ev©”P Kg©`ÿZvq h‡š¿i e¨envi K‡i fvovq hš¿ 

†mev cÖ`vb Kiv †mev cÖ`vbKvix D‡`¨v³v I †mev MÖnYKvix K…lK-Df‡qi wbKUB GKwU e¨qmvkÖqx c×wZ| D‡jøL¨, 

MÖvgvÂ‡j cvIqvi wUjvi, Uªv±i I cvIqvi †_ªmvi h‡š¿i †ÿ‡Î e¨w³ D‡`¨v‡M fvovq hš¿ †mev Pjgvb _vK‡jI 

mswÿß mg‡q e¨envi Dc‡hvMxZvi Kvi‡Y dmj KZ©b I †ivc‡b G †mev GLbI Pvjy nqwb| evwYwR¨K `„wó‡KvY 

†_‡K KZ©b I †ivcb Kv‡Ri ‡ÿ‡Î †mev cÖ`vbKvix GKRb D‡`¨v³v nIqv GLbI h‡_ó SzuwKcyY© g‡b Kiv n‡”Q| 

Z‡e †Kvb †Kvb AÂ‡j K…l‡Ki gv‡S AvaywbK KZ©b I †ivcb h‡š¿i Rb¨ fvovq †mev cÖvßxi Pvwn`vI m„wó n‡q‡Q| 

G †cÖÿvc‡U KZ©b I †ivc‡bi gZ m¤¢vebvgq h‡š¿i AbyK~‡j miKvix mnvqZvq  †mev cÖ`vb gv‡V K…l‡Ki Pvwn`v 

Kvh©Kifv‡eB cyiY Ki‡Z mÿg n‡e|  
 

  †`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡j µgvš̂‡q wkwÿ‡Zi nvi e„w× cvIqvq mbvZb c×wZi K…wl Kv‡R bZzb cÖR‡b¥i AvMÖn †`Lv 

hv‡”Q bv| Ab¨w`‡K AvaywbK hvwš¿K I evwYwR¨K K…wl e¨e¯’v hyeK‡`i gv‡S AZ¨šÍ AvKl©bxq n‡Z cv‡i| Giƒc 

†cÖÿvc‡U MÖv‡gi wkwÿZ hyeK‡`i K…wl Kv‡R AvMÖn m„wó Ges G‡`i gva¨‡g K…wl hš¿cvwZ fvovq †mev cÖ`vb †ckvq 

wb‡qvwRZ Kivi j‡ÿ¨ hš¿ fvov cÖ`v‡bi bZzb ai‡Yi D‡`¨vM ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z AšÍfy©³ Kiv n‡q‡Q|  

 

4| cÖK‡íi †gqv` 1 (GK) eQi e„w×t cÖK‡íi hš¿ mieivn m¤ú~Y©fv‡e K…l‡Ki Pvwn`vi Dci wbf©ikxj weavq  wicvi I 

UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i `ªæZ m¤úªmviY I mieivn wbwðZ K‡i wba©vwiZ jÿ¨gvÎvq ‡c․uQv‡bvi wbwgË hš¿ cÖK‡íi †gqv` 1 

(GK) eQi e„w×i K‡i ms‡kvab Kiv n‡q‡Q| 

 

6.3. cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖavb cÖavb cÖwZeÜKZv Ges mgvav‡bi Dcvq 
 

1| c ÖKí ev¯Íevq‡bi cÖavb cÖavb cÖwZeÜKZvmg~n 
 

K. gvV ch©v‡q Dbœqb mnvqZvi AvIZvq hš¿ mieivn n‡jI ‡mB Abycv‡Z `¶ PvjK I ‡gKvwbK ‣Zwi n‡”Q bv| 

cÖK‡íi AvIZvq ‡gKvwbK cÖwk¶‡Yi ms ’̄vb _vK‡jI Zv h‡_ó bq| 

L. ivBm& UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i Pviv ‣Zwi‡Z cÖv_wgK ch©v‡q K…lK‡`i AbvMÖn j¶Yxq| ’̄vbxq ch©v‡q evwYwR¨Kfv‡e G 

Pviv ‣Zwi‡Z D‡`¨vM GLbI ‡Zgbfv‡e cwijw¶Z n‡”Q bv-hv UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i cÖmv‡ii ‡¶‡Î GKwU AšÍivq|   

M. gvV ch©v‡q h‡š¿i LyPiv hš¿vsk I ‡givg‡Zi IqvK©kc myweav mnRjf¨ bq|  

N. gv‡V AwaKvsk ‡¶‡Î K¤̂vBb nvi‡f÷vi hš¿ PjvP‡ji iv Í̄v I hš¿ DVvbvgvi ¯’vb bv _vKvq hš¿ GK ¯’vb ‡_‡K 

Ab¨ ¯’v‡b ¯’vbvšÍ‡ii mgm¨vi m¤§~Lxb n‡Z nq|  

O. cÖKí ms¯’vb I bxwZMZ wm×v‡šÍi Kvi‡Y A‡bK mgq K…l‡Ki Pvwn`vgvwdK hš¿ eivÏ I mieivn Kiv m¤¢e nq 

bv|  

P. wicvi w`‡q avb KZ‡b©i ci cieZ©x Kv‡Ri Rb¨ K…wl kÖwgK cvIqv KóKi weavq wicv‡ii Pvwn`v Avkvbyiƒc 

n‡”Q bv| Avevi A‡c¶vK…Z bxPy GjvKvq Aí cvwb‡Z wicvi hš¿ w`‡q avb KZ©b n‡j KZ©bK…Z avb cv‡k¦© 

cvwb‡Z c‡o wf‡R hvq weavq H mKj AÂ‡j wicvi hš¿ Dc‡hvMx bq| 

Q.                                                                            

 

2| cÖwZeÜKZvmg~n mgvav‡bi Dcvq  

G mg Í̄ mgm¨v¸‡jv †`‡ki Av_©mvvwRK Ae¯’vi Kvi‡YB n‡q‡Q| µgvš̂‡q `ÿZv e„w× Ges gvV ch©v‡q m‡PZbZv e„w×i 

gva¨‡g Zv AwZµg Kiv m¤¢e n‡”Q| G †`‡k cvIqvi wUjvi, BwÄb Ges Uªv±‡ii e¨env‡ii †ÿ‡Î A‡bK evuav AwZµg 

K‡iB K…lKMY mdjZv †`wL‡q‡Qb| 

gv‡V K…wl kÖwg‡Ki ¯’vbvšÍ‡ii d‡j h‡š¿i µq I e¨env‡i K…lK‡`i AvMÖn m„wó n‡q‡Q| K…lK‡`i Pvwn`v I wbR¯̂ 

µqÿgZvi my‡hvM †i‡L fZz©wK c×wZ cÖPjb Kiv n‡q‡Q-hv‡Z K…lK hš¿cvwZ mre¨env‡i AwaKZi AvšÍwiK nq| hš¿ 

µ‡qi cÖwZ Kl‡Ki B”Qvi Dci wbf©ikxjZv| K¤^vBb nvi‡f÷vi hš¿ †`ke¨vcx Qov‡bv m¤¢e n‡j dmj Drcv`b LiP 
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20% K‡g hv‡e| hv jvfRbK K…wli Rb¨ eoai‡bi my‡hvM m„wó n‡e| AvaywbK hš¿ mieiv‡ni mv‡_ Zvj wgwj‡q 

‡gKvwbK‡`i cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g gv‡V hš¿ Pvjv‡Z I †givg‡Z ’̄vbxq †gKvwbKMY `ÿ n‡q DV‡Z cv‡i| 
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 )                                 :                                                         

                      /       -     -                  ৫০০           কম্বাআন াযববোবযয ভাধ্যবভ প্রদ্ধত 

দ্ধফঘা জদ্ধভয ধান  াবযববে কযবত            প্রতর        ও                                               

                                        প্রভকাদ্ধনক খযচ ফাফদ গবড়  ০০                                   

        ০০- ০০ ত োকা ওোে কম্বাআন াযববোয দ্ধদবে ধান/গভ কাো-ভাড়াআ-ঝাড়াআ-ফস্তাফদ্ধি তিন্ত াশ্রেী। মদ্ধদও 

একর খযচ ছাড়াও মন্ত্র ্রমবে দ্ধফদ্ধনবোগ জদ্ধনত খযচ এফং ট্রাবকয ভাধ্যবভ মন্ত্রটি কৃদ্ধল জদ্ধভবত দ্ধযফন খযচও যবেবছ।  

                                   /       -     -                                                

                    ৫০০-  ০০     ;                                                /             

      ০০-  ০০                                                  ০০০                           

                                         ০০- ০০ োকায      ওোে াধাযণ কৃলকবদয দ্ধনকে বত বাড়ায 

ায অবযা কভ ওো ঈদ্ধচত। তবফ ঈকাযববাগী কৃলকবদয াবথ অরাকাবর জানা মাে প্রম, াওয এরাকাে ফছবয ধাবনয 

একটি ভাি প্রভৌসুভ (বফাবযা) াওো মাে এফং ফছবযয ফাকী ভে প্রভদ্ধন ব্যফহ্রত থাবক। াওয এরাকা ফাবদ প্রদবয ন্যান্য 

এরাকাে ফছবয ধাবনয াধাযণত দুআটি প্রভৌসুভ াওো মাে। দ্ধকন্তু একটি প্রভৌসুবভ ফ থাকুবল্য ২০-২৫দ্ধদন ধান/গভ কাোয ভে 

াওো মাে। ঝড়-বৃদ্ধষ্ট ফা কার ফন্যা বর প্রভৌসুভ দ্ধবদ্ধত্তয ধান কাোয ভে অবযা কভ াওো।                         

         /       -     -                                                                           
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             (Whole feed & crawler type; head feed & crawler type; and two 

step cutting (whole feed), cr                                                           
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   -    : “                                          -    h©v  (                                

               

                                                           দ্ধগ   

বযজদ্ধভবন ভাঠ ম থবফক্ষ্বণয ভাধ্যবভ প্রদ্ধতেভান ে প্রম, কৃলকবদয বাড়াে ব্যফাবযয দ্ধনদ্ধভবত্ত প্রকবেয অওতাে 

ংগৃীত কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতমূ ব্যফায ঈবমাগী যবেবছ                                                

                                                                                      

                                                                                   

                                                                                          

                                                                                           

                                                                 কা                      
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বযজদ্ধভবন ভাঠ ম থবফক্ষ্বণয ভাধ্যবভ প্রদ্ধতেভান ে প্রম, কৃলকবদয বাড়াে ব্যফাবযয দ্ধনদ্ধভবত্ত প্রকবেয অওতাে 

ংগৃীত কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতমূ ব্যফায ঈবমাগী যবেবছ                                                

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                          

                                                              গ্রাভীণ                        

                                                                 কা                      
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      Exit Plan 

 

 “                                          -    h©v  (                              

                                                                                

                                  ,                                                     

                                                 (Exit Plan)                       

                         Exit Plan)                          : 

 

K) K…wl hš¿cvwZ cwiPvjbv, iÿYv‡eÿY I †givg‡Zi `vwqZ¡ 

 

 Dbœqb mnvqZvi AvIZvq K…wl hš¿cvwZmgyn K…lK MÖæc/K…lKMY wb‡RivB cwiPvjbv I †givg‡Zi `vwqZ¡ 

cvjb Ki‡eb|  

 cÖ`k©bxi Rb¨ msMÖnxZ K…wl hš¿ wWGBÕi †Rjv Kvh©vj‡q wbwg©Z K…wl hš¿cvwZ †k‡W iwÿZ Av‡Q-hv wWGB 

Dc-cwiPvj‡Ki Kvh©vjq KZ…©K †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Yi `vwqZ¡ wb‡eb| GKBfv‡e ‡gwkb †kW¸‡jv 

Dc-cwiPvjK K…wl m¤úªmviY iÿYv‡eÿY Ki‡eb|  

 MvRxcy‡ii †g․Pv‡K wbwg©Z GKwU K…wl hš¿cvwZ †Uw÷s j¨veI cÖwkÿY ‡m›Uvi wbwgË n‡”Q Gi AvBb I 

wewa cÖYq‡bi KvR Pj‡Q, AvBbwU Aby‡gvw`Z n‡j wWGBÕi GKwU DBs Gi AvIZvq GwU cwiPvjbv I 

iÿYv‡eÿY Kiv n‡e| 

 

L) `ÿ K…wl cÖ‡KŠkjx I †gKvwbK m¤ŵjZ ’̄vqx Rbej KvVv‡gv MVb 

 

 ‡Rjv ch©v‡q †gwkb †k‡W msiwÿZ hš¿cvwZ msMÖn Kvh©KvwiZv I ’̄vqxZ¡ h_vh_ wbwðZ ‡hgb Riæix, 

GKBfv‡e †Uw÷s j¨ve I cÖwkÿY †m›Uvi RvZxqfv‡e hš¿cvwZi gvb Dbœq‡b GKwU bZzb w`MšÍ D‡¤§vwPZ 

Ki‡e weavq Gi `ÿ cwiPvjbvi Rb¨ K…wl cÖ‡K․kjx I †gKvwbK m¤ŵjZ GKwU ¯’vqx Rbej KvVv‡gv K…wl 

m¤úªmviY Awa`ß‡i _vKv cÖ‡qvRb| 

 

M) †gwkb †k‡W msiwÿZ hš¿cvwZ mPj ivLv, cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡bi Rb¨ A‡_©i ms ’̄vb ivLv: ‡Rjv ch©v‡q 

hš¿cvwZ mPj Kivi wbwgË wb‡qvwRZ cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY e¨q Ges eQi eQi Ifvi‡nvwjs Kivi 

cÖ‡qvRb n‡e| cvkvcvwk †givgZ e¨qI cÖ‡qvRb n‡e| 

 cÖKí ev¯Íevqb ‡k‡l cwiPvjbv I †givgZ Kvh©vw` m¤úbœ Kivi Rb¨ †Kvb ev‡RU G cÖK‡í ms ’̄vb †bB| 

miKv‡ii ivR¯̂ ev‡R‡U G msµvšÍ e¨‡qi ms ’̄vb ivLv †h‡Z cv‡i| GQvov cÖK‡íi 3q ch©vq cÖKí MÖnY 

I ev¯Íevq‡bi gva¨‡gI G msµvšÍ e¨‡qi ms ’̄vb ivLv †h‡Z cv‡i| 

 

N) wWGBÕi ’̄vqx Kvh©vj‡qi AvIZvq hvwš¿KxKiY m¤úwK©Z Avjv`v DBs m„wó  

 wWGBÕi ’̄vqx Kvh©vj‡qi AvIZvq hvwš¿KxKiY m¤úwK©Z GKwU Avjv`v DBs m„wó Kiv †h‡Z cv‡i| †hLv‡b 

m`i `ßimn Dc‡Rjv ch©v‡q `ÿ I KvwiMix Ávb m¤úbœ Rbej wb‡qvwRZ _vK‡e| G Rbej wbqwgZ 

Kv‡Ri Ask wn‡m‡e msMÖnxZ hš¿cvwZi wbqwgZ iÿYv‡eÿY I †givgZ Ki‡Z mÿg n‡eb| gvV ch©v‡q 

Kg©iZ DcmnKvix K…wl Kg©KZ©v‡`i hvwš¿KxKiY m¤úw`Z cÖwkÿY w`‡q `ÿ K‡i Zzj‡eb hv‡Z Z…Yg~j 

ch©v‡q cÖhyw³ I civgk© cÖ`vb Kiv hvq| 
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SWOT Analysis 
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                                             -                                   

          ০০                        ০০                                      

              ০০                ০                                                  

                                                                                 

                                                                                    

       

                                                                                       

                                                                                

                                                                                 

                                                                                     

      দ্ধফবল কবয যাআ ট্রান্পপ্লান্টায, কম্বাআন াযববোয, দ্ধডায              h‡š¿i †givg‡Zi Rb¨ 

MÖvgxY †gKvwb‡Ki ¯̂íZv I Zv‡`i `ÿZvi Afve cÖKU|                                    
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                                                                         /       -     -      

                                                              ৫০০-  ০০     ;            

                                    /                   ০০-  ০০                   

                               ০০০                                                    

                ০০- ০০ োকায      ওোে াধাযণ কৃলকবদয দ্ধনকে বত বাড়ায ায অবযা কভ ওো 

ঈদ্ধচত। মদ্ধদও একর খযচ ছাড়াও মন্ত্র ্রমবে দ্ধফদ্ধনবোগ জদ্ধনত খযচ এফং ট্রাবকয ভাধ্যবভ মন্ত্রটি কৃদ্ধল জদ্ধভবত 

দ্ধযফন খযচও যবেবছ। এছাড়া                                                              

                     

                                                               RwUjZvi Kvi‡Y ivBm UªvÝcøv›Uvi 

h‡š¿i e¨envi Dc‡hvMx av‡bi Pviv ‣Zwi‡Z K…lK‡`i AbvMÖn j¶Yxq| ’̄vbxq ch©v‡q evwYwR¨Kfv‡e G Pviv 

‣Zwi‡Z D‡`¨vM GLbI ‡Zgbfv‡e cwijw¶Z n‡”Q bv-hv UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i cÖmv‡ii ‡¶‡Î GKwU AšÍivq|  

                                 wicvi hš¿ w`‡q avb KZ‡b©i ci cieZ©x Kv‡Ri Rb¨ K…wl kÖwg‡Ki 

cÖ‡qvRbxqZv AZ¨vek¨Kxq nIqvi Ges K…wl kÖwgK cvIqv KóKi weavq wicv‡ii Pvwn`v Avkvbyiƒc n‡”Q 

bv| Avevi A‡c¶vK…Z bxPy GjvKvq Aí cvwb‡Z wicvi hš¿ w`‡q cvuKv avb KZ©b n‡j KZ©bK…Z avb cv‡k¦© 

cvwb‡Z c‡o wf‡R hvq weavq H mKj AÂ‡j wicvi hš¿ Dc‡hvMx bq| 

R) gvV ch©v‡q K¤̂vBb nvi‡f÷vi PjvPj Dc‡hvMx iv Í̄vi Afve: Avgv‡`i †`‡k gvV ch©v‡q AwaKvsk ‡¶‡Î 

K¤v̂Bb nvi‡f÷vi hš¿ PjvP‡ji iv Í̄v I hš¿ DVvbvgvi ’̄vb bv _vKvq hš¿ GK ’̄vb ‡_‡K Ab¨ ’̄v‡b 

’̄vbvšÍ‡ii mgm¨vi m¤§~Lxb n‡Z nq| hvi d‡j we`¨gvb iv¯Ív n‡Z mvgvb¨ `~‡i n‡jI GK Rwgi avb bv 

KvUv ch©šÍ GK Rwg †cwi‡q Ab¨ Rwg‡Z avb msMÖ‡ni Rb¨ K¤v̂Bb nvi‡f÷vi hš¿ e¨envi K‡i avb/Mg 

msMÖn m¤¢e bq| d‡j `ÿZv _vKv m‡Z¡I hš¿wU mve©wÿY e¨envi AwbwðZ n‡q c‡i| 

 

S) mgRvZxq dmj Pvlvev` bv Kiv: evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK ‡cÖÿvc‡U Ges Rwgi LÛZvi Kvi‡Y GKB 

GjvKvi mKj Rwg‡Z mgRvZxq dmj Pvlvev` Kiv nq bv; hv AvaywbK K…wl hš¿ e¨env‡i cÖavb AšÍivq, 

we‡kl K‡i K¤v̂Bb nvi‡f÷v‡ii g‡Z hš¿| d‡j mgRv_xq dmj Pvlvev‡` D×z× nIqv cÖ‡qvRb| KviY 

GKwU Rwg †_‡K Ab¨ Rwg‡Z hvZvqv‡Zi iv¯Ív †bB| mgRvZxq dmj Pvlvev` n‡j GKw`K †_‡K ïiæ K‡i 

mg Í̄ dmj GKwU hš¿ Øviv msMÖn m¤úbœ Kiv m¤¢e| 

ঞ                  AvaywbK hš¿mgyn gv‡V mieiv‡ni ci Zv cwiPvjbv, †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Y 

wbiwew”Qbœ m¤úªmviY †mev cÖ`v‡bi Rb¨ †Kvb KvwiMwi m¤úbœ Rbej Z_v K…wl cÖ‡K․kjx Dc‡Rjv ch©v‡q 

wb‡qvwRZ †bB| †UKmB K…wl hš¿cvwZ `ÿZvi mv‡_ cwiPvjbv Kivi †ÿ‡Î GKwU AšÍivq| 

 )                                                                                    

                                                                            

                                                                             

                                                                          

   cwiPvjbv I †givgZ Kv‡Ri Rb¨ ev‡RU-Gi ms ’̄vb bv ivLv: cÖKí ev¯Íevqb ‡k‡l cwiPvjbv I †givgZ 

Kvh©vw` m¤úbœ Kivi Rb¨ †Kvb ev‡RU G cÖK‡í ms ’̄vb †bB| d‡j cÖK‡íi AvIZvq ‡Rjv ch©v‡q cÖ`kbx©i 

Rb¨ †gwkb †k‡W msiwÿZ K…wl hš¿cvwZ¸‡jvi cÖ‡qvRbxq iÿYv‡eÿY I †givg‡Zi Afv‡e G¸‡jvi 

Kvh©KvwiZv bó n‡q ‡h‡Z cv‡i|  
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K) mvkÖqx K…wl cÖhyw³i e¨envi: MZvbyMwZK c×wZi †P‡q K…wl hš¿cvwZ e¨envi e„w×‡Z A_©, kÖg I mg‡qi 

mvkÖq nIqvi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 

 

L) nvIi GjvKvq `ªZ kl¨ msMÖ‡ni my‡hvM: nvIimn Ab¨vb¨ `~‡h©vMc~Y© GjvKvq `ªæZ km¨ Avni‡Y Ab¨Zg 

Dcvq wn‡m‡e K¤v̂Bb nvi‡f÷vi I wicvi e¨env‡ii my‡hvM m„wó n‡q‡Q|  

 

M) AvaywbK K…wl cÖhyw³ MÖn‡Y K…l‡Ki AvMÖn m„wó: cÖK‡í Dbœqb mnvqZvi (fZz©wK) AvIZvq Ges fvov †mevq 

K…wl hš¿ msMÖ‡ni my‡hvM _vKvq AvaywbK K…wl cÖhyw³ MÖn‡Y K…l‡Ki AvMÖn m„wó n‡”Q| 
 

N) দক্ষ্ প্রভকাদ্ধনক ততদ্ধযয সুবমাগ সৃদ্ধষ্ট: প্রকবেয ভাধ্যবভ মন্ত্র ংগ্রকাযী কৃলকবদয গ্রাভীন প্রভকাদ্ধনক প্রদ্ধক্ষ্ণ 

প্রদাবনয কাযবণ াড়া প্রদব্যাদ্ধ অদৄদ্ধনক কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয দক্ষ্ প্রভকাদ্ধনক ততযী ওোয সুবমাগ সৃদ্ধষ্ট বেবছ। 
 

O) কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ম্পদ্ধকথত কভ থংস্থাবনয সুবমাগ সৃদ্ধষ্ট: প্রকবেয অওতাে অদৄদ্ধনক ও মৄবগাবমাগী কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত 

যফযা কযায কাযবণ কৃদ্ধল মন্ত্র ব্যফাবয মৄফক ও প্রফকাযবদয অগ্র বৃদ্ধি াবে। মায ভাধবভ কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত 

ম্পদ্ধকথত কভ থংস্থাবনয সুবমাগ সৃদ্ধষ্ট বেবছ। 
 

P) পর ঈৎাদন ও দ্ধনদ্ধফড়তা বৃদ্ধিয সুবমাগ: অদৄদ্ধনক ও মৄবগাবমাগী কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ একদ্ধদবক 

প্রমভন স্বে ভে ও খযবচ পর ঈৎাদন ম্ভফ বে, ন্যদ্ধদবক ভে ভবতা জদ্ধভ চালাফাদ ও পর ঈৎাদন 

জ ওোে পবরয ঈৎাদন বৃদ্ধি ও দ্ধনদ্ধফড়তা বৃদ্ধি াবে।  

 

                   

 

K) দক্ষ্ প্রভকাদ্ধনক/বেকদ্ধনদ্ধোন সৃদ্ধষ্ট না ওো । 
 

L) ̄ ’vbxq ch©v‡q LyPiv hš¿vsk mnRjf¨ Kivi cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gvi m„wó bv nIqv| 

 

M) hš¿ cÖvwß‡Z cÖfvekvjx e¨w³ I ivR‰bwZK n Í̄‡ÿc:                                         

                                                                                 

                
 

N) ঠাৎ কবয ঈন্নেন ােতা/বতুথদ্ধক ফন্ধ কযা: প্রকবেয অওতাে কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত যফযা ও এয ব্যফায প্রাথদ্ধভক 

ম থাবে থাকাে এয সুপর প্রবত বর ভবেয প্রবোজন। ভে ায ওোয াবথ াবথ অদৄদ্ধনক কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত 

ব্যফাবয কৃলকবদয দক্ষ্তা ও অগ্র দ্ধদন দ্ধদন বৃদ্ধি াবফ এফং প্রমৄদ্ধিটি প্রেকআ বফ। পবর ঠাৎ কবয ঈন্নেন 

ােতা ফন্ধ কযা বর প্রমৄদ্ধিটি প্রেকআ না ওোয ঝুঁদ্ধক প্রথবক মাে। 
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ch©‡eÿYmg~n 

 

(K) cÖKí Kv‡Ri AMÖMwZ: খাভায মাদ্ধন্ত্রকীকযবণয ভাধ্যবভ পর ঈৎাদন বৃদ্ধি-২ে ম থাে (২ে ংবাদ্ধধত) ীল থক 

প্রকবেয ফ থবল নুবভাদ্ধদত অযদ্ধডদ্ধদ্ধ (২ে ংবাদ্ধধত) নুমােী প্রকবেয ব্যে ৩৩৯৪৩.৯৬ রক্ষ্ োকা। 

পুবযা প্রকে প্রভোবদ দ্ধফদ্ধবন্ন থ থ ফছবয (২০১৭-১৮ ম থন্ত) প্রকবেয নুকূবর অযএদ্ধডদ্ধ’প্রত ফযাদ্দ প্রদান কযা 

বেবছ ২৬০০০.০০ রক্ষ্ োকা। তন্বধ্য এদ্ধপ্রর, ২০১৮ ম থন্ত ফমুি কযা বেবছ ফ থবভাে ২৬০০০.০০ রক্ষ্ 

োকা; মা প্রভাে প্রকে ব্যবেয ৬৯.৫২%। একআ ভবে ব্যে বেবছ ফ থবভাে ২৪২৪৮.৩৬ রক্ষ্ োকা এফং 

ব্যদ্ধেত যবেবছ ১৭৫১.৬৪ রক্ষ্ োকা। থ থাৎ এদ্ধপ্রর, ২০১৮ ম থন্ত প্রকবেয ্রমভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ থক গ্রগদ্ধত 

৭১.৪৩% ও ফাস্তফ গ্রগদ্ধত ৮২%।  

 

(L) cÖKí ev¯Íevq‡bi mgqmxgv I e¨q e„w×: মূর প্রকেটি প্রভাে ১৭২১৯.২৫ রক্ষ্ োকা ব্যবে জুরাআ, ২০১২ বত 

জুন, ২০১৮ প্রভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য ২৩.০৭.২০১২ তাদ্ধযবখ একবনক কতৃথক নুবভাদ্ধদত ে। যফতীবত কৃদ্ধল 

মন্ত্রাদ্ধতয নুকূবর ঈন্নেন ােতায (বতুথদ্ধক) দ্ধযভাণ ও অওতা বৃদ্ধি, ভবোবমাগী মন্ত্র প্রকে কাম থ্রমবভ 

ন্তর্ভ থিকযণ, প্রদ থনী কাম থ্রমবভ াওড় এরাকা ন্তর্ভ থিকযণ এফং কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয গুণগতভান যীক্ষ্ায জন্য 

প্রেদ্ধেং ল্যাফ প্রদ্ধতষ্ঠায রবক্ষ্ি ২৪৮১৭.৬৪ রক্ষ্ োকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যবে জুরাআ, ২০১২ প্রথবক জুন, ২০১৮ প্রভোবদ 

ফাস্তফােবনয জন্য প্রকেটি ১ভ ংবাধন ২৭.০২.২০১৫ তাদ্ধযবখয একবনক বাে নুবভাদ্ধদত ে। যফতীবত 

কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয নুকূবর ঈন্নেন ােতায ায াওড় ও দদ্ধক্ষ্ণাঞ্চবরয ঈকূরীে এরাকায জন্য ৫০% প্রথবক 

৭০% এফং প্রদবয ন্যান্য ঞ্চবরয জন্য ৩০% প্রথবক ৫০% এ ঈন্নীত কবয কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ঈবযািা সৃদ্ধষ্টয 

ভাধ্যবভ ম্প্রাযণ প্রদান কাম থ্রমবভয সূচনা, কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধতয প্রেদ্ধেং ল্যাফ, দ্ধফদ্ধল্ডং এয উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণ কবয 

প্রভকাদ্ধনক প্রদ্ধক্ষ্ণ সুদ্ধফধা সৃদ্ধষ্টয এফং প্রকবেয প্রভোদ ১ ফছয বৃদ্ধিয রবক্ষ্ি ৩৩৯৪৩.৯৬ রক্ষ্ োকা প্রাক্কদ্ধরত 

ব্যবে জুরাআ, ২০১২ প্রথবক জুন, ২০১৯ প্রভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য প্রকেটি ২ে ংবাধনী প্রস্তাফ গত 

১০.০১.২০১৭ তাদ্ধযবখ একবনক বাে নুবভাদ্ধদত ে। d‡j g~j cÖ Í̄vebvi wecix‡Z cÖKí mgvwßi mgq 

e„w×i nvi 20% Ges e¨q e„w×i nvi 97.13%| 

 

 (M) µq cÖwµqv:                                       -                       Gi KvR †gvU 

5wU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g m¤úbœ Kiv nq, hvi g‡a¨ 1wU c¨v‡K‡Ri KvR wQj ‡W‡gvÝ‡Uªk‡bi Rb¨ hš¿cvwZ 

(wicvi, cvIqvi †_ªmvi, ivBm UªvÝcøv›Uvi, ivBm UªvÝcøv›Uvi †Uª, K¤v̂Bb nvi‡f÷vi I wmWvi) µq, 1 wU 

c¨v‡K‡Ri KvR wQj AvevwmK hvwš¿K cÖwkÿ‡Yi Rb¨ miÄvgvw` µq, 1 wU c¨v‡K‡Ri KvR wQj 3q I 4_© 

Zjvi j¨ve wewìs wbg©vY, 1 wU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g Kgb iæg, MvW© I ivbœv Ni, †Rbv‡iUi iæg wbg©vY Gi 

KvR, 1 wU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g AvevwmK †gKvwbK cÖwkÿY myweav wbg©v‡Yi Rb¨ civgk© †mevi KvR m¤úbœ 

Kiv nq| cÖK‡íi 2q ch©v‡q †Kvb Mvox µq Kiv nq wb| cÖKí Awdm n‡Z cÖvß wewfbœ µq c¨v‡K‡Ri 

bw_cÎ ch©‡jvPjv K‡i ‡`Lv hvq †h cÖK‡íi Rb¨ mswkøó gvjvgvj I wbg©vY mvgMÖx µq cÖwµqvi Rb¨ 

wba©vwiZ miKvix µq bxwZgvjv h_v wcwcG 2006 I wcwcAvi 2008 h_vh_fv‡e AbymiY Kiv n‡qwQj|  

 

(N) cÖKí Kvh©µ‡gi& eZ©gvb AMÖMwZ: “                                                      

                                                  প্রদ্ধক্ষ্ণ ও কভ থারা, খ) প্রদ থনী ও ভাঠ দ্ধদফ, 

গ) খাভায মন্ত্রাদ্ধতয জন্য ঈন্নেন ােতা, ঘ) প্রফা প্রদাবনয জন্য বাড়াে কৃদ্ধল মন্ত্রাদ্ধত ংগ্র, ঙ) প্রেদ্ধেং ল্যাফ 

দ্ধনভ থাণ ও                                  প্রদ্ধক্ষ্ণ ও কভ থারা                           

                               ০০                ০              ০০                 

                     ৫               ০           ০                                

                     ৫                                              -               

                                 ০         ০০                                    

                                                                ০                   

৫০                                                  ০                   ০             

 ০                                                                                   
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                                                ০          ০                   ০   

                                                                                     

     ৫০                                                       -                   

         ০                                                                     

                                            ০                                 

                                                                                      

 ০                      ০০%                                                     

                                                                     ০                   

                                                                                   

                               ০                                                   

                                 ০            ০                            ০০%       

                                                                                   

                   -                                                           

                             ০                                                     

                                                                                       

                -                                             ০০০         ০        

 ০০%                                               .  %,                         ফ      

  .  %,                       জথন   .  %,              -      ফ           . ০%     

                        ফ        .০০%  প্রকবেয                     জন্য                  

       কাম থ্রমবভয                      ম থাবরাচনা  প্রদখা                                   

                                                                                      

              ০                    ০০                                             

                                                                                   

                                                                                   

             ০                            ০০                                   

                                                    ৫                            

                                                      ৫                              

                                                                                  

      ০         ০০               

 

(O)                                                                               : 

                              ০০০                  ৫                              

                                                                                    

                      ৫ ৫৫                                                           

                                                                                  

                                                                             ৫  ০  

                         ০                                                         

                                      ৫০                                      

 ৫  ৫                           ০                                         

                           ০     ৫                                     ০     ৫৫     

                              ৫                                                    

                           -                                         ০             

                              ৫                                     ৫    ০      

                                                          

 

(P)                                            ০০০                              

৫   ০                                ০                                          
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          ০                    ০০ ০                                               

                            ০                              ০                       

          ০                    ০০                  ০০        ৫                   

                                             ০                        ০            

                                                         ০                      

  ০                                                                                 

                                                                                   

                                    

 

(Q)                                                :                    ০০০    

                                   ০                                          

                                                           ০   ৫                

                                                                                    

                              ০                                                    

                                  ০                                                ৫  

                        ০              

 

                                          :                    ০০০               

                        ০                                                   

                                                    ০                           

                                                                                 

                                             ০ ০                         ০      

                                                                              

                            ০              

 

 (S) K…wlR dmj Drcv`b e„w×:                                                            

                                                                                 

                                                                                   

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                 

                                                                                       

                                                

 

 (T) Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve:                                                  

                                                                                

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                       

    cÖKí GjvKvq Rbmvavi‡Yi Avw_©K Ae¯’vi e¨vcK cwieZ©b N‡U‡Q| 

(U)                                                                                 

                                                                                      

                                                                                  

                                                                                

                                                                             ০০   

                                             -                                   
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          ০০                        ০০                                      

              ০০                ০                                                  

                                                                                 

                                                                                    

       

                                                                                        

                                                                                

                                                                                 

                                                                                     

      দ্ধফবল কবয যাআ ট্রান্পপ্লান্টায, কম্বাআন াযববোয, দ্ধডায              h‡š¿i †givg‡Zi Rb¨ 

MÖvgxY †gKvwb‡Ki ¯̂íZv I Zv‡`i `ÿZvi Afve cÖKU|                                    

                                                  

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                        

                                                       

 

                                                                         /       -     -      

                                                              ৫০০-  ০০     ;            

                                    /                   ০০-  ০০                   

                               ০০০                                                    

                ০০- ০০ োকায      ওোে াধাযণ কৃলকবদয দ্ধনকে বত বাড়ায ায অবযা কভ ওো 

ঈদ্ধচত। মদ্ধদও একর খযচ ছাড়া মন্ত্র ্রমবে দ্ধফদ্ধনবোগ (investment cost) ও মবন্ত্রয মূবল্যয ফচে 

(depreciation cost) জদ্ধনত খযচ এফং ট্রাবকয ভাধ্যবভ মন্ত্রটি কৃদ্ধল জদ্ধভবত দ্ধযফন খযচও যবেবছ। 

তবফ                                                                                   

 

(ণ) ivBm& UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i Pviv ‰Zwi‡Z K…lK‡`i AbvMÖnt ivBm& UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i Pviv ‣Zwi‡Z cÖv_wgK 

ch©v‡q K…lK‡`i AbvMÖn j¶Yxq| ’̄vbxq ch©v‡q evwYwR¨Kfv‡e G Pviv ‣Zwi‡Z D‡`¨vM GLbI ‡Zgbfv‡e 

cwijw¶Z n‡”Q bv-hv UªvÝcøv›Uvi h‡š¿i cÖmv‡ii ‡¶‡Î GKwU AšÍivq|   

                                  wicvi hš¿ w`‡q avb KZ‡b©i ci cieZ©x Kv‡Ri Rb¨ K…wl kÖwg‡Ki 

cÖ‡qvRbxqZv AZ¨vek¨Kxq nIqvi Ges K…wl kÖwgK cvIqv KóKi weavq wicv‡ii Pvwn`v Avkvbyiƒc n‡”Q 

bv| Avevi A‡c¶vK…Z bxPy GjvKvq Aí cvwb‡Z wicvi hš¿ w`‡q cvuKv avb KZ©b n‡j KZ©bK…Z avb cv‡k¦© 

cvwb‡Z c‡o wf‡R hvq weavq H mKj AÂ‡j wicvi hš¿ Dc‡hvMx bq| 

(_) gvV ch©v‡q K¤v̂Bb nvi‡f÷vi PjvPj Dc‡hvMx iv¯Ívi Afve: Avgv‡`i †`‡k gvV ch©v‡q AwaKvsk ‡¶‡Î 

K¤v̂Bb nvi‡f÷vi hš¿ PjvP‡ji iv Í̄v I hš¿ DVvbvgvi ’̄vb bv _vKvq hš¿ GK ’̄vb ‡_‡K Ab¨ ’̄v‡b 

’̄vbvšÍ‡ii mgm¨vi m¤§~Lxb n‡Z nq| hvi d‡j we`¨gvb iv¯Ív n‡Z mvgvb¨ `~‡i n‡jI GK Rwgi avb bv 

KvUv ch©šÍ GK Rwg †cwi‡q Ab¨ Rwg‡Z avb msMÖ‡ni Rb¨ K¤v̂Bb nvi‡f÷vi hš¿ e¨envi K‡i avb/Mg 

msMÖn m¤¢e bq| d‡j `ÿZv _vKv m‡Z¡I hš¿wU mve©wÿY e¨envi AwbwðZ n‡q c‡i| 

(`) mgRvZxq dmj Pvlvev` bv Kiv: evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK ‡cÖÿvc‡U Ges Rwgi LÛZvi Kvi‡Y GKB 

GjvKvi mKj Rwg‡Z mgRvZxq dmj Pvlvev` Kiv nq bv; hv AvaywbK K…wl hš¿ e¨env‡i cÖavb AšÍivq, 

we‡kl K‡i K¤v̂Bb nvi‡f÷v‡ii g‡Z hš¿| d‡j mgRv_xq dmj Pvlvev‡` D×z× nIqv cÖ‡qvRb| KviY 

GKwU Rwg †_‡K Ab¨ Rwg‡Z hvZvqv‡Zi iv¯Ív †bB| mgRvZxq dmj Pvlvev` n‡j GKw`K †_‡K ïiæ K‡i 

mg Í̄ dmj GKwU hš¿ Øviv msMÖn m¤úbœ Kiv m¤¢e| 
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(a) LyPiv hš¿vsk I ‡givg‡Zi IqvK©kc myweavi Afvet                                        

                                                    গ্রাভীণ                        

       gvV ch©v‡q h‡š¿i LyPiv hš¿vsk I ‡givg‡Zi IqvK©kc myweav mnRjf¨ bq|  

 

(b)                                                                                            

                                                                                    

       ZvQvov hš¿‡mev mieivnKvix‡`i GLbI hš¿ ‡givg‡Zi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Rbej ‡bB| 

(c) KvwiMwi Ávbm¤úbœ Rbe‡ji Ach©vßZv: miKvix cÖwZôv‡b we‡kl K‡i K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii m`i 

†_‡K ïiæ K‡i Dc‡Rjv ch©vq ch©šÍ hvwš¿KxKi‡Y KvwiMwi Ávbm¤úbœ Rbej bv _vKvq Lvgvi 

hvwš¿KxKi‡Yi cÖvß mydj cvIqv m¤¢e n‡”Q bv| 

 

(d) cÖK‡íi DcKvixZv m¤ú‡K© cÖPvi-cÖPviYvi Afvet mgxÿvq †`Lv †M‡Q ‡h, AwaKvsk DcKvi‡fvMx cÖKí 

m¤ú‡K© cwi®‥vi ev mwVK aviYv iv‡Lb bv| A‡bK DcKvi‡fvMx Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi A‡bK hš¿ m¤ú©‡K 

Ges Gi e¨eenvi wewa m¤ú©‡K Rv‡bb bv| 

                                                            :                                   

                                                                                      

 ০                                                                                    

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                           

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                                  

                                                     -                               

                       ’                                       PMC             

                            -                                                               ’  

                   -                               -                        

“Location wise cost will depend on demand of machine of the field: So the estimated 

cost are tentative   
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 ০                                                                           -        

            h‡š¿i cwiPvjbv I †givg‡Zi Rb¨ cÖwkÿY cÖvß MÖvgxY †gKvwb‡`i cÖ‡qvRbxq `ÿZvi 

Afve i‡q‡Q| ZvB G mKj AZ¨vaywbK K…wl hš¿ mwVKfv‡e cwiPvjbv I †givg‡Zi Rb¨ cÖwkÿY cÖvß 

PvjK I †gKvwbK‡`i wi‡d«mvi cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Av‡iv `ÿ PvjK I †gKvwbK wn‡m‡e M‡o †Zvjv †h‡Z 

cv‡i|  

 ০                                                                                      

                                                                                     

   ০০ )                              ০০   )                              

                                                

 ০                                                         -                           

                                                                                    

                                                                           

                                 -            -                     

 ০                                                                                   

                                                                                   

                           

 ০ ৫.                                                                                   

                                                                                

                                                                                

 ০  .                                                                               

                                                                                  

      

 ০  .                                                                                        

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                    

                                                                   

 ০  .                                                                          /       -     -

                                                                    ৫০০-  ০০     ; 

                                               /                   ০০-  ০০      

                                             ০০- ০০০                                  

                                              ০০- ০০ োকায      ওোে াধাযণ 

কৃলকবদয দ্ধনকে বত বাড়ায ায অবযা কভ ওো ঈদ্ধচত। মদ্ধদও মন্ত্র ্রমবে দ্ধফদ্ধনবোগ (investment 

cost) ও মবন্ত্রয মূবল্যয ফচে (depreciation cost) জদ্ধনত খযচ এফং ট্রাবকয ভাধ্যবভ মন্ত্রটি কৃদ্ধল 

জদ্ধভবত দ্ধযফন খযচও যবেবছ। পবর ভাঠ ম থাবে যফযাকৃত কৃদ্ধল                             

                                                                        (     

         )       (              )                                               
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 ০   gvV ch©v‡q K¤v̂Bb nvi‡f÷vi e¨env‡ii Rb¨ mgevq wfwË‡Z dmj  Pvhvev` Kiv: gvV ch©v‡q AwaKvsk 

‡¶‡Î K¤v̂Bb nvi‡f÷vi hš¿ PjvP‡ji iv¯Ív I hš¿ DVvbvgvi ’̄vb bv _vKvq hš¿ GK ’̄vb ‡_‡K Ab¨ 

’̄v‡b ’̄vbvšÍ‡ii mgm¨vi m¤§~Lxb n‡Z nq| hvi d‡j we`¨gvb iv¯Ív n‡Z mvgvb¨ ~̀‡i n‡jI GK Rwgi 

avb bv KvUv ch©šÍ GK Rwg †cwi‡q Ab¨ Rwg‡Z avb msMÖ‡ni Rb¨ K¤v̂Bb nvi‡f÷vi hš¿ e¨envi K‡i 

avb/Mg msMÖn m¤¢e bq| d‡j `ÿZv _vKv m‡Z¡I hš¿wU mve©wÿY e¨envi AwbwðZ n‡q c‡i| GmKj 

mgm¨v mgvavb K‡í gvV ch©v‡q K¤v̂Bb nvi‡f÷vi e¨env‡ii Rb¨ mgevq wfwË‡Z dmj  Pvhvev` Kiv 

†h‡Z cv‡i| GQvov GKB GjvKvq cvkvcvwk wKQz Rwg GKwÎ K‡i ‡Kvb K…lK `j GKB RvZxq dmj 

Pvl Ki‡Z AvMÖnx n‡j Zv‡`i‡K wba©vwiZ nv‡ii †P‡qI Av‡iv AwaK nv‡i fZy©wK‡Z A_ev webvg~‡j¨ 

GK‡mU K…wl hš¿cvwZ mieivn Kiv †h‡Z cv‡i| 

 ০. ০.                                                                           

                                                                                  

                                                                                 

                                                                                   

                                 

 ০   .                                                                                

                                                                           

                                                                                   

            

 ০                                                                                       

                                                                              

                                                                                  

                        

 ০                                                                                     

                                                                                     

                                                                                 

                                          

 ০   .                                                                               

                                                                                 

                      

 ০                                                                                    

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    -

                                                      

 ০  ৫. cwiPvjbv I †givgZ Kv‡Ri Rb¨ ev‡RU-Gi ms ’̄vb: cÖKí ev¯Íevqb ‡k‡l cwiPvjbv I †givgZ 

Kvh©vw` m¤úbœ Kivi Rb¨ †Kvb ev‡RU G cÖK‡í ms ’̄vb †bB| miKv‡ii ivR¯̂ ev‡R‡U G msµvšÍ e¨‡qi 

ms ’̄vb ivLv †h‡Z cv‡i|  

 ০                                                   :                                   
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 ০   . wWGBÕi ’̄vqx Kvh©vj‡qi AvIZvq hvwš¿KxKiY m¤úwK©Z Avjv`v DBs m„wó: wWGBÕi ’̄vqx Kvh©vj‡qi 

AvIZvq hvwš¿KxKiY m¤úwK©Z GKwU Avjv`v DBs m„wó Kiv †h‡Z cv‡i| †hLv‡b m`i `ßimn Dc‡Rjv 

ch©v‡q `ÿ I KvwiMix Ávb m¤úbœ Rbej wb‡qvwRZ _vK‡e| G Rbej wbqwgZ Kv‡Ri Ask wn‡m‡e 

msMÖnxZ hš¿cvwZi wbqwgZ iÿYv‡eÿY I †givgZ Ki‡Z mÿg n‡eb| gvV ch©v‡q Kg©iZ DcmnKvix 

K…wl Kg©KZ©v‡`i hvwš¿KxKiY m¤úw`Z cÖwkÿY w`‡q `ÿ K‡i Zzj‡eb hv‡Z Z…Yg~j ch©v‡q cÖhyw³ I 

civgk© †gav cÖ`vb Kiv hvq| 
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      -                               

 

                        

               

       ,         ও             

        ও           -৪ (    ও         ) 

   -ই-        ,     - ২০৭ 

“                        ফ                  -২   h©v  (২          )”             

                     

============================================================== 

                        

 

                          

“                        ফ                 -২   h©v  (২          )”                                  

                        ,         ও                              ।                                       

                        এই                   ।                      ই ২০ ৩         ২০ ৮      h ©  এ   

            ৩৩৯৪৩.৯৬        ।                                                ,                      

     ,                 এ /  ই                                              এ                       

 h©v       ও            ।               , ই         ও                    (WBS)                           

                                                     । এ    ও        ,        ও                   ,      ও 

            (Procurement)                  ই  ও          (    এ-২০০৬/      -২০০৮)             

     /                               ও               এ          ও          /                         ,      

ও                                  ফ    /BOQ/TOR,         ,                               /    ই    

                    /                             ও               এ                                    

(APP)             এ                                                ।              এ                     

      ,       ,             ও                     ,                ও                           ,     

                      ই        -      ও                    ও              ।                            ই 

                          ,              ,         ,       ও      (SWOT)        এ          ও        

                                     এ                                          । 

 

 

 

 .০.              

 .                        

 .২                        

 .৩  )                           )                       ) ই                             )                         )       

 .৪     -------------------------------    । 

 .৫                     ২          

 .৬                                   ২             

 .৭                         ? -------------------------------------------------------       

 .৮                                     ২=         , ৩           ৪             ৫       ]  

            ০.০৫ এ                                     ০.০৫-০.৪৯ এ                        ০.৫-২.৪৯ এ   

                       ২.৫০-৭.৪৯ এ                      ৭.৫০ এ                                   এ  (২০০৮)
1 

                                                           
1
 BBS (2008), Census of Agriculture Crops: National Series, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Peoples Republic of Bangladesh, Volume 1.  

                    

Z_¨msMÖnKvix‡`i wb‡ ©̀kbv 
 

1. DËi`vZv‡`i AbygwZ †bIqv 

2. DËi`vZv‡`i cwiPq †Mvcb ivLv n‡e GUv wbwðZ Kiv; 

3. wbweo cwiexÿY mgxÿvi D‡Ïk¨ eY©bv Kiv 
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২.০                            ও       

২. .      ফ                                         ?               ২      

২.২.                                    এ                      ?  

[                                                         ও  Z©                          ] 

                ও                     

(২০ ৩)       

 Z©     (২০ ৭-

 ৮)       

          ও           ২   ও          (    ই   )  ৩       (              

  )  ৪    ই           ৫   ই            ৬        (     )  ৭       

(      )  ৮   ই    (          )  ৯  ই       (    ই   )   ০         

                        ২  ই    (         )   ৩      -------------] 

  

২.৩.                        ফ                     ? 

              ২     ৩      ৪      ৬     ৭         ৮       ৯         ০                  

   -       ২     ফ   ----------------------           

 

৩.০.        ও                                 (     )               

৩. .        ও                                  (     )                               ?  

              ২     

 

৩.২.                                              ?          ৩০        ২ ৫০         ৩ ৭০          

৩.৩.                         (     )  ও                                    ? এ              

                ও           ২   ও          (    ই   )  ৩       (                )  ৪    ই  

         ৫   ই            ৬        (     )  ৭       (      )  

 

৩.৪.                    (     )  ও                                                         ? 

              ২     

 

৩.৫.                                            ? 

                                         ২                       ৩                  

৪              ও          ৫                ---------------------------]  

 

৩.৬.                                     ? 

               ২                        ৩                 ৪                        

৫      ----------------------------         ।  

 

৪.০.        ও                             

৪. .        ও                                    ?               ২      

৪.২.                                              ? 

                                             ২    ই                                  ৩       

               ৪                         ৫               ------------------- (       )। 

 

৪.৩.         ফ                                       ?               ২      

৪.৪.                                                          ? 

                      ২           ৩          ৪              

 

৪.৫.                                                       ?               ২      

৪.৬.                                                          ? 

           ই           ২           ৩                   ৪  e©             

 

৪.৭.                                                          ?               ২      

৪.৮.                                                             ? 

                       ২            ৩                    ৪                                 

 

৪.৯.                                        ? 

                          ২                         ৩                     ৪            
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৪. ০.                                                             ও         ?               ২      

৪.  .                            (  এই)                                     ?               ২      

৪. ২.                                               ?  

 । ------------------------------  ২। --------------------------------  ৩। ----------------------------------- 

 

৫.০.            k©   ও                        

৫. .             ও                    k©   ও                           ?               ২      

৫.২.                                  k©   ও                        ?  এ                    

                      k©    ২    ই                  k©    ৩   ই                          

               k©    ৪   ও                            k©    ৫   ও                         

       k©    ৬               k©    ৭                k©  -----------------------] 

 

৫.৩.                 k©   ও                                        ?  এ                    

                                                      ২               ও              

                 ৩                           এ                                ৪     ই 

                     ৫     -------------] 

 

৬.০.                                    

৬. .             ও                                                     ? 

         wicvi (avb Ges Mg), ২=cvIqvi †_ªmvi, ৩=ivBm& UªvÝcøv›Uvi, ৪=ivBm& UªvÝcøv›Uvi †Uª, ৫=K¤^vBb 

nvi‡f÷vi (†QvU), ৬=wmWvi (wcwUI/Wªvg)] 

 

৬.২. †mev cÖ`v‡bi Rb¨ hš¿ MÖnYKvix K…lK `‡ji m`m¨MY hš¿ e¨env‡i mgvb my‡hvM cvb wK? [†KvW: 1=n üv, 

2=bv] 

 

৬.৩.                              miKvwi Dbœqb mnvqZv (fZz©wK) MÖn‡Y AvMÖnx D‡`¨v³vMY mKj Z_¨ †_‡K 

wb‡Z cv‡ib wK?  [†KvW: 1=n üv, 2=bv] 

 

৬.৪.                   এ                                                   ? [†KvW: 1=n üv, 2=bv]  

৬.৫.                   এ                                                    ?  

[†KvW: 1=n üv, 2=bv] 

 

৬.৬.                                                                           ও      ? 

 -------------     । 

 

৭.০.                                

৭. .        ও                                                            ? 

[†KvW: 1=n üv, 2=bv] 

 

৭.২.                                                       ?[†KvW: 1=n üv, 2=bv]  

৭.৩.                                                 

 ।                                                  ২।                                                ৩। 

৭.৪.                               

 ।                                                  ২।                                                ৩। 

৮.০.                                                    

৮. .               (২০ ৩)                                        ?  

                 ২           ৩             

 

৮.২.  Z©     (২০ ৩)                                        ?  

                 ২           ৩             

 

৮.৩.                                                     ?               ২      

৮.৪.                                               ?  

  )                              এ                         ----------------     ।  
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  )                      এ                        ----------------     ।  

৮.৫.                ফ                       ( Z©               ই-    ই     )                 

         ?                  ২     

 

৮.৬.                                                       ? ----------------      ( )   

৮.৭.                    ফ                                        ?               ২      

৮.৮.                                                                         ?  

  )           (২০ ৩)                                   ---------------     ।  

  )  Z©     (২০ ৭  ৮)                               ---------------     ।  

৮.৯.                                                                      ?  

  )           (২০ ৩)                                  ---------------     ।  

  )  Z©     (২০ ৭  ৮)                              ---------------     ।  

৮. ০.                                                                      ?  

  )           (২০ ৩)                                  ---------------     ।  

  )  Z©     (২০ ৭  ৮)                              ---------------     ।  

৮.  .                    ফ                               ই                     ?  

              ২     

 

৮. ২.                             h©         (২০ ৩) ও  Z©     (২০ ৭  ৮)                                

                    (২০ ৩)  Z©     (২০ ৭  ৮) 

  ) এ   ফ                                    (     )     

  )  ই ফ                                    (     )     

  )     ফ                                    (     )     

৯.০.  g©                        

৯. .       h©     ফ         এ       g©                 Z©          ?                ২      

৯.২.         Z©                              Z©       ?  

          g©                  ২  g©                  ৩                

 

৯.৩.                                   g©                ?  এ                   

                               g©                 ২                                     

৩                                 ৪                              ৫                 

 g©                 ৬                                    ৭                           

        ৮                                                  ৯          g©     ----------------] 

 

 ০.০.                                               

  ।  

 ২।  

 ৩।  

  .০.                                               

  ।  

 ২।  

 ৩।  

  

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯^vÿi I ZvwiLt --------------------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯^vÿi I ZvwiLt ----------------------------   
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      -২:                           

 

 

                        

               

       ,         ও             

        ও           -৪ (    ও         ) 

   -ই-        ,     - ২০৭ 

“                        ফ                  -২   h©v  (২          )”                   

               

============================================================ 

                           

 

                          

“                        ফ                 -২   h©v  (২          )”                           

                               ,         ও                              ।                  

                                             এই                   ।                      ই 

২০ ৩         ২০ ৮      h ©  এ               ৩৩৯৪৩.৯৬        ।                              

                  ,                           ,                 এ /  ই                   

                           এ                        h©v       ও            ।               , 

ই         ও                    (WBS)                                                       

                         । এ    ও        ,        ও                   ,      ও             

(Procurement)                  ই  ও          (    এ-২০০৬/      -২০০৮)             

     /                               ও               এ          ও          /                       

  ,      ও                                  ফ    /BOQ/TOR,         ,                        

       /    ই                        /                             ও               এ            

                        (APP)             এ                                                ।  

            এ                           ,       ,             ও                     ,       

         ও                           ,                           ই        -      ও         

           ও              ।                            ই                           ,           

   ,         ,       ও      (SWOT)        এ          ও                                       

      এ                                          । 

 

 

 

 

 .০.              

 .                     

 .২            

 .৩  )                           )                       ) ই                             )                         )       

 .৪     -------------------------------    । 

 .৫                     ২          

                    

Z_¨msMÖnKvix‡`i wb‡ ©̀kbv 
 

4. DËi`vZv‡`i AbygwZ †bIqv 

5. DËi`vZv‡`i cwiPq †Mvcb ivLv n‡e GUv wbwðZ Kiv; 

6. wbweo cwiexÿY mgxÿvi D‡Ïk¨ eY©bv Kiv 
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 .৬                                   ২             

 .৭                         ? -------------------------------------------------------       

 .৮                                     ২            ৩           ৪             ৫    

     

 

            ০.০৫ এ                                     ০.০৫-০.৪৯ এ                        ০.৫-২.৪৯ 

এ                          ২.৫০-৭.৪৯ এ                      ৭.৫০ এ                         ]     

    এ  (২০০৮)
2 

২.০                            ও       

২. .      ফ                                         ?               ২      

২.২.                                    এ                      ?  

                                                          ও  Z©                            

                ও                

     (২০ ৩) 

      

 Z©     (২০ ৭-

 ৮)       

          ও           ২   ও          (    ই   )  ৩       (              

  )  ৪    ই           ৫   ই            ৬        (     )  ৭       

(      )  ৮   ই    (          )  ৯  ই       (    ই   )   ০             

                    ২  ই    (         )   ৩      -------------] 

  

২.৩.                            ফ                     ? 

              ২     ৩      ৪      ৬     ৭         ৮       ৯         ০                  

   -       ২     ফ   ----------------------           

 

৩.০.                                            

৩. .                                                   ?               ২      

৩.২.                                              ? 

                                             ২    ই                                  

৩                      ৪                         ৫               ------------------- (    

   )। 

 

৩.৩.         ফ                                       ?               ২      

৩.৪.                                                          ? 

                      ২           ৩          ৪              

 

৩.৫.                                          ?               ২      

৩.৬.                                                          ?               ২      

৩.৭.                                                             ? 

                       ২            ৩                    ৪                                 

 

৩.৮.                                        ? 

                          ২                         ৩                     ৪            

           

 

৩.৯.                                                             ও         ?               ২      

৪.০.                                                    

৪. .  Z©                                             ?  

                 ২           ৩             

 

৪.২.                                          ?               ২      

৪.৩.                                               ?  

  )                              এ                         ----------------     ।  

  )                      এ                        ----------------     ।  

৪.৪.                ফ            ( Z©               ই-    ই     )                          ?     

              ২     

 

                                                           
2
 BBS (2008), Census of Agriculture Crops: National Series, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Peoples Republic of Bangladesh, Volume 1.  
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৪.৫.                                                       ? ----------------      ( )   

৪.৬.                    ফ                                        ?               ২      

৪.৭.                        Z©     (২০ ৭  ৮)                                ?  ---------------     ।  

৪.৮.                       Z©     (২০ ৭  ৮)                               ? ---------------     ।  

৪.৯.                       Z©     (২০ ৭  ৮)                               ? ---------------     ।  

৪. ০.                    ফ                               ই                     ?               

২     

 

৪.  .                        Z©     (২০ ৭  ৮)                                

           Z©     (২০ ৭  ৮) 

  ) এ   ফ                                    

(     )   

 

  )  ই ফ                                    

(     )   

 

  )     ফ                                    

(     )   

 

৫.০.                   

৫. .                                                       ফ                    h©         

           ?                ২     

 

৫.২.                                ও                                                 ?  

              ২     

 

৫.৩.             ও                                                     ?               ২      

৫.৪.             ও                                                           ?               

২     

 

৫.৫.                                                             ? 

         wicvi (avb Ges Mg), ২=cvIqvi †_ªmvi, ৩=ivBm& UªvÝcøv›Uvi, ৪=ivBm& UªvÝcøv›Uvi †Uª, ৫=K¤^vBb 

nvi‡f÷vi (†QvU), ৬=wmWvi (wcwUI/Wªvg)] 

 

৫.৬.                   এ                                                   ? [†KvW: 1=n üv, 2=bv]  

৫.৭.                   এ                                                    ? [†KvW: 1=n üv, 

2=bv] 

 

৫.৮.                                                               ও  ? ------------    ।  

  

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯^vÿi I ZvwiLt --------------------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯^vÿi I ZvwiLt ----------------------------   
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cwiwkó-3: FGD MvBWjvBb 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 (K…wl I cvwb m¤ú`)  

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

 

Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× cÖKí-2q ch©vq (2q ms‡kvwaZ)-Gi wbweo 

cwiexÿY mgxÿv 

============================================================= 
 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD) MvBWjvBb  

FGD-Gi MÖvg: ----------------------------------------------------------------------- 

 ZvwiL          : -------------------------------------------------------------- 
[AskÖMÖnYKvix : cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx K…lK, K…wl hš¿ mieivnKvix/cÖ¯‘ZKvix cÖwZôv‡bi cÖwZwbwa BZ¨vw`] 

=====================================================================================================================================

=== 

 

1.0. cÖK‡íi AsMwfwËK g~j Kvh©µg¸‡jv wK wK? 

2. miKvwi bxwZgvjv/ cÖK‡íi wb‡ ©̀kbv Abymv‡i fZy©wK/hš¿ weZiY/fvov cÖ`vb BZ¨v Kiv n‡”Q wK bv? bv n‡q _vK‡j 

Zvi KviY wK? 

3.0 Dbœqb mnvqZv cvIqvi Rb¨ K…lK ZvwjKvfzw³ wKfv‡e Kiv nq? G‡Z wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq Ges Zv 

mgvav‡bi Dcvq wK? 

4.0 Dbœqb mnvqZvi AvIZvq hš¿ weZiY I A_© cwi‡kva wKfv‡e Ki‡Z nq? G‡Z wK ai‡Yi RwUj m„wó nq Ges Zv 

wKfv‡e mgvavb K‡i _v‡Kb? 

5.0 we‡µZv KZ…©K †NvwlZ weµ‡qvËi †mev mwVKfv‡e cÖ`vb Kiv nq wK bv? ‡mevmg~n mwVKfv‡e cÖ`vb bv K‡i _vK‡j 

KZ…©cÿ we‡µZvi weiæ‡× wK ai‡bi e¨e¯’v MÖnY K‡i _v‡Kb? 

6.0  weµ‡qvËi †mev †c‡Z wK ai‡bi mgm¨vq ci‡Z nq Ges Zvi mgvav‡bi Dcvq wK? 

7.0 fvovq K…wl hš¿ †mev cÖ`v‡b wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq? mgm¨v mgvav‡bi Dcvq wK? G ai‡bi †mev 

Av‡iv Kvh©Ki Ki‡Z Avcbvi civgk© w`b| 

8.0 hš¿ †mev Kvh©µg e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ Kvi Dci b¨¯Í Ges e¨e¯’vcbvi ‡ÿ‡Î wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq I 

Zv mgvav‡bi Dcvq wK? 

9.0 hš¿ ‡mev wKfv‡e cwiPvwjZ nq? cwiPvjbv Ki‡Z wK ai‡bi mgm¨vq ci‡Z nq Ges Zv mgav‡bi Dcvq wK? 

10. wbavwiZ K…lK `‡ji m`m¨M‡Yi Pvwn`v cyi‡Yi ci Aewkó mg‡q `‡ji m`m¨ ewnfz©Z K…lK‡`i wbKU K…wl 

hš¿cvwZ fvov wKfv‡e cÖ`vb Kiv nq? G‡Z wK ai‡bi RwUjZv m„wó nq Ges Zv mgvav‡bi Dcvq wK? 

11.0 fvov †mevi hš¿ wKfv‡e †givgZ I iÿYv‡eÿY Kiv nq? G‡Z wK ai‡bi RwUjZv m„wó nq Ges Zv mgvav‡bi 

Dcvq wK? 
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12.0 fvov †mev Kvh©µg Z`viwK ‡K, wKfv‡e K‡i _v‡Kb? Z`viwK‡Z †Kvb e¨Z¨q n‡j Zv wKfv‡e mgvavb Kiv 

nq? 

13.0 cÖK‡íi AvIZvq wK ai‡bi cÖ`k©bxi Av‡qvRb Kiv nq? G ai‡bi cÖ`k©bx K…l‡Ki gv‡S Lvgvi hš¿ e¨env‡i 

AvMÖn m„wó‡Z KZUzKz Kvh©Ki? 

14.0 cÖ`k©bx Av‡qvRb Ki‡Z wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq Ges Zv mgvav‡bi Dcvq wK? 

15.0 cÖK‡íi AvIZvq wK ai‡bi cÖwkÿY Kvh©µg Pjgvb Av‡Q? G ai‡bi cÖwkÿ‡Yi g‡a¨ †Kvb ¸‡jv †ewk 

Kvh©Kwi? 

16.0 mieivnK„Z Lvgvi hš¿ cwiPvjbv, †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ wK ai‡bi cÖwkÿY †`qv nq? G ai‡bi 

cÖwkÿY †`qv n‡q _vK‡j Zv h‡_ó wK bv? h‡_ó bv n‡q _vK‡j Zv mgav‡bi Dcvq wK? 

17.0 K…wl‡Z cÖKí Kvh©µ‡gi cÖfvemg~n: 

K) K…wl hš¿cvwZ e¨env‡ii gva¨‡g Avcbvi Rwg‡Z c~‡e©i Zzjbvq dmj Drcv`b e„w× †c‡q‡Q wK? hw` e„w× †c‡q 

_v‡K Zvn‡j cÖwZ GK‡i avb, Mg, cvU, f~Æv, mewR BZ¨vw` dm‡ji djb wK cwigvY e„w× †c‡q‡Q D‡jøL Kiæb| 

L) K…wl hš¿cvwZ e¨env‡ii gva¨‡g Avcbvi Rwg‡Z c~‡e©i Zzjbvq dm‡ji wbweoZv e„w× †c‡q‡Q wK? hw` e„w× †c‡q 

_v‡K Zvn‡j cÖKí MÖn‡bi Av‡M GKB Rwg‡Z eQ‡i KqwU dmj Drcv`b n‡Zv Ges eZ©gv‡b KqwU dmj 

Drcvw`Z nq? 

M) K…wl hš¿cvwZ e¨env‡ii gva¨‡g Avcbvi Rwg‡Z c~‡e©i Zzjbvq Pvlvev` LiP K‡g‡Q wK? hw` K‡g _v‡K Zvn‡j 

cÖKí MÖn‡bi Av‡Mi Zzjbvq K…wl hš¿ e¨envi K‡i GK GKi Rwg Pvlvev`, av‡bi Pviv †ivcb, avb KvUv, gvovB 

BZ¨vw` Kv‡Ri wK cwigvb LiP K‡g‡Q e‡j g‡b K‡ib? 

N) K…wl hš¿cvwZ e¨env‡ii gva¨‡g Avcbv‡`i Rwg‡Z c~‡e©i Zzjbvq k‡l¨i msMÖ‡nvËi AcPq n«vm ‡c‡q‡Q wK? hw` 

n«vm †c‡q _v‡K Zvn‡j cÖKí MÖn‡bi Av‡Mi Zzjbvq K…wl hš¿ e¨envi K‡i avb, Mg BZ¨vw` dm‡ji †ÿ‡Î wK 

cwigvb AcPq n«vm †c‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib? 

O) K…wl hš¿cvwZ e¨env‡ii gva¨‡g Avcbv‡`i mÿgZv e„w× †c‡q‡Q wK? e„w× †c‡q _vK‡j wKfv‡e? 

P) cÖKí Kvh©µ‡gi gva¨‡g Avcbv‡`i GjvKvq Kg©ms¯’vb e„w× ‡c‡q‡Q wK?  e„w× †c‡q _vK‡j ‡Kvb †Kvb ai‡Yi 

Kg©ms¯’v‡bi m„wó n‡q‡Q?  

Q) cÖKí Kvh©µ‡gi gva¨‡g Avcbv‡`i GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j ‡Kvb †Kvb 

ai‡Yi Av_©-mvgvwRK DbœwZ n‡q‡Q?   

17.1 cÖK‡íi fv‡jv w`K¸‡jv wK wK? 

17.2 cÖK‡íi ỳe©j w`K¸‡jv wK wK? 

17.3 cÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y bZzb wK ai‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q? 

17.4 cÖK‡íi SzuwKc~Y© w`K¸‡jv wK wK? 

17.5 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.`ª. GdwRwWi GKwU Qwe wbb) 

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix: 

 

¯̂vÿit 

 

‡gvevBjt 

 

  mgxÿK  

 

DTCL  

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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cwiwkó-4: cÖKí mswkøó gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i Rb¨ KII ‡PKwj÷ 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 (K…wl I cvwb m¤ú`) 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× (2q ch©vq) (2q ms‡kvwaZ) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv  

cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

[wWGB-Gi gvV ch©v‡qi wWwW, BDGI Ges GmGGI-‡`i Rb¨] 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   
1.2. c`ex:  
1.3. Awdm wVKvbv:  
1.4. BDwbqb/eøK:           Dc‡Rjv:                               1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 

   
1. cÖK‡íi AsM wfwËK Kvh©µg  

1.1. cÖK‡íi AsMwfwËK g~j Kvh©µg¸‡jv wK wK? 

1.2. cÖK‡íi AvIZvq cÖwZwU Dc‡Rjvi Rb¨ K…wl hš¿ wKfv‡e eivÏ †`qv nq? eiv‡Ïi †ÿ‡Î e¨Z¨q n‡j Zv wKfv‡e 

mgvavb K‡ib? 

1.3. Dbœqb mnvqZv cvIqvi Rb¨ K…lK ZvwjKvfzw³ wKfv‡e Kiv nq? Ges ZvwjKv wKfv‡e Aby‡gvw`Z nq? 

1.4. hš¿ mieivn, weZiY I A_© cwi‡kva wKfv‡e Kiv nq? G‡Z wK ai‡Yi RwUj m„wó nq Ges Zv wKfv‡e mgvavb K‡i 

_v‡Kb? 

1.5. mieivnKvwi KZ…©K wej `vwL‡ji KZw`b ci wej cwi‡kva Kiv nq? G‡Z †Kvb RwUjZv m„wó nq wK bv? n‡q 

_vK‡j Zv wKfv‡e mgvavb K‡i _v‡Kb? 

1.6. we‡µZv KZ…©K †NvwlZ weµ‡qvËi †mev mwVKfv‡e cÖ`vb Kiv nq wK bv? ‡mevmg~n mwVKfv‡e cÖ`vb bv K‡i _vK‡j 

Zvi weiæ‡× wK ai‡bi e¨e¯’v Kiv nq? 

1.7. weµ‡qvËi †mev †c‡Z wK ai‡bi mgm¨vq ci‡Z nq Ges Zvi mgvav‡bi Dcvq wK? 

1.8. Dbœqb mnvqZvi/fZz©wKi AvIZvq mieivnK…Z K…wl h‡š¿i e¨envi wbwðZ Kivi Dcvq wK? e¨envi wbwðZ bv n‡j 

Zvi weiæ‡× wK e¨e¯’v MÖnb Kiv nq? Gai‡bi cwiw¯’wZi m„wó n‡q _vK‡j Zvi eY©bv w`b| 

1.9. Dbœqb mnvqZvcÖvß (fZz©wK) ‡Kvb DcKvi‡fvMx K…lK Zvi †ndvR‡Z _vKv K…wl hš¿ cÖ`k©‡b e¨_© n‡j ev K…wl hš¿ 

e¨en«Z bv n‡j Zvi wK ai‡bi e¨e¯’v MÖnY Kiv nq? Gai‡bi cwiw¯’wZi m„wó n‡q _vK‡j Zvi eY©bv w`b| 

1.10. fvovq K…wl hš¿ †mev cÖ`v‡b wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq? mgm¨v mgvav‡bi Dcvq wK? Gai‡bi †mev 

Av‡iv Kvh©Ki Ki‡Z Avcbvi civgk© w`b| 
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1.11. hš¿ †mev Kvh©µg e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ Kvi Dci b¨¯Í Ges e¨e¯’vcbvi ‡ÿ‡Î wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq 

I Zv mgvav‡bi Dcvq wK? 

1.12. hš¿ ‡mev wKfv‡e cwiPvwjZ nq? cwiPvjbv Ki‡Z wK ai‡bi mgm¨vq ci‡Z nq Ges Zv mgav‡bi Dcvq wK? 

1.13. wbavwiZ K…lK `‡ji m`m¨M‡Yi Pvwn`v cyi‡bi ci Aewkó mg‡q `‡ji m`m¨ ewnfz©Z K…lK‡`i wbKU K…wl 

hš¿cvwZ fvov wKfv‡e cÖ`vb Kiv nq? G‡Z wK ai‡bi RwUjZv m„wó nq Ges Zv mgvav‡bi Dcvq wK? 

1.14. fvov †mevi hš¿ wKfv‡e †givgZ I iÿYv‡eÿY Kiv nq? G‡Z wK ai‡bi RwUjZv m„wó nq Ges Zv mgvav‡bi 

Dcvq wK? 

1.15. fvov †mev Kvh©µg Z`viwK ‡K, wKfv‡e K‡i _v‡Kb? Z`viwK‡Z †Kvb e¨Z¨q n‡j Zv wKfv‡e mgvavb Kiv nq? 

1.16. fvov ‡mevi †ÿ‡Î mieivnK…Z K…wl h‡š¿i e¨envi wbwðZ Kivi Dcvq wK? e¨envi wbwðZ bv n‡j Zvi weiæ‡× wK 

e¨e¯’v MÖnb Kiv nq? Gai‡bi cwiw¯’wZi m„wó n‡q _vK‡j Zvi eY©bv w`b| 

1.17. cÖK‡íi AvIZvq wK ai‡bi cÖ`k©bxi Av‡qvRb Kiv nq? G ai‡bi cÖ`k©bx K…l‡Ki gv‡S Lvgvi hš¿ e¨env‡i 

AvMÖn m„wó‡Z KZUzKz Kvh©Ki? 

1.18. cÖ`k©bx Av‡qvRb Ki‡Z wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq Ges Zv mgvav‡bi Dcvq wK? 

1.19. cÖK‡íi AvIZvq wK ai‡bi cÖwkÿY Kvh©µg Pjgvb Av‡Q? G ai‡bi cÖwkÿ‡Yi g‡a¨ †Kvb ¸‡jv †ewk Kvh©Kwi? 

1.20. mieivnK„Z Lvgvi hš¿ cwiPvjbv, †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ wK ai‡bi cÖwkÿY †`qv nq? Gai‡bi cÖwkÿY 

†`qv n‡q _vK‡j Zv h‡_ó wK bv? h‡_ó bv n‡q _vK‡j Zv mgav‡bi Dcvq wK? 

2.0. cÖKí e¨e¯’vcbv  

2.1. gvV ch©v‡q cÖKí K…wl hš¿cvwZ I wbg©vY mvgMÖxi ¸YMZ gvb wbqš¿Y, e¨e¯’vcbv, cwigvY wbwðZKiY I mgq 

wbqš¿‡Yi `vwqZ¡ Kv‡`i Dci b¨¯Í Av‡Q Ges GmKj `vwqZ¡ cvj‡b wK ai‡Yi Amyweavi m¤§yLxb n‡Z n‡”Q Ges Zv 

wKfv‡e †gvKv‡ejv Kiv n‡”Q? 

2.2. ̧ YMZ gvb wbqš¿Y †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i wVKv`vi ev ev Í̄evqbKvix cÖwZôvb KZ©„K K…wl hš¿cvwZ 

mieivn I wbg©vY mvgMÖxi ¸YMZ cixÿv Kiv n‡q‡Q wKbv Ges †Kvb iKg e¨Z¨q cvIqv †M‡j wK e¨e¯’v †bqv 

n‡q‡Q ev wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q; 

2.3. gvV ch©vq gwbUwis wi‡cvU© we‡køl‡Yi `vwqZ¡ Kvi Dci b¨¯Í Av‡Q; 

2.4. cÖKí ev¯Íevq‡b cÖavb cÖavb euvav¸‡jv wK Ges †m¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡”Q; 

3.0. K…wl‡Z cÖKí Kvh©µ‡gi cÖfvemg~n: 

3.1. dmj Drcv`b e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve: 

3.2. dm‡ji wbweoZv e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve; 
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3.3. Pvlvev` LiP n«v‡m hvwš¿KxKi‡Yi cÖfve 

3.4. k‡l¨i msMÖ‡nvËi ÿwZ n«v‡m cÖK‡íi cÖfve: 

3.5. K„l‡Ki mÿgZv e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve; 

3.6. Kg©ms¯’vb e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve 

3.7. Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve 

4.0. cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

4.1. cÖKí ev¯Íevq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK? 

4.2. cÖKí ev¯Íevq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK? 

4.3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

4.4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK? 

5.0. 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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cwiwkó-5: wcwW, wWwcwW I AvBGgBwW Kg©KZ©v‡`i Rb¨ KII ‡PKwj÷ 

 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 (K…wl I cvwb m¤ú`) 

  ‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× (2q ch©vq) (2q ms‡kvwaZ) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv  

cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

[cÖKí cwiPvjK, wWwcwW, AvBGgBwW-Gi mswkøó Kg©KZ©v‡`i Rb¨] 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   

1.2. c`ex:  

1.3. Awdm wVKvbv:  

   
1. cÖK‡íi aviYv, cwiKíbv, ms‡kvab I D‡Ïk¨ 

1.1. cÖKíwU ‡m±‡ii cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖvmw½K wQj wKbv; 

1.2. প্রকল্পেয টভূমভ, উল্পেশ্য, নুল্পভোদন/ংল্পোধন এফং অমথ িক ফস্থো আতযোমদয ংমিষ্টতো 

1.3. cÖKíwU 1g I 2q ms‡kvawbi Ges g~j¨ e„w×i KviY wK? 

1.4. wØZxq ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi mKj KvR mgqg‡Zv ev Í̄evqb m¤¢e n‡e wK bv; bv n‡j Zvi KviY wK? 

1.5. AviwWwcwc Abymv‡i cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡e wK bv:  

1.6. প্রকল্পেয ফোয ফোয ংল্পোধন ও মভয়োদ বৃমিয কোযণ মিমিতকযণ, মিমম/ংল্পোমধত মিমম প্রণয়ল্পন 

মযকেনোয বোফ এফং প্রকে ফোস্তফোয়ল্পন মকোন দুফ িরতো মির কীনো 

 

2.0. cÖKí e¨e¯’vcbv  

2.1. Lvgvi hš¿cvwZ Dbœqb mnvqZv cÖ`vb Kivi j‡ÿ¨ hš¿cvwZ cÖ¯‘ZKviK/Avg`vwbKviK/mieivnKvwii ZvwjKv wKfv‡e 

cÖYqb K‡ib? G‡Z †Kvb RwUjZv m„wó n‡j Zvi mgvav‡bi Dcvq wK? 

2.2. mieivnKvwi cÖwZôv‡bi D×…Z h‡š¿i AbyKz‡j Dbœqb mnvqZvi cwigvY wKfv‡e Aby‡gvw`Z nq? 

2.3. ‡nW †KvqvU©vi †j‡f‡j †Kvb Awdm cÖK‡íi mvwe©K e¨e¯’vcbvi `vwq‡Z¡ Av‡Q; 

2.4. gvV ch©v‡q cÖKí ev¯Íevqb Kvh©µg gwbUwis-Gi `vwqZ¡ ‡Kvb Awdm/Kv‡`i Dci b¨¯Í Av‡Q Ges Zviv wVK g‡Zv 

`vwqZ¡ cvjb Ki‡Q  wK bv; 
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2.5. gvV ch©v‡q cÖKí K…wl hš¿cvwZ I wbg©vY mvgMÖxi ¸YMZ gvb wbqš¿Y, e¨e¯’vcbv, cwigvY wbwðZKiY I mgq 

wbqš¿‡Yi `vwqZ¡ Kv‡`i Dci b¨¯Í Av‡Q Ges GmKj `vwqZ¡ cvj‡b wK ai‡Yi Amyweavi m¤§yLxb n‡Z n‡”Q Ges Zv 

wKfv‡e †gvKv‡ejv Kiv n‡”Q? 

2.6. ̧ YMZ gvb wbqš¿Y †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i wVKv`vi ev ev Í̄evqbKvix cÖwZôvb KZ©„K K…wl hš¿cvwZ 

mieivn I wbg©vY mvgMÖxi ¸YMZ cixÿv Kiv n‡q‡Q wKbv Ges †Kvb iKg e¨Z¨q cvIqv †M‡j wK e¨e¯’v †bqv 

n‡q‡Q ev wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q; 

2.7. প্রকল্পেয শুরু ল্পত দ্যোফমধ ফিযমবমিক কভ ি মযকেনো ও ক্রয় মযকেনো মভোতোল্পফক কোম িোমদ মথোভল্পয় 

মথোমথবোল্পফ ম্পন্ন ল্পয়ল্পি মকনো, মকোথোয় মকোথোয় মফরম্ব ল্পয়ল্পি এফং মক কোযল্পণ মফরম্ব ল্পয়ল্পি 

2.8.gvV ch©vq gwbUwis wi‡cvU© we‡køl‡Yi `vwqZ¡ Kvi Dci b¨¯Í Av‡Q; 

2.9. gwbUwis wi‡cv‡U© wVKv`v‡ii †Kvb cÖKvi Pzw³i ei‡Ljvc (non-compliance) n‡q‡Q wK bv: 

2.10. wVKv`v‡ii 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; 

2.11. প্রকল্পেয আনপুট, অউটপুট ও অউটকোভ ম্পিল্পক ফলুন? 

2.12. প্রকল্পেয উল্পেশ্য ফোস্তফোময়ত ল্পে কীনো র্থ্িোৎ কৃলক উকৃত ল্পে কীনো    ম্পিল্পক ফলুন 

2.13. মদল্প কৃলল্পকয agricultural land size মফল্পফিনোয় খোভোয মোমিকীকযণ কতটুকু প্রোমিক ফল্পর 

অমন ভল্পন কল্পযন? 

2.14.                                                ও                  ? 

2.15. cÖKí ev¯Íevq‡b cÖavb cÖavb euvav¸‡jv wK Ges †m¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡”Q; 

3.0. cÖK‡íi m¤¢ve¨ Exit Plan m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

3.1. cÖK‡íi ev Í̄evqb KvR †kl n‡j wewfbœ K…wl hš¿cvwZ cwiPvjbv I †givgZmn Ab¨vb¨ †mev Ges wbwg©Z AeKvVv‡gi 

¯’vwqZ¡ iÿvq ‡Kvb cÖwZôvb `vwqZ¡ cvjb Ki‡e? 

3.2. cÖK‡íi wewfbœ K…wl hš¿cvwZ cwiPvjbv I †givgZmn Ab¨vb¨ †mev Ges wbwg©Z AeKvVv‡gvi ¯’vwqZ¡ iÿvq wK ai‡Yi 

gwbUwis e¨e¯’v _vKv cÖ‡qvRb? 

3.3. fwel¨‡Z cÖK‡íi wewfbœ cwiPvjbv I †givgZmn Ab¨vb¨ †mev Ges wbwg©Z AeKvVv‡gv ¯’vwqZ¡ iÿvq wK ai‡bi 

iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i? 

3.4. cÖK‡íi ev Í̄evqb KvR †kl n‡j cwiPvjbv I †givgZmn Ab¨vb¨ †mev Ges wbwg©Z AeKvVv‡gvi iÿYv‡eÿY I 

†givgZ Kv‡Ri Rb¨ cÖK‡í †Kvb e¨e¯’v Av‡Q wK  bv, _vK‡j wKfv‡e e¨e¯’v Kiv †h‡Z cv‡i? 

3.5. fwel¨‡Z cÖK‡íi wewfbœ As‡Mi mwVK I wbqwgZ iÿYv‡eÿY Ges cÖ‡qvRbxq †givgZmn Ab¨vb¨ †mev cÖ`v‡bi 

Rb¨ Avcbvi †Kvb civgk© _vK‡j D‡jøL Kiæb| 
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4.0. mgRvZxq cÖKí m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

4.1. AZx‡Z mgRvZxq †Kvb cÖKí MÖnb Kivn‡qwQj wK? n‡q _vK‡j Kg©KvÛ¸‡jv wK wK? 

4.2. GB cÖK‡íi 1g ch©v‡q wK wK Kg©KvÛ ev¯ÍevwqZ n‡qwQj? 

4.3. cÖK‡íi 1g ch©v‡qi mdjZv¸‡jv wK wQj? 

4.4. eZ©gvb cÖKí (2 ch©vq)-Gi mv‡_ 1g ch©v‡qi cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK mv „̀k¨ i‡q‡Q? 

4.5. eZ©gvb cÖKí (2 ch©vq)-Gi mv‡_ 1g ch©v‡qi cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK •emv`„k¨ i‡q‡Q? 

5.0. cÖwKDi‡g›U cÖwµqv I Avw_©K e¨q 

5.1. cÖK‡íi `ic‡Îi Rb¨ ‡UKwbK¨vj ‡¯úwmwd‡Kkb •Zwii `vwqZ¡ ‡Kvb Awdm/Kv‡`i Dci b¨¯Í wQj Ges Zv 

wVKg‡Zv Kiv n‡qwQj wKbv: 

5.2. gvjvgvj, wbg©vY mvgMÖx I †mevmg~n µq cÖwµqvi Rb¨ ‡Kvb ai‡bi ‡UÛvi c×wZ AbymiY Kiv n‡qwQj;  

5.3. gvjvgvj, wbg©vY mvgMÖx I †mevmg~n µq cÖwµqvi Rb¨ wba©vwiZ miKvix µq bxwZgvjv (PPR 2008) AbymiY 

Kiv n‡q‡Q wKbv Ges wVKg‡Zv AbymiY bv Kiv n‡q wK ai‡Yi e¨Z¨q n‡qwQj; 

5.4. Kv‡Ri Pzw³i g~j¨gvb wmwWDj g~‡j¨i mv‡_ mvgÄm¨ wQj wKbv; hw` bv nq, †Kb Ges wKfv‡e Zv mgvavb Kiv 

n‡qwQj; 

5.5. Pzw³ Abyhvqx me KvR †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i m¤úv`b n‡q‡Q wKbv; 

5.6. 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; 

5.7. mieivnK…Z DcKi‡Yi ¸YMZ gvb ‡Kgb wQj; 

5.8. 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; 

5.9. 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; 

5.10. 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; 

6.0. cÖK‡íi Rbkw³ I Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY  

6.1. cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ ch©vß msL¨K I `ÿ Rbkw³ wb‡qvwRZ Av‡Q wK? bv _vK‡j Zvi KviY I cÖwZKvi wK? 

6.2. 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¯Íevq‡bi mv‡_ mswkøó wK bv? 
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7.0. cÖK‡íi mej, ỳe©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

7.1. cÖKí ev¯Íevq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK? 

 

7.2. cÖKí ev¯Íevq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK? 

 

7.3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

7.4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK? 

 

8.0. 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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cwiwkó-6:µq msµvšÍ ‡PKwjó 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 (K…wl I cvwb m¤ú`) 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

“                        ফ                 -২   h©v  (২          )”-এ  

                    

 

wcwcAvi-2008 Abyhvqx µq msµvšÍ Z_¨vewj 

 

(cÖwZwU µq c¨v‡K‡Ri Rb¨ Avjv`v ‡PKwjó e¨envi Ki‡Z n‡e) 
 

µq c¨v‡KR-Gi bvg:  

 

  gš¿Yvjq / wefvM :  

2 ev¯ÍevqbKvix ms ’̄v :  

3 cÖK‡íi bvg :  

4 `icÎ  Abyhvqx       bvg :  

 

5 `ic‡Îi aiY :  

6 `icÎ  weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq /Av RvwZK) :  

 

7 `icÎ  weµq ïiæi ZvwiL :  

8 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq :  

9 `icÎ  MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq :  

10 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v :  

11 `icÎ  †Lvjvi ZvwiL I mgq :   

12 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

13 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

14 `icÎ  g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL :  

15 Kvh©weeibxi Aby‡gv`‡bi  ZvwiL :  

16 wm Gm •Zwii ZvwiL :  

17 wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  
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18 Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL  :  

19 †gvU Pzw³ g~j¨ :  

20 Pzw³ ¯^v¶‡ii  ZvwiL :  

২১  কোম িোল্পদ cÖ`v‡bi ZvwiL :  

২২  কোম িোল্পদ নুমোয়ী কোজ শুরুয তোমযখ  :  

২৩  ভয় বৃমি থোকল্পর, কতমদল্পনয এফং মক কোযল্পণ  :  

২৪  কোম িোল্পদ নুমোয়ী কোজ ভোমিয তোমযখ  :  

২৫  চূড়োন্ত মফর জভোদোল্পনয তোমযখ ও মফল্পরয মযভোণ  :  

২৬  চূড়োন্ত মফর মযল্পোল্পধয তোমযখ ও মযভোণ  :  

২৭  ক্রল্পয়য মেল্পে যকোময ক্রয়নীমতভোরো নুযণ কযো 

ল্পয়মির মকনো  

:  

২৮  নো ল্পর মকন য়মন?  :  

২৯  গোড়ী গুল্পরোয গুণগত ভোল্পনয মেল্পে মকোন মফচ্যযমত ঘল্পটমির ?  :  

৩০  ল্পয় থোকল্পর মকন ?  :  

৩১  দযল্পে উল্পেমখত মূল্য ল্পেো মধক ব্যয় ল্পয়মির মকনো ?  :  

৩২  ল্পয় থোকল্পর মকন ? :  

৩৩  ক্রয়কৃত গোড়ীয ওয়োল্পযমি মির মক?   :  

৩৪  থোকল্পর কত মদন?  :  

৩৫  ওয়োল্পযমি ভল্পয়য ভল্পে গোড়ী গুল্পরোয মকোন ত্রুটি ধযো 

ল্পযমির মক নো?  

:  

৩৬ ত্রুটি ল্পয় থোকল্পর মফো ভোন মকভন মির?  :  

 

 

Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi bvg I ¯v̂ÿi (Awdm mxjmn) 

 

 

Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi †gvevBj †dvb bs:  

 

ZvwiL:  

 

 

 

 

 

 

 



cvZv-20 

 

      -৭: K…wl hš¿cvwZ mieivnKvix cÖwZôv‡bi e¨w³‡`i Rb¨ KII †PKwj÷ 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 (K…wl I cvwb m¤ú`) 

‡ki-B-evsjvbMi, XvKv 1207 

Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× (2q ch©vq) (2q ms‡kvwaZ) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv  

cÖK‡íi mv‡_ mswkøó K…wl hš¿cvwZ mieivnKvix cÖwZôv‡bi e¨w³‡`i Rb¨ KII 

†PKwj÷ 

[mswkøó Dc‡Rjv ch©v‡q cÖK‡íi mv‡_ mswkøó K…wl hš¿cvwZ mieivnKvix cÖwZôv‡bi e¨w³‡`i 

wbKU n‡Z Z_¨ msMÖn Ki‡Z n‡e] 

 .০. DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
 . . DËi`vZvi bvg:   

 .২. K …wl hš¿cvwZ mieivnKvix cÖwZôv‡bc`ex:  

 .৩. K…wl hš¿cvwZ mieivnKvix cÖwZôv‡bi bvg:  

 .৪. mieivnKvix cÖwZôv‡bi wVKvbv:  

cvov/gnjøv/BDwbqb/eøK:                         Dc‡Rjv:                           ‡Rjv:                           

‡gvevBj bs: 

 

২.০.                  
২. .                    (     )  ও    mieivnK…Z K…wl hš¿cvwZi bvg: 

           ও           ২   ও          (    ই   )  ৩       (                )  

৪    ই           ৫   ই            ৬        (     )  ৭       (      )  

 

 

২.২.              ও                                                          ? 

         ৩০        ২ ৫০         ৩ ৭০         

 

 

২.৩.                    (     )  ও                                                

                        ?                                                  

     ? এ                      ? 

 

 

 

২.৪.                                                              ?  

 

 

২.৫.                                  ?                                    ? এ      

                ? 
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২.৬.                                                            ? 

 

 

২.৭.                                                ?                             

                                  ?  

 

 

২.৮.                        এ                  Kg©KZv©i                               

           

 

 

২.৯. 

 

 

                               

২. ০. 

 

 

                               

২.  . Av‡iv Kvh©Ki I †UKmB Kivi Rb¨ Avcbvi civgk© cÖ`vb Kiæb 

 

 

 

mn‡hvwMZvi Rb¨ Avcbv‡K ab¨ev` 
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cwiwkó-8: ‡Km ÷vwWi Rb¨ cÖkœvewj  
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 (K…wl I cvwb m¤ú`) 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

Lvgvi hvwš¿Kxi‡Yi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× (2q ch©vq) (2q ms‡kvwaZ) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv 

 

================================================== 

‡Km ÷vwWi Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj 

 
মক স্টোমি: উকোযল্পবোগীল্পদয জীফনমোেোয উয প্রকল্পেয কোযল্পণ সৃষ্ট সুপর ও েমতকয মদক ম্পমকিত তর্থ্ ংগ্রল্পয 

জন্য প্রকে এরোকোয় মভোট ২৬wU মক স্টোমিজ  কযো ল্পফ। এয ভল্পে পুরুল ও ভমরো উবয়আ ন্তর্ভ িক্ত থোকল্পফ মোযো 

প্রকল্পেয ভোেল্পভ যোময উকৃত ল্পয়ল্পিন ফো েমতগ্রস্ত ল্পয়ল্পিন। 

=========================================================

===== 

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: 

1.2. cvov/gnjøv/MÖvg:                                  1.3.  ‡cŠimfv/BDwbq‡bi bvg:  
1.4. Dc‡Rjv:                                          1.5. ‡Rjv:  
1.6. eqm:                                               1.7. DËi`vZvi †gvevBj:   
1.8. DËi`vZvi wj½:  [‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv]  
1.9. K…l‡Ki aib: [‡KvW: 1=f‚wgnxb, 2=cÖvwšÍK K…lK, 3=‡QvU K…lK, 4=gvSvwi K„lK, 

5=eo K…lK]| 

 

cÖK‡íi mdjZv 

K) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v (gvwmK Avqmn) †Kgb wQj? 

 

L) cÖK‡íi Kvi‡Y Avw_©K Ae¯’vb †Kvb cwieZ©b n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wK wK cwieZ©b n‡q‡Q ev jvfevb 

n‡q‡Qb? eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb? 

 

M) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb? 

 

N) Avcbvi †ckvi DbœwZ‡Z cÖKíwU wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? 

 

প্রকল্পেয ভূমভকো 

K) GB cÖKíwU ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y Avcbvi Pvlvev` mnR, K…wl dmj Drcv`b, dm‡ji wbweoZv BZ¨vw` e„w× 

†c‡q‡Q wKbv? †c‡j _vK‡j Zv wKfv‡e Ges wK cwigvY D‡jøL Kiæb? 

 

L) GB cÖKíwU ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y Avcbvi Pvlvev` LiP n«vm, msMÖn‡Ëvi kl¨ ÿwZ BZ¨vw`  n«vm †c‡q‡Q wKbv? 
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†c‡j _vK‡j Zv wKfv‡e Ges wK cwigvY D‡jøL Kiæb| 

 

M) এআ প্রকল্পেয ধীল্পন মক মক থ িননমতক কভ িকোণ্ড গল্পড় উল্পেল্পি ev DV‡e e‡j g‡b K‡ib? এল্পত প্রকল্পেয ফদোন 

কতটুকু ফল্পর অমন ভল্পন কযল্পিন? 

 

N) এরোকোq 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? 

 

প্রকল্পেয ফর ও দুফ ির মদকমূ 

ক) অনোয ভল্পত এআ প্রকল্পেয ফর মদকমূ মক মক? (we.`ª: মম মফলয়মূল্পয পল্পর প্রকেটি কোম িকময ল্পফ ফল্পর 

DËi`vZv ভল্পন কযল্পিন তো তুল্পর অনল্পত ল্পফ)  

 

 

খ) অনোয ভল্পত এআ প্রকল্পেয দুফ ির মদকমূ মক মক? (we.`ª: মম মফলয়মূল্পয পল্পর প্রকেটি ঠিকবোল্পফ কোম িকময 

n‡”Q bv ফো ল্পফ bv ফল্পর DËi`vZv ভল্পন কযল্পিন তো তুল্পর অনল্পত ল্পফ) 

 

 

গ) প্রকল্পেয কোল্পজয ভয় অনোযো মক মকোন ভস্যোয মুল্পখ ড়ল্পিন কখনও? কী কী ভস্যোয ম্মুখীন 

ল্পয়ল্পিন/ল্পেন? মকবোল্পফ এআ ভস্যোগুল্পরোয ভোধোন কল্পযল্পিন? 

 

 

ঘ) এআ প্রকে ম্পল্পকি অনোয ভতোভত ও সুোমযমূ মক মক? মফস্তোমযত ফলুন দয়ো কল্পয।  

 

 

 

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| 

ংগ্রল্পণয জন্য অনোল্পক ংখ্য ধন্যফোদ 

 

 

তর্থ্ ংগ্রকোযীয নোভঃ                                                      স্বোেযঃ 

মভোফোআর নম্বযঃ                                                                 তোমযখঃ  
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      -৯  ch©‡eÿY †PKwj÷ 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 (K…wl I cvwb m¤ú`) 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

 “                        ফ                 -২   h©v  (২  

        )”                                  

 
K) gvV ch©v‡q mieivnK…Z Lvgvi hš¿cvwZ ch©‡eÿY †PKwj÷ 

K…wl h‡š¿i bvg mieivnK…Z 

h‡š¿i 

eZ©gvb 

Kvh©KvwiZv 

mieivnK…Z 

h‡š¿i 

¸YMZ gvb 

ev Í̄eZvi 

wbix‡L 

hš¿wUi 

e¨env‡i 

Dc‡hvwMZv 

mieivnK…Z 

hš¿wU 

KZevi 

†givgZ 

Kiv n‡q‡Q 

‡givg‡Zi 

Rb¨ 

cÖ‡qvRbxq 

LyPiv 

hš¿vs‡ki 

mnRjf¨Zv 

fvovq 

PvwjZ 

K…wl 

h‡š¿i 

fvovi 

nvi 

mieivnKvix 

cÖwZôvb 

KZ©„K †NvwlZ 

weµ‡qvËi 

†mevi gvb 

1. Lvgvi hš¿cvwZi Rb¨ Dbœqb mnvqZv (nvIi I `wÿYvÂ‡ji DcK‚jxq GjvKvq 70% nv‡i Ges Aewkó GjvKvq 

50% nv‡i) 

1.1. cvIqvi wUjvi         

1.2. cvIqvi †_ªmvi 

(BwÄb mn 

Ges BwÄb 

Qvov)  

       

1.3. wicvi (avb I 

Mg)  

       

1.4. K¤^vBb 

nvi‡f÷vi  

       

1.5. ivBm& 

UªvÝcøv›Uvi 

       

1.6. dzU cv¤ú 

(†¯úqvi)  

       

1.7. wmWvi (wcwUI)        

2. †mev cÖ`v‡bi Rb¨ fvovq K…wl hš¿cvwZ msMÖn t  

2.1. wicvi (avb 

Ges Mg)  

       

2.2. cvIqvi †_ªmvi         

2.3. ivBm& 

UªvÝcøv›Uvi  

       

2.4. ivBm& 

UªvÝcøv›Uvi †Uª 

       

2.5. K¤^vBb 

nvi‡f÷vi 

(†QvU)  

       

2.6. wmWvi 

(wcwUI/Wªvg)  
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3. †Uw÷s j¨ve‡iUwi wbg©vY t  

3.1. j¨ve‡iUwi Kvg 

Awdm feb  

       

3.2. j¨ve‡iUwi 

†kW 

       

4.  †gwkb †kW 

wbgv©Y 

       

 

 )               h©            

 

      

   

                   

            

ই     

(    ) 

      

       

     

(      

     ) 

      

     

      

(%) 

       

      

Kvh©Ki 

     

       ও 

         

           

    

1 ৩য় ও ৪থ ি তরোয ল্যোফ 

মফমডং মনভ িোণ 

1wU      

2 কভন রুভ, গোি ি ও যোন্নো 

ঘয, মজনোল্পযটয মনভ িোণ 

1wU      

3 অফোমক, মভকোমনক 

প্রমেণ সুমফধো মনভ িোল্পণয 

জন্য যোভ ি মফো 

 

1wU      
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cwiwkó-10: Dc‡Rjv Awdm n‡Z Z_¨ msMÖn †PKwj÷ 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 (K…wl I cvwb m¤ú`) 

‡ki-B-evsjvbMi, XvKv 1207 
 

Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× cÖKí-2q ch©vq (2q ms‡kvwaZ)-Gi wbweo 

cwiexÿY mgxÿv 

============================================================= 
 

wW.G.B- Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Awdm n‡Z Z_¨ msMÖn †PKwj÷ 
 

===================================================================================================================================== 

 
১. উল্পজরো মযমিমত 

উল্পজরোয নোভ/ল্পকোি মজরো মফবোগ 

নোভ   

মকোি   

 

২. উল্পজরোয মফস্তোমযত তর্থ্োমদ:  

ক্রঃ নং মফলয়মূ welq wfwËKZ_¨ 

১ মভোট এরোকো (ফগ ি মকমভ)  

২ মভোট জনংখ্যো  

৩ মভোট আউমনয়ল্পনয ংখ্যো  

৪ ব্লক ংখ্যো  

৫ মযফোল্পযয ংখ্যো  

৬ ভূমভীন মযফোল্পযয ংখ্যো  

৭. প্রোমন্তক মযফোল্পযয ংখ্যো  

৮ মিোট মযফোল্পযয ংখ্যো  

৯ ভোঝোযী মযফোল্পযয ংখ্যো  

১০ ফড় মযফোল্পযয ংখ্যো  

১১ এক পমর জমভয মযভোন (একয)  

১২ দুআ পমর জমভয মযভোন (একয)  

১৩ মতন পমর জমভয মযভোন (একয)  

১৪ পল্পরয মনমফড়তো (%)  

 

৩. এরোকোয় মূখ্য পল্পরয উৎোদন ও এরোকো 

ক্রঃ নং পল্পরয নোভ জমভ (একয) উৎোদন (ল্পভমিক টন) 

১ অভন (ল্পরোকোর)   

২ অভন (োআমিি)   

৩ গবীয জল্পরয অভন   

৪ অউ ধোন (ল্পরোকোর)   

৫ অউ (োআমিি)   

৬ িিকোস্ট অউ   

৭ গভ   

৮ র্ভট্টো   

৯ োট   

১০ অখ   

১১ অলু   

১২ মযলো   

১৩ কোিো ভমযি   

১৪ িোর   

১৫ োকফমজ   
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১৬ করো   

১৭ ন্যোন্য পর   

১৮ ভরো   

 

৪. উল্পজরো ম িোল্পয় খোভোয মল্পিয ব্যফোয (ফতিভোল্পন/২০১৭-১৮ োল্পর ব্যফহৃত) 

ক্রঃ 

নং 

অআল্পটভ মভোট মযভোণ প্রকে োয়ক নম্বয ফতিভোন মযমস্থমত 

১= কোম িকয, ২= 

কোম িকয 

ন্তর্ভ িক্ত 

এরোকো (একয) 

১ িোক্টয     

২ োওয়োয টিরোয     

৩ মিোয     

৪ মযোয     

৫ োওয়োয মেোয     

৬ মিঙ্করোয মি মভমন     

৭ মি মি     

৮ যোন্ড োওয়োয     

৯ োওয়োয মিয়োয     

১০ উআল্পনোয়োয     

১১ িোয়োয     

১২ নরকূ (মিটিিমব্লউ/এটিিমব্লউ)     

১৩ ন্যোন্য-----------উল্পেখ করুন     

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯^vÿi I ZvwiLt ---------------------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯^vÿi I ZvwiLt ----------------------------- 

 

mgxÿK 

 

DTCL  

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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      -  : Terms of Reference (ToR) 

 

গণপ্রজোতিী ফোংরোল্পদ যকোয 

মযকেনো ভিণোরয় 

ফোস্তফোয়ন মযফীেণ ও মূল্যোয়ন মফবোগ 

        ও           -৪ 

মল্পয ফোংরো নগয, ঢোকো 

www.imed.gov.bd 
 

Description of Selected Project for In-depth Monitoring and  

Terms of Reference (ToR) for Consultancy Firm  

 

 

1. Project Name  : Enhancement of Crop Production through Farm 

Mechanization-Phase-II( 2
nd

 Revised) Project   

2 Sponsoring Ministry/ Division  : Ministry of Agriculture 

3 Implementing Agency : Department of Agricultural Extension (DAE) 

4 Project Location : All Upazilas of 64 districts.  

 

   5. Approved Duration and Cost (In Lac Tk.) : 

Approved Cost   Approved Duration   

Original DPP 

   

 

1st Revised  

DPP 

2
nd

 revised 

DPP 

Original   

1st Revised   

2
nd

 revised 

17219.25  24817.64 33943.96 July 2013 to 

June 2018  

July 2013 to 

June 2018 

July 2013 to June 

2019 

  

6. Project Financing:  Government of Bangladesh (GOB) 

 

7. Project Objectives 

 To Supply farm machinery to the farmers for increasing and sustaining crop 

production on the eve of animal power and actual labor shortage;  

 To disseminate appropriate farm machinery at farm level and thereby reducing cost of 

production, increasing intensity, minimizing crop loss/post harvest crop loss; and 

 Capacity building of stakeholders of appropriate farm mechanization. 

  

8. Major components of the project: 

 Development assistance for Farm machinery (Power Tiller, Power Thresher, Reaper  

(Rice and Wheat, Combined Harvester, Rice Planter, Foot Pump etc.); 

 Procurement of Agricultural machinery for demonstration (Power Tiller operated bed 

planter, Reaper( Rice and Wheat, Combined Harvester, Rice Planter); 

 Procurement of Service providing machinery (Power Thresher, Reaper (Rice and 

Wheat), Combined Harvester, Rice Planter, etc.; 

 Construction of Testing laboratory; 

 Training  Program; 

 Demonstration and Field day etc. 

  

 

 

http://www.imed.gov.bd/
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9. TOR of the current Assignment:  

 

 To review & present project related information (Background, Objectives, Status of 

project Approval/Revision, mode of financing & other relevant issues etc.) ;   

 To examine the use of  CPM/PERT method during duration estimation 

 To collect, review, analyze and present with graphical / tabular form of data  in 

regards to overall progress & component wise implementation progress ( physical and 

financial ) of the project; 

 To find out the work plan either formulated by implementing Work Breakdown 

Structure (WBS) neither in a simple way.   

 To assess the  attainment level of the project objectives; 

To examine & review the tender documents (invitation of tender, evaluation of tender, 

approval procedures, contract awards etc )  to verify whether the existing procurement rules 

(PPA-2006/PPR-2008) were followed/are being followed in procuring goods under the 

project ; 

To examine and review the specification/BOQ/TOR, quality & quantity as mentioned in  the 

tender documents are being monitored/examined properly in procuring goods/works/services 

under the project & to review the targets and actual progress against the approved APP 

(Annual Procurement Plan) ; 

To examine and review the status of goods/works/services procured /are being procured and 

its proper maintenance with necessary/appropriate manpower under the project;  

To monitor whether  implementation of the project or any of the components has been 

delayed in terms of financing, procuring goods, managerial inefficiency, which causes to 

increase of project cost or implementation period and identify /analyze the reason/s 

responsible for the delay; 

To suggest regarding the sustainability of the facilities created in the project; 

To investigate the strengths and weaknesses of the project and  identify potential threats and 

challenges (SWOT) towards effective implementation of ongoing activities of the project; 

To analyze the project Logical frame.  

To Assess whether the objectives of the project is being attained 

 

a. to increasing and sustaining crop production through supply of farm machinery to 

the farmers on the eve of animal power and actual labor shortage. 

b. to reducing cost of production, increasing intensity, minimizing crop loss/post 

harvest crop loss by disseminating appropriate farm machinery at farm level. 

c to  building capacity of stakeholders for appropriate farm mechanization. 

d. To assess whether the farm machineries and development assistance were 

distributed among the farmers as per government policy/criteria set in the 

DPP/RDPP. 

 

To make review based on the different findings obtained from the In-depth monitoring study 

& make specific recommendations 

To accomplish other relevant/related tasks assigned by the Authority in the contract time. 

To review and give comments on project exit plan.   

 

 

 

 

 

10. Scope of Services: 
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The consultant shall prepare the study design and plan field works considering the following 

components of the project. Sampling of the in-depth study should be made on the basis of 

coverage of work mentioned below: 

Sl. 

No 

Coverage of work Area 

Coverage 

i. Project activities as are implemented / achieved as targeted in the 

Project and its present functional status in the areas that would be 

sampled for study. 

At least 40% 

of the project 

areas 

(including all  

divisions) 

should be 

covered; 

 The Coastal, 

Haor, and 

poverty prone 

and Chittagong 

Hill tracts 

areas will have 

to be taken 

significantly 

under the study 

sample.  

ii. 

 

Assessing whether the objectives of the project is being attained 

(a)   to increasing and sustaining crop production through supply of 

farm machinery to the farmers on the eve of animal power and actual 

labor shortage;  

(b) to reducing cost of production, increasing intensity, 

minimizing crop loss by disseminating appropriate farm machinery at 

farm level;  

c)      To assess whether the farm machineries and development 

assistance were distributed among the farmers as per government 

policy/criteria set in the DPP/RDPP. 

 

( d)   to building capacity of stakeholders for appropriate farm 

mechanization 

iii. Interviewing the farmers and other stake holders and visiting their 

projects/site/farm/. 

iv. Conducting in-depth discussions/FGD and consultative meetings with 

key officials, public representatives,  local administration, NGOs 

personnel, upazila food officer, farmers and other service providers 

etc. 

Secondary data collection and analysis for progress and process of 

procurement 
v 

vi. Collection of data related to Farm machineries/vehicles/equipments 

procured. 

 

11. Responsibilities of the Consulting Farm: 

 

 The consultant has to submit with detail study design outlining the target groups, 

respondents, method of data collection, statistical tools to be applied in data analysis 

within 15 days of the sign of contract. 

 The consultant has to submit an action plan and Gantt chart along with RFP. 

 Consulting Farm will have to train field staff to be recruited for data collection.  

 Consulting Farm will have to meet the project authorities and shall make field visits, if 

and when necessary.  

 Consulting Farm will review the strengths and weaknesses of project activities.   

 Consulting Farm will do data collection, data processing and data analysis works etc by 

itself.   

 Consulting Farm will have to prepare report based on the data collected from the 

project area and get approval from the authority concerned.    

 Consulting Farm will also have to present the 1
st
 draft report in the national level 

workshop for dissemination of the study findings and finalize the report incorporating 

workshop inputs within 75 days of the sign of contract..    

 Consulting Farm will have to provide 2nd draft report with necessary no. of copies for 

meeting, arrange local level workshop within 90 days of the sign of contract..    



cvZv-31 

 

 Consultant will have to Submit Final Draft  sixty (60) printed copies (40 copies will 

be written in Bangla and 20 copies will be written in English) of the final report will be 

submitted to the Director General, Education and Social Sector, IMED. Printing cost 

will be borne by the Consulting Firm within 100 days of the sign of contract.. 

 Any other related works assigned by the approval authority. 

 The duration of the assignment will be 4 (four) months from the date of signing the 

contract.  

 

11. Professionals required for the evaluation works: 

 

No. Type of 

professionals 

Educational 

qualification  

Experience required 

 Consulting 

Firm 

-  At least three years experiences in research 

and project monitoring & evaluation related 

studies. 

i. Team Leader  At least B.Sc in 

Agricultural 

Engineering 

/Agriculture/Agricul

tural Economics. 

Ph.D degree in 

relevant field will be 

given preference. 

At least 10 years’ experience in conducting 

research/studies on Agricultural Farm 

Mechanization, Food security/ Agricultural 

extension. 

At least 10 years’ experience as team leader in 

Monitoring and Evaluation studies. 

Relevant experience in Agricultural Farm 

Mechanization. 

Procurement related works experiences. 

 Practical knowledge in computer operation 

and skill in report presentation. 

 

ii. Agricultural 

Farm 

Mechanizatio

n specialist 

At least B.Sc in 

Agricultural 

Engineering 

/Agriculture. Ph.D 

degree in relevant 

field will be given 

preference 

At least 07 years’ experience in conducting 

research or work experience in Agricultural 

Farm Mechanization. 

Skill in Program management and advisory 

support. 

 

iii. Socio-

economic 

Specialist 

At least Masters’ 

degree in 

Economics/Agricult

ural Economics/ 

Social Sciences 

At least 5 years’ experience in conducting 

socio-economic researches/in-depth 

monitoring/evaluation 

  

iv. Statistician At least Masters’ 

degree in Statistics/ 

Applied Statistics 

At least 5 years’ experience in data collection, 

data management and data analysis related to 

monitoring and evaluation studies. 
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      - ২                      ও                         এ    ২০ ৮                          

     

 

     

   

          এ    ২০ ৮                               AviwWwcwc 

Abyhvqx 

Avw_©K ms ’̄vb  

(jÿ UvKv) 

cvIqvi 

wUjvi 

cvIqvi 

†_ªmvi 

wicvi K¤^vBb 

nvi‡fóvi 

ivBm 

UªvÝcøv›Uvi 

wmWvi dzU 

cv¤ú  

‡¯úªqvi 

‡gvU 

  cÂMo 126 116 58 5 0 0 14 319 ৯২২ 

২ VvKziMvIu 181 343 74 2 0 20 20 640 ৪০৯. ৪ 

৩ w`bvRcyi 296 81 18 7 0 0 103 505 ৫৪৪.২৯ 

৪ Iscyi 274 139 28 8 0 52 94 595 ৫৩০.৮৩ 

৫ MvBevÜv 228 75 8 10 0 7 1 329 ৪ ৮.৮২ 

৬ KywoMÖvg 348 125 14 7 0 29 4 527 ৪৯৫.৮৬ 

৭ bxjdvgvix 217 73 11 4 0 5 4 314 ৪৫২. ৭ 

৮ jvjgwbinvU 153 176 12 1 0 5 2 349 ৪৮৮. ৯ 

৯ e¸ov 533 393 24 19 0 12 8 989 ৪৭৮.৫  

 ০ RqcyinvU 173 102 2 2 0 0 0 279 ৮৯৫.৫৭ 

   Cvebv 158 10 18 9 0 108 16 319 ৯০ .২৯ 

 ২ wmivRMÄ 324 55 17 18 0 21 12 447 ৮৮৮.২৮ 

 ৩ h‡kvi 299 5 25 6 1 24 46 406 ৩ ০.৫৮ 

 ৪ wSbvB`n 261 13 26 5 1 84 0 390 ৬৯ .৮৮ 

 ৫ gv¸iv 141 4 4 2 0 123 0 274 ৪৮৮. ৯ 

 ৬ Kzwóqv 257 3 1 2 0 26 11 300 ৮৮৭.৪৩ 

 ৭ PzqvWv½v 203 1 6 6 0 81 2 299 ৯ ৬. ৫ 

 ৮ ‡g‡nicyi 103 16 6 5 0 64 0 194 ৫৭৫.০২ 

 ৯ ivRkvnx 212 28 16 3 0 8 133 400 ৬৯ .২৭ 

২০ PuvcvBbeveMÄ 167 4 4 7 0 0 14 196 ৬৯ .৬৮ 

২  bIMvu 537 483 59 17 0 61 76 1233 ৪৫ .৯৮ 

২২ bv‡Uvi 297 84 9 6 0 0 122 518 ৭৯ .২৯ 

২৩ Lyjbv 150 9 74 9 1 1 12 256 ২৭৫.৬২ 

২৪ ev‡MinvU 64 2 27 0 0 1 0 94 ৪০২.৫৪ 

২৫ mvZÿxiv 134 0 45 0 0 0 7 186 ৩৫০. 

২৬ bovBj 94 22 55 2 0 47 6 226 ৫০ .  

২৭ ewikvj 221 50 23 0 0 11 0 305 ৪৩৫.৮৭ 

২৮ cUzqvLvjx 242 100 50 1 0 0 8 401 ৩৯২.৩৮ 

২৯ SvjKvwV 181 10 0 1 0 0 0 192 ৪০২.৫৪ 

৩০ wc‡ivRcyi 162 30 0 0 0 0 0 192 ৫০ .  

৩  ei¸bv 76 33 42 4 0 2 0 157 ৪৯৩.২  

৩২ ‡fvjv 237 177 43 7 0 71 0 535 ৩৮ .০৯ 

৩৩ dwi`cyi 396 132 47 5 1 280 33 894 ৪২৭.৩৩ 

৩৪ ivRevox 158 4 9 5 0 135 0 311 ৪৫ .৮২ 

৩৫ gv`vixcyi 148 48 7 3 0 1 10 217 ৬৯৫. ৭ 

৩৬ ‡MvcvjMÄ 216 187 38 8 0 27 8 484 ৪৫০.৪৬ 

৩৭ kwiqZcyi 141 48 4 2 0 0 4 199 ২৯৩.৮২ 

৩৮ XvKv 42 37 4 1 0 3 0 87 ২৩৪.৯৮ 

৩৯ bvivqbMÄ 6 0 1 0 0 0 0 7 ৪০৪.৫  

৪০ MvRxcyi 62 0 0 1 0 0 0 63 ৬৪০.৬৭ 

৪  biwms`x 114 1 9 2 0 5 0 131 ৭৯০.৬ 

৪২ gyÝxMÄ 27 7 7 0 0 0 0 41 ৫৩২.২৫ 
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          এ    ২০ ৮                               AviwWwcwc 

Abyhvqx 

Avw_©K ms ’̄vb  

(jÿ UvKv) 

cvIqvi 

wUjvi 

cvIqvi 

†_ªmvi 

wicvi K¤^vBb 

nvi‡fóvi 

ivBm 

UªvÝcøv›Uvi 

wmWvi dzU 

cv¤ú  

‡¯úªqvi 

‡gvU 

৪৩ gvwbKMÄ 154 0 11 6 0 10 32 213  ৫৪. ৫ 

৪৪ UvsMvBj 369 197 25 17 0 0 3 611 ৫৭৭.০৭ 

৪৫ gqgbwmsn 367 302 50 13 1 5 0 738 ৫৯ .৩৮ 

৪৬ Rvgvjcyi 376 83 12 6 0 0 3 480 ৫৩০.৮৩ 

৪৭ ‡kicyi 318 128 20 6 0 0 0 472 ৫৫৩.৯৫ 

৪৮ wK‡kviMÄ 390 385 133 28 0 1 9 946 ৪৭৮.৫  

৪৯ ‡bÎ‡Kvbv 159 142 149 16 0 1 0 467 ৩৯৭.৩  

৫০ Kzwgjøv  183 12 36 13 0 2 5 251 ২০৫.৯৪ 

৫  Pvu`cyi 99 4 4 4 0 0 1 112 ৬০৯.২৮ 

৫২ we-evwoqv 86 18 16 18 0 8 0 146 ৪৩৫.৮৭ 

৫৩ PÆMÖvg 450 202 102 2 1 0 10 767 ২২৩.৩  

৫৪ K·evRvi 79 71 17 2 1 0 0 170 ৫৬ .৭৪ 

৫৫ ‡bvqvLvjx 257 169 47 9 0 41 1 524 ৭৮৮.৫  

৫৬ ‡dbx 126 31 30 7 2 29 0 225 ৬৮৯.৯৫ 

৫৭ jÿxcyi 215 177 19 3 0 67 0 481 ৪৮৯.০৭ 

৫৮ iv½vgvwU 35 56 27 0 0 25 89 232  ০৬.৮৪ 

৫৯ LvMovQwo 77 40 7 1 1 7 76 209  ৩৭.৯৯ 

৬০ ev›`vievb 26 12 1 0 0 0 34 73 ৬৭.৪২ 

৬  wm‡jU 252 329 173 20 0 28 0 802 ৩৬৯.৭  

৬২ ‡gxjfxevRvi 189 81 49 6 0 6 0 331 ৩৩৩.২৪ 

৬৩ nweMÄ 260 130 287 30 1 19 0 727 ৪৭৮.৭  

৬৪ mybvgMÄ 172 143 125 37 0 15 5 497 ৩২ .৮৭ 

        12998 5938 2265 446 11 1578 1038 24274 ৩২০৭৯.৮৬ 
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Appendix-13: Request for Correction of Country of Origin of supplied Rice 

Transplanter in submitted bill of BMTF 
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Appendix-14: Sample representation of Critical Pathway Method with Gantt 

Chart Considering during Annual Work Plan on Construction 2nd & 3rd floor of 

Lab building (WD-1) 
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