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জাতীয় েমবায় ডিবে উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাডেনার ডনকট শেসক জাতীয় েমবায় পুরষ্কার /২০১7 এর শ্রেষ্ঠ সমবায়ী (মহিলা হবত্তিীন) এর পুরস্কার গ্রিণ করক্ষ্েন 

ডবআরডিডবভূক্ত 'শাকচর হবত্তিীন মহিলা সমবায় সহমহি হলিঃ এর ম্যাক্ষ্নজার রহিক্ষ্মর শ্রনো। 
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আমার প্রদবশর প্রর্ি মানুষ খাদ্য পাবব, আশ্রয় পাবব, র্শক্ষা পাবব উন্নি জীববনর অর্িকারী হবব - এই হবে আমার 

স্বপ্ন। এই পর্রবপ্রর্ক্ষবি গণমুখী েমবায় আবদালনবক অিযন্ত গুরুত্বপূণ ড ভূর্মকা পালন করবি হবব। প্রকননা েমবাবয়র 

পথ- েমাজিবের পথ, গণিবের পথ। েমবাবয়র মাধ্যবম গরীব কৃষকরা প্র ৌথভাবব উৎপাদন- বের মার্লকানা লাভ 

করবব। অন্যর্দবক অর্িকির উৎপাদন বৃর্ি ও েম্পবদর সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রর্িটি ক্ষুদ্রচাষী গণিার্েক অাংশ ও 

অর্িকার পাবব। প্রজািদার িনী চাষীর প্রশাষণ প্রথবক িারা মুর্ি লাভ করবব েমবাবয়র োংহি শর্ির দ্বারা। 

একইভাবব কৃষক, শ্রর্মক, িাঁিী, প্রজবল, ক্ষুদ্রব্যবোয়ীরা  র্দ একবজাট হবয় প ুঁর্জ এবাং অন্যান্য উৎপাদবনর মাধ্যবম 

একত্র করবি পাবরন িবব আর মধ্যবিী ির্নক ব্যবোয়ী-র্শল্পপর্ি প্রগাষ্ঠী িাবদর শ্রবমর ফেলবক লুট কবর প্রখবি 

পারবব না।েমবাবয়র মাধ্যবম গ্রাম-বাাংলায় গবে উঠবব ক্ষুদ্র র্শল্প  ার মার্লক হবব োিারণ কৃষক, শ্রর্মক এবাং 

ভূর্মহীন র্ন ডার্িি দুঃখী মানুষ।   

৩ জুন, ১৯৭২ োবল বাাংলাবদশ জািীয় েমবায় ইউর্নয়ন আবয়ার্জি েমবায় েবেলবন জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুর্জবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ হবি উদ্ধৃর্ি। 
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  আডম দৃঢ়ভাসব ডবশ্বাে কডর, আমরা েহোই স্বসোা্ত শিসের কযাটাগডর শেসক শবডরসয় আেব 

এবং 2041 োসের মসে বাংোসিে হসব একটি উ্ত েমৃদ্ধ শিে। 

 

  আমাসির েমস্ত উ্য়ন পডরকোনা, রূপকো 2021 এবং রূপকো 2041 ‘জাডতর ডপতার ক্ষুধা-

িাডরদ্র্য অডেক্ষা এবং বঞ্চনামুক্ত শোনার বাংোসিে ডবডনম মাসন োডেত স্বপ্ন বাস্তবায়সনর েসক্ষয 

প্রণীত। 

 

  এ সুন্দর পৃডেবীসক িাডরদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত করার েসক্ষয আডম েকেসক একস াসগ কাজ করার উিাত্ত 

আহবান জানাই। 

 

 

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাডেনা 
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‘র্দ্ব-স্তর’ েমবায় পির্ির প্রবিডক র্. আখিার হার্মদ খান 

 

র্. আখিার হার্মদ খান একজন উন্নয়ন কমী এবাং েমাজ 

র্বজ্ঞানী র্হবেবব পর্রর্চি র্িবলন। বাাংলাবদবশ পল্লী উন্নয়বনর 

পর্থকৃি র্হবেবব র্ির্ন  এর্শয়া ও র্ববের বৃহৎ অাংবশর 

পর্রর্চি। র্. আখিার হার্মদ খান পর্িি, র্শক্ষার্বদ, প্রশােক 

এবাং পল্লী উন্নয়ন গববষক র্হবেবব র্বববর্চি। র্ির্ন 

বাাংলাবদশেহ র্ববের অবনক উন্নয়নশীল প্রদবশ 

অাংশীদার্রত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন পির্ির র্বস্তার ঘটিবয়বিন। 

 

র্. আখিার হার্মদ খান ১৯৫৯ োবলর ২৭ প্রম কুর্মল্লা প্রজলায় 

পার্কস্তান একাবর্র্ম ফর রুরাল প্রর্বভলপবমন্ট (পার্ ড) প্রর্িষ্ঠা 

কবরন এবাং প্রর্িষ্ঠািা পর্রচালক র্হবেবব দার্য়ত্ব পালন 

কবরন। জনাব খান ১৯৭১ োল প ডন্ত পাবর্ ড র্নবয়ার্জি র্িবলন। 

স্বািীনিা পরবিী েমবয় পার্ ডবক বাাংলাবদশ একাবর্র্ম ফর 

রুরাল প্রর্বভলপবমন্ট (বার্ ড) নামকরণ করা হয়। বাবর্ ডর 

মাধ্যবমই র্ির্ন পল্লী উন্নয়বনর জন্য র্বখ্যাি ‘কুর্মল্লা মবর্ল’ 

উদ্ভাবন কবরন। কুর্মল্লা মবর্বলর একটি অন্যিম অঙ্গ র্িল 

‘র্দ্ব-স্তর’  েমবায় পির্ি  া বিডমাবন বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন 

ববার্ ড (র্বআরর্র্র্ব) কর্তডক বাস্তবার্য়ি হবে। এিাোও র্ির্ন 

পল্লীর জনবগাষ্ঠী ও শহবরর বর্স্তবােীবদর উন্নয়বন র্বর্ভন্ন 

কম ডসূর্চ পর্রচালনার মাধ্যবম ক্ষুদ্রঋণ, আত্মকম ডোংস্থান, 

বােস্থান, পর্রবার পর্রকল্পনা পির্ি ইিযার্দ কম ডকাবির েমন্বয় 

ঘটিবয়র্িল।  
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 েবাসয়র পে হসে েমাজতন্ত্র  ও গণতসন্ত্রর পে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমান 

 

 েমবাক্ষ্য়র পে হসো েমাজতন্ত্র ও গণতসন্ত্রর পে - বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমান 

 

 েমবায় পদ্ধডতসত গ্রাসম গ্রাসম, োনায়, বন্দসর গসে তুেসত হসব শমহনতী মানুসের শ ৌে মাডেকানা 

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমান 

 

 বাংোসিে আমার স্বপ্ন, োন, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর শে শোনার বাংো ঘুডমসয় আসে ডির 

অবসহডেত গ্রাসমর আনাসি কানাসি, ডির উসপডক্ষত পল্লীর কন্দসর কন্দসর, ডবস্তীণ ম জোভূডমর আসে পাসে 

সুডবোে অরসের গভীসর - বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমান 

 

 আমাসির েংঘবদ্ধ জনেডক্তর েমসবত প্রসিষ্টায় গসে তুেসত হসব “শোনার বাংো” 

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমান 

 

 আডম িাই প্রডতটি গ্রাসম েমবায় গসে উঠুক, েমবায় োো গডত নাই - বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমান 

 

 েমবায় এ শিসের শোডেত,অবসহডেত,ডপডেসয় পো গ্রামীণ মানুসের উ্য়সনর অেতম মােম 

- শেখ হাডেনা 

 

 েমবায় নামটি গরীবসির রক্ষা করসব,তাসির বাঁডিসয় ডিসব,তাসির অবস্থা ভাে কসর শিসব 

-ি.আখতার হাডমি খান। 

 

 অে ম নয় মানুেই শিসের প্রকৃত েম্পি, মানুসের হাত ডিসয় টাকা ততডর হয়। তাই শিে গঠসনর জে 

েকসের আসগ িাই উপযুক্ত মানুে - ি. আখতার হাডমি খান 

 

 গরীব মানুসের উ্ডত হসব গরীব মানুসের শিষ্টায়,অপসরর োহায্য বা েরকাসরর িান খয়রাসত নয়, ডভক্ষা 

ডনসয় শেঁসি োকা ডভখারীসির ডনয়ম,ওটা ধ্বংসের নীডত - ি. আখতার হাডমি খান 

 

 গরীব কৃেক ও শ্রডমসকর বাঁিার উপায় েঞ্চয়, বহু গরীব ডমডেত হসয় ডনসজসির েডঞ্চত টাকায় গ্রাসম গ্রাসম 

ব্াংক গসে তুেসত হসব - ি.আখতার হাডমি খান 

 

 শকান শিসের উ্ডত  েরকাডর খয়রাসত হয় না, ডভক্ষাসত হয় না, খন শিসের শোক ডনসজরা শিষ্টা কসর 

তখন শেখাসন উ্ডত হয় - ি. আখতার হাডমি খান 

 

 ডনয়ম ও শৃঙ্খো শমসন কাজ করাই োডির পে - ি. আখতার হাডমি খান 

 

 শতামরা  ডি শতামাসির েহরগুসোসক ধ্বংে কসর খামারগুসো রক্ষা কর,তাহসে েহরগুসো আবার শজসগ 

উঠসব ডকন্তু  ডি শতামাসির খামারগুসো ধ্বংে কসর েহরগুসো রক্ষা কর, তাহসে েব েহসরর রাস্তার উপসর 

ঘাে গঁজাসব - িডিউ.সজ.ব্রায়ান 

 

 নগরগুডে শিসের েডক্তর শক্ষত্র, গ্রামগুডে প্রাসণর শক্ষত্র - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 

 

 

পল্লী উন্নয়ন োংক্রান্ত কর্িপয় গুরুত্বপূণ ড উর্ি 
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বাণী 

 

 

 

বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম (ডবআরডিডব) কর্তমক ২০১৭-২০১৮ অে মবেসরর 

বাডে মক প্রডতসবিন প্রকাে করায় আডম আনডন্দত। 

 
 

িডরদ্র্ ডবসমািন,মানব েম্পি উ্য়ন, োমাডজক উ্য়ন তো পল্লী উ্য়সন 

ডনসয়াডজত শিসের েব মবৃহৎ েরকাডর প্রডতষ্ঠান বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম 

(ডবআরডিডব)।  া েব মজন স্বীকৃত। জাডতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমান 

ডি-স্তর েমবায় ডভডত্তক আসন্দােন শিেব্াপী েডেসয় ডিসয়ডেসেন।  

 

জাডতর ডপতার পিাঙ্ক অনুেরন কসর বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম 

(ডবআরডিডব) এর মােসম পল্লী অঞ্চসের ক্ষুদ্র্,মাঝাডর ও প্রাডিক কৃেক এবং 

ডবত্তহীন নারী ও পুরুে উ্য়সনর মূেধারায় েম্পকৃ্ত হয়। মানব সংগঠন সৃহি 

প্রডেক্ষণ ও উিদ্ধকরন, ডনজস্ব মূেধন গঠন, েম্পি ব্বস্থাপনা, ক্ষুদ্র্ঋণ ব্বস্থা, 

উৎপািসন শটকেই প্রযুডক্ত ব্বহারেহ ডবআরডিডব’র বহুমুখী কা মক্রম েব মমহসে 

প্রেংডেত ও আসোডিত। তাোো “একটি বাডে একটি খামার” প্রকো বাস্তবায়সন 

ডবআরডিডব মূখ্যভূডমকা পােন কসর আেসে। ডবআরডিডব’র মােসম পডরিাডেত 

প্রকো/কম মসূডি েরকাসরর েক্ষয, উসেশ্য বাস্তবায়ন তো ২০২১ এর মসে মেম 

আসয়র শিে এবং ২০৪১ এর মসে উ্ত শিে গঠসন  ো ে ভাসব এডগসয়  াসব 

বসে আমার ডবশ্বাে।  

 

 

আডম এ বাডে মক প্রডতসবিন প্রকাসের োসে েংডিষ্ট েকেসক আিডরক ধেবাি 

জানাই এবং ডবআরডিডবভূক্ত েিস্যসির োডব মক মঙ্গে কামনা কডর। 

 

 

 

 

 

 

 

প্রমাুঃ িাজুল ইেলাম, এমর্প 

  

জনাব প্রমাুঃ িাজুল ইেলাম, এমর্প 

মেী 

স্থানীয় েরকার, পল্লী উন্নয়ন ও েমবায় মেণালয় 

গণপ্রজািেী বাাংলাবদশ েরকার 

ও 

প্রচয়ারম্যান, পর্রচালনা পষ ডদ 

বাাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন প্রবার্ ড। 
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জনাব স্বপন ভট্টাচা ড, এমর্প 

প্রর্িমেী 

স্থানীয় েরকার, পল্লী উন্নয়ন ও েমবায় 

মেণালয় 

গণপ্রজািেী বাাংলাবদশ েরকার। 

 

 

বাণী 

 

 

এক েময় প্রখ্যাত েমাজ ডবজ্ঞানী ি. আখতার হাডমি খাঁন কর্তমক উদ্ভাডবত ডবশ্ব 

নডন্দত ‘কুডমল্লা মসিে’ বা ডি-স্তর েমবায়”ব্বস্থার মােসম শিসের কৃডে 

উৎপািন বৃডদ্ধ ও খাসে স্বয়ম্ভরতা অজমসন েমডিত পল্লী উ্য়ন কম মসূডি 

(আইআরডিডপ) বতমমান বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম (ডবআরডিডব) উসল্লখস াগ্য 

ভূডমকা পােন কসর আেসে। পল্লী অঞ্চসের িডরদ্র্ মানুসের মুসখ হাডে 

শ াটাসনার েসক্ষয ১৯৭২ োসে জাডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমান 

আইআরডিডপসক োরাসিসে েম্প্রোরণ কসরন। পরবতীসত ডবআরডিডব কৃডে 

উৎপািসন ডবডভ্ কম মকাসের পাোপাডে অকৃডেখাত এবং িাডরদ্র্ ডবসমািন, 

োমাডজক েসিতনতা ও েম্প্রোরনরমূেক কম মকাসে উসল্লখস াগ্য অবিান শরসখ 

িেসে। 

 

বাংোিসেসক বতমমান েরকার আগামী ২০২১ এর মসে একটি মেম আসয়র 

শিে এবং ২০৪১ এর মসে একটি উ্ত শিে গঠসনর উসোসগ বাংোসিে পল্লী 

উ্য়ন শবাি ম ( ডবআরডিডব) এর েকে প মাসয়র েিস্য ও কমীসির ডনসবডিত 

ভাসব িাডয়ত্ব পােসনর জে আহবান জানাডি।  

 
 

বাডে মক প্রডতসবিন 201৭-201৮ শত প্রডত েন হসি শ , বাংোসিে পল্লী উ্য়ন 

শবাি ম (ডবআরডিডব) এর োডব মক কা মক্রম এবং েডমডত ও পল্লী উ্য়ন িসের 

মােসম েিস্যগন ডনসজসির অে মননডতক ও োমাডজক অবস্থার উ্য়সন ডনসজরাই 

েক্ষম। এ প্রডতসবিন তার অনে দৃষ্টাি।  

 

 

 

 

 

 

জনাব স্বপন ভট্টাচা ড, এমর্প 
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শমািঃ কামাে উডেন িালুকদার 

েডিব  

পল্লী উ্য়ন ও েমবায় ডবভাগ 

স্থানীয় েরকার, পল্লী উ্য়ন ও েমবায় 

মন্ত্রণােয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংোসিে েরকার 

 

                                  

                               বাণী 
 

বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম (ডবআরডিডব) কর্তমক 2017-2018অে মবেসরর  

বাডে মক প্রডতসবিন প্রকাডেত হসত  াসি। তাই আডম আনডন্দত।  

প্রডতসবিনটি ডি-স্তর েমবায় পদ্ধডত এবং ডবডভ্ প্রকো/কম মসূডির মােসম 

শিেব্াপী বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম (ডবআরডিডব) ভূক্ত েডমডত ও পল্লী উ্য়ন 

িে, েিস্য ডনজস্ব মূেধন, ঋণ েহায়তা প্রিান ও আিায় ,ঋণ েহায়তা গ্রহনকারী 

েিস্য, প্রডেক্ষণ ও উিুদ্ধকরন, ক্ষুদ্র্ অবকাঠাসমােহ োডব মক তথ্য তুসে ধরা 

হসয়সে।  া েরকারী নীডত ডনধ মারক, গসবেক, পল্লী উ্য়ন ও িাডরদ্র্য ডবসমািসনর 

োসে েম্পৃক্ত ব্ডক্তবগ মেহ েকসের জে েহায়ক হসব বসে আডম ডবশ্বাে কডর।  

বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম (ডবআরডিডব) পল্লীর ডপডেসয় পরা কৃেক, নারী ও 

পুরুসের অে মননডতক, মানডবক ও োমাডজক উ্য়ন তো িাডরদ্র্ ডবসমািসন 

ঐকযবদ্ধ কম মপ্রয়াে িাডেসয়  াসি।  সে ডবআরডিডবভূক্ত ব্ডক্তবগ ম আজ েকসেই 

েসিতন। 2017-18 অে মবেসর ডবআরডিডব’র মােসম েরকাসরর বাডে মক উ্য়ন 

কম মসূডির আওতায় 5টি, ডনজস্ব ব্বস্থাপনায় 9টি, অে মন্ত্রণােসয়র ডকন্তু 

ডবআরডিডব’র পডরিােনায় 6টি প্রকো/কম মসূডি বাস্তবায়ন করসে। তাা্োো শুরু 

হসত 116 টি প্রকো/কম মসূডি ে ে ভাসব েম্প্ কসরসে। বতমমান েরকাসরর 

অগ্রাডধকারভুক্ত “একটি বাডে একটি খামার” প্রকসোর ডেি এসজন্সী ডহসেসব 

ডবআরডিডব’র ভূডমকা ও কা মক্রম প্রেংেনীয়। এেকে প্রকো/কম মসূডি 

বাস্তবায়সনর সু ে ডহোসব উৎপািন বৃডদ্ধ, কম মেংস্থান সৃডষ্ট ও িাডরদ্র্য ডবসমািসন 

ডনডিত ভাসব েহায়ক ভূডমকা পােন কসর আেসে। 

বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম (ডবআরডিডব) কম মকাসের তথ্যবহুে ২০১৭-201৮ 

অে ম বেসরর বাডে মক প্রডতসবিন প্রকাসের উসোগ শনয়ায় প্রকােনার োসে েংডিষ্ট 

েকেসক আমার আিডরক ধেবাি ও শুসভিা। 

 

শমািঃ কামাে উডেন িালুকদার 
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                                 বাণী 

 

েব ডবৃহৎ েরকারী প্রেবা প্রর্িষ্ঠান র্হোবব বাাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন প্রবার্ ড 

(র্বআরর্র্র্ব) ষাবটর দশক হবি পল্লীর জনগবণর কৃর্ষ উৎপাদন বৃর্ি, 

কম ডোংস্থান সৃর্ি, জনপবদর উন্নয়ন ও দার্রদ্র হ্রােকরবণ অগ্রণী ভূর্মকা পালন 

কবর আেবি। প্রদবশর পল্লীর অথ ডননর্িক,োমার্জক ও মানর্বক উন্নয়বনর জন্য 

বাাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন প্রবার্ ড (র্বআরর্র্র্ব) োংগঠন সৃর্ি, র্নজস্ব প ুঁর্জ গঠন, 

প্রর্শক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ েহায়িা,কৃর্ষ প্রযুর্ি ব্যবহার, নারীর ক্ষমিায়ন, ক্ষুদ্র 

অবকাঠাবমা র্নম ডান, েদস্যবদর পন্য র্বপননেহ েকলবক্ষবত্র কা ডক্রম র্বস্তৃর্ি 

করবি।  

 

বাাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন প্রবার্ ড (র্বআরর্র্র্ব) প্রর্ি বিরই বার্ষ ডক প্রর্িববদন 

প্রকাশ কবর থাবক। এরই িারাবার্হকিায় ২০১৭-২০১৮ অথ ডবিবরর বার্ষ ডক 

প্রর্িববদন প্রকর্শি হবলা। এই প্রর্িববদবন “র্দ্ব-স্তর” েমবায় পির্ির 

বাস্তবায়ন এবাং র্বর্ভন্ন প্রকল্প/কম ডসূর্চর মাধ্যবম েরকাবরর “রুপকল্প-২০২১”, 

২০২১ এর মবধ্য মধ্যম আবয়র প্রদশ এবাং ২০৪১ এর মবধ্য উন্নি প্রদশ গঠবন 

র্বআরর্র্র্ব’র সুফলবভাগী ও কমীবদর কম ডিৎপরিা তুবল িরা হবয়বি। 

েরকাবরর অগ্রাধিকার ভূি “একটি বার্ে একটি খামার প্রকল্প” বাস্তবায়বন 

র্লড এবজন্সী র্হোবব দার্য়ত্ব পালন এবাং েরকারী/ববেরকারী জার্ি গঠন 

মূলক প্রর্িষ্ঠাবনর োবথ েমন্বয় কবর প্রদশবক দার্রদ্র র্ববমাচবনর প্রক্ষবত্র 

র্বআরর্র্র্ব প্রোংশনীয় ভূর্মকা পালন কবর আেবি। প্রর্িববদনটি র্বআরর্র্র্ব 

েম্পবকড র্বস্তার্রি িারনা র্দবব এবাং িথ্যভািার র্হোবব কাজ করবব। 

 

বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম (ডবআরডিডব) এর ২০১৭-২০১৮ অে মবেসরর 

ে ে ও প্রেংেনীয় কা মক্রসমর জে েকে সু েসভাগী,আমার েকে 

প মাসয়র েহকমী,প্রডতসবিন প্রকাসের োসে  ারা জডেত ডেসেন এবং অক্লাি 

শ্রমিান কসরসেন তাসিরসক আিডরক ধেবাি জানাডি। 

 

 

 

 

মুহেদ মউদদউর রশীদ েফদার 

 

 

মুহেদ মউদদউর রশীদ েফদার 

মহাপর্রচালক (অর্ির্রি ের্চব) 

বাাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন প্রবার্ ড 
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                                                          সূডিপত্র 

ক্রডমক নং ডবেয় পৃষ্ঠা নং ক্রনং ডবেয় পৃষ্ঠা নং 

1 পটভূডম 12 11.5 মানব েংগঠন 37 

2 ডভেন   ও  ডমেন 13 11.6 েিস্য ভডতম 38 

3 প্রাডতষ্ঠাডনক কাঠাসমা 14 11.7 মূেধন গঠন 39 

3.1 ডবআরডিডব আইন ২০১৮ 14 11.8 ঋণ েহায়তা 40 

3.2 শবাি ম কাঠাসমা 14 11.9 ঋণ আিায় 41 

4 োংগঠডনক কাঠাসমা 15 11.10 েম্প্রোরণ কা মক্রম 42 

4.1 েির িপ্তর 15 11.11 নারীর ক্ষমতায়সন ডবআরডিডব 43 

4.2 শজো িপ্তর 15 ১১.১২ কৃডে প্রযুডক্ত উ্য়সন শেি ব্বস্থাপনা 44 

4.3 উপসজো িপ্তর 15 12 পডরকোনা ডবভাগ 45 

৪.৪ অগ্র মাসনাগ্রাম 16 12.1 পডরকোনা োখা 45 

4.৫ জনবে 17 12.2. মূল্যায়ন োখা 46 

5 ডবআরডিডবর কা মক্রম ডবস্তৃডত 18-19 12 .2.1 োইসব্ররী উপোখা 46 

6 এক নজসর ডবআরডিডব 20 12.3 মডনটডরং োখা 46-47 

৭ বাডে মক কম মেম্পািন চুডক্ত 21-22 12.4 শপ্রাগ্রাডমং োখা 48 

৮ ডবভাগীয় কা মক্রম 23 12.5 ডনম মান োখা 48 

৮.1 মহাপডরিােক মসহািসয়র িপ্তর 24 12.৬ আইডেটি  49-51 

৮.2 জনেংস াগ োখা 24 12.৭ ডবআরডিডবর কা মক্রম মূল্যায়ন 52 

৯ প্রোেন ডবভাগ 25 13 প্রডেক্ষণ ডবভাগ 53-54 

৯.1 পাসে মাসনে োখা 25-26 13.1. প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠান 55 

৯.1.1 শপনেন উপোখা 27 13.1.1 ডবআরডিটি আই ডেসেট 55-56 

৯.১.২ শৃঙ্খো উপোখা 27 13.1.2 শনায়াখােী শেডনং ইনডিটিউট 57 

9.2. োধারণ পডরি মা োখা 28 13.1.3 টাঙ্গাইে 58 

9.2.2  ানবাহন উপোখা 28 13.২ মানব েম্পি উ্য়ন 59 

10 অে ম ডবভাগ 30 14 এডিডপভূক্ত প্রকোেমূহ 60 

10.1 বাসজটোখা 30 14.1 ইসরেসপা 61 

10.2 ডহোব োখা 30 14.2 পজীপ 62-63 

10.3 ডনরীক্ষা োখা 30 14.3 উিকডনক 64-65 

11 েসরজডমন ডবভাগ 31 14.4 ডপআরডিডপ-৩ 66 

1১.1 ডেডেএম  অনুডবভাগ 31 14.5 গাইবান্ধা 67 

1১.1.1 েমবায় োখা 31 15 প্রকো পডরিােক/ডনব মাহী পডরিােসকর মােসম পডরিাডেত প্রকো 68 

১১.1.2 ঋণ োখা 31 15.1 পিাডবক 68 

১১.1.3 বাজারজাতকরণ োখা 32 15.2 পল্লী প্রগতী 69 

1১.1.3.1 বীরমুডক্তস াদ্ধা ও তাঁসিরর শপাষ্যসির 

প্রডেক্ষণ ও আত্মকম মেংস্থান কম মসূডি 

32 15.3 ডপইডপ 70-71 

1১.1.3.2 আিে মগ্রাম-২ 32 16 ে ে কাডহনী 72-78 

1১.১.৪ শেি োখা 32 17 ক্ষুদ্র্ অবকাঠাসমা 79 

1১.১.4.1 পাব মতয িট্টগ্রাম েমডিত েমাজ উ্য়ন প্রকো  32 18 কৃডে ডবপণণ 80 

11.১.৫ পডরিে মন োখা 33 18.1  কারুপল্লী 80 

1১.2.1 েম্প্রোরণ োখা 33 18.2 পল্লী বাজার 81 

1১.2.১.১ েিাডবক 33 ১৮.৩ উিকডনক ডবক্রয় শকন্দ্র  81 

11.2.1.2 গুিগ্রাম 33 19 অবলুপ্ত ডকন্তু ডবআরডিডবর ডনজস্ব ব্বস্থাপনায় পডরিাডেক 

কম মসূিীর তাডেকা 

82 

11.2.2  ডবসেে প্রকো োখা 33 20 ডবআরডিডব কর্তমক বাস্তবাডয়ত অোে মন্ত্রণঅেসয়র 

প্রকো/কম মসূিীর তাডেকা 

83 

11.2.2.1 মডবসকউে 

 

33 21 েমাপ্ত  প্রকোেম মসহর তাডেকা 84-86 

 

11.2.2.2 দুপউে 34 22 ডবআরডিডব’র নাগডরক শেবা 87-91 

11.2.2.3 দুএিাডব 34 23 গুরুত্বপূণ ম শটডেস ান নম্বর 94-97 

11.2.2.4 গ্রামউক 34 24 েব্দ েংসক্ষপ 98 

11.2.2.5 গ্রামউেক 34 25 েম্পািানা ও প্রকােনা পডরেি 99 

11.3 মউ অনুডবভাগ 34-35 26 জাতীয় ডিবসের েডব 100 

11.4 এক নজসর েসরজডমন  ডবভাসগর কা মক্রম  36    
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১. পটভূডম 

প্রিানমেী প্রশখ হার্েনার উদার ও প্রাগ্রের প্রনর্তবত্ব পল্লী উন্নয়ন ও দার্রদ্র র্ববমাচবনর লবক্ষয বাাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন প্রবার্ ড 

(র্বআরর্র্র্ব) পর্থকৃবির ভূর্মকা পালন করদে। জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুর্জবুর রহমান পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাধিক 

উন্নয়বনর লবক্ষয ১৯৭২ োবল েমর্ন্বি পল্লী উন্নয়ন কম ডসূর্চ (আইআরর্র্র্প) গ্রহণ কদরন। এ উদযাদের ক্রমিারায় ১৯৮২ সাদল 

একটি স্বায়ত্ত্বশাধসত প্রধতষ্ঠান ধহদসদব ধবআরধডধব’র অভ্যুেয়। বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদডমী (বাড ড), কুধমল্লা কর্তডক প্রবধতডত 

ধি-স্তর সমবাদয়র আধিদক গ্রামীণ োংগঠন সৃর্ি, প্রনর্তবত্বর র্বকাশ, র্নজস্ব েঞ্চয় ও প্রশয়াবরর মাধ্যবম প ুঁর্জ গঠন এবাং ক্ষুদ্র ঋণ 

প্রবতডদনর মাধ্যদম এ প্রধতষ্ঠান োধরদ্র ধবদমাচদন অগ্রণী ভূধমকা পালন কদর। নতুন কৃধি প্রযুধি, আধুধনক বসচ ব্যবস্থা, গ্রামীণ 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন এবাং আয় উৎসারী প্রধশ্ষণদণর মাধ্যদম পল্লী উন্নয়ন ও োধরদ্র ধবদমাচদন ধবআরধডধব নতুন নতুন মািা যুি 

কদর চদলদে। উবল্লখ্য, BIDS ২০১০ োবল র্বআরর্র্র্ব’র োর্ব ডক কা ডক্রম মূল্যায়ন কদর বদলদে, জািীয় প ডাবয় র্জর্র্র্পবি এ 

প্রধতষ্ঠাদনর অবদাবনর পর্রমান প্রায় ১.৯৩%। প্রবৃধির এ হার বেদশর আহধরত ববদেধশক সহায়তার প্রায় সমতুল। বিডমাবন এ 

িারা অব্যাহি আবি এবাং িা শিিা র্বস্তৃি হবে। 

অভ্যুেদয়র পর বেদক ধবআরধডধব ধবধিন্ন প্রকল্প ও কম ডসূধচর আকাদর পল্লীর োধরদ্র পীধিত জনেদণর জীধবকায়ন, আয় ও সম্পে 

বৃধি, নারীর ্ষণমতায়ন, গ্রামীণ জনেদণর স্বাস্থু ও পুধি, গ্রামীণ আবাসন, সুদপয় পাধনর সরবরাহ ও পয়ঃধনস্কাশন, কৃধি উৎপােন 

বৃধি ও শস্য বহুমুখীকরণ, তথ্য প্রযুধির মাধ্যদম উন্নতর গ্রামীণ পধরদসবা ধনধিতকরণ, বৃধিমূলক প্রধশ্ষণদণর মাধ্যদম কৃধি ও 

অকৃধি উদযাদের ধবকাশ, উদযািা উদ্দীপন, সুধবিা বলদয়র বাইদর োকা গ্রামীণ েধরদ্রদের আধে ডক অন্তভ্য ডধি, স্থানীয় েরকাবরর 

েক্ষমিা বৃর্িকবল্প অাংশীদার্রত্বমূলক প্রয়াে গ্রহণ প্রভৃধত ব্ষণদি অসামান্য অবোন বরদখদে। এ সকল প্রয়াদসর মাধ্যদম পল্লী 

অঞ্চদল ঋদণর প্রবাহ ব্যাপকতর হদয়দে। এযাবৎ র্বআরর্র্র্ব ১১৬টি প্রকল্প েফলিার োবথ বাস্তবায়ন কবরবি। বতডমাদন 

ধবআরধডধব মূল িারার ঋণ কা ডক্রবমর সাদে বাধি ডক উন্নয়ন কম ডসূধচভ্যি ৩টি প্রকল্প এবাং ১৫টি কম ডসূধচ বাস্তবায়ন করদে।  

 

বাাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন প্রবার্ ড অধ্যাবদশ ১৯৮২ এর মাধ্যদম ববাড ড সৃধির পর বেদক ধবআরধডধব’র কাদজর পধরধি বযমন ক্রমােত 

ববদিদে, বতমধন এর পধরচালন পিধতর ব্ষণদিও প্রবধতডত হদয়দে নতুন িারা। গি ৭ মাচ ড, ২০১৮ িার্রবখ প্রবাবর্ ডর পর্রচালনা 

পষ ডদ, োাংগঠর্নক কাঠাবমা ও পল্লী উন্নয়ন দবলর ভূর্মকায় নতুন মাত্রা োংব াজন কবর প্রণীত হদয়দে বাাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন 

প্রবার্ ড আইন, ২০১৮। র্বআরর্র্র্ব’র প্রাথর্মক েমবায় ের্মর্ি ও পল্লী উন্নয়ন দবলর েদস্যরা শীষ ড ের্মর্িেমূবহর োবথ েম্পিৃ 

প্রথবক আথ ড-োমার্জক উন্নয়দন যুেপৎ ভূধমকা রাখদে।  

বিডমান েরকাবরর রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবাং র্বেজনীনভাবব গৃহীি ও অনুসৃি প্রটকেই উন্নয়ন অভীি (Sustainable 

Development Goals)-প্রক সুর্বববচনায় প্ররবখ েরকার প্র  উন্নয়ন অর্ভ াত্রা সূচনা কবরবি এবাং প্র  অেম্য গর্িিারায় 

বাাংলাবদশ এর্গবয় চবলবি, র্বআরর্র্র্ব প্রে গর্িবি প্রাণ যুি কবরবি। জাধতর ধপতার ক্ষুিা-োধরদ্র-অধশ্ষণা এবাং বঞ্চনামুি 

‘বসানার বাাংলাদেশ’ ধবধনম ডাদনর লাধলত স্বপ্ন বাস্তবায়দন ধবআরধডধব’র কমী ও সুফলদিােীরা একাত্ম হদয় কাজ করদে। 
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2. রূপকো (Vision), অডভেক্ষয (Mision), 

শকৌেেগত উসেশ্য এবং কা মাবেী 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 রূপকো (Vision): 

 

“মানব েংগঠন ডভডত্তক উ্ত পল্লী” 

2.2 অডভেক্ষয (Mision): 

 

স্থানীয় জনবগাষ্ঠীবক োংগঠিি কবর প্রর্শক্ষণ, 

মূলিন সৃজন, আধুর্নক প্রযুর্ি,র্বদ্যমান সুব াগ 

ও েম্পবদর েমর্ন্বি ব্যবস্থাপনার মাধ্যবম 

আত্মর্নভডরশীল পল্লী। 

 

২.৪  কা ডাবর্ল (Functions): 

 আনুষ্ঠার্নক ও অনানুষ্ঠার্নক মানব োংগঠন 

সৃর্ি; 

 মানর্বক ও দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্শক্ষণ; 

 উপকারবভাগীবদর মূলিন সৃর্ি ও ব্যবস্থাপনা; 

 কৃর্ষ ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ র্বিরণ ও ব্যবস্থাপনা; 

 র্বর্ভন্ন অাংশীজনবদর (Stakeholder) 
মাবে পল্লী উন্নয়ন কা ডক্রবমর েমন্বয়োিন; 

 পল্লী উন্নয়ন ও দার্রদ্রয র্ববমাচন র্বষয়ক 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

 গ্রামীণ প্রনর্তবত্বর র্বকাশ ও নারীর ক্ষমিায়ন; 

 কৃর্ষর উৎপাদনশীলিা বৃর্ির লবক্ষয 

প্রেচ েেহ ও অন্যান্য আধুর্নক কৃর্ষ 

প্রযুর্ি হস্তান্তর ও েম্প্রোরণ এবাং অপ্রিান 

শস্য উৎপাদবন েহায়িা; 

 সুফলবভাগীবদর উৎপার্দি পবের র্বপণন 

োংব াগ স্থাপবনর মাধ্যবম পল্লী উৎপাদন 

বৃর্ি ও পল্লী পবের প্রোর; 

 স্থানীয় উন্নয়বন জনগবনর অাংশগ্রহবণর  

সুব াগ সৃর্ি  এবাং জার্িগঠনমূলক র্বর্ভন্ন 

দপ্তবরর োবথ গ্রামীণ জনবগাষ্ঠীর োংব াগ 

স্থাপন ও প্রদত্ত প্রেবার েমন্বয়। 

 

2.3 শকৌেেগত উসেশ্যেমূহ (Strategic 

Objectives): 

 েদস্যবদর আর্থ ডক প্রেবাভুর্ি; 

 মানব েম্পদ উন্নয়ন; 

 কৃর্ষ উৎপাদন বৃর্িবি আধুর্নক প্রযুর্ির 

েম্প্রোরণ; 

 পল্লীর দর্রদ্র জনবগাষ্ঠীর েক্ষমিা উন্নয়ন; 

 পল্লীর জনগবনর কম ডোংস্থান সৃর্ি। 
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3. প্রাডতষ্ঠাডনক কাঠাসমািঃ 

 

 3.1 বাংোসিে শগসজট, অডতডরক্ত,মাি ম ৭,২০১৮ 
 

েরকাসরর ডেদ্ধাি আসোসক, Bangladesh Rural Development Board Ordnance, 1982 

রডহতক্রসম উহা পডরমাজমন পূব মক েময়াপস াগী কডরয়া পুনিঃপ্রণয়নকরা েমীিীন ও প্রসয়জনীয়। শেসহতুা্ এসতািারা ডনম্মরুপ আইন 

করা হইেিঃ- 
 

১। েংডক্ষপ্ত ডেসরানাম ও প্রবতমনিঃ এই আইন বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম আইন, ২০১৮ নাসম অডভডহত হইসব। 

  

3.2 শবাসি মর গঠন, ইতযাডি- (১) ডনম্নবডণ মত েিস্য েমিসয় শবাি ম গঠিত হইসব, ো- 
 

ক) স্থানীয় েরকার,পল্লী উ্য়ন ও েমবায় মন্ত্রণােসয়র িাডয়সত্ব ডনসয়াডজত মন্ত্রী,ড ডন উহার শিয়ারম্যানও হইসবন; 

খ) স্থানীয় েরকার,পল্লী উ্য়ন ও েমবায় মন্ত্রণােসয়র প্রডতমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, ডি োসকন,ভাইে-শিয়ারম্যানও হইসবন; 

গ) েডিব, পল্লী উ্য়ন ও েমবায় ডবভাগ, পিাডধকারবসে; 

ঘ) পল্লী উ্য়ন ডবেসয় িাডয়ত্বপ্রাপ্ত পডরকোনা কডমেন এর েিস্য, পিাডধকারবসে; 

ঙ) মহাপডরিােক, বাংোসিে পল্লী উ্য়ন একাসিমী,কুডমল্লা,পিাডধকারবসে; 

ি) মহাপডরিােক, বাংোসিে পল্লী উ্য়ন একাসিমী,বগুো,পিাডধকারবসে; 

ে) মহাপডরিােক, বঙ্গবন্ধু িাডরদ্র্য ডবসমািন ও পল্লী উ্য়ন একাসিমী,পিাডধকারবসে; 

জ) ডনবন্ধক ও মহাপডরিােক, েমবায় অডধিপ্তর,পিাডধকারবসে; 

ঝ) কৃডে মন্ত্রণােয় কর্তমক মসনানীত উক্ত মন্ত্রণােসয়র যুগ্ম েডিব পিম মািার ডনসম্ন নসহন এমন একজন প্রডতডনডধ; 

ঞ) মৎস্য ও প্রাণীেম্পি মন্ত্রণােয় কর্তমক মসনানীত উক্ত মন্ত্রণােসয়র যুগ্ম-েডিব পিম মািার ডনসম্ন নসহন এমন একজন 

প্রডতডনডধ; 

ট) অে ম ডবভাগ কর্তমক মসনানীত উক্ত মন্ত্রণােসয়র যুগ্ম-েডিব পিম মািার ডনসম্ন নসহন এমন একজন প্রডতডনডধ; 

ঠ) স্থানীয় েরকার ডবভাগ কর্তমক মসনানীত উক্ত মন্ত্রণােসয়র যুগ্ম-েডিব পিম মািার ডনসম্ন নসহন এমন একজন প্রডতডনডধ; 

ি) উপসজো শকন্দ্রীয় েমবায় েডমডত বা োনা শকন্দ্রীয় েমবায় েডমডতর জাতীয় শ িাসরেন এর শিয়ারম্যান, পদাহিকারবক্ষ্ল; 

ঢ) উপসজো শকন্দ্রীয় েমবায় েডমডত বা োনা শকন্দ্রীয় েমবায় েডমডতশ্রক আডে মক েহায়তা প্রিানকারী প্রধান 

প্রডতষ্ঠানেমূহ হইসত েরকার কর্তমক মসনানীত একজন েিস্য; 

ণ) মিাপহরচালক,বাংলাক্ষ্দশ পল্লী উন্নয়ন শ্রবাি ম,পদাহিকারবক্ষ্ল ,হিহন উিার সদস্য সহচবও িইক্ষ্বন; 

    (২) উপ-িারা (১) এর দফা (ক) এর উক্ষ্েশ্য পূরণকক্ষ্ে, মন্ত্রী অনুপহিহিক্ষ্ি প্রহিমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রডতমন্ত্রী উভয়সয়র 

অনুপডস্থডতসত উপমন্ত্রী িহদ থাক্ষ্কন এবং মন্ত্রী ও প্রহিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী সকক্ষ্লর অনুপডস্থহিক্ষ্ি পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় ডবভাসগর সহচব শ্রচয়ারম্যাক্ষ্নর দাহয়ত্ব পালন কহরক্ষ্বন। 

 

বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম (ডবআরডিডব) এর পডরিােনা পয়মসির 49 তম েভা 
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4. োংগঠডনক কাঠাসমা: 

 

ডবআরডিডব’র েকে কা মক্রম মহাপডরিােসকর োডব মক তত্ত্বাবধাসন পডরিাডেত হয়। প্রধান কা মােয় ও মাঠ কা মােয় েম্বডেত ‘ডি-

স্তর’ ডবডেষ্ট প্রোেডনক ব্বস্থার মােসম েকে কা মক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। েসরজডমন ডবভাসগর তত্ত্বাবধাসন মাঠ প মাসয়র 

কা মক্রম পডরিাডেত হয়। মাঠ প মাসয়র কা মােসয়র মসে রসয়সে শজোিপ্তর ও উপসজো িপ্তর। উপসজো িপ্তর মাঠ প মাসয় 

কা মক্রম বাস্তবায়ন ও েরােডর জনগসণর শেবা প্রিান কসর। েিরিপ্তর ও উপসজো িপ্তসরর মসে শেতুবন্ধন ডহসেসব কাজ কসর 

শজোিপ্তর। ডবভাগীয় প মাসয় ডবআরডিডব’র িপ্তর শখাোর কা মক্রম িেমান রসয়ে।কো/কমূ মডিেমূসহর আোিা িপ্তর অ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 েির িপ্তর 

ডবআরডিডব’র েিরিপ্তর  ঢাকায় অবডস্থত। েিরিপ্তসর  েসরজডমন 

ডবভাগ, প্রোেন ডবভাগ, অে ম ও ডহোব ডবভাগ, পডরকোনা ডবভাগ এবং 

প্রডেক্ষণ ডবভাগেহ শমাট ৫টি ডবভাগ রসয়সে। প্রডতটি ডবভাগ একজন 

পডরিােসকর শনর্তসত্ব পডরিাডেত হয়। যুগ্মপডরিােক, উপপডরিােক, 

েহকারী পডরিােক ও অোে কম মিাডরবৃন্দ পডরিােকসির ডবভাগ 

পডরিােনায় েহায়তা কসরন। এোোও েিরিপ্তসর  ডবআরডিডব কর্তমক 

বাস্তবায়নাধীন ডবডভ্ প্রকো/কমূ মডিেমূসহর আোিা িপ্তর রসয়সে। 

4.2 শজো িপ্তর 

শিসের ৬৪টি প্রোেডনক শজোয় ডবআরডিডব’র শজোিপ্তরেমূহ অবডস্থত। শজোিপ্তসরর প্রধান 

ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন কসরন একজন উপপডরিােক। তাঁসক েহস াডগতা কসরন একজন উপপ্রকো 

পডরিােক (৩০ টি শজোয়), একজন ডহোবরক্ষক ও অোে কম মিাডরবৃন্দ। শজোিপ্তরেমূসহর 

প্রধান কা মক্রম হসো শজো প্রোেন ও শজো প মাসয় অোে জাডত গঠনমূেক প্রডতষ্ঠাসনর োসে 

েমিয়োধন, শজোর বাডে মক কম মপডরকোনা প্রস্তুত, উপসজোিপ্তসরর কা মক্রম েমিয়, তিারডক 

ও পডরবীক্ষণেহ অোে কাজ এবং েিরিপ্তর ও উপসজোিপ্তসরর মসে শেতুবন্ধন ডহসেসব কাজ 

করা ।  

4.3 উপসজো িপ্তর 

শিসের প্রোেডনক ডবোসের েব মডনম্ন স্তর উপসজোসত ডবআরডিডব’র উপসজো িপ্তর অবডস্থত। বতমমাসন 

ডবআরডিডব’র উপসজো িপ্তসরর েংখ্যা ৪8৯টি। উপসজো িপ্তসরর প্রধান ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন কসরন 

উপসজো পল্লী উ্য়ন কম মকতমা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওসক োডব মক েহস াডগতা করার জে রসয়সে 

েহকারী পল্লী উ্য়ন কম মকতমা (এআরডিও), ডহোবরক্ষক ও ডবডভ্ প্রকো/কম মসুডির কম মিাডরবৃন্দ। উপসজো 

িপ্তসরর প্রধান কাজ হসো স্থানীয় প মাসয় জন অংেীিাডরত্বমূেক কম মপডরকোনা প্রণয়ন, েিরিপ্তসরর ডনসি মেনা 

ডবভাগ/েংস্থা, স্থানীয় েরকার ও ডবআরডিডবর মসে েমিয়োধন। 
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4.4 ডবআরডিডব’র অগ্র মাসনাগ্রাম 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      মহাপডরিােক 

  

 

উপপডরিােক (জনেংস াগ) 
েহকারী পডরিােক (জনেংস াগ) 

 পডরিােক (েসরজডমন)  পডরিােক (প্রোেন) 

 

 

 

 

 পডরিােক (পডরকোনা)  পডরিােক (অে ম) পডরিােক 

(প্রডেক্ষণ) 
পডরিােক 

(ডবআরডিটিআই

) 

যুগ্ম-পডরিােক 

(প্রোেন) 

উপপডরিােক 

(প্রোেন) 

 েহকারী পডরিােক 

প্রোেন-1.2 
েহকারী পডরিােক 

েমিয় 

যুগ্ম-পডরিােক 

অে ম ও ডহোব 
যুগ্ম-পডরিােক 

ডনরীক্ষা ও পডরিে মন 

  উপপডরিােক 

  অে ম ও বাসজট 
  উপপডরিােক 

ডহোব 

উপপডরিােক 

পডরিে মন 

উপপডরিাক 

   ডনরীক্ষা 

েহকারী পডরিােক 

অে ম ও বাসজট-1,2 
 

েহকারী পডরিােক 

ডহোব-1.2 
েহকারী পডরিােক 

ডনরীক্ষা-1,2 

েহকারী পডরিােক 

পডরিে মন-1,2 

যুগ্ম-পডরিােক 

েমবায়, ঋণ ও 

বাজারজাতকরণ 

 
শজো অড ে 

উপপডরিােক-64টি  
 

উপসজো িপ্তর 

উপসজো পল্লী উ্য়ন কম মকতমা 

 (ইউআরডিও)-485 

উপপডরিােক 

েমবায় 

উপপডরিােক 

বাজারজাতকরণ 

উপপডরিােক 

ঋণ 

উপপডরিােক 

শেি 

েহকারী পডরিােক 

েমবায়-1,2 

েহকারী পডরিােক 

বাজারজাতকরণ-1,2 

  েহকারী পডরিােক 

ঋণ-1,2 

েহকারী পডরিােক 

শেি ওএেএেডপ-1 

যুগ্ম-পডরিােক 

েম্পোরণ ও  

ডবসেে প্রকো 

উপপডরিােক 

েম্পোরণ 

উপপডরিােক 

ডবসেে প্রকো 

েহকারী পডরিােক 

েম্পোরণ-1,2 

েহকারী পডরিােক 

ডবসেে প্রকো-1,2 

   যুগ্ম-পডরিােক 

মউ 

উপপডরিােক 

মউ 

েহকারী পডরিােক 

মউ 

      যুগ্ম-পডরিােক 

 ডনম মাণ 

     যুগ্ম-পডরিােক  

     গসবেণা, মূল্যায়ন 

ও পডরবীক্ষণ   

    

আরইএম 

উপপডরিােক 

পডরকোনা 

েহকারী পডরিােক 

পডরকোনা-1,2 

উপপডরিােক 

ডনম মাণ 

েহকারী পডরিােক 

ডনম মাণ-1,2 

উপপডরিােক 

প্রডেক্ষণ 

উপপডরিােক 

টি.এম.ডপ.এে 

েহকারী  

পডরিােক 

প্রডেক্ষণ 

েহকারী  

পডরিােক 

টি.এম.ডপ.এে 

আটিি 

 

ডেডনয়র অনুসিষ্টা/ 

যুগ্মপডর: প্রোেন-1,  

প্রডেক্ষণ ও ডরোি ম-1 

অনুসিষ্টা/ 

উপপডরিােক-8 

উপপডরিােক 

গসবেণা ও মূল্যায়ন 

েহকারী পডরিােক 

গসবেণা-1 ও মূল্যায়ন-1 

 

উপপডরিােক 

পডরবীক্ষণ 

 েহকারী পডরিােক 

পডরবীক্ষণ-1,2 

   োইসব্ররীয়ান-1 
 

োইসব্ররী 

েহকারী-1 

  উপপডরিােক 

 শপ্রাগ্রাডমং 

 গসবেণা কম মকতমা-2 

  উপ-েহকারী প্রসকৌেেী-5 
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4.4  ডবআরডিডব’র রাজস্ব বাসজট এবং ডবডভ্ প্রকো ও কম মসূডির 30 জুন, ২০১৮ তাডরসখর জনবে 

 

ক্রিঃ নং ডববরণ অনুসমাডিত পি কম মরত শূণ্যপি 

1 রাজস্ব 3,391 2,237 1,154 

2 উপসজো শকন্দ্রীয় েমবায় েডমডত (ইউডেডেএ) 2,130 2,130 00 

3 অংেীিাডরত্বমূেক পল্লী উ্য়ন প্রকো (ডপআরডিডপ-৩) 639 88 551 

4 উত্তরঞ্চসের িডরদ্র্সির কম মেংস্থান ডনডিতকরণ কম মসূডি 

(উিকডনক) 

125 125 00 

5 গাইবান্ধা েমডিত পল্লী িাডরদ্র্য দূরীকরণ প্রকো 30 1 29 

6 পল্লী জীডবকায়ন প্রকো (পজীপ) 2,477 2,282 195 

7 িডরদ্র্ মডহোসির জে েমডিত পল্লী কম মেংস্থান েহায়তা প্রকো 

(ইসরেসপা) 

351 323 28 

8 পল্লী িাডরদ্র্য ডবসমাবিন কম মসূডি (পিাডবক) 1,075 948 127 

9 পল্লী প্রগডত প্রকো 964 558 406 

10 উৎপািনমুখী কম মস্থান কম মসূডি (ডপইডপ) 670 588 82 

11 েমডিি িাডরদ্র্য ডবসমািন কম মসূডি (েিাডবক) 1,467 887 580 

12 মডহো ডবত্তহীন শকন্দ্রীয় উ্য়ন েডমডত (মডবসকউে) 40 27 13 

শমাট 13,359 10,194 3,165 
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                                                                            শজোয় ডবআরডিডব’র িেমান প্রকো/কম মসূডির েংখ্যা 

 

 

  

 

 

 

64 টি উপপডরিােসকর কা মােয় 

489 টি উপসজো পল্লী উ্য়ন কম মকতমার কা মােয় 

 

5. ডবআরডিডব’র কা মক্রসমর ডবস্তৃডত 
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১ পডর 

শজোয় ডবআরডিডব’র িেমান প্রকো/কম মসূডির েংখ্যা 

 

শজো প্রকে/কম মসূডি েংখ্যা শজো প্রকে/কম মসূডি েংখ্যা 

ঢাকা ডবভাগ    

ঢাকা 13 বডরোে হবভাগ  

 ডরিপুর 11 বরগুনা 12 

টাংগাইে 14 বডরোে 14 

ময়মনডেংহ 11 শভাো 13 

ডকসোরগঞ্জ 11 ঝােকাঠি 8 

েডরয়তপুর 10 পটুয়াখােী  14 

গাজীপুর 12 ডপসরাজপুর 11 

শগাপােগঞ্জ 12 িট্টগ্রাম ডবভাগ  

জামােপুর 14 িট্টগ্রাম 13 

মািরীপুর 10 ব্রাহ্মণবাডেয়া 10 

মাডনকগঞ্জ 13 শ নী 9 

মুডন্সগঞ্জ 12 কুডমল্লা 14 

নারায়ণগঞ্জ 9 িাঁিপুর 10 

শনত্রসকাণা 9 কক্সবাজার 11 

রাজবােী  9 েক্ষীপুর 11 

শেরপুর 11 শনায়াখােী 11 

নরডেংডি 11 খাগোেডে 7 

রাজোহী ডবভাগ  বান্দরবন 8 

ডেরাজগঞ্জ 10 রাঙ্গামাটি 9 

বগুো 12 খুেনা ডবভাগ  

জয়পুরহাট 8 চুয়ািাঙ্গা 12 

নওগাঁ 10 বাসগরহাট 13 

নাসটার 10  সোর 11 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 9 ডঝনাইিহ 12 

পাবনা 11 খুেনা 8 

রাজোহী 12 মাগুো 9 

রংপুর ডবভাগ  কুডষ্টয়া 13 

ডিনাজপুর 12 শমসহরপুর 11 

গাইবান্ধা 14 নোইে 10 

কুডেগ্রাম 14 োতক্ষীরা 9 

োেমডনরহাট 10 ডেসেট ডবভাগ  

নীে ামাডর 13 হডবগঞ্জ 10 

পঞ্চগে 10 সুনামগঞ্জ 11 

ঠাকুরগাঁও 6 ডেসেট 10 

রংপুর 13 শমৌেভীবাজার 12 
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6. এক নজসর ডবআরডিডব’র অজমনেমূহ 

 

ক্রিঃ নং কা মক্রসমর ধরন ও নাম 2017-18 অগ্রগডত ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

ক) েংগঠডনক 

1 মানব েংগঠন (েংখ্যা) 1,718 1,60,720 

২ েিস্য (জন) 83,599 46,23,557 

খ) মুেধন ও ঋণ             

৩ শেয়ার মূেধন                       (েক্ষ টাকা) 992.19 12740.67 

৪ েঞ্চয় আমানত                      (েক্ষ টাকা) 5630.15 55483.47 

৫  ঋণ ডবতরণ                          (েক্ষ টাকা) 125286.16 1545962.33 

৬ ঋণ আিায়                           (েক্ষ টাকা) 116028.95 1৩৯6৪২৩.৮৩ 

৭ ঋণ গৃহীতা েিস্য   (জন) 4,42,846 67,65,560 

গ) প্রডেক্ষণ (সু েসভাগী) 

৮  িক্ষতা উ্য়ন 175971 901405 

৯ মানডবক উ্য়ন 453460 2028575 

ঘ) েম্প্রোরণ 

১০ বৃক্ষ শরাপন                               (েক্ষটি) 204.11 2575.08 

১১ মৎস্য িাে                              ( েক্ষটি) 11.57 4606.49 

১২ গৃহপাডেতপশুপাডখরটিকা              (েক্ষটি) 2.89 3225.08 

১৩ উ্ত চুডল্ল স্থাপন                      ( েক্ষ টি) 0.08 5.07 

১৪ জেবদ্ধ পায়খানা                        (েক্ষটি) 0.35 22.60 

১৫ ক্ষুদ্র্ অবকাঠাসমা     (েংখ্যা- ডপআরডিডপ-৩) 3,539 4,548 

ডবআরডিডব’র মডহো উ্য়ন অনুডবভাসগর, োগেনাইয়া, শ নীর, িডক্ষণ বল্লভপুর মডহো িসের েিস্য কাডনজ  াসতমার গরুর খামার। 
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৩.২ বাডে মক কম মেম্পািন চুডক্ত 

   

েরকাসরর রূপকো 2021 শটকেই উ্য়ন েক্ষযমাত্রা অজমন এবং 2021 এর মসে মেম আসয়র শিে ও 2041 এর মসে উ্ত শিে 

গঠসনর েসক্ষয স্বিতা ও িায়বদ্ধতা বৃডদ্ধ, েম্পসির  ো ে ব্বহার ডনডিতকরণ এবং প্রডতষ্ঠাডনক েক্ষমতা উ্য়সনর জে 2014-2015 

অে মবের হসত বাডে মক কম মেম্পািনা চুডক্ত ও কম মেম্পািন ব্বস্থাপনা পদ্ধডত িালু হয়। তার ধারাবাডহকতায় বাংোসিে পল্লী উ্য়ন 

শবাসি মর মহাপডরিােক এবং পল্লী উ্য়ন ও েমবায় ডবভাসগর েডিসবর মসে 2018-2019 অে মবেসরর বাডেক কম মেম্পািনা চুডক্ত 

স্বাক্ষডরত হসয়সে। এ োোও ডবআরডিডব’র শজো প মসয়র উপপডরিােক ও ডবআরডিডব’র মহ্পডরিােসকর মসে এবং উপসজো পল্লী 

উ্য়ন অড োর ও শজো প মাসয়র উপপডরিােকসির মসে বাডেক কম মেম্পািন চুডক্ত স্বাক্ষডরত হসয়সে। উসল্লখ্য, 2017-2018 

অে মবেসরর ডবআরডিডব’র বাডে মক কম মেম্পািন চুডক্তর অজমন“অোধারণ” মসম ম মন্ত্রণােয় কর্তমক মিব্ করা হসয়সে।  

 

 

হবআরহিহব’র মিাপহরচালক পল্লী উ্য়ন ও েমবায় ডবভাসগর সহচব মক্ষ্িাদক্ষ্য়র সাক্ষ্থ এবং সহচব মক্ষ্িাদয় স্থানীয় েরকার, পল্লী উ্য়ন 

ও েমবায় মন্ত্রণােসয়র মাননীয় মন্ত্রী মক্ষ্িাদক্ষ্য়র সাক্ষ্থ বাহষ িক কম মেম্পািন করসেন 
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ডবআরডিডব’র 2017-2018 অে মবেসর বাডেক কম মেম্পািন চুডক্তর অজমন, 2018-2019 অে মবেসরর েক্ষয মাত্রা এবং 2019-2020 ও 

2020-2021 অে মবেসরর প্রসক্ষপন ডনসম্ন শিয়া হসোিঃ 

 

শ্রকৌশলগি 

উক্ষ্েম্য 

শ্রকৌশল 

উক্ষ্েক্ষ্শ্যর 

মান 

কািক্রম কম মসম্পাদন সূচক একক কম মস্পাদন 

সূচক্ষ্কর 

মান 

প্রকৃি অজন 

১৭-১৮ 

লযেমাত্রা 

হনণ ময়ক 

মান  

১৮-১৯ 

প্রক্ষ্যপন 

১৯-২০ 

প্রক্ষ্যপন 

২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সদস্যক্ষ্দর 

আহথ িক 

শ্রসবাভুহি 

৪২ সদস্যক্ষ্দর হনজস্ব 

মূলিন (ক্ষ্শয়ার ও 

সঞ্চয়) বৃহি 

১.১.১ জমাকৃি সঞ্চয় শকাটি 

টাকা 

6 29.00 29.00 30.00 31.00 

১.১.২ ক্রয়কৃি শ্রশয়ার শকাটি 

টাকা 

5 4.20 4.20 4.30 4.40 

১.২ সদস্যক্ষ্দর 

মাক্ষ্ে সিজ শক্ষ্ি 

ঋণ হবিরণ 

১.২.১ ঋণ গ্রিীিা সদস্য শকাটি 

টাকা 

5 3.85 3.85 3.90 4.00 

১.২.২হবিরণকৃি ঋণ শকাটি 

টাকা 

6 1015.00 1065.0

0 

1070.0

0 

1080.00 

১.২.৩ আদায়কৃি ঋণ শকাটি 

টাকা 

5 970.00 1033.0

0 

1040.0

0 

1050.00 

১.২.৪ বাৎসহরক ঋণ আদাক্ষ্য়র িার % 3 95.57% 97% 97% 97% 

১.২.৫ শ্রেলঅপী ঋক্ষ্ণর পহরমান শকাটি 

টাকা 

2 368.00 350.50 349.00 350.00 

১.৩ 

আয়বিনমূলক 

কমকাক্ষ্ে 

অংশগ্রিন 

১.৩.১ আয়বিনমূলক কমকাক্ষ্ে 

হনক্ষ্য়াহজি মহিলা 

জন 

েক্ষ 

5 2.15 2.15 2.16 2.17 

১.৩.২আয়বিনমূলক কমকাক্ষ্ে 

হনক্ষ্য়াহজি পুরুষ 

জন 

েক্ষ 

5 1.63 1.63 1.64 1.65 

২. মানব 

সম্পদ 

উন্নয়ন 

১৩ ২.১ সমবায় 

সহমহি ও 

অনানুষ্ঠাহনক 

দক্ষ্লর সদস্যক্ষ্দর 

মাক্ষ্ে উদু্বিকরণ 

আয়বধূনমূলক 

প্রহশযণ প্রদান 

২.১.১ আয়বিনমূলক প্রহশযণ 

গ্রিণকারী উপকারক্ষ্ভাগীর সংখ্যা 

জন 

েক্ষ 

5 0.47 0.25 0.51 0.52 

 ২.২ শ্রসহমনার 

কমশালার মাধ্যক্ষ্ম 

প্রচার/হবস্তার 

২.১.২উদু্বিকরণ মূলকপ্রহশযণ 

গ্রিণকারীর সংখ্যা 

জন 

েক্ষ 

4 1.37 1.47 1.48 1.49 

২.১.৩অকৃহষ পণ্য হবপণ টাকা 

েক্ষ 

2 200.00 240.00 250.00 260.00 

২.২.১আক্ষ্য়াহজি শ্রসহমনার কমশালার 

সংখ্যা 

েংখ্যা 2 35 35 42 45 

৩.পল্লী 

জনক্ষ্গাহষ্ঠর 

সযমিা 

উন্নয়ন 

১২ ৩.১ সমবায় 

সহমহি ও 

অনানুষ্ঠাহনক 

দক্ষ্লর সদস্যক্ষ্দর 

মাধ্যক্ষ্ম জনগনক্ষ্ক 

সংগঠিি করা।  

৩.২ সংগঠিি 

সমবায় সহমহি 

অহিট 

৩.১.১ সমবায় সহমহি সহক্রয়করন েংখ্যা 4 00 479 485 490 

৩.১.২ গঠিি অনানুষ্ঠাহনক দল েংখ্যা 4 501 501 502 505 

৩.২.১ অহিটকৃি প্রাথহমক সমবায় 

সহমহি 

েংখ্যা 4 24000 24000 25000 26000 

৪. 

সম্প্রসারণমূ

লক 

কািক্রম 

০৮ ৪.১ ক্ষুদ্র 

অবকাঠাক্ষ্মা 

হণমান 

৪.২ইউহসহসএম 

৪.১.১ হভহিহস স্কীন বাস্তবায়ন 

(হপআরহিহপ-৩) 

েংখ্যা 4 2623 3000 3100 1600 

৪.২.২ ইউহসহসএম সম্পন্নকরণ 

(হপআরহিহপ-৩) 

েংখ্যা 4 4800 6000 6500 3500 
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                8. ডবআরডিডব’র ডবভাগীয় কা মক্রম 

 

ডবআরডিডব’র োমডগ্রক কা মক্রম পাঁিটি ডবভাসগর েমিসয় পডরিাডেত হসয় োসক। এ োোও মহাপডরিােসকর ডনজস্ব িপ্তর রসয়সে। 

 

 মহাপডরিােক মসহািসয়র িপ্তর 

 প্রোেন ডবভাগ 

 অে ম ডবভাগ 

 েসরজডমন ডবভাগ 

 পডরকোনা ডবভাগ 

 প্রডেক্ষণ ডবভাগ 
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8.১ মহাপডরিােসকর িপ্তর 

 

ডবআরডিডব’র েিরিপ্তর পল্লী ভবসনর ডিতীয় তোয় মহাপডরিােসকর িপ্তর অবডস্থত। এ িপ্তসর মহাপডরিােসকর একাি েডিব, 

একজন একাি েহকারী, একজন কডম্পউটার অপাসরটর ও ডতনজন অড ে েহায়ক মহাপডরিােসকর েকে কাসজ েহস াডগতা 

কসর োসকন। এোো জনেংস াগ ও েমিয় োখাটি েরােডর মহাপডরিােসকর ডনয়ন্ত্রসণ কা ম েম্পািন কসর োসক। 

 

8.2 জনেংস াগ ও েমিয় োখা 

 

জনেংস াগ ও েমিয় োখা মহাপডরিােসকর ডনয়ন্ত্রণ ও ডনসি মেনা অনুোসর একজন উপপডরিােসকর শনর্তসত্ব পডরিাডেত হয়। এ 

োখা শবাসি মর পসক্ষ বডহ মমুখী জনেংস াগ এবং ডবআরডিডব’র ডবডভ্ ডবভাগ/োখার োসে আিিঃস াগাস াগ শরসখ োডব মক 

েমিয়সকর িাডয়ত্ব পােন কসর। জনেংস াগ ও েমিয় োখা ডনম্নবডণ মত কা মাডি েম্পািন কসর োসক- 

 

 ডবআরডিডব’র পডরিােনা পে মসির েভা আহবাসন মহাপডরিােক মসহািয়সক েহায়তা, কা মডববরণী প্রণয়ন ও শপ্ররণ; 

 েির িপ্তসরর মাডেক েমিয় েভা, শজোর উপপডরিােকগসণর েসম্মেন এবং জাতীয় ও অভযিরীণ প মাসয় অনুডষ্ঠত 

েকে প্রকার েভা অনুষ্ঠাসনর ব্বস্থাপনা ও েমিয়; 

 েংবাি মােসমর োসে শ াগাস াগ রক্ষা ও েমিয় এবং জাতীয় তিডনক পডত্রকায় প্রকাডেত ডবআরডিডব েংক্রাি  েকে 

প্রকার েংবাি/তথ্য েংগ্রহ ও েংরক্ষণ; 

 জাতীয় েংেসির ডবডভ্ প্রসের জবাব ততডর ও শপ্ররণ এবং ডবডভ্ মন্ত্রণােয় েম্পডকমত স্থায়ী কডমটির েভার ডেদ্ধাি 

বাস্তবায়সনর অগ্রগডতর প্রডতসবিন ততডর ও শপ্ররণ; 

 মন্ত্রণাসয় অনুডষ্ঠত মাডেক েমিয় েভার কা মপত্র ততডর এবং েংডিষ্ট ডবভাসগ শপ্ররণ; 

 তথ্য অডধকার আইসনর আওতায় তথ্য েরবরাসহর শ াকাে পসয়ন্ট ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন; 

 শুদ্ধািার শকৌেে বাস্তবায়সনর েসক্ষয শ াকাে পসয়ন্ট ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন; 

 ডবআরডিডব’র অনোইন ডনউজসেটার “ডবআরডিডব ই-বুসেটিন” েম্পািনা ও প্রকাে 

 
সদর দপ্তক্ষ্র মাহসক সমন্বয় সভায় মিাপহরচারক মক্ষ্িাদয় 
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9. প্রোেন ডবভাগ 

 

 

 

 

 

 
 

শমািঃ হাোনুে ইেোম, এনডিডে 

পডরিােক (প্রোেন) 
 

প্রোেন ডবভাসগর অেতম কাজ হসো ডবআরডিডব’র োংগাঠডনক কাঠাসমার আওতায় মানবেম্পি পডরকোনা (Human 

Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্বস্থাপনা। পি সৃজন, ডনসয়াগ, পসিা্ডত, বিডে, ডেসেকেন শগ্রি/টাইমসেে প্রিান, 

িাকুডর স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণােসয় প্রোেডনক ডবেসয় ডবডভ্ প্রডতসবিন শপ্ররণ ইতযাডি কা ম েম্পািন  প্রোেন ডবভাসগর আওতায় 

েম্পাডিত হসয় োসক। এ ডবভাসগ একটি অনুডবভাসগর আওতায় পাসে মাসনে োখা ও োধারণ পডরি মা োখা নাসম ২টি োখা 

রসয়সে। পডরিােক (প্রোেন) ডবভাসগর প্রধান এবং একজন যুগ্মপডরিােসকর অধীসন দুইজন উপপডরিােক  দুইটি োখার িাডয়ত্ব 

পােন কসরন। উপপডরিােকসির েহায়তা করার জে োখােমূসহ রসয়সে েহকারী পডরিােক ও অোে কম মিাডরবৃন্দ। প্রোেন 

ডবভাসগর োখা ডভডত্তক উসল্লখস াগ্য কা মক্রম ডনম্নরূপিঃ 
 

 

9.1 পাসে মাসনে োখা 
 

 কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর ডনসয়াগ, বিেী, পসিা্ডত, িাকুডর স্থায়ীকরণ ও শগ্রসিেন তাডেকা েংক্রাি কা মক্রম; 

 কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর টাইমসেে, ডেসেকেন শগ্রি ও উচ্চতর শগ্রি প্রিান েংক্রাি কা মক্রম; 

 আইন/ডবডধ, িাকুডর প্রডবধানমাো েংক্রাি খেো প্রণয়ন কা মক্রম; 

 প্রোেডনক ডবোে, স্তরডভডত্তক েংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পি সৃজন প্রভৃডত মন্ত্রণােসয়র োসে পত্রস াগাস াগ; 

 জনবে েংক্রাি ডবডভ্ প্রডতসবিন প্রণয়সনর পর েংডিষ্ট মন্ত্রণােয়, িপ্তর ও েংস্থায় শপ্ররণ; 

 কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর ডেক্ষা, ডবসিে ভ্রমণ, ছুটি, শপনেন েংক্রাি আসিে জাডর; 

 কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর বাডে মক শগাপনীয় প্রডতসবিন ও িাকুডরকােীন তথ্য েংগ্রহ; 

 কল্যাণ তহডবে, পডরবার ডনরাপত্তা তহডবে, শগাষ্ঠীবীমা েংক্রাি প্রোেডনক কা মাডি েম্পািন। 
 

ডবআরডিডব’র রাজস্ব বাসজসটর আওতায় জনবে (30 জুন, 2018) 

ক্রিঃ 

নং 

অনুসমাডিত পসির নাম অনুসমাডিত পসির 

েংখ্যা  

কম মরত েংখ্যা 

 

শূণ্যপসির েংখ্যা 

 

1 মহাপডরিােক 1 1 0 

2 পডরিােক 6 5 1 

3 যুগ্মপডরিােক/ডেডনয়র উপসিষ্টা 10 1 9 

4 উপপডরিােক/অনুসিষ্টা 92 79 13 

5 উপ-প্রকো পডরিােক/ডিডপডপ 30 20 10 

6 েহকারী পডরিােক 39 33 6 

7 উপসজো পল্লী উ্য়ন কম মকতমা 489 369 120 

8 ম্যসনজার 1 0 1 

9 োইসব্রডরয়ান 2 1 1 

10 আটি মি 2 2 0 

11 েহকারী শপ্রাগ্রামার 1 1 0 

12 েহকারী শমইসনসটোন্স ইডঞ্জডনয়ার 1 1 0 

13 েহকারী পল্লী উ্য়ন কম মকতমা 602 415 187 

14 গসবেণা কম মকতমা 6 5 1 

15 গসবেণা েহকারী 1 0 1 

16 প্রোেডনক কাম ডহোব রক্ষণ কম মকতমা 1 0 1 

17 ডহোব রক্ষণ কম মকতমা 1 0 1 

18 উপেহকারী প্রসকৌেেী 5 4 1 

19 কযাসমরাম্যান 1 0 1 

20 ডহোব রক্ষক 639 490 149 

21 েহকারী আটি মি 1 0 1 
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22 শকয়ারসটকার 2 2 0 

23 োঁটডেডপকার কাম কডম্পউটার অপাসরটর 12 12 0 

24 গসবেণা অনুেন্ধানকারী/পডরেংখ্যান েহকারী 5 4 1 

25 উচ্চমান েহকারী (ইউডিএ) 28 19 9 

26 অডিটর 8 1 7 

27 ডহোব েহকারী 42 34 8 

28 োইসব্ররী েহকারী 1 1 0 

29 কযাডেয়ার 2 1 1 

30 শহাসিে সুপার 2 2 0 

31 প্রধান প্রডেক্ষক 1 0 1 

32 প্রডেক্ষক 2 2 0 

33 মাঠ েংগঠক 400 367 33 

34 োঁট মুদ্র্াক্ষডরক কাম কডম্পউটার অপাসরটর 14 12 2 

35 োউে শটকডনডেয়ান 1 1 0 

36 ড্রা টেম্যান 2 1 1 

37 অ সেট ডপ্রডন্টং অপাসরটর 1 0 1 

38 অড ে েহকারী কাম কডম্পউটার মুদ্র্াক্ষডরক/ 

কডম্পউটার অপাসরটর/িাটা এডি অপাসরটর 

83 64 19 

39 প্রু ডরিার 1 0 1 

40 কযাে েরকার 1 1 0 

41 শটডেস ান অপাসরটর 3 1 2 

42 ইসেডিডেয়ান 2 1 1 

43 শিারডকপার 2 1 1 

44 েীন ডপ্রডন্টং েহকারী 1 1 0 

45 ড্রাইভার 50 47 3 

46 কযাস সটডরয়া ম্যাসনজার 1 1 0 

47 পাম্প অপাসরটর 1 0 1 

48 িাকমরুম েহকারী 1 1 0 

49 ডুডিসকটিং শমডেন  অপাসরটর 2 2 0 

50 শহিকুক/প্রধান বাবুডি ম 1 1 0 

51 েহকারী কুক/েহকারী বাবুডি ম 1 1 0 

52 পাম্প ড্রাইভার 1 0 1 

53 অড েেহায়ক/ডনরাপত্তাপ্রহরী/বাতমাবাহক/পডরি

্তাকমী(িপ্তরী/এমএেএেএে/ডপয়ন/িাসরায়ান/

ম্যাসেঞ্জার/নাইটগাি ম/মােী/সুইপার)  

291 229 62 

54 আউট শোডেং 495 0 495 

 শমাট 3,391 2,237 1,154 
 

২০১৭-১৮ বেসরর কা মক্রম   

  ক্রিঃ নং কা মক্রম পসির নাম েংখ্যা মিব্ 

1 পি সৃজন 1 

2 

3 

উপসজো পল্লী উ্য়ন কম মকতমা 

েহকারী পল্লী উ্য়ন কম মকতমা 

ডহোব রক্ষক 

10 

10 

10 

 

 শমাট 30  

2 ডনসয়াগ 1 

2 

3 

েহকারী শপ্রাগ্রামার 

েহকারী শমইনসটোন্স ইডজঞ্জডনয়র 

িাটা এডি অপাসরটর 

1 

1 

1 

 

 শমাট 3  

3 পসিা্ডত 1 

2 

উপপডরিােক 

উপ- প্রকো ডরিােক 

6 

12 

 

   শমাট 18  
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9.1.1  শপনেন (প্রোেন) উপোখা     
 

 ডবআরডিডব কম মকতমা/কম মিারীসির শপনেন েংক্রাি  াবতী  কা মাডি েম্পািন; 

 কম মকতমা/কম মিারীসির কল্যাণ তহডবে,পডরবার ডনরাপত্তা তহডবে,সগাষ্ঠীবীমা েংক্রাি প্রোেডনক কা মাডি েম্পািন; 

 2017-2018 অে মবেসরর শপনেন েংক্রাি ডনম্নবাণ মত কা মক্রম েম্প্ করা হসয়সে। 

 

ক্রিঃ নং পিবী ডপআরএে এর আসিে জারী শপনেন ডনষ্পডত্ত 

1 পডরিােক 0 1 

2 যুগ্ম-পডরিােক 5 9 

3 উপপডরিােক 4 25 

4 উপপ্রকো পডরিােক 10 12 

5 েহকারী পডরিােক/ইউআরডিও 40 54 

6 োইসব্ররীয়ান 1 0 

7 েহকারী পল্লী উ্য়ন কম মকতমা 33 35 

8 ডহোব রক্ষক 0 5 

9 উপ- েহকারী প্রসকৌেেী 0 1 

10 উচ্চমান েহকারী/ডনম্নমান েহকারী 2 18 

11 অডিটর 2 1 

12 পাম্প অপাসরটর 1 0 

13 মাঠ েংগঠক 7 0 

14 শিারডকপার 0 1 

15 অড ে েহায়ক 12 15 

শমাট 117 177 

 

হবআরহিহব’র মিাপহরচালক মসহািয় কম মকতমা/কম মিারীসির মসে শপনেসনর শিক প্রিান করসেন। 
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9.1.2  শৃংখো উপোখা 

 অড ে শৃংখো বজায় রাখার স্বাসে ম শৃংখোজডনত কা মক্রম গ্রহণ,ডবভাগীয় মামো রুজু ও ডনষ্পডত্তকরণ; 

 আিােসত ডবআরডিডব’র পসক্ষ ও ডবপসক্ষ িাসয়রকৃত ডবডভ্ মামো ও আডপে শমাকেমােমূহ ডনষ্পডত্ত; 

 ডবআরডিডব’র েকে কম মকতমা/কম মিারীর বাডে মক শগাপনীয় প্রডতসবিন (এডেআর) েংগ্রহ ও েংরক্ষণ, এর ত্রুটি ডবচুযডত 

ডিডিত ও এতিেংক্রাি েম্পািন; 

 পসিা্ডত/ডেসেকেন শগ্রি/টাইম শেে প্রিাসনর শক্ষসত্র এডেআর েংক্রাি  াবতীয় তথ্যাডি পাসে মাসনে োখাসক েরবরাহ 

করা। 

 

২০১৭-১৮ বেসরর শৃঙ্খো োখার কা মক্রম                 

                                                                                   

ক্রিঃ 

নং 

মামোর ধরণ ২০১৭-১৮ েসনর 

মামো িাসয়র 

েংখ্যা 

২০১৭-১৮ েসনর 

মামো ডনষ্পডত্তর 

েংখ্যা 

৩০-০৬-১৮ তাডরখ অডনষ্প্কৃত 

মামো েংখ্যা 

1 আিােসত মামো  12 2 130 

2 ডবভাগীয় মামো  21 8 51 

 শমাট 33 10 181 

 

 

9.2 োধারণ পডরি মা োখা 

 েকে মুদ্র্ণ কাজ ও েরবরাহ, মডনহারী দ্র্ব্, আেবাবপত্র, তবদুযডতক েরঞ্জামাডি ক্রয়,  শমরামত ও েংরক্ষণ; 

 কম মিাডরবৃসন্দর বাৎেডরক ডেভাডরজ েরবরাহ, ডবডভ্ ক্রয়-ডবক্রয় েংক্রাি শটোর কডমটির েভা আসয়াজন; 

 ডবআরডিডব’র কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর গৃহডনম মাণ ও শমাটরোইসকে ক্রয় ঋণ প্রডক্রয়াকরণ; 

 কম মকতমাবৃসন্দর িাপ্তডরক শটডেস ান েংস াগ, অড ে কক্ষ বরাে, পাডন ও ডবদুযৎ ডবে পডরসোধ; 

 পল্লীভবসনর কক্ষ ভাো প্রিানেহ পল্লীকানন আবাডেক কমসিসক্সর বাো বরাে/বাডতে ও রক্ষণাসবক্ষণ; 

 েির িপ্তসরর ক্রয় ডবক্রয় ও শজো িপ্তসরর বাডেভাো েংক্রাি প্রোেডনক অনুসমািন; 

 বাসজট বরাে অনু ায়ী ডবডভ্ ধরসনর  ানবাহন ক্রয়, শমরামত, জ্বাোনী েরবরাহ ও েঠিক ব্বহার ডনডিত করা; 

 কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর মসে  াতায়াসতর জে  ানবাহন বরাে প্রিান। 
 

 

9.2.1   ানবাহন উপোখা         

 বাসজট বরাদ্ধ অনু ায়ী ডবডভ্ ধরসনর  ানবাহন ক্রয়,রক্ষণাসবক্ষণ ও শমরামতকরণ; 
 কম মকতমাসির মসে  ানবাহন বরাে; 
  ানবাহসনর েঠিক ব্বহার,প্রসয়াজনীয় জ্বাোনী েরবরাহ; 

 

9.2.2 ডবআরডিডব’র স্থাবর েম্পি 

9.2.2.1 েিরিপ্তর ও ঢাকা মহানগসর অবডস্থত েম্পডত্ত/স্থাপনা 

 

ক্রিঃ নং িপ্তসরর নাম/অবস্থান অবকাঠাসমরা 

ডববরণ 

জডমর পডরমাণ মিব্ 

১ েির কা মােয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা। ৭ তো ভবন ০.৩ একর েকে জায়গার 

খাজনা হােনাগাি 

পডরসোধ 

২ পল্লী কানন, উত্তরা মসিে টাউন। ৮টি আবাডেক ভবসন 

১৩৮টি ফ্ল্যাট। 

১.৩৫ একর 

৩ রামপুরা, ঢাকা (ডবটিডভ ভবন ও হাডতরডঝে 

েংেগ্ন), শমৌজা-উেন। 

খাডে জডম ৭.৬৩ একর 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

9.2.2.2 শজোয় অবডস্থত েম্পডত্ত/স্থাপনা 

 

ক্রিঃ 

নং 

িপ্তসরর নাম/ 

অবস্থান 

জডমর পডরমাণ অকাঠাসমার ডববরণ 

অড ে ডবডডং িা  শকায়মাট মার গুিাম ও অোে 

১ পটুয়াখােী ০.৭৭ একর এক তো ভবন - ইউটিইউ ভবন 

২ রাজোহী ০.৩5 একর - - - 

৩ টাঙ্গাইে ৩.১৬ একর এক তো ভবন-১টি 

দুই তো ভবন-২টি 

িা  শকায়াট মার-১টি - 

৪ শনায়াখােী 0.80 একর ডতন তো ভবন-১টি িা  শকায়াট মার-৩টি অডিসটাডরয়াম-১টি 

কযাডন্টন-১টি 

৫ কুডমল্লা ১.০০ একর দুই তো ভবন-১টি - - 

৬  ডরিপুর ০.১০ একর দুই তো ভবন-১টি - - 

৭ শভাো ২.৮৭ একর ডতন তো ভবন-১টি দুইতো ভবন-২টি দুইতো বাংসো-১টি 

৮ ডবআরডিটিআই ১০.৬২ একর প্রোেডনক ভবন-২টি 

শহাসিে ভবন-৪টি 

আবাডেক ভবন-৫টি অডিসটাডরয়াম-১টি 

কযাস সটডরয়া-১টি ও 

মেডজি-১টি 

 

9.2.2.3  উপসজোয় অবডস্থত েম্পডত্ত/স্থাপনা 

 

ক্রিঃ 

নং 

েম্পসির ধরন েম্পসির ডববরণ 

েংখ্যা/পডরমাণ কাঠাসমার ধরন 

১ ডবডভ্ উপসজোয় জডমর পডরমাণ ৫৭.২৭ একর  

২ অড ে ভবন ৩৮৮টি এক তো ভবন ২৯৬টি, দুই তো ভবন 

৯১টি ও ডতন তো ভবন ১টি। 

৩ ইউটিইউ ১৮টি দুই তো ভবন ২৩টি 

৪ শকায়াট মার (সজাোবাডে) ৩৫৭টি দুই তো ভবন (প্রডতটিসত ৪টি ইউডনট) 

৫ গুিাম ১৬৮টি  

৬ ওয়াকমেপ কাম প্রডেক্ষণ শকন্দ্র ১০টি  

৭ মাসকমট/সিাকান ৮৯টি ৩৯টি শিাকান 
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10. অে ম ও ডহোব ডবভাগ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

শমািঃ ডনজাম উডেন 

পডরিােক (অে ম ও ডহোব) 
 

 

 

 

অে ম ও ডহোব ডবভাসগর মােসম ডবআরডিডব’র আডে মক ব্বস্থাপনা েংক্রাি  াবতীয় কা মাডি পডরিাডেত হয়। ডবভাসগর অধীন (১) 

অে ম ও ডহোব ও (২) ডনরীক্ষা নাসম ২টি অনুডবভাগ রসয়সে। অে ম ও ডহোব অনুডবভাসগর অধীন রসয়সে  (ক) অে ম ও বাসজট োখা 

এবং (খ) ডহোব োখা। ডনরীক্ষা অনুডবভাসগর অধীন (ক) ডনরীক্ষা োখা । ডবভাসগর প্রধান ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন কসরন 

পডরিােক (অে ম) এবং ২টি অনুডবভাসগর প্রধান ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন কসরন দুইজন যুগ্মপডরিােক। ডতনটি োখার প্রধান ডতনজন 

উপপডরিােক। উপপডরিােকসির েহায়তা কসরন েহকারী পডরিােক ও অোে কম মিাডরবৃন্দ। এ ডবভাসগর োখা ডভডত্তক 

উসল্লখস াগ্য কা মক্রম ডনম্নরূপিঃ 

 

10.1 বাসজট োখা 

 ডবআরডিডব’র রাজস্ব খাসতর বাডে মক ও েংসোডধত বাসজট প্রণয়ন, অে ম োে ও বাসজট ডনয়ন্ত্রণ; 

 ডবআরডিডব’র অপাসরেনাে ইউডনটেমূসহর বাডে মক/েংসোডধত বাসজট প্রণয়ন ও অে ম োে; 

 শজো িপ্তরেমূসহর আবতমক (কৃডে) ও েিাডবসকর পডরিােন ব্সয়র অংে হসত ব্সয়র বাসজট প্রডক্রয়াকরণ; 

 বাসজট বরাসের জে েংডিষ্ট মন্ত্রণােসয়র োসে শ াগাস াগ রক্ষা ও েমিয়। 

 ২০১৭-১৮ অে মবেসর ডবআরডিডব’র পডরিােনা ব্ায় বাবি শমাট বরাে ডেে ২০৭.২৫ শকাটি টাকা  া উসত্তােন পূব মক 

েমূিয় অে ম ইউডনট প মাসয় শপ্ররণ করা হসয়সে। 
 

10.2 ডহোব োখা 

 ডবআরডিডব’র বাসজট বরাে অনু ায়ী রাজস্ব খাত এবং মূেধনী খাসতর েকে ধরসণর আডে মক শেনসিন েম্পািন; 

 েিরিপ্তসরর কম মকতমা/কম মিারী বৃসন্দর (ডপআরএেগামীেহ) ডনয়ডমত শবতন ভাতা প্রিান; 

 কম মকতমা/কম মিারীবৃসন্দর ডজডপএ , কম মিারী কল্যাণ তহডবে, কম মিারী পডরবার ডনরাপত্তা তহডবে ও শগাষ্ঠী বীমা 

েংক্রাি শেনসিন েম্পািন ও ডহোব েংরক্ষণ; 

 ছুটি নগিায়ন ,ভডবষৎ তহডবসের পাওনা, অবেরসভাগীসির শপনশন িাবী, এককােীন আনুসতাডেক পডরসোধ; 

 

2017-2018 আডে মক বেসরর কা মক্রমিঃ 
 

ক্রিঃ 

নং 

ডববরণ ২০১৭-১৮ বেসর পডরসোধ 

জন টাকা (েক্ষ) 

1 অবের ভাতা প্রিান 1,843 10748.36 

2 ডজডপএ এ  প্রিান অবের জডনত 145 810.54 

3 পডরবার ডনরাপত্তা  তহডবে প্রিান 91 37.03 

4 পডরবার কল্যান  তহডবে প্রিান 10 45.92 

5 শগাষ্ঠী বীমা 4 17.52 

 

10.3 ডনরীক্ষা োখা 

 ডবআরডিডব’র অভযিরীণ ডনরীক্ষাসূডি প্রণয়ন, ডনরীক্ষা েম্পািন, প্রডতসবিন প্রকাে ও েংডিষ্ট িপ্তসর শপ্ররণ; 

 স্থানীয় ও রাজস্ব অডধিপ্তর কর্তমক উত্থাডপত ডনরীক্ষা আপডত্ত ডনষ্পডত্তর েসক্ষয েংডিষ্ট িপ্তসর ব্রিডেট জবাব শপ্ররণ; 

 অডিট আপডত্ত দ্রুত ডনষ্পডত্তর েসক্ষয ডিপক্ষীয়/ডত্রপক্ষীয় েভার আসয়াজন; 

 অডিট আপডত্ত ডনষ্পডত্তর েসক্ষয স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অডধিপ্তর এবং মন্ত্রণােসয়র োসে শ াগাস াগ রক্ষা করা; 

 কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর শবতন ডনধ মারণ (জাতীয় শবতন শেে, ডেসেকেন শগ্রি, টাইম শেে, পসিা্ডত প্রভৃডত)। 
 

 

আডে মক বেসরর কা মক্রমিঃ 

ক্রিঃ 

নং 

ডনরীক্ষার ধরণ ২০১৭-১৮ বেসর 

আপডত্তর েংখ্যা 

২০১৭-১৮ বেসর 

ডনষ্পডত্তর েংখ্যা 

৩০-০৬-১৮ তাডরসখ 

অডনষ্প্ আপডত্তর েংখ্যা 

1 অভযিরীন ডনরীক্ষা 87 115 1,519 

2 স্থানীয় ও রাজস্ব ডনরীক্ষা 09 07 142 

 শমাট ৯6 122 1,661 
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                     11. েসরজডমন ডবভাগ 

 

 

 

শমািঃ মাহমুদুে শহাোইন খান 

পডরিােক (েসরজডমন) 
 

েসরজডমন ডবভাগ ডবআরডিডব’র মাঠ কা মক্রম তিারডক, নীডতগত েহায়তা প্রিান ও মাঠ প্রোেন তত্ত্বাবধান কসর। এোো 

ডবআরডিডব’র মাঠ কা মক্রম ত্বরাডিত করার েসক্ষয ডবডভ্ িপ্তর/েংস্থার োসে েমিয়োধন কসর োসক। মাঠ প মাসয়র কা মক্রম 

বাস্তবায়সনর শক্ষসত্র উদ্ভূত েমস্যা েমাধাসন প্রসয়াজনীয় ব্বস্থা গ্রহণ করা এ ডবভাসগর অেতম কাজ। ডি-স্তর েমবায় কা মক্রম, 

মানব েংগঠন সৃডষ্ট, মূেধন গঠন, ঋণ ব্বস্থাপনােহ ডবডভ্ েমাপ্ত প্রকো/কম মসূডি েসরজডমন ডবভাসগর আওতায় পডরিাডেত হয়। 

 

 

৩টি অনুডবভাগ ও ৬টি োখার মােসম েসরজডমন ডবভাসগর িাপ্তডরক কা মক্রম েম্পাডিত হসয় োসক। অনুডবভাগ ৩টি হসোিঃ (১) 

ঋণ, েমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুডবভাগ, (২) েম্প্রোরণ ও ডবসেে প্রকো অনুডবভাগ এবং (৩) মডহো উ্য়ন অনুডবভাগ। 

েমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুডবভাসগর আওতায় রসয়সে ঋণ োখা, েমবায় োখা, বাজারজাতকরণ োখা ও শেি োখােহ 

শমাট ৪টি োখা। েম্প্রোরণ ও ডবসেে প্রকো অনুডবভাসগর আওতায় রসয়সে  োক্রসম েম্প্রোরণ োখা ও ডবসেে প্রকো োখা। 

পডরিােক (েসরজডমন) েসরজডমন ডবভাসগর প্রধান ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন কসরন। ৩টি অনুডবভাসগর প্রধান ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন 

কসরন ৩জন যুগ্মপডরিােক এবং 6টি োখার প্রধান ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন কসরন 6জন উপপডরিােক। এোো মডহো উ্ায়ন 

অনুডবভাসগর অধীন আোিা োখা না োকসেও দুইজন উপপডরিােক িাডয়ত্ব পােন কসরন। উপপডরিােকসির েহায়তা করার 

জে োখােমূসহ রসয়সে েহকারী পডরিােক ও অোে কম মিাডরবৃন্দ। েসরজডমন ডবভাসগর োখা ডভডত্তক উসল্লখস াগ্য কা মক্রম 

ডনম্নরূপিঃ 

 

11.1 ঋণ, েমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুডবভাগ 
 

11.1.1 েমবায় োখা 
 

 েসরজডমন ডবভাসগর প্রোেডনক ও েমিয়কারী ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন; 

 েমবায় আইন ও নীডতমাো শমাতাসবক হদ্ব-স্তর সমবায় কা মক্রম মাঠ প মাসয় তিারডক ও পডরবীক্ষণ ; 

 ইউডেডেএ’র কম মিারীসির োডভ মে রুে ডনসয়াগ ,শবতনভাতা, স্যাোরী োসপ মাট ও গ্রাইচুসয়টি েংক্রাি কা মক্রম 

েম্পািন; 

 পল্লী উ্য়ন পিসকর মসনানীত ব্ডক্ত/প্রডতষ্ঠাসনর তাডেকা প্রণয়নেহ জাতীয় প মাসয়র ডবডভ্ পিসকর জে 

মসনানয়ন প্রিাসনর পিসক্ষপ গ্রহণ; 

 শজো ও উপসজোর োসে ডবডভ্ ডবেসয় ডনয়ডমত শ াগাস াগ রক্ষা। 

 ইউডেডেএ’র জনবসের তথ্য (জুন ২০১৮) 

 

 

ক্রিঃ নং পসির নাম কম মরত েংখ্যা 

১ প্রধান পডরিে মক /উচ্চমান েহকারী ৫৫ 

২ পডরিে মক ৯৩৭ 

৩ ডহোব েহকারী ১৮৯ 

৪ অড ে েহকারী/কডম্পউটার অপাসরটর ২৯৭ 

৫ অড ে েহায়ক ৪২১ 

৬ তনে প্রহরী ২৩১ 

শমাট ২,১৩০ 
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11.1.2    ঋণ োখা 

 

 োরাসিসে ডি-স্তর েমবায় পদ্ধডতর আওতায় পডরিাডেত ব্াংক মােম, আবতমক (কৃডে) ও ইউডেডেএর ডনজস্ব 

তহডবে িারা পডরিাডেত ঋণ কা মক্রম পডরিােনা; 

 ডবআরডিডব’র বাডে মক ঋণ ডবতরণ েক্ষযমাত্রা প্রণয়ন; 

 ডবআরডিডব’র অভযিরীণ ঋণ েমিয় েভা অনুষ্ঠাসনর ব্বস্থা গ্রহণ; 

 প্রােডমক েমবায় েডমডত ও উপসজো শকন্দ্রীয় েমবায় েডমডতর মসে প্রাডতষ্ঠাডনক ঋসণর েংস াগ সৃডষ্ট; 

 সুষ্ঠুভাসব ঋণ কা মক্রম পডরিােনার জে ব্াংক, ডবআরডিডব, শজো ও উপসজো িপ্তসরর মসে েমিয়োধন; 

 2017-2018 অে মবেসরর  ঋণ কা মক্রম। 

১) আবতমক (কৃডে) ঋণ কম মসূডির আওতায় ২০০৩-০৪ হসত এ প মি ১৩১২৫.০০ েক্ষ টাকা ঋণ তহডবে পাওয়া 

ডগসয়সে। টাঙ্গাইে কৃডে শেি কম মসূি, এ এও, েডরোবাডে উ্য়ন প্রকো এবং আরএেএ  প্রবৃডদ্ধেহ শমট ঋণ 

তহডবে ১৯৯৮৯.০৮ েক্ষ টাকায় উড্ত হসয়সে।২০১৭-১৮ অে মবেসর এ খাসত ১৩৬৩৩.৪০ েক্ষ টাকা ঋণ 

ডবতরণ করা হসয়সে। 

২) ২০১৭-১৮ অে মবেসর শোনােী ব্াংক ( েেী) ২৮ টি শজোয় ৬৯৩৪.৩৩ েক্ষ টাকা এবং (ডিংেী) ৩টি 

শজোয় ২০৪৬.৫২ েক্ষ টাকা ঋণ ডবতরণ করা হসয়সে।  

৩) ডনজস্ব তহডবে হসত প্রডত উপসজোয় কমপসক্ষ ২০.০০ েক্ষ টাকা ঋণ ডবতরসণর ডনসি মেনা ও নীডতমাো শিয়া 

হসয়সে। ২০১৭-১৮ অে মবেসর ২৪  টি শজোয় এ খাসত ২২১১.৯৯ েক্ষ টাকা ঋণ ডবতরণ করা হসয়ে। 

 

11.1.3  বাজারজাতকরণ োখা 
 

 

 অবলুপ্ত প্রকসোর আওতায় ডনডম মত ১৬৮টি গুিামঘসরর সুষ্ঠু ব্বহার ডনডিতকরণ এবং ইউডেডেএর ডবডনসয়াগ 

কা মক্রম েমিয় ও তিারডক করা; 

 েমবায়ীসির উৎপাডিত পণ্য সুষ্ঠুভাসব বাজারজাতকরসণর জে প্রসয়াজনীয় পিসক্ষপ গ্রহণ করা; 

 েমাপ্ত ডকন্তু কা মক্রম িেমান ২টি কম মসূডি (আিে ম গ্রাম প্রকো-২ ও বীর মুডক্তস াদ্ধা ও তাসির শপাষ্যসির প্রডেক্ষণ 

ও আত্মকম মেংস্থান কম মসূডি) বাস্তবায়ন। 
 

  

11.1.3.1    বীর মুডক্তস াদ্ধা ও তাঁসির শপাষ্যসির প্রডেক্ষণ ও আত্মকম মেংস্থান কম মসূডি 
 

১) প্রকো এোকািঃ ৬৪ শজোর েকে উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ জুোই ২০০২ হসত জুন ২০২১ 

৩) প্রকো বরােিঃ ৩৭৫০.০০ েক্ষ টাকা (ডজওডব) 

৪) উসোগী মন্ত্রণােয়িঃ মুডক্তযুদ্ধ ডবেয়ক মন্ত্রণােয় 

৫)উসেশ্যিঃবীর মুডক্তস াদ্ধা ও তাঁসির শপাষ্যসির প্রডেক্ষণ, ঋণ েহায়তা প্রিান, আত্মকম মেংস্থান সৃডষ্ট,আয় বৃডদ্ধ, 

জীবন াত্রার মাসনা্য়ন 

 

 11.1.3.2    আিে ম গ্রাম প্রকো -২ 
 

১) প্রকো এোকািঃ ৪১ শজোর ১০৫টি উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ এডপ্রে ২০০৭হসত জুন ২০২৫ 

৩) প্রকো বরােিঃ ৯২৭.০০ েক্ষ টাকা (ডজওডব) 

৪) উসোগী মন্ত্রণােয়িঃ ভূডম  মন্ত্রণােয় 

৫) উসেশ্যিঃ ভূডমহীন ও গৃহহীনসির আয়বধ মক ও বৃডত্তমুেক প্রডেক্ষন প্রিান, ঋণ েহায়তা প্রিান,আত্মকম মেংস্থান 

সৃডষ্ট,আয় বৃডদ্ধ, জীবন াত্রার মাসনা্য়ন 

 

11.1.4  শেি োখা 
 

 কৃেক েমবায় েডমডতর মােসম পডরিাডেত শেি ব্বস্থাপনা েংক্রাি কা মক্রম তিারডক ও েমিয়; 

 শেি কা মক্রম েংক্রাি তথ্য ব্বস্থাপনা, প্রডতসবিন প্রণয়ন ও শপ্ররণ; 

 শেি সন্ত্রর ডবপরীসত শোনােী ব্াংসকর পাওনা বসকয়া ঋণ আিায় ও পডরসোসধর ব্বস্থা গ্রহণ; 

 মাঠ প মাসয়র গভীর নেকূপ পডরিােনা েংক্রাি েমস্যা েমাধাসনর ব্বস্থা গ্রহণ; 

 কৃেক েমবায় েডমডতর মােসম পডরিাডেত শেি কা মক্রম উ্য়ন ও েম্প্রোরসণর জে সুপাডরে প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন; 

 উপসজোেমূসহ ডনডম মত শজাোবাডের কা মক্রম তিারডক। এোোও পাব মতয িট্টগ্রাম েমডিত েমাজ উ্য়ন প্রকোটি 

তিাররডক কসর। 
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11.1.4.1    পাব মতয িট্টগ্রাম েমডিত েমাজ উ্য়ন প্রকো। 
 

১) প্রকো এোকািঃপাব মতয অঞ্চসের ০৩টি শজোর ২৫টি উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ এডপ্রে ১৯৯২হসত জুন ১৯৯৬ 

৩) প্রকো বরােিঃ ৪২৬.৩১ েক্ষ টাকা (ডজওডব) 

৪) উসোগী মন্ত্রণােয়িঃ পবতময িট্টগ্রাম ডবেয়ক মন্ত্রণােয় 

৫) উসেশ্যিঃ পাবতময অঞ্চসে বেবােকারী জনসগাষ্ঠীর আয়বধ মক ও বৃডত্তমুেক প্রডেক্ষন প্রিান, ঋণ েহায়তা ,প্রিান 

আত্মকম মেংস্থান সৃডষ্ট,আয় বৃডদ্ধ, জীবন াত্রার মাসনা্য়ন 

 

11.1.5   পডরিে মন োখা 
 

 মাঠপ মাসয় পডরিে মন কা মক্রম  ো েভাসব েম্পািসনর েসক্ষয নীডতমাো ও েক প্রণয়ন; 

 েিরিপ্তসরর কম মকতমা কর্তমক িাডখেকৃত প্রডতসবিন প মাসোিনাপূব মক প্রসয়াজনীয় সুপাডরে প্রিান ও েংরক্ষণ; 

 শজো ও উপসজো িপ্তর পডরিে মসনর তথ্যেমূহ ডনম্নরূপিঃ      

১) ২০১৭-১৮ অে মবেসর প্রডতসবিন প্রাডপ্ত ১০ টি এবংপরবতী ব্মবস্থা গ্রহসণর জে পত্র শপ্ররণ েংখ্যা ১০ টি 
 

      শজোর উপপডরিােকগসণর ভ্রমণ ডববরণী প মাসোিনা, অনুসমািন ও অনুসমাডিত ডবে শপ্ররণ; 
 

      ১) ২০১৭-১৮ অে মবেসর শজোর ভ্রমণ ডববরণী ও ডবে প্রাডপ্ত ৫৮৫ টি, অনুসমািন ৫৭৫ টি এবং আপডত্ত/ ব্াখ্যা তেব ১০ টি 

 

11.2 েম্প্রোরণ ও ডবসেে প্রকো অনুডবভাগ 

 

11.2.1  েম্প্রোরণ োখা 

 

 ডবআরডিডবভূক্ত েমবায়ীসির জীবন াত্রার মাসনা্য়সন ডবডভ্ কম মসূডি শ মন- বৃক্ষসরাপণ, মৎস্য িাে, উ্ত চুল্লী স্থাপন, 

জোবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাডি পশুর টিকািান ও ডবডভ্ োমাডজক েসিতনামূেক কম মকাণ্ড বাস্তবায়ন; 

 রাজস্ব বাসজসটর আওতায় পডরিাডেত ডবআরডিডব’র েবসিসয় বে ক্ষুদ্র্ঋণ কা মক্রম েমডিত িাডরদ্র্য ডবসমািন কম মসূডি 

(েিাডবক) ও  গুি গ্রাম প্রকো বাস্তবায়ন; 

 

 

2017-2018 অে মবেসরর েম্প্রোরণ কা মক্রম (েংখ্যা)  

বৃক্ষ শরাপন মৎস্য িাে উ্ত চুল্লী স্থাপন জোবদ্ধ পায়খানা স্থাপন পশুপাডখর টিকা িান 

204.11েক্ষ 11.57 েক্ষ 0.08 েক্ষ 0.35 েক্ষ 2.89 েক্ষ 

 

11.2.1.1    েমডিত িাডরদ্র্ ডবসমািন কম মসূডি (েিাডবক) 
 

১) প্রকো এোকািঃ ৬৪ শজোর ৪৪৪টি উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ  জুন ২০০৩ হসত জুন ২০০৬ 

৩) প্রকো বরােিঃ  ১৮৪২৫.০০ েক্ষ টাকা (ডজওডব) 

৪) উসেশ্যিঃ গ্রামীণ িডরদ্র্ জনসগাষ্ঠীসির েংগঠসনর মােসম ডনজস্ব তহডবে সৃডষ্ট,ডনরডবি্ জামানত ডবহীন ঋণ প্রিান 

 

৫) জনবে   (30 জুন, 2018)   

                                                 

ক্রিঃ নং অনুসমাডিত পসির নাম অনুসমাডিত পসির েংখ্যা  কম মরত েংখ্যা শূণ্যপসির েংখ্যা 

1 মাঠ েহকারী 1,467 887 580 

 

 

11.2.1.2     গুিগ্রাম ২য় প মায় 
 

১) প্রকো এোকািঃ ৫৪ শজোর ১৩২টি উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ  জানু ারী ২০০৯ হসত জুন ২০২৫ 

৩) প্রকো বরােিঃ  ১৯৬.০০ েক্ষ টাকা (ডজওডব) 

 ৪) উসেশ্যিঃ  শিসের ভুডমহীন ও গৃহহীন পূনব মাডেত েিস্যসির আয়বধ মক ও বৃডত্তমুেক প্রডেক্ষ প্রিান, ঋণ 

েহায়তা প্রিান,আত্মকম মেংস্থান সৃডষ্ট,আয় বৃডদ্ধ, জীবন াত্রার মাসনা্য়ন  
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11.2.2   ডবসেে প্রকো োখা 
 

 েমাপ্ত প্রকোেমূসহর জে 'কন্টাক্ট শেে’ ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন, াবতীয় নডেপত্র, মাোমাসের ডহোব ও িডেেপত্র 

েংরক্ষণ এবং অডিট আপডত্ত ডনষ্পডত্তর েসক্ষয ব্রিেীট জবাব প্রস্তুত কসর মন্ত্রণােয়েহ েংডিষ্ট িপ্তসর শপ্ররণ; 

 মডবডকউে, দুপউে, দুএিাডব, গ্রামউক ও গ্রামউকেকেহ ৫টি েমাপ্ত অেি কা মক্রম িেমান কম মসূডি বাস্তবায়ন; 

 

 

11.2.2.1  মডহো ডবত্তহীন শকন্দ্রীয় উ্য়ন েডমডত (মডবসকউে) 

 

১) প্রকো এোকািঃ 6 শজোর ২0টি উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ  জুোই 1985 হসত জুন 1993 

৩) প্রকো বরােিঃ  341.41 েক্ষ টাকা (ইউডনসে ) 

 ৪) উসেশ্যিঃ  গ্রামীণ ডবত্তহীন মডহোসির আত্মকম মেংস্থান সৃডষ্ট ও আয়বধ মন মূেক কম মকাসে জডেত করা। 

সু েসভাগীসির স্বয়ংবতমা আনয়সনর েক্ষর য ঋসণর র্ণ মায়মান তহডবে ব্বহার ডনডিত করা। 
 

 

11.2.2.2    দুিঃস্থ পডরবার উ্য়ন েডমডত (দুপউে) 
 

 

১) প্রকো এোকািঃ 22 শজোর 23টি উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ  জুোই 1982 হসত জুন 1993 প মি 

৩) প্রকো বরােিঃ 135.45 েক্ষ টাকা (ইউডনসে ) 

 ৪) উসেশ্যিঃ গ্রামীণ ডবত্তহীন পুরুে ও মডহোসির আত্মকম মেংস্থান সৃডষ্ট ও আয়বধ মন মূেক কম মকাসে জডেত করা। 

সু েসভাগীসির স্বয়ংবতমা আনয়সনর েক্ষর য ঋসণর র্ণ মায়মান তহডবে ব্বহার ডনডিত করা। 

 

11.2.2.3    দুস মাগ পূণ ম এোকায় িাডরদ্র্ ডবসমািন কসো ডবসেে বহমূখী উ্য়ন প্রকো  (দুএিাডব) 

 

১) প্রকো এোকািঃ১২ শজোর ১2টি উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ জুোই ২০০০ হসত জুন ২০০3 প মি 

৩) প্রকো বরােিঃ 13৫৭.৯৬ েক্ষ টাকা (ই াি) 

 ৪) উসেশ্যিঃ দুস মাগ পূণ ম এোকার জনসগাষ্ঠীর জান মাসের ডনরাপত্তা 

 

 11.2.2.4    গ্রামীণ মডহোসির উৎপািনমূখী কম মেংস্থান কম মসূডি (গ্রামউক) 

 

১) প্রকো এোকািঃ৩ শজোর ৩টি উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ জানু ারী ২০০৪ হসত ডিসেম্বর ২০০৪ প মি 

৩) প্রকো বরােিঃ ২২.38 েক্ষ টাকা (এএ আরডিও) 

 ৪) উসেশ্যিঃ গ্রামীন িডরদ্র্ মডহোসির আত্মকম মে মস্থাসনর সুস াগ সৃডষ্টর মােসম িাডরদ্র্ দূরীকরণ ও জীবন াত্রার মান 

উ্য়ন। 

 

11.2.2.5    গ্রামীন মডহোসির জে উৎপািনমুখী কম মেংস্থান ও েসিতনতা বৃডদ্ধ কম মসূডি (গ্রামউেক) 

 

১) প্রকো এোকািঃ৩ শজোর ৩টি উপসজো 

২) প্রকো শময়ািিঃ জুোই ২০০৭ হসত জুন ২০১০ প মি 

৩) প্রকো বরােিঃ ২০.০০েক্ষ টাকা (এএ আরডিও) 

 ৪) উসেশ্যিঃ গ্রামীন িডরদ্র্ মডহোসির আত্মকম মে মস্থাসনর সুস াগ সৃডষ্টর মােসম িাডরদ্র্ দূরীকরণ ও জীবন াত্রার মান 

উ্য়ন। আে ম োমাডজক ক্ষমতায়সনর মােসম পুরুে ও মডহোসির মসে হ্রাে করা। 
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11.3    মডহো উ্য়ন অনুডবভাগ 
 

নারীর ক্ষমতায়ন তো উৎপািন ও উ্য়নসনর মূে শরাতধারায় নারীসির যুক্ত করার েসক্ষয ১৯৭৫ োসে গ্রামীণ মডহোসির 

উ্য়সনর জে CIDA ও ডবশ্বব্াংসকর আডে মক েহায়তায় ডবআরডিডব’র অধীসন ‘গ্রামীণ মডহো েমবাসয়র মােসম জনেংখ্যা 

পডরকোনা শজারিারকরণ’ েীে মক প্রকো গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৫ োে শেসক ১৯৯৫ োে প মি ৪ টি প মাসয়র ে ে বাস্তবায়সনর পর 

১ জানুয়ারী ১৯৯৭ োে শেসক রাজস্ব বাসজসটর শোক বরাসের মােসম কম মসূডি আকাসর মডহো উ্য়ন কম মসূডি বাস্তবাডয়ত হয়। 

২০০৪ োে শেসক ডবআরডিডব’র মূে কাঠাসমার আওতায়  ১৩০ টি উপসজোয় মডহো উ্য়ন কা মক্রম বাস্তবাডয়ত হসি । োডব মক 

ো ল্য ডবসবিনা কসর১ জাডনু ারী ১৯৯৭ োে শেসক রাজস্ব বাসজসটর শোক বরাসের মােসম কম মসূডি আকাসর মডহো উ্য়ন 

কম মসূডি বাস্তবাডয়ত হয় এবং ডবগত ২২/৫/২০০৪ ডরিঃ শেসক প্রকসোর কা মক্রম ডবআরডিডবর েসরজডমন ডবভাসগর আওতাধীন 

মডহো উ্য়ন অনুডবভাগ এর মােসম পডরিাডেত হসি। 

কা মক্রমিঃ  

 মডহো েমবায় েডমডত গঠনপূব মক েিস্যসির ডনজস্ব পু ুঁডজ গঠসন েহায়তা করা; 

 মডহোসির আয়বধ মনমূেক কম মকাসণ্ড অংেগ্রহসণর জে ঋণ েহয়তা তিারডক; 

 প্রসূডত মাসয়র শেবা ও ডেশু পডরি মা এবং প্রােডমক ডিডকৎো ও স্বাস্থযসেবা প্রিাসন েহায়তা করা; 

 োমাডজক স্তর ডবোসে ডবসেে কসর স্থানীয় েরকার ডনব মািসন নারীর অংে গ্রহণ ও শনর্তত্ব সৃডষ্ট; 

 ডেদ্ধাি গ্রহসণ নারীর অংে গ্রহণ ডনডিত করা।  

 অডধকার েম্পসকম েসিতন করা এবং স্বাধীন ভাসব শভাট প্রিাসন উিুদ্ধ করা।েসব মাপডর অবসহডেত,ডবধবা ও সুডবধাবডঞ্চত 

গ্রামীণ িডরদ্র্ মডহোসির িাডরদ্র্য দূরীকরসনর মােসম তাসির আে ম োমাডজক অবস্থার উ্য়সন কা মকরী ভুডমকা পােন 

করা মডহো উ্য়ন অনুডবভাসগর অেতম প্রধান কাজ। 
 

মডহো উ্য়ন অনুডবভাসগর  েিস্যসির মাসঝ জনেসিতনতামূেক উঠন তবঠক করসেন উপসজো পল্লী উ্য়ন কম মকতমা, শগািাগােী, রাজোহী। 
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11.4  ২০১৭-১৮ অে মবেসরর েসরজডমন ডবভাসগর কা মক্রসমর একীভূত তথ্য 

 

ক্রিঃ 

নং 

প্রকো/কম মসূিী মানব েংগঠন (েংখ্যা) েিস্য (জন) মুেধন গঠন (েক্ষ টাকা) ঋণ (েক্ষ টাকা) ঋণ গ্রহনকারী েিস্য (জন) 

পুরুে মডহো শমাট পুরুে মডহো শমাট শেয়ার েঞ্চয় শমাট ডবতরণ আিায় পুরুে মডহো শমাট 

1 মুেকম মসূডি 134 98 232 8769 7683 16452 621.01 1310.63 1931.64 24826.24 23042.60 91717 2837 94554 

2 মউ 00 47 47 00 6051 6051 235.68 426.34 662.02 11684.85 11326.14 00 46766 46766 

3 েিাডবক 106 138 244 3459 3987 7446 00 236.01 236.01 11524.38 10959.74 10405 12737 23142 

4 গুিগ্রাম 7 7 14 414 395 809 00 12.41 12.41 366.35 274.30 1887 2501 4388 

5 মুডক্তস াদ্ধা 00 00 00 2339 00 2339 00 00 00 933.55 883.55 2339 00 2339 

6 আিে মগ্রাম 00 1 1 706 862 1568 00 1.30 1.30 296.25 350.67 606 862 1568 

7 মডবসকউে 00 121 121 00 2008 2008 00 1.67 1.67 510.06 516.73 00 2008 2008 

8 গ্রামউক 1 00 1 15 00 15 00 0.01 0.01 2.00 3.55 00 00 15 

9 গ্রামউেক 00 00 00 00 00 00 00 0.01 0.01 00 1.13 00 00 00 

10 দুপউে 18 32 50 218 390 608 0.65 0.76 1.41 122.72 114.75 218 390 608 

11 দুএিাডব 6 7 13 65 84 149 0.03 .05 0.08 17.64 20.24 65 84 149 

12 পাব মতযিট্টগ্রাম 1 00 1 39 67 106 00 21.02 21.02 340.61 324.77 492 1205 1697 

 শমাট 273 451 724 16024 21527 37551 924.69 2010.21 2934.90 50624.65 47818.17 107729 69390 177119 

                               

 

 

ডবআরডিডব’র আওতাধীন ইের উত্তর শকএেএে এর েিস্য শমািঃ ইব্রাহীম এর েবজী শখত, টঙ্গী, গাজীপুর। 
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 মানব েংগঠন সৃডষ্ট 1718টি 

 আনুষ্ঠাডনক েডমডত 565 টি 

 অনানুষ্ঠাডনক িে - 1153টি 

 পুরুে মানব েংগঠন - 456টি (25.55%) 

 মডহো মানব েংগঠন- 1262টি (74.45%) 

 ক্রমপুডঞ্জত মানব েংগঠন সৃডষ্ট -160720 টি 

 আনুষ্ঠাডনক েডমডত -100764 টি 

 অনানুষ্ঠাডনক িে -59956টি 

 পুরুে মানব েংগঠন- 84209 টি (51.59%) 

 মডহো মানব েংগঠন- 76511টি (48.41%)  

11.5    মানব েংগঠন সৃডষ্ট 

 

ডবআরডিডব’র সূিানােগ্ন শেসক মূে উসেশ্য ডেে গ্রামীণ ক্ষুদ্র্ ও প্রাডিক কৃেকসির ‘ডি-স্তর’  েমবাসয়র মােসম েংগঠিত কসর 

আধুডনক কৃডে প্রযুডক্ত েরবরাহ, খাে উৎপািন বৃডদ্ধ, গ্রামীণ শনর্তত্ব সৃডষ্টর মােসম কৃেক শশ্রডণর আে ম-োমাডজক উ্য়ন, মতামত 

প্রকাসের েক্ষমতা বৃডদ্ধ ও েসিতনতা বৃডদ্ধ। েসব মাপডর পল্লীর জনসগাষ্ঠীসক েমবাসয়র মােসম েংগঠিত কসর েংডিষ্ট েমবায় 

েডমডতসক পল্লীর োডব মক উ্য়সনর িাট  রম ডহসেসব ব্বহাসরর মােসম েরকাডর েকে শেবা জনগসণর শিারসগাোয় শপৌুঁসে 

শিয়া। ডকন্তু পরবতীসত একডিসক েরকাডর ডবডভ্ িপ্তসরর স্বীয় পদ্ধডত অনু ায়ী শেবািান শুরু এবং অেডিসক গ্রামীণ ক্ষুদ্র্ ও 

প্রাডিক কৃেকসির বাইসর ডবপুে ডবত্তহীন/িডরদ্র্ জনসগাষ্ঠী ডবআরডিডব’র কা মক্রসমর বাইসর োকায় নব্বই িেসকর মাঝামাডঝ 

েমসয় ডবআরডিডব েমবায় পদ্ধডতর পাোপাডে অনানুষ্ঠাডনক িে (েমবায় ডনবদ্ধন োো) গঠসনর মােসম িাডরদ্র্য ডবসমািন 

কা মক্রম শুরু কসর। ডবআরডিডব’র কা মক্রসমর শুরু শেসক েকে প্রকো/কম মসূডির আওতায় ৩০ জুন ২০১8 প মি ক্রমপুডঞ্জত মানব 

েংগঠন সৃডষ্টর েংখ্যা 1.61 েক্ষ টি এবং েিস্য অিভু মডক্ত েংখ্যা 46.23েক্ষ জন।  
 

 

২০১7-২০১8 অে মবেসর মানব েংগঠন সৃডষ্ট 
 

 

 

 

 

 

 

 

জুন, ২০১8 প মি ক্রমপুডঞ্জত মানব েংগঠন সৃডষ্ট 
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11.6   েিস্য অিভূ মডক্ত 

২০১7-২০১8অে মবেসর েিস্য অিভু মডক্ত 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুন, ২০১8 প মি ক্রমপুডঞ্জত েিস্য অিভু মডক্ত 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু হসত জুন, ২০১8 প মি মানব েংগঠন সৃডষ্ট 
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 বেসর নতুন েিস্য -83599 জন 

 আনুষ্ঠাডনক েডমডত – 32128জন 

 অনানুষ্ঠাডনক িে -51471 জন 

 পুরুে -23579জন (42.83%) 

 মডহো - 60020 (৫7.17%) 

 ক্রমপুডঞ্জত েিস্য অিভু মডক্ত -  4623197জন 

 আনুষ্ঠাডনক েডমডতর েিস্য -  3159481 জন  

 অনানুষ্ঠাডনক িসের েিস্য -  1463716 জন 

 শমাট পুরুে েিস্য -  2436058 জন (52.90%) 

 মডহো েিস্য -  2187139 জন (47.10%) 
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11.7    মূলিন গঠন 

 

ডবআরডিডব’র েিস্যসির মূেধন গঠসনর মােসম ডবডনসয়াগ েক্ষমতা বৃডদ্ধ ও েম্পসির মাডেকানা ডনডিত করার জে েমবায় 

েডমডতর েিস্যসির ডনয়ডমত শেয়ার ক্রসয় উৎোডহত কসর। এোোও আনুষ্ঠাডনক/অনানুষ্ঠাডনক উভয় েডমডত/িসের েিস্যসির  

পু ুঁডজ গঠসনর জে োপ্তাডহক েঞ্চয় জমায় উৎোডহত কসর। ডবআরডিডব’র কা মক্রসমর শুরু শেসক েকে প্রকো/কম মসূডির আওতায় 

৩০ জুন ২০১8 প মি েিস্যসির ক্রমপুডঞ্জত শেয়ার মূেধসনর পডরমাণ 127.41 শকাটি টাকা এবং ক্রমপুডঞ্জত েঞ্চয় জমার 

পডরমাণ 554.83 শকাটি টাকা। এোোও ডেডভডিডপর আওতায় মূেধন গঠসনর পডরমাণ ৪২.৮৭ শকাটি  টাকা।  

 

 

২০১7-২০১8 অে মবেসর মূেধন গঠন (েক্ষ টাকায়) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু হবি জুন ২০১8 প ডন্ত মূলিন গঠন (লক্ষ টাকা) 

 

পু ুঁডজ গঠন  

কা মক্রসমর 

ধরণ 

201৬-201৭ অে মবেসর ক্রমপুডঞ্জত 
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 বেসর মূেধন গঠন 6622.34 েক্ষ টাকা 

 বেসর শেয়ার জমা 992.19 েক্ষ টাকা (15%) 

 পুরুে েিসস্যর শেয়ার জমা 407.17 েক্ষ টাকা (41%) 

 মডহো েিসস্যর শেয়ার জমা 585.02 েক্ষ টাকা (59%) 

 েঞ্চয় জমা 5630.15 েক্ষ টাকা (85%) 

 পুরুে েিসস্যর েঞ্চয় জমা 1394.63 েক্ষ টাকা (25%) 

 মডহো েিসস্যর েঞ্চয় জমা 4235.52 েক্ষ টাকা (75%) 
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11.8    ঋণ সিায়িা 
 

“Money Begets Money”। ডকন্তু েমস্যা হসো প্রােডমকভাসব মানুসের ডনকট অে ম শপৌুঁোসনা। পল্লীর জনসগাষ্ঠী ডবসেে 

কসর কৃেক ও িডরদ্র্ জনসগাষ্ঠীর জে তা আরও কঠিন। েত্তসরর িেসক জামানসতর অভাসব  খন পল্লীর প্রাডিক ও ক্ষুদ্র্ কৃেকসির 

প্রাডতষ্ঠাডনক ঋণ গ্রহসণর সুস াগ ডেে না তখন ডি-স্তর েমবায় পদ্ধডতর মােসম তিারডক ঋণ সুডবধা িালু হয়। পরবতীসত  া 

আরও পডরমাডজমত হসয় ‘ক্ষুদ্র্ঋণ’ নাসম ডবশ্বব্াপী পডরডিডত োভ কসর। ডি-স্তর েমবায় পদ্ধডতর মােসম পডরিাডেত তিারডক ঋণ 

ডহসেসব  েেী ও ডবডভ্ কৃডে  ন্ত্রপাডত ডবসেে কসর শেি সন্ত্রর ডবপরীসত েমবায়ী কৃেকসির মসে ঋণ েহায়তা িালু করা হয়। 

এর পাোপাডে ১৯৭৫ োসে ডবআরডিডব মডহো উ্য়ন কম মসূডি িালুর মােসম গ্রামীণ মডহোসির জে ঋণ েহায়তা িালু কসর। 

কৃডে েমবাসয়র পাোপাডে আডের িেসক ডবআরডিডব ডবডভ্ প্রকার িাডরদ্র্য ডবসমািনমূেক কম মসূডির আওতায় ক্ষুদ্র্ঋণ কা মক্রম 

শুরু কসর। বতমমাসন ডবআরডিডব ২৬টি প্রকো/কম মসূডির মােসম কৃেক, মডহো ও িডরদ্র্ শশ্রডণর মসে ডবডভ্ আয়বধ মক কম মকাসণ্ড 

ঋণ েহায়তা প্রিান করসে এবং েরকাডর প মাসয় পডরিাডেত ক্ষুদ্র্ঋসণর ডেংহভাগ ডবতরণ কসর ডবআরডিডব। শুরু হসত জুন, 

২০১৮ প মি ডবআরডিডব কর্তমক েিস্যসির মাসঝ ক্রমপুডঞ্জত ঋণ েহায়তার পডরমাণ 15259.60 শকাটি টাকা এবং একই েমসয় 

আিায়কৃত ঋসণর পডরমাণ 14166.88 শকাটি টাকা। এোোও ডেডভডিডপর আওতায় ঋণ েহায়তার পডরমাণ ৩৪.০৮ শকাটি টাকা 

এবং আিাসয়র পডরমাণ ২৫.৫২ শকাটি টাকা। 

 

২০১৭-২০১৮অে মবেসর ঋণ েহায়তা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 অে মবেসর প্রকো/কম মসূডির ধরণ অনু ায়ী ঋণ েহায়তা 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু হসত জুন ২০১8প মি ঋণ  েহায়তা 

প্রকো/কম মসূডির 

ধরণ 

ঋণ েহায়তা (েক্ষ টাকায়) 

2017-201৭8অে মবেসর ক্রমপুডঞ্জত 

পুরুে মডহো শমাট পুরুে মডহো শমাট 

মূে কম মসূডি 24081.46 744.78 24826.24 346252.72 10689.75 356942.47 

মডহো উ্য়ন কম মসূডি 0 11684.85 11684.85 0 128948.39 128948.39 

এডিডপভুক্ত প্রকো 3624.68 26050.44 29675.12 56056.02 264577.52 320633.54 

িেমান েমাপ্ত প্রকো 16032.27 41113.28 57145.55 243963.00 475787.78 719750.78 

অে মন্ত্রণােয় 1339.12 615.28 1954.41 12547.49 7139.66 19687.15 

েব মসমাট 45077.53 80208.63 125286.16 658819.23 887143.10 1545962.33 

বেসর শমাট ঋণ েহায়তা -1252.86 শকাটি টাকা 

পুরুে েিসস্যর ডবপরীসত- 450.78 শকাটি টাকা (36%)  

মডহোসির েিসস্যর ডবপরীসত – 802.09 (64%) 

 মূে কম মসূডি -20% 

 মডহো উ্য়ন কম মসূডি -9% 

 এডিডপভূক্ত প্রকো -24% 

 িেমান েমাপ্ত প্রকো/কম মসূডি-45% 

 অে মন্ত্রণােসয়র প্রকো/কম মসূডি - 2%  
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11.9   ঋণ আদায় 

২০১7-২০১8 অে মবেসর ঋণ আিায় 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

শুরু হসত জুন ২০১8 প মি ঋণ  আিায় 
 

 

প্রকো/কম মসূডির ধরণ ঋণ আিায় (েক্ষ টাকায়) 

2017-2018 অে মবেসর ক্রমপুডঞ্জত 

পুরুে মডহো শমাট পুরুে মডহো শমাট 

মূে কম মসূডি 22351.33 691.27 23042.60 313005.00 9680.55 322685.55 

মডহো উ্য়ন কম মসূডি 0 11326.14 11326.14 0 116601.74 116601.74 

এডিডপভুক্ত প্রকো 3345.69 22978.12 26323.81 56017.23 234725.23 290742.46 

িেমান েমাপ্ত প্রকো 14800.10 38682.78 53482.88 206904.11 446927.32 653831.43 

অে মন্ত্রণােয় 1273.30 580.22 1853.52 6893.48 5669.17 12562.65 

েব মসমাট 41770.42 74258.53 116028.95 582819.82 813604.01 1396423.83 

 

ডবগত ৫ বেসর ঋণ েহায়তা ও ঋণ আিাসয়র তুেনামূেক ডিত্র 

 বেসর ঋণ আিায় 1160.29 শকাটি টাকা 

 েমাপ্ত ডকন্তু কা মক্রম িেমান প্রকো/কম মসূডির 
648.09 শকাটি টাকা  

 মূে কম মসূডির 230.43শকাটি টাকা 

 এডিডপভূক্ত প্রকসোর 263.24 শকাটি টাকা 

 মডহো উ্য়ন কম মসূডি 113.26 শকাটি টাকা 

 অে মন্ত্রণােসয়র প্রকো/কম মসূডি 18.53  শকাটি  

 

বিবর ঋণ গ্রর্হিা েদস্য - ৪৮৮২২১ জন 

পরুষ ঋণ গ্রর্হিা েদস্য - ১৭৮১৬৮ জন ৩৬% 

মর্হলা ঋণ গ্রর্হিা েদস্য - ৩১০০৫৩ জন (৬৪%) 

 

মর্হলা ঋণ গ্রর্হিা ৬২% 
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11.10 সম্প্রসারণ কা মক্রম 

 

ডবআরডিডবভুক্ত েিস্যসির জীবন াত্রার মাসনা্য়সন আয়বৃডদ্ধমূেক কম মকাণ্ড পডরিােনার পাোপাডে ডবডভ্ প্রকো/কম মসূডির 

আওতায় েম্প্রোরণমূেক কা মক্রম পডরিাডেত হসি। েম্প্রোরণমূেক কা মক্রসমর মসে রসয়সে বৃক্ষসরাপণ, মৎস্য িাে, উ্ত চুল্লী 

স্থাপন, জোবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাডিপশুর টিকািান ও ডবডভ্ োমাডজক েসিতনামূেক কম মকাণ্ড। 

 

জুন ২০১8 প মি  েম্প্রোরণ কা মক্রম 

 

বৃক্ষসরাপণ (েক্ষ) জোবদ্ধ 

পায়খানা স্থাপন 

(েক্ষ) 

উ্ত চুল্লী 

স্থাপন 

(েক্ষ) 

গৃহপাডেত 

গবাডিপশুর 

টিকািান (েক্ষ) 

মাসের শপানা 

ডবতরণ (েক্ষ) 

নাডরসকসের 

িারা শরাপণ  

(েক্ষ) 

2
0
1
7
-2
0
1
8

 

ক্র
ম
পু
ডঞ্জ
ত

 

2
0
1
7
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8

 

ক্র
ম
পু
ডঞ্জ
ত

 

2
0
1
7
-2
0
1
8

 

ক্র
ম
পু
ডঞ্জ
ত

 

2
0
1
7
-2
0
1
8

 

ক্র
ম
পু
ডঞ্জ
ত

 

2
0
1
7
-2
0
1
8

 

ক্র
ম
পু
ডঞ্জ
ত

 

2
0
1
7
-2
0
1
8

 

ক্র
ম
পু
ডঞ্জ
ত

 

2
0
4
.1
1
 টি

 

2
5
7
5
.0
8
 টি

 

0
.3
5
 টি

 

2
2
.6
0
 টি

 

0
.0
8
 টি

 

5
.0
7
 টি

 

2
.8
9
 টি

 

3
2
2
5
.0
8
 টি

 

1
1
.5
7
 টি

 

4
6
1
8
.0
6
 টি

 

0
.0
2
 টি

 

1
.5
4
 টি

 

 

ডবআরডিডব’র আওতাধীন এর ডেবরামপুর ডবত্তহীন িসের েিস্য েরা ত আেীর নাে মডরী, রুডেিং, কুডমল্লা। 
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11.11   নারীর ক্ষমতায়সন ডবআরডিডব 

2017-2018 োসে ডবআরডিডব’র োডব মক কা মক্রসম নারী 65% অগ্রগডত েক্ষম হসয়সে আর পুরুসের অজমন 35%।  ার তথ্য 

ডনম্নরূপিঃ  

কা মক্রম ডববরণ অগ্রগডতর 

হার 

  

মানব েংগঠন        

পুরুে 27% 

মডহো 73% 

 

েিস্য ভডতম 

পুরুে 28% 

মডহো 72% 

 

শেয়ার 

পুরুে 41% 

মডহো 59% 

 

েঞ্চয় 

পুরুে 25% 

মডহো 75% 

 

ঋণ েহায়তা 

পুরুে 36% 

মডহো 64% 

 

ঋণ আিায় 

পুরুে 36% 

মডহো 64% 

 

প্রডেক্ষণ 

পুরুে 37% 

মডহো 63% 

 

 

 

শশ্রণী,ধম ম,েমাজ,ডেক্ষা,িক্ষতা প্রায় েকে শক্ষসত্র নারী পুরুে অেমতা ডবরাজ করসে। নারীরা শোডেত,বডঞ্চত ও অবসহডেত। 

েংোর,েমাজ ও শিে গঠসন নারীসির ভূডমকা শনই। তবেম্যমূেক আইন,োমাডজক ও রাষ্ট্রীয় কাঠাসমার জে নারীরা বাধাগ্রস্থ। এ 

অবস্থা হসত উত্তরসনর এবং উ্য়সনর মূেধারায় নারীসক েমপৃক্ত করার েসক্ষয ১৯৭২ োসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমান কর্তমক 

প্রেম পিসক্ষপ গ্রহন করা হয়। এ েসক্ষয ডবআরডিডব নারীসির আে মোমাডজক অবস্থার উ্য়ন ও ক্ষমতায়সনর ডবডভ্ কম মসূডি 

গ্রহন কসর আেসে। নারীসির েব মসক্ষসত্র অংেগ্রহন অংেগ্রহন এবং তাসির ভাগ্য উ্য়সনর জে েব মপ্রেম ডবআরডিডব ১৯৭৫ োসে 

শিসের ১৩০ টি উপসজোয় মডহো উ্য়নকম মসূডি িালু কসর। বাংোর সুডবধা বডঞ্চত,অেহায়,দুিঃস্থ, ডবধবা,এডতম,িাডরদ্র্,ডবত্তহীন 

নারীসির িেভূক্ত কসর তাসির প্রডেক্ষণ,পুডিঁগঠসন 

েহায়তা,ক্ষুদ্র্ঋসণর মােসম উপাজমনমুখী নানা 

কম মকাসে েমপৃক্ত করা হয়। আজ তারা কম মমুখী 

আত্মডনভমরেীে এবং পডরবার ও েমাসজ গুরুত্বপূণ ম 

ভূডমকা রাখসে। ডবআরডিডবর মােসম শিসের েকে 

উপসজোয় নারীসির িক্ষতা উ্য়ন প্রডেক্ষসণর োসে 

নারী স্বাস্থযডেক্ষা,মার্তকােীন স্বাস্থযপডরি মা, পডরবার 

পডরকোনা, বাল্যডববাহ শরাধ, নারী ডন মাতমন 

শরাধ,শ ৌতুক প্রো ডনমূ মে, েঠিক েমসয় েিান শনয়া েহ 

েকে ডবেসয় তারা েসিতন। 

ডবআরডিডব জুন/১৮ প মি ২১.৮৭ েক্ষ পল্লীর নারীসক 

৭৬৫১১ টি েডমডত/ পল্লী উ্য়ন িসের মােসম 

েংগঠিত কসরসে। তাঁসির শেয়ার েঞ্চয়েহ শমাট 

মূেধন ৩৯১.৮৮ েক্ষ টাকা। ডবডভ্ আয়বৃডদ্ধমূেক 

কম মকাসণ্ড ৮৮৭১.৪৩ শকাটি টাকা ঋণ েহায়তা গ্রহন 

কসরসে  া ব্বহাসরর পর েঠিক েমসয় ৮০৯৪.৯৪ 

শকাটি টাকা পডরসোধ কসরসে। শখোপী ঋসণর 

পডরমান শনই বেসেই িসে। ডবআরডিডব ভূক্ত নারীরা 

িাডরদ্র্ ডবসমািসন ডনরেেভাসব কাজ কসর  াসি। 

অে মননডতক শক্ষসত্র তাসির অবিান শবসেসে। বতমমান েরকাসরর স্থানীয় েরকার ডনব মািসন নারীসির অংেগ্রহসন ডবআরডিডব 

মূখ্যভূডমকা পােন করসে। ডবআরডিডব ভূক্ত নারী শনত্রীগণ স্থানীয় েরকাসরর ডবডভ্ পসি ডনব মাডিত হসয় উ্য়ন মূেক কম মকাসণ্ড 

গুরুত্বপূণ ম অবিান রাখসে। আর েংরডক্ষত েিস্য (মডহো) পসি অংেগ্রহনকারী ও ডনব মাডিত অডধকাংেই ডবআরডিডব ভূক্ত 

েডমডত/িসের েিস্য।  

গাোসিাবা, শপাোপাো মডহো িসের ঊঠান তবঠক,গাংণী 

শমসহরপুর। 
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12.6   কৃডে প্রযুডক্ত উ্য়সন শেি ব্বস্থাপনা  

 

পল্লী উ্য়সন ‘কুডমল্লা মসিে’ এর প্রধান িারটি উপািাসনর মসে শেি কা মক্রম 

অেতম। ডবআরডিডব’র সূিনােগ্ন শেসকই অডধক  েে উৎপািসনর েসক্ষয 

তৎকােীন েব মাধুডনক কৃডে প্রযুডক্ত ডনভ মর িাোবাি পদ্ধডত প্রিেসনর জে কৃেক 

েমবায় েডমডতর মােসম কৃেকসির েংগঠিত কসর ডবএডিডে, ব্াংক ও 

ডবআরডিডব’র শ ৌে প্রসিষ্টায় কৃেকসির মাসঝ শেি ন্ত্র ডবতরণ কসরসে। এসক্ষসত্র 

ডবআরডিডব কৃেকসির েংগঠিত করার 

মােসম শেি ন্ত্র গ্রহসণ উিুদ্ধ কসর 

ডবএডিডে ও ব্াংসকর মসে েংস াসগর 

োসে োসে মাঠপ মাসয়র শেি সন্ত্রর 

পডরিােনায় মূে অনুঘটসকর ভূডমকা 

পােন কসর।  

ব্াংক ও ডবআরডিডব’র শ ৌে চুডক্তর 

মােসম েম্পাডিত ব্াংডকং পডরকোনা 

শমাতাসবক ডবআরডিডব ডনয়ডন্ত্রত 

ইউডেডেএ গুসোসত ব্াংক শেি ন্ত্র খাসত 

শময়ািী ঋণ ডবডনসয়াগ কসর। ডবতরণকৃত 

শেি সন্ত্রর মােসম ডবআরডিডব শিসের 

ডবপুে পডরমাণ এোকা িাোবাসির 

আওতায় ডনসয় আসে। আডে ও নব্বই 

িেসক ডবআরডিডব শেি ন্ত্র ঋসণর মােসম েমবায়ী কৃেকসির শেি ন্ত্র ডবতরণ কসর কৃডে উৎপািসন ডবিব ঘটায়। 

 ডবংে েতাব্দীর শেে িেসকর শুরুর ডিসক েরকার শবেরকাডর খাতসক গডতেীে করার েসক্ষয শেি ন্ত্র বাজারজাতকরণ 

শবেরকাডর খাসতর জে উমু্মক্ত কসর শিয়া হয়। এর  সে ডবআরডিডব-ডবএডিডে-ব্াংক এর েডম্মডেত উসোসগ শেি ন্ত্র ডবতরণ 

কা মক্রম প্রডতস াডগতার মুসখামুডখ হওয়ায় ডবআরডিডব’র শেি ন্ত্র ডবতরণ কা মক্রম ডস্তডমত হসয় পসে। জুন, ২০১৭ প মি শেি 

েম্প্রোরণমূেক কা মক্রসমর আওতায় ডবআরডিডব শমাট ৩৫৫২৮৮ টি শেি ন্ত্র ডবতরণ কসর। ডবতরণকৃত শেি সন্ত্রর মসে গভীর 

নেকূপ ১৮৩৬০ টি, অগভীর নেকূপ ৪৪৫২৩ টি, েডক্তিাডেত পাম্প ১৯৪০৫টি এবং হস্তিাডেত পাম্প ২৭৩০০০ টি। এোো 

শেি ন্ত্র খাসত শমাট ডবরণকৃত ঋসণর পডরমাণ ২১০৭৮.৩৭ শকাটি টাকা।  

 ডবআরডিডব’র মােসম ডবতরণকৃত শেি ন্ত্রেমূহ িীঘ মডিন ব্বহাসরর  সে অসনক নেকূপ অসকসজা হসয়  ায়।  সে অসকসজা 

নেকূসপর মসে শমরামতস াগ্য নেকূপগুসোসক 

েিে করার েক্ষয ডবআরডিডব ডবগত ১০ শ ব্রুয়াডর, 

২০১৩ ‘শেি েম্প্রোরণ’ েীে মক প্রকো বাস্তবায়ন 

শুরু কসর। উক্ত প্রকসোর আওতায় ২০টি শজোর ৬১ 

টি উপসজোয় ডবআরডিডবভূক্ত ৫২৪ টি 

অিে/অসকসজা ডকন্তু শমরামত শ াগ্য গভীর নেকূপ 

শমরামত কসর েিেকরণ ও শেি এোকা বৃডদ্ধর 

মােসম কৃডে উৎপািন বৃডদ্ধ কসর িাডরদ্র্য ডবসমািন 

করা হয়। প্রকসোর আওতায় শমাট েিেকৃত গভীর 

নেকূসপর েংখ্যা 334 টি।  
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          12.  পডরকোনা ডবভাগ 

 

 

 

 

 

 

সসয়দ মহজবুল িক 

পহরচালক (পহরকেনা) 
 

পডরকোনা ডবভাসগর মােসম ডবআরডিডব’র ভডবষ্যৎ কা মক্রম ও প্রকো/কম মসূডির প্রস্তাবনা ততডর, িেমান প্রকোেমূসহর  ো ে 

পডরবীক্ষণ, গসবেণা ও মূল্যায়ন করা, আধুডনক তথ্য প্রযুডক্তর প্রসয়াগ ও েকে প্রকার শভৌত অবকাঠাসমা ডনম মাণ/সমরামত/েংোর 

েংক্রাি  াবতীয় কা মাডি েম্প্ করা হয়। ডবভাসগর অধীন ২টি অনুডবভাগ ও ৫টি োখা রসয়সে। অনুডবভাগ ২টি হসোিঃ (১) 

গসবেণা, মূল্যায়ন ও পডরবীক্ষণ অনুডবভাগ ও (২) পডরকোনা অনুডবভাগ। ডবভাসগর আওতায় োখা ৫টি হসো (ক) পডরকোনা 

োখা (খ) গসবেণা ও মূল্যায়ন োখা (গ) পডরবীক্ষণ োখা (ঘ) শপ্রাগ্রাডমং োখা ও (ঙ) ডনম মাণ োখা। ডবভাসগর প্রধান ডহসেসব 

িাডয়ত্ব পােন কসরন পডরিােক (পডরকোনা) এবং ২টি অনুডবভাসগর প্রধান ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন কসরন দুইজন যুগ্মপডরিােক। 

োখােমূসহর প্রধান ডহসেসব উপপডরিােকগণ িাডয়ত্ব পােন কসরন। উপপডরিােকসির েহায়তা করার জে প্রডতটি োখায় রসয়সে 

েহকারী পডরিােক ও অোে কম মিাডরবৃন্দ। পডরকোনা ডবভাসগর োখা ডভডত্তক উসল্লখস াগ্য কা মক্রম ডনম্নরূপিঃ  

 

12.1   পডরকোনা োখা 

রূপকো ও েমোমডয়ক উ্য়ন নীডত ও শকৌেসের োসে েংগডত শরসখ ডবআরডিডব’র প্রাডতষ্ঠাডনক কম মপডরকোনা  প্রণয়ন এ 

োখার প্রধান কাজ। এ কম মধারার প্রধান অংে হসি- 

 

 উ্য়ন প্রকসোর ডিডপডপ, টিডপডপ, আরডিডপডপ, আরটিডপডপ, ডপডিডপডপ ও প্রকো োরেংসক্ষপ প্রণয়ন ও প্রণীত 

প্রস্তাবেমূহ প্রডক্রয়াকরসণর ডনডমত্ত েংডিষ্ট মন্ত্রণােয় ডবভাগ বা কর্তমপসক্ষর োসে েমিয়োধন; 

 বাডে মক উ্য়ন কম মসূডি )এডিডপ( , েংসোডধত বাডে মক উ্য়ন কম মসূডি (আরএডিডপ) ও মে শময়ািী বাসজট কাঠাসমা 

(এমটিডবএ ) মন্ত্রণােসয় শপ্ররণ ও েমিয়; 

 পল্লী উ্য়ন ও েমবায় ডবভাসগর োসে ডবআরডিডব’র বাডে মক কম ম েম্পািন চুডক্তর খেো প্রণয়ন ও চুোিকরণ; 

 মন্ত্রণােয়, পডরকোনা কডমেন, ইআরডি, উ্য়ন েংস্থা ও েহস াগী শিসের প্রডতডনডধসির োসে শ াগাস াগ ও েমিয়;  

 েরকাসরর িাডহিা অনু ায়ী জাতীয় গুরুত্বপূণ ম ডবেসয় (স মন-আইন, ডবডধ, নীডতমাো ইতযাডি) মতামত প্রিান। 

 

2017-18 বেসর অনুসমািন প মাসয় প্রডক্রয়াধীন উ্য়ন প্রকো/কম মসূডিেমূহ 
 

ক্রিঃ নং প্রকসোর নাম শময়াি বরাে প্রকসোর এোকা 

1 পল্লী উৎপািন বৃডদ্ধকসো ডবআরডিডব’র 

নবজাগরণ প্রকো 

(জুোই,২০১৮ হসত 

জুন ২০২২ প মি) 

366002.61 

(েক্ষ টাকা) 

বাংোসিসের 64 টি শজোর 494 টি উপসজোধীন 

িডরদ্র্ প্রবণ অঞ্চে। 

2 োেমডনরহাট, নীে ামারী,কুডেগ্রাম ও পঞ্চগে 

শজোর িডরদ্র্সির জীবনমান উ্য়ন প্রকো 

(জুোই,২০১৮ হসত 

জুন ২০২২ প মি) 

9382.14 

(েক্ষ টাকা) 

রংপুর ডবভাসগর 04 টি শজোর 08টি উপসজো 

3 িাডরদ্র্য ডবসমািসনর েসক্ষয পুডষ্ট েমৃদ্ধ উচ্চ 

মূসল্যর অপ্রধান েস্য উৎপািন ও 

বাজারজাতকরণ 

(জুোই,২০১৮ হসত 

জুন ২০২3 প মি) 

20635.05 

(েক্ষ টাকা) 

বাংোসিসের ৬৪টি শজোর ২৫৬ টি উপসজো 

4 মডহো প্রডেক্ষণ ইনডিটিউট,টাংগাইে এর 

েম্প্রোরণ, েংোর ও আধুডনকায়ন প্রকো। 

(জুোই,২০১৮ হসত 

জুন ২০২3 প মি) 

4238.10 

(েক্ষ টাকা) 

মডহো প্রডেক্ষন ইনডিটিউট,সিওো,টাংগাইে েির, 

টাংগাইে। 

5 ডবআরডিডব শজারিার ও কযাপাডেটি ডবডডং 

প্রকো 

(জুোই,২০১৮ হসত 

জুন ২০২3 প মি) 

59374.44 

(েক্ষ টাকা) 

বাংোসিসের 64 টি শজোর 494 টি উপসজোধীন 

িডরদ্র্ প্রবণ অঞ্চে। 

6 পল্লী জীডবকায়ন প্রকো (৩য় প মায় (জুোই,২০১৮ হসত 

জুন ২০২3প মি) 

158189.21 

(েক্ষ টাকা) 

৮টি ডবভাসগর ৪৮টি শজোর ২২২ টি উপসজো 

7 িডরদ্র্ মডহোসির জে েমডিত পল্লী কম মেংস্থান 

েহায়তা প্রকো (ইসরেসপা)-২য় প মায় 

(জুোই,২০১৮ হসত 

জুন ২০২3 প মি) 

72584.00 

(েক্ষ টাকা) 

খুেনা,বডরোে,িট্টগ্রাম,ঢাকা, 

ময়মনডেংহ ডবভাসগর ২৭ টি শজোর ও ১২০ টি 

উপসজো। 

৮  ডবআরডিটিআই’র েডক্তোেী ও আধুডনকায়ন 

প্রকো 

(জুোই,২০১৮ হসত 

জুন ২০২২ প মি) 

4734.04 

(েক্ষ টাকা) 

বাংোসিে পল্লী উ্য়ন প্রডেক্ষণ ইনডিটিউট 

(ডবআরডিটিআই),খাডিমনগর,ডেসেট। 
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12.2 গববষণা ও মূল্যায়ন শাখা 

বাsলাবদশ পল্লী উন্নয়ন প্রবাবর্ ডর পর্রকল্পনা র্বভাবগর গববষণা ও  মূল্যায়ন শাখার কা ডক্রম ও দার্য়ত্ব অর্িব গুরুত্বপূণ ড। এ শাখার 

প্রিান কাজ হল র্বআরর্র্র্বর র্বর্ভন্ন প্রকল্প/কম ডসূর্চর কা ডক্রম মূল্যায়ন, গববষণা কা ডক্রম পর্রচালনা ও র্বআরর্র্র্ব’র বার্ষ ডক 

প্রর্িববদন (বাাংলা ও ইাংবরজী) প্রকাশ। গববষণা ও মূল্যায়ন শাখা কর্তডক র্নয়র্মিভাবব প্র  েকল  উবল্লখব াগ্য কা ডক্রম কবর 

থাবক র্নবে উপস্থাপন করা হবলা । 

 

 র্বআরর্র্র্বর র্বর্ভন্ন প্রকল্প/কম ডসূর্চর কা ডক্রম মূল্যায়ন; 

 র্বআরর্র্র্বর কম ডকাণ্ড র্ভর্ত্তক প্রিাট পর্রেবর গববষণা কা ডক্রম পর্রচালনা; 

 বার্ষ ডক প্রর্িববদন প্রস্তুি, েম্পাদনা ও প্রকাশ; 

 জািীয় োংেবদ বেসরর প্রথম অর্িববশবন মহামান্য রাষ্ট্রপর্ি কর্তডক প্রবদয় ভাষবণ অন্তভুর্ির জন্য বাাংলাবদশ পল্লী 

উন্নয়ন প্রবার্ ড (র্বআরর্র্র্ব) এর িথ্য প্রপ্ররণ; 

 েরকাবরর োফবল্যর র্বআরর্র্র্ব অাংবশর িথ্য প্রপ্ররণ; 

 অথ ডননর্িক েমীক্ষার িথ্য প্রপ্ররণ; 

 মেণালবয়র কর্তডক প্রকার্শি বার্ষ ডক প্রর্িববদবনর িথ্য প্রপ্ররণ; 

 র্বর্ভন্ন মেণালয়, র্বভাগ/োংস্থা কর্তডক েমবয় েমবয়  ার্চি িথ্য প্রপ্ররণ; 

 KOICA - র্বআরর্র্র্বর েহব ার্গিামূলক  কা ডক্রম প ডববক্ষণ ও বাস্তবায়বন েহায়িা। 

 

12.2.1 লাইবের্র 
 

    র্বআরর্র্র্বর লাইবের্র গববষণা ও মূল্যায়ন শাখার মাধ্যবম পর্রচার্লি হয়। লাইবের্রর কা ডক্রম র্নেরূপুঃ 

 পল্লী উন্নয়নেহ র্বর্ভন্ন প্রকার বই-পস্তক, জান ডাল, প্রর্িববদন ও অন্যান্য পাবঠাপকরণ োংগ্রহ, োংরক্ষণ ও েরবরাহ; 

 র্বভাগীয় পাঠকেহ র্শক্ষা ও গববষণা প্রর্িষ্ঠাবনর িাত্র, র্শক্ষক ও গববষকবদর গ্রন্থাগার প্রেবা প্রদান; 

 র্বআরর্র্র্বর বার্ষ ডক প্রর্িববদন ও অন্যান্য প্রকাশনা র্বর্ভন্ন মেণালয়, দপ্তর ও োংস্থােমূবহ প্রপ্ররণ। 

* লাইক্ষ্েরী শাোর বই এর িাহলকা ডনম্নরূপ 

 

ক্রিঃ নং বই এর ধরণ েংখ্যা ক্রিঃ নং বই এর ধরণ েংখ্যা 

1 ডবআরডিডব’র প্রকােনা 134 10 আইন  120 

2 শবাি ম কর্তমক প্রকােনা 244 11 েমবায় 190 

3 কৃডে 348 12 পডরেংখ্যান 208 

4 কডম্পউটার 602 13 িাকুরীডবডধ/ আইন 115 

5 অে মনীডত 848 14 শটকসনােডজ 116 

6 ইডতহাে 207 15 ধম ম 80 

7 োডহতয 105 16 ডবডবধ 782 

8 মুক্তযুদ্ধ 95 শমাট 4582 

9 গসবেনা 488  

 

 

12.3   পডরবীক্ষণ োখা 

 

 ডবআরডিডব’র োডব মক কা মক্রম পডরবীক্ষণ; 

 ডবআরডিডব’র কা মক্রসমর তথ্য েম্বডেত ডনয়ডমত প্রডতসবিন প্রণয়ন ও েংরক্ষণ; 

 ডবআরডিডব’র কা মক্রসমর কাডঙ্খত েক্ষয অজমন ডনডিতকরসণ কর্তমপক্ষসক তথ্য েহায়তা প্রিান; 

 ডনধ মাডরত  রম্যাট ও েমসয় ডবডভ্ মন্ত্রণােয়/িপ্তর/েংস্থা কর্তমক  াডিত প্রডতসবিন শপ্ররণ ডনডিত করা; 

 এডিডপভুক্ত প্রকোেমূসহর োডব মক অগ্রগডত পডরবীক্ষণ, প্রডতসবিন প্রণয়ন ও প মাসোিনা েভা আসয়াজন। 
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12.4  শপ্রাগ্রাডমং োখা 

 

 েরকাসরর ‘ডিডজটাে বাংোসিে’ শঘােণার োসে োমঞ্জস্য শরসখ ডবআরডিডব’র তথ্য প্রযুডক্ত কা মক্রম পডরিােনা; 

 এমআইএে ব্াবস্থাপনার মােসম ডবআরডিডব’র কা মক্রসমর অগ্রগডত েংক্রাি তথ্য পডরবীক্ষণ োখােহ েংডিষ্ঠ 

িপ্তরেমূহসক েরবরাহ করা; 

 তথ্য প্রযুডক্ত অবকাঠাসমা ব্বস্থাপনা (হাি মওয়যার, ে টওয়যার, মানব েম্পি) ; 

 National web Portal এর আওতায় ডবআরডিডব’র ওসয়বোইট (Interactive) ব্বস্থাপনা; 

 োডভ মে ইসনাসভেসনর শ াকাে পসয়ন্ট ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন; 

 ডবআরডিডব’র তথ্য প্রযুা্ডক্ত (আইডেটি) ডবেয়ক শ াকাে পসয়ন্ট ডহসেসব িাডয়ত্ব পােন। 

 ডবআরডিডব’র কডম্পউটার ক্রয় ও ব্বস্থাপনা 

 APA, NIS েহ ডবডভ্ েমসয় িাডহত তথ্য প্রযুডক্ত েম্পডকমত ডরসপ মাট প্রিান 

  

1২.৫    ডনম মাণ োখা 

 

 ডবআরডিডব’র রাজস্ব বাসজট ও উ্য়ন প্রকসোর অে মায়সন েকে শভৌত অবকাঠাসমা ডনম মাণ, শমরামত ও 

েংোর েম্পডকমত  াবতীয় কা মাডি েম্পািন; 

 ভডবষ্যত প্রকোেমূসহর শভৌত অবকাঠাসমা ডনম মাণ েংক্রাি নক্সা প্রস্তুত ও ব্য় প্রাক্কেন। 

 ডনম মাণ োখা ২০১৭-২০১৮ বেসর কা মক্রসমর ডববরণ 

 

ক্রিঃ 

নং 

রাজস্ব/প্রকো/

কম মসূডির 

নাম 

েম্পাডিত/িেমান কাসজর নাম অগ্রগডত% হার 

ক) রাজস্ব বাসজট 

1  মািারীপুর শজোর ডেবির উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

2  রাজোহী শজোর শমাহনপুর উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

3  টাঙ্গাইে শজোর শিেদুয়ার উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

4  িাঁপাইনবাবগঞ্জ শজোর নাির উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

5  িট্টগ্রাম শজোর েীতাকুে উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

6  শনায়াখােী শজোর শকাম্পানীগঞ্জ উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

7  বাসগরহাট শজোর েরণসখাো উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

8  বডরোে শজোর শমসহন্দীগঞ্জ উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

9  বডরোে শজোর উডজরপুর উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

10  শমৌেভীবাজার শজোর শ্রীমঙ্গর উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

11  শনায়াখােী শজোর হাডতয়া উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

12  ডকসোরগঞ্জ শজোর শকাটিয়াডি উপসজো পল্লী ভবন শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

13  পল্লীকানন জাসম মেডজি,বাউোরী,রাস্তা, অডতডে কক্ষ টাইল্ে ও বােরুম  

শমরামত/েংোর কাজ। 

100% 

14  ডবআরডিডব পডরিােক (প্রোেন/পডরকোনা) যুগ্মপডরিােক (অে ম ও ডহোব 

এবং নীিতো কক্ষ নং ১০৮-১১১ শমরামত/েংোর কাজ। 

100% 

15  পল্লী ভবসণর েমু্মসখ গােী রাখার প্রসবে পসে নতুন এেএে পাইপ 

কোপডেবে শগট শমরামত/েংোর কাজ। 

100% 

খ) ডবআরডিটিআই,ডেসেট এর রাজস্ব বাসজটিঃ 

1  ডবআরডিটিআই এর ৩ নং শহাসিে ভবন  শমরামত/েংোর কাজ। 100% 

2  ডবআরডিটিআই এর প্রোেডনক ভবণ এর বাইসর রং করন ও ভবন 

শমরামত/েংোর কাজ। 

100% 
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র্বআরর্র্র্ব ওবয়বোইবটর প্রহাম প্রপজ 

 

১২.6   ডবআরডিডব ও আইডেটি  
 

২০০৯ োসে জাতীয় িাডরদ্র্য হার হ্রাে শকৌেেপসত্র (NSAPR) বাংোসিসের উ্য়সন েব মাডধক গুরুত্বপ্রাপ্ত অনুঘটক হসো আইডেটি। 

পল্লী এোকার অনগ্রের জনসগাষ্ঠীর উ্য়সন আইডেটিসক অেতম েহায়ক (Tool) ডহসেসব গণ্য কসর ২০২১ োসের মসে 

বাংোসিেসক মেম আসয়র শিসে পডরণত করার শক্ষসত্র 'ডভেন-২০২১' ও 'ডিডজটাে বাংোসিে' এর কম ম-পডরকোনােমূহ 

ডবসবিনায় ডনসয় ডবআরডিডব’র উ্য়ন পডরকোনা প্রণয়ন করা হসয়সে। শেবা প্রিান পদ্ধডতর উ্য়নোধসনর মােসম িাডরদ্র্য হ্রাে 

ও পল্লী এোকায় বেবােরত পুরুে ও মডহোসির ভাসগ্যা্য়সন ডবআরডিডব আইডেটিসক অেতম হাডতয়ার ডহসেসব গ্রহণ কসর। 

পল্লী এোকার র্তণমূে প মাসয়র শনর্তসত্বর ডবকাসে উৎোহ প্রিান এবং সুোেন প্রডতষ্ঠা ও িাডরদ্র্য হ্রাসের শক্ষসত্র ‘ডিডজটাে 

বাংোসিে’ এর শকৌেেপত্র অনু ায়ী ডবআরডিডব’র কম মকাসণ্ড আইডেটির প্রসয়াগ উসল্লখস াগ্য। ২০১০ োসে ডবআরডিডব’র 

আইডেটি শেে গঠন করা হয়, ডবগত অসক্টাবর 2017 োসে আইডেটি শেসের কা মক্রম শুরু হয়, শপ্রাগ্রাডমং োখার মােসম এ 

শেসের কা মক্রম পডরিাডেত হসি। এ শেে েরকাসরর আইডেটি নীডতমাো-২০১৫ এর েক্ষযমাত্রা অজমসন ডবআরডিডব’র আইডেটি 

নীডত, শকৌেে ও েক্ষযমাত্রা ডনধ মারণ ও বাস্তবায়সন েহায়তা কসর োসক।    
  

৩.১২.১   ডবআরডিডব’র উ্য়ন প্রসিষ্টায় আইডেটির প্রভাব 
 

এটা প্রতযাডেত শ  ‘ডিডজটাে বাংোসিে’ এর ডভেনেমূহ বাস্তবাডয়ত হসে ২০২১ োসের মসে বাংোসিে মেম আসয়র শিসে 

পডরণত হসব।  সে শিসের েকে নাগডরক েমতা ডভডত্তক উ্য়সনর শক্ষসত্র েমভাসব ক্ষমতাবান হসত পারসব। ডবআরডিডব’র 

আইডেটি নীডতর কারসণ পল্লী এোকার জনগসণর আে ম-োমাডজক উ্য়সনর জে েকে উসোসগ আধুডনক কোসকৌেে প্রসয়াগ 

করা েম্ভব হসয়সে।  সে ডবআরডিডব দ্রুত, কম খরসি এবং কম ডভডজসট গুণগতমাসনর শেবা প্রিাসনর মােসম পল্লী এোকার 

মানুসের জীবন াত্রার গুণগত মাসন পডরবতমন আনসত েক্ষম হসয়সে। 
 

৩.১২.২ ডিডজটাে ডবআরডিডব’র শকৌেেগত অগ্রাডধকাসরর শক্ষত্রেমূহ ও অগ্রগডত 
 
 

(ক)  আইডেটি প্রডেক্ষণ 

ডবআরডিডব কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর আইডেটি প্রডেক্ষসণর ডবেসয় 

অগ্রাডধকার প্রিান কসর আেসে। ২০১৭-২০১৮অে মবেসর ১২০ জন 

কম মকতমা/কম মিাডরসক কডম্পউটার ব্বহার, ৪০ জন 

কম মকতমা/কম মিাডরসক ই- াইে ডবেসয় প্রডেক্ষণ প্রিান করা হসয়সে। 

এর পাোপাডে ২৫০ জন কম মকতমা/কম মিাডরসক বাংো ইউডনসকাি 

ও ডনকে  ন্ট ব্বহার এবং ডবডভ্ শমৌডেক প্রডেক্ষসণ  ২০৯ জন 

কম মকতমা/কম মিাডরসক আইডেটি (কডম্পউটার পডরিােনা) ডবেসয় 

প্রডেক্ষণ প্রিান করা হসয়সে। এোোও ডবডভ্ প্রকো/কম মসূডির 

আওতায় সুডবধাসভাগীসির কডম্পউটার পডরিােনা, শমাবাইে ও 

কডম্পউটার শমরামত ডবেসয় প্রডেক্ষণ প্রিান করা হসয়সে। 
 

(খ)   ব্রিব্াে ইন্টারসনট ও শটাে ডি আইডপ শটডেস ান েংস াগ 

ডবআরডিডব’র েিরিপ্তসর ওয়াই- াই (Wi-Fi) প্রযুডক্তর সুডবধােহ 60 এমডবডপএে গডত েম্প্ ব্রিব্াে ইন্টারসনট েংস াগ িালু 

এবং েকে শজো ও উপসজোিপ্তসর ব্রিব্াে ইন্টারসনট েংস াগ িালু করা হসয়সে। এোো গুরুত্বপূণ ম িপ্তর/েংস্থার োসে েরােডর 

শ াগাস াগ ব্বস্থা গসে শতাোর জে ০৩ টি শটাে ডি আইডপ শটডেস ান েংস াগ স্থাপন করা হসয়সে।  
 

 

(গ)   ওসয়বোইট ও ই-শমইে 

ডবআরডিডব’র েকে কা মক্রম জনেমু্মসখ প্রকাসের িাট ম ম ডহসেসব 

National Web portal এর আওতায় একটি 

Interactive ওসয়বোইট (www.brdb.gov.bd) 

িালু আসে।  শিসের মানুসের আে ম-োমাডজক উ্য়ন েংক্রাি েকে 

প্রকার শমৌডেক তথ্য, ডবআরডিডব’র কা মক্রম ও নাগডরক শেবা 

েংক্রাি তথ্য, িাপ্তডরক েংবাি ও অড ে আসিেেমূহ, প্রসয়াজনীয় 

 রম, প্রকো  বাস্তবায়ন নীডতমাো ইতযাডি ওসয়বোইসট প্রকাে  

করা হসয়সে। এোো, ডবআরডিডব’র ৪৮৯টি উপসজো ও ৬৪টি 

শজোিপ্তসরর ওসয়ব শপাট মাে োেনাে ওসয়ব শপাট মাসে যুক্ত করা 

হসয়সে। েহজ ইসেকেডনক শ াগাস াসগর েসক্ষয ডবআরডিডব’র 

েিরিপ্তর, শজো ও উপসজো িপ্তরেমূসহর জে ৭৫০টি অড ডেয়াে ওসয়বসমইে (স মন: ddprog.brdb.gov.bd) 

ব্বহার করা  

হসি। শ সকান স্থান শেসক ডবআরডিডব’র কা মক্রম ডবেসয় বা অে শ  শকান ডবেসয় জানা বা মতামত প্রিাসনর জে ওসয়ব োইসট 

কসমন্ট বক্স যুক্ত করা হসয়সে। ডবআরডিডব’র ওসয়বোইসট বাডে মক ডভডজটসরর েংখ্যা প্রায় ১০ েক্ষ।   
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 (ঘ)   ডপডিএে 

ডবআরডিডব’র কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর িাকডরকােীন েকে 

শরকি ম েংরক্ষসণর েসক্ষয অনোইন ডভডত্তক ডপডিএে 

ে টওয়যার ততডর করা হসয়সে। একজন কম মকতমা/কম মিাডরর  

িাকডর েংক্রাি শরকি ম বুক ডহসেসব ডপডিএে কাজ করসব। 

কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর অনোইন ে টওয়যাসর শরডজসষ্ট্রেন 

আসবিন ও ে টওয়যাসরর Administrator কর্তমক 

অনুসমািন োসপসক্ষ এ ে টওয়যাসর প্রসবে (Access) করা 

এবং ব্ডক্তগত/িাকডর েংক্রাি তথ্য এডি করা  ায়। এ প মি 

2398 কম মকতমা/কম মিারী ডপডিএে েম্পূন ম হসয়সে। উসল্লখ্য ডপডিএে ে টওয়যাসরর অডধকতর উ্য়ন কাজ অব্াহত রসয়সে।  

 

(ঙ)   এমআইএে 

অনোইন এমআইএে ে টওয়যার ব্বহার কসর ডবআরডিডব’র এমআইএে ডরসপ মাটি মং ব্বস্থা প্রবতমণ করা হসয়সে। এ 

ে টওয়যাসরর মােসম উপসজো প মায় শেসক অনোইন এডিকৃত িাটা েিরিপ্তসর প্রডক্রয়াকরণ এবং আউট শোডে মং োভ মাসর এ 

িাটা েংরক্ষণ করা হয়। উসল্লখ্য এমআইএে ে টওয়যাসরর অডধকতর উ্য়ন কাজ অব্াহত আসে। 

 

(ি)   োডভ মে শপ্রা াইে বুক 

ডবআরডিডব’র েকে শেবা েম্পসকম জানসত োডভ মে শপ্রা াইে বুক ততডর করা হসয়সে। এসত ডবআরডিডব’র শপ্রা াইে, নাগডরক 

শেবােমূসহর পডরডিডত ও শেবা প্রিান পদ্ধডত েম্পসকম ডবস্তাডরত বণ মনা করা হসয়সে। ওসয়বোইসটর 

http://brdb.gov.bd/images/Demo/book_no_17_brdb.pdf ডেংসক ডবআরডিডব’র োডভ মে শপ্রা াইে বুক এর ে টকডপ 

পাওয়া  ায়। এই ডেংসক ডগসয় শ  শকউ ডবআরডিডব’র শেবােমূহ ও শেবা প্রাডপ্তর প্রডক্রয়া েম্পসকম জানসত পাসরন এবং কম মস্থসে 

জবাবডিডহতা ও স্বিতা ডনডিতকরসণ কম মকতমা/কম মিাডরগন এ ডেংসকর োহায্য ডনসত পাসরন।  

 

(ে)   শেবা প্রিান পদ্ধডত েহডজকরণ (SPS) 

তথ্য ও প্রযুডক্ত প্রসয়াসগর মােসম দ্রুত, কম খরসি এবং কম  াতায়াসত (Visit) নাগডরক শেবা েরবরাহ করার েসক্ষয ডবআরডিডব 

শেবা প্রিান পদ্ধডত েহডজকরসণ কাজ কসর আেসে। শেবা প্রিাসন জবাবডিডহতা ও স্বিতা ডনডিতকরসণ এটুআই শপ্রাগ্রাসমর 

েহস াডগতায় ইসতামসে কম মকতমাগণ শেবা পদ্ধডত েহডজকরসণ শবে ডকছু উদ্ভাবনী আইডিয়া (Idea) ততডর কসরসেন। এগুসোর 

মসে ‘ঋণ ডবতরণ েহডজকরণ’ আইডিয়াটি প্রােডমকভাসব ডনব মািন কসর ডবেমান ঋণ ডবতরণ পদ্ধডতসক েহজ কসর দ্রুত, কম 

খরসি এবং কম  াতায়াসত (TCV) ঋণ ডবতরণ পদ্ধডত প্রবতমসণর জে কাজ িেসে। তাোো শপনেন শেবা েহজীকরণীয় পদ্ধডতও 

হাসত শনয়া হসয়সে। 

 

(জ)   নাগডরক শেবায় উদ্ভাবন 

মন্ত্রীপডরেি ডবভাগ ও এটুআই শপ্রাগ্রাসমর েহস াডগতায় কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর 

উদ্ভাবনী িক্ষতা বৃডদ্ধ ও উদ্ভাবনী েংস্কৃডতসক উৎোহ প্রিাসন ডবআরডিডব’র 

উসোগ প্রেংেনীয়। নাগডরক শেবায় উদ্ভাবন কা মক্রসম গডতেীেতা আনয়সনর 

জে ডবআরডিডব’র ক্রমপুডঞ্জত প্রায় 100 জন কম মকতমাসক এটুআই শপ্রাগ্রাসমর 

েহস াডগতায় ‘নাগডরক শেবায় উদ্ভাবন’, শমন্টডরং ও ToT প্রডেক্ষণ প্রিান করা 

হসয়সে। প্রডেক্ষণপ্রাপ্ত কম মকতমাবৃসন্দর গৃহীত শমাট ১২ টির মসে ০৩টি 

ইসনাসভেন আইডিয়া ০৩টি উপসজোয় পাইেটিং িেসে। মন্ত্রীপডরেি 

ডবভাসগর প্রজ্ঞাপন অনু ায়ী ডবআরডিডব’র েিরিপ্তসর ইসনাসভেন কডমটি  গঠন 

করা হসয়সে। গঠিত কডমটি কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর ইসনাসভেন আইডিয়া গ্রহসণ 

উৎোহ প্রিান কসর োসক। 

(ঝ)   মাইসক্রা াইোন্স ে টওয়যার (MFS) 

ডবআরডিডব’র বাস্তবায়নাধীন ইসরেসপা প্রকসো MFS প্রবতমণ করা হসয়সে। এটি মূেত েিস্যসির িাটাসবইজ, MIS and  AIS 

েমডিত ে টওয়যার  ার মােসম েিস্যসির তথ্য, েঞ্চয় ও ঋসণর তথ্য এবং  াবতীয় ডহোব েংক্রাি তথ্য পাওয়া  ায়। 

ডবআরডিডব এ ে টওয়যারটিসক মূে কম মসূডিেহ অোে প্রকসো িালু করার উসোগ গ্রহণ কসরসে। 

 

 

 

র্ের্ভল োর্ভ ডে ইন প্রর্বভলপবমন্ট ইবনাবভশান-২০১৬ এ েফল ইবনাবভশান 

আইর্র্য়া বাস্তবায়ন স্বীকৃর্ি েনদ গ্রহণ করবিন ইউআরর্র্ও র্োংগাইর, মার্নকগঞ্জ 
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(ঞ)   শোস্যাে ডমডিয়ার ব্বহার 

 উদ্ভাবনী উপাসয় কা মক্রম েম্প্রোরসণর েসক্ষয ডবআরডিডব 

কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর উদ্ভাবনী আইডিয়া সৃজমন ও তা ডনসজসির মসে 

ভাগাভাডগ (Share) করার জে শোস্যাে ডমডিয়ার ব্বহাসর উৎোহ প্রিান 

কসর োসক। শোস্যাে ডমডিয়া 'স েবুক' জীবসনর অসনক শক্ষসত্র ও নাগডরক 

শেবায় উদ্ভাবসনর অেতম অবেম্বন ডহসেসব ডবসবডিত হসি। ডবআরডিডব’র 

অড ডেয়াে গ্রুপ শপজ facebook.com/groups/brdb.gov 

নাগডরক েমাজ ও কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর মসে ডিিাভাবনার ভাগাভাডগসত  

(Sharing) গুরুত্বপূণ ম ভূডমকা পােন কসরসে। এসত কসর ডবআরডিডব’র নাগডরক শেবােমূহ স্বো েমসয়, অো খরসি এবং কম 

 াতায়াসত েরবরাহ করা েম্ভব হসি। ডবআরডিডব’র ৪৭৯ উপসজো ও ৬৪ টি শজোিপ্তসরর 'স েবুক শপজ' শখাো হসয়সে। 

েকে উপসজো ও শজোিপ্তর এবং ডবআরডিডব’র কম মকতমা/কম মিাডরগণ অড ডেয়াে গ্রুপ শপজ এ যুক্ত আসেন। শিসের শ  শকান 

নাগডরক 'স েবুক শপজ' এ যুক্ত হসত পাসরন।   
 

(ট)   ই- াইে (নডে) ব্বস্থাপনা 

শেবা প্রিান প্রডক্রয়ায় কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর িক্ষতা বৃডদ্ধর মােসম কম মস্থসে স্বিতা ও 

জবাবডিডহতা ডনডিতকরসণ ডবআরডিডব এটুআই শপ্রাগ্রাসমর েহস াডগতায় েিরিপ্তসর ই-

 াইডেং কা মক্রম শুরু কসরসে।  াইসে োে ড তার শিৌরাত্ন কমাসনার েসক্ষয কাগসজর 

কম ব্বহাসরর (less paper not paper less) মােসম শেবাগ্রডহতা বান্ধব 

অড ে ততডর করা ই- াইে এর অেতম উসেশ্য। েিরিপ্তসরর েকে ডবভাসগর েকে 

োখয় ই- াইে ব্বস্থা প্রবতমন করা হসয়সে। 

(ঠ)   কসপ মাসরট শমাবাইে েীম ও ড ডস াে ম শোসকটর ে টওয়যার ব্বহার 

েিরিপ্তর, শজোিপ্তর ও উপসজো িপ্তর েমূসহর মসে শটডেস ান শনটওয়াকম েিে 

রসয়সে। কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর মসে আি:শ াগাস াগ ও সুডবধাসভাগীসির োসে ডনরডবডি্ শ াগাস াগ রক্ষার জে  ২০১৭-

২০১৮অে মবেসর েিরিপ্তর ও মাঠপ মাসয়র কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর মসে ২২৫০টি কসপ মাসরট শমাবাইে ডেম েরবরাহ করা 

হসয়সে। শমাবাইে অপাসরটর বাংোডেংক এর েহস াডগতায় কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর অবস্থান জানার মােসম মাঠ কা মক্রম 

অনুেরসণর জে ড ডস াে ম শোসকটর ে টওয়যার িালু করা হসয়সে।  
 

(ি)   ডভডিও কন াসরডন্সং ডেসিম  

েিরিপ্তসর স্থাডপত ডভডিও কন াসরডন্সং ডেসিসমর মােসম উপসজো ও শজোিপ্তর এবং প্রডেক্ষণ ইনডষ্টটিউটগুসোর োসে যুক্ত 

হওয়া  ায়। েিরিপ্তর শেসক প্রডেক্ষণ শেেন পডরিােনা, মাঠ প মাসয়র কম মকতমাবৃসন্দর োসে আসোিনা, শজোিপ্তরেমূসহর 

মাডেক েমিয় েভায় যুক্ত হওয়া এবং পল্লী এোকার সুডবধাসভাগীসির োসে মত ডবডনময় ইতযাডি ডভডিও কন াসরডন্সং এর 

মােসম করা হসি। এর মােসম মাঠ প মাসয়র কম মকতমাগণ েিরিপ্তসরর উধ্বমতন কম মকতমাবৃসন্দর োসে যুক্ত হসয় তাৎক্ষডণক 

েমস্যা েমাধাসনর ডনসি মেনা পাসিন। ডবআরডিডব’র মাঠ প মাসয়র কা মক্রম বাস্তবায়সন এটা ইডতবািক ভূডমকা পােন করসে। 

েম্প্রডত েিরিপ্তর শেসক েরােডর ডভডিও কন াসরডন্সং এর মােসম পল্লী এোকায় বেবােরত ডবআরডিডব’র সুডবধাসভাগীসির 

োসে মত ডবডনময় ও প্রডেক্ষণ শেেন পডরিােনার উসোগ গ্রহণ করা হসয়সে। 
 

(ত)   ডিডজটাে হাডজরা ব্বস্থাপনা ও ডেডে কযাসমরা স্থাপন 

েিরিপ্তসরর কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর েময়মসতা অড সে হাডজরা ও প্রস্থান ডনডিতকসো েম্প্রডত ড ংগার ডপ্রন্ট শমডেসন 

ডিডজটাোইজি হাডজরা ব্বস্থা প্রবতমণ করা হসয়সে। এোো েিরিপ্তসরর ডনরাপত্তা, কম মকতমা/কম মিাডর ও েিরিপ্তসর আগত 

শেবাগ্রডহতা/অডতডেসির গডতডবডধ োব মক্ষডণক প মসবসক্ষণ করার জে প্রসবে িারেহ ডবডভ্ গুরুত্বপূণ ম শফ্ল্ার, কডরসিার ও োখায় 

ডেডে কযাসমরা স্থাপন করা হসয়সে।    
 

(ে)   ই-বুসেটিন প্রকাে: েিরিপ্তসরর জনেংস াগ ও েমিয় োখা শেসক প্রকাডেত তত্রমাডেক বুসেটিন ওসয়বোইসট ই-বুসেটিন 

ডহসেসব প্রকাে করা হয়। এসত ডবডভ্ অনুষ্ঠান/কম মকাসণ্ডর প্রডতসবিন, কা মক্রমডভডত্তক েংবাি, কম মসক্ষসত্র কম মকতমাবৃসন্দর ো ল্য 

ও স্বীকৃডত, সুডবধাসভাগীসির ো ল্য কো  এবং পল্লী উ্য়ন ডবেয়ক গসবেণাপত্র/সেখােমূহ প্রকাে করা হয়। 

    

https://www.facebook.com/groups/brdb.gov


52 

 

12.৭    ডবআরডিডব’র কা মক্রম মূল্যায়নিঃ 
 

েরকাসরর উসোসগ ডবডভ্ আিজমাডতক খ্যাডত েম্প্ গসবেণা েংস্থা ও িে কর্তমক ডবআরডিডব’র কা মক্রম মূল্যায়ন করা হসয়সে। 

ডবগত িে বেসর ডবআরডিডব’র োমডগ্রক কম মকাণ্ড  মূল্যায়ন ও েমীক্ষায় প্রাপ্ত ডকছু  ো ে/মতামত ডনম্নরূপিঃ 

ক্রিঃ 

নং 

েমীক্ষার ডববরণ প্রাপ্ত  ো ে/মতামত 

১ েমীক্ষার নাম: পজীপ এর 

অডভঘাত ডনরূপণ (Impact 

study)। 

গসবেণা প্রডতষ্ঠান: আইএমইডি 

েময়: ২০০৬ 

(১) েরকাসরর ‘িাডরদ্র্য ডবসমািন শকৌেে পত্র’ এর েক্ষয অজমসন পল্লী  জীডবকায়ন প্রকো (পজীপ) 

ডবসেে ভূডমকা পােন করসে। প্রকোটির কা মক্রম োরা শিসে ডবস্তৃত করার ডবেয়টি েরকাসরর 

ডবসবিনা করা উডিত। 

(২)  প্রকসোর মােসম উপকারসভাগীসির কম মেংস্থান সৃডষ্ট, আয় বৃডদ্ধ, ক্রয়ক্ষমতা বৃডদ্ধ ও আে ম-

োমাডজক অবস্থার ব্াপক পডরবতমন হসয়সে। 

২ েমীক্ষার নাম: ডবআরডিডব’র 

কা মক্রম মূল্যায়ন 

গসবেণা প্রডতষ্ঠান: ডবআইডিএে 

েময়: ২০১০ 

(১) ডবআরডিডব সুডবধাসভাগীসির িাডরদ্র্য ডবসমািসন ে েভাসব েহস াডগতা কসর  আেসে। 

ডবআরডিডব’র কম ম এোকায় িাডরসদ্র্যর হার ১১%  া কম ম এোকা বডহভূ মত তো  জাতীয় গসের 

শিসয় কম। 

(২)   ডজডিডপসত ডবআরডিডব’র অবিান (১.৯৩%)। 

(৩)  ডবআরডিডব সুডবধাসভাগীসির েম্পি আহরসণ েহস াডগতার মােসম উ্ত জীবন াত্রা   এবং নারী 

ক্ষমতায়সন েহস াডগতা করসে। 

৩ েমীক্ষার নাম: ‘ডি-স্তর’ েমবায় 

ব্বস্থার মূল্যায়ন। 

গসবেণা প্রডতষ্ঠান: আইএআরডি 

েময়: ২০১০ 

(১) েত্তর শেসক আডের িেসক টিডেডেএ ও শকএেএে এর মােসম ঋণ ও কৃডে উপকরণ েরবরাসহর 

মােসম কৃডে উৎপািন বৃডদ্ধসত ডবআরডিডব’র অবিান খুবই তাৎপ মপূণ ম। 

৪ েমীক্ষার নাম: জনসেবার 

মাসনা্য়সন  ডপআরডিডপ-২ 

প্রকসোর অডভঘাত ডনরূপণ। 

গসবেণা প্রডতষ্ঠান: আইএমইডি 

েময়: ২০১০ 

(১) জনসেবার স্বাসে ম েরকাডর/সবেরকাডর েংস্থােমূসহর শেবার মান বৃডদ্ধসত ডপআরডিডপ-২ প্রকোটি  

খুবই গুরুত্বপূণ ম ভূডমকা পােন করসে। 

(২)  শহাডডং ট্যাক্স প্রিাসন জনগণসক উৎোহী করসত শজারাসো ভূডমকা পােন করসে। 

(৩)   ইউডনয়ন পডরেসির উম্মুক্ত বাসজট েভানুষ্ঠাসন গুরুত্বপূণ ম ভূডমকা পােন করসে। 

৫ েমীক্ষার নাম: ডপইডপ এর 

মেবতী                    

মূল্যায়ন। 

গসবেণা প্রডতষ্ঠান: আইএমইডি 

েময়: ২০১১ 

(১)   জীবন াত্রার মান উ্য়সন ৭৩% উপকারসভাগী  উ্ত ও নতুন শপোয় েম্পৃক্ত হসয়সেন; 

(২)  সুডবধাসভাগীসির েম্পি ১৪% শেসক ৬২%এ উ্ীত হসয়সে, বাডে মক আয় ৬০০% বৃডদ্ধ 

       শপসয়সে এবং স্বাস্থযেম্মত পায়খানার ব্বহার ৫% শেসক ৯৯% এ উ্ীত হসয়সে। 

৬ েমীক্ষার নাম: েমডিত িারডদ্র্য 

ডবসমািন কম মসূডির অডভঘাত 

ডনরূপণ। 

গসবেণা প্রডতষ্ঠান: িারডেং 

ইউডনভ মাডেটি, ইউসক। 

েময়: ২০১১। 

(১) সুডবধাসভাগীসির িাডরদ্র্য দূরীকরসণ আয় বৃডদ্ধর মােসম ডবআরডিডব স্থাডয়ত্বেীে উ্য়ন  ডনডিত 

কসর  াসি; 

(২) ভূডমহীনসির তুেনায় প্রাডিক কৃেক েম্প্রিায় ডবআরডিডব’র ঋণ সুডবধা শবডে পাওয়ায় কৃডে 

উ্য়সন ডবআরডিডব’র প্রসিষ্টা অব্াহত আসে, 

(৩) শনর্তত্ব ডবকাসে ডবআরডিডব গুরুত্বপূণ ম ভূডমকা পােন করায় েমাজ উ্য়ন ও ডেদ্ধাি গ্রহসণর শক্ষসত্র 

জন অংেগ্রহসণর ডবেয়টি প্রাধাে শপসয়সে; 

(৪)  অোে েংস্থার তুেনায় ডবআরডিডব’র সুডবধাসভাগীগণ ক্ষুদ্র্ঋসণর টাকা অডধক হাসর আয় 

বৃডদ্ধমূেক কম মকাসণ্ড ডবডনসয়াগ কসর োসক। 

৭ েমীক্ষার নাম: ডপআরডিডপ-২ এর 

অিব মতী মূল্যায়ন। 

গসবেণা প্রডতষ্ঠান: আরডিডেডি 

মূল্যায়ন িে। 

েময়: ২০১২ 

(১) প্রকসোর প্রডেক্ষণ, গ্রাম কডমটি েভা ও ইউডনয়ন েমিয় কডমটির েভার মােসম  কম মএোকার 

জনগসণর আে ম-োমাডজক উ্য়সনর ডবেসয় েসিতনতা বৃডদ্ধ পাসি; 

(২) ডবআরডিডব’র কম ম এোকার জনগণ কম ম এোকার বাইসরর জনগসণর শিসয় অডধক পডরমাসন 

েরকাডর/সবেরকাডর শেবা েংস্থার শেবা শপসয়সে; 

(৩) গ্রামবােী, েরকাডর/সবেরকাডর শেবা েংস্থা ও স্থানীয় জনপ্রডতডনডধসির মসে েংস াগ স্থাডপত 

হওয়ায় েরকাসরর উ্য়ন কা মক্রম েহসজই বাস্তবাডয়ত হসি। 

8 েমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় প মায় 

এর মেবতী মূল্যায়ন।  

গসবেণা প্রডতষ্ঠান: আরডিডেডি 

মূল্যায়ন িে। 

েময়: ২০১৫ 

(১) প্রকসোর প্রডেক্ষণ কা মক্রম অসপক্ষাকৃত ভাসো। ডবডভ্ আয়বধ মনমূেক কম মকাসণ্ড ঋসণর ব্বহার 

েঠিকভাসব করা হসয়সে, ডনজস্ব পু ুঁডজ গঠসন (সেয়ার ও েঞ্চয়), েিস্যবৃন্দ উিুদ্ধ হসয়সে, 

প্রাডতষ্ঠাডনক ঋণ গ্রহণ, োমাডজক েসিতনতামূেক কাসজ েিস্যবৃন্দ উপকৃত হসয়সে বসে 

পডরেডক্ষত হয়। 

(২) প্রকসোর উসেশ্য বাস্তবায়সনর মােসম উপকারসভাগীসির কম মেংস্থান সৃডষ্ট, আয় বৃডদ্ধ, ক্রয়ক্ষমতা 

বৃডদ্ধ, স্থানীয় শনর্তসত্বর ডবকাে ও আে ম-োমাডজক অবস্থার পডরবতমন হসয়সে। 

(৩) শিসের োডব মক উ্য়সন গ্রামীণ িডরদ্র্ জনসগাষ্ঠীসক জনেম্পসি রূপাির করসত হসে এ প্রকসোর 

কা মক্রম িেমান োকা প্রসয়াজন।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

13 প্রহশযণ হবভাগ 

 

 

 

শমািঃ ইেমাইে শহাসেন 

পডরিােক (প্রডেক্ষণ) 

 

প্রডেক্ষণ ডবভাগ যুসগাপযুগী মানব েম্পি ততডরর জে ডবআরডিডব’র েকে কম মকতমা/কম মিাডরেহ মাঠ প মাসয়র উপকারসভাগীসির 

প্রডেক্ষণ আসয়াজসনর েসক্ষয বাসজট প্রণয়নেহ বাস্তবায়ন পডরকোনা/ডনসি মেনা ডিসয় োসক। এোো তবসিডেক  প্রডেক্ষসণর জে 

উপযুক্ত কম মকতা মসনানয়ন ও এ েম্পডকমত িাপ্তডরক কা মক্রম েম্পািন এবং ডবডভ্ ডবেয়ডভডত্তক শেডমনার ও কম মোো এ 

ডবভাগ কর্তমক আসয়াজন করা হয়। পডরিােক (প্রডেক্ষণ) এর শনর্তসত্ব এ ডবভাগ পডরিাডেত হয়। পডরিােকসক েহায়তা করার 

জে রসয়সে একজন উপপডরিােক, েহকারী পডরিােক ও অোে কম মিাডরবৃন্দ। ডবআরডিডব’র আওতায় বতমমাসন ডতনটি  

প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠান রসয়সে। ২০১৭-২০১৮অে মবেসর প্রডেক্ষণ ডবভাসগর তত্বাবধাসন পডরিাডেত প্রডেক্ষণ তথ্য ডনম্নরুপিঃ 

 

ক) ডবআরডিডবভুক্ত প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠান 

ক্রিঃনং প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠাসনর নাম প্রডেক্ষসনর ধরণ প্রডেক্ষণােীর েংখ্যা 

২০১৭-১৮ ক্রমপুডঞ্জত 

১ বাংোসিে পল্লী উ্য়ন প্রডেক্ষণ ইডনষ্টটিউট (ডবআরডিটিআই) িক্ষতা উ্য়ন 4495 89932 

২ শনায়াখােী পল্লী উ্য়ন প্রডেক্ষণ ইডনষ্টটিউট (এনআরডিটিআই) িক্ষতা উ্য়ন 450 6330 

৩ টাঙ্গাইে মডহো উ্য়ন প্রডেক্ষণ শকন্দ্র (এেএমটিডে) িক্ষতা উ্য়ন 332 9626 

শমাট  5277 105888 

 

খ)   ডবআরডিডব বডহভুত প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠান  

ক্রিঃ নং প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠাসনর নাম প্রডেক্ষসণর ধরণ প্রডেক্ষণােীর েংখ্যা 

২০১৭-১৮ ক্রমপুডঞ্জত 

১ বাাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন একাবর্মীবি (বার্ ড)  

Bangladesh Academy of Rural 

Development (BARD) 

ডবডভ্ ডবেয় ডভডত্তক ১৭ জন  

২ আঞ্চর্লকবলাকপ্রশােনবকন্দ্র 

Regional Public Administration 

Training centre (RPATC) 

ডবডভ্ ডবেয় ডভডত্তক ৯ জন  

৩ বাাংলাবদশ প্রর্শক্ষণ ও উন্নয়ন ের্মর্ি 

Bangladesh Society for training and 

Development (BSTD) 

ডবডভ্ ডবেয় ডভডত্তক ২৩ জন  

৪ বাাংলাবদশ প্রলাক প্রশােন প্রর্শক্ষণ প্রকন্দ্র  

Bangladesh Public Administration 

Training centre (BPATC) 

ডবডভ্ ডবেয় ডভডত্তক ১ জন  

৫ বাাংলাবদশ ইনর্িটিউট অব ম্যাবনজবমন্ট 

Bangladesh Institute of 

Management (BIM) 

ডবডভ্ ডবেয় ডভডত্তক ৬ জন  

৬ র্ববজম এ প্রর্শক্ষণ গ্রহণকারী োংখ্যা  ও অন্যান্য ডবডভ্ ডবেয় ডভডত্তক ৩ জন  

শমাট ৬৩ জন  
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গ)  ডবআরডিডব েির িপ্তসরর প্রডেক্ষণ 

ক্রিঃ নং প্রডেক্ষসণর ধরণ ব্াি েংখ্যা প্রডেক্ষণােীর েংখ্যা 

২০১৭-১৮ ক্রমপুডঞ্জত 

১ ই-ফাইল (নর্থ) ব্যবস্থাপনাঅবর্হিকরণবকাে ড ০২ ব্াি ৮০ জন  

২ র্রবেোে ডবকাে ড ০১ ব্াি ৭২ জন  

৩ অবর্হিকরণবকাে ড ০৩ ব্াি ১৬০ জন  

শমাট 312 জন  

 

ঘ) ডবআরডিডব শজো,উপসজোয় প্রডেক্ষসণর 

ক্রিঃ নং প্রডেক্ষসণর ধরণ প্রডেক্ষণােীর েংখ্যা 

২০১৭-১৮ ক্রমপুডঞ্জত 

1 কম মকতমা,কম মিারী 6892 19542 

2 সু েসভাগী   

ক) িক্ষতা উ্য়ন 175971 901405 

খ) মানব উ্য়ন 453460 2028575 

ঙ) ২০১৭-১৮ বেসর তবসিডেক প্রডেক্ষসণর কা মক্রসমর তথ্য 

ক্রিঃ 

নং 

শিসের 

নাম 

প্রডেক্ষসণর ডবেয় প্রডেক্ষসণর শময়াি প্রডেক্ষণােীর েংখ্যা 

    ২০১৭-১৮ ক্রমপুডঞ্জত 

1 চায়না Workshop at International 

Cooperation for Development 

Fund, on ÔÔClean Energy 

Development 

StrategiesÕÕR.o. China 

12-25 October 

2017 

১ জন  

2 ভারি Workshop on Advanced Farm 

Mechanization: Crop SectorÕÕ 

Hyderabad, India,  

25-29 September 

2017 

১ জন  

3 প্রকার্রয়া KOICA–Yonsei Master's 

Degree Program in 

Commuinity Development 

০৭ আগি, ২০১৭ হবি 

২১ র্র্বেম্বর, ২০১৮ 
১ জন  

4 ভারি Promotion Of Micro 

Enterprises (POME). 

(CIRDAP) 

22-01-2018  

to 

 16-03-2018 

১ জন  

৫ ভারি Management of Rural 

Employment Projects And 

Poverty Alleviation.  

(CIRDAP) 

01-03-2018  

to  

28-03-2018 

১ জন  

৬ ভারি Invitation to CIRDAP-NIRD 

& PR Collaborative 

International training 

programme on “Decentralized  

Governance 

12-21 March, 

2018 

 

১ জন  

৭ ডমের Visit of the Hon’ble State 

Minister for Ministry of 

LGRD & Cooperatives to 

Egypt 

 ৩ জন  

শমাট ৯ জন  
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13.1 প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠানেসূহ 

13.1.1    বাংোসিে পল্লী উ্য়ন প্রডেক্ষণ ইনডিটিউট (ডবআরডিটিআই), ডেসেট 

 

বাংোসিে পল্লী উ্য়ন প্রডেক্ষণ ইনডিটিউট (ডবআরডিটিআই) পল্লী উ্য়ন শেক্টসর শিসের প্রািীনতম প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠান ডহসেসব 

িক্ষ মানবেম্পি ততডর ও গসবেণামূেক কাসজ ভূডমকা পােন কসর িসেসে। স্বাধীনতাপূব মকাসে গ্রাম উ্য়সনর জে প্রণীত ডভ-

এইি কম মসূডির কম মকতমা-কম মিাডরবৃসন্দর প্রডেক্ষণ প্রিাসনর জে ১৯৫৪ োসে প্রডতষ্ঠানটির জন্ম। স্বাধীনতার পর পল্লী উ্য়ন 

কা মক্রসমর গুরুত্ব বৃডদ্ধ ও েম্প্রোডরত হওয়ায় স্থানীয় েরকার পল্লী উ্য়ন ও েমবায় মন্ত্রণােয় ১৯৭৪ োসের শম মাসে 

ইনডিটিউটসক বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাসি মর পূব মসূডর েমডিত পল্লী উ্য়ন কম মসূডির (আইআরডিডপ) ডনকট হস্তাির কসর। 

পরবতীসত ১৯৯২ েসন এটিসক ডবআরডিডব’র অধীসন জাতীয় প মাসয়র ইনডিটিউসটর ম মািা ডিসয় নামকরণ করা হয় ‘বাংোসিে 

পল্লী উ্য়ন প্রডেক্ষণ ইনডিটিউট (ডবআরডিটিআই)’।  

  

ডবআরডিটিআই একাসিডমক ভবন 

ডবআরডিটিআই’র অবস্থান 

ডেসেট শজো েির হসত ৮ ডকসোডমটার পূব ম-িডক্ষসণ খাডিমনগসর ডেসেট-তামাডবে মহােেসকর উত্তর পাসশ্বম ১০.৬২ একর 

জডমর উপর নয়নাডভরাম প্রাকৃডতক পডরসবসে ডবআরডিটিআই অবডস্থত। ইনডিটিউসটর আেপাসে রসয়সে কৃডে প্রডেক্ষণ 

ইনডিটিউট (এটিআই), ডবডেক ডেোনগরী, মৎস্য খামার ও প্রডেক্ষণ শকন্দ্র, খাডিম টি এসিট, ডেসেট েির উপসজো পডরেি 

এবং প্রখ্যাত সুড  োধক হ রত োহ্ পরাসনর (রিঃ) মাজার েরী । 

 

ডবআরডিটিআই’র ডবেমান সুস াগ-সুডবধা 

একাসিডমক ভবন: ডবআরডিটিআই’র প্রডেক্ষণ কা মক্রসমর শকন্দ্রস্থে ডি-তেডবডেষ্ট আধুডনক প্রোেডনক-কাম-একাসিডমক ভবন। 

এর ডনিতোয় কম মকতমা-কম মিাডরবৃসন্দর ৩৫টি অড ে কক্ষ ও ০১টি অনুেি েভাকক্ষ অবডস্থত। ডিতীয় তোয় রসয়সে ৪টি 

শশ্রণীকক্ষ,  ার প্রডতটির েসঙ্গ একটি কসর ডেডেসকট কক্ষ আসে। এোো রসয়সে আধুডনক প্রডেক্ষণ োমগ্রী েংরক্ষণাগার এবং 

ডপএ ডেসিম েম্বডেত ১০০ আেনডবডেষ্ট একটি েসম্মেন কক্ষ। এগুসো েম্পূণ মভাসব মাডিডমডিয়া, োউে ডেসিম ও েীতাতপ 

ডনয়ন্ত্রণ সুডবধার আওতায় রসয়সে। ডবআরডিটিআই একাসিডমক ভবন একেসঙ্গ পাঁিটি ব্াসি ২৪০ জন অংেগ্রহণকারীসক প্রডেক্ষণ 

সুডবধা প্রিাসন েক্ষম। 
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প্রডেক্ষণ েংডিষ্ট ডবআরডিটিআই’র অোে সুডবধা: প্রায় ১০ হাজার পাঠ্যোমগ্রী েম্বডেত ডবআরডিটিআই োইসব্রডর এবং আধুডনক 

কডম্পউটার ল্যাব একাসিডমক ভবসনর শিাতোয় অবডস্থত। ইনডিটিউসট প্রডেক্ষণােীসির জে িারটি শহাসিসে ১৬২ জসনর 

োকার ব্বস্থা আসে। ডিতে ডবডেষ্ট মিান ম কযাস টাডরয়ার দুটি হসে একেসঙ্গ ৩৫০ জনসক খাবার পডরসবেন করা  ায়। 

ডবসনািসনর জে রসয়সে শটডেডভেন ও শখোধুোর উপকরণ েমৃদ্ধ ডতনটি কমনরুম। জুোই ২০০৭ েসন ৬০০ আেনডবডেষ্ট একটি 

অতযাধুডনক অডিসটাডরয়াম ডবআরডিটিআই-এর সুডবধাডিসক আসরা েমৃদ্ধ কসরসে। অডিসটাডরয়াসমর সুডবধাডির মসে রসয়সে 

োব মক্ষডণক শজনাসরটর, আধুডনক েব্দ ও আসোক ডনয়ন্ত্রণ ব্বস্থা এবং শকন্দ্রীয়ভাসব েীতাতপ ডনয়ন্ত্রণ ব্বস্থা। এোো 

ডবআরডিটিআই জাসম মেডজসি প্রায় ১৫০ জন মুেল্লী একেসঙ্গ নামাজ আিায় করসত পাসরন। ইনডিটিউসটর শকন্দ্রস্থসে প্রায় দুই 

একর আয়তসনর পুকুর রসয়সে। কম মকতমা ও কম মিাডরবৃসন্দর আবাডেক ভবনগুসোও কযাম্পাসের অভযিসর অবডস্থত। 

হবআরহিটিআই’র জনবল কাঠাক্ষ্মা 
 

রাজস্ব োক্ষ্ি হবআরহিটিআই’র শ্রমাট জনবল মাত্র ৪১। এসির মসে পডরিােক, 2 জন যুগ্মপডরিােক, 8 জন 

অনুসিষ্ট/উপপডরিােক, োইসব্রডরয়ান, আটি মি ও প্রোেডনক কম মকতমােহ শমাট েিস্য 14 জন। অবডেষ্ট 27 জন কম মিারী রুটিন 

িাপ্তডরক কা মক্রসম েহায়তা কসর োসকন। অনুসমাডিত 41 জনবসের মসে 30 জুন, 2018 তাডরসখ 8 জন কম মকতমা ও 13 জন 

কম মিারীেহ 21 জন কম মরত আসেন। উপরি, শশ্রডণকক্ষ, শহাসিে, কযাস টিডরয়া, অডিসটাডরয়াম, ডনরাপত্তা রক্ষা, বাগান ও 

কযাম্পাে পডরি্তার মত ডনয়ডমত কাসজর জে রাজস্ব খাসত শকান েহায়ক কম মিারীর পি না োকায় ডনজস্ব আয় হসত 

শেবামূল্য পডরসোসধর েসতম অেবা োকুল্য শবতসন অডনয়ডমত কম মিারী ডিসয় জরুরী শেবাকা ম িাডেসয় ডনসত হসি।  

 

২০১৭-২০১৮ অে মবেসর ডবআরডিটিআই’র প্রডেক্ষণ কা মক্রম 

ডবআরডিটিআই মূেতিঃ ডবআরডিডব’র ডবভাগীয় কম মকতমা-কম মিাডর ও সু েসভাগীসির পল্লী উ্য়ন, িাডরদ্র্য ডবসমািন ও আইডজএ-

ডনভ মর ডবডভ্ শেিডভডত্তক প্রডেক্ষসণর িাডয়ত্বপ্রাপ্ত ডবসেোডয়ত প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠান। এখাসন বুডনয়াডি প্রডেক্ষণ, ডরসিোে ম শকাে ম, 

পল্লী উ্য়ন ও িাডরদ্র্য ডবসমািন েংক্রাি ‘ডবআরডিটিআই-েংযুডক্ত শকাে ম এবং অোে েংডক্ষপ্ত শকাে ম উপেসক্ষয ডবআরডিডব’র 

কম মকতমা-কম মিাডর ও সু েসভাগী এবং জাতীয় ডেক্ষা ব্বস্থাপনা একাসিমী (নাসয়ম), বাংোসিে শোক প্রোেন প্রডেক্ষণ শকন্দ্র 

(ডবডপএটিডে), ডবডেএে প্রোেন একাসিমী, ডবয়াম  াউসেেন, ডবভাগীয় কডমেনার কা মােয় হসত ডবডভ্ কযািার োডভ মসের 

কম মকতমা এবং অোে প্রডতষ্ঠাসনর েরকাডর কম মকতমাগণ ডনয়ডমত আগমন কসর োসকন। 
 

২০১৭-২০১৮অে মবেসর ডবআরডিটিআই শমাট 4,495 জন প্রডেক্ষণােীসক ডবডভ্ ধরসনর প্রডেক্ষণ প্রিান কসরসে, তন্মসে পল্লী 

উ্য়ন ও েমবায় ডবভাসগর (একটি বাডে একটি খামার প্রকো ও ডপআরডিডপ-3 প্রকো) প্রডেক্ষণােী ডেে 2023 জন (45%)। 

এোো ‘পল্লী উ্য়ন ও িাডরদ্র্য হ্রােকরণ’ ডবেয়ক ইনডিটিউসটর ডনজস্ব মডিউসের অধীসন ডবডপএটিডে ও ডবডেএে প্রোেন 

একাসিমী হসত আগত ডবডেএে কযািার কম মকতমা এবং অোে েংস্থার কযািার ও নন-কযািার কম মকতমােহ েব মসমাট 593 জন 

(13%) শক প্রডেক্ষণ প্রিান করা হসয়সে। অবডেষ্ট 1879 জন প্রডেক্ষণােী (42%) ডেে এনডজও এবং অোে শবেরকাডর 

প্রডতষ্ঠাসনর কম মকতমা/কম মিাডর/সু েসভাগী ও ডবডভ্ ডবশ্বডবোেয়-কসেজ এর োত্র-োত্রী ও ডেক্ষকবৃন্দ। 

ডবআরডিটিআই েম্পসকম ডবস্তাডরত জানসত ডভডজট করুনিঃ http://www.brdti.brdb.gov.bd/ 

 

  
 

http://www.brdti.brdb.gov.bd/
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13.1.2   শনায়াখােী পল্লী উ্য়ন প্রডেক্ষণ শকন্দ্র 

পডরডিডতিঃ শনায়াখােী পল্লী উ্য়ন প্রডেক্ষণ শকন্দ্রটি (এনআরডিটিডে) িাডনিার অে মায়সন শনায়াখােী পল্লী উ্য়ন প্রকো-২ এর 

আওতায় ১৯৮৭ োসে শনায়াখােী শজো েহসরর প্রাণসকন্দ্র মাইজিীসত ০.৮৭ একর জাডমর উপর ডনডম মত হয়। ১৯৯২ োসে 

শনায়াখােী পল্লী উ্য়ন প্রকো -২ েমাপ্ত হসে প্রডেক্ষণ শকন্দ্রটি ১৯৯৫ োে শেসক বৃহত্তর শনায়াখােী পল্লী িাডরদ্র্য েমবায় েহায়তা 

প্রকসোর অধীসন পডরিাডেত হয়। পরবতীসত েরকাডর ডেদ্ধাসির আসোসক প্রডেক্ষণ শকন্দ্রটি ২০০১ োে হসত পল্লী িাডরদ্র্য ডবসমািন 

কম মসূডি (পিাডবক) এর ডনয়ন্ত্রণাধীসন পডরিাডেত হসি। এনআরডিটিডে প্রডতষ্ঠাকােীন শেসক গ্রাসমর িডরদ্র্ জনসগাষ্ঠীর ডবডভ্ 

আয়বধ মনমূেক প্রডেক্ষণ প্রিাসনর মােসম আত্মকম মেংস্থান সৃডষ্টর মােসম স্বাবেম্বী হওয়ার সুস াগ সৃডষ্ট কসর িসেসে। এোোও 

এখাসন  বুক ডকডপং, প্রডেক্ষক প্রডেক্ষণ, নারী ক্ষমতায়ন, িক্ষতা বৃডদ্ধ, ওডরসয়নসটেন শকাে ম, ডরসিোে ম শকাে মেহ ডবডভ্ প্রডেক্ষণ 

প্রিান করা হয়। 

ডবেমান সুস াগ-সুডবধািঃ ডি-তে ডবডেষ্ট প্রডেক্ষণ শকন্দ্রটিসত ৪০ আেনডবডেষ্ট ২টি শশ্রণী কক্ষ, ১০০ আেনডবডেষ্ট অডিসটাডরয়াম, 

৫০ আেন ডবডেষ্ট িাইডনং হে, ২টি শ ডেডেসটটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রডেক্ষণােীর আবাডেক ব্বস্থা রসয়সে।  

 

13.1.3  টাঙ্গাইে মডহো প্রডেক্ষণ ইনডিটিউট (িডিউটিআই) 
 

টাঙ্গাইে মডহো প্রডেক্ষণ ইনডিটিউট ১৯৮৪ োসে জাম মান কাডরগরী েহস াডগতায় প্রডতডষ্ঠত হয়। ১৯৮৭ োসে 

মডহোসির বৃডত্তমূেক প্রডেক্ষণ প্রিাসনর একমাত্র প্রডতষ্ঠান ডহসেসব এটি ডবআরডিডব’র মডহো কম মসূডির অিভূ মক্ত হয়। 

জুোই ২০০৫ োসে প্রকো শময়ািকাসের জে এটি ডবআরডিডব-জাইকার শ ৌে উসোসগ পডরিাডেত ডপআরডিডপ প্রকসোর 

ডনকট েস্ত করা হয়।  সে প্রডতষ্ঠানটি ডেংক মসিে শেডনং শেন্টার (এেএমটিডে) ডহসেসব পডরডিডত োভ কসর। 

 ডেংক মসিে শেডনং শেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হসত ১০০ ডকসোডমটার দূসর টাঙ্গাইে শজো েহসরর নতুন বাে টাডম মনাে 

হসত ২০০ ডমটার উত্তসর শিওোসত টাঙ্গাইে-ময়মনডেংহ মূে েেসকর পাসে বৃক্ষরাডজ পডরসবডষ্টত ৩.১৬৮ একর 

জডমর উপর স্থাডপত।  

 এখাসন ডপআরডিডপ-৩ প্রকসোর কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর প্রডেক্ষণ োোও প্রকোভূক্ত ইউডনয়ন পডরেসির শিয়ারম্যান ও 

েিস্য এবং ডবআরডিডব’র সুডবধাসভাগীসির ডবডভ্ ডবেসয়র উপর িক্ষতা উ্য়নমূেক প্রডেক্ষণ প্রিান করা হয়। 

প্রডতষ্ঠানটিসত সু েসভাগীসির শ  েকে ডবেসয়র উপর বৃডত্তমূেক প্রডেক্ষণ শিওয়া হয় শেগুডে হসোিঃ িডজমডবো, িক, 

বাটিক, এমব্রয়িারী, হাঁে-মুরগী ও পশু পােন, েবডজ িাে, নাে মারী ব্বস্থাপনা ইতযাডি।  
 

প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠানটি ডি-তে ভবন ডবডেডষ্ট একটি আবাডেক প্রডেক্ষণ শকন্দ্র। ভবসন শমাট ২৩টি কক্ষ আসে। এখাসন ১০০ 

জন প্রডেক্ষণােী প্রডেক্ষসণর সুডবধা েম্বডেত একটি কক্ষ ও েমমাসপর অড ে কক্ষ রসয়সে। প্রডেক্ষণােীসির োকার জে 

১০টি আবাডেক কক্ষ রসয়সে শ খাসন শমাট ২০জন প্রডেক্ষণােী অবস্থান করসত পাসর। এোো এখানকার িাইডনং এ 

একেসঙ্গ ৩০ জন খাওয়ার সুব্বস্থা রসয়সে। 

২০০৫-০৬ োে শেসক জুন ২০১৮ প মি প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠানটিসত ডবডভ্ ডবেসয় েব মসমাট ৫87২ জন শক প্রডেক্ষণ প্রিান 

 করা হসয়সে। 

 

  

২০১৭-২০১৮ অে মবেসর টাঙ্গাইে মডহো প্রডেক্ষণ ইনডিটিউসট একটি প্রডেক্ষণ শেেন 
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মডহো উ্য়ন অনুডবভাসগর সু েসভাগীসির মাসঝ িক্ষতা উ্য়ন প্রডেক্ষণ প্রিান করসেন, শিেিয়ার, টাংগাইে 

 

13.2   মানব েম্পি উ্য়ন 
 

প্রডেক্ষণ মানুসের জ্ঞান, িক্ষতা ও মানডেকতাসক পডরবতমন কসর। গ্রামবাংোর পিািপি জনসগাষ্ঠীসক প্রডেক্ষসণর মােসম 

জনেম্পসি রূপািসরর জে ডবআরডিডব সূিনােগ্ন শেসকই কাজ করসে। ডবআরডিডব েমবাসয়র মােসম পল্লীর জনগণসক একটি 

োংগঠডনক শৃঙ্খোর মসে আবদ্ধ কসর। অতিঃপর েংগঠিত গ্রামীণ জনসগাষ্ঠীসক ডবডভ্ আনুষ্ঠাডনক ও অনানুষ্ঠাডনক প্রডক্রয়ায় 

েমবায় ব্বস্থাপনা, ডেদ্ধাি গ্রহণ প্রডক্রয়ায় অংেগ্রহণ, মতামত প্রকাসের েক্ষমতা বৃডদ্ধ, শনর্তসত্বর ডবকাে, আয়বধ মক ও িক্ষতা 

উ্য়নমূেক প্রডেক্ষণ, স্বাক্ষরতা, আধুডনক কৃডে প্রযুডক্তর ব্বহারেহ প্রভৃডত ডবেসয় প্রডেক্ষসণর মােসম মানব েম্পি উ্য়ন কসর 

োসক। এোোও েডমডত/িসের োপ্তাডহক েভায় েরকাসরর ডবডভ্ উ্য়নমূেক কম মকাণ্ডেহ স্বাস্থয পডরি মা, ডেশু পুডষ্ট, মার্তস্বাস্থয, 

জন্মডনয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থযসেবা, শ ৌতুক, বাল্যডববাহ, ইভটিডজং এর কু ে, আসে মডনক েমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থযেম্মত পায়খানা 

স্থাপন ও ব্বহার ইতযাডি ডবেসয় েসিতনতা বৃডদ্ধ করা হয়।  
 

 

 

ডবআরডিডব পল্লীর 

মানবেম্পি উ্য়সনর 

জে উপকারসভাগী 

েিস্যসির িাডরদ্র্য 

ডবসমািন ও আয়বধ মক 

কম মকাণ্ড ডনভ মর ডবডভ্ 

প্রডেক্ষসণর পাোপাডে 

পল্লী উ্য়ন কা মক্রম 

 ো ে বাস্তবায়সনর 

েসক্ষয 

কম মকতমা/কম মিাডরবৃসন্দর 

ডবডভ্ প্রকার প্রডেক্ষণ 

প্রিান কসর োসক। 

এোো জাতীয় ডেক্ষা 

ব্বস্থাপনা একাসিমী 

(নাসয়ম), বাংোসিে 

শোক প্রোেন প্রডেক্ষণ 

শকন্দ্র (ডবডপএটিডে), 

ডবডেএে প্রোেন 

একাসিমী, ডবয়াম  াউসেেন, ডবভাগীয় কডমেনার কা মােয় হসত ডবডভ্ কযািার োডভ মসের কম মকতমা এবং অোে েরকাডর ও 

শবেরকাডর প্রডতষ্ঠাসনর জে প্রডেক্ষসণর আসয়াজন কসর।  

প্রডেক্ষণ প্রিাসনর জে ডবআরডিডব’র ডনজস্ব ৩টি প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠানেহ উপসজো প মাসয় প্রডেক্ষণ অবকাঠাসমা রসয়সে। এ েকে 

অবকাঠাসমা  ো ে ব্বহাসরর মােসম ডবআরডিডব’র প্রকোেমূহ ডনজস্ব ব্বস্থাপনায় উপকারসভাগী েিস্যসির প্রডেক্ষণ প্রিান 

কসর। 201৭-201৮ অে ম বেসর ডবআরডিডব শমাট 1181 জন কম মকতমা কম মিারী এবং 207367 জন উপকারসভাগীসক প্রডেক্ষণ 

প্রিান করা হসয়সে। এোো ডবআরডিডব’র আওতায় উপকারসভাগী প্রডেক্ষসণর েংখ্যা প্রায় 10.22 েক্ষ। 
 

শুরু হসত জুন, ২০১8 প মি  ডবআরডিডব’র মানব েম্পি উ্য়ন 

কম মকতমা/কম মিাডর উপকারসভাগী 

অে মবেসর ক্রমপুডঞ্জত অে মবেসর ক্রমপুডঞ্জত 

শিসে ডবসিসে শমাট শিসে ডবসিসে শমাট িক্ষতা 

উ্য়ন 

মানডবক 

উ্য়ন 

শমাট িক্ষতা 

উ্য়ন 

মানডবক 

উ্য়ন 

শমাট 

6892 9 6901 19542 719 20261 175971 453460 629431 901405 2028575 2929980 

 

 

 

ক্রমপর্ঞ্জি কম ডকিডা/কম ডচার্র প্রর্শক্ষণ 20261  জন 

ক্রমপর্ঞ্জি উপকারবভাগী প্রর্শক্ষণ 2929980 জন 
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14. ডবআরডিডব’র  েহায়তায় ২০১৭-২০১৮ অে মবেসর বাডে মক উ্য়ন কম মসূডির আওতায় বাস্তবাডয়ত প্রকোেমূসহর আডে মক অগ্রগডত (সকাটি টাকা) 
 

ক্র 

নং 

প্রকসোর নাম বাস্তবায়নকাে প্রকো বরাে আডে মক বেসরর অগ্রগডত ব্াসয়র % হার শুরু হসত জুন, ১৮ প মি 

বরাে অবমুক্ত ব্য় বরাসের  অবমুডক্তর 

 

অবমুক্ত ব্ায় %হার 

1 2 3 4 

 

7 8 9 10 11 

 

12 13 14 

1 িডরদ্র্ মডহোসির জে েমডিত পল্লী 

কম মেংস্থান েহায়তা প্রকো 

1জানু ারী ২০১২ 

হসত ৩০ জুন 

২০১৮ 

1
5
7
.3
4
 

2
7
.6
8

 

2
7
.6
8

 

2
7
.6
3

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

1
5
6
.9
9

 

1
5
6
.8
9

 

1
0
0
%

 

2 পল্লী জীডবকায়ন প্রকো (পজীপ) - ২য় 

প মায় 

1জুোই ২০১২ হসত 

৩০ জুন ২০১৮ 

5
6
9
.5
1
 

9
4
.7
2

 

9
6
.5
1
 

9
4
.7
2

 

1
0
0
%

 

9
8
%

 

2
4
0
.8
7
 

2
3
0
.6
6

 

9
6
%

 

3 উত্তরাঞ্চসের িডরদ্র্সির কম মেংস্থান 

ডনডিতকরণ কম মসূডি ২য় প মায় 

1এডপ্রে ২০১4 হসত 

৩০ জুন ২০20 

1
0
8
.6
9

 

3
1
.6
9

 

2
4
.1
5

 

2
1
.8
8

 

6
9
%

 

9
1
%

 

6
9
.1
5

 

6
6
.6
7
 

9
7
%

 

4 অংেীিাডরত্বমূেক পল্লী উ্য়ন প্রকো 

৩য় প মায় 

1জুোই ২০১5 হসত 

৩০ জুন ২০20 

2
3
1
.6
7
 

3
9
.3
8

 

3
9
.3
8

 

3
9
.3
8

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

5
7
.8
8

 

5
7
.8
6

 

1
0
0
%

 

5 গাইবান্ধা েমডিত পল্লী িাডরদ্র্য দূরীকরণ 

প্রকো 

1জানু ারী ২০১8 

হসত ৩1 ডিসেম্বর 

২০20 

4
1
.7
8

 

1
.6
0
 

1
.6
0
 

1
.5
2

 

9
5
%

 

9
5
%

 

1
.6
0
 

1
.5
2

 

9
5
%

 

 েব মসমাট 

 

1
1
0
8
.9
9

 

1
9
5
.0
7
 

1
8
9
.3
2

 

1
8
5
.1
3

 

9
5
%

 

9
8
%

 

5
2
6
.4
9

 

5
1
3
.6
0
 

9
6
%
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14.1 িডরদ্র্ মডহোসির জে েমডিত পল্লী কম মেংস্থান েহায়তা প্রকো (ইসরেসপা) 
 

প্রাক্কডেত ব্য়িঃ ১5734.00 েক্ষ টাকা 

অসে মর উৎেিঃ ডজওডব 

প্রকো শময়ািিঃ জানুয়াডর/২০১২-জুন/২০১৮ 

প্রকো এোকািঃ খুেনা ও বডরোে ডবভাসগর ১৫টি শজোর ৫৯টি উপসজো। 

 

প্রকসোর উসেশ্যিঃ প্রকসোর প্রধান উসেশ্য হসি প্রকো এোকার অেহায়, িডরদ্র্ মডহোসির িাডরদ্র্য দূরীকরণ ও আে ম-

োমাডজক উ্য়ন করা।  

সুডনডি মষ্ট উসেশ্য হসোিঃ  

ক)  মানব েম্পসির েসিতনতা বৃডদ্ধ, উিুদ্ধকরণ ও উ্য়ন করা; 

খ)  জীবন- াত্রার মাসনা্য়সনর জে আয়-বধ মনমূেক কম মকাসণ্ড স্থানীয় েম্পসির ব্বহার ডনডিত করা; 

গ)  পল্লী এোকার িডরদ্র্ মডহোসির েংগঠন সৃডষ্ট করা।  

জনবেিঃ 

ক্রিঃ নং পসির নাম অনুসমাডিত পি কম মরত শুণ্যপি 

1 শপ্রাগ্রামার 1 1 0 

2 েহ- শপ্রাগ্রামার 1 1 0 

3 েহকারী পল্লী উ্য়ন কম মকতমা 59 51 8 

4 ডহোব রক্ষক 3 1 2 

5 শেেস্ শমসনজার 3 3 0 

6 কৃডে প্রডেক্ষক েম্মিয়ক 12 11 1 

7 মাঠ েংগঠক 177 168 9 

8 ডহোব েহকারী  59 59 0 

9 িাটা এডি অপাসরটর 4 3 1 

10 ডবক্রয় েহকারী 4 3 1 

11 ড্রাইভার 6 6 0 

12 অড ে েহায়ক 19 16 3 

13 নাইট গাি ম 3 0 3 

শমাট 351 323 28 

আডে মক অগ্রগডতিঃ 

প্রকো ব্য় 

২০১৭-২০১৮োসের অগ্রগডত (জুন ২০১৮প মি) 

ক্রমপুডঞ্জত 

অবমুডক্ত 

ক্রমপুডঞ্জত 

ব্য় 
বরাে অবমুডক্ত ব্য় 

ব্সয়র হার 

বরাসের অবমুডক্তর 

১5734.00 2768.00 2768.00 2762.50 99.80 99.80% 15699.00 15688.41 

বাস্তব অগ্রগডতিঃ 

ক্রিঃ 

নং 

কা মক্রম প্রকসোর েক্ষযমাত্রা বাডে মক অগ্রগডত 

(২০১7-২০১8) 

ক্রমপুডঞ্জত 

 অগ্রগডত 

১ েডমডত গঠন (টি) ২.৭৮৪ 129  2.881 

২ েিস্য ভডতম (জন) ৭৬.২৫০ 10.592 78.444  

৩ মূেধন গঠন (েক্ষ টাকা) ১৬১৪.০০ 489.41 2100.00  

৪ প্রডেক্ষণ (জন) 6০.০০০ 12.632 60.000 

৫ ঋণ ডবতরণ (েক্ষ টাকা) 7177.00 11199.01 39413.51 

6 ঋণ আিায় (েক্ষ টাকা) - 9395.23 30763.72 

প্রকো েম্পসকম ডবস্তাডরত জানসত ডভডজট করুনিঃ http://www.iresppw-brdb.gov.bd/ 

 

 

 

http://www.iresppw-brdb.gov.bd/
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শজেডমন নাহার, উত্তর পারুডেয়া মডহো িে, শিবহাটা, োতক্ষীর 

 

4.২ পল্লী জীডবকায়ন প্রকো (পজীপ) ২য় প মায়। 

প্রাক্কডেত ব্য়িঃ 56951.00 েক্ষ টাকা (ডজওডব 45451.00+ ইউডবডেডেএ 11500.00) 

            অসে মর উৎেিঃ  ডজওডব ও ইউডবডেডেএ’র ডনজস্ব তহডবে 

প্রকো শময়ািিঃ জুোই/২০১২-জুন/২০১8 

প্রকো এোকািঃ ৪২টি শজোর ১৯০টি উপসজো 

 
 

প্রকসোর উসেশ্যিঃ  

ক)  ডবত্তহীন মডহো ও পুরুে এর েমসিসয় েমবায় েডমডত/িে গঠসনর মােসম সুডবধাসভাগীসির শেয়ার ও 

েঞ্চয় জমা কসর ডনজস্ব পু ুঁডজ গঠন। 

খ)          উপকার শভাগীসির েমবায় ব্বস্থাপনা  ও িক্ষতা উ্য়ন প্রডেক্ষসনর মােসম তাসির  আয়বধ মনমূেক 

কম মকাে ও  ডনজস্ব প্রডতষ্ঠাসনর কা মক্রম পডরিােনায় েক্ষম কসর শতাো। 

গ)  ডবত্তহীনসির মাসঝ আয়বধ মনমূেক কম মকাসে ক্ষুদ্র্ঋণ ডবতরণ পূব মকতাসির কম মেংস্থান ও আয় উপাজমসন 

সুস াগ   সৃডষ্ট করা। 

ঘ)  আয় ও েসিতনতা বৃডদ্ধর মােসম িডরদ্র্ মডহোসির ক্ষমতায়ন ও উ্য়ন প্রডক্রয়ায় েম্পৃক্তকরণ। 

ঙ)  েরকাসর উ্য়ননীডত ও শকৌেসের আসোসত বৃত্তহীনসির আত্মকম মেংস্থাসনর সুস াগসৃডষ্ট,আয়বৃডদ্ধ ও িাডরদ্র্ 

ডবসমািন। 
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জনবেিঃ 

ক্রিঃ নং পসির নাম অনুসমাডিত পি কম মরত শুণ্যপি 

1 প্রকো পডরিােক 1 1 0 

2 আঞ্চডেক-প্রকোপডরিােক 5 3 2 

3 উপ- প্রকোপডরিােক 7 3 4 

4 উর্ব্মতন েহকারী পডরিােক 33 0 33 

5 েহকারী প্রকো পডরিােক 13 6 7 

6 উপসজো প্রকো কম মকতমা 190 134 56 

7 ডহোব রক্ষণ কম মকতমা 6 4 2 

8 উপ-প্রকো কম মকতমা 191 163 28 

9 উপ- েহকারী প্রসকৌেেী 3 3 0 

10 ডহোব রক্ষক 190 186 4 

11 কডম্পউটার অপাসরটর 1 1 0 

12 মাঠ েংগঠক 1330 1304 26 

13 িাটা এডি অপাসরটর 34 31 3 

14 ডহোব েহকারী 1 1 0 

15 অড ে েহকারী কাম কডম্পউটার অপাসরটর 202 198 4 

16 ড্রাইভার 27 16 11 

17 অড ে েহায়ক 237 222 15 

18 সুইপার 6 6 0 

শমাট 2,477 2,282 195 

 

আডে মক অগ্রগডতিঃ 

প্রকো ব্য় 

 

২০১7-২০১8োসের অগ্রগডত (জুন ২০১8প মি) 

ক্রমপুডঞ্জত 

অবমুডক্ত 

ক্রমপুডঞ্জত 

ব্য় 
বরাে অবমুডক্ত ব্য় 

ব্সয়র হার 

বরাসের অবমুডক্তর 

56951.00 9472.05 9651.00 9472.05 100% 98% 24087.০০ 23066.13 

 

বাস্তব অগ্রগডতিঃ 

ক্রিঃ 

নং 

কা মক্রম প্রকসোর েক্ষযমাত্রা বাডে মক অগ্রগডত 

(২০১7-২০১8) 

ক্রমপুডঞ্জত 

অগ্রগডত 

১ েডমডত গঠন (টি) 22.927 293 20.529 

২ েিস্য ভডতম (জন) 7.62.883 14.175 7.20.443 

৩ শেয়ার জমা (েক্ষ টাকা) 3284.26 206.61 3449.85 

৪ েঞ্চয় জমা (েক্ষ টাকা) 15881.99 762.45 16138.65 

৫ প্রডেক্ষণ (জন) 5.22.454 1.82.918 4.58.153 

৬ ঋণ ডবতরণ (েক্ষ টাকা) 52321.02 17998.57 279547.40 

৭ ঋণ আিায় (েক্ষ টাকা) ---- 16608.45 257816.91  

প্রকো েম্পসকম ডবস্তাডরত জানসত ডভডজট করুনিঃ http://rlp.brdb.gov.bd/ 

 

http://rlp.brdb.gov.bd/
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কাডনজ  াসতমা িডক্ষণ বল্লভপুর মডহো িে,োগেনাইয়া,স নী 

 

14.3   উত্তরাঞ্চসের িডরদ্র্সির কম মেংস্থান ডনডিতকরণ কম মসূডি-২য় প মায়। 
 

প্রাক্কডেত ব্য়িঃ       10868.7 েক্ষ টাকা 

অসে মর উৎেিঃ ডজওডব  

প্রকো শময়ািিঃ এডপ্রে/২০১৪ - জুন/২০২০ 

প্রকো এোকািঃ রংপুর, কুডেগ্রাম, গাইবান্ধা, নীে ামারী ও োেমডনরহাট শজোর ৩৫টি উপসজো 

প্রকসোর উসেশ্যিঃ  

ক) প্রকো এোকার শমৌসুমী অভাবগ্রস্থ অডত িডরদ্র্ জনসগাষ্ঠীসক েংগঠিত কসর আয়বধ মন কম মসূডি গ্রহসণর মােসম 

উৎপািনমূখী আত্মকম মেংস্থান সৃডষ্ট। 

খ) িাডরদ্র্য পীডেত শিসের উত্তরাঞ্চসের ৩৫ উপসজোর অডত িডরদ্র্ পুরুে ও মডহোসিরসক িক্ষতা উ্য়নমূেক প্রডেক্ষণ 

প্রিাসনর মােসম তাসির কম মিক্ষতা বৃডদ্ধ করা। 

গ) স্বকম মেংস্থান বৃডদ্ধর মােসম োমাডজক ও খাে ডনরাপত্তা শজারিারকরণ। 

ঘ) স্থানীয় জনেডক্ত ও স্থানীয় েম্পসির েব মাডধক ব্বহাসরর মােসম জীবন াত্রার মান উ্য়ন ডনডিত করা। 

ঙ) উপকারসভাগীসির জে কাঁিামাে প্রাডপ্ত েহজেভয করা এবং Market Limkage গসে শতাোর েসক্ষয 

ডবভাগীয় েহসর প্রিে মণী কাম ডবক্রয় শকন্দ্র স্থাপন। 

ি) স্বো শেবামূসল্যর ডবডনমসয় উপকারসভাগী েিস্যসির মসে ঋণ প্রিান। 

জনবেিঃ 
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ক্রিঃ নং পসির নাম অনুসমাডিত পি কম মরত শুণ্যপি 

1 প্রকো পডরিােক 1 1 0 

2 উপ-প্রকোপডরিােক 1 1 0 

3 েহকারী প্রকোপডরিােক 1 1 0 

4 ডহোব রক্ষণ 1 1 0 

5 শকায়াডেটি কিে কাম ডিজাইনার 3 3 0 

6 ম্যসনজার ডিেসি কাম শেেে শেন্টার 1 1 0 

7 অড ে েহকারী কাম িাটা এডজট্ট অপাসরটর 1 1 0 

8 অড ে েহকারী কাম কডম্পউটার অপাসরটর 1 1 0 

9 প্রিাকেন ম্যসনজার কাম মারসকটি মং প্রসমাটর 35 35 0 

10 শেেস্ শপ্রামটর 2 2 0 

11 শকডিট সুপারভঅইজার 35 35 0 

12 ড্রাইভার 4 4 0 

13 অড ে েহায়ক কাম নাইট গাি ম 39 39 0 

শমাট 125 125 00 

 

আডে মক অগ্রগডতিঃ 

প্রকো ব্য় 

২০১7-২০১8 োসের অগ্রগডত (জুন ২০১8প মি) 

ক্রমপুডঞ্জত 

অবমুডক্ত 

ক্রমপুডঞ্জত 

ব্য় 
বরাে অবমুডক্ত ব্য় 

ব্সয়র হার 

বরাসের অবমুডক্তর 

10868.72 3169.০০ 2414.4০ 2187.94 69% ৯1% 6914.40 6666.36 

 

বাস্তব অগ্রগডতিঃ 

ক্রিঃ 

নং 

কা মক্রম প্রকসোর 

েক্ষযমাত্রা 

বাডে মক অগ্রগডত 

(২017-২০১8) 

ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

১ িে গঠন (টি) ৬২৫ 106 725 

২ েিস্য ভডতম (জন) 10.000 1.550 9.600 

৩ েঞ্চয় জমা (েক্ষ টাকা)  26.34 107.89 

৪ প্রডেক্ষণ (জন) ৩৩.৬০০ 6.240 28.631 (১ম প মায়) 

21.840(2য় প মায়) 

৫ ঋণ ডবতরণ (েক্ষ টাকা) ৯০০.০০ 477.54 1672.64 

৬ ঋণ আিায় (েক্ষ টাকা) 0 320.18 1078.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

োডহনা খাতুন ইন্দ্রাপাো উিকডনক মডহো িে, বিরগঞ্জ, রংপুর।
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14.4    অংেীিাডরত্বমূেক পল্লী উ্য়ন প্রকো (৩য় প মায়) 
 

প্রাক্কডেত ব্য়িঃ ২৩১৬৭.১৫ েক্ষ টাকা (ডজওডব-১৯৯২৭.১৫ এবং ইউডনয়ন পডরেি ও সুডবধাসভাগী ৩২৪০.০০) 

অসে মর উৎেিঃ ডজওডব  

প্রকো শময়ািিঃ জুোই/২০১৫ হসত জুন/২০২০ 

প্রকো এোকািঃ ৬৪টি শজোর ২০০টি উপসজোর ৬০০টি ইউডনয়ন। 

প্রকসোর উসেশ্যিঃ 

ক) জন অংেগ্রহণ,স্বিতা ও জবাবডিডহতার মােসম ইউডনয়ন প মাসয় উ্য়ন কম মকাে ও জনগসণর িাডহিা ডভডত্তক 

জাডতগঠন মূেক ডবভাগ েমূসহর শেবা ডনডিত করা, শেবা প্রিানকারী ও শেবা গ্রহণকারীসির মসে Horizontal 

ডেংসকজ এবং গ্রাম, ইউডনয়ন ও উপসজোর মসে Vertical ডেংসকজ স্থাপসনর মােসম শটকেই পল্লী উ্য়ন 

ডনডিত করা।  

খ) ইউডনয়ন পডরেিসক One Stop Service Delivery Station ডহোসব পডরনত করা। 

গ) গ্রাম উ্য়সনর েম্পৃক্ত েকসের মসে েহস াডগতা ও েমিসয়র পডরসবে সৃডষ্ট করা। 

ঘ) গ্রামবাডেগসণর েডম্মডেত প্রসিষ্টায় উ্য়নমূেক পডরকোনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। 

ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উ্য়সন গ্রামীণ ক্ষুদ্র্ অবকাঠাসমা ডনম মাণ করা। 

জনবেিঃ 

ক্রিঃ নং পসির নাম অনুসমাডিত পি কম মরত শুণ্যপি 

প্রকো েির কা মােয়    

1 প্রকো পডরিােক 1 1 0 

2 উপপডরিােক 1 1 0 

3 েহকারী পডরিােক 3 3 0 

4 েহকারী শপ্রাগ্রামার 1 0 1 

5 ডহোব রক্ষণ কম মকতমা 1 1 0 

6 ডহোব েহকারী 2 0 2 

7 অড ে েহকারী কাম কডম্পউটার অপাসরটর 4 0 4 

8 িাটা এডজট্ট অপাসরটর 4 3 1 

9 ড্রাইভার 2 1 1 

10 অড ে েহায়ক 4 3 1 

11 তনে প্রহরী 1 0 1 

12 ডক্লনার 1 1 0 

এেএমটিডে, টাঙ্গাইে    

1 উপপডরিােক 1 1 0 

2 েহকারী পডরিােক 1 1 0 

3 ডরোে ম অড োর 1 - 1 

4 শেডনংসকা-অডি মসনটর 1 1 0 

5 ইসন্সট্টাক্টর 2 0 2 

6 ডহোব রক্ষণ কম মকতমা 1 1 0 

7 অড ে েহকারী কাম কডম্পউটার অপাসরটর 2 0 2 

8 িাটা এডজট্ট অপাসরটর 2 2 0 

9 ড্রাইভার 1 1 0 

10 অড ে েহায়ক 1 1 0 

11 তনে প্রহরী 1 1 0 

মাঠ (ইউডনয়ন প মাসয়)   0 

1 ইউডনয়ন শিভেপসমন্ট অড োর (ইউডিও) 600 66 534 

শমাট  639 88 551 
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আডে মক অগ্রগডতিঃ 

 

প্রকো ব্য় 

২০১7-২০১8 োসের অগ্রগডত (জুন ২০১8প মি) 

ক্রমপুডঞ্জত 

অবমুডক্ত 

ক্রমপুডঞ্জত 

ব্য় 
বরাে অবমুডক্ত ব্য় 

ব্সয়র হার 

বরাসের অবমুডক্তর 

১৯৯২৭.১৫ 3937.52 3937.52 3937.44 100% 100% 5787.52 5786.012 

বাস্তব অগ্রগডতিঃ 

ক্রিঃ 

নং 

কা মক্রম প্রকসোর েক্ষযমাত্রা বাডে মক অগ্রগডত(১৭-১৮) ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

১ ডভডিডে ৫,৪০০ 3,000 4,920 

২ ডভডিডেএম ৩,২৪,০০০ 39,325 46,195 

৩ ইউডেডে ৬০০ 518 518 

৪ ইউডেডেএম ৩৬,০০০ 5,730 8,238 

৫ ডভডিডে েীম ১০,৮০০ 3,539 4,548 

6 প্রডেক্ষণ 6,49,620 1,10,000 1,82,220 

   

প্রকো েম্পসকম ডবস্তাডরত জানসত ডভডজট করুনিঃ http://prdp.brdb.gov.bd/ 

 

 

 
 

http://prdp.brdb.gov.bd/
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14.5     প্রকো/কম মসূিীর নামিঃ গাইবান্ধা েমডিত পল্লী িাডরদ্র্য দূরীকরণ প্রকো 
 

প্রাক্কডেত ব্য়িঃ 4177.73েক্ষ টাকা 

অসে মর উৎেিঃ ডজওডব  

প্রকো শময়ািিঃ জানুয়ারী/২০১8 হসত ডিসেম্বর/২০২০ 

প্রকো এোকািঃ গাইবান্ধা শজোর 7 টি উপসজোর। 

 

প্রকসোর উসেশ্যিঃ 

ক) মানব েম্পি উ্য়ন,কম মেংস্থান সৃডষ্ট এবং আয় ও েক্ষমতা বৃডদ্ধর মােসম গাইবান্ধা শজোর িডরদ্র্ জনসগাষ্ঠীর ক্ষমতা 

বৃডদ্ধ োধন। 

খ) যুসগাপস াগী প্রডেক্ষণ প্রিান কসর িক্ষতা উ্য়সনর মােসম উসোক্তা সৃডষ্টেহ কম মেংস্থান ও আত্মকম মেংস্থান। 

গ) প্রডেক্ষসনর মােসম কৃডে ও অকৃডে খাসত িক্ষতা বৃডদ্ধ ও কম মেংস্থান সৃডষ্ট। 

ঘ) পল্লী জনোধারসণর েসিতনতা বৃডদ্ধ ও অডধকার েম্পসকম েসিতনতা বৃডদ্ধকরণ। 

জনবেিঃ 

ক্রিঃ নং পসির নাম অনুসমাডিত পি কম মরত শুণ্যপি 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

প্রকো পডরিােক 

ডহোব রক্ষণ কম মকতমা 

শো-রুম ম্যাসনজার 

কডম্পউটার অপাসরটর কাম- অড ে েহকারী 

ডহোব েহকারী 

মাঠ েংগঠক 

ড্রাইভার 

শেেে এডেেসটন্ট 

অড ে েহায়ক 

1 

1 

1 

1 

7 

14 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

7 

14 

1 

2 

2 

 শমাট 30 1 29 

 

আডে মক অগ্রগডত 

প্রকো ব্য় 

২০১7-২০১8 োসের অগ্রগডত (জুন ২০১8প মি) 

ক্রমপুডঞ্জত 

অবমুডক্ত 

ক্রমপুডঞ্জত 

ব্য় 
বরাে অবমুডক্ত ব্য় 

ব্সয়র হার 

বরাসের অবমুডক্তর 

4177.73 159.59 159.59 151.40 95% 95% 159.59 151.40 

 

বাস্তব অগ্রগডতিঃ 

ক্রিঃ 

নং 

কা মক্রম প্রকসোর েক্ষযমাত্রা বাডে মক অগ্রগডত ২০১৭-২০১৮ ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

1 েডমডত গঠন (েংখ্যা) 455 52 52 

2 েিস্য ভডতম (জন) 15800 1746 1746 

3 পু ুঁডজ গঠন (েক্ষ টাকায়) 0 3.37 3.37 

4 প্রডেক্ষণ (জন) 15800 200 2.00 

5 শেেে কাম ডিেসি শেন্টার 1 1 1 
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15.   প্রকো পডরিােক/ডনব মাহী পডরিােসকর মােসম পডরিাডেত অবলুপ্ত কম মসূডি েমূহিঃ 

15.1   প্রকো/কম মসূিীর নামিঃপল্লী িাডরদ্র্য ডবসমািন কম মসূডি (পিাডবক) 

প্রাক্কডেত ব্য়িঃ 17066.00েক্ষ টাকা 

অসে মর উৎেিঃ ডজওডব  

প্রকো শময়ািিঃ জুোই/1993 হসত জুন/২005 

প্রকো এোকািঃ 22 শজোয় 123 টি উপসজো। 

প্রকসোর উসেশ্যিঃ 

ক) িডরদ্র্ জনসগাষ্ঠীসক (পুরুে ও মডহো)আনুষ্ঠডনক/অনানুষ্ঠাডনক েডমডত / িসে েংগঠিত কসর তাসিরসক আয়বি মনমূে 

কম মকাসে েম্পৃক্ত কসর তাসির কম মেংস্থাসনর সুস াগ সৃডষ্ট করা এবং োডব মক জীবন  াত্রা মান উ্য়সন েহায়তািানেহ 

স্থানীয়ভাসব তাসির িাডরদ্র্ ডবসমািসনর ব্বস্থা করা। 

খ) প্রডেক্ষসণর মােসম মানব েম্পি উ্য়ন, িক্ষতা বৃডদ্ধ এবং কম মক্ষম জনেডক্তসত রূপাির করা। 

গ) নারী ক্ষমতায়ন এবং োমাডজক উ্য়ন কা মক্রসমর মােসম ডবত্তহীন জনসগাডষ্ঠর ভাগ্যস্ায়সন এবং জীবন াত্রার গুনগত 

পডরবতমন োধন। 

জনবেিঃ 

ক্রিঃ নং পসির নাম অনুসমাডিত পি কম মরত পসির েংখ্যা শুণ্যপি 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

প্রকো পডরিােক 

উপপডরিােক 

উদ্ধমতন েহকারী পডরিােক 

েহকারী পডরিােক 

েহকারী পল্লী উ্য়ন কম মকতমা 

ডহোব রক্ষক 

িাটা এডি অপাসরটর 

উচ্চমান েহকারী/আিঃ েহিঃ 

শিসনাটাইডপি 

ডহোব েহকারী 

মাঠ েংগঠক 

শমকাডনক্স 

এেডিএ 

ড্রাইভার 

ডপয়ন 

0 

0 

1 

0 

110 

59 

3 

1 

1 

70 

694 

1 

25 

5 

105 

1 

1 

1 

1 

87 

53 

3 

1 

1 

63 

610 

0 

24 

5 

97 

0 

0 

0 

0 

23 

6 

0 

0 

0 

7 

84 

1 

1 

0 

8 

 শমাট 1078 948 130 

 

বাস্তব অগ্রগডতিঃ 

ক্রিঃ 

নং 

কা মক্রম প্রকসোর েক্ষযমাত্রা বাডে মক অগ্রগডত ২০১৭-

২০১৮ 

ক্রমপুডঞ্জক 

অগ্রগডত 

1 েডমডত গঠন (েংখ্যা) 17825 93 15751 

2 েিস্য ভডতম (জন) 532747 6020 468250 

3 শেয়ার জমা (েক্ষ টাকা) 72.00 0.35 64.81 

4 েঞ্চয় জমা (েক্ষ টাকা) 12616.00 757.57 9195.52 

5 প্রডেক্ষণ (জন) 

উপকারসভাগী 

1162394 0 1090182 

(জন) 

6 ঋণ ডবতরণ (েক্ষ টাকা) 225790.03 13548.12 213098.79 

7 ঋণ আিায় (েক্ষ টাকা) 200569.73 13739.03 196218.09 



69 

 

 

 

 

 

 

 
 

আরতী বাো শিবী,সনয়াজপুর বৃত্তহীন মডহো িে,িাগনভূঞা, শ নী। 

 

 

14.2     পল্লী প্রগডত প্রকো 

প্রাক্কডেত ব্য়িঃ 14966.78েক্ষ টাকা 

অসে মর উৎেিঃ ডজওডব  

প্রকো শময়ািিঃ জুোই/2000 হসত জুন/২008 

প্রকো এোকািঃ 64 শজোয় 476 টি উপসজো। 
 

 

 

প্রকসোর উসেশ্যিঃ 

ক) ক্ষুদ্র্ ঋণ ও প্রডেক্ষসণর মােসম িডরদ্র্ জনসগাডষ্ঠর আয়বধ মন এবং িাডরদ্র্ ডবসমািন। 

খ) োমাডজক উ্য়ন, োডব মক গ্রাম উ্য়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থয শেবা প্রাডপ্তসত েহায়তা এবং কৃডে ও োমাডজক বনায়ন 

প্রভৃডত শক্ষসত্র েসিতনতা বৃডদ্ধ।  

 

 

জনবেিঃ 

ক্রিঃ নং পসির নাম অনুসমাডিত পি কম মরত শুণ্যপি 

1 প্রকো পডরিােক 1 1 0 

2 শপ্রাগ্রামার 1 1 0 

3 েহকারী পডরিােক 2 2 7 

4 কডম্পউটার অপাসরটর 3 3 84 

5 ডহোব েহকারী 01 01 1 

6 ড্রাইভার 01 01 1 

7 অড ে েহায়ক 03 03 0 

8 মাঠ েহকারী 952 546 8 

 শমাট 964 558 406 
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বাস্তব অগ্রগডতিঃ 

ক্রিঃ 

নং 

কা মক্রম প্রকসোর 

েক্ষযমাত্রা 

বাডে মক অগ্রগডত ২০১৭-২০১৮ ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

1 িে গঠন (েংখ্যা) 13330 60 9485 

2 েিস্য ভডতম (জন) 385000 2457 218757 

3 শেয়ার জমা (েক্ষ টাকা) 1500.00 75.04 2331.39 

4 ঋণ ডবতরণ 34653.22 1891.90 74138.39 

5 ঋণ আিায় 29298.09 1923.20 62318.58 

6 ঋণ গ্রহীত 385000 8005 495505 

7 ডনম মান কাজ 368 - 355 

৮ উপসজো পল্লী ভবন 

শমরামত ও েংোর 

350 - 339 

9 গ্রামীণ তবঠকখানা 18 - 16 

10 প্রডেক্ষন(ডআইডজএ) 19250 - 19497 

 

 

জুক্ষ্লো পারভীন, রাউৎক্ষ্কানা দহযণ পাড়া মহিলা দল, কাপাহসয়া গাজীপুর 

 

 

15.3      উৎপািনমুখী কম মেংস্থান কম মসূডি (ডপইডপ) 

 

প্রাক্কডেত ব্য়িঃ প্রস াজয নয় 

অসে মর উৎেিঃ ডনজস্ব অে মায়সন পডরিাডেত 

প্রকো শময়ািিঃ ডনজস্ব অে মায়সন পডরিাডেত 

 প্রকো এোকািঃ  ডরিপুর,মািারীপুর, রাজবােী,সগাপােগঞ্জ ও েডরয়তপুর শজোর েকে উপসজো 

প্রকসোর উসেশ্যিঃ 

কম মসূডির প্রধান উসেশ্য ও েক্ষয হসো অডভষ্ট জনসগাষ্ঠীর (ডবত্তহীন/ভুডমহীন)  াসির বেতবােীেহ জডমর পডরমান ৫০ 

েতাংসের শবডে নয়,  ারা কাডয়ক পডরশ্রম এবং  াসির ডনডিষ্ট আসয়র শকান উৎে শনই তাসির অনানুষ্ঠাডনক  িে গঠসনর 

মােসম েঞ্চয় জমা কসর পু ুঁডজ গঠসন উিুদ্ধ করা, ঋণ প্রিাসনর মােসম আয় বৃডদ্ধমূেক কম মকাে পডরিােনা কসর িীঘ ম 

শময়ািী কম মেংস্থান সৃডষ্ট করা এবং অে মননডতক ও োমাডজকভাসব ডবত্তহীনসির জীবন াত্রার মান উ্ত করসত েহায়তা 

করা। 
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জনবেিঃ 

ক্রিঃ নং পসির নাম অনুসমাডিত পি কম মরত শুণ্যপি 

1 ডনব মাহী পডরিােক 1 1 00 

2 উপ-পডরিােক 1 0 01 

3 েহকারী পডরিােক 2 6 6 

4 ডহোব রক্ষণ কম মকতমা 1 1 00 

5 েহকারী পল্লী উ্য়ন কম মকতমা 68 51 17 

6 কডম্পউটার অপাসরটর 07 05 02 

7 ডহোব রক্ষক 32 30 20 

8 ডহোব েহকারী 28 25 03 

9 পারসেসনে এযাডেেসটন্ট 01 01 00 

10 অড ে েহকারী 01 01 00 

11 পডরেংখ্যান েহকারী 01 00 01 

12 মাঠ েংগঠক 396 359 37 

13 ডনম্নমান েহকারী কাম মুদ্র্াক্ষডরক 01 01 0 

14 কডম্পউটার কাম শক্রডিট এযাডেেসটন্ট 33 29 04 

15 গােী িােক 07 06 01 

16 ডপয়ন/কযাে গাি ম/নাইট গাি ম 80 72 08 

 শমাট 670 558 82 

বাস্তব অগ্রগডতিঃ 

ক্রিঃ নং কা মক্রম প্রকসোর েক্ষযমাত্রা বাডে মক অগ্রগডত ২০১৭-১৮ ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

1 িে গঠন (েংখ্যা) 94 122 10656 

2 েিস্য ভডতম (জন) 8250 9925 202253 

3 েঞ্চয় জমা (েক্ষ টাকা) 1209.50 1698.25 6854.34 

4 ঋণ ডবতরণ 26390.00 25727.86 258713.25 

5 ঋণ আিায় 23987.66 23261.24 244298.25 

6 স্লাব ল্যাটিন স্থাপন 2020 2844 83169 

7 হস্ত িাডেত নেকূপ ডবতরণ 566 1136 19725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রাহজয়া শ্রবগম, বড় নওগাঁ রুপাহল মহিলা দল, িামুিা, শরীয়িপুর। 
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16. ে ে কাডহনী 
 

16.1 ডিডজটাে শরেমা খাতুসনর ে েতা 

শরেমা খাতুন,স্বামী শমািঃ হাডমি খান, গ্রামিঃ হাডমিপুর, ইউডনয়নিঃ  সতপুর, উপসজোিঃ েির, শজোিঃ  সোর। ডবআরডিডব’র 

িডরদ্র্ মডহোসির জে েমডিত পল্লী কম মেংস্থান েহায়তা প্রকো (ইসরেসপা) একজন ে ে ডিডজটাে েমবায়ী।  

২০১৪ োসে শরেমা ডেসেন একজন হতিডরদ্র্ মডহো। খুব কসষ্ট তাসির ডিন কাটডেে। তার স্বামী পাশ্বমবতী একটা ময়িার ডমসের 

শ্রডমক ডহোসব োমাে মজুডরসত কাজ করসতন। েহায় েম্বে বেসত ৫ েতাংে জডমর উপসর একখানা শোট ঘর োো আর ডকছুই 

ডেেনা। স্বামীর ঐ োমাে আসয় শে েময় িার েিসস্যর েংোসরর িাোসনা শরেমার জসে কঠিন হসয়  াডিে। 

োমাে পোসেখা জানা এবং সৃডষ্টেীে শরেমা প্রডতসবডের মােসম ডবআরডিডব’র ইসরেসপা প্রকসোর েম্পসকম জানসত পাসর। এটা 

জানার পর ২০১৪ োসে ২০ জন েিস্য ডনসয় ইসরেসপার একটা েডমডত গঠন কসরন। েডমডত গঠসনর পর শরেমা প্রেম পসব ম 

১৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ কসরন এবং ডনয়ডমত ঋসণর শেই টাকা ডিসয় বাডেসতই ডকছু মুডি মাোমাে েংগ্রহ কসর ডবডক্র শুরু কসরন 

এবং ডনয়ডমত ঋসণর ডকডস্তর টাকা পডরসোধ করসত োসকন।  প্রডেক্ষসণর অংে ডহোসব শরেমা শমাবাইে োডভ মডেং এর উপসর 

৩০ ডিসনর একটা হাসত কেসম প্রডেক্ষণ গ্রহণ কসরন শগাপােগসঞ্জর বঙ্গবন্ধু িডরদ্র্ ডবসমািন ও পল্লী উ্য়ন একাসিমী (বাপাি ম) 

হসত। 

প্রডেক্ষণ শেসে এবার শরেমা ডবআরডিডব ইসরেসপা প্রকো হসত ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ কসর স্থানীয় হাডমিপুর বাজাসর একটা 

শমাবাইে োডভডেং এর শিাকান িালু কসরন। শেই শিাকান শেসক শরেমা এখন েব খরি বাসি প্রডতডিন ৪০০-৫০০ টাকা আয় 

করসেন। বাডের আডঙনায় ডবডভ্  ে োডির গাে শরাপন কসরসেন। স্বামী েংোর ডনসয় শবে ভাে আসেন, সুসখ আসেন। 

শরেমা তার ে ে কম মকাসের শ াগ্য পুরোর শপসয়সেন। ইসতামসে তার ো সল্যর কাডহনী স্থানীয় পত্র পডত্রকােহ ইসেকেডনক 

ডমডিয়াসত প্রিাডরত হসয়সে আেপাসের শোকজন তাসক শিসখ শবে উৎোডহত হসি। এোকার মানুেজন তাসক মজা কসর 

ডিডজটাে শরেমা বসে োসকন। 
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16.2 শ্রীমডত অঞ্জেী ভােসরর ে েতার কাডহনী 

 সোর শজোর োে মা উপসজোয় োে মা ইউডনয়সনর উিঃ বুরুজবাগান গ্রাসমর শ্রীমডত অঞ্জেী ভাের। স্বামী রতন কুমার ভাের 

োমাে একজন সুতর ডমডি। স্বামী,িার েিান ও বৃদ্ধা োশুেী ডনসয় োতজসনর অভাব অনটসনর েংোর। স্বমীর স্বো আসয় 

িাডরসদ্র্যর োসে যুদ্ধ কসর শকান রকসম ডিনাডতপাত করসতন। স্বামীর আয় শরাজগাসরর পাোপাডে ডনসজ আয় শরাজগার কসর 

স্বাবেম্বী হওয়ার স্বপ্ন শিখসতন শ্রীমডত অঞ্জেী ভাের। ডকভাসব পডরবাসরর িাডরসদ্র্যর অডভোপ শেসক মুডক্ত শিসবন। ঠিক এমন 

েমসয় জানসত পারসেন ডবআরডিডবর আওতাধীন তার গ্রাসম 22 জনসক ডনসয় একটি মডহো েমবায় েডমডত হসি। েডমডত ও 

ডবআরডিডব েম্পমসক শজসন ডতডন ডবগত 17/04/1977 ডরিঃ উিঃ বুরুজবাগান মডহো েমবায় েডমডত ডেিঃ এর েিস্য হন। 

েিস্য হওয়ার পর ডতডন ডনয়ডমত েঞ্চয় 

জমা করসত োসকন। তারপর ডতডন 

6/12/1977 ডরিঃ তাডরসখ েডমডত হসত 

প্রেমবার 2000/ ঋণ গ্রহণ কসরন। 

শ্রীমডত অঞ্জেী ভাের ডবআরডিডব হসত 

হাসতর কাসজর প্রডেক্ষণ গ্রহণ কসর 

অোে েিস্যসির ডনসয় নকেী কাঁো 

ততরী কসরন। তাসির ততরী নাকডে কাঁো 

কুমুডিনী অড ে ঢাকাসত েরবরাহ কসর 

আডে মক োভবান শহসয়সে। ডনজস্ব পু ুঁডজ 

িারা কুমুডিনী ও কারু পল্লী ঢাকাসত 

নকেী কাোঁর ব্বো কসরন।  

শ্রীমডত অঞ্জেী ভাের ডনসজর পডরশ্রম 

ের্ব্ অে ম ডিসয় ডতডন ০৩(ডতন) ডবঘা জডম 

ডকসন ১টি পাকা বােী কসরসেন। ডতডন 

06/12/1977 ডরিঃ হসত এ প মি ডতডন 

৪০ বাসর 4,20,000/-(িার েক্ষ ডবে 

হাজার)টাকা ঋণ গ্রহণ কসরসেন। তার 

ডনজস্ব শেয়ার েঞ্চসয়র পডরমান 

32550/-টাকা। েব মসেে ডতডন 

18/06/2018 ডরিঃ তাডরসখ 40,000/- 

টাকা ঋণ গ্রহণ কসর   ো েভাসব 

ব্বহার কসরন। তার ২টি শেসে ও ২টি 

শমসয় েকেসকই ডেডক্ষত কসরসেন। তার 

স্বামী ডনসজর কাসঠর ব্বোয় শ্রম 

ডিসিন। পডরবাসরর েকসের েহস াগীতায় তার ে েতা ডিন ডিন শবসেই িসেসে। শ্রীমডত অঞ্জেী ভাের তার প্রডতসবেীসির 

মাসঝ স্বাস্থয েম্মত পায়খানা,বাল্যডববাহ,স ৌতুক,প্রোেহ ডবডভ্ োমাডজক উ্য়নমূেক কম মকাসে শনর্তত্ব ডিসয় োসকন। বতমমাসন 

ডতডন তার েডমডতর েভাসনত্রীর িাডয়ত্ব পােন কসরসেন। 

 

ব্ডক্তগত ে েতার ডবেসয় তার ডনকট অড সের মতামত িাওয়া হসে ডতডন বসেন- েততা, ডবশ্বাে আর কসঠার পডরশ্রসমর 

মােসম িাডরদ্র্সক জয় কসরডে। ডবআরডিডবর মডহো েমবায় েডমডত শেসক আডে মক োহায্য ডনসয় আডম ে ে হসয়ডে। এজে 

আডম ডবআরডিডবর প্রডত কৃতজ্ঞ।  শ্রীমডত অঞ্জেী ভাের একজন েৎ,ডবনয়ী,পডরশ্রমী,ডনষ্ঠাবান এবং জীবন েংগ্রাসম ে ে একজন 

নারী। তাসক ও তার পডরবারসক অনুেরণ কসর উিঃ বুরুজবাগান গ্রাসমর অসনসকই নকেী কাঁো ততরী কসর স্বাবেম্বী হওয়ার শিষ্টা 

কসর িসেসে। 
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16.3 আসনায়ারা খাতুন এর ে ে কাডহনী 

োতক্ষীরা শজোর কাডেগঞ্জ উপসজোধীন আসনায়ারা খাতুন বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাসি মর পল্লী প্রগডত প্রকোভুক্ত উত্তর 

ভাোডেমো মডহো িসের েিস্য। তার স্বামী আইয়ুব আেী ডেসেন একজন ডিন মজুর। 2003 োসে 2 কো েিানেহ শমাট 4 

েিসস্যর পডরবাসর উপাজমনক্ষম একমাত্র ব্ডক্ত ডেে তার স্বামী। মাডেক আয় ডেে মাত্র 1500/- টাকা। জীবন াত্রা ডনব মাডহত হসতা 

ডিন আনা ডিন খাওয়া প মাসয় অডত কসষ্ট। ইসতামসে অত্র এোকার পল্লী প্রগডত প্রকসোর  উৎোসহ ও পরামসে ম আসনায়ারা খাতুন 

েিস্য হসেন উত্তর ভাোডেমো মডহো িসের।   

2003-04 োসে 

পল্লী প্রগডত প্রকো 

শেসক 5000/- 

টাকা ঋণ গ্রহণ 

কসর এবং শেই 

টাকা ডিসয় 5টি 

বকডর োগে ক্রয় 

কসর। তাসিরসক 

োেন পােন 

করসত োসক আর 

োসে োসে 

িেসত োসক 

ঋসণর ডকডস্ত 

পডরসোধ। ঋণ 

শখোপী হয়ডন 

কখনও। 2003-

04 োে শেসক 

2017-18 োে প মি শে 15 বাসর 3,34,000/- টাকা ঋণ ডনসয়ডেে। 14 টি ঋণ  ো ে পডরসোধ হসয়সে। শেে ঋণ 2017-18 

োসে গৃহীত 30,000/- টাকা। ডকডস্ত পডরসোধ হসি। 

বতমমাসন তার 20টি োগে আসে  ার মূল্য 1,00,000/-(এক েক্ষ) টাকার অডধক। বেসর তাসির স্বামী িীর আয় এখন 

২,০0000/- টাকার অডধক। আসগ তারা েরকাডর খাে জডমসত কুুঁসে ঘর শবসধ বাে করসতা। এখন তারা 3 কাঠা জডম ডকসন 

তাসত 2 কক্ষ ডবডেষ্ট পাকা টিনসেি বাডে কসরসে। ঘরবাডে ঝকঝসক স্বাস্থযেম্মত। তাসির বাডেসত টিউবসয়ে স্যাডনটাডর 

পায়খানা,সুসপয় পাডনর ড িার,নবদুযডতক আসো ও পাখা েহ েবই আসে। 

তাোো শে ভাসো িডজমর কাজও করসত পাসর। শরডিসমট কাসজর অি মার শনওয়া ও োিাই কসর তার ভাসো আয় হয়। বাডের 

শিৌহডেসত তারা োক েবডজর শক্ষত কসরসে। তা শেসক তারা ভাসোই োক েবডজ পায়। েডমডতসত তার েঞ্চসয়র পডরমান 

বতমমাসন 11,360/- টাকা। তাসির ডতনটি েিাসনর মসে 2টি কো ও 1টি পুত্র। বে শমসয়র ডবসয় হসয়সে। শোট শমসয় এেএেডে 

পরীক্ষােী। 

শেসেটি ডকোর গাসি মন র্ততীয় শশ্রণীসত পসে। তারা স্বামী িী দুজসন আয় কসরন। তার স্বামী এখন আর ডিন মজুর নয়। ডতডন তার 

েমস্ত েময় ও প্রসিষ্টা এখন োগে পােন ব্বোয় ডনসয়াগ কসরসেন। শেখান শেসক বেসর তাসির 80,000/- টাকার শবডে আয় 

হয়। তাসির পডরবার এখন েিে। অভাব অনটন শনই। বতমমাসন তাসির আডে মক ও োমাডজক ম মািা বৃডদ্ধ শপসয়ে। 

শে একজন ে ে সুডবধাসভাগী। ডবআরডিডব’র পল্লী প্রগডত প্রকসোর েিস্য হসয় ঋণ সুডবধা ডনসয় তার এ ে েতা অডজমত হসয়সে। 

একো শে স্বীকার কসর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাে কসরে। 
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16.4  শমাোিঃ আডককু্াহার শবগম’র স্বাবেম্বী হওয়ার গো 

শমাোিঃ আডককু্াহার শবগম, স্বামী শমািঃ শমাজা  র শহাসেন, গ্রামিঃ িাঙ্গীরপাে, ইউডনয়নিঃ িন্দনপাট, উপসজোিঃ 

রংপুর েির, শজো রংপুর। দুই শমসয় (একজন প্রডতবন্ধী), এক শেসে ও স্বামীসক ডনসয় তার েংোর। তার েংোসর 

ডনতযডিসনই অভাব শেসগই োকসতা। ডিন মজুর স্বামীর একা উপাজমসনর েংোসর শকান ভাসব স্বিেতা আেডেে না। ডক 

করসব ডকভাসব েংোসর উ্ডত করসব প্রডতবন্ধী শমসয়র ডিডকৎো এবং আর শেসে শমসয়সক ডকভাসব মানুসের মত মানুে 

ডহোসব গসে তুেসব ভাবসত পারডেসেন না আডককু্াহান। 2015 োসের শ ব্রুয়ারী মাসে বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম 

কর্তমক পডরিাডেত উিকডনক পক্ষ 

শেসক তার েব ডকছু  ািাই 

বাোইসয়র পর প্রডেক্ষণােী 

বাোইসয়র চুোি তাডেকায় 

অিভু মক্ত করা হয় এবং েতরঞ্জী 

শেসি তাসক প্রডেক্ষসণর সুস াগ 

শিওয়া হয়। প্রডেক্ষণ িোকােীন 

েমসয় ডতডন অতযি মসনাস াগ 

েহকাসর প্রডেক্ষণ গ্রহণ কসরন। 

প্রডেক্ষণ শেসে ডতডন ডনজ বাডেসত 

ডগসয় এতটি েতরঞ্জী তাঁত স্থাপন 

কসরন এবং ততডর করসত োসকন 

ডবডভ্ প্রকার পাসপাে, কাসপ মট, 

জায়নামাজ,ওয়াে 

শোডপি,ইতযাডি। প্রেসম ডতডন খুব 

কম োসভ তার উৎপাডিত পে 

ডবক্রয় কসরন। ধীসর ধীসর তার 

উৎপাডিত পসণ্যর িাডহিা এোকায় 

ব্াপক হাসর শবসে  ায়। তার 

উৎপাডিত পসণ্যর িাডহিা এতটাই 

শবসে  ায় শ , তার আরও একটি 

েতরঞ্জী তাঁত স্থাপডনর প্রসয়াজন হয়। ডতডন তখন উিকডনক ২য় প মায় প্রকসো ঋসণর জে আসবিন কসরন এবং 

প্রকসোর পসক্ষ মাত্র  ৬% শেবা মূসল্য ঋণ শপসয় ডতডন আরও দুটি তাঁত মডেন স্থাপন কসরন। বতমমাসন তার েতরঞ্জী 

কারখানার তাঁসতর েংখ্যা ০৩ টি। উৎপাডিত েতরঞ্জী অি মার গ্রহণ কসরন এবং ডবডভ্ রকসমর পে ততরী কসর শিন। 

বতমমাসন তার অধীসন ১০ জন শ্রডমক কাজ কসরন। প্রডতমাসে তার উপাজমন ২৫,০০০/- (পডিঁে হাজার) টাকা। বতমমাসন 

ডতডন েমাসজ একজন ে ে নারী ডহসেসব প্রডতডষ্টত। তাসক ডঘসর এখন অসনক নারী োবেম্বী হওয়ার স্বপ্ন শিসখন। নারী 

ডহসেসব এটাই তার গব ম। ডতডন ডবআরডিডব’র উিকডনক প্রকসোর ে ে প্রডেক্ষণােী ও উসোগক্তা। 
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16.5 ডবআরডিডবর ঋণ ডনসয় িাডরদ্র্ জয়ী পারভীন 

নামিঃ পারভীন ,স্বামীর নামিঃ শমািঃ ইউনুে কাজী, মাতার নামিঃ হাসজরা ডবডব, গ্রামিঃ রামকৃষ্ণ, শপাষ্টিঃ ডুডবোয়বর, উপসজোিঃ 

জাডজরা, শজোিঃ েরীয়তপুর এর স্থায়ী বাডেন্দা। বাবা মাসয়র অস্বচ্চেতার কারসন ডতডন অষ্টম শশ্রণী প মি শেখাপো কসরন। 

শেখাপো শেে না হসতই বাল্যকাসে একই গ্রাসমর শমািঃ ইউনুে কাহীর েসঙ্গ তার ডববাহ হয়। ইউনুে কাজীর তপডত্রক ডভটা োো 

অে শকান েম্পি ডেে না। ডতডন অসের জডমসত ডিনমজুসরর কাজ করসতন। খুব অো েমসয়র ব্বধাসন পারভীন দুই শেসে ও 

দুই শমসয় েিাসনর জননী হন।  সে অভাব অনটন তাসির েংোসর ডনতযডিসনর েঙ্গী হসয়  ায়। তাসির শেসে শমসয়সির 

পোসেখার খরি শ াগাসনা পারভীসনর স্বামীর একার পসক্ষ দূরহ হসয় পসে। ঠিক ঐ েমসয় পারভীসনর োসে ডবআরডিডবর 

েমডিত িাডরদ্র্ ডবসমািন কম মসূডি (েিাডবক) এর পডরিয় হয়। ডতডন মাঠেহকারীর ডনকট শেসক জানসত পাসরন ডবআরডিডব েহজ 

েসতম আত্মকম মেংস্থাসনর 

মােসম স্বাবেম্বী হওয়ার 

জে িক্ষতা উ্য়নমূেক 

প্রডেক্ষণেহ ঋণ েহায়তা 

প্রিান কসর োসক। মাঠ 

েহকারীর কোয় উিুদ্ধ 

হসয় 2010 োসে শে 

েব মপ্রেম রামকৃষ্ণপুর 

মডহো ডবত্তহীন িসের 

একজন নতুন েিস্য 

ডহসেসব ভডতম হন। এরপর 

ডবআরডিডব হসত 

প্রডেক্ষণ ডনসয় তৎকােীন 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমার পরামসে ম ও 

তার স্বামীর 

েহস াগীতায় 5000/-

(পাঁি হাজার) টাকা ঋণ 

ডনসয় স্থানীয়ভাসব বাঁে 

ক্রয় কসর ক্ষুদ্র্ পডরেসর 

ডনসজই বাঁসের শিায়াইর 

বানাসনা শুরু কসরন। 

পাোপাডে তার স্বামী 

অসের জডমসত মজুরী 

খাটার পর অডতডরক্ত আসয়র জে তারই ততডর করা শিায়াইর ডিসয় পাশ্ববতী নিীসত মাে ধসর বাজাসর ডবডক্র কসর অডতডরক্ত আয় 

করসত োসকন। পারভীসনর স্বামীর মাে ধরা শিসখ আসেপাসের অসনসকই পারভীসনর কাসে বাঁসের শিায়াইর ক্রসয়র জে বায়না 

করসত োসকন। পারভীসনর স্বামীর োসে পরামে ম কসর পারভীন বাডনডজযক ভাসব শিায়াইর, বাঁসের মাে ধরা পাটা ও ঘুডন 

বানাসনার ডেদ্ধাি শনয়। ডতডন ডবআরডিডব হসত গৃহীত  ঋণ ডনয়ডমত মাডেক ডকডস্তসত পডরসোধ করসত োসকন।ডনয়ডমত ডকডস্ত 

পডরসোধ করায় তারঋসণার ডেডেং প্রডত বের শবসে প মায়ক্রসম 7000/-,10000/-,15000/-,20000/-,25000/-,30000/-

,35000/- হয়। েব মপডর অষ্টম ি ায় ডতডন 4000/- টাকা ঋণ গ্রহণ কসরন।ডবআরডিডব অড সে তার ডনজস্ব েঞ্চয় 7000/- টাকা 

জমা আসে। বতমমাসন তার মাে ধরার শিায়াইর, পাট ও ঘুডে বানাসনা ডেসো মজুরী ডভডত্তসত 05 (পাি) জন কম মিারী ডনয়ডমত 

কাজ কসর। বাসেঁর পে শমৌসুমী পে হসেও বেসরর অডধককাে (আট মাে) ডতডন ততডর কসর ডনজ বাডেসত েংরক্ষন কসরন। 

এক শমৌসুসম ডতডন 25000 (পঁডিে হাজার) পে উৎপািন কসর োসকন। তার প্রডতটি পসণ্যর উৎপািন ব্য় 125/- (একেত 

পডিঁে) টাকা। উৎপাডিত পসণ্যর প্রডতটি না্েতম খুিরা মূল্য 230/-(দুইেত ডত্রে) টাকা। বতমমাসন তার এই ডেসো 1,00,000/- 

টাকার শবডে পু ুঁডজ ডবডনসয়াগ রসয়সে। শে শমাতাসবক তার ডবডনসয়াগকৃত অে ম বাি ডিসে তার বাৎেডরক আয় 1,62,500/- (এক 

েক্ষ বােডট্ট হাজার) টাকা। 

িডরদ্র্ পারভীন এখন োখপডত। ডতডন এই ডেসোর আয় হসত 16 েতাংে  েেী জডম ক্রয় কসরসেন। তার এক শেসে কসেসজ 

অপর শেসে ও এক শমসয় মােডমক ডবোেসয় ও শোট শমসয় প্রােডমক ডবোেসয় পসেন। এখন ডতডন স্থানীয় বাজাসর স্বামীর জে 

একটি শিাকাসনর বায়না কসরসেন। বতমমাসন তার েংোসর শকান অভাব শনই। এখন ডতডন একজন ে ে ও স্বিে ক্ষুদ্র্ ডেো-

উসেগক্তা এবং ডবআরডিডবর গ্রাজুসয়ট েিস্য। 
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শুকুরজাসনর ো সল্যর কাডহনী 

েডরয়তপুর শজোর নডেয়া উপসজোর শমাক্তাসররির ইউডনয়সনর মৃধা কাডন্দ গ্রাসম বেবাে কসর শুকুরজান। 

শুকুরজাসনর স্বামী শমাহাম্মি আেী মািবর একজন ডিনমজুর। শকান রকম কষ্ট কসর শটসনটুসন িেডেে তাসির েংোর। 

অভাব শ ন ডেে তাসির ডনতযেঙ্গী। িাোবাসির জে োমাে ডকছু পডরমান জডম ডেে  া টাকার অভাসব িাোবাি 

করসত পারডেে না। অত্র অঞ্চসের জডম ডপয়াজ ও রসূন িাসের জে খুবই উপস াগী। একডিন ডবআরডিডবর েিাডবসকর 

মাঠ েংগঠসকর োসে শিখা শুকুরজাসনর এবং তার দুিঃসখর কো বসে। ডবআরডিডবর মাঠ েংগঠক তার কৃডেকাসজর 

উপযুক্ত শ  জডম আসে শেই জডমসত ডপয়াজ ও রসূন িাোবাি করার জে পরামে ম প্রিান কসরন। িাোবাসির খরসির 

জে ডবআরডিডবর অড ে শেসক ঋণ েহায়তা প্রিান করার আশ্বাে শপসয় শুকুরজান 2014 োসে ডবআরডিডবর েিাডবক 

প্রকসোর মূেপাো মৃধা কাডন্দ ডবত্তহীন মডহো িসে ভডতম হয়। 1ম প মাসয় ডতডন 15000/- টাকা ঋণ গ্রহণ কসর 40 

েতাংে জডমসত রসূন িাে কসরন। ঐ শপয়াজ-রসূন িাে শেসক খরি বাবি 30000/- টাকা োভ হয়।  

এরপর আবার ডবআরডিডব অড ে শেসক 20000/- টাকা ঋণ ডনসয় আসরা শবে ডকছু িাোবাসির জডম বাডেসয় ডপয়াজ 

ও রসূন িাে কসর। এ বের  েন শবে ভাসো হয়। ডবআরডিডবর ঋণ পডরসোধ করারর পরও 80000/- টাকা োভ হয়। 

পুনরায় ডবআরডিডব  শেসক 30000/- টাকা ঋণ গ্রহণ কসর এবারও শপয়াজ-রসূন িাসের পাোপাডে শবে ডকছু জডমসত 

ধান িাে কসরন। শপয়াজ-রসূসনর পাোপাডে ধাসনর  েনও ভাসো হয়। এ বের খরি বাসি ধান ও েবডজ কসর 

ডবআরডিডবর ঋণ পডরসোধ কসর 130000/- টাকার মসতা োভ হয়। এখন শে আডে মক ভাসব েম্পূণ ম ে ে। কারও 

কাসে তার হাত পাতসত হয়না। তার েংোসর আসগর মসতা আর দুিঃখ কষ্ট ও অভাব অনটন । তার এই ো সল্যার 

ডপেসন ডবআরডিডবর ঋণ েবসিসয় শবডে েহায়ক ডহোসব কাজ কসরসে। বতমমাসন এই ঋসণর ধারা অব্াহত আসে। 

এবারও শে কৃডে কাসজ প্রায় 120000/- টাকার মসতা িাোবাসির শপেসন খরি কসরসে। আো রাডখ এবারও  েন শবে 

ভাসোই হসব। খরি বাসি শমাটা অংসকর টাকা োভ হসব। বতমমাসন তার েংোসর অসনক স্বিেতা ড সর এসেসে। 

ভাসোভাসব ডিন কাটসে। 
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16.6 ডনলু া ইয়ােডমন আজ স্বাবেম্বী 

 সোর শজোর শিৌগাো উপসজো ইোপুর গ্রাম। শিৌগাো উপসজোর মসে ইোপুর গ্রাম একটি িডরদ্র্ ও ঘনবেডত এোকা। এই 

গ্রাসমরই হত িডরদ্র্ পডরবাসরর েিস্য শমাোিঃ ডনলু া ইয়ােডমন ডবগত ৫/৬ বের পূসব ম তার পডরবাসরর েিস্যরা ডতন শবো 

পডরমান মত খাওয়া শপত না। তার স্বামী শমািঃ মডহউডেন হাডবব একজন মুডি শিাকাসনর কম মিারী। তার একার আসয় পডরবাসরর 

ব্য় ডনব মাহ হত না। শেসে শমসয়সির শেখাপোর খরি বহন করসত পারসতা না। ঠিক শেই েমসয় ডনলু া ইয়ােডমন জানসত পাসর 

তারই গ্রাসম বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম (ডবআরডিডব) শিৌগাো,  সোর এর আওতায় িডরদ্র্ মডহোসির জে েমডিত পল্লী 

কম মেংস্থান েহায়তা প্রকো (ইসরেসপা) গ্রাসমর মডহোসির জীবন মান উ্য়ন ও আে ম োমাডজক অবস্থার উ্য়সনর জে েডমডত 

গঠন কসরসে। ডনলু া ইয়ােডমন গত ০৭/১১/২০১৩ ডরিঃ তাডরসখ ইোপুর মৃধাপাো মডহো েডমডতর েিস্য হন। েিস্য হসয় ডতডন 

নীডতমাো অনু ায়ী ডনয়ডমত েঞ্চয় আমানত জমা করসত োসকন। প্রেম প মাসয় ডনলু া ইয়ােডমন হাঁে-মুরগী পােন খাসত 

েডমডতর মােসম ১০.০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ কসর মুরগী োনা ক্রয় কসরন। উক্ত ঋসণর টাকা ডনয়ডমত ডকডস্তর মােসম ডনধ মাডরত 

তাডরসখর মসে পডরসোধ কসর ২য় বাসর ১৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ কসরন এবং পুনরায় টারকী মুরগী ক্রয় কসরন। এভাসব ডতডন 

এ প মি েডমডত হসত ৪ বার ঋণ গ্রহণ কসরসেন। তাঁর েব মসেে ঋসণর পডরমান ৪০,০০০/- টাকা। তার বতমমাসন ২,০০০ মুরগীর 

বাচ্চা আসে। ডতডন মুরগী পােসনর মােসম ইসতামসে ১০ েতক জডম বগ মা ডনসয়সেন এবং জডমসত  তার স্বামী ও ডনসজ কাডয়ক 

পডরশ্রসমর িারা বতমমাসন টারকী মুরগী েহ একটি ব্বো ে ে মুরগী খামার গসে তুসেসেন। 

ডনলু া ইয়ােডমন েডমডতর একজন ডনয়ডমত েিস্য। ডতডন বতমমাসন েডমডতর েহ েভাসনত্রীর িাডয়ত্ব পােন করসেন। ডতডন 

বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম কর্তমক বাস্তবায়নাধীন িডরদ্র্ মডহোসির জে েমডিত পল্লী কম ম েংস্থান েহায়তা প্রকো (ইসরেসপা) 

এর ইোপুর মৃধাপাো মডহো েডমডতর েিস্য অনুতভূ মডক্তর পসর তার েংোসর স্বিেতা ড সর এসেসে। তার েম্মান ও গ্রহণ 

শ াগ্যতা বৃডদ্ধ শপসয়সে। িেীয় আসোিনার মােসম ডতডন ডনয়ডমত পডরোর পডরি্তা, স্যাডনসটেন, ডনরাপি পাডন, জন্ম ডনয়ন্ত্রণ 

ও আসে মডনসকর প্রভাব েম্পসকম জানসত পাসরন। ডতডন এ ডবেয়গুসো েম্পসকম অোে েিস্যসিরসক পরামে ম শিন। এোো ডতডন 

বােীর িারপাসে ডবডভ্ প্রকার োক েবজী িাে েহ ডবডভ্ প্রকার  েি বৃসক্ষর বাগান কসরসেন। বতমমাসন তার দুটি শেসে ও 

একটি শমসয় স্কুসে ভাোভাসব শেখাপো করসে। এখন শমাোিঃ ডনলু া ইয়ােডমন আসগর শিসয় অসনক সুখী জীবন  াপন করসেন। 
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17.     গ্রামীণ ক্ষুদ্র্ অবকাঠাসমা উ্য়ন ও েংোর 

 

 

 

 

শততুডেয়া, পঞ্চগে শজোয় হপআরহিহপ-3 প্রকক্ষ্ের আওিায় হনহম িি ঈিগাঁহ 

মাসঠর েীমানা প্রািীর শুভ উসদ্ধাধন করসেন ডবআরডিডব’র মহাপডরিােক মসহািয় 

ডবআরডিডব’র গ্রামীণ ক্ষুদ্র্ অবকাঠাসমা ডনম মাণ ও েংোর কা মক্রম অংেীিাডরত্বমূেক পল্লী উ্য়ন ধারণার উপর প্রডতডষ্ঠত ডেংক মসিে পদ্ধডতসত 

েম্পাডিত ডপআরডিডপ-৩ প্রকসোর মােসম েম্প্ করা হসয় োসক। ডেংক মসিে পদ্ধডতসত পল্লী অঞ্চসে গ্রাম উ্য়ন কডমটি (ডজডে) গঠন করা 

হয়। ২০ শেসক ৩০ েিস্য ডবডেষ্ট এ কডমটি প্রডত মাসে গ্রাসম বসে েভা কসরন। এ েভায় গ্রাসমর উ্য়ন েংডিষ্ট েকে েমস্যা ডনসয় আসোিনা 

করা হয়। আসোিনার শপ্রডক্ষসত ডবডভ্ উ্য়ন কম মকাসণ্ডর (ডেম) প্রস্তাব ততডর কসর ইউডনয়ন প মাসয় ইউডনয়ন েমিয় েভায় (ইউডেডেএম) 

উপস্থাপন করা হয়। ইউডেডেএমএ অনুসমাডিত হসে গ্রাসমর উ্য়নমূেক কম মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ েকে ডেম বাস্তবায়সনর শক্ষসত্র (ডতন) 

ধরসনর উৎে শেসক ব্য় ডনব মাহ করা হয়। ডেসমর শমাট ব্সয়র ৭০% (অনডধক ৭০,০০০) টাকা প্রকো শেসক, ২০% েংডিষ্ট গ্রাসমর উপকারসভাগী 

জনগণ এবং ১০% েংডিষ্ট ইউডনয়ন পডরেসির তহডবে শেসক প্রিান করা হয়। এ পদ্ধডতসত ডেম বাস্তবায়ন করা হসে েরকাসরর কম টাকায় 

অসনক শবডে উ্য়ন করা েম্ভব হয় এবং উ্য়ন প্রডক্রয়ায় জনগসণর প্রতযক্ষ অংেগ্রহণ োসক মসম ম প্রকসোর ডিতীয় প মাসয়র মূল্যায়ন প্রডতসবিসন 

উসল্লখ করা হসয়সে। ডপআরডিডপ-৩ এর আওতায় ২০১৭-২০১৮অে মবেসর এ ধরসনর 3539 টি ক্ষুদ্র্ অবকাঠাসমা ডনম মাণ ও েংোরমূেক ডেম 

বাস্তবায়ন করা হয়। ইতিঃপূসব ম ডপআরডিডপ-৩ এরআওতায় শমাট 4548 টি ডেম বাস্তবায়ন করা হয়।     

হপআরহিহপ-3 প্রকক্ষ্ের সুফলক্ষ্ভাগীক্ষ্দর মাক্ষ্ে মাক্ষ্ঠর চাহিদা হভহত্তক প্রহশযণ 

প্রদান করক্ষ্েন শ্রচয়াম্যান, পূহন িমাগাঁিী ইউহনয়ন পহরষদ, উল্লাপাড়া, হসরাজগঞ্জ  হপআরহিহপ-3 প্রকক্ষ্ের আওিায় 450 ফুট রাস্তায় ইক্ষ্টর সহলংকরণ, 

শ্রবিকা ইউহনয়ন, টংগীবাহড়, মুহিগঞ্জ 
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18.  ডবপণন েংস াগ সৃডষ্ট 

 

ডবআরডিডব উপকাসরসভাগী েিস্যসির 

উৎপাডিত পসণ্যর  ো ে মান ডনডিত 

করা, েংরক্ষণ, উৎপািসকর ও শভাক্তার 

োয্যমূল্য প্রাডপ্তর জে ডবপণন েংস াগ 

কা মক্রম পডরিােনা কসর। পণ্য 

েংরক্ষসণর জে ডবআরডিডব’র ডবডভ্ 

অবলুপ্ত প্রকসোর আওতায় ডনডম মত ১৬৮টি 

গুিামঘর রসয়সে। এোোও কারুপল্লী, 

কারুগৃহ, োডি, পল্লী বাজার ব্রাে নাসম 

৮টি প্রিে মনী ও ডবক্রয় শকন্দ্র রসয়সে।  

 

 

 

 

ডবআরডিডব’র ডনজস্ব ব্বস্থাপনায় পডরিাডেত উসল্লখস াগ্য প্রিে মনী কাম শেেস্ শেন্টার পডরডিডত 

 

18.1  কারুপল্লী 

 

 

 

 

‘কারুপল্লী’ িাডরদ্র্য দূরীকরসণ ডবআরডিডবর একটি ব্ডতক্রমধমী কা মক্রম। প্রকৃতপসক্ষ এটি  গ্রাসমর অেহায় ও ডবত্তহীন েিস্যসির 

উৎপাডিত ডবডভ্ ধরসনর হস্তডেো ও অোে পসণ্যর ডবক্রয় ও প্রিে মনী শকন্দ্র। ১৯৮৯ োসের এডপ্রে মাসে ডবআরডিডবর উসোসগ জাপান 

ওভারেীজ শকাঅপাসরেন ভোডন্টয়াসে মর (সজওডেডভ) কাডরগরী ও আডে মক েহায়তায় প্রডতডষ্ঠত হয় কারুপল্লী। করুপল্লীর প্রধান উসেশ্য 

হসো ডবআরডিডবর সুডবধাসভাগী এবং অেহায় ও ডবত্তহীন শগাষ্ঠীসক প্রডেক্ষসণ মােসম অডজমত িক্ষতা কাসজ োডগসয় ডবডভ্ হস্তডেোজাত 

পণ্য উৎপািন এবং তা শিডে ও আিজমাডতক বাজাসর ডবপণন সুডবধা প্রিাসন েহায়তা করা। বতমমাসন ডবআরডিডবর প্রধান কা মােয় পল্লী 

ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রিে মনী ও ডবক্রয়সকন্দ্র রসয়সে। প্রিে মনী ও ডবক্রয়সকন্দ্র োোও 

karupalli.brdb.gov.bd ই-কম মাে োইসটর মেসম কারুপল্লীর পণ্য ডবক্রয় করা হয়। 

http://karupalli.brdb.gov.bd/
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1৮.২   পল্লী  বাজার 
 

 

 

ডবআরডিডব কর্তমক বাস্তবায়নাধীন িডরদ্র্ মডহোসির জে েমডিত পল্লী কম মেংস্থান েহায়তা (ইসরেসপা) প্রকোটি বতমমান 

েরকাসরর অগ্রাডধকার প্রাপ্ত একটি প্রকো। প্রকসোর আওতায় গ্রামীণ নারীসির উৎপাডিত পসণ্যর োয্যমূল্য প্রাডপ্ত 

ডনডিতকরসণর েসক্ষয ‘পল্লী বাজার’ ব্রাে নাসম ঢাকা, খুেনা ও  সোসর ০৩ (ডতন) টি শেেস্ শেন্টার স্থাপন করা হসয়সে। 

শেেস্ শেন্টারেমূহ প্রকসো ডনসয়াডজত কম মিাডরসির মােসম পডরিাডেত হয়। একইোসে বতমমান েমসয় অনোইন মাসকমটিং 

জনডপ্রয় হওয়ায় প্রকসোর ই-কমাে ম োইট; www.pallibazar.com.bd িালু করা হসয়সে।  পল্লী বাজাসর শ  েকে 

পণ্য ডবক্রয় করা হয় শেগুডে হসো - নকডে কাঁো, শবি কভার, হাসতর কাসজর ডিডপি, োেী, পাঞ্জাবী,  তুয়া, ডেশুসির ডবডভ্ 

ধরসন শপাোক, কুেন কভার, ওয়ােসমট, পাটজাত দ্র্ব্, শোডপি এবং উৎেব বা ঋতুসভসি নানা ধরসণর হাে  যােসনর 

শপাোক। 

18.3 উিকডনক প্রকসোর প্রিে মনী ও ডবক্রয় শকন্দ্র 

উিকডনক প্রকসোর আওতায় প্রডেক্ষণপ্রাপ্ত উপকারসভাগীসির উৎপাডিত ডবডভ্ ধরসণর হস্তডেো, কৃডে-অকৃডে পসণ্যর ডবক্রয় ও 

প্রিে মনীর জে রংপুর শজোয় প্রিে মনী কাম ডবক্রয় শকন্দ্রটি প্রডতডষ্ঠত হয়। শকন্দ্রটির মােসম প্রকো এোকার ৫ টি শজোর ৩৫ টি 

উপসজোর েিস্যসির োয্যমূসল্য কাঁিামাে েরবরাহ এবং  উপকারসভাগীসির উৎপাডিত পণ্যেমূহ প্রিে মনী ও ডবক্রয় ডনডিত 

করা হয়। ডবক্রয়সকন্দ্র োোও পণ্যেমূহ প্রকসোর ই-কমাে ম োইসটর মােসম ডবক্রয় করা হয়। উিকডনক প্রকসোর প্রিে মনী ও 

ডবক্রয় শকসন্দ্রর প্রধান পণ্যেমূহ হসো - নকডে কাঁো ও নকডে টুডপ, নকডে শবি কাভার, কুেন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা 

োমগ্রী, রংপুসরর প্রডেদ্ধ েতরডঞ্জ, জামা, পাঞ্চাবী, ব্াগ, োডে, ডবডভ্ উৎেব এবং ঋতুসভসি নানা ধরসণর হাে  যাোসনর 

শপাোক প্রভৃডত। 
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১৯.   অবলুপ্ত র্কন্তু ধবআরধডধব’র র্নজস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্রচার্লি কম ডসূর্চেমূহ 

 

ক্রিঃ

নং 

কম মসূডি/প্রকসোর নাম প্রকো এোকা ও শময়াি বরােকৃত অসে মর 

পডরমাণ (উৎেেহ) 

মিব্ 

1 দুিঃস্থ পডরবার উ্য়ন 

েডমডত (দুপউে) 

এোকািঃ ২২ টি শজোর ২৩ উপসজো 

শময়ািিঃ জুোই ১৯৮২ হসত জুন ১৯৯৩ প মি 

আরএেএ েহ 

১৩৫.৪৫েক্ষ টাকা 

)ইউডনসে (  

বাস্তবায়সনিঃ েসরজডমন 

ডবভাসগর ডবসেে প্রকো োখা 

2 মডহো ডবত্তহীন 

শকন্দ্রীয় উ্য়ন েডমডত 

(মডবডকউে) 

এোকািঃ ঢাকা, মাডনকগঞ্জ, মুডন্সগঞ্জ ,

গাজীপুর,  নরডেংিী ও নারায়নগঞ্জ 

শজোর শমাট ২০ টি উপসজো 

শময়ািিঃ জুোই ১৯৮৫ হসত জুন ১৯৯৩ প মি 

৩৪১.৪১ েক্ষ টাকা 

)ইউডনসে (  

বাস্তবায়সনিঃ েসরজডমন 

ডবভাসগর ডবসেে প্রকো োখা। 

3 উৎপািনমূখী 

কম মেংস্থান কম মসূডি 

)ডপইডপ(  

এোকািঃ বৃহত্তর  ডরিপুর শজোধীন ৫টি 

শজোর ২৭টি উপসজো 

শময়ািিঃ জুোই ১৯৮৬ হসত জুন ২০০৩ প মি 

৯৯৯৪১.৭৮েক্ষ 

টাকা (ডেিা ও 

ডজওডব) 

বাস্তবায়সনিঃ  

ডনব মাহী পডরিােক 

4 পল্লী িাডরদ্র্য ডবসমািন 

কম মসূডি (পিাডবক) 

এোকািঃ ২২টি শজোর ১২৩ উপসজো 

শময়ািিঃ জুোই-1993 হসত জুোই 2005 

প মি 

১৭০৬৬.০০ েক্ষ 

টাকা (ডজওডব) 

বাস্তবায়সনিঃ  

প্রকো পডরিােক 

 

5 পল্লী প্রগডত প্রকো এোকািঃ ৪৭৬টি উপসজোর ৪৭৬টি ইউডনয়ন 

শময়ািিঃ জুোই ২০০০ হসত জুন ২০০৮ প মি 

১৪৯৬৬.৭৮ েক্ষ 

টাকা (ডজওডব) 

বাস্তবায়সনিঃ প্রকো পডরিােক 

6 েমডিত িাডরদ্র্য 

ডবসমািন কম মসূডি 

(েিাডবক) 

এোকািঃ শিসের ৬৪ টি শজোর ৪৪৪ টি 

উপসজো 

শময়ািিঃ ২০০৩ োে হসত িেমান 

১৮৪.২৫ শকাটি টাকা 

(ডজওডব) 

রাজস্ব বাসজসটর আওতায় 

অনু্য়ন খাসত োেকৃত আবতমক 

ঋণ তহডবে 
 

বাস্তবায়সনিঃ েসরজডমন 

ডবভাসগর েম্প্রোরণ োখা 

7 গ্রামীণ মডহোসির 

উৎপািনমূখী 

কম মেংস্থান কম মসূডি 

(গ্রামউক) 

এোকািঃ ৩টি শজোর ৩টি উপসজো 

শময়ািিঃ জানুয়াডর ২০০৪ হসত ডিসেম্বর 

২০০৫ প মি 

২২.৩৮েক্ষ টাকা 

(এএআরডিও) 

বাস্তবায়সনিঃেসরজডমন 

ডবভাসগর ডবসেে প্রকো োখা 

8 গ্রামীণ মডহোসির 

উৎপািনমূখী কম মেংস্থান 

ও েসিতনতা বৃডদ্ধ 

কম মসূডি (গ্রামউকেক) 

এোকািঃ  ৩টি শজোর ৩টি উপসজো 

শময়ািিঃ জুোই ২০০৭ হসত জুন ২০১০ প মি 

২০.০০েক্ষ টাকা 

(এএআরডিও)  

বাস্তবায়সনিঃ েসরজডমন 

ডবভাসগর ডবসেে প্রকো োখা 

 

9 আবতমক কৃডে ঋণ 

কম মসূডি 

এোকািঃ 64 টি শজোয় 131.25 শকাটি বাস্তবায়সনিঃ েসরজডমন 

ডবভাসগর ঋণ োখা 
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20.   ডবআরডিডব কর্তমক বাস্তবাডয়ত অোে মন্ত্রণােসয়র প্রকো/কম মসূডি 

 
ক্রুঃ

নাং 

কম ডসূর্চ/প্রকবল্পর নাম প্রকল্প এলাকা ও প্রময়াদ বরাদ্দকৃি অবথ ডর 

পর্রমাণ (উৎেেহ) 

মেণালবয়র 

নাম 

মন্তব্য 

১ পাব ডিয চট্টগ্রাম 

েমর্ন্বি েমাজ উন্নয়ন 

প্রকল্প 

এলাকাুঃ পাব ডিয অঞ্চবলর ৩টি প্রজলার 

২৫টি উপবজলা 

প্রময়াদুঃ জুলাই ১৯৯২ প্রথবক জুন 

১৯৯৬ প ডন্ত 

৪২৬.৩১ লক্ষ 

টাকা ,(র্জওর্ব) 

পাব ডিয 

চট্টগ্রাম 

র্বষয়ক 

মেণালয় 

বাস্তবায়বনুঃ 

েবরজর্মন 

র্বভাবগর প্রেচ 

শাখা 
২ প্রাথর্মক স্বাস্থয 

পর্রচ ডা প্রকল্প 

(ব্যানর্পএইচর্ে-০০৬) 

   

এলাকাুঃ হাট হাজারী-চট্টগ্রাম, 

ফর্করহাট - বাবগরহাট, বাবকরগঞ্জ, 

বর্রশাল। (প্রর্িটি উপবজলায় ২টি 

কবর ইউর্নয়ন) 

প্রময়াদুঃ জুলাই ১৯৯২ হবি ২০০০ 

প ডন্ত 

১৬.০২ লক্ষ টাকা ,

র্বে স্বাস্থয োংস্থা 

(WHO) 

স্বাস্থয 

মেণালয়  

বাস্তবায়বনুঃ 

প্রপ্রাগ্রার্মাং 

শাখা,পর্রকল্পনা, 

মূল্যায়ন ও 

পর্রবীক্ষণর্বভাগ 

৩ দব ডাগপূণ ড এলাকায় 

দার্রদ্রয র্ববমাচনকবল্প 

র্ববশষ বহুমূখী উন্নয়ন 

প্রকল্প (দএদার্ব) 

এলাকাুঃ ১২টি প্রজলার ১২টি উপবজলা 

প্রময়াদুঃ জুলাই ২০০০ হবি জুন 

২০০৩ প ডন্ত 

৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা 

)ইফাদ(  

দব ডাগ 

ব্যবস্থাপনা 

ও ত্রাণ 

মেণালয় 

বাস্তবায়বনুঃ 

েবরজর্মন 

র্বভাবগর র্ববশষ 

প্রকল্প শাখা 
৪ অস্বেল মুর্িব ািা ও 

িাবদর প্রপাষ্যবদর 

প্রর্শক্ষণ ও 

আত্মকম ডোংস্থান 

কম ডসূর্চ 

এলাকাুঃ র্বআরর্র্র্বভূি প্রদবশর 

েকল উপবজলা 

প্রময়াদুঃ জুলাই ২০০৫ হবি জুন 

২০০৯ প ডন্ত 

৩৭৫০.০০ লক্ষ 

টাকা )র্জওর্ব(  

মুর্িযুি 

র্বষয়ক 

মেণালয় 

 

বাস্তবায়বনুঃ 

েবরজর্মন 

র্বভাবগর 

বাজারজািকরণ 

শাখা 

৫ আদশ ড গ্রাম প্রকল্প-২ এলাকাুঃ ৩৯টি প্রজলার ১০৫টি 

উপবজলা 

প্রময়াদুঃ এর্প্রল ২০০৭ হবি জুন 

২০১৭ প ডন্ত 

৯ .২৭ ০০ লক্ষ 

টাকা )র্জওর্ব(  

ভূর্ম 

মেণালয় 

বাস্তবায়বনুঃ 

েবরজর্মন 

র্বভাবগর 

বাজারজািকরণ 

শাখা 
৬ গুে গ্রাম প্রকল্প এলাকাুঃ ৫৩টি প্রজলার ১৩২টি 

উপবজলা 

প্রময়াদুঃ জানুয়ার্র ২০০৯ হবি জুন 

২০২৫ প ডন্ত 

১১.৭৬ প্রকাটি টাকা 

)র্জওর্ব(   

ভূর্ম 

মেণালয় 

বাস্তবায়বনুঃ 

েবরজর্মন 

র্বভাবগর 

েম্প্রোরণ শাখা 
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21.   েমাপ্ত প্রকোেমূহ 

ক্র:নং প্রকো/কম মসূডির নাম বাস্তবায়নকাে প্রাক্কডেত ব্য় 

(েক্ষ টাকায়) 

অসে মর উৎে 

১ ২ ৩ ৪          ৫ 

০১ আইআরডিডপ মূে প্রকো (প্রােডমক প মায়) ১৯৭০ - ১৯৭৩ ২১৭.৯৫ ডজওডব 

০২ বডরোে শেি এবং ভূডম ব্বস্থাপনা জডরপ প্রকো ১৯৭২ - ১৯৭৩ ২৫.০০ ইউএেএআইডি 

০৩ আইআরডিডপ - শকয়ার গুিাম প্রকো ১৯৭৩ - ১৯৭৬ ৪৯০.০০ শকয়ার 

০৪ আইআরডিডপ মূে প্রকো (প্রেম প মায়) ১৯৭৩ - ১৯৭৮ ২৪৬.১২ ডজওডব 

০৫ আইআরডিডপ-এমডেডে, আইআরডিডপ  আইডভএে এবং আইআরডিডপ - ডহি প্রকো ১৯৭৩ - ১৯৭৬ ৩২৫.০০ ডজওডব, শকয়ার 

০৬ আইআরডিডপ - শকয়ার ( ডেইএআই)  প্রকো ১৯৭৪  -১৯৮০ ৩২৪.০০ ডজওডব -শকয়ার 

০৭ শবঞ্চ-মাকম জডরপ প্রকো ১৯৭৪ - ১৯৭৫ ২৫.০০ ইউএেএআইডি 

০৮ ১৪৫ োনা /উপসজো পল্লী ভবন ডনম মাণ প্রকো ১৯৭৪ -১৯৭৮ ৫৬৩.০০ ইউএেএআইডি 

০৯ হস্ত িাডেত নেকূপ শেি প্রকো ১৯৭৫ - ১৯৭৮ ৮৪৯.০০ ইউডনসে  

১০ েমডিত  ডেক্ষা ও কৃডে উ্য়ন প্রকো (ডেইএডিডপ) ১৯৭৫ - ১৯৭৮ ৩২৫.০০ শকয়ার 

১১ পল্লী অে মায়সন পরীক্ষামূেক প্রকো ১৯৭৫ - ১৯৭৮ ১১১.১৭ ইউএেএআইডি 

১২ গ্রামীণ মডহো েমবাসয়র মােসম জনেংখ্যা পডরকোনা পাইেট প্রকো (১ম প মায়) ১৯৭৫ - ১৯৮০ ১৬৭.০০ IDA, CIDA 

১৩ প্রডেক্ষণ কাম উৎপািন শকন্দ্র (টিডেডপডে ) ১৯৭৫ - ১৯৮০ ৭০.২৫ ডেিা 

১৪ োনা প্রডেক্ষণ ইউডনট (টিটিইউ) ১৯৭৫ -১৯৮১ ১৬৮.০০ ডজওডব, আইডিএ 

১৫ যুব উ্য়সন পাইেট প্রসজক্ট ১৯৭৫ - ১৯৭৭ ১৯.৯৬ ডজওডব 

১৬ গুিাম ডনম মাণ পাইেট প্রকো ১৯৭৬ - ১৯৮০ ৫৬৪.২৭ ডজওডব 

১৭ োনা ওয়াকমেপ কাম কাডরগরী প্রডেক্ষণ শকন্দ্র ১৯৭৬ - ১৯৮০ ৭১.৭৮ ডজওডব 

১৮ পল্লী উ্য়ন প্রকো-১ ( আরডি-১) ১৯৭৬ - ১৯৮৪ ৩৭৫৮.২৫ আইডিএ 

১৯ কুডষ্টয়া টাসগ মট িে জডরপ পডরিােনা প্রকো ১৯৭৬ - ১৯৭৭ ২৫৭.৫৯ িাি 

২০ আইআরডিডপ েির কা মােয় ডনম মাণ প্রকো ১৯৭৭ - ১৯৮৪ ৩৪১.৩৫ ডজওডব 

২১ যুব কম মসূডি ১৯৭৭ - ১৯৭৮ ৮০.০০ ডজওডব 

২২ বডরোে শেি প্রকো, ডবআরডিডব  অংে ১৯৭৭ - ১৯৯০ ৩৭০৫.০০ ডবশ্ব ব্াংক 

২৩ মুহুডর শেি প্রকো, ডবআরডিডব অংে ১৯৭৭ - ১৯৯০ ২১৭.৪১ ডবশ্ব ব্াংক 

২৪ কণ মফুডে শেি প্রকো, ডবআরডিডব অংে ১৯৭৭ - ১৯৯০ ৫৪৩৬.০০ ডবশ্ব ব্াংক 

২৫ িাঁিপুর শেি প্রকো, ডবআরডিডব অংে ১৯৭৭ - ১৯৯০ ৭০৪.২৪ ডবশ্ব ব্াংক 

২৬ ডেরাজগঞ্জ েমডিত পল্লী উ্য়ন প্রকো  (এেআইআরডিডপ ) ১৯৭৭ - ১৯৮৫ ৭২৪৮.৭৩ ADB, UNDP, UNICEF 

২৭ আইআরডিডপ মূে প্রকো (ডিতীয় প মায়) ১৯৭৮ - ১৯৮০ ১২৭৭.৬৯ ডজওডব 

২৮ শনায়াখােী েমডিত পল্লী উ্য়ন প্রকো (এনআইআরডিডপ-১) ১৯৭৮ - ১৯৮৪ ৩৩৩০.৭৯ িাডনিা 

২৯ োর ও ঋণ ডবতরণ পাইেট প্রকো ( াও-নরওসয়) ১৯৭৮ - ১৯৮০ ৬৭.০১ এ এও, নরওসয় 

৩০ জাতীয় যুব েমবায় কমসিক্স ১৯৮০ -১৯৮২ ১৪৯.৪৩ ডজওডব 

৩১ েমডিত পল্লী উ্য়ন কম মসূডি  (আইআরডিডপ-৩য় প মায়) ১৯৮০ -১৯৮৫ ৪৮০৩.৪৯ ওডিএ ,আইডিএ 

৩২ গ্রামীণ মডহো েমবাসয়র মােসম জনেংখ্যা ডনয়ন্ত্রণ প্রকো  (২য় প মায়) ১৯৮০ -১৯৮৫ ৩৫৬.৯২ আইডিএ 

৩৩ বাংোসিে যুব েমবায় কম মসূডি ১৯৮০ -১৯৮৫ ১৫৪৯.৪৩ ডজওডব 

৩৪ বাংোসিে পল্লী উ্য়ন প্রডেক্ষণ প্রডতষ্ঠান ১৯৮০ -১৯৮৫ ১৬০.০৪ ডজওডব 

৩৫ ৩য় ক্ষুদ্র্ ডেো প্রডতষ্ঠান প্রকো (এেএেআইডপ) ১৯৮১ -১৯৮৩ ১৪৮.৮৭ ডজওডব 

৩৬ হস্ত িাডেত নেকূপ প্রকো (এইি টি িডিউ) ১৯৮১ - ১৯৮৭ ৪৮২২.১৩ IDA, UNICEF 

৩৭ োর ডবতরণ প্রকো (এ এও) ১৯৮১ - ১৯৮৭ ৪১০.৮৭ FAO,UNDP 

৩৮ পল্লী িাডরদ্র্য কম মসূডি (আরডপডপ- নরমাে) ১৯৮২  - ৯৮৮ ২৪৩৮.৫৯ ডবডব, অগ্রণী ব্াংক 

৩৯ িডক্ষণ পডিম পল্লী উ্য়ন প্রকো (এেিডিউআরডিডপ) ১৯৮২ - ১৯৯০ ১৮০১.৮১ IDA,IFAD 

৪০ শভাো শেি প্রকো (ডবআইডপ ) ১৯৮২ - ১৯৯০ ৮৪১.৫০ এডিডব,ইইডে 

৪১ ডবসেে মডহো প্রকো ১৯৮২ -১৯৮৫ ৭৬.৫০ ডেআইডিএ 

৪২ পল্লী উ্য়ন প্রকো (আরডি-২) ১৯৮৩ -১৯৯০ ১১৬৮৮.৩৩ IDA, SIDA,ODA, UNDP 

৪৩ গভীর নেকূপ প্রকো-২ (ডিটিিডিউ) ১৯৮৩ -১৯৯২ ১৪৭৬.৫৭ ওডিএ, আইডিএ 

৪৪ ২য় পল্লী নেকূপ প্রকো (এেটিডপ) ১৯৮৩ -১৯৯০ ২১৫.৭৪ এডিডব 

৪৫ ভূডমহীন ও ডবত্তহীনসির শেি ন্ত্র ডবতরণ প্রকো ১৯৮৩ -১৯৮৫ ১১২.৩৩ এ   াউসেেন 
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(েক্ষ টাকায়) 

অসে মর উৎে 

৪৬ শনায়াখােী েমডিত পল্লী উ্য়ন কম মসূডি (এনআইআরডিডপ-২) ১৯৮৪ - ১৯৯০ ১০৫৯৫.৫৬ িাডনিা 

৪৭ টাঙ্গাইে কৃডে উ্য়ন কম মসূডি (টিএডিডপ) ১৯৮৪  -১৯৯০ ১৮৬৪.০০ ডজটিসজি 

৪৮ েমডিত নারী ও ডেশু েহস াডগতা উ্য়ন প্রকো ১৯৮৫ -১৯৯৩ ২৬৫৯.০৪ ইউডনসে  

৪৯ গ্রামীণ মডহো েমবাসয়র মােসম জনেংখ্যা ডনয়ন্ত্রণ প্রকো  (৩য় প মায় ) ১৯৮৫ - ১৯৯০ ১৪২৪.২১ ডেআইডিএ 

৫০ পল্লী উ্য়ন প্রকো (আরডি -৯, ১ম প মায়) ১৯৮৫ - ১৯৯২ ৬১৬৮.৭২ ইইডে 

৫১ পল্লী উ্য়ন প্রকো (আরডি-৫-ডপইডপ) ১ম প মায় ১৯৮৬ -1৯৯০ ১৪৭৬.৪৩ SIDA, NOARD 

৫২ পল্লী  উ্য়ন প্রকো (আরডি ১২) ১৯৮৮ -১৯৯৬ ১০৭৫৪.০৬ ডেআইডিএ 

৫৩ শভাো  াডন্ত্রক শেি প্রকো ১৯৮৯ - ১৯৯০ ১৬.২৫ এ িাি ডেটিসজন 

৫৪ পুনিঃ পুকুর খনন প্রকো ১৯৯০ - ১৯৯১ ৮৮.৭৮ িাডবস্নউ এ  ডপ 

৫৫ টাঙ্গাইে পল্লী উ্য়ন প্রকো (টিআরডিডপ) ১৯৯০ - ১৯৯৩ ২৪১৭.৪৯ ডজটিসজি 

৫৬ েমবাসয়র মােসম িাোবাি পাইেট প্রকো ১৯৯০ - ১৯৯৬ ৩২৮.৬৮ ডজওডব 

৫৭ গ্রামীণ মডহো েমবাসয়র মােসম জনেংখ্যা ডনয়ন্ত্রণ প্রকো  (৪ে ম প মায়) ১৯৯০ - ১৯৯৬ ২৪৯৯.৩০ ডেআইডিএ,আইডিএ 

৫৮ ডবআরডিডব উ্য়ন ব্বস্থাপনা ও প্রডেক্ষণ প্রকো ১৯৯০ - ১৯৯১ ১৫৮.১২ ওডিএ 

৫৯ প্রাডতষ্ঠাডনক প্রডেক্ষণ েহায়ক েডক্তোেীকরণ প্রকো ১৯৯০ - ১৯৯১ ৬৩৩.২০ ওডিএ 

৬০ পল্লী উ্য়ন প্রকো (আরডি-৫ ডপইডপ ২প মায়) ১৯৯০ - ১৯৯৬ ৪৩২৪.২৪ SIDA, NOARD 

৬১ বো ও োইসক্লান প্রবণ এোকায় নযনতম ব্সয় পল্লী বাডে ডনম মাণ প্রকো ১৯৯১ - ১৯৯২ ২০৬.২৫ ডজওডব 

৬২ পল্লী িডরদ্র্সির কম মেংস্থান শকৌেসের প্রাসয়াডগক গসবেণা কম মসূডি ১৯৯১ - ১৯৯৩ ৩.২৩ ইএেডেএডপ 

৬৩ এ িডিউইডপ-২ ১৯৯১ - ১৯৯৮ ১৬৯.৪৪ ILO, UNFPA 

৬৪ োইসক্লান প্রবণ এোকার পডরবাসরর জে ডবসেে প্রকো ১৯৯১ - ১৯৯৯ ১৮০.০০ আইএ এডি 

৬৫ মসিে পল্লী উ্য়ন প্রকো (এমআরডিডপ) ১৯৯২ - ২০০০ ১৯৭৬.৯৫ জাপান 

৬৬ িট্টগ্রাসমর োইসক্লান ও বো প্রবে এোকায় শেি ও কৃডে  ন্ত্রপাডত েরবরাহ 

প্রকো 

১৯৯২ - ১৯৯৬ ১০৯৯.৭৫ জাপান 

৬৭ পল্লী উ্য়ন প্রকো (আরডি-৯ ২য় প মায়) ১৯৯২ - ২০০০ ৬৮০৮.৬৬ ইইডে 

৬৮ আে ম-োমাডজক উ্য়ন প্রকো (িট্টগ্রাম পাহােী এোকা) ১৯৯২ - ১৯৯৬ ১৭৯৭৬.৮২ এডিডব,ডজওডব 

৬৯ প্রােডমক স্বাস্থয পডরি মা প্রকো ১৯৯২ - ২০০০ ১৫.০০ ডজওডব 

৭০ ডবআরডিডব -জাইকা শমসহরপুর োগে পােন প্রকো ১৯৯২ - ২০০০ ২.৭১ জাইকা 

৭১ উত্তর পডিম পল্লী উ্য়ন প্রকো (এনিডিউআরডিডপ) ১৯৮৩ -১৯৯২ ৩১৭৪.৭৮ ADB, IFAD 

৭২ িাডরদ্র্য ডবসমািন প্রকো (আরডপএডপ ১ম প মায়) ১৯৯৩ -১৯৯৮ ৬৬৫৫.০০ ডজওডব 

৭৩ পল্লী িডরদ্র্ েমবায় প্রকো (আরডপডেডপ) ১৯৯৩ -১৯৯৮ ১০২১৭.৪৮ এডিডব 

৭৪ টাঙ্গাইে শজোর েমবাসয়র মােসম কৃডে ও শেি কা মক্রম েম্প্রোরণ ও 

শজারিারকরণ 

১৯৯৪ - ১৯৯৯ ২১৮.০০ ডজওডব 

৭৫ বৃহত্তর শনায়াখােী পল্লী িডরদ্র্ েমবায় েহায়তা প্রকো ১৯৯৫ - ২০০০ ২৫০০.০০ ডজওডব 

৭৬ ডিতীয় শভাো শেি প্রকো ১৯৯৬ -১৯৯৮ ১৭৮২৫.০৫ এডিডব 

৭৭ েডরোবাডে পল্লী উ্য়ন প্রকো (এেআরডিডপ) ১৯৯৬ -১৯৯৮ ৯০.৩৩ ডজওডব 

৭৮ পল্লী ডবত্তহীন প্রকো (আরডবডপ) ১৯৯৬ -২০০০ ১১৮৫০.০০ ডেআইডিএ 

৭৯ পল্লী উ্য়ন প্রকো (আর ডি-৫, ডপইডপ, ৩য় প মায়) ১৯৯৬ -২০০৩ ৮৮৭৯.০০ এেআইডিএ 

৮০ পল্লী িাডরদ্র্য প্রকো ১৯৯৬ -১৯৯৮ ২৮৯.৩৮ এেআইডিএ 

৮১ কুডেগ্রাম িাডরদ্র্য ডবসমািন প্রকো ১৯৯৭ - ২০০০ ৮৬৫.০০ এনওআরএডি 

৮২ বঙ্গবন্ধু িাডরদ্র্য ডবসমািন প্রডেক্ষণ কমসিক্স (BPATC), শকাটােীপাো, 

শগাপােগঞ্জ এর েম্প্রোরণ, েংোর ও আধুডনকায়ন প্রকো 

১৯৯৭ - ২০০০ ১৬১৮.৩৭ ডজওডব 

৮৩ োমাডজক ক্ষমতায়ন   প্রকো-১ ১৯৯৭ - ২০০২ ১৯৪৮.৫০ ইউএনডিডপ 

৮৪ োমাডজক ক্ষমতায়ন   প্রকো-৩ ১৯৯৭ - ২০০২ ২৭৫২.৬৬ ইউএনডিডপ 

৮৫ োমাডজক ক্ষমতায়ন   প্রকো-২ ১৯৯৭ - ২০০২ ২৬৭৭.৪৯ ইউএনডিডপ 

৮৬ ডপইডপর গসবেণা কম মসূডি ১৯৯৮ -২০০০ ০০.০০ এেআইডিএ 

৮৭ ডবআরডিডব’র  েমে মন কম মসূডি ১৯৯৮ -২০০০ ৮৩০.০০ এেআইডিএ 

৮8 িডরদ্র্ মডহোসির জে আত্ম কম মেংস্থান কম মসূডি ১৯৯৮ -২০০৩ ১০০০.০০ ডজওডব 

89 পল্লী িাডরদ্র্য ডবসমািন কম মসূডি (েংসোডধত ২য় প মায়) ১৯৯৮ -২০০৫ ১৭০৬৬.০০ ডজওডব 

৯0 রুরাে োইভডেহুি প্রসজক্ট (আরএলহপ) ১৯৯8- ২০০7 ৩১৫৬৫.০০ এডিডব/ডজওডব/ইউডবডেডেএ 
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ক্র:নং প্রকো/কম মসূডির নাম বাস্তবায়নকাে প্রাক্কডেত ব্য় 

(েক্ষ টাকায়) 

অসে মর উৎে 

৯1 দুস মাগপূণ ম এোকায় িাডরদ্র্য ডবসমািনকসো ডবসেে বহুমুখী উ্য়ন প্রকো 

(দুএিাডব) 

২০০০ - ২০০১ ৮৭০.০০ ডজওডব 

৯2 বঙ্গবন্ধু িাডরদ্র্য ডবসমািন প্রডেক্ষণ কমসিক্স (পডরিােনা প মায় ) ২০০০ - ২০০৪ ৯৩৩.০৯ ডজওডব 

৯3 অংেীিাডরত্বমূেক পল্লী উ্য়ন প্রকো (টিএডপডপ) ২০০০ - ২০০৪ ৯৩৭.৮৭ জাইকা 

৯4 ডবআরডিটিআই শভৌত অবকাঠাসমা ও প্রডেক্ষণ সুডবধািী েম্প্রোরণ প্রকো ২০০০ -২০০৫ ৫৬১.৬৭ ডজওডব 

৯5 পল্লী প্রগডত প্রকো (ডপডপডপ) ২০০১ - ২০০৯ ১৪০০২.৮০ ডজওডব 

৯6 োমাডজক ক্ষমতায়ন  -২ প্রকো (েংসোডধত) (কনেডেসিেন শ জ) ২০০২ - ২০০৪ ৭৫৪.০০ ইউএনডিডপ 

৯7 আসে মডনক ডমটিসগেন কা মক্রম  র ডপইডপ শমম্বারে ২০০৩ -২০০৪ ৯৯.৫০ এেআইডিএ 

৯8 এযািসভাসকডে অন ডরপ্রিাকটিভ শহেে এে শজোর ইসুযজসিা রুরাে 

শকাঅপাসরটিভে 

২০০৩ -২০০৫ ১৪৫.০০ ইউএনএ ডপএ 

99 উত্তর পডিম পল্লী উ্য়ন প্রকো (এনিাডিউ আরডিডপ) ২০০৩ -২০০৬ ১৫০০০.০০ ডজওডব 

১০0 েমডিত িাডরদ্র্য ডবসমািন কম মসূডি  (েিাডবক) ২০০৩ -২০০৬ ২২১২.০০ ডজওডব 

১০1 িাডরদ্র্য ডবসমািসন মডহোসির আত্ম কম মেংস্থান কম মসূডি ২০০৩ -২০০৬ ৫০০০.০০ ডজওডব 

১০2 গ্রামীণ মডহোসির জে উৎপািনমুখী কম মেংস্থান ও উ্য়ন কম মসূডি ২০০৪ - ২০০৫ ২৯.১০ এএআরডিও 

১০3 অংেীিাডরত্বমূেক ডেংক মসিে গ্রাম উ্য়ন প্রকো ২০০৪ - ২০০৫ ৬৪.৭৯ জাইকা 

১০4 িাডরদ্র্য ডবসমািসনর েক্ষয অপ্রধান েস্য উৎপািন, েংরক্ষণ, প্রডক্রয়াকরণ ও 

বাজারজাতকরণ কম মসূডি 

২০০৫ -২০০৯ ১৯৫০.৮০ ডজওডব 

১০5 অস্বিে মুডক্তস াদ্ধা ও তাসির শপাষ্যসির প্রডেক্ষণ ও আত্মকম মেংস্থান কম মসূডি ২০০৫ -২০০৯ ২৫০০.০০ ডজওডব 

১০6 অংেীিাডরত্বমূেক ডেংক মসিে গ্রাম উ্য়ন প্রকো-২ ২০০৫ - ২০১০ ১৯৫০.৮০ জাইকা 

১০7 েমডিত গ্রাম উ্য়ন কম মসূডি (ডেডভডিডপ) ২০০৭ - ২০০৯ ৯৫০.৮০ ডজওডব 

১০8 িডরদ্র্ মডহোসির উৎপািনমুখী কম মেংস্থান ও েসিতনতা বৃডদ্ধ কম মসূডি ২০০৭ - ২০০৯ ২৮.০০ এএআরডিও 

১09 উত্তরাঞ্চসের হত িডরদ্র্সির কম মেংস্থান ডনডিতকরণ কম মসূডি (উহিকডনক) - ১ম 

প মায় 

২০০৭ - ২০১১ ২৪৭৮.৪৩ ডজওডব 

১১0 আিে ম গ্রাম উ্য়ন প্রকো-২ ২০০৭ - ২০১৭ ৯৭৪.০০ ডজওডব 

১১1 বঙ্গবন্ধু িাডরদ্র্য ডবসমািন প্রডেক্ষণ কমসিক্স (পডরিােনা প মায়) ২০০৯ -২০১৩ ৪৯০০.০০ ডজওডব 

১১2 কডম্পউটার প্রডেক্ষণ ও পডরসবে উ্য়সনর উপর টিএ কম মসূডি, ভালুকা, 

ময়মনডেংহ 

 ও পীরগঞ্জ, রংপুর।  

২০১০ - ২০১১ ১৩.৫০ ডজওডব, তককা 

113 িাডরদ্র্য ডবসমািসনর েসক্ষয অপ্রধান েস্য উৎপািন, েংরক্ষণ, প্রডক্রয়াকরণ ও 

বাজারজাতকরণ 

2011-2016 6093.13 ডজওডব 

114 োডব মক গ্রাম উ্য়ন কম মসূিী (ডেডভডিডপ)-২য় প মায় ২০০৯-২০১৫ 2424.409 ডজওডব 

115 শেি েম্প্রোরণ প্রকো 2013-2015 1983.06 ডজওডব ও শকএেএে 

116 ইডনডেসয়টিভ  র শিসভেপসমন্ট, এমপাওয়ারসমন্ট, এওয়ারসনে এে োইভডেহুি 

প্রসজক্ট কুডেগ্রাম (আইডিএএে) 

2012-2016 2043.75 ডজওডব 
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22. ডবআরডিডব’র নাগডরক শেবা 

ক্রিঃ  

নং 

শেবার নাম শেবা প্রিাসন 

েসব মাচ্চ েময় 

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আসবিন  রম 

প্রাডপ্তস্থান 

শেবার মূল্য 

এবং পডরসোধ 

পদ্ধডত ( ডি 

োসক) 

োখার নামেহ িাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকাি, 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে 

ঊদ্ধমতন কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকািেহ 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে 

১ পল্লী অঞ্চসে 

কৃেক, ডবত্তহীন 

ও মডহো 

জনসগাষ্ঠী ডনসয় 

প্রােডমক 

েমবায় েডমডত 

গঠন। 

৪০ কম মডিবে 

 

েভার শরজুডেউেসনর 

কডপ; 

পূরণকৃত আসবিনপত্র; 

েভয শরডজিার ও 

অোে বডহ; 

 

েভার শরজুডেউেসনর 

কডপ; 

পূরণকৃত আসবিনপত্র; 

েভয শরডজিার ও অোে 

বডহ; 

প্রাডপ্তস্থান: উপসজো পল্লী 

উ্য়ন কম মকতমার 

কা মােয়। 

েিস্য ভডতম ড  

১০/- টাকা 

(ডনধ মাডরত 

ব্াংসক 

জমািান ও 

রডেি 

আসবিসনর 

েসঙ্গ 

েংযুক্তকরণ) 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

২ প্রােডমক 

েমবায় েডমডত 

ডনবন্ধন। 

১০ কম মডিবে আসবিনপত্র ( রম-৩), 

পােসপাট ম আকাসরর 

এক কডপ েডব ও 

জাতীয় পডরিয়পসত্রর 

কডপ; 

েডমডতর উপআইন, 

প্রসয়াজনীয় শরডজিার; 

শেয়ার-েঞ্চসয়র ব্াংক 

ডববরণী এবং েডমডতর 

অড সের ঠিকানার 

প্রতযয়নপত্র; 

আসবিনপত্র ( রম-৩), 

পােসপাট ম আকাসরর এক 

কডপ েডব ও জাতীয় 

পডরিয়পসত্রর কডপ; 

েডমডতর উপআইন, 

প্রসয়াজনীয় শরডজিার; 

শেয়ার-েঞ্চসয়র ব্াংক 

ডববরণী এবং েডমডতর 

অড সের ঠিকানার 

প্রতযয়নপত্র; 

প্রাডপ্তস্থান: উপসজো পল্লী 

উ্য়ন কম মকতমার 

কা মােয়। 

প্রসতযক 

েিসস্যর ভডতম 

ড  বাবি ২০/- 

টাকা ব্াংসক 

জমার রডেি 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

৩ পল্লী উ্য়ন িে 

গঠন। 

৪০ কম মডিবে আসবিনপত্র, প্রসতযক 

েিসস্যর পােসপাট ম 

আকাসরর এক কডপ 

েডব ও জাতীয় 

পডরিয়পসত্রর কডপ; 

পােবডহ ও প্রসয়াজনীয় 

েংখ্যক শরডজিার। 

আসবিনপত্র, প্রসতযক 

েিসস্যর পােসপাট ম 

আকাসরর এক কডপ েডব ও 

জাতীয় পডরিয়পসত্রর 

কডপ; 

পােবডহ ও প্রসয়াজনীয় 

েংখ্যক শরডজিার। 

প্রাডপ্তস্থান: উপসজো পল্লী 

উ্য়ন কম মকতমার 

কা মােয়। 

প্রসতযক 

েিসস্যর ভডতম 

ড  বাবি ১০/- 

টাকা ব্াংসক 

জমার রডেি। 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

৪(ক

) 

সু েসভাগী 

েিস্যসির জে 

মানডবক উ্য়ন/ 

েমবায়-

োংগঠডনক/আ

ডে মক ব্বস্থাপনা 

ডবেসয় প্রডেক্ষণ 

বাোইসয়র জে 

৫ কম মডিবে; 

প্রডেক্ষসণর 

শময়াি ৫ 

কম মডিবে। 

েিস্য মসনানয়সন 

প্রােডমক েডমডত/পল্লী 

উ্য়ন িসের োপ্তাডহক 

েভার ডেদ্ধাি েম্বডেত 

শরজুডেউেসনর কডপ। 

েিস্য মসনানয়সন প্রােডমক 

েডমডত/পল্লী উ্য়ন িসের 

োপ্তাডহক েভার ডেদ্ধাি 

েম্বডেত শরজুডেউেসনর 

কডপ। 

- উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

৪(খ) সু েসভাগী 

েিস্যসির 

কম মেংস্থান 

সৃডষ্টর েসক্ষয 

িক্ষতা 

বৃডদ্ধ/শেিডভডত্তক 

স্বো ও 

িীঘ মসময়ািী 

প্রডেক্ষণ। 

বাোইসয়র জে 

৫ কম মডিবে; 

প্রডেক্ষসণর 

শময়াি ৩-৬০ 

কম মডিবে 

েিস্য মসনানয়সন 

প্রােডমক েডমডত/পল্লী 

উ্য়ন িসের োপ্তাডহক 

েভার ডেদ্ধাি েম্বডেত 

শরজুডেউেসনর কডপ। 

েিস্য মসনানয়সন প্রােডমক 

েডমডত/পল্লী উ্য়ন িসের 

োপ্তাডহক েভার ডেদ্ধাি 

েম্বডেত শরজুডেউেসনর 

কডপ। 

- উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

৪(গ) অপ্রধান েস্য িাসের 

কোসকৌেে ডবেসয় 

ডনডবে প্রডেক্ষণ। 

(প্রকোভুক্ত 

কৃেকসির শক্ষসত্র) 

বাোইসয়র জে 

৫ কম মডিবে; 

প্রডেক্ষসণর 

শময়াি ৫ 

কম মডিবে 

- - - উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট উপসজো 

পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে েংযুডক্ত-'ক' দ্র্ষ্টব্। 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 
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ক্রিঃ  

নং 

শেবার নাম শেবা প্রিাসন 

েসব মাচ্চ েময় 

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আসবিন  রম 

প্রাডপ্তস্থান 

শেবার মূল্য 

এবং পডরসোধ 

পদ্ধডত ( ডি 

োসক) 

োখার নামেহ িাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকাি, 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে 

ঊদ্ধমতন কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকািেহ 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে 

৪(ঘ) গভীর নেকূপ 

শমইনসটোন্স 

ডবেসয় প্রডেক্ষণ 

ও েরঞ্জাম 

হস্তাির 

(প্রকোভুক্ত 

কৃেক 

েমবায়ীসির 

শক্ষসত্র) 

বাোইসয়র জে 

৫ কম মডিবে; 

প্রডেক্ষসণর 

শময়াি ৫ 

কম মডিবে; 

(েরঞ্জাম হস্তাির 

তাৎক্ষডণকভাসব

) 

- - - উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

৫ উপকারসভাগীসির 

প্রডেক্ষসণাত্তর েম্পি 

েহায়তা 

তাৎক্ষডণক - - - - - 

৬ উপকারসভাগীসি

র ডনজস্ব মূেধন 

সৃডষ্ট। 

১ কম মডিবে  পােবডহ, রডেি বডহ ও 

িাডিউডেএে; 

 ব্াংক-জমার ডতন পাট ম 

রডেি; 

পােবডহ, রডেি বডহ ও 

িাডিউডেএে; 

ব্াংক-জমার ডতন পাট ম 

রডেি; 

প্রাডপ্তস্থান: উপসজো পল্লী 

উ্য়ন কম মকতমার 

কা মােয়। 

- েংডিষ্ট িসকর িাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

মাঠকমী 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট উপসজো 

পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে েংযুডক্ত-'ক' দ্র্ষ্টব্ 

৭(ক

) 

কৃডে ও অকৃডে 

খাসত উৎপািন 

বৃডদ্ধ এবং 

আত্মকম মেংস্থান 

সৃডষ্টর েসক্ষয 

মূেধন (ঋণ 

তহডবে) শ াগান 

ও তিারডক। 

৫-১০ কম মডিবে  প্রােডমক েডমডত/পল্লী 

উ্য়ন িসের োপ্তাডহক 

েভার শরজুডেউেসনর 

কডপ;  প্রসতযক 

েিসস্যর পােসপাট ম 

আকাসরর এক কডপ 

েডব ও জাতীয় 

পডরিয়পসত্রর কডপ; 

 ঋসণর আসবিনপত্র, 

তমসুক, ডিডপসনাট, 

আসমাক্তারনামা, 

মট মসগজ (কৃেক/মডহো 

েডমডতর শক্ষসত্র) এবং 

উৎপািন পডরকোনা 

(কৃেক েডমডতর 

শক্ষসত্র)। 

 

প্রােডমক েডমডত/পল্লী 

উ্য়ন িসের োপ্তাডহক  

েভারসরজুডেউেসনর কডপ;  

প্রসতযক  েিসস্যর 

পােসপাট ম আকাসরর এক 

কডপ েডব ও জাতীয় 

পডরিয়পসত্রর কডপ; 

ঋসণর আসবিনপত্র, 

তমসুক, ডিডপসনাট 

আসমাক্তার নামা, মট মসগজ 

(কৃেক/মডহো েডমডতর 

শক্ষসত্র) এবং উৎপািন 

পডরকোনা (কৃেক েডমডতর 

শক্ষসত্র)। 

প্রাডপ্তস্থান: উপসজো পল্লী 

উ্য়ন কম মকতমার কা মােয় 

ও ডবআরডিডব'র 

ওসয়বোইটিঃ 

(www.brdb.gov.bd) 

েিস্য পােবডহ 

বাবি ১৫/- 

টাকা 

(ব্াংসক জমা) 

 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

৭(খ) পাবতময অঞ্চসের 

ক্ষুদ্র্ জাডত 

েত্তার জনসগাষ্ঠী 

এবং আশ্রয়ন-

আিে ম গ্রাম-

গুিগ্রাসম 

বেবােরত 

নারী-পুরুসের 

কম মেংস্থাসনর 

জে ঋণ 

েহায়তা। 

৫-১০ কম মডিবে  েিসস্যর পােসপাট ম 

আকাসরর এক কডপ 

েডব ও জাতীয় 

পডরিয়পসত্রর কডপ; 

 ঋসণর আসবিনপত্র, 

তমসুক, ডিডপসনাট, 

িসের োপ্তাডহক েভার 

শরজুডেউেসনর কডপ। 

েিসস্যর পােসপাট ম 

আকাসরর এক কডপ েডব ও 

জাতীয় পডরিয়পসত্রর 

কডপ; 

ঋসণর আসবিনপত্র, 

তমসুক, ডিডপসনাট 

িসের োপ্তাডহক েভার 

শরজুডেউেসনর কডপ 

প্রাডপ্তস্থান: উপসজো পল্লী 

উ্য়ন কম মকতমার কা মােয় 

ও ডবআরডিডব'র 

ওসয়বোইটিঃ(www.brd

b.gov.bd) 

েিস্য পােবডহ 

বাবি ১৫/- 

টাকা 

(ব্াংসক জমা) 

 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

http://www.brdb.gov.bd/
http://www.brdb.gov.bd/
http://www.brdb.gov.bd/
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ক্রিঃ  

নং 

শেবার নাম শেবা প্রিাসন 

েসব মাচ্চ েময় 

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আসবিন  রম 

প্রাডপ্তস্থান 

শেবার মূল্য 

এবং পডরসোধ 

পদ্ধডত ( ডি 

োসক) 

োখার নামেহ িাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকাি, 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে 

ঊদ্ধমতন কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকািেহ 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে 

৭(গ) অস্বিে 

মুডক্তস াদ্ধা ও 

তাসির 

শপাষ্যসির 

কম মেংস্থাসনর 

জে নামমাত্র 

শেবা মূসল্য ঋণ 

েহায়তা। 

৫-১০ কম মডিবে  মুডক্তস াদ্ধা েনসির 

কডপ, যুব উ্য়ন 

অডধিপ্তর কর্তমক প্রিত্ত 

প্রডেক্ষণ েনসির কডপ, 

ইউডনয়ন পডরেসির 

প্রতযয়ন, ডতনে’ টাকার 

নন জুডিডেয়াে 

িযাসম্প চুডক্তনামা; 

 ঋসণর আসবিনপত্র, 

এক কডপ েডব, 

িায়বদ্ধকরণপত্র ও 

অঙ্গীকারনামা। 

মুডক্তস াদ্ধা েনসির কডপ, 

যুব উ্য়ন অডধিপ্তর কর্তমক 

প্রিত্ত প্রডেক্ষণ েনসির 

কডপ, ইউডনয়ন পডরেসির 

প্রতযয়ন, ডতনে’ টাকার 

নন জুডিডেয়াে  িযাসম্প 

চুডক্তনামা; 

ঋসণর আসবিনপত্র, এক 

কডপ েডব, িায় 

বদ্ধকরণপত্র ও 

অঙ্গীকারনামা। 

প্রাডপ্তস্থান:  উপসজো পল্লী 

উ্য়ন কম মকতমার কা মােয় 

ও ডবআরডিডব'র 

ওসয়বোইটিঃ 

(www.brdb.gov.bd)  

েিস্য পােবডহ 

বাবি ১৫/- 

টাকা 

(ব্াংসক জমা) 

 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

৭(ঘ) অপ্রধান েস্য 

উৎপািন 

উৎোডহতকরসণ 

িসের েিস্যসির 

কৃডে ব্াংসকর 

মােসম ৪% 

সুসি ঋসণর 

শ াগান (প্রকো 

এোকার জে)। 

৫-১০ কম মডিবে কৃডে ব্াংসকর প্রিডেত 

ব্বস্থা শমাতাসবক 

আসবিনপত্র ও অোে 

কাগজপত্র। 

 

কৃডে ব্াংসকর প্রিডেত 

ব্বস্থা শমাতাসবক 

আসবিনপত্র ও অোে 

কাগজপত্র। 

প্রাডপ্তস্থান: উপসজো পল্লী 

উ্য়ন কম মকতমার 

কা মােয়। 

- উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

৮ কারুপল্লী, 

কারুগৃহ, পল্লী 

রং ও 

পল্লীবাজাসরর 

মােসম 

সু েসভাগীসির 

উৎপাডিত 

পসণ্যর মাসকমটিং 

ডেংসকজ। 

১-১০ কম মডিবে - - - উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

৯ সু েসভাগীসির 

জে কৃডে ও 

অকৃডে পণ্য 

গুিামজাতকরণ 

শেবা। 

১-২ কম মডিবে  প্রােডমক েডমডতর 

ডেদ্ধাসির 

শরজুডেউেসনর কডপ; 

 আসবিনপত্র (প্রাডপ্তস্থান: 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমার কা মােয়); 

 মাোমাসের শকায়াডেটি 

েনিপত্র (েংডিষ্ট িপ্তর 

কর্তমক)। 

প্রােডমক েডমডতর 

ডেদ্ধাসির শরজুডেউেসনর 

কডপ; 

আসবিনপত্র (প্রাডপ্তস্থান: 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমার কা মােয়); 

মাোমাসের শকায়াডেটি 

েনিপত্র (েংডিষ্ট িপ্তর 

কর্তমক)।  

ইউডেডেএ 

কর্তমক 

ডনধ মাডরত। 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

১০ সু েসভাগী 

েিস্যসির কৃডে 

ও অকৃডে পসণ্যর 

উৎপািন 

শকৌেে, উপযুক্ত 

প্রযুডক্ত ও 

ডবপণন ডবেসয় 

তথ্য ও পরামে ম 

প্রিান। 

তাৎক্ষডণক 

অেবা 

প্রসয়াজনীয় 

শক্ষসত্র  

১-২ কম মডিবে 

- - - উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

১১ অপ্রধান েস্য 

উৎপািন 

উৎোডহতকরণ 

েংক্রাি প্রিে মনী 

িট/খামার 

স্থাপন। 

১০ কম মডিবে - - - উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

http://www.brdb.gov.bd/
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নং 

শেবার নাম শেবা প্রিাসন 

েসব মাচ্চ েময় 

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আসবিন  রম 

প্রাডপ্তস্থান 

শেবার মূল্য 

এবং পডরসোধ 

পদ্ধডত ( ডি 

োসক) 

োখার নামেহ িাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকাি, 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে 

ঊদ্ধমতন কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকািেহ 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে 

১২ (ক) অিে গভীর 

নেকূপ 

শমরামসতর 

মােসম েিেকরণ 

(প্রকোভুক্ত 

েডমডতর ডেসমর 

শক্ষসত্র) 

২০ কম মডিবে  েডমডতর 

শরজুডেউেসনর কডপ; 

 শমরামত ব্সয়র ১০%, 

অসে মর শিক/জমার 

রডেি (ব্াংসক জমা)। 

েডমডতর শরজুডেউেসনর 

কডপ; 

শমরামত ব্সয়র ১০%, 

অসে মর শিক/ব্াংসক জমার 

রডেি। 

- উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

১২ (খ) শেি 

েম্প্রোরসণর 

আওতায় 

ডবআরডিডব 

কর্তমক স্থাডপত 

গভীর নেকূসপর 

ব্বস্থাপনা 

েহায়তা। 

তাৎক্ষডণক 

অেবা 

প্রসয়াজনীয় 

শক্ষসত্র ১-২ 

কম মডিবে 

- - - উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট 

উপসজো পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে েংযুডক্ত-'ক' 

দ্র্ষ্টব্। 

 

উপপডরিােক, 

উপপডরিােসকর কা মােয়, 

েংডিষ্ট শজো।                     

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে  

েংযুডক্ত-'খ' দ্র্ষ্টব্। 

 

১৩ কৃডে ও অকৃডে 

খাসত 

সু েসভাগীসির 

মাসঝ 

ডবতরণকৃত ঋণ 

ডকডস্ত ডভডত্তসত 

আিায়। 

তাৎক্ষডণক/ 

১ কম মডিবে 

- - - েংডিষ্ট মাঠকমী 

পল্লীভবন, উপসজো 

পডরেি। 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট উপসজো 

পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে েংযুডক্ত-'ক' দ্র্ষ্টব্। 

১৪ বনায়ন ও 

বৃক্ষসরাপণ 

তাৎক্ষডণক - - প্রডতটি িারা 

গাে 

ডবনামূসল্য/নাম

মাত্র মূসল্য 

(স্থানীয় ভাসব 

ডনধ মাডরত) 

- - 

১৫ ডবডবধ 

োমাডজক 

েমস্যা, 

স্যাডনসটেন 

প্রভৃডত ডবেসয় 

এযািসভাসকডে 

শেবা। 

তাৎক্ষডণক - - - - - 

১৬(ক) অংেীিাডরত্বমূে

ক পল্লী উ্য়ন 

প্রকো 

(ডপআরডিডপ-৩) 

এর আওতায় 

গ্রাম কডমটির 

েভা (ডজডেএম)  

আসয়াজন। 

৩ কম মডিবে - - - ইউডনয়ন শিসভেপসমন্ট 

অড োর 

েংডিষ্ট ইউডনয়ন পডরেি। 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট উপসজো 

পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে েংযুডক্ত-'ক' দ্র্ষ্টব্। 

 

১৬(খ) পল্লী অঞ্চসে 

উ্য়নমূেক 

ডবডভ্ ধরসনর 

ক্ষুদ্র্ ডেম 

বাস্তবায়ন 

(ডপআরডিডপ-৩ 

প্রকোভুক্ত 

এোকায়)। 

১০ কম মডিবে  ব্সয়র প্রাক্কেন প্রস্তুত; 

 প্রাক্কডেত ব্সয়র 

গ্রামবােীর অংেবাবি 

১০% অসে মর শিক 

এবং ইউডনয়ন 

পডরেসির অংসের 

২০%  অসে মর 

শিক/ব্াংক জমার 

রডেি। 

ব্সয়র প্রাক্কেন প্রস্তুত; 

প্রাক্কডেত ব্সয়র গ্রামবােীর 

অংেবাবি ১০% অসে মর 

শিক এবং ইউডনয়ন 

পডরেসির অংসের ২০%  

অসে মর শিক/ব্াংক জমার 

রডেি। 

- ইউডনয়ন শিসভেপসমন্ট 

অড োর 

েংডিষ্ট ইউডনয়ন পডরেি। 

উপসজো পল্লী উ্য়ন 

কম মকতমা, 

পল্লী ভবন, েংডিষ্ট উপসজো 

পডরেি। 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে েংযুডক্ত-'ক' দ্র্ষ্টব্। 

 

১৭ নাগডরক শেবা 

েম্পডকমত তথ্য 

অনোইসন 

উন্মুক্তকরণ। 

োব মক্ষডণক - - - উপপডরিােক (সপ্রাগ্রাডমং) 

ডবআরডিডব, ঢাকা। 

শটডেস ানিঃ ৮১৮০০২৫ 

ই-

শমইেিঃddprog@brdb

যুগ্ম পডরিােক (আরইএম) 

ডবআরডিডব, ঢাকা। 

শটডেস ানিঃ ৮১৮০০১৪ 

ই -শমইেিঃ  

jdrem@brdb.gov.bd 
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নং 

শেবার নাম শেবা প্রিাসন 

েসব মাচ্চ েময় 

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আসবিন  রম 

প্রাডপ্তস্থান 

শেবার মূল্য 

এবং পডরসোধ 

পদ্ধডত ( ডি 

োসক) 

োখার নামেহ িাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকাি, 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও 

ই-শমইে 

ঊদ্ধমতন কম মকতমার 

পিবী, রুম নম্বর, 

শজো/উপসজোর শকািেহ 

অড ডেয়াে শটডেস ান ও ই-

শমইে 

.gov.bd 

১৮ তথ্য অডধকার 

আইসনর 

আওতায় 

ডবআরডিডব 

েংক্রাি 

িাডহত/ াডিত 

তথ্য প্রিান। 

২০ কা ম 

ডিবে/তথ্য 

অডধকার আইন 

শমাতাসবক 

ডনধ মাডরত 

েমসয়র মসে। 

ডনধ মাডরত  রসম 

আসবিনপত্র 

 

ডনধ মাডরত  রসম 

আসবিনপত্র 

(প্রাডপ্তস্থান: অনোইন)। 

পৃষ্ঠা েংখ্যা 

অনুপাসত  সটা 

কডপর মূল্য 

শেজাডর 

িাোসনর 

মােসম জমা 

(প্রডত পৃষ্ঠা ২/- 

টাকা হাসর)। 

উপপডরিােক  

(জনেংস াগ ও েমিয়) 

ডবআরডিডব, ঢাকা। 

শটডেস ানিঃ ৮১৮০০১৮ 

ই-শমইেিঃ 

ddprc@brdb.gov.b

d 

মহাপডরিােক 

ডবআরডিডব, ঢাকা। 

শটডেস ানিঃ ৮১৮০০০২ 

ই-শমইেিঃ 

dg@brdb.gov.bd 

উ্য়ন শমো 2018 ডবআরডিডব’র িে পডরিে মন করসেন পডরিােক (প্রোেন) ও মহাপডরিােক মসহািয় । 

 

23.   ডবআরডিডব’র গুরুত্বপূণ ম শটডেস ান নম্বর 
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23.1 েিরিপ্তসরর কম মকতমাবৃসন্দর শটডেস ান নম্বর  (ডপএডবএক্স এর জে +৮৮০-২-৮১৮০০৩০ শেসক ৮১৮০০৩৪) 
 

ক্রিঃ 

নং 

পিবী শটডেস ান ডপএডবএক্স শমাবাইে শ ান ইসমইে 

মহাপডরিােসকর িপ্তর 

১ মহাপডরিােক ৮১৮০০০২ ১০১  dg@brdb.gov.bd 

২ মহাপডরিােসকর ডপএে  ১০২ ০১৯৯১১৩২১০০ psdg@brdb.gov.bd 

৩ উপপডরিােক (জনিঃ ও 

েমিঃ) 

৮১৮০০১৮ ১০৩ ০১৯৯১১৩২০৪০ ddprc@brdb.gov.bd 

প্রোেন ডবভাগ 

৪ পডরিােক (প্রোেন) ৮১৮০০০৪ ১০৪ ০১৯৯১১৩২০০১ dradmn@brdb.gov.bd 

৫ যুগ্মপডরিােক (প্রোেন) ৮১৮০০০৯ ১১৩ ০১৯৯১১৩২০০৭ jdadmn@brdb.gov.bd 

৬ উপপডরিােক (প্রোেন) ৮১৮০০১৭ ১১৪ ০১৯৯১১৩২০১৭ ddadmin@brdb.gov.bd 

৭ উপপডরিােক (প্রোেন-২) ৮১৮০০২১ ১০৭ ০১৯৯১১৩২০১৮ ddadmn2@brdb.gov.bd 

অে ম ডবভাগ 

৮ পডরিােক (অে ম) ৮১৮০০০৫ ১২৪ ০১৯৯১১৩২০০২ drfinance@brdb.gov.bd 

৯ যুগ্মপডরিােক (অে ম ও 

ডহোব) 

৮১৮০০১১ ১২৫ ০১৯৯১১৩২০০৮ jdfinance@brdb.gov.bd 

১০ যুগ্মপডরিােক (ডনিঃ ও 

পডরিঃ) 

৮১৮০০১৫ ১৫২ ০১৯৯১১৩২০০৯ jdaudit@brdb.gov.bd 

১১ উপপডরিােক (ডহোব) ৮১৮০০২৪ ১২৭ ০১৯৯১১৩২০১৯ ddaccts@brdb.gov.bd 

১২ উপপডরিােক (বাসজট) ৮১৮০০২২ ১২৮ ০১৯৯১১৩২০২০ ddbudget@brdb.gov.bd 

১৩ উপপডরিােক (ডনরীক্ষা) ৮১৮০০২৬ ১৫৯ ০১৯৯১১৩২০২১ ddaudit@brdb.gov.bd 

১৪ উপপডরিােক (পডরিে মন) ৮১৮৯৬৯৯ ১৫৮ ০১৯৯১১৩২০২২ ddinspect@brdb.gov.bd 

েসরজডমন ডবভাগ 

১৫ পডরিােক (েসরজডমন) ৮১৮০০০৬ ১৫৭ ০১৯৯১১৩২০০৩ drfs@brdb.gov.bd. 

১৬ যুগ্মপডরিােক (ডেডেএম) ৮১৮০০১৩ ১৬৫ ০১৯৯১১৩২০১১ jdccm@brdb.gov.bd 

১৭ যুগ্মপডরিােক (েম্প্রিঃ ও 

ডবিঃ প্রিঃ) 

৮১৮০০১২ ১১৭ ০১৯৯১১৩২০১০ jdesp@brdb.gov.bd 

১৮ যুগ্মপডরিােক (মডহো 

উ্য়ন ) 

৮১৮০০১৬ ১৪২ ০১৯৯১১৩২০ jdwdev@brdb.gov.bd 

১৯ উপপডরিােক (ঋণ) ৮১৮০০২৩ ১১৫ ০১৯৯১১৩২০২৯ ddcredit@brdb.gov.bd 

২০ উপপডরিােক (েমবায়) ৮১৮০০২৯ ১৬৮ ০১৯৯১১৩২০২৩ ddcoop@brdb.gov.bd 

২১ উপপডরিােক (মাসকমটিং) ৮১৮৯৬৯৮ ১৩০ ০১৯৯১১৩২০৩০ ddmarketing@brdb.gov.bd 

২২ উপপডরিােক (সেি) ৮১৮০১৩২ ১৬০ ০১৯৯১১৩২০২৮ ddirrigation@brdb.gov.bd 

২৩ উপপডরিােক (েম্প্রোরণ) ৮১৮৯৭৫১ ১৬৬ ০১৯৯১১৩২০২৪ ddextension@brdb.gov.bd 

২৪ উপপডরিােক (ডবিঃ প্রকো) ৮১৮৯৭৫০ ১৩১ ০১৯৯১১৩২০২৫ ddspproject@brdb.gov.bd 

২৫ উপপডরিােক (মডহো 

উ্য়ন ) 

৮১৮০০২৭ ১৩৮ ০১৯৯১১৩২০২৬ ddwdevelop1@brdb.gov.bd 

২৬ উপপডরিােক (মডহো 

উ্য়ন-২) 

৫৫০১৩২৫৯ ১৪০ ০১৯৯১১৩২০২৭ ddwdevelop2@brdb.gov.bd 

পডরকোনা ডবভাগ 

২৭ পডরিােক (পডরকোনা) ৮১৮০০০৭ ১৩৭ ০১৯৯১১৩২০০৪ drplan@brdb.gov.bd. 

২৮ যুগ্মপডরিােক (আরইএম) ৮১৮০০১৪ ১৩৫ ০১৯৯১১৩২০১৩ jdrem@brdb.gov.bd 

২৯ যুগ্মপডরিােক(পডরকোনা) ৮১৮০০১০ ১৩৯ ০১৯৯১১৩২০১২ jdconst@brdb.gov.bd 

৩০ উপপডরিােক (পডরকোনা) ৮১৮০০২০ ১২৯ ০১৯৯১১৩২০৩৪ ddplan@brdb.gov.bd 

৩১ উপপডরিােক 

(গসবেণা ও মূল্যায়ন) 

৮১৮৯৬৯৭ ১৩৬ ০১৯৯১১৩২০৩৩ ddevalu@brdb.gov.bd 

৩২ উপপডরিােক (পডরবীক্ষণ) ৮১৮০০১৯ ১৪১ ০১৯৯১১৩২০৩২ ddmonitor@brdb.gov.bd 

৩৩ উপপডরিােক (সপ্রাগ্রাডমং) ৮১৮০০২৫ ১৪৩ ০১৯৯১১৩২০৩১ ddprog@brdb.gov.bd 

mailto:dg@brdb.gov.bd
mailto:psdg@brdb.gov.bd
mailto:ddprc@brdb.gov.bd
mailto:jdccm@brdb.gov.bd
mailto:jdesp@brdb.gov.bd
mailto:ddspproject@brdb.gov.bd
mailto:jdrem@brdb.gov.bd
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প্রডেক্ষণ ডবভাগ 

৩4 পডরিােক (প্রডেক্ষণ) ৮১৮০০০৮ ১৪৯ ০১৯৯১১৩২০০৫ drtraining@brdb.gov.bd 

৩5 উপপডরিােক (প্রডেক্ষণ) ৮১৮৯৫০৯ ১৫০ ০১৯৯১১৩২০৩৫ ddtraining@brdb.gov.bd 

23.2 
 

ক্রিঃনং পিবী শটডেস ান ডপএডবএক্স শমাবাইে শ ান ইসমইে 

১ প্রকো পডরিােক (পপ্রপ্র) ৮১৮০০৪৪ ১২৬ ০১৯২২৬৪৪৮৫৮  

২ প্রকো পডরিােক (পজীপ) ৮১৮০০৩৭ ১১২ 01931999777 pdrlp2brdb@gmail.com 

৩ উপপ্রকো পডরিােক 

(পজীপ, প্রোেন) 

৮১৮০০৩৬ ১২২ 01931999600  

৪ উপপ্রকো পডরিােক 

(পজীপ, অে ম) 

৮১৮০০৩৬ ১২৩ 01931999907  

৫ আঞ্চডেক পডরিােক  

(পজীপ, ঢাকা) 

৮১৮০০৩৮ ১৫৬ 01931999286 rpddhaka@gmail.co, 

৬ আঞ্চডেক পডরিােক  

(পজীপ, িট্টগ্রাম) 

031671948  01931999318 rpdrlpctg@gmail.com 

৭ আঞ্চডেক পডরিােক  

(পজীপ, রাজোহী) 

0721-

774538 

 01931999286  

৮ আঞ্চডেক পডরিােক  

(পজীপ, ডেসেট) 

0821-

2870475 

 01931999311 rdofficerlp2sylhet@gmail.com 

৯ আঞ্চডেক পডরিােক  

(পজীপ,  সোর) 

042164138  01931999296 rdrlp2jess@gmail.com 

১০ প্রকো পডরিােক (পিাডবক) ৮১৮০০৩৫ ১০৫ 01959926666 info@rpapbrdb.gov.bd 

১১ উপপডরিােক (পিাডবক)  ৮১৮০০৩৫ ১০৯ 01991132047  

১২ প্রকো পডরিােক 

(ডপআরডিডপ-৩) 

৮১৮০০৪৬ ১৫১ 01708515171 prdp3.brdb@yahoo.com 

১৩ উপপডরিােক 

(ডপআরডিডপ-৩)  

৮১৮০০৪০ ১৭৮ ০১৯৯১১৩২০৪৫  

১৪ প্রকো পডরিােক 

(উহিকডনক, রংপুর)  

০৫২১৫৫৩৪৮  01750993983 pduhdkonik@gmail.com 

১৫ উপপ্রকো পডরিােক 

(উহিকডনক) 

৮১৮০০৪৭ ১৯২ 01711148455 saruarbrdb@gmail.com 

১৬ ডনব মাহী পডরিােক (ডপইডপ, 

 ডরিপুর) 

০৬৩১৬৪৫৯৮  01718342314 pepf@btcl.net.bd 

১৭ প্রকো পডরিােক 

(ইসরেসপা) 

৮১৮০১৪৪ ১৮৮ 01955509555 iresppwad@gmail.com 

১৮ উপপ্রকো পডরিােক  

(ইসরেসপা) 

৮১৮০১৪৩ ১৯১ 01955509503  

       

23.3 প্রডেক্ষণ ইনডিটিউটেমূসহর শটডেস ান নম্বর 

ক্রিঃ নং পিবী শটডেস ান শমাবাইে শ ান ইসমইে 

১ পডরিােক, ডবআরডিটিআই ০৮২১-২৮৭০৪৭০ ০১৯৯১১৩২০০৬ drbrdti@brdb.gov.bd 

২ যুগ্মপডরিােক, ডবআরডিটিআই ০৮২১-২৮৭০২২১ ০১৯৯১১৩২০১৫  

৩ এনআরডিটিডে, শনায়াখােী ০৩২১৬১০৫৬   

৪ মডহো উ্য়ন প্রডেক্ষণ শকন্দ্র, টাঙ্গাইে ০৯২১৬৩৬৯৭ 01991133721 lmtctangil@yahoo.com 
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23.৪ শজোর উপপডরিােকগবৃসন্দর শটডেস ান নম্বর 

 

ক্রিঃ নং শজোর নাম িাপ্তডরক শ ান শমাবাইে নম্বর ই-শমইে 

১ পঞ্চগে 056861342 ০১৯৯১১৩২১-০১ ddpanchagar@brdb.gov.bd 

২ ঠাকুরগাঁও 01719026869 ০১৯৯১১৩২১-০২ ddthakurgaon@brdb.gov.bd 

৩ ডিনাজপুর 053163274 ০১৯৯১১৩২১-০৩ dddinajpur@brdb.gov.bd 

৪ নীে ামারী 055161613 ০১৯৯১১৩২১-০৪ ddnilphamari@brdb.gov.bd 

৫ োেমডনরহাট 059161493 ০১৯৯১১৩২১-০৫ ddlalmonirhat@brdb.gov.bd 

৬ কুডেগ্রাম 058161643 ০১৯৯১১৩২১-০৭ ddkurigram@brdb.gov.bd 

৭ রংপুর 052165628 ০১৯৯১১৩২১-০৬ ddrangpur@brdb.gov.bd 

৮ গাইবান্ধা 054161298 ০১৯৯১১৩২১-০৮ ddgaibanda@brdb.gov.bd 

৯ জয়পুরহাট 057162618 ০১৯৯১১৩২১-০৯ ddjoypurhat@brdb.gov.bd 

১০ বগুো 05166355 ০১৯৯১১৩২১-১০ ddbogra@brdb.gov.bd  

১১ ডেরাজগঞ্জ 0751-62649 ০১৯৯১১৩২১-১৫ ddsirajgonj@brdb.gov.bd 

১২ পাবনা 073166574 ০১৯৯১১৩২১-১৬ ddpabna@brdb.gov.bd  

১৩ নাসটার 077162619 ০১৯৯১১৩২১-১২ ddnator@brdb.gov.bd 

১৪ নওগাঁ 074162400 ০১৯৯১১৩২১-১১ ddnaogaon@brdb.gov.bd 

১৫ িাঁপাইনবাবগঞ্জ 078152094 ০১৯৯১১৩২১-১৩ ddcngonj@brdb.gov.bd  

১৬ রাজোহী 07216130 ০১৯৯১১৩২১-১৪ ddrajshahi@brdb.gov.bd 

১৭ কুডষ্টয়া 07162486 ০১৯৯১১৩২১-১৭ ddkushtia@brdb.gov.bd 

১৮ শমসহরপুর  ০১৯৯১১৩২১-১৮ ddmeherpur@brdb.gov.bd 

ক্রিঃ নং শজোর নাম িাপ্তডরক শ ান শমাবাইে নম্বর ই-শমইে 

১৯ চুয়ািাঙ্গা 076181127 ০১৯৯১১৩২১-১৯ ddchuadanga@brdb.gov.bd 

২০ ডঝনাইিহ 045162185 ০১৯৯১১৩২১-২০ ddjhenaidha@brdb.gov.bd 

২১ মাগুরা 048851212 ০১৯৯১১৩২১-২১ ddmagura@brdb.gov.bd 

২২  সোর 042165818 ০১৯৯১১৩২১-২৩ ddjessore@brdb.gov.bd  

২৩ নোইে 048162498 ০১৯৯১১৩২১-২২ ddnarail@brdb.gov.bd 

২৪ োতক্ষীরা 047163864 ০১৯৯১১৩২১-২৪ ddsatkhira@brdb.gov.bd 

২৫ খুেনা 041723169 ০১৯৯১১৩২১-২৫ ddkhulna@brdb.gov.bd  

২৬ বাসগরহাট 046862579 ০১৯৯১১৩২১-২৬ ddbagerhat@brdb.gov.bd 

২৭ বরগুনা 044862555 ০১৯৯১১৩২১-৩২ ddborguna@brdb.gov.bd 

২৮ পটুয়াখােী 044162384 ০১৯৯১১৩২১-৩১ ddpatuakhali@brdb.gov.bd 

২৯ শভাো 049161643 ০১৯৯১১৩২১-৩০ ddbhola@brdb.gov.bd 

৩০ বডরোে 04312176089 ০১৯৯১১৩২১-২৯ ddbarisal@brdb.gov.bd  

৩১ ঝােকাঠি 049862642 ০১৯৯১১৩২১-২৮ ddjhalokati@brdb.gov.bd 

৩২ ডপসরাজপুর 046162696 ০১৯৯১১৩২১-২৭ ddpirojpur@brdb.gov.bd 

৩৩ শগাপােগঞ্জ 026685601 ০১৯৯১১৩২১-৪৭ ddgopalgonj@brdb.gov.bd 

৩৪ মািারীপুর 066161450 ০১৯৯১১৩২১-৪৮ ddmadaripur@brdb.gov.bd 

৩৫ েরীয়তপুর 060161426 ০১৯৯১১৩২১-৪৯ ddShariatpur@brdb.gov.bd 

৩৬  ডরিপুর 063162662 ০১৯৯১১৩২১-৪৫ ddfaridpur@brdb.gov.bd 

৩৭ রাজবাডে 064165389 ০১৯৯১১৩২১-৪৬ ddrajbari@brdb.gov.bd  

৩৮ মাডনকগঞ্জ 027710429 ০১৯৯১১৩২১-৩৯ ddmanikgonj@brdb.gov.bd 

৩৯ ঢাকা 7454048 ০১৯৯১১৩২১-৪০ dddhaka@brdb.gov.bd  

৪০ মুডন্সগঞ্জ 027611231 ০১৯৯১১৩২১-৪৪ ddmunshigonj@brdb.gov.bd 

৪১ নারায়নগঞ্জ 7691164 ০১৯৯১১৩২১-৪৩ ddnarayangonj@brdb.gov.bd 

৪২ নরডেংিী 029462450 ০১৯৯১১৩২১-৪২ ddnarsingdi@brdb.gov.bd 

৪৩ গাজীপুর 029261636 ০১৯৯১১৩২১-৪১ ddgazipur@brdb.gov.bd 

৪৪ টাঙ্গাইে 092164043 ০১৯৯১১৩২১-৩৭ ddtangail@brdb.gov.bd  

৪৫ জামােপুর 098162325 ০১৯৯১১৩২১-৩৬ ddjamalpur@brdb.gov.bd 

৪৬ শেরপুর 093161654 ০১৯৯১১৩২১-৩৫ ddsherpur@brdb.gov.bd 

৪৭ ময়মনডেংহ 09167203 ০১৯৯১১৩২১-৩৪ ddmymensingh@brdb.gov.bd 

mailto:ddpanchagar@brdb.gov.bd
mailto:ddthakurgaon@brdb.gov.bd
mailto:dddinajpur@brdb.gov.bd
mailto:ddnilphamari@brdb.gov.bd
mailto:ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
mailto:ddkurigram@brdb.gov.bd
mailto:ddrangpur@brdb.gov.bd
mailto:ddgaibanda@brdb.gov.bd
mailto:ddjoypurhat@brdb.gov.bd
mailto:ddbogra@brdb.gov.bd
mailto:ddsirajgonj@brdb.gov.bd
mailto:ddpabna@brdb.gov.bd
mailto:ddnator@brdb.gov.bd
mailto:ddnaogaon@brdb.gov.bd
mailto:ddcngonj@brdb.gov.bd
mailto:ddrajshahi@brdb.gov.bd
mailto:ddkushtia@brdb.gov.bd
mailto:ddmeherpur@brdb.gov.bd
mailto:ddjessore@brdb.gov.bd
mailto:ddnarail@brdb.gov.bd
mailto:ddkhulna@brdb.gov.bd
mailto:ddpatuakhali@brdb.gov.bd
mailto:ddbhola@brdb.gov.bd
mailto:ddbarisal@brdb.gov.bd
mailto:ddpirojpur@brdb.gov.bd
mailto:ddShariatpur@brdb.gov.bd
mailto:ddrajbari@brdb.gov.bd
mailto:dddhaka@brdb.gov.bd
mailto:ddnarayangonj@brdb.gov.bd
mailto:ddgazipur@brdb.gov.bd
mailto:ddtangail@brdb.gov.bd
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নড়াইল সদর উপক্ষ্জলার পল্লী উন্নয়ন শ্রমলা 2018 হবআরহিহব’র মিাপহরচালক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

হবভাক্ষ্গর সহচব মক্ষ্িাদয় পহরদে মন কসরন। 

 

24.   েব্দ েংসক্ষপ 

৪৮ ডকসোরগঞ্জ 094161823 ০১৯৯১১৩২১-৩৮ ddkishoreganj@brdb.gov.bd 

৪৯ শনত্রসকানা 0951-61874 ০১৯৯১১৩২১-৩৩ ddnetrokona@brdb.gov.bd 

৫০ সুনামগঞ্জ 087163472 ০১৯৯১১৩২১-৫০ ddsunamganj@brdb.gov.bd 

৫১ ডেসেট 08212870476 ০১৯৯১১৩২১-৫১ ddsylhet@brdb.gov.bd  

৫২ শমৌেভীবাজার 086153084 ০১৯৯১১৩২১-৫২ ddmbazar@brdb.gov.bd 

৫৩ হডবগঞ্জ 083163443 ০১৯৯১১৩২১-৫৩ ddhabigonj@brdb.gov.bd 

৫৪ ব্রাহ্মণবাডেয়া 085158247 ০১৯৯১১৩২১-৫৪ ddbbaria@brdb.gov.bd  

৫৫ কুডমল্লা 08176112 ০১৯৯১১৩২১-৫৫ ddcomilla@brdb.gov.bd 

৫৬ িাঁিপুর 084163567 ০১৯৯১১৩২১-৫৬ ddchandpur@brdb.gov.bd 

৫৭ শনায়াখােী 032162241 ০১৯৯১১৩২১-৫৮ ddnoakhali@brdb.gov.bd 

৫৮ েক্ষীপুর 0381-62134 ০১৯৯১১৩২১-৫৭                      @brdb.gov.bd 

৫৯ শ নী 033161099 ০১৯৯১১৩২১-৫৯ ddfeni@brdb.gov.bd 

৬০ িট্টগ্রাম 031670690 ০১৯৯১১৩২১-৬০ ddchittagong@brdb.gov.bd 

৬১ কক্সবাজার 0341-63515 ০১৯৯১১৩২১-৬১ ddCoxsbazar@brdb.gov.bd 

৬২ বান্দরবান 036162316 ০১৯৯১১৩২১-৬৪ ddbban@brdb.gov.bd 

৬৩ রাঙ্গামাটি 035162140  ০১৯৯১১৩২১-৬৩ ddrangamati@brdb.gov.bd 

৬৪ খাগোেডে 037161865  ০১৯৯১১৩২১-৬২ ddkchari@brdb.gov.bd  

mailto:ddkishoreganj@brdb.gov.bd
mailto:ddsylhet@brdb.gov.bd
mailto:ddmbazar@brdb.gov.bd
mailto:ddbbaria@brdb.gov.bd
mailto:ddcomilla@brdb.gov.bd
mailto:urdolakshmipursadar@brdb.gov.bd
mailto:ddfeni@brdb.gov.bd
mailto:ddbban@brdb.gov.bd
mailto:ddkchari@brdb.gov.bd
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আইআরডিডপ ইডিসগ্রসটি রুরাে শিসভেপসমন্ট শপ্রাগ্রাম  (েমডিত পল্লী উ্য়ন কম মসূডি) 

আইএমইডি ইমহিক্ষ্মক্ষ্েশন, মহনটহরং এে ইভালুসয়েন ডিডভেন (বাস্তবায়ন, পডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডবভাগ) 

আরএেএ  ডরভেডবং শোন  াে  (র্ণ মায়মান ঋণ তহডবে) 

আরডিডপডপ ডরভাইজড্  শিসভেপসমন্ট শপ্রাসজক্ট শপ্রাসপাজাে  (েংসোডধত উ্য়ন প্রকো প্রস্তাবনা) 

আরটিডপডপ ডরভাইজড্  শটকডনকযাে শপ্রাসজক্ট শপ্রাসপাজাে  (েংসোডধত কাডরগরী প্রকো প্রস্তাবনা) 

আরএডিডপ ডরভাইজড্  এনুয়াে শিসভেপসমন্ট  শপ্রাগ্রাম  (েংসোডধত বাডে মক উ্য়ন পডরকোনা) 

আরডিডেডি রুরাে শিসভেপসমন্ট এে শকাঅপাসরটিভ ডিডভেন  (পল্লী উ্য়ন ও েমবায় ডবভাগ) 

আরএেডপ রুরাে োইভেীহুি শপ্রাসজক্ট  (পল্লী জীডবকায়ন প্রকো) 

ইউডেডেএম ইউডনয়ন শকাঅডি মসনেন কডমটি ডমটিং  (ইউডনয়ন েমিয় কডমটির েভা) 

ইউডেডেএ উপসজো শেিাে শকাঅপাসরটিভে এসোডেসয়েন  (উপসজো শকন্দ্রীয় েমবায় েডমডত) 

ইউডবডেডেএ উপসজো ডবত্তহীন শেিাে শকাঅপাসরটিভে এসোডেসয়েন  (উপসজো ডবত্তহীন শকন্দ্রীয় েমবায় েডমডত) 

ইউএনডিডপ ইউনাইসটি োেন শিসভেপসমন্ট শপ্রাগ্রাম  (জাডতেংঘ উ্য়ন কম মসূডি) 

এডিডপ এনুয়াে শিসভেপসমন্ট শপ্রাগ্রাম  (বাডে মক উ্য়ন কম মসূডি) 

এেডজআরডিএেডে  শোকাে গভণ মসমন্ট, রুরাে শিসভেপসমন্ট এে শকাঅপাসরটিভে  (স্থানীয় েরকার, পল্লী উ্য়ন ও েমবায়)  

এমআইএে ম্যাসনজসমন্ট ইন রসমেন ডেসিম  (তথ্য ব্বস্থাপনা পদ্ধডত) 

এমডিডজ ডমসেডনয়াম শিসভেপসমন্ট শগাে  (েহরাব্দ উ্য়ন েক্ষযমাত্রা) 

এনডজও নন গভণ মসমন্ট অগ মানাইসজেন  (সবেরকাডর প্রডতষ্ঠান) 

এনআরডিডপ  শনায়াখােী রুরাে শিসভেপসমন্ট শপ্রাসজক্ট  (সনায়াখােী পল্লী উ্য়ন প্রকো) 

এ এও ফুি এে এডগ্রকােিারাে অগ মানাইসজেন  (জাডতেংসঘর খাে ও কৃডে েংস্থা) 

এটুআই একসেে টু ইন রসমেন 

এডজএম এনুয়াে শজনাসরে ডমটিং  (বাডে মক োধারণ েভা) 

এমটিডবএ  ডমি টাম ম বাসজটাডর শিমওয়াকম  (মেসময়ািী বাসজট কাঠাসমা) 

শকএেএে কৃেক েমবায় েডমডত 

ডজওডব গভণ মসমন্ট অব বাংোসিে  (বাংোসিে েরকার) 

জাইকা জাপান ইন্টারোেনাে শকাঅপাসরেন এসজডন্স  (জাপান আিজমাডতক েহায়তা েংস্থা) 

শজওডেডভ জাপান ওভারেীজ শকাঅপাসরেন ভোনটিয়ারস্  (জাপান আিজমাডতক েহায়তা শস্বিোসেবী) 

শজডিডেএ  জাপান শিবট্ কযানসেসেেন  াে  (জাপান ঋণ মওকু  তহডবে) 

ডজডপএ  শজনাসরে শপ্রাডভসিন্ট  াে  (োধারণ ভডবষ্যৎ তহডবে) 

ডজডে ডভসেজ কডমটি (গ্রাম কডমটি) 

টিডপডপ শটকডনকযাে শপ্রাসজক্ট শপ্রাসপাজাে  (কাডরগরী প্রকো প্রস্তাবনা) 

টিটিডিডে োনা শেডনং এে শিসভেপসমন্ট শেন্টার  (োনা প্রডেক্ষণ ও উ্য়ন শকন্দ্র) 

ডিডপডপ শিসভেপসমন্ট শপ্রাসজক্ট শপ্রাসপাজাে  (উ্য়ন প্রকো প্রস্তাবনা) 

িডিউএইিও ওয়াড শহেথ্ অগ মানাইসজেন  (ডবশ্ব স্বাস্থয েংস্থা) 

পিাডবক পল্লী িাডরদ্র্য ডবসমািন কম মসূডি 

ডপআরডিডপ পাটি মডেসপটডর রুরাে শিসভেপসমন্ট শপ্রাসজক্ট (অংেীিাডরত্বমূেক পল্লী উ্য়ন প্রকো) 

ডবআইডিএে বাংোসিে ইনডিটিউট অব শিসভেপসমন্ট িাডিজ  (বাংোসিে গসবেণা উ্য়ন প্রডতষ্ঠান) 

ডবআরডিডব বাংোসিে রুরাে শিসভেপসমন্ট শবাি ম  (বাংোসিে পল্লী উ্য়ন শবাি ম) 

বাি ম বাংোসিে একাসিমী  র রুরাে শিসভেপসমন্ট (বাংোসিে পল্লী উ্য়ন একাসিমী) 

ডবআরডিটিআই বাংোসিে রুরাে শিসভেপসমন্ট শেডনং ইনডিটিউট (বাংোসিে পল্লী উ্ ন  প্রডেক্ষণ ইনডিটিউট) 

মডবডকউে মডহো ডবত্তহীন শকন্দ্রীয় উ্য়ন েডমডত 

ডেডিএ  শক্রডিট এে শিসভেপসমন্ট শ ারাম 

ডেিা সুইডিে ইন্টারোেনাে শিসভেপসমন্ট এসজডন্স  (সুইডিে আিজমাডতক উ্য়ন েংস্থা) 

েিাডবক েমডিত িাডরদ্র্য ডবসমািন কম মসূডি। 

এএআরডিও আসিাএডেয়ান রুরাে শিভেপসমন্ট অগ মানাইসজেন 

পজীপ পল্লী জীডবকায়ন প্রকো  

ইসরেসপা ইডেসগ্রসটি রুরাে এযামিসয়সমে োসপাট ম প্রসজক্ট  র পুওর ওম্যান 

ডবএডিডে বাংোসিে এডগ্রকােিার শিভেপসমন্ট কসপ মাসরেন 

আরডিএ রুরাে শিভেপসমন্ট একাসিডম 

টিডকউএম শটাটাে শকায়াডেটি ম্যসনজসমন্ট 

এমটিডবএে ডমি টাম ম বাসজটাডর ডেসিম 

ডেডভডিডপ কমহপ্রহযাডন্সভ ডভসেজ শিভেপসমন্ট শপ্রাগ্রাম 

ডপইডপ শপ্রািাকটিভ ইমসিয়সমন্ট শপ্রাগ্রাম 

ডবডপএটিডে বঙ্গবন্ধু এডেসয়সভেন শেডনং কমসিক্স 

নাসয়ম োেনাে একাসিডম  র এডুসকেনাে ম্যাসনজসমন্ট 

ডপডিএে পাসে মানাে িাটা ডেট 

এ িডিওইডপ  যাডমডে ওসয়ে শ য়ার এডুসকেন প্রসজক্ট 

আরডপডেডপ রুরাে  পুওর শকাঅপাটিভ প্রসজক্ট 
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                                 . 

 

 
 

 

 

প্রিান উপবদিা 

মুহম্মি মউদুিউর রেীি ে িার 

মহাপর্রচালক 

 

উপবদিাবৃদ 

শমা. হাোনুে ইেোম, এনডিডে 

পর্রচালক (প্রশােন) 
 

প্রমা. র্নজাম উর্দ্দন 

পর্রচালক (অথ ড) 

তেয়ি মডজবুে হক 

পর্রচালক (পর্রকল্পনা) 

শমা. মাহমুদুে শহাোইন খান 

পর্রচালক (েবরজর্মন) 

প্রমা. ইেমাইল প্রহাবেন 

পর্রচালক (প্রর্শক্ষণ) 

 

 

 

 

 

আহবায়ক 

শমা. হাোনুে ইেোম, এনডিডে 

পর্রচালক (প্রশােন) 

প্রমাহােদ শহীদ উল্যাহ্, উপপর্রচালক (র্হোব) 

এ. শক. এম আেরাফুে ইেোম, উপপর্রচালক (ঋণ) 

নাজনীন খানম, উপপর্রচালক (বপ্রাগ্রার্মাং) 

আক্কাি আলী, উপপর্রচালক (জনোংব াগ ও েমন্বয়) 

সেয়দ শাহ প্রমাহােদ আর্রফ আেদাক, উপপর্রচালক (পর্রকল্পনা) 

প্রমা. প্রদবলায়ার প্রহাবেন, উপপর্রচালক (প্রশােন-২) 

প্রমা. কামাল িালুকদার, েহকারী পর্রচালক (গববষণা) 

প্রমা. শহীদল আলম, েহকারী পর্রচালক (মূল্যায়ন) 

 

 

 

শ্রমািঃ শহরফুল ইসলাম, গক্ষ্বষণা অনুসন্ধানকারী, গববষণা ও মূল্যায়ন শাখা 

লহিফা োতুন, শ্রেক্ষ্না টাইহপে কাম-কহম্পউটার অপক্ষ্রটর, গববষণা ও মূল্যায়ন শাখা 

 

োর্ব ডক েহব ার্গিায় 

ভববশ রঞ্জন প্রচৌধুরী 

উপপর্রচালক (গববষণা ও মূল্যায়ন) 

সম্পােনা ও প্রকাশনা পধরিে 

উপক্ষ্দিা পে মি 

েম্পাদনা পষ ডদ 

 

কম ডেহব াগী 
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৯. জাতীয়  ডিবসের েডব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জািীয় শ্রশাক হদবক্ষ্স বঙ্গবন্ধুর সমািীক্ষ্ি মিাপহরচালক পুষ্পকস্তবক Ac©Y। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 হিক্ষ্সম্বর হবজয় হদবক্ষ্সর আক্ষ্লাচনা সভায় মিাপহরচালক মক্ষ্িাদয় 

 

 


