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“ফাাংরাবদ আভায স্বপ্ন, ধ্যান, ধাযণা  আযাধনায ধন। আয প্র প্রানায ফাাংরা ঘুর্ভবয় আবে র্িয অফবর্রত 

গ্রাবভয আনাবি কানাবি, র্িয উবর্িত ল্লীয কন্দবয কন্দবয, র্ফ স্তীর্ ণ জরাভূর্ভয আব াব আয সুর্ফার অযবেয 

গবীবয। বাইবয়যা আভায- আসুন ভফাবয়য মাদুস্পব ড সুপ্ত গ্রাভ ফাাংরাবক জার্গবয় তুর্র। নফ-সৃর্িয উন্াদনায় আয 

জীফবনয জয়গাবন তাবক ভৄখর্যত কর্য। 

আভাবদয াংঘফদ্ধ জনর্িয ভবফত প্রবিিায় গবে তুরবত বফ ‘প্রানায ফাাংরা’। এ দার্য়ত্ব ভগ্র জার্তয, প্রবতেক 

াধাযণ ভানুবলয এফাং তাঁবদয প্রর্তর্নর্ধবদয। তবফই আভায স্বপ্ন াথ ডক বফ, াথ ডক বফ ীবদয আত্মতোগ, াথ ডক 

বফ ভাতায অ শ্রু। যাজননর্তক স্বাধীনতা তায র্তেকাবযয অথ ড খ ুঁবজ াবফ অথ ডননর্তক ভৄর্িয স্বাবদ, আাভয 

জনাধাযবণয বাবযান্নয়বন। তবফই গণতার্িক দ্ধর্তয ভাধ্যবভ রূার্য়ত বফ ভাজতার্িক নীর্তয এফাং প্রই 

অবীি রবিে আভযা প্র ুঁোবফা ভফাবয়য ভাধ্যবভ।”   

৩ জুন, ১৯৭২ াবর ফাাংরাবদ জাতীয় ভফায় ইউর্নয়ন আবয়ার্জত ভফায় বেরবন জার্তয র্তা 

ফঙ্গফন্ধু প্রখ ভৄর্জবুয যভান প্রদত্ত বালণ বত উদ্ধৃর্ত। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ফাাংরাবদবক ক্ষুধা, দার্যদ্রে  র্নিযতাভৄি একটি ভদ্ধারী প্রদব রূান্তর্যত কযায রিে 

অজডবনয ভাধ্যবভই আভযা ২০২০ াবর জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু প্রখ ভৄর্জবুয যভাবনয 

জন্তফার্ল ডকী এফাং ২০২১ াবর স্বাধীনতায সুফণ ডজয়ন্তী উৎফ ারন কযবত িাই।  
 

 অমমত ম্ভাবনার বেল  বাাংাদেল। মবদের বুদে এেটি গমতলী অর্ ণনীমত মদদব আত্মপ্রোল 

েরার মত ব উপায়  উপেরর্ আমাদের রদয়দে। আমাদের ক্ষ্য দে অন্তর্ভ ণমিমূে উন্নয়দনর 

মাধ্যদম ২০২১ াদর মদধ্য বাাংাদেলদে উচ্চ মধ্যম আদয়র বেদল এবাং ২০৪১ াদ উন্নত মৃদ্ধ 

বেদল পমরর্ত েরা। 
 

 এ সুন্দর পৃমর্বীদে োমরদ্র্য  বঞ্চর্ার অমভলাপ বর্দে মুি েরদত আমাদের েদর ঐেয  বযৌর্ 

প্রদেষ্টা এোন্ত আবশ্যে। 

 

প্রধানভন্ত্রী শখ াখ্না 

 

 

 

 



 

 

 

 

ফাণী 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ড (খ্ফআযখ্ডখ্ফ) কর্তডক ২০১৮-২০১৯ অথ ড ফছদযয ফাখ্ল ডক প্রখ্তদফদন প্রকা কযা দে শজদন 

আখ্ভ আনখ্িত। 

 

দ্য স্বাধীন শদদ কৃখ্ল উৎাদন বৃখ্িয ভাধ্যদভ ল্লী উন্নয়ন খ্নখ্িত কযদত ‘‘ভখ্িত ল্লী উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ’’-এয 

আওতায় ফঙ্গফন্ধু খ্ি-স্তয ভফায়খ্বখ্িক শম আদিারন শদব্যাী ছখ্িদয় খ্দদয়খ্ছদরন, তাযই ধাযাফাখ্কতায় ল্লী 

উন্নয়ন ও দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচদন শদদয ফ ডবৃৎ যকাখ্য প্রখ্তষ্ঠান  হসসফ ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ড (খ্ফআযখ্ডখ্ফ)  

কাজ কসয মাসে। ফতডভান যকাদযয রূকল্প : ২০২১ এয অন্যতভ রক্ষ্য ল্লী উন্নয়ন ও দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন। স্থানীয় 

যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়  ভন্ত্রণারদয়য গুরুত্বপূণ ড াংস্থা খ্দদফ খ্ফআযখ্ডখ্ফ এ রক্ষ্য অজডদন খ্নযন্তয কাজ কদয 

মাদে। ল্লী অঞ্চদর ফফাযত ক্ষুদ্র্, ভাঝাখ্য ও প্রাখ্ন্তক কৃলক এফাং খ্ফিীন জনদগাষ্ঠীদক উন্নয়দনয ভরধাযায় ম্পৃক্ত 

কযায উদেদে স্থানীয়বাদফ াংগঠিতকযণ, খ্নখ্ফি প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান ও উিুিকযণ, খ্নজস্ব ভরধন গঠন, ম্পদ ব্যফস্থানা 

ও ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদান, উৎাদদন শটকই প্রভেখ্ক্তয ব্যফায ম্প্রাযণ খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ফহুভৄখী কাম ডক্রভ প্রাংখ্ত দয়দছ।  

 

ফঙ্গফন্ধুয স্বসেয শানায ফাাংরা খ্ফখ্নভ ডাদণ ক্ষুধা ও দাহযদ্র্য মুহিয রসযয  খ্ফআযখ্ডখ্ফদক অখ্ধকতয খ্ক্তারীকযণ এফাং 

এয কাম ডক্রদভয খ্যখ্ধ আযও ম্প্রাযণ , দফ ডাখ্য 2041 এয ভদধ্য উন্নত শদ গঠদনয জন্য  আভযা ফহুমুখী উদদ্যাগ 

গ্রণ কদযখ্ছ। 201৮-201৯ অথ ড ফছদয খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ায়তায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রখ্তশ্রুত “ গাইফান্ধা ভখ্িত ল্লী 

দাহযদ্র্ দূযীকযণ  প্রকল্প” শভাট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফাখ্য়ত  শে। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্নপ্রসূত “আভায ফাখ্ি, 

আভায খাভায ” প্রকল্প ফাস্তফায়দনও  খ্ফআযখ্ডখ্ফ গুরুত্বপূণ ড ভূহভকা ারন কযদছ। হফআযহডহফ’য সুদীঘ ঘ অহবজ্ঞতায 

আসরাসক যকাসযয হনফ ঘাচনী অঙ্গীকায ‘আভায গ্রাভ-আভায য’ এয ধাযণা ফাস্তফায়ন জতয সফ ফসর আভায 

হফশ্বা। 

 

ফাখ্ল ডক প্রখ্তদফদ শন একটি প্রখ্তষ্ঠাদনয কাম ডক্রমভয াভহগ্রক  খ্চত্র প্রখ্তপখ্রত য়। হফআযহডহফ কর্তঘক প্রকাহত     

২০১৮-২০১৯ অথ ঘ ফছসযয ফাহল ঘক প্রখ্তদফদনটি এ প্রহতষ্ঠান  ম্পদকড আগ্রী করদক স্পষ্ট ধাযণা প্রদান কযদফ। আখ্ভ 

এ প্রখ্তদফদন প্রকাদয াদথ প্রতযয ও সযাযবাসফ জহিত করদক ধন্যফাদ জানাই। 

 

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদদ খ্চযজীফী শাক। 

 

 

প্রভাোঃ তাজুর ইরাভ, এভখ্

 

 

 

 

 

প্রভাোঃ তাজুর ইরাভ, এভর্ 

ভিী 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভিণারয়  

গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকায 

 

প্রিয়াযম্যান, র্যিারনা ল ডদ 

ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রফার্ ড। 
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স্বন বট্টািাম ড, এভর্ 

প্রর্তভিী 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভিণারয়  

গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকায। 

 

 

ফাণী 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ড (খ্ফআযখ্ডখ্ফ) প্রখ্তষ্ঠারগ্ন শথদক খ্ি-স্তয ভফাদয়য ভাধ্যদভ শদদয কৃখ্ল উৎাদন বৃখ্িয 

ভাধ্যদভ খাদদ্য স্বয়ম্ভযতা অজডদন উদল্লখদমাগ্য ভূখ্ভকা শযদখ আদছ। জাখ্তয খ্তা ফঙ্গফন্ধু শখ ভৄখ্জবুয যভান 

ভখ্িত ল্লী উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ (আইআযখ্ডখ্) ফা “খ্ি-স্তয ভফায় ব্যফস্থা” এয পরতায শপ্রক্ষ্াদট ল্লী উন্নয়দনয 

াখ্তয়ায খ্াদফ এ ব্যফস্থা প্রফতডন কদযন এফাং তাঁয খ্নদদ ডদ ল্লী অঞ্চদরয দখ্যদ্র্ ভানুদলয বাদগ্যান্নয়দনয রদক্ষ্য ১৯৭২ 

াদর ভখ্িত ল্লী উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ (আইআযখ্ডখ্)’শক াযা শদদ ম্প্রায ণ কযা য়। শদদয প্রথভ ঞ্চফাখ্ল ডক 

খ্যকল্পনায় আইআযখ্ডখ্ -এয কাম ডকাখ্যতাদৃদষ্ট ল্লী উন্নয়ন ও দাখ্য দ্র্য দূযীকযদণয  জন্য প্রথাগত ভফাদয়য খ্ফকল্প 

খ্দদফ খ্ি-স্তয ভফায় ব্যফস্থাদক প্রতযাখ্ত  কভ ঘসকৌররুস গ্রণ গ্রণ কযা য়। আইআযখ্ডখ্’য ভাধ্যদভ ল্লী 

উন্নয়দনয শক্ষ্দত্র  Multi Dimensional and Multi Sectoral Strategy গ্রণ কযা য়। যফতীদত এটি 

কৃখ্ল উৎাদদন খ্ফখ্বন্ন কভ ডকাদেয াাাখ্ অকৃখ্ল খাদতয উন্নয়দন ও দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচদন উদল্লখদমাগ্য অফদান শযদখ 

চদরদছ। ২০১০ াদর ফাাংরাদদ উন্নয়ন গদফলণা প্রখ্তষ্ঠান (খ্ফআইখ্ডএ) কর্তডক ম্পাখ্দত ভীক্ষ্ায় খ্জখ্ডখ্’শত 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য অফদান ১.৯৩% ভদভ ড উদল্লখ কযা দয়দছ।   

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনত্রী শখ াখ্না আগাভী ২০২১ াদরয ভদধ্য ফাাংরাদদদক একটি ভধ্য আদয়য শদ  এফাং 

2041 াদরয ভদধ্য উন্নত শদদ খ্যণত কযায শঘালণা খ্দদয়দছন। এ রক্ষ্য অজডদনয জন্য এখনও দাখ্যদ্র্য ীভায খ্নদচ 

থাকা জনগণদক দাখ্যদদ্র্যয কফর শথদক ভৄক্ত কযদত দফ। আয এ রদক্ষ্য ভাঠ ম ডাদয় দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন ও ল্লী উন্নয়দন 

খ্নদয়াখ্জত এ প্রখ্তষ্ঠানদক ব্যাকতয ভূখ্ভকা গ্রদণয জন্য এখ্গদয় আায আফান জানাখ্ে।  

 

201৮-201৯ অথ ডফছদয খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ফাখ্ল ডক প্রখ্তদফদন প্রকাদয শনদে মাঁযা ভূখ্ভকা শযদখদছন আখ্ভ তাঁদদয ানি 

অখ্বনিন জানাই। আখ্ভ ভদন কখ্য এ প্রখ্তদফদদন খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য াখ্ফ ডক কাম ডক্রদভয অগ্রগখ্ত য খ্ফফযণ খ্ফস্তৃত আখ্ঙ্গদক 

উস্থাখ্ত দয়দছ । প্রখ্তদফদনটি  ল্লী উন্ন য়দনয ধাযণা ও অনুীরদনয াদথ জখ্িত কদরয জন্য ায়ক দফ । 

প্রখ্তষ্ঠাদনয কভ ডতৎযতাদক জনগদণয ভদক্ষ্  প্রকাদয এ উদদ্যাগ খ্নয়খ্ভত প্রয়া খ্দদফ অব্যাত থাকদফ, আখ্ভ 

একান্তবাদফ এ প্রতযাা শালণ কখ্য। 

 

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

জয় শাক ল্লীয শভনখ্ত ভানুদলয 

ফাাংরাদদ খ্চযজীফী শাক।                                                                                       

স্বন বট্টািাম ড, এভখ্ 
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শভািঃ কাভার উখ্েন তালুকদায 

খ্চফ  

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় খ্ফবাগ 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

ফাণী 
 

গ্রাভীণ অথ ডনীখ্ত উন্নয়দনয ভাধ্যদভ দাখ্যদ্র্য দূযীকযণ ফতডভান যকাদযয একটি অন্যতভ অঙ্গীকায। ফাাংরাদদ ল্লী 

উন্নয়ন শফাড ড (খ্ফআযখ্ডখ্ফ) গ্রাভীণ জনগদণয আথ ড -াভাখ্জক উন্নয়দনয কাদজ খ্নদয়াখ্জত যকাদযয অন্যতভ গুরুত্বপূণ ড 

শফাদানকাযী প্রখ্তষ্ঠান। এ প্রখ্তষ্ঠানটি গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন ও াখ্ফ ডক উন্নয়দনয রদক্ষ্য  খ্ি-স্তয ভফায় 

তথা কুখ্ভল্লা িখ্তয ভফায় ও খ্ফখ্বন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পয ভাধ্যদভ দীঘ ড প্রায় াঁচ দদকয উধ ডকার ধদয দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন 

ও াভাখ্জক খ্নযািাভরক কাম ডক্রদভয আওতায় খ্ফখ্বন্ন ভাত্রায় শফা প্রদান কদয আদছ। খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কাম ডক্রদভয 

অন্যতভ শকৌর দরা ল্লী অঞ্চদরয ক্ষুদ্র্ ও ভাঝাযী কৃলক, খ্ফিীন পুরুল ও ভখ্রাদদযদক ভফায় খ্ভখ্ত এফাং 

অনানুষ্ঠাখ্নক দদরয ভাধ্যদভ াংগঠিত কদয পু ুঁখ্জ গঠন, আয় ফধ ডনভরক কভ ডকাদে প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান, আখ্থ ডকবাদফ স্বাফরম্বী 

ও স্ব-কভ ডাংস্থাদনয জন্য জ দতড ক্ষুদ্র্ ঋণ ায়তা প্রদান, াভাখ্জক দচতনতা বৃখ্ি, নাযীয  ক্ষ্ভতায়ন, ম্প্রাযণ 

কাম ডক্রদভয ভাধ্যদভ শটকই প্রভেখ্ক্ত স্তান্তয ও উৎাদন বৃখ্িয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ অথ ডনীখ্তয খ্ফকা াধন।  

খ্ফআযখ্ডখ্ফ িদযয দক শথদক শদদয ল্লী অঞ্চদর প্রাথখ্ভকবাদফ খ্ি-স্তয খ্ফখ্ষ্ট কৃলক ভফায় খ্ভখ্তয ভাধ্যদভ 

কাম ডক্রভ শুরু কদয। যফতীদত ভদয়য প্রদয়াজদন খ্ি-স্তয ভফাদয়য াাাখ্ অনানুষ্ঠাখ্নক দরীয় কাম ডক্রভ চালু কদয। 

একই াদথ খ্ফআযখ্ডখ্ফ ব্যাাংক অথ ডাখ্য়ত কৃখ্ল ঋদণয াাাখ্ যকাদযয ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ ডসূখ্চ অব্যাত যাদখ । 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ ফতডভাদন ক্ষুদ্র্ ঋণ খ্ফতযণ ও দাখ্যদ্র্য হ্রাকযদণ শদদয ফ ডবৃৎ যকাখ্য প্রখ্তষ্ঠান।  যকাদযয 7ভ ঞ্চভ 

ফাখ্ল ডকী খ্যকল্পনায় দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচনদক অগ্রাখ্ধকায প্রদান কযা দয়দছ। জাখ্তাংঘ শঘাখ্লত ‘শটকই উন্নয়ন 

রক্ষ্যভদয রক্ষ্য  1 ও 2-এ 2030 াদরয ভদধ্য দাখ্যদদ্র্য ীভা শূন্যদত নাখ্ভদয় আনা  এফাং পৃখ্থফী ক্ষুধাভৄক্ত কযায 

অঙ্গীকায ব্যক্ত কযা দয়দছ। শ অনুমায়ী খ্ফআযখ্ডখ্ফ  খ্নজ খ্যদয ফহুভাখ্ত্রক  কাম ডক্রভ খ্যচারনা কযদছ। এবাদফ 

দীঘ ডখ্দদনয অখ্বজ্ঞতাদক কাদজ রাখ্গদয় খ্ফখ্বন্ন প্রকল্প  ও কভ ডসূখ্চ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ  দাখ্যদ্র্যভৄক্ত, ক্ষু ধাভৄু্ক্ত, সুখী ও 

ভি ফাাংরাদদ খ্ফখ্নভ ডাদণ খ্ফআযখ্ডখ্ফ অব্যাত ভূখ্ভকা ও অফদান যাখদত ক্ষ্ভ দফ ফদর আভায দৃঢ় খ্ফশ্বা।  

ফাখ্ল ডক প্রখ্তদফদন প্রকা একটি খ্নয়খ্ভত কাম ডক্রভ। ২০১ ৮-201৯ অথ ড ফছদযয ফাখ্ল ডক প্রখ্তদফদন প্রকাদয এ 

উদদ্যাগদক আখ্ভ স্বাগত জানাই। প্রকানায াদথ াংখ্িষ্ট করদক আভায আন্তখ্যক অখ্বনিন।  
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 ভৄেদ ভউদুদউয যীদ পদায 

ভার্যিারক  

[র্িফ] 

ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রফার্ ড 

 

ফাণী 
 

১৯৬৫-১৯৬৯ ভয়কাবর ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবর্ভী, কুর্ভল্লায় একটি াযর্থ প্রকবেয (Pilot Project ) আকাবয 

ফহুভার্িক ল্লী উন্নয়ন উবযাবগয সূিনা য়। ফঙ্গফন্ধু প্রখ ভৄর্জবুয যভান ১৯৭২ াবর এ উবযাগবক ভর্িত ল্লী উন্নয়ন 

কভ ডসূর্ি র্ববফ প্রদব্যাী প্রফতডন কবযন। এযই ক্রভধাযায় ১৯৮২ াবর একটি অধ্যাবদ ভবর ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রফার্ ড 

গঠিত য়। প্রই প্রথবক র্ফআযর্র্র্ফ ল্লীয জনগণ  জনবদয উন্নয়নকবে ‘ফীজ-ায-প্রি’ প্রভের্িয ভিবয়  কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধ,  

আয়-ঞ্চাযী বৃর্ত্তভরক প্রর্িবণয ভাধ্যবভ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয িভতা বৃর্দ্ধ, কভ ড সৃজন   দার্যদ্রে হ্রাকযবণ র্থকৃবতয ভূর্ভকা 

ারন কবয আবে।  

বতণমান রোর পল্লী উন্নয়ন  োমরদ্র্য মবদমােদনর উপর ব ণামিে গুরুত্ব আদরাপ েদরদেন। প্রিানমন্ত্রী বলখ  ামনার রূপেল্প 

২০২১-এর আদাদে  গৃীত বয়বে প্রথভ র্যবপ্রর্িত র্যকেনা (২০১০-২০২১)। র্ফআযর্র্র্ফ এ বৃত্তয র্যকেনায আতায় 

গৃীত ৬ষ্ঠ  ৭ভ ঞ্চফার্ল ডকী র্যকেনায আর্ঙ্গবক র্নজস্ব কাম ডক্রভ গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযবে। যকায প্রমভন এবিবি র্ফশ্বব্যাী 

গৃীত প্রেকই উন্নয়ন রিেভ (২০১৬-২০৩০)-এয াবথ ঙ্গর্ত প্রযবখ র্যকেনা দর্ররগুবরা র্ফন্যা কবযবেন, র্ফআযর্র্র্ফ’য 

কাম ডক্রবভ এ রিেভ প্রর্তপর্রত বে। যকায অন্যর্দবক, ভাননীয় প্রিানমন্ত্রীর রুকে-২০৪১-এয আবরাবক র্যবপ্রর্িত 

র্যকেনা (২০২১-২০৪১) চূোন্তকযবণয রবিে এর্গবয় মাবে এফাং এয আর্ঙ্গবক প্রণীত বত মাবে ৮ভ  ৯ভ ঞ্চফার্ল ডকী 

র্যকেনা। র্ফআযর্র্র্ফ এ র্যকেনা প্রর্ক্রয়া র্নর্ফেবাবফ অনুযণ কযবে এফাং ইবতাভবধ্য গৃীত এ প্রফাবর্ ডয ৩ (র্তন)টি প্রকে  

১৫ (নয)টি কভ ডসূর্ি র্যিারনায় দার্যবদ্রেয ভানর্িি (Poverty Mapping) এফাং দার্যদ্রে র্নরূবণয (Poverty Tracking) 
উয র্ফবল গুরুত্ব প্রদান কযা বয়বে। র্িতীয় র্যবপ্রর্িত র্যকেনায আতায় ৮ভ  ৯ভ ঞ্চফার্ল ডকী র্যকেনা গ্রণকাবর 

র্ফআযর্র্র্ফ এভন প্রকেভ ফাস্তফায়ন কযবফ মা বফ এ র্যকেনায র্ফলয়গত অর্বর্নবফবয ( Thematic Thrust) াবথ 

ফহুরাাংব প্রার্ঙ্গক। 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী জনদনত্রী বলখ ামনার  গণতার্িক যকায ২০১৮ বন “ভর্দ্ধয অগ্রমািায় ফাাংরাবদ” ীল ডক  প্রম র্নফ ডািনী 

ইবতায প্রঘালণা কবযন, র্ফআযর্র্র্ফ উদ্ভাফনীর উবযাবগয ভাধ্যবভ তা ফাস্তফায়বনয জন্য প্রর্তশ্রুর্তফদ্ধ। র্ফবল কবয, প্রতেন্ত 

ল্লী এরাকায় নাগর্যক স্বােন্দে  স্বােল্য প্র বে প্রদয়ায জন্য যকায এ ইবতাবয “আভায গ্রাভ-আভায য”-এয প্রম ধাযণা 

ব্যি কবযবেন, তায রূায়বন র্ফআযর্র্র্ফ র্ফযভান প্রকে  কভ ডসূর্িভবয কাম ডক্রভ পুণর্ফ ডন্যা  নতুন প্রকে গ্রবণয রবিে 

এর্গবয় মাবে। র্ফযভান কভ ডসূর্িভবয একীকযণ  ভিয় র্ফআযর্র্র্ফ’য াম্প্রর্তক কাম ডক্রবভ র্ফবল গুরুত্ব প্রবয়বে। 

র্ফআযর্র্র্ফ’য কভীযা গণতার্িক যকাবযয ম্যাবেে ফাস্তফায়বন গবীয আগ্র  র্নষ্ঠায াবথ স্ব স্ব কভ ডর্যবয ভূর্ভকা প্রযবখ 

িবরবেন। ভান জাতীয় াংবদ গৃীত ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রফার্ ড আইন, ২০১৮-এয আবরাবক ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্রে 

র্ফবভািবন যকাবযয বৃত্তভ প্রর্তষ্ঠান র্ববফ র্ফআযর্র্র্ফ’য কভীযা তাঁবদয কাবজ নতুন ভািা ভেি কযবত াযবফন ফবর আর্ভ 

দৃঢ় ভত প্রালণ কর্য। র্ফবল কবয, ল্লী উন্নয়ন দর গঠবনয ভাধ্যবভ ভানফ াংগঠন সৃজন  এয কভ ডর্যর্ধবত দর্যদ্র 

জনবগাষ্ঠীবক াংগঠিত কযায প্রয়াব তাঁযা কাম ডকয ভূর্ভকা যাখবফন; ঐকার্ন্তকবাবফ আর্ভ এ আা প্রালণ কর্য।  

র্ফআযর্র্র্ফ’য ২০১৮-২০১৯ অথ ড ফেবযয ফার্ল ডক প্রর্তবফদন প্রকার্ত বত মাবে। এ প্রর্তবফদবন র্ফবফিে অথ ড ফেবযয ার্ফ ডক 

কাম ডক্রভ  অজডবনয তথ্যার্দ উস্থার্ত বয়বে । প্রকানাটি জনভবি র্ফআযর্র্র্ফ’য কাম ডক্রভ মথাথ ডবাবফ উস্থান কযবফ 

এফাং তা আগ্রী ব্যর্িফবগ ডয র্নকে ভাদৃত বফ ফবর  আহভ ভসন কহয । প্রর্তবফদন প্রকানায াবথ াংর্িি  করবক আর্ভ 

আন্তর্যক অর্বনন্দন জানাই। 

 

 

ভৄেদ ভউদুদউয যীদ পদায 
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‘র্ি-স্তয’ ভফায় দ্ধর্তয প্রফতডক র্. আখতায ার্ভদ খান 

 

 ভফায় নাভটি গযীফদদয যক্ষ্া কযদফ, তাদদয ফাঁখ্চদয় খ্দদফ, তাদদয অফস্থা 

বার কদয শদদফ 

 অথ ড নয় ভানুলই শদদয প্রকৃত ম্পদ, ভানুদলয াত খ্দদয় টাকা ততখ্য য়। 

তাই শদ গঠদনয জন্য কদরয আদগ চাই উভেক্ত ভানুল  

 গযীফ ভানুদলয উন্নখ্ত দফ গযীফ ভানুদলয শচষ্টায়, অদযয াায্য ফা 

যকাদযয দান খয়যাদত নয়, খ্বক্ষ্া খ্নদয় শেঁদচ থাকা খ্বখাযীদদয খ্নয়ভ,ওটা 

ধ্বাংদয নীখ্ত  

 গযীফ কৃলক ও শ্রখ্ভদকয ফাঁচায উায় ঞ্চয়, ফহু গযীফ খ্ভখ্রত দয় খ্নদজদদয 

খ্ঞ্চত টাকায় গ্রাদভ গ্রাদভ ব্যাাংক গদি তুরদত দফ  

 শকান শদদয উন্নখ্ত  যকাখ্য খয়যাদত য় না, খ্বক্ষ্াদত য় না, মখন শদদয 

শরাক খ্নদজযা শচষ্টা কদয তখন শখাদন উন্নখ্ত য়  

 খ্নয়ভ ও শৃঙ্খরা শভদন কাজ কযাই াখ্ন্তয থ  
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প্রধান উবদিা 

ভৄম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায 

ভার্যিারক 

 

উবদিাবৃন্দ 

শভা. াানুর ইরাভ, এনখ্ডখ্ 

র্যিারক (প্রান) 
 

প্রভা. র্নজাভ উর্িন 

র্যিারক (অথ ড) 

শভা. ইভাইর শাদন 

র্যিারক, র্যকেনা (অোঃ দাোঃ) 

শভা. ভাভৄদুর শাাইন খান 

র্যিারক (বযজর্ভন) 

প্রভা. ইভাইর প্রাবন 

র্যিারক (প্রর্িণ) 

 

 

 

 

 

আফায়ক 

শভা. াানুর ইরাভ, এনখ্ডখ্ 

র্যিারক, র্যকেনা (প্রর্তকে) 

েস্যবৃন্দ 

বমাোঃ লীদু ইাম, উর্যিারক (ভর্নের্যাং) 

বমাোঃ োমরুজ্জামান, উপপমরোে (প্রমলক্ষ্র্) 

আক্কাে আরী, উর্যিারক (জনাংবমাগ  ভিয়) 

 

দস্য-হচফ 

বমাোঃ াদজদু ইাম 

উর্যিারক (গবফলণা  ভল্যায়ন) 

 

 

 

মভাোঃ হযফুর ইরাভ, গসফলণা অনুন্ধানকাযী, গবফলণা  ভল্যায়ন লাখা 

রহতপা খাতুন, মস্টসনা টাইহস্ট কাভ-কহিউটায অাসযটয, গবফলণা  ভল্যায়ন লাখা। 

 

 

 

 

 

উসদষ্টা ল ডদ 

ম্পাদনা পল ডদ 

 

কভ ডবমাগী 

 

ম্পােনা  প্রোলনা পমরে 
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ব্দ াংদক্ষ্ 

আইআযখ্ডখ্ ইহিশগ্রদটড রুযার শডদবরদভন্ট শপ্রাগ্রাভ  (ভখ্িত ল্লী উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ) 

আইএভইখ্ড ইভহিসভসিন, ভহনটহযিং এে ইবালুদয়ন খ্ডখ্বন (ফাস্তফায়ন, খ্যফীক্ষ্ণ ও ভল্যায়ন খ্ফবাগ)  

আযএরএপ খ্যবরখ্ফাং শরান পাে  (ঘূণ ডায়ভান ঋণ তখ্ফর) 

আযখ্ডখ্খ্ খ্যবাইজড  শডদবরদভন্ট শপ্রাদজক্ট শপ্রাদাজার  (াংদাখ্ধত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফনা) 

আযটিখ্খ্ খ্যবাইজড্  শটকখ্নকযার শপ্রাদজক্ট শপ্রাদাজার  (াংদাখ্ধত কাখ্যগযী প্রকল্প প্রস্তাফনা)  

আযএখ্ডখ্ খ্যবাইজড  অযানুদয়র শডদবরদভন্ট  শপ্রাগ্রাভ  (াংদাখ্ধত ফাখ্ল ডক উন্নয়ন খ্যকল্পনা) 

আযখ্ডখ্খ্ড রুযার শডদবরদভন্ট এে শকাঅাদযটিব খ্ডখ্বন  (ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় খ্ফবাগ) 

আযএরখ্ রুযার রাইবহরহুড শপ্রাদজক্ট  (ল্লী জীখ্ফকায়ন প্রকল্প) 

আইহজএ ইনকাভ মজনাসযটিং একটহবট 

ইউখ্খ্এভ ইউখ্নয়ন শকাঅখ্ড ডদনন কখ্ভটি খ্ভটিাং  (ইউখ্নয়ন ভিয় কখ্ভটিয বা)  

ইউখ্খ্এ উদজরা শন্ট্রার শকাঅাদযটিব এদাখ্দয়ন  (উদজরা শকন্দ্রীয় ভফায় খ্ভখ্ত) 

ইউখ্ফখ্খ্এ উদজরা খ্ফিীন শন্ট্রার শকাঅাদযটিব এদাখ্দয়ন  (উদজরা খ্ফিীন শকন্দ্রীয় ভফায় খ্ভখ্ত) 

ইউএনখ্ডখ্ ইউনাইদটড শনন শডদবরদভন্ট শপ্রাগ্রাভ  (জাখ্তাংঘ উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ) 

এখ্ডখ্ অযানুদয়র শডদবরদভন্ট শপ্রাগ্রাভ  (ফাখ্ল ডক উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ) 

এরখ্জআযখ্ডএেখ্  শরাকার গবণ ডদভন্ট, রুযার শডদবরদভন্ট এে শকাঅাদযটিব  (স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়)  

এভআইএ ম্যাদনজদভন্ট ইনপযদভন খ্দেভ  (তে ব্যফস্থানা িখ্ত) 

এভখ্ডখ্জ খ্ভদরখ্নয়াভ শডদবরদভন্ট শগার  (স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা) 

এনখ্জও নন গবণ ডদভন্ট অগ ডানাইদজন  (শফযকাখ্য প্রখ্তষ্ঠান) 

এনআযখ্ডখ্  শনায়াখারী রুযার শডদবরদভন্ট শপ্রাদজক্ট  (শনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প) 

এপএও পৄড এে এখ্গ্রকারচাযার অগ ডানাইদজন  (জাখ্তাংদঘয খাদ্য ও কৃখ্ল াংস্থা)  

এটুআই একদ টু ইনপযদভন 

এখ্জএভ অযানুদয়র শজনাদযর খ্ভটিাং  (ফাখ্ল ডক াধাযণ বা) 

এভটিখ্ফএপ খ্ভড টাভ ড ফাদজটাখ্য শেভওয়াকড  (ভধ্যদভয়াদী ফাদজট কাঠাদভা) 

শকএএ কৃলক ভফায় খ্ভখ্ত 

খ্জওখ্ফ গবণ ডদভন্ট অফ ফাাংরাদদ  (ফাাংরাদদ যকায) 

জাইকা জাান ইন্টাযন্যানার শকাঅাদযন এদজখ্ন্প  (জাান আন্তজডাখ্তক ায়তা াংস্থা) 

খ্জখ্এপ শজনাদযর শপ্রাখ্বদডন্ট পাে  (াধাযণ বখ্ফষ্যৎ তখ্ফর) 

খ্জখ্ খ্বদরজ কখ্ভটি (গ্রাভ কখ্ভটি) 

টিখ্খ্ শটকখ্নকযার শপ্রাদজক্ট শপ্রাদাজার  (কাখ্যগযী প্রকল্প প্রস্তাফনা) 

টিটিখ্ডখ্ থানা শেখ্নাং এে শডদবরদভন্ট শন্টায  (থানা প্রখ্ক্ষ্ণ ও উন্নয়ন শকন্দ্র) 

খ্ডখ্খ্ শডদবরদভন্ট শপ্রাদজক্ট শপ্রাদাজার  (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফনা) 

ডখ্িউএইচও ওয়াল্ড শরথ্ অগ ডানাইদজন  (খ্ফশ্ব স্বাস্থয াংস্থা) 

দাখ্ফক ল্লী দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ 

খ্আযখ্ডখ্ াটি ডখ্দটখ্য রুযার শডদবরদভন্ট শপ্রাদজক্ট (অাংীদাখ্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প) 

খ্ফআইখ্ডএ ফাাংরাদদ ইনখ্েটিউট অফ শডদবরদভন্ট োখ্ডজ  (ফাাংরাদদ গদফলণা উন্নয়ন প্রখ্তষ্ঠান) 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ ফাাংরাদদ রুযার শডদবরদভন্ট শফাড ড  (ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ড) 

ফাড ড ফাাংরাদদ একাদডভী পয রুযার শডদবরদভন্ট (ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডভী) 

খ্ফআযখ্ডটিআই ফাাংরাদদ রুযার শডদবরদভন্ট শেখ্নাং ইনখ্েটিউট (ফাাংরাদদ ল্লী উন্নমন  প্রখ্ক্ষ্ণ ইনখ্েটিউট) 

ভহফসকউ ভখ্রা খ্ফিীন শকন্দ্রীয় উন্নয়ন খ্ভখ্ত 

খ্খ্ডএপ মকাঅাসযটব শডদবরদভন্ট পান্ড 

খ্ডা সুইখ্ড ইন্টাযন্যানার শডদবরদভন্ট এদজখ্ন্প  (সুইখ্ড আন্তজডাখ্তক উন্নয়ন াংস্থা) 

দাখ্ফক ভখ্িত দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ 

এএআযখ্ডও আদো এখ্য়ান রুযার শডবরদভন্ট অগ ডানাইদজন 

জীক ল্লী জীখ্ফকায়ন কভ ডসূখ্চ 

ইদযদা ইখ্েদগ্রদটড রুযার এযাভপ্লদয়দভে াদাট ড প্রদজক্ট পয পুওয ওম্যান 

  

আযখ্ডএ রুযার শডবরদভন্ট একাদডখ্ভ 

টিখ্কউএভ শটাটার শকায়াখ্রটি ম্যদনজদভন্ট 

খ্খ্বখ্ডখ্ কভহপ্রমযখ্ন্পব খ্বদরজ শডবরদভন্ট শপ্রাগ্রাভ 

খ্ইখ্ শপ্রাডাকটিব ইভদপ্লয়দভন্ট শপ্রাগ্রাভ 

খ্ফখ্এটিখ্ ফঙ্গফন্ধু মাবাট ঘ এহরহবসয়ন শেখ্নাং কভদপ্লক্স 

নাদয়ভ ন্যানার একাদডখ্ভ পয এডুদকনার ম্যাদনজদভন্ট 

খ্খ্ডএ াদ ডানার ডাটা খ্ট 

এপডখ্িওইখ্ পযাখ্ভখ্র ওদয়র শপয়ায এডুদকন প্রদজক্ট 

আযখ্খ্খ্ রুযার  পুওয মকা-অাসযটব প্রদজক্ট 

মকাইকা মকাহযয়া ইিাযন্যানার মকাাসযন এসজনহ  

  

ডাহনডা  
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সূখ্চত্র 

ক্রখ্ভক নাং খ্ফলয় পৃষ্ঠা 

নাং 

ক্রনাং খ্ফলয় পৃষ্ঠা 

নাং 

1 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য খ্যখ্চখ্ত 12 13.1 প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠান 43 

2 খ্বন   ও  খ্ভন 14 13.1.1 খ্ফআযখ্ডটি আই, খ্দরট 44 

3 প্রাখ্তষ্ঠাখ্নক কাঠাদভা ১5 13.1.2 শনায়াখারী শেখ্নাং মিায 46 

   13.1.3 ডাহিউটহ, টাঙ্গাইর 46 

4 াাংগঠখ্নক কাঠাদভা ১6 14 ভাঠ ম ডাদয় খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য াখ্ফ ডক কাম ডক্রভ 47 

4.1 দয দপ্তয ১6 14.1 ভানফ াংগঠন ও দস্য অন্তডভূখ্ক্ত 48 

4.2 শজরা দপ্তয ১6 14.2 ভরধন গঠন 49 

4.3 উদজরা দপ্তয ১6 14.3 ঋণ ায়তা 50 

৪.৪ অগ ডাদনাগ্রাভ ১7 14.4 ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ 51 

5 এক নজদয খ্ফআযখ্ডখ্ফ 18 14.5 নাযীয ক্ষ্ভতায়দন খ্ফআযখ্ডখ্ফ 52 

6 ফাখ্ল ডক কভ ডম্পাদন চুখ্ক্ত 19 14.6 কৃখ্ল প্রভেখ্ক্ত উন্নয়দন শচ ব্যফস্থানা 54 

7 খ্ফবাগীয় কাম ডক্রভ 21 14.7 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 55 

8.1 ভাখ্যচারক ভদাদদয়য দপ্তয 22 15 এখ্ডখ্ 56 

8.2 জনাংদমাগ াখা 22 15.1  এখ্ডখ্ অগ্রগখ্ত 57 

9 প্রান খ্ফবাগ 23 15.2 উদকখ্নক 58 

9.1 াদ ডাদনর াখা 23 15.3 খ্আযখ্ডখ্-৩ 60 

9.1.1 শনন উাখা 26 15.4 গাইফান্ধা 62 

9.১.২ শৃঙ্খরা উাখা 26 16 খ্খ্বখ্ডখ্ 64 

9.2 াধাযণ খ্যচম ডা াখা 26 1৭ প্রকল্প খ্যচারক/খ্নফ ডাী খ্যচারদকয ভাধ্যদভ খ্যচাখ্রত কভ ডসূখ্চ 66 

9.2.১ মানফান উাখা 26 1৭.1 দাখ্ফক 67 

9.২.২ হফআযহডহফ’য স্থাফয িদ 26 1৭.২ ল্লী প্রগখ্ত কভ ডসূখ্চ 68 

10 অথ ড খ্ফবাগ 28 1৭.3 খ্ইখ্ 69 

10.1 ফাদজটাখা 28 17.4 জীক 70 

10.2 খ্াফ াখা 28 17.5 ইদযদা 71 

10.3 খ্নযীক্ষ্া াখা 29 ১৮ দাখ্যদ্র্য জদয়য গল্প 73 

১1 দযজখ্ভন খ্ফবাগ 30 ১৯ খ্ফআযখ্ডখ্ফয কাম ডক্রভ ভল্যায়ন 79 

11.1 খ্খ্এভ অনুখ্ফবাগ 30 20 গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাসভা উন্নয়ন ও িংস্কায ৮0 

11.1.1 ভফায় াখা 30 ২১ খ্ফণণ ও িংসমাগ সৃহষ্ট ৮1 

১1.1.2 ঋণ াখা 30 ২1.1  কারুল্লী 81 

১1.1.3 ফাজাযজাতকযণ াখা ৩1 ২১.2 উদকখ্নক খ্ফক্রয় শকন্দ্র  8৪ 

11.1.3.1 ফীযভৄখ্ক্তদমািা ও তাঁদদয শাষ্যদদয প্রখ্িঃ ও আত্মিঃ ৩1 ২২ অফলুপ্ত খ্কন্তু খ্নজস্ব ব্যফস্থানায় খ্যচাখ্রত কভ ডসূখ্চ’য তাখ্রকা 83 

11.1.3.2 আদ ডগ্রাভ-২ ৩1 ২৩ খ্ফআযখ্ডখ্ফ কর্তডক ফাস্তফাখ্য়ত অন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয তাখ্রিঃ 84 

11.১.৪ শচ াখা ৩1 2৪ ভাপ্ত  প্রকল্পভদয তাখ্রকা 85 

11.১.4.1 াফ ডতয চট্টগ্রাভ ভখ্িত ভাজ উন্নয়ন প্রকল্প  ৩1 2৫ গুরুত্বপূণ ড শটখ্রদপান নম্বয 88 

11.১.৫ খ্যদ ডন াখা ৩1 26 জাতীয় খ্দফদয ছখ্ফ 92 

১1.২ ম্প্রাযণ ও হফসল প্রকল্প অনুহফবাগ ৩2 27 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কাম ডক্রদভয খ্স্থয খ্চত্র 93 

11.2.1 ম্প্রাযণ াখা 32    

11.2.১.১ দাখ্ফক 32    

11.2.1.2 গুেগ্রাভ 32    

11.2.2  খ্ফদল প্রকল্প াখা 32    

11.2.2.1 ভখ্ফদকউ 32    

11.2.2.2 দুউ 33    

11.2.2.3 দুএদাখ্ফ 33    

11.2.2.4 গ্রাভউক 33    

11.2.2.5 গ্রাভউক 33    

11.3 ভউ অনুখ্ফবাগ 33    

11.4 এক নজদয দযজখ্ভন  খ্ফবাদগয কাম ডক্রভ  33    

12 খ্যকল্পনা খ্ফবাগ 35    

12.1 খ্যকল্পনা াখা 35    

12.2 গসফলণা ও ভল্যায়ন াখা 36    

12.2.1 রাইদেযী উাখা 36    

12.3 ভখ্নটখ্যাং াখা 36    

12.4 শপ্রাগ্রাখ্ভাং াখা 37    

12.5 খ্নভ ডাণ াখা 37    

12.৬ হফআযহডহফ’য আইখ্টি  38    

13 প্রখ্ক্ষ্ণ খ্ফবাগ 41    
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১. মবআরমিমবর পমরমেমত 

 

1.1 মদয়র র্যক্রভায় র্ফআযর্র্র্ফ 

 
াদের দবকয প্রল বাবগ গ্রাভীণ জনর্িবক াংগঠিত কবয উন্নত কৃর্ল ব্যফস্থানা  আধুর্নক কৃর্ল দ্ধর্তয ভাধ্যবভ কৃর্ল 

উৎাদন বৃর্দ্ধয জন্য র্. আখতায ার্ভদ খান র্ফশ্ব নর্ন্দত 'কুর্ভল্লা ভবর্র ' প্রফতডণ কবযন। কুর্ভল্লা ভবর্বরয অন্যতভ প্রধান অঙ্গ 

'র্ি-স্তয ভফায়' দ্ধর্তয উয র্বর্ত্ত কবয ১৯৭০-১৯৭১ বন ভর্িত ল্লী উন্নয়ন কভ ডসূর্ি (আইআযর্র্র্) জাতীয়বাবফ িালু কযা 

য়। ১৯৭২ াবর জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু প্রখ 

ভৄর্জবুয যভান  এয র্নবদ ডব কৃলবকয ভৄবখ 

ার্ প্রপাোবনায রবিে ‘আইআযর্র্র্’ 

ম্প্রার্যত কযা য়। য স্বাধীন প্রদব 

আইআযর্র্র্ গৃীত কাম ডক্রভ খায উৎাদন 

বৃর্দ্ধবত ব্যাক ভূর্ভকা ারন কবয। ১৯৭১ বন 

মািা শুরুয য এয পরতা রিে কবয ল্লী 

উন্নয়ন কভ ডকাণ্ডবক আবযা গর্তীর কযায জন্য 

১৯৭৩ বন আইআযর্র্র্বক ‘ফাাংরাবদ ল্লী 

উন্নয়ন াংস্থা ’ নাবভ যকাবযয একটি উন্নয়ন 

াংস্থায় রূান্তয কযা য়। র্কন্তু কুর্ভল্লা 

ভবর্বরয এবকফাবয প্রাথর্ভক ম ডাবয় এফাং 

আবযা অর্ধকতয াইরটিাং না কবয 

কভ ডসূর্িটিবক াংস্থায় রূান্তয কযা ভীিীন 

বফনা ভবভ ড দাতাবদয যাভব ডয র্বর্ত্তবত দ 

ভা য ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন াংস্থায র্ফলুর্প্ত ঘটিবয় আইআযর্র্র্ পুনফ ডার কযা য়। 

 

ত্তয দক প্রথবক আর্য দক ম ডন্ত কৃর্ল 

 ল্লী উন্নয়বন আইআযর্র্র্ ক্ষুদ্র  

প্রার্ন্তক কৃলকবদয ‘র্ি-স্তয’ ভফায় 

দ্ধর্তবত াংগঠিত কবয প্রর্িণ , প ুঁর্জ 

গঠন, উৎার্দত ে ফাজাযজাতকযণ , ঋণ 

ায়তা, কৃর্ল প্রভের্ি ায়তা প্রদাবনয 

ভাধ্যবভ প্রদবক খাবয স্বয়াংম্পূণ ডতা 

অজডবনয র্দবক অগ্রয কবয। কৃর্ল 

উন্নয়বনয াাার্ আইআযর্র্র্ 

উন্নয়বনয প্ররাতধাযায় ভর্রাবদয 

ম্পৃিকযবণয জন্য ১৯৭৫ াবর ‘ভর্রা 

উন্নয়ন কভ ডসূর্ি ’  প্রফকায ভেফকবদয 

সৃজনীর াভার্জক র্িবত রূান্তবযয 

জন্য ১৯৭৮ াবর ‘ভেফ উন্নয়ন কভ ডসূর্ি ’ িালু কবয। আইআযর্র্র্য   পরতা ভল্যায়ন কবয ল্লী উন্নয়ন কভ ডকাণ্ডবক আয 

গর্তীর কযায জন্য ১৯৮২ াবর আইআযর্র্র্বক একটি অধ্যাবদবয ভাধ্যবভ প্রফাবর্ ড রুান্তয কযা য় মা ফাাংরাবদ ল্লী 

উন্নয়ন প্রফার্ ড (র্ফআযর্র্র্ফ) নাবভ র্যর্িত।  

 

আর্  নব্বই দবক ফ ডাধুর্নক কৃর্ল প্রভের্ি র্ববফ প্রিমি র্ফতযণ এফাং ভফাবয়য আতায় প্রি ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ কৃর্ল 

উৎাদবন র্ফপ্লফ ঘোয়। াাার্ আর্য দবক র্ফআযর্র্র্ফ তায কাম ডক্রবভ বফর্িিে আনয়ন কবয র্ি-স্তয ভফায় দ্ধর্তয 

াাার্ ‘অনানুষ্ঠার্নক দর ’ এয ভাধ্যবভ ল্লীয জনগবণয আথ ড-াভার্জক উন্নয়বনয জন্য দার্যদ্রে হ্রা , ভর্রা উন্নয়ন , ভেফ 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ শথদক প্রখ্ক্ষ্ণ প্রাখ্প্তয য শাগরা াতায াটি ততখ্য কযদছন একজন 

খ্ফিীন ভখ্রা দস্যা (আযখ্ড-১২) 

টাঙ্গাইর ভখ্রা প্রখ্ক্ষ্ণ শকদন্দ্র ভখ্রা ভফায়ী প্রখ্ক্ষ্ণাথীগণ ািীদত এদম্বায়ডাযী কাজ 

কযদছন (ভখ্রা কভ ডসূখ্চ) 
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উন্নয়ন, গ্রাভীণ প্রনতৃবত্বয র্ফকাাধন র্ফর্বন্ন ম্প্রাযণভরক কাম ডক্রভ গ্রণ কবয। এভয় র্ফআযর্র্র্ফ র্র্া , র্ার্নর্া, ইউবক, 

এর্র্র্ফ, ইউর্নবপ, ইপাদ, পা, র্ফশ্বব্যাাংক, প্রনাযার্, ইউএনর্র্র্, জাইকা মবমভন্ন দাতা াংস্থা র্ফআযর্র্র্ফয াবথ উন্নয়ন 

অাংীদায র্ববফ কাজ কবয।  

 

১৯৯১ াবর তৎকারীন যকায ৫০০০ োকা ম ডন্ত কৃর্লঋণ ভকুপ কযবর প্রদবয কর কৃর্লঋণ গ্রর্তায ভবতা র্ফআযর্র্র্ফয 

ভফায়ী দস্যবৃন্দ প্রঘালণা অনুমায়ী কৃর্লঋণ ভকুপ সুর্ফধা প্রার্প্ত প্রথবক ফর্ঞ্চত য়। পবর কৃলকগণ ভফায়ী কাম ডক্রবভ উৎা 

ার্যবয় প্রপবর। মায প্রনর্তফািক প্রবাফ বে ইতোঃপবফ ড গৃীত ঋণ র্যবাবধয উয। এয প্রবাবফ অর্ধকাাং ইউর্র্এ ঋণ 

র্যবাবধ ব্যথ ড য়ায় ার্ফ ডকবাবফ ভফায় কাম ডক্রভ স্থর্ফয বয় বে। অন্যর্দবক যকায প্রাইববে প্রক্টযবক গর্তীর কযায 

রবিে প্রিমি ফাজাযজাতকযণ প্রফযকার্য খাবতয জন্য উেুি কবয প্রদয়। পবর র্ফআযর্র্র্ফ-র্ফএর্র্র্-ব্যাাংক এয র্ের্রত 

উবযাবগ প্রিমি র্ফতযণ কাম ডক্রভ প্রর্তবমার্গতায ভৄবখাভৄর্খ য়।  
 

উদল্লখ্য খ্িস্তয ভফাদয়য আওতায় তদাযখ্ক ঋদণয াাাখ্ ১৯৭৫ াবর র্ফআযর্র্র্ফ ভর্রা উন্নয়ন কভ ডসূর্ি িালুয ভাধ্যবভ 

নাযী উন্নয়বন ঋণ প্রফা িালু কবয। যফতীবত নব্বই  দবক র্ফআযর্র্র্ফ র্ফর্বন্ন প্রকায দার্যদ্রে র্ফবভািনভরক কভ ডসূর্িয আতায় 

ক্ষুদ্রঋণ কাম ডক্রভ গ্রণ কবয। ২০০৩-০৪ অথ ডফেয বত যকায কতৃডক আফতডক (কৃর্ল) ঋণ খাবত ভঞ্জুযী প্রদত্ত ৩২০.০০ প্রকাটি 

োকায় র্ফআযর্র্র্ফ ব্যাকবাবফ ক্ষুদ্রঋণ কাম ডক্রভ শুরু কবয। তৎযফতীকার প্রথবক র্ফআযর্র্র্ফ যকার্য ম ডাবয় র্ফতযণকৃত 

ক্ষুদ্রঋবণয র্াংবাগ র্ফতযণ কবয আবে। এোো ক্ষু দ্র্ঋণ প্রফা প্রদানকাযী যকাযী  প্রফযকাযী প্রর্তষ্ঠাবনয ভবধ্য 

র্ফআযর্র্র্ফ অন্যতভ বৃৎ প্রর্তষ্ঠান। 

প্রদবয কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধ , আথ ড-াভার্জক উন্নয়ন , ভর্রা উন্নয়ন প্রভৃর্ত প্রিবি 

র্ফআযর্র্র্ফ যকার্য  দাতা াংস্থায অথ ডায়বন এ ম ডন্ত ১১৮ টি প্রকে পরবাবফ 

ফাস্তফায়ন কবযবে। বতডভান যকাবযয ‘রূকে-২০২১  ২০৪১ অজডবনয রবিে 

র্ফআযর্র্র্ফয র্নয়র্ভত কাম ডক্রবভয াাার্ ফার্ল ডক উন্নয়ন কভ ডসূর্িয আতায় ০ ৩টি 

প্রকে ফাস্তফায়না ধীন যবয়বে । এোো  র্ফআযর্র্র্ফ ২৯টি উবজরায় ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় র্ফবাবগয যার্য র্নয়িবণ ফাস্তফায়নাধীন র্র্বর্র্র্ প্রকবেয কাম ডক্রভ  

ফাস্তফায়ন কযবে। 

প্রখ্তষ্ঠায য শথদক জুন ২০১৯ ম ডন্ত খ্ফআযখ্ডখ্ফ প্রায় 5587 রক্ষ্ গ্রাভীণ পুরুল -

ভখ্রাদক  ১.80 রক্ষ্ খ্ভখ্ত/দদরয ভাধ্যদভ াংগঠিত কদয। একই ভদয় াংগঠিত 

খ্ভখ্ত/দরভদ খ্ফআযখ্ডখ্ফ ৭87.08 মকাট টাকা মূরধন গঠন, ১৬৮০৪.৫৮ মকাট 

টাকা ঋণ ায়তা প্রদান, ১৮৩৬০ট গবীয নরকূ ৩.৫৫ রক্ষ্ হফহবন্ন প্রকায 

মচমন্ত্র যফযা 38.33 রক্ষ্ উকাযসবাগীসক দযতা ও ভানহফক উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 

প্রদান কসযসছ। 

১৯৮৬-১৯৯৫ প্রভয়াবদ র্ফআযর্র্র্ফ , ফার্ ড, আযর্র্এ, র্ফএইউ, জাইকা  জাাবনয র্কবয়াো র্ফশ্বর্ফযারবয়য প্রম থ উবযাবগ ল্লী 

উন্নয়বন ‘র্রাংক ভবর্র’ নাবভ একটি প্রেকই উন্নয়ন ভবর্র উদ্ভাফন েদর ফাস্তফায়ন কযবে। এোো যকাবযয অগ্রর্ধকায প্রকে 

‘একটি ফার্ে একটি খাভায ’ ফাস্তফায়বন ভাঠ ম ডাবয় র্ফআযর্র্র্ফ ‘র্রর্ এবজর্ন্প’ র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কযবে। স্থানীয় রোরদে 

লমিলাী েরার দক্ষ্য Local governance project Phase-4 এর আতায় গাইবান্ধা  বমরলা বজায় 

ইউমনয়ন পমরদের বেয়ারম্যান  মেবদের মন্বদয় প্রমলক্ষ্র্ প্রোন েরদে। 

র্ফআযর্র্র্ফয িরভান কাম ডক্রভ আবযা সুাংতবাবফ ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ ল্লী অঞ্চবরয ভানফ ম্পদ উন্নয়ন , উৎাদন বৃর্দ্ধ , 

ল্লীয িভতা বৃর্দ্ধবত অফদান যাখায রবিে ভর্িত উবযাবগয ভাধ্যবভ ল্লী ভানফ াংগঠন সৃর্ি , প্রর্িণ প্রদান , পু ুঁর্জ গঠন , 

ঋণ র্ফতযণ , ঋণ আদায় ল্লী বেয প্রাবযয রবিে র্ফণন াংবমাগ স্থাবন র্ফআযর্র্র্ফ দবি গ্রণ কবযবে। এোো 

র্ফযভান ভস্যাভ র্নযবন প্রভের্ি র্নব ডয কাম ডক্রভ ব্যফস্থানা দ্ধর্ত প্রফতডন , ইউর্নয়ন ম ডাবয় ল্লী উন্নয়ন কাম ডক্রভ 

ভিয়াধন পল্লী পমরদবা বৃমদ্ধেদল্প মবআরমিমব  র্যকেনা গ্রর্ েদরদে।  আাকযা মায় গৃীত দবিবয ভাধ্যবভ 

অতীবতয ভত বর্ফষ্যবত মবআরমিমব পল্লী উন্নয়দন প্রনতৃত্বস্থানীয় ভূর্ভকা যাখবত িভ বফ।  
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2. রূকল্প (Vision), অখ্বরক্ষ্য (Mission), শকৌরগত উদেে এফাং কাম ডাফরী 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 রূকল্প (Vission): 

“ভানফ াংগঠন খ্বখ্িক উন্নত ল্লী” 

 

2.2 অখ্বরক্ষ্য (Mission): 

 

স্থানীয় জনবগাষ্ঠীবক াংগঠিত কবয প্রর্িণ, 

ভরধন সৃজন, আধুর্নক প্রভের্ি,র্ফযভান 

সুবমাগ  ম্পবদয ভর্িত ব্যফস্থানায 

ভাধ্যবভ আত্মর্নবডযীর ল্লী। 
 

২.৪ কাম ডাফর্র (Functions): 

 আনুষ্ঠার্নক  অনানুষ্ঠার্নক ভানফ 

াংগঠন সৃর্ি; 

 ভানর্ফক  দ িতা উন্নয়ন 

প্রর্িণ; 

 উকাযববাগীবদয ভরধন সৃর্ি   

ব্যফস্থানা; 

 কৃর্ল ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ র্ফতযণ  

ব্যফস্থানা; 

 র্ফর্বন্ন অাংীজনবদয 

(Stakeholder) ভাবে ল্লী 

উন্নয়ন কাম ডক্রবভয ভিয়াধন; 

 ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্রে র্ফবভািন 

র্ফলয়ক উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন; 

 গ্রাভীণ প্রনতৃবত্বয র্ফকা  নাযীয 

িভতায়ন; 

 কৃর্লয উৎাদনীরতা বৃর্দ্ধয 

রবিে প্রিমি  অন্যান্য 

আধুর্নক কৃর্ল প্রভের্ি স্তান্তয  

ম্প্রাযণ এফাং অপ্রধান স্য 

উৎাদবন ায়তা; 

 সুপরববাগীবদয উৎার্দত বেয 

র্ফণন াংবমাগ স্থাবনয ভাধ্যবভ 

ল্লী উৎাদন বৃর্দ্ধ  ল্লী বেয 

প্রায; 

 স্থানীয় উন্নয়বন জনগবনয 

অাংগ্রবণয  সুবমাগ সৃর্ি  এফাং 

জার্তগঠনভরক র্ফর্বন্ন দপ্তবযয 

াবথ গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীয াংবমাগ 

স্থান  প্রদত্ত প্রফায ভিয়। 

 

 

 

2.3 শকৌরগত উদেেভ (Strategic 

Objectives): 

 

 দস্যবদয আর্থ ডক প্রফাভুর্ি; 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

 কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধবত আধুর্নক 

প্রভের্িয ম্প্রাযণ; 

 ল্লীয দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয িভতা 

উন্নয়ন; 

 ল্লীয জনগবনয কভ ডাংস্থান সৃর্ি। 
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৩. ফািংরাসদ ল্লী উন্নয়ন মফাড ঘ (হফআযহডহফ) প্রহতষ্ঠা ও হযচারনা ল ঘদ  

বাাংাদেল পল্লী উন্নয়ন ববাি ণ  (মবআরমিমব) গ্রামীর্ েমরদ্র্ জনগদর্র আর্ ণ -ামামজে উন্নয়দনর োদজ মনদয়ামজত রোদরর 

অন্যতম গুরুত্বপূর্ ণ ববাোনোরী াংস্থা মদদব স্বািীনতা পরবতী ময় বর্দে মনরমবমেন্নভাদব োজ েদর যাদে। অমভজ্ঞতার  

েম ণপমরমির মেে বর্দে মবআরমিমব পল্লী উন্নয়ন  োমরদ্র্য মবদমােদন  এেে বৃত্তম রোমর প্রমতষ্ঠান। াে এর েলদে প্রবমতণত 

এবাং ব্যাপেভাদব প্রলাংমত ‘কুমমল্লা মদি’ বাস্তবায়দনর দক্ষ্য মমন্বত পল্লী উন্নয়ন েম ণসূমে (আইআরমিমপ) গ্রর্ েরা য়। 

পল্লী উন্নয়দন আইআরমিমপ’র ফতা, অবোন  গুরুত্ব মূল্যায়ন েদর ১৯৮২ াদর ৯ মিদম্বর Bangladesh Rural 

Development Board Ordnance, 1982 (অধ্যাদেল নাং-৫৩, ১৯৮২ মি.) এর মাধ্যদম রোমর প্রমতষ্ঠান 

মদদব মবআরমিমব প্রমতমষ্ঠত য়।  

াংমবিান (পঞ্চেল াংদলািন) আইন, ২০১১ (২০১১ দনর ১৪ নাং আইন) দ্বারা ১৯৮২ াদর ২৪ মাে ণ দত  ১৯৮৬ াদর ১১ 

নদভম্বর পয ণন্ত ম বয়র মদধ্য ামমরে ফরমান দ্বারা জামরকৃত অধ্যাদেলমূদর অনুদমােন  মর্ ণন াংক্রান্ত গর্প্রজাতন্ত্রী 

বাাংাদেদলর াংমবিাদনর েতুর্ ণ তপমলদর ১৯ অনুদেে মবলুপ্ত য় এবাং মমভ আমপ নাং ৪৮/২০১১ বত সুপ্রীমদোদে ণর আমপ 

মবভাগ ের্তণে প্রেত্ত রাদয় ামমরে আইনদে অাাংমবিামনে বঘা র্াপূব ণে উার ববিতা প্রোনোরী াংমবিান (প্তম াংদলািন) 

আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ দনর ১নাং আইন) বামত বঘামত য়ায় উি অধ্যাদেলমূদর োয ণোমরতা বাপ পায়। তাই , ২০১৩ 

দনর ৭নাং আইন দ্বারা উি অধ্যাদেলমূদর মদধ্য েমতপয় অধ্যাদেল োয ণের রাখা য় এবাং অধ্যাদেলমূদর আবশ্যে তা  

প্রামিেতা পয ণাদােনা েদর রোর আবশ্যে মবদবমেত অধ্যাদেলমূ ে বেে -বাল্ডার  াংমিষ্ট ে মন্ত্রর্ায়  

মবভাদগর মতামত গ্রর্ েদর প্রদয়াজনীয় াংদলািন  পমরমাজণনক্রদম বাাংায় নূতন আইন প্রর্য়দনর মদ্ধান্ত গ্রর্ েদর। ব 

আদাদে ামমরে লানামদ জামরকৃত এ অধ্যা বেলটি াংদলািন  পমরমাজণনক্রদম নূতন আইন আোদর বাাংা ভাায় 

প্রর্য়দনর প্রমক্রয়া শুরু য়। গত 07 ভাচ ড, 2018 খ্র. তাখ্যদখ  উক্ত অধ্যাদদ যখ্তক্রদভ ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ড আইন, 

২০১৮ এয শগদজট প্রকাখ্ত য়। 

  

 

3.1 খ্যচারনা ল ডদ 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ড আইন, ২০১৮ অনুমায়ী খ্যচারনা ল ডদ খ্নম্নরূ:  

ক্রিঃ নাং ল ডদ খ্ফফযণ দফী াংখ্যা 

০১ ভাননীয় ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়  ভন্ত্রণারয় শচয়াযম্যান ০১ 

02 ভাননীয় প্রখ্তভন্ত্রী ফা উ-ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 
বাই- 

শচয়াযম্যান 
01 

০3 খ্চফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় খ্ফবাগ দস্য ০১ 

04 দস্য, খ্যকল্পনা কখ্ভন (ল্লী উন্নয়ন খ্ফলয়ক দাখ্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা) দস্য 0 

05 ভাখ্যচারক, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডখ্ভ, কুখ্ভল্লা।  দস্য 01 

06 ভাখ্যচারক, ল্লী উন্নয়ন একাদডখ্ভ, ফগুিা। দস্য 01 

07 ভাখ্যচারক, ফঙ্গফন্ধু দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন ও ল্লী উন্নয়ন একাদডখ্ভ।  দস্য 01 

08 খ্নফন্ধক ও ভাখ্যচারক, ভফায় অখ্ধদপ্তয।  দস্য 01 

09 
কৃখ্ল খ্ফবাগ, ভৎস্য ও প্রাখ্ণম্পদ খ্ফবাগ, অথ ড  খ্ফবাগ, এফাং স্থানীয় যকায 

খ্ফবাদগয ভেগ্ম-খ্চফ দভম ডাদায খ্নদম্ন নয় এভন একজন কভ ডকতডা  

 

দস্য ০4 

10 
উদজরা শকন্দ্রীয় ভফায় খ্ভখ্ত  ফা থানা শকন্দ্রীয় ভফায় খ্ভখ্তয  জাতীয় 

শপডাদযশনয শচয়াযম্যান 
দস্য ০1 

11 
উদজরা শকন্দ্রীয় ভফায় খ্ভখ্ত  ফা থানা শকন্দ্রীয় ভফায় খ্ভখ্তদক আখ্থ ডক 

ায়তা প্রদানকাযী প্রধান প্রখ্তষ্ঠাভ ইদত যকায কর্তডক ভদনানীত দস্য 
দস্য ০1 

১2 ভাখ্যচারক, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ড দস্য-খ্চফ ০১ 
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4. াাংগঠখ্নক কাঠাদভা: 

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কর কাম ডক্রভ ভাখ্যচারদকয াখ্ফ ডক তত্ত্বাফধাদন খ্যচাখ্রত য়। প্রধান কাম ডারয় ও ভাঠ কাম ডারয় ম্বখ্রত ‘খ্ি-

স্তয’ খ্ফখ্ষ্ট প্রাখ্নক ব্যফস্থায ভাধ্যদভ কর কাম ডক্রভ ফাস্তফায়ন কযা য় । দযজখ্ভন খ্ফবাদগয াখ্ফ ডক তত্ত্বাফধাদন  ভাঠ 

ম ডাদয়য কাম ডক্রভ খ্যচাখ্রত য় । ভাঠ ম ডাদয়য কাম ডারদয়য ভদধ্য যদয়দছ শজরাদপ্তয ও উদজরা দপ্তয। উদজরা দপ্তয  ভাঠ 

ম ডাদয় কাম ডক্রভ ফাস্তফায়ন ও যাখ্য জনগদণয শফা প্রদান কদয । দযদপ্তয ও উদজরা দপ্তদযয ভদধ্য শতুফন্ধন খ্দদফ কাজ 

কদয শজরাদপ্তয। খ্ফবাগীয় ম ডাদয় খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য দপ্তয সৃজদনয কাম ডক্রভ চরভান যদয়দছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

হফ.দ্র্: ফািংরাসদ ল্লী উন্নয়ন মফাড ঘ আইন, ২০১৮ অনুমায়ী হফবাগীয় দপ্তসযয মট-আ অনুসভাদসনয কাজ চরসছ।

4.1 দয দপ্তয 

র্ফআযর্র্র্ফ’য দযদপ্তয  ঢাকায় অফর্স্থত । দযদপ্তবয  বযজর্ভন র্ফবাগ, প্রান 

র্ফবাগ, অথ ড  র্াফ র্ফবাগ, র্যকেনা র্ফবাগ এফাং প্রর্িণ র্ফবাগ প্রভাে ৫টি 

র্ফবাগ যবয়বে। প্রর্তটি র্ফবাগ একজন র্যিারবকয প্রনতৃবত্ব র্যিার্রত য়। 

ভেগ্মর্যিারক, উর্যিারক, কাযী র্যিারক  অন্যান্য কভ ডিার্যবৃন্দ  

র্যিারকবদয র্ফবাগ র্যিারনায় ায়তা কবযন । এোো দযদপ্তবয  

র্ফআযর্র্র্ফ কতৃডক ফাস্তফায়নাধীন র্ফর্বন্ন প্রকে/কভ ডসূর্িভবয আরাদা দপ্তয 

যবয়বে। 

4.2 শজরা দপ্তয 

শদদয ৬৪টি প্রাখ্নক শজরায় খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য শজরাদপ্তযভ অফখ্স্থত। 

শজরাদপ্তদযয প্রধান খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন কদযন একজন উখ্যচারক। তাঁদক 

দমাখ্গতা কদযন একজন উপ্রকল্প খ্যচারক (৩০ টি শজরায়), একজন 

খ্াফযক্ষ্ক ও অন্যান্য কভ ডচাখ্যবৃি। শজরাদপ্তযভদয প্রধান কাম ডক্রভ দরা শজরা 

প্রান ও শজরা ম ডাদয় অন্যান্য জাখ্ত  গঠনভরক প্রখ্তষ্ঠাদনয াদথ ভিয়াধন, 

শজরায ফাখ্ল ডক কভ ডখ্যকল্পনা প্রস্তুত , উদজরাদপ্তদযয কাম ডক্রভ  ভিয়, তদাযখ্ক ও 

খ্যফীক্ষ্ণ অন্যান্য কাজ এফাং দযদপ্তয ও উদজরাদপ্তদযয ভদধ্য শতুফন্ধন 

খ্দদফ কাজ কযা ।  

4.3 উদজরা দপ্তয 

শদদয প্রাখ্নক খ্ফন্যাদয ফ ডখ্নম্ন স্তয উদজরাদত খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য উদজরা দপ্তয 

অফখ্স্থত। ফতডভাদন খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য উদজরা দপ্তদযয াংখ্যা ৪৯2 টি। উদজরা দপ্তদযয 

প্রধান খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন কদযন উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা (ইউআযখ্ডও)। 

ইউআযখ্ডওদক াখ্ফ ডক দমাখ্গতা কযায জন্য যদয়দছ কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা 

(এআযখ্ডও), খ্াফযক্ষ্ক ও খ্ফখ্বন্ন প্রকল্প/কভ ডসুখ্চয কভ ডচাখ্যবৃি। উদজরা দপ্তদযয 

প্রধান কাজ  দরা স্থানীয় ম ডাদয় জন অাংীদাখ্যত্বভরক কভ ডখ্যকল্পনা প্রণয়ন, 

দযদপ্তদযয খ্নদদ ডনা  শভাতাদফক খ্ফখ্বন্ন প্রকল্প/কভ ডসূখ্চ ভাঠ ম ডাদয় ফাস্তফায়ন, 

স্থানীয় প্রান, জাতীগঠনভরক খ্ফখ্বন্ন খ্ফবাগ/াংস্থা, স্থানীয় যকায ও খ্ফআযখ্ডখ্ফয 

ভদধ্য ভিয়াধন। 



17 

 

4.4 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য জনফর কাঠাদভা 
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5. এক নজদয খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য অজডনভ 

 হফআযহডহফ’য কাম ডক্রভ মূরতোঃ ভাঠসকন্দ্রীক। ভাঠ ম ঘাসয় হফআযহডহফ হভহত/দর গঠন, দস্য অন্তর্ভ ঘহি, ঞ্চয় জভা, ময়ায আদায়, 

ঋণ ায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এফিং হফআযহডহফ’য দয দপ্তয, মজরাদপ্তয, উসজরাদপ্তয ও হনজস্ফ প্রহযণ প্রহতষ্ঠান/মকসন্দ্রয 

ভাধ্যসভ হফহবন্ন ধযসণয প্রহযণ প্রদান কযা সয় থাসক। এছািা অন্যান্য যকাযী/মফযকাযী প্রহতষ্ঠান হফহবন্ন মদস 

কভ ঘকতঘা/কভ ঘচাযী ও সুপরসবাহগসদযসক প্রহযসণ মপ্রযণ কযা সয় থাসক। এ কর মযসে ২০১৮-১৯ অথ ঘফছসযয অজঘন হনম্নরূ: 

 

ক্রিঃ নাং কাম ডক্রদভয ধযন ও নাভ 2018-19 অগ্রগখ্ত 

 

30 জুন, 2019 ম ডন্ত 

খ্স্থখ্ত ক) াংগঠখ্নক কাম ডক্রভ 

1 ভানফ াংগঠন (াংখ্যা) (খ্ভখ্ত ও দর) 1,888 1,79,553 

২ দস্য (জন) 85,292 55,86,769 

খ) দস্যদদয খ্নজস্ব তখ্ফর সৃখ্ষ্ট এফাং ঋণ কাম ডক্রভ: 

৩ শয়ায ভরধন                     (রক্ষ্ টাকা)  1,220.02 14,১৮২.27 

৪ ঞ্চয় আভানত                   (রক্ষ্ টাকা)  5,626.99 64,595.95 

৫ ঋণ খ্ফতযণ                       (রক্ষ্ টাকা)  1,28,240.67 16,80,457.83 

৬ ঋণ আদায়                        (রক্ষ্ টাকা)  1,24,131.89 15,24,498.29 

৭ ঋণ গ্রীতা দস্য                (জন) 4,31,312 66,20,252 

গ) প্রখ্ক্ষ্ণ (সুপরদবাগী) 

৮ দক্ষ্তা উন্নয়ন 62,862 17,09,841 

৯ ভানখ্ফক উন্নয়ন 2,31,538 21,23,368 

ঘ) ম্প্রাযণ 

১০ বৃক্ষ্ শযাণ                            (রক্ষ্  টি) 18.70 2,593.78 

১১ ভৎস্য চাল                            (রক্ষ্  টি) 385.50 4,991.99 

১২ গৃাখ্রত শুাখ্খয টকা         (রক্ষ্ টি) 6.32 3,231.40 

১৩ উন্নত চুখ্ল্ল স্থান                     (রক্ষ্ টি)  0.18 5.25 

১৪ জরাফি ায়খানা                    (রক্ষ্  টি) 0.87 23.47 

১৫ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা  (াংখ্যা- খ্আযখ্ডখ্-৩) 2393 6,904 

হফআযহডহফ’য কাম ডক্রদভয ম ঘাসরাচনা বায় ভাননীয় প্রহতভন্ত্রী 
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7. ফাখ্ল ডক কভ ডম্পাদন চুখ্ক্ত 

   

যকায কর্তডক গৃীত রূকল্প 2021, শটকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা অজডন এফাং 2021 এয ভদধ্য ভধ্যভ আদয়য শদ ও 2041 এয ভদধ্য 

উন্নত শদ গঠদনয রদক্ষ্য স্বেতা ও জফাফখ্দখ্তা বৃখ্ি, ম্পদদয মথামথ ব্যফায খ্নখ্িতকযণ এফাং প্রখ্তষ্ঠাখ্নক ক্ষ্ভতা উন্নয়দনয 

জন্য 2014-2015 অথ ডফছয দত ফাখ্ল ডক কভ ডম্পাদন চুখ্ক্ত ও কভ ডম্পাদন ব্যফস্থানা িখ্ত চালু য়। তা যই ধাযাফাখ্কতায় 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন শফাদড ডয ভাখ্যচারক এফাং ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় খ্ফবাদগয খ্চদফয ভদধ্য 2019-2020 অথ ডফছদযয ফাখ্লক 

কভ ডম্পাদন চুখ্ক্ত স্বাক্ষ্খ্যত দয়দছ। এ ছািাও খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য শজরা ম ডদয়য উখ্যচারক ও খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ভাখ্যচারদকয ভদধ্য 

এফাং উদজরা ল্লী উন্নয়ন অখ্পায ও শজরা ম ডাদয়য উখ্যচারকদদয ভদধ্য ফাখ্ল ডক কভ ডম্পাদন চুখ্ক্ত স্বাক্ষ্খ্যত দয়দছ। 

স্বাক্ষ্খ্যত চুখ্ক্ত অনুাদয ২০১৯-২০২০ অথ ডফছদযয ফাস্তফায়ন কাম ডক্রভ চরভান যদয়দছ।  

 

হফগত  ১৯ জুন, ২০১9 হি. ভাহযচারক, হফআযহডহফ ও মজরা ম ঘাসয়য উহযচারকগসণয ভসধ্য ২০১৯-২০২০ অথ ঘফছসযয ফাহল ঘক 

কভ ঘিাদন চুহি স্বাযয অনুষ্ঠান। 
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7.1 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য 201৮-201৯ অথ ডফছদয ফা খ্ল ডক কভ ডম্পাদন চুখ্ক্তয রক্ষ্যভাত্রা অজডন, 201৯-20২০ অথ ডফছদযয রক্ষ্যভাত্রা এফাং 

20২০-202১ ও 202১-202২ অথ ডফছদযয প্রদক্ষ্ন খ্নম্নরূ: 

 

মকৌরগত 

উসেে 

মকৌর 

উসেসেয 

ভান 

কাম ডক্রভ কভ ডিাদন সূচক একক 

কভ ডস্পাদন 

সূচসকয ভান 

প্রকৃত অজডন 

20১৮-১৯ 

রযযভাত্রা 

হনণ ডয়ক ভান  

20১৯-20 

প্রসযন 

2020-২1 

প্রসযন 

২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

দস্যসদয 

আহথ ঘক 

মফার্ভহি 

৪২ দস্যসদয হনজস্ব 

মূরধন (ময়ায ও 

ঞ্চয়) বৃহি 

১.১.১ জভাকৃত ঞ্চয় শকাটি টাকা 6 29.50 32.00 33.00 34.00 

১.১.২ ক্রয়কৃত ময়ায শকাটি টাকা 5 4.20 4.50 4.52 4.55 

১.২ দস্যসদয ভাসঝ 

জ দতড ঋণ হফতযণ 
১.২.১ ঋণ গ্রীতা দস্য শকাটি টাকা 5 3.85 3.90 4.10 4.15 

১.২.২হফতযণকৃত ঋণ শকাটি টাকা 6 1065.00 1100.00 1110.00 1120.00 

১.২.৩ আদায়কৃত ঋণ শকাটি টাকা 5 1033.00 1050.00 1055.00 1060.00 

১.২.৪ ফাৎহযক ঋণ আদাসয়য ায % 3 97.34% 97.50% 97.50% 98% 

১.২.৫ মখরাী ঋসণয হযভান শকাটি টাকা 2 350.00 349.00 344.00 343.00 

১.৩ আয়ফধ ডনভরক 

কভ ডকাদে অিংগ্রন 
১.৩.১ আয়ফধ ডনমূরক কভ ডকাসন্ড 

হনসয়াহজত ভহরা 
জন রক্ষ্ 5 2.15 2.20 2.21 2.22 

১.৩.২ আয়ফধ ডনভরক কভ ডকাদে 

হনসয়াহজত পুরুল 
জন রক্ষ্ 5 1.63 1.70 1.60 1.65 

২. ভানফ 

িদ উন্নয়ন 

১৩ ২.১ ভফায় হভহত ও 

অনানুষ্ঠাহনক দসরয 

দস্যসদয ভাসঝ 

উদ্বুিকযণ 

আয়ফধ ডনভরক প্রহযণ 

প্রদান 

২.১.১ আয়ফধ ডনভরক প্রহযণ 

গ্রণকাযী উকাযসবাগীয িংখ্যা 
জন রক্ষ্ 5 0.25 0.26 0.27 0.28 

 ২.২ মহভনায 

কভ ডারায ভাধ্যসভ 

প্রচায/হফস্তায 

২.১.২ উদ্বুিকযণ মূরক প্রহযণ 

গ্রণকাযীয িংখ্যা 
জন রক্ষ্ 4 1.47 1.50 1.51 1.52 

2.1.3 দস্যদদয কভ ডাংস্থান সৃজন জন রক্ষ্ 2  0.45 0.48 0.50 

২.১.4  অকৃহল ণ্য হফনন টাকা রক্ষ্ 2 240.00 245.00 250.00 255.00 

২.1.5 আসয়াহজত মহভনায 

কভ ডারায িংখ্যা 
াংখ্যা 2 35 35 20 22 

৩.ল্লী 

জনসগাহষ্ঠয 

যভতা 

উন্নয়ন 

১২ ৩.১ ভফায় হভহত ও 

অনানুষ্ঠাহনক দসরয 

ভাধ্যসভ জনগনসক 

িংগঠিত কযা।   

৩.১.১ ভফায় হভহত হক্রয়কযণ াংখ্যা 4 500 600 700 800 

৩.১.২ গঠিত অনানুষ্ঠাহনক দর াংখ্যা 4 550 650 700 750 

3.2 ভৄখ্জফফল ড 

উরদক্ষ্য খ্ফদল 

কাম ডক্রভ অরুণ প্রাদতয 

তরুণ দর গঠন 

3.2.1 অরুণ প্রাদতয তরুণ দর গঠন াংখ্যা 2  60 64 60 

৩.3 িংগঠিত ভফায় 

হভহত অহডট ৩.3.১ অহডটকৃত প্রাথহভক ভফায় 

হভহত 
াংখ্যা 4 24,000 24,000 25,000 26,000 

3.3.2 অহডটকৃত প্রাথহভক ভফায় 

হভহতয ায 
% 2  60 65 65 

৪. ম্প্রাযণ 

মূরক কামক্রভ 

০৮ ৪.১ তদাযখ্ক কাম ডক্রভ 

খ্যদ ডন 

৪.২ ইউহহএভ 

৪.১.১ প্রাথখ্ভক খ্ভখ্ত/দর 

খ্যদ ডন 
াংখ্যা 4  2385 2400 2500 

৪.২.২ ভিয় বা াংখ্যা 4  700 725 750 
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8. খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য খ্ফবাগীয় কাম ডক্রভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য াভখ্গ্রক কাম ডক্রভ াঁচটি খ্ফবাদগয ভিদয় খ্যচাখ্রত 

দয় থাদক। এ ছািাও ভাখ্যচারদকয খ্নজস্ব দপ্তয যদয়দছ।  

 

 ভাখ্যচারক ভদাদদয়য দপ্তয 

 প্রান খ্ফবাগ 

 অথ ড খ্ফবাগ 

 দযজখ্ভন খ্ফবাগ 

 খ্যকল্পনা খ্ফবাগ 

 প্রখ্ক্ষ্ণ খ্ফবাগ 
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8.১ ভাখ্যচারদকয দপ্তয  

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য দযদপ্তয ল্লী বফদনয খ্িতীয় তরায় ভাখ্যচারদকয দপ্তয অফখ্স্থত। এ দপ্তদয ভাখ্যচারদকয একান্ত খ্চফ, 

একজন একান্ত কাযী, একজন কখ্ম্পউটায অাদযটয ও খ্তনজন অখ্প ায়ক ভাখ্যচারদকয কর কাদজ দমাখ্গতা কদয 

থাদকন। এছািা জনাংদমাগ ও ভিয় াখাটি যাখ্য ভাখ্যচারদকয খ্নয়ন্ত্রদণ কাম ড ম্পাদন কদয থাদক।  

 

8.2 জনাংদমাগ ও ভিয় াখা  

 

জনাংদমাগ ও ভিয় াখা ভাখ্যচারদকয খ্নয়ন্ত্রণ ও খ্নদদ ডনা অনুাদয একজন উখ্যচারদকয শনর্তদত্ব খ্যচাখ্রত য়। এ 

াখা শফাদড ডয দক্ষ্ ফখ্ ডভৄখী জনাংদমাগ এফাং খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য খ্ফখ্বন্ন খ্ফবাগ/াখায াদথ আন্তিঃদমাগাদমাগ শযদখ াখ্ফ ডক ভিয়দকয 

দাখ্য়ত্ব ারন কদয। জনাংদমাগ ও ভিয় াখা খ্নম্নফখ্ণ ডত কাম ডাখ্দ ম্পাদন কদয থাদক-  

 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য খ্যচারনা ল ডদদয বা আফাদন ভাখ্যচারক ভদাদয়দক ায়তা, কাম ডখ্ফফযণী প্রণয়ন ও শপ্রযণ; 

 দয দপ্তদযয ভাখ্ক ভিয় বা, শজরায উখ্যচারকগদণয দম্মরন এফাং  জাতীয় ও অবযন্তযীণ ম ডাদয় অনুখ্ষ্ঠত কর 

প্রকায বা অনুষ্ঠাদনয ব্যফস্থানা ও ভিয়; 

 াংফাদ ভাধ্যদভয াদথ শমাগাদমাগ যক্ষ্া ও ভিয় এফাং জাতীয় তদখ্নক খ্ত্রকায় প্রকাখ্ত খ্ফআযখ্ডখ্ফ াংক্রান্ত  কর 

প্রকায াংফাদ/তে াংগ্র ও াংযক্ষ্ণ; 

 জাতীয় াংদদয খ্ফখ্বন্ন প্রদেয জফাফ ততখ্য ও শপ্রযণ এফাং খ্ফখ্বন্ন ভন্ত্রণারয় ম্পখ্কডত স্থায়ী কখ্ভটিয বায খ্িান্ত 

ফাস্তফায়দনয অগ্রগখ্তয প্রখ্তদফদন ততখ্য ও শপ্রযণ; 

 ভন্ত্রণারসয় অনুখ্ষ্ঠত ভাখ্ক ভিয় বায কাম ডত্র ততখ্য এফাং াংখ্িষ্ট খ্ফবাদগ শপ্রযণ; 

 তে অখ্ধকায আইদনয আওতায় তে যফযাদয শপাকার দয়ন্ট খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন; 

 শুিাচায শকৌর ফাস্তফায়দনয রদক্ষ্য শপাকার দয়ন্ট খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন; 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য অনরাইন খ্নউজদরটায “খ্ফআযখ্ডখ্ফ ই-বুদরটিন” ম্পাদনা ও প্রকা।  

 

 

 

হফআযহডহফ দয দপ্তসয ভাহক ভন্বয় বা 
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9. প্রান খ্ফবাগ 
 

প্রান খ্ফবাদগয অন্যতভ কাজ  দরা খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য াাংগাঠখ্নক কাঠাদভায আওতায় ভানফম্পদ খ্যকল্পনা (Human 

Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্যফস্থানা । দ সৃজন , খ্নদয়াগ, দদান্নখ্ত, ফদখ্র , খ্দরকন শগ্রড/টাইভদের প্রদান , চাকুখ্য 

স্থায়ীকযণ, ভন্ত্রণারদয় প্রাখ্নক খ্ফলদয় খ্ফখ্বন্ন প্রখ্তদফদন শপ্রযণ ইতযাখ্দ কাম ড ম্পাদন  প্রান খ্ফবাদগয আওতায় ম্পাখ্দত দয় 

থাদক। এ খ্ফবাদগ একটি অনুখ্ফবাদগয আওতায় াদ ডাদনর াখা ও াধাযণ খ্যচম ডা াখা নাদভ ২টি াখা যদয়দছ। খ্যচারক 

(প্রান) খ্ফবাদগয প্রধান এফাং একজন  ভেগ্মখ্যচারদকয অধীদন দুইজন উখ্যচারক  দুইটি াখায দাখ্য়ত্ব ারন কদযন । 
উখ্যচারকদদয ায়তা কযায জন্য াখাভদ যদয়দছ কাযী খ্যচারক ও অন্যান্য কভ ডচাখ্যবৃি। প্রান খ্ফবাদগয াখা 

খ্বখ্িক উদল্লখদমাগ্য কাম ডক্রভ খ্নম্নরূিঃ 
 

 

9.1  াদ ডাদনর াখা 
 

 কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয খ্নদয়াগ, ফদরী, দদান্নখ্ত, চাকুখ্য স্থায়ীকযণ ও শগ্রদডন তাখ্রকা াংক্রান্ত কাম ডক্রভ ; 

 কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয টাইভদের, খ্দরকন শগ্রড ও উচ্চতয শগ্রড প্রদান াংক্রান্ত কাম ডক্রভ; 

 আইন/খ্ফখ্ধ, চাকুখ্য প্রখ্ফধানভারা াংক্রান্ত খিা প্রণয়ন কাম ডক্রভ; 

 প্রাখ্নক খ্ফন্যা, স্তযখ্বখ্িক াংযক্ষ্ণ ও স্থায়ীকযণ, দ সৃজন প্রভৃখ্ত ভন্ত্রণারদয়য াদথ ত্র শমাগাদমাগ ; 

 জনফর াংক্রান্ত খ্ফখ্বন্ন প্রখ্তদফদন প্রণয়দনয য াংখ্িষ্ট ভন্ত্রণারয়, দপ্তয ও াংস্থায় শপ্রযণ ; 

 কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয খ্ক্ষ্া, খ্ফদদ ভ্রভণ, ছুটি, শনন াংক্রান্ত আদদ জাখ্য ; 

 কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয ফাখ্ল ডক শগানীয় প্রখ্তদফদন ও চাকুখ্যকারীন তে াংগ্র ; 

 কল্যাণ তখ্ফর, খ্যফায খ্নযািা তখ্ফর, শগাষ্ঠীফীভা াংক্রান্ত প্রাখ্নক কাম ডাখ্দ ম্পাদন। 

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় জনফর (30  জুন,২০১৯ ম ডন্ত) 

ক্রিঃ 

নাং 

অনুদভাখ্দত দদয নাভ অনুদভাখ্দত দদয 

াংখ্যা  

কভ ডযত াংখ্যা 

 

শূণ্য দদয াংখ্যা 

 

1 ভাখ্যচারক 1 1 0 

2 খ্যচারক 6 5 1 

3 ভেগ্মখ্যচারক/খ্খ্নয়য অনুদদষ্টা 10 0 10 

4 উখ্যচারক/অনুদদষ্টা 92 76 13 

5 উ-প্রকল্প খ্যচারক/খ্ডখ্খ্ড 30 16 10 

6 কাযী খ্যচারক 39 39 6 

7 উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা 494 337 120 

8 ম্যাদনজায 1 0 1 

9 রাইদেখ্যয়ান 2 1 1 

10 আখ্্ট ডে 2 2 0 

11 কাযী শপ্রাগ্রাভায 1 0 0 

12 কাযী শভইনদটন্যান্প ইখ্িখ্নয়ায 1 1 0 

13 কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা 607 371 187 

14 গদফলণা কভ ডকতডা 6 5 1 

15 গদফলণা কাযী 1 0 1 

16 প্রাখ্নক কাভ খ্াফযক্ষ্ণ কভ ডকতডা 5 4 1 

17 খ্াফযক্ষ্ণ কভ ডকতডা 1 0 1 

18 উকাযী প্রদকৌরী 5 0 1 

19 কযাদভযাম্যান 1 0 1 

20 খ্াফযক্ষ্ক 644 488 149 

21 কাযী আটি ডে 1 0 1 

22 শকয়াযদটকায 2 2 0 

23 লাঁটখ্রখ্কায কাভ কখ্ম্পউটায অাদযটয 12 12 0 

24 গদফলণা অনুন্ধানকাযী/খ্যাংখ্যান কাযী 5 4 1 

25 উচ্চভান কাযী (ইউখ্ডএ) 28 14 9 

26 অখ্ডটয 8 0 7 

27 খ্াফ কাযী 42 34 8 

28 রাইদেযী কাযী 1 1 0 

29 কযাখ্য়ায 2 1 1 

30 শাদের সুায 2 2 0 
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31 প্রধান প্রখ্ক্ষ্ক 1 0 1 

32 প্রখ্ক্ষ্ক 2 2 0 

33 ভাঠ াংগঠক 400 349 33 

34 লাঁট ভৄদ্র্াক্ষ্খ্যক কাভ কখ্ম্পউটায অাদযটয 14 12 2 

35 াউে শটকখ্নখ্য়ান 1 1 0 

36 ড্রাপটম্যান 2 1 1 

37 অপদট খ্প্রখ্ন্টাং অাদযটয 1 0 1 

38 অখ্প কাযী কাভ কখ্ম্পউটায ভৄদ্র্াক্ষ্খ্যক/ 

কখ্ম্পউটায অাদযটয/ডাটা এখ্ন্ট্র অাদযটয 

83 61 19 

39 প্রুপখ্যডায 1 0 1 

40 কযা যকায 1 1 0 

41 শটখ্রদপান অাদযটয 3 1 2 

42 ইদরখ্িখ্য়ান 2 1 1 

43 শোযখ্কায 2 1 1 

44 হিন খ্প্রখ্ন্টাং কাযী 1 1 0 

45 ড্রাইবায 50 46 4 

46 কযাদপদটখ্যয়া ম্যাদনজায 1 1 0 

47 াম্প অাদযটয 1 0 1 

48 ডাকডরুভ কাযী 1 1 0 

49 ডুখ্প্লদকটিাং শভখ্ন  অাদযটয 2 2 0 

50 শডকুক/প্রধান ফাবুখ্চ ড 1 1 0 

51 দপ্তযী 1 1 0 

51 কাযী কুক/কাযী ফাবুখ্চ ড 1 0 1 

52 াম্প ড্রাইবায 1 1 0 

53 অখ্পায়ক/খ্নযািাপ্রযী/ফাতডাফাক/খ্যেন্নক

ভী(দপ্তযী/এভএরএএ/খ্য়ন/দাদযায়ান/ম্যাদিায/

নাইটগাড ড/ভারী/সুইায)  

290 210 80 

54 আউট শাখ্ ডাং 495 0 495 

 শভাট 3,406 2,109 1,297 
 

 

চাকুযী স্থায়ীকযণ 
 

ক্রখ্ভক নাং দদয নাভ াংখ্যা 

1 কাযী খ্যচারক/উদজরা ল্লী উন্নয়ন অখ্পায 51 

2 কাযী ল্লী উন্নয়ন অখ্পায 56 

3 উ-কাযী প্রদকৌরী 01 

4 খ্াফ যক্ষ্ক 155 

5 খ্াফ কাযী 01 

6 গদফলণা অনুন্ধানকাযী 01 

7 শেদনাগ্রাপায কাভ কখ্ম্পউটায অাদযটয 01 

8 অখ্প কাযী কাভ কখ্ম্পউটায অাদযটয 01 

9 গািী চারক 03 

10 অখ্প ায়ক 07 

 শভাট 277 

 

২০১8-১9 ফছদযয  কাম ডক্রভ   

ক্রোঃ নাং কাম ডক্রভ দদয নাভ াংখ্যা ভন্তব্য 

1 দ সৃজন 1 

2 

3 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা 

কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা 

খ্াফ যক্ষ্ক 

04 

04 

04 

 

 শভাট 12  
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9.1.1  শনন (প্রান) উাখা     
 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয শনন াংক্রান্ত মাফতীয় কাম ডাখ্দ ম্পাদন; 

 কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয কল্যাণ তখ্ফর, খ্যফায খ্নযািা তখ্ফর, শগাষ্ঠীফীভা াংক্রান্ত প্রাখ্নক কাম ডাখ্দ ম্পাদন; 

201৮-201৯ অথ ডফছদযয শনন উাখায কাম ডক্রদভয অগ্রগখ্ত খ্নম্নরূ: 

 

ক্র. নাং দফী খ্আযএর এয আদদ জাযী শনন খ্নষ্পখ্ি 

1 ভেগ্মখ্যচারক 1 7 

2 উখ্যচারক 2 7 

3 উ-প্রকল্প খ্যচারক 0 6 

4 কাযী খ্যচারক/ইউআযখ্ডও 30 51 

5 কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা 34 43 

6 খ্াফ যক্ষ্ক 0 2 

7 উচ্চভান কাযী/অখ্প কাযী 7 3 

8 অখ্ডটয 1 0 

9 ভাঠ াংগঠক 11 24 

10 অখ্প ায়ক 19 18 

11 ড্রাইবায 0 2 

শভাট 107 163 

 

হফআযহডহফ’য ভাহযচারক ভদাদয় কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয ভদধ্য শনদনয শচক প্রদান কযদছন। 
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9.1.2  শৃাংখরা উাখা 

 

 অখ্প শৃাংখরা ফজায় যাখায স্বাদথ ড শৃাংখরাজখ্নত কাম ডক্রভ গ্রণ, খ্ফবাগীয় ভাভরা রুজু ও খ্নষ্পখ্িকযণ; 

 আদারদত খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য দক্ষ্ ও খ্ফদক্ষ্ দাদয়যকৃত খ্ফখ্বন্ন ভাভরা ও আখ্র শভাকেভাভ খ্নষ্পখ্ি ; 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কর কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয ফাখ্ল ডক শগানীয় প্রখ্তদফদন (এখ্আয) াংগ্র ও াংযক্ষ্ণ, এয ত্রুটি খ্ফচুযখ্ত খ্চখ্িত 

ও এতদাংক্রান্ত কাম ডাখ্দ ম্পাদন; 

 দদান্নখ্ত/খ্দরকন শগ্রড/টাইভ শের প্রদাদনয শক্ষ্দত্র এখ্আয াংক্রান্ত মাফতীয় তোখ্দ াদ ডাদনর াখাদক যফযা কযা।  

 

২০১8-১9 ফছদযয শৃঙ্খরা াখায কাম ডক্রশভয অগ্রগখ্ত:                 

                                                                                   

ক্রিঃ 

নাং 

ভাভরায ধযণ ২০১8-১9 দনয 

ভাভরা দাদয়য 

াংখ্যা 

২০১8-১9দনয 

ভাভরা খ্নষ্পখ্িয 

াংখ্যা 

৩০-০৬-১9 তাখ্যখ ম ডন্ত অখ্নষ্পন্নকৃত 

ভাভরা াংখ্যা 

1 আদারদত ভাভরা  22 6 147 

2 খ্ফবাগীয় ভাভরা  12 41 22 

 শভাট 34 47 169 

 

 

9.2 াধাযণ খ্যচম ডা াখা  

 

 কর ভৄদ্র্ণ কাজ ও যফযা, ভখ্নাযী দ্র্ব্য, আফাফত্র, তফদুযখ্তক যিাভাখ্দ ক্রয়,  শভযাভত ও াংযক্ষ্ণ; 

 কভ ডচাখ্যবৃদিয ফাৎখ্যক খ্রবাখ্যজ যফযা, খ্ফখ্বন্ন ক্রয়-খ্ফক্রয় াংক্রান্ত শটোয কখ্ভটিয বা আদয়াজন; 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয গৃখ্নভ ডাণ ও শভাটযাইদকর ক্রয় ঋণ প্রখ্ক্রয়াকযণ; 

 কভ ডকতডাবৃদিয দাপ্তখ্যক শটখ্রদপান াংদমাগ, অখ্প কক্ষ্ ফযাে, াখ্ন ও খ্ফদুযৎ খ্ফর খ্যদাধ ; 

 ল্লীবফদনয কক্ষ্ বািা প্রদান ল্লীকানন আফাখ্ক কভদপ্লদক্সয ফাা ফযাে/ফাখ্তর ও যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ; 

 দয দপ্তদযয ক্রয় খ্ফক্রয় ও শজরা দপ্তদযয ফাখ্িবািা াংক্রান্ত প্রাখ্নক অনুদভাদন; 

 

9.2.1  মানফান উাখা         
 

 ফাদজট ফযাে অনুমায়ী খ্ফখ্বন্ন ধযদনয মানফান ক্রয়, যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ও শভযাভতকযণ; 

 কভ ডকতডাদদয ভদধ্য মানফান ফযাে; 

 মানফাদনয ঠিক ব্যফায ও প্রদয়াজনীয় জ্বারানী যফযা; 

 

9.2.2 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য স্থাফয ম্পদ 

9.2.2.1 দযদপ্তয ও ঢাকা ভানগদয অফখ্স্থত ম্পখ্ি/স্থানা 

 

ক্রিঃ নাং দপ্তদযয নাভ/অফস্থান অফকাঠাদভযা খ্ফফযণ জখ্ভয খ্যভাণ ভন্তব্য 

১ দয কাম ডারয়, ৫ কাওযান ফাজায, ঢাকা। ৭ তরা বফন ০.৩ একয কর জায়গায 

খাজনা ারনাগাদ 

খ্যদাধ 

২ ল্লী কানন, উিযা ভদডর টাউন। ৮টি আফাখ্ক বফদন 

১৩৮টি ফ্ল্যাট। 
১.৩৫ একয 

৩ যাভপুযা, ঢাকা (খ্ফটিখ্ব বফন ও াখ্তযখ্ঝর 

াংরগ্ন), শভৌজা-উরন। 
খাখ্র জখ্ভ ৭.৬৩ একয 
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9.2.2.2 শজরায় অফখ্স্থত ম্পখ্ি/স্থানা 

 

ক্রিঃ 

নাং 

দপ্তদযয নাভ/ 

অফস্থান 
জখ্ভয খ্যভাণ 

অকাঠাদভায খ্ফফযণ 

অখ্প খ্ফখ্ল্ডাং োপ শকায়ডাট ডায গুদাভ ও অন্যান্য 

১ টুয়াখারী ০.৭৭ একয এক তরা বফন - ইউটিইউ বফন 

২ যাজাী ০.৩5 একয - - - 

৩ টাঙ্গাইর ভখ্রা 

উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 

শকন্দ্র 

৩.১৬ একয এক তরা বফন-১টি 

দুই তরা বফন-২টি 

োপ শকায়াট ডায-১টি - 

৪ শনায়াখারী ল্লী 

উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 

শকন্দ্র 

0.80 একয খ্তন তরা বফন-১টি োপ শকায়াট ডায-৩টি অখ্ডদটাখ্যয়াভ-১টি 

কযাখ্ন্টন-১টি 

৫ কুখ্ভল্লা ১.০০ একয দুই তরা বফন-১টি - - 

৬ পখ্যদপুয ০.১০ একয দুই তরা বফন-১টি - - 

৭ শবারা ২.৮৭ একয খ্তন তরা বফন-১টি দুইতরা বফন-২টি দুইতরা ফাাংদরা-১টি 

৮ খ্ফআযখ্ডটিআই, 

খ্দরট 

১০.৬২ একয প্রাখ্নক বফন-২টি 

শাদের বফন-৪টি 

আফাখ্ক বফন-৫টি অখ্ডদটাখ্যয়াভ-১টি 

কযাদপদটখ্যয়া-১টি ও 

ভখ্জদ-১টি 

 

9.2.2.3 উদজরায় অফখ্স্থত ম্পখ্ি/স্থানা 

 

ক্রিঃ 

নাং 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয খ্ফফযণ 

াংখ্যা/খ্যভাণ কাঠাদভায ধযন 

১ খ্ফখ্বন্ন উদজরায় জখ্ভয খ্যভাণ ৫৭.২৭ একয  

২ অখ্প বফন ৩৮৮টি এক তরা বফন ২৯৬টি, দুই তরা বফন ৯১টি 

ও খ্তন তরা বফন ১টি। 

৩ ইউটিইউ ১৮টি দুই তরা বফন ২৩টি 

৪ শকায়াট ডায (শজািাফাখ্ি) ৩৫৭টি দুই তরা বফন (প্রখ্তটিদত ৪টি ইউখ্নট) 

৫ গুদাভ ১৬৮টি  

৬ ওয়াকড কাভ প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র ১০টি  

৭ ভাদকডট/শদাকান ৮৯টি ৩৯টি শদাকান 
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10. অথ ড খ্ফবাগ 
 

 

 

 

 

 

 

 

অথ ড ও খ্াফ খ্ফবাদগয ভাধ্যদভ খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য আখ্থ ডক ব্যফস্থানা াংক্রান্ত মাফতীয় কাম ডাখ্দ খ্যচাখ্রত য়। খ্ফবাদগয অধীন (১) 

অথ ড ও খ্াফ ও (২) খ্নযীক্ষ্া নাদভ ২টি অনুখ্ফবাগ যদয়দছ। অথ ড ও খ্াফ অনুখ্ফবাদগয অধীন যদয়দছ  (ক) অথ ড ও ফাদজট াখা 

এফাং (খ) খ্াফ াখা । খ্নযীক্ষ্া অনুখ্ফবাদগয অধীন (ক) খ্নযীক্ষ্া াখা । খ্ফবাদগয প্রধান খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন কদযন  খ্যচারক 

(অথ ড) এফাং ২টি অনুখ্ফবাদগয প্রধান খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন কদযন দুইজন ভেগ্মখ্যচারক । খ্তনটি াখায প্রধান খ্তনজন 

উখ্যচারক। উখ্যচারকদদয ায়তা কদযন কাযী খ্যচারক ও অন্যান্য কভ ডচাখ্যবৃি। এ খ্ফবাদগয াখা খ্বখ্িক 

উদল্লখদমাগ্য কাম ডক্রভ খ্নম্নরূিঃ 

 

10.1 ফাদজট াখা 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য যাজস্ব খাদতয ফাখ্ল ডক ও াংদাখ্ধত ফাদজট প্রণয়ন, অথ ড ছাি ও ফাদজট খ্নয়ন্ত্রণ;  

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য অাদযনার ইউখ্নটভদয ফাখ্ল ডক/াংদাখ্ধত ফাদজট প্রণয়ন ও অথ ড ছাি; 

 শজরা দপ্তযভদয আফতডক (কৃখ্ল) ও দাখ্ফদকয খ্যচারন ব্যদয়য অাং দত ব্যদয়য ফাদজট প্রখ্ক্রয়াকযণ; 

 ফাদজট ফযাদেয জন্য াংখ্িষ্ট ভন্ত্রণারদয়য াদথ শমাগাদমাগ যক্ষ্া ও ভিয়। 
 ২০১8-১9 অথ ডফছদয খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য খ্যচারনা ব্যায় ফাফদ খ্নম্ন ফখ্ণ ডত বাদফ শভাট ফযাে খ্ছর ২ 2৭.২7 শকাটি টাকা মা 

উদিারন পূফ ডক ভদয় অথ ড ইউখ্নট ম ডাদয় শপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 

ক্রখ্ভাং 

নাং 

প্রধান প্রধান খাতভ 2018-19  

অথৃফছদয ফাদজট 

প্রাখ্প্ত 

2018-19 

অথ ডফছদযয 

াংদাখ্ধত 

ফাদজট প্রাখ্প্ত 

2018-19 অথ ডফছদয 

াংখ্িষ্ট ইউখ্নদট 

অথ ডছাি/অফভৄখ্ক্ত 

1 খ্যচারন ব্যয়    

 3631101-শফতন ফাফদ ায়তা 102,35,00 103,30,00 103,30,00 

 363110২-বাতাখ্দ ফাফদ ায়তা 82,62,00 83,67,00 83,67,00 

 363110৩- ণ্য ও শফা ফাফদ ায়তা 14,18,00 14,45,00 14,45,00 

 3631107-খ্ফদল অনুদান 2,45,00 2,45,00 2,45,00 

 3631109-অন্যান্য অনুদান 23,40,00 23,40,00 23,40,00 

 শভাট 225,00,00 227,27,00 227,27,00 

 
 

10.2 খ্াফ াখা 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ফাদজট ফযাে অনুমায়ী যাজস্ব খাত এফাং ভরধনী খাদতয কর ধযশণয আখ্থ ডক শরনদদন ম্পাদন; 

 দযদপ্তদযয কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয (খ্আযএরগাভী) খ্নয়খ্ভত শফতন বাতা প্রদান; 

 কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয খ্জখ্এপ, কভ ডচাযী কল্যাণ তখ্ফর, কভ ডচাযী খ্যফায খ্নযািা তখ্ফর ও শগাষ্ঠী ফীভা াংক্রান্ত 

শরনদদন ম্পাদন ও খ্াফ াংযক্ষ্ণ; 

 ছুটি নগদায়ন ,বখ্ফলৎ তখ্ফদরয াওনা, অফযদবাগীদদয শনন দাফী, এককারীন আনুদতাখ্লক খ্যদাধ; 

 

2018-2019 অথ ড ফছদযয কাম ডক্রভিঃ 
 

ক্রিঃ 

নাং 

খ্ফফযণ ২০১8-১9 ফছদয খ্যদাধ 

জন টাকা (রক্ষ্) 

1 খ্আযএর বাতা প্রদান 117 630.06 

2 অফযজখ্নত ছুটিনগদায়ন বাতা প্রদান 145 811.61 

3 অফয জখ্নত খ্যফায কল্যাণ  তখ্ফশরয 

অথ ড প্রদান 

14 26.83 

4 অফযজখ্নত আনুদতাখ্লক বাতা প্রদান 286 9148.63 

5 অফযবাতা প্রদান 1797 2962.19 

6 অফয জখ্নত খ্জখ্এপ অথ ড প্রদান  175 1128.38 

7 অফয জখ্নত খ্যফায খ্নযািা  তখ্ফশরয 

অথ ড প্রদান 

110 44.59 

8 শগাষ্ঠী ফীভা 9 50.04 
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10.3 খ্নযীক্ষ্া াখা 

 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য অবযন্তযীণ খ্নযীক্ষ্াসূখ্চ প্রণয়ন, খ্নযীক্ষ্া ম্পাদন, প্রখ্তদফদন প্রকা ও াংখ্িষ্ট দপ্তদয শপ্রযণ;  

 স্থানীয় ও যাজস্ব অখ্ধদপ্তয কর্তডক উত্থাখ্ত খ্নযীক্ষ্া আখ্ি খ্নষ্পখ্িয রদক্ষ্য াংখ্িষ্ট দপ্তদয েডখ্ট জফাফ শপ্রযণ;  

 অখ্ডট আখ্ি দ্রুত খ্নষ্পখ্িয রদক্ষ্য খ্িক্ষ্ীয়/খ্ত্রক্ষ্ীয় বায আদয়াজন; 

 অখ্ডট আখ্ি খ্নষ্পখ্িয রদক্ষ্য স্থানীয় ও যাজস্ব অখ্ডট অখ্ধদপ্তয এফাং ভন্ত্রণারদয়য াদথ শমাগাদমাগ যক্ষ্া কযা;  

 কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয শফতন খ্নধ ডাযণ (জাতীয় শফতন শের, খ্দরকন শগ্রড, টাইভ শের, দদান্নখ্ত  প্রভৃখ্ত)। 
 

 

অথ ড ফছদযয কাম ডক্রভিঃ 

ক্রিঃ 

নাং 

খ্নযীক্ষ্ায ধযণ ২০১8-১9 ফছদয 

আখ্িয াংখ্যা 

২০১8-১9 ফছদয 

খ্নষ্পখ্িয াংখ্যা 

৩০-০৬-১9 তাখ্যদখ 

অখ্নষ্পন্ন আখ্িয াংখ্যা 

1 অবযন্তযীন খ্নযীক্ষ্া 324 136 1,707 

2 স্থানীয় ও যাজস্ব খ্নযীক্ষ্া 0 01 141 

 শভাট 324 137 1,848 
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11. দযজখ্ভন খ্ফবাগ 

 

দযজখ্ভন খ্ফবাগ খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য ভাঠ কাম ডক্রভ তদাযখ্ক, নীখ্তগত ায়তা প্রদান ও ভাঠ প্রান তত্ত্বাফধান কদয। এছািা 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ভাঠ কাম ডক্রভ ত্বযাখ্িত কযায রদক্ষ্য খ্ফখ্বন্ন দপ্তয/াংস্থায াদথ ভিয়াধন কদয থাদক। ভাঠ ম ডাদয়য কাম ডক্রভ 

ফাস্তফায়দনয শক্ষ্দত্র উদ্ভূত ভস্যা ভাধাদন প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা এ খ্ফবাদগয অন্যতভ কাজ । খ্ি-স্তয ভফায় কাম ডক্রভ, ভানফ 

াংগঠন সৃখ্ষ্ট, ভরধন গঠন, ঋণ ব্যফস্থানা খ্ফখ্বন্ন ভাপ্ত প্রকল্প/কভ ডসূখ্চ দযজখ্ভন খ্ফবাদগয আওতায় খ্যচাখ্রত য়।  
 

দযজখ্ভন খ্ফবাদগয দাপ্তখ্যক কাম ডক্রভ ৩টি অনুখ্ফবাগ ও ৬টি াখায  ভাধ্যদভ ম্পাখ্দত দয় থাদক। অনুখ্ফবাগ ৩টি দরািঃ (১) ঋণ, 

ভফায় ও ফাজাযজাতকযণ অনুখ্ফবাগ, (২) ম্প্রাযণ ও খ্ফদল প্রকল্প অনুখ্ফবাগ এফাং (৩) ভখ্রা উন্নয়ন অনুখ্ফবাগ। ভফায়, ঋণ 

ও ফাজাযজাতকযণ অনুখ্ফবাদগয আওতায় যদয়দছ ঋণ াখা, ভফায় াখা, ফাজাযজাতকযণ াখা ও শচ াখা  শভাট ৪টি াখা। 

ম্প্রাযণ ও খ্ফদল প্রকল্প অনুখ্ফবাদগয আওতায় যদয়দছ মথাক্রদভ ম্প্রাযণ াখা ও খ্ফদল প্রকল্প াখা। খ্যচারক (দযজখ্ভন) 

দযজখ্ভন খ্ফবাদগয প্রধান খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন কদযন। ৩টি অনুখ্ফবাদগয প্রধান খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন কদযন ৩জন ভেগ্মখ্যচারক 

এফাং 6টি াখায প্রধান খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন কদযন 6  জন উখ্যচারক। এছািা ভখ্রা উন্নায়ন 

অনুখ্ফবাদগয অধীন আরাদা াখা না  থাকদরও দুইজন উখ্যচারক দাখ্য়ত্ব ারন কদযন। উখ্যচারকদদয ায়তা কযায জন্য 

াখাভদ যদয়দছ কাযী খ্যচারক ও অন্যান্য কভ ডচাখ্যবৃি। দযজখ্ভন খ্ফবাদগয াখা খ্বখ্িক উদল্লখদমাগ্য কাম ডক্রভ খ্নম্নরূিঃ 
 

11.1 ঋণ, ভফায় ও ফাজাযজাতকযণ অনুখ্ফবাগ  
 

11.1.1 ভফায় াখা  
 

 দযজখ্ভন খ্ফবাদগয প্রাখ্নক ও ভিয়কাযী খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন; 

 ভফায় আইন ও নীখ্তভারা শভাতাদফক হদ্ব-স্তয ভফায় কাম ডক্রভ ভাঠ ম ডাদয় তদাযখ্ক ও খ্যফীক্ষ্ণ ; 

 ইউখ্খ্এ’য কভ ডচাযীদদয াখ্ব ড রুর, খ্নদয়াগ, শফতনবাতা, স্যারাযী াদ ডাট ও গ্রাচুইটি াংক্রান্ত কাম ডক্রভ ম্পাদন; 

 ল্লী উন্নয়ন দদকয ভদনানীত ব্যখ্ক্ত/প্রখ্তষ্ঠাদনয তাখ্রকা প্রণয়ন জাতীয় ম ডাদয়য খ্ফখ্বন্ন দদকয জন্য ভদনানয়ন 

প্রদাদনয দদক্ষ্ গ্রণ; 

 শজরা ও উদজরায াদথ খ্ফখ্বন্ন খ্ফলদয় খ্নয়খ্ভত শমাগাদমাগ যক্ষ্া।  

ইউখ্খ্এ’য জনফদরয তে (জুন ২০১9): 
 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ কভ ডযত াংখ্যা 

১ প্রধান খ্যদ ডক /উচ্চভান কাযী ৫৫ 

২ খ্যদ ডক ৯৩৭ 

৩ খ্াফ কাযী ১৮৯ 

৪ অখ্প কাযী/কখ্ম্পউটায অাদযটয ২৯৭ 

৫ অখ্প ায়ক ৪২১ 

৬ তন প্রযী ২৩১ 

শভাট ২,১৩০ 

 

11.1.2    ঋণ াখা 
 

 াযাদদদ খ্ি -স্তয ভফায় িখ্তয আওতায় ইউখ্খ্এ এয ভাধ্যদভ  খ্যচাখ্রত ব্যাাংক ভাধ্যভ, আফতডক  (কৃখ্ল) ও 

ইউখ্খ্এয খ্নজস্ব তখ্ফর িাযা খ্যচাখ্রত ঋণ কাম ডক্রভ খ্যচারনা; 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ফাখ্ল ডক ঋণ খ্ফতযণ রক্ষ্যভাত্রা প্রণয়ন; 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য অবযন্তযীণ ঋণ ভিয় বা অনুষ্ঠাদনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 প্রাথখ্ভক ভফায় খ্ভখ্ত ও উদজরা শকন্দ্রীয় ভফায় খ্ভখ্তয ভদধ্য প্রাখ্তষ্ঠাখ্নক ঋদণয াংদমাগ সৃখ্ষ্ট; 

 সুষ্ঠুবাদফ ঋণ কাম ডক্রভ খ্যচারনায জন্য ব্যাাংক, খ্ফআযখ্ডখ্ফ, শজরা ও উদজরা দপ্তদযয ভদধ্য ভিয় াধন; 

2018-2019 অথ ডফছদযয  ঋণ কাম ডক্রভ: 

১) আফতডক (কৃখ্ল) ঋণ কভ ডসূখ্চয আওতায় ২০০৩-০৪ দত এ ম ডন্ত ১৩১২৫.০০ রক্ষ্ টাকা ঋণ তখ্ফর াওয়া 

খ্গদয়দছ। টাঙ্গাইর কৃখ্ল শচ কভ ডসূখ্চ, এপএও, খ্যলাফাখ্ি উন্নয়ন প্রকল্প , বতুডকীয অব্যখ্য়ত তখ্ফর  এফাং  

আযএরএপ প্রবৃখ্ি শভট ঋণ তখ্ফর 23268.55 রক্ষ্ টাকায় উখ্ন্নত দয়দছ। ২০১8-১9 অথ ডফছদয এ খাদত 

১4৬40.৪4 রক্ষ্ টাকা ঋণ খ্ফতযণ কযা দয়দছ। 

২) ২০১8-১9 অথ ডফছদয শানারী ব্যাাংক (পরী) 25 টি শজরায় 66185.38 রক্ষ্ টাকা এফাং (খ্চাংিী) ৩টি শজরায় 

2265.83 রক্ষ্ টাকা ঋণ খ্ফতযণ কযা দয়দছ।  

 

৩) খ্নজস্ব তখ্ফর দত প্রখ্ত উদজরায় কভদক্ষ্ ২০.০০ রক্ষ্ টাকা ঋণ খ্ফতযদণয খ্নদদ ডনা ও নীখ্তভারা শদয়া 

দয়দছ। ২০১8-১9 অথ ডফছদয ২৪  টি শজরায় এ খাদত 2713.12 রক্ষ্ টাকা ঋণ খ্ফতযণ কযা দয়ছ।  
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11.1.3 ফাজাযজাতকযণ াখা 
 

 

 অফলুপ্ত প্রকদল্পয আওতায় খ্নখ্ভ ডত ১৬৮টি গুদাভঘদযয সুষ্ঠু ব্যফায খ্নখ্িতকযণ এফাং ইউখ্খ্এয খ্ফখ্নদয়াগ কাম ডক্রভ 

ভিয় ও তদাযখ্ক কযা; 

 ভফায়ীদদয উৎাখ্দত ণ্য সুষ্ঠুবাদফ ফাজাযজাতকযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় দদক্ষ্ গ্রণ কযা ; 

 ভাপ্ত খ্কন্তু কাম ডক্রভ চরভান ২টি কভ ডসূখ্চ (আদ ড গ্রাভ প্রকল্প-২ ও ফীয ভৄখ্ক্তদমািা ও তাদদয শাষ্যদদয প্রখ্ক্ষ্ণ ও 

আত্মকভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ) ফাস্তফায়ন। 
 

 11.1.3.1  ফীয ভৄখ্ক্তদমািা ও তাঁদদয শাষ্যদদয প্রখ্ক্ষ্ণ ও আত্মকভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ 
 

১) প্রকল্প এরাকািঃ ৬৪ শজরায কর উদজরা 

২) প্রকল্প শভয়াদিঃ জুরাই ২০০২ দত জুন ২০২১ 

৩) প্রকল্প ফযােিঃ ৩৭75.০০ রক্ষ্ টাকা (খ্জওখ্ফ) 

৪) উদদ্যাগী ভন্ত্রণারয়িঃ ভৄখ্ক্তভেি খ্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৫) উদেেিঃফীয ভৄখ্ক্তদমািা ও তাঁদদয শাষ্যদদয প্রখ্ক্ষ্ণ, ঋণ ায়তা প্রদান, আত্মকভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্ট, আয় বৃখ্ি, 

জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়ন 

13.1.3.2  আদ ড গ্রাভ প্রকল্প -২ 
 

১) প্রকল্প এরাকািঃ ৪১ শজরায ১০৫টি উদজরা 

২) প্রকল্প শভয়াদিঃ এখ্প্রর ২০০৭ দত জুন ২০২৫ ম ডন্ত 

৩) প্রকল্প ফযােিঃ ৯২৭.০০ রক্ষ্ টাকা (খ্জওখ্ফ) 

৪) উদদ্যাগী ভন্ত্রণারয়িঃ ভূখ্ভ  ভন্ত্রণারয় 

৫) উদেেিঃ ভূখ্ভীন ও গৃীনদদয আয়ফধ ডক ও বৃখ্িভরক প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান, ঋণ ায়তা প্রদান, আত্মকভ ডাংস্থান 

সৃখ্ষ্ট,আয় বৃখ্ি, জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়ন 

 

11.1.4  শচ াখা 
 

 কৃলক ভফায় খ্ভখ্তয ভাধ্যদভ খ্যচাখ্রত শচ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত কাম ডক্রভ তদাযখ্ক ও ভিয়; 

 শচ কাম ডক্রভ াংক্রান্ত তে ব্যফস্থানা, প্রখ্তদফদন প্রণয়ন ও শপ্রযণ; 

 শচমদন্ত্রয খ্ফযীদত শানারী ব্যাাংদকয াওনা ফদকয়া ঋণ আদায় ও খ্যদাদধয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 ভাঠ ম ডাদয়য গবীয নরকূ খ্যচারনা াংক্রান্ত ভস্যা ভাধাদনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 কৃলক ভফায় খ্ভখ্তয ভাধ্যদভ খ্যচাখ্রত শচ কাম ডক্রভ উন্নয়ন ও ম্প্রাযদণয জন্য সুাখ্য প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

 উদজরাভদ খ্নখ্ভ ডত শজািাফাখ্িয কাম ডক্রভ তদাযখ্ক । এছািাও াফ ডতয চট্টগ্রাভ ভখ্িত ভাজ উন্নয়ন প্রক ল্পটি 

তদাযখ্ক কদয। 

11.1.4.1 াফ ডতয চট্টগ্রাভ ভখ্িত ভাজ উন্নয়ন প্রকল্প 
 

১) প্রকল্প এরাকািঃ াফ ডতয অঞ্চদরয ০৩টি শজরায ২৫টি উদজরা 

২) প্রকল্প শভয়াদিঃ এখ্প্রর ১৯৯২ দত জুন ১৯৯৬ ম ডন্ত 

৩) প্রকল্প ফযােিঃ ৪২৬.৩১ রক্ষ্ টাকা (খ্জওখ্ফ) 

৪) উদদ্যাগী ভন্ত্রণারয়িঃ ফতডয চট্টগ্রাভ খ্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৫) উদেেিঃ াফতডয অঞ্চদর ফফাকাযী জনদগাষ্ঠীয আয়ফধ ডক ও বৃখ্িভৄরক প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান, ঋণ ায়তা, প্রদান 

আত্মকভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্ট, আয় বৃখ্ি, জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়ন 

 

11.1.5 খ্যদ ডন াখা  
 

 ভাঠম ডাদয় খ্যদ ডন কাম ডক্রভ মথামথবাদফ ম্পাদদনয রদক্ষ্য নীখ্তভারা ও ছক প্রণয়ন; 

 দযদপ্তদযয কভ ডকতডা কর্তডক দাখ্খরকৃত প্রখ্তদফদন ম ডাদরাচনাপূফ ডক প্রদয়াজনীয় সুাখ্য প্রদান ও াংযক্ষ্ণ; 

 শজরায উখ্যচারকগদণয ভ্রভণ খ্ফফযণী ম ডাদরাচনা, অনুদভাদন ও অনুদভাখ্দত খ্ফর শপ্রযণ: 

 মজরা উসজরা দপ্তয হযদ ঘণ 
 

শজরা ও উদজরা দপ্তয খ্যদ ডদনয তেভ খ্নম্নরূ:      

২০১8-১9 অথ ডফছদয প্রখ্তদফদন প্রাখ্প্ত ১7 টি এফাং যফতী ব্যডফস্থা গ্রদণয জন্য ত্র শপ্রযণ াংখ্যা ১7 টি 

      ২০১8-১9 অথ ডফছদয ভ্রভণ খ্ফফযণী ও খ্ফর প্রাখ্প্ত ৫৮৫ টি, অনুদভাদন ৫৭৫ টি এফাং আখ্ি/ ব্যাখ্যা তরফ ১০ টি 

শজরা ও উদজরা খ্যদ ডন 

১) ২০১৮-১৯ দন খ্যদ ডনকাযী  কভ ডকতডায াংখ্যা- 12জন 

২) ২০১৮-১৯ দন শজরা দপ্তয খ্যদ ডন  াংখ্যা - 43টি 

৩) ২০১৮-১৯ দন উদজরা খ্যদ ডন াংখ্যা - ২৬টি
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11.2 ম্প্রাযণ ও খ্ফদল প্রকল্প অনুখ্ফবাগ 

 

11.2.1  ম্প্রাযণ াখা 
 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফভূক্ত ভফায়ীদদয জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়দন খ্ফখ্বন্ন কভ ডসূখ্চ শমভন- বৃক্ষ্দযাণ , ভৎস্য চাল , উন্নত চুল্লী স্থান , 

জরাফি ায়খানা স্থান, গফাখ্দ শুয টিকাদান ও খ্ফখ্বন্ন াভাখ্জক দচতনাভরক কভ ডকাণ্ড ফাস্তফায়ন; 

 যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় খ্যচাখ্রত খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য ফদচদয় ফি ক্ষুদ্র্ঋণ কাম ডক্রভ  ভখ্িত দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ 

(দাখ্ফক) ও  গুে গ্রাভ প্রকল্প ফাস্তফায়ন; 

 

2018-2019 অথ ডফছদযয ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ (াংখ্যা)  

বৃক্ষ্ শযাণ ভৎস্য চাল উন্নত চুল্লী স্থান জরাফি ায়খানা স্থান শুাখ্খয টিকা দান নাখ্যদকর 

চাযা 

18.55রক্ষ্ 385.5 0 রক্ষ্ 0.17 রক্ষ্ 0.64 রক্ষ্ 6.25 রক্ষ্ 0.15 রক্ষ্ 

 

11.2.1.1    ভখ্িত দাখ্যদ্র্ খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ (দাখ্ফক) 
 

প্রকল্প এরাকা : ৬৪ শজরায ৪৪৪টি উদজরা 

প্রকল্প শভয়াদ : জুন ২০০৩ দত জুন ২০০৬ ম ডন্ত 

প্রকল্প ফযােিঃ  : ১৮৪২৫.০০ রক্ষ্ টাকা (খ্জওখ্ফ) 

উদেেিঃ গ্রাভীণ দখ্যদ্র্ জনদগাষ্ঠীদদয াংগঠদনয ভাধ্যদভ খ্নজস্ব তখ্ফর সৃখ্ষ্ট, খ্নযফখ্েন্ন জাভানত খ্ফীন ঋণ 

কাম ডক্রভ খ্যচারনা। 
 

৫) জনফর   (30 জুন, 2019)   
   

ক্রিঃ নাং অনুদভাখ্দত দদয নাভ অনুদভাখ্দত দদয াংখ্যা  কভ ডযত াংখ্যা 

1 ভাঠ কাযী 1,467 887 

 

11.2.1.2     গুেগ্রাভ ২য় ম ডায় 
 

 প্রকল্প এরাকা : ৫ 3 শজরায ১৩২টি উদজরা 

 প্রকল্প শভয়াদ : জানুমাযী ২০০৯ দত জুন ২০২৫ ম ডন্ত 

 প্রকল্প ফযাে : ১৯৬ 4.০০ রক্ষ্ টাকা (খ্জওখ্ফ) 

 উদেে : শদদয ভুখ্ভীন ও গৃীন পূনফ ডাখ্ত দস্যদদয আয়ফধ ডক ও বৃখ্িভৄরক প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান, 

ঋণ ায়তা প্রদান, আত্মকভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্ট, আয় বৃখ্ি, জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়ন  

11.2.2   খ্ফদল প্রকল্প াখা 
 

 ভাপ্ত প্রকল্পভদয জন্য 'কন্টাক্ট শর’ খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন ,মাফতীয় নখ্থত্র , ভারাভাদরয খ্াফ ও দখ্ররত্র াংযক্ষ্ণ  

এফাং অখ্ডট আখ্ি খ্নষ্পখ্িয রদক্ষ্য েডীট জফাফ প্রস্তুত কদয ভন্ত্রণারয় াংখ্িষ্ট দপ্তদয শপ্রযণ; 

 ভখ্ফশকউ, দুউ, দুএদাখ্ফ, গ্রাভউক ও গ্রাভউক ৫টি ভাপ্ত অথচ কাম ডক্রভ চরভান কভ ডসূখ্চ ফাস্তফায়ন; 

11.2.2.1  ভখ্রা খ্ফিীন শকন্দ্রীয় উন্নয়ন খ্ভখ্ত (ভখ্ফদকউ) 
 

১) প্রকল্প এরাকািঃ 6 শজরায ২0টি উদজরা 

২) প্রকল্প শভয়াদিঃ  জুরাই 1985 দত জুন 1993 ম ডন্ত 

৩) প্রকল্প ফযােিঃ  341.41 রক্ষ্ টাকা (ইউখ্নদপ) 

 ৪) উদেেিঃ  গ্রাভীণ খ্ফিীন ভখ্রাদদয আত্মকভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্ট ও আয়ফধ ডন ভরক কভ ডকাদে জখ্িত কযা। 

সুপরদবাগীদদয স্বয়ম্ভযতা আনয়দনয রশক্ষ্য ঋদণয ঘূণ ডায়ভান তখ্ফর ব্যফায খ্নখ্িত কযা। 

11.2.2.2    দুিঃস্থ খ্যফায উন্নয়ন খ্ভখ্ত (দুউ) 
 

১) প্রকল্প এরাকািঃ 22 শজরায 23টি উদজরা 

২) প্রকল্প শভয়াদিঃ  জুরাই 1982 দত জুন 1993 ম ডন্ত 

৩) প্রকল্প ফযােিঃ  135.45 রক্ষ্ টাকা (ইউখ্নদপ) 

৪) উদেেিঃ  গ্রাভীণ খ্ফিীন পুরুল ও ভখ্রাদদয আত্মকভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্ট ও আয়ফধ ডন ভরক কভ ডকাদে জখ্িত কযা। 

সুপরদবাগীদদয স্বয়ম্ভযতা আনয়দনয রশক্ষ্য ঋদণয ঘূণ ডায়ভান তখ্ফর ব্যফায খ্নখ্িত কযা।  
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11.2.2.3    দুদম ডাগপূণ ড এরাকায় দাখ্যদ্র্ খ্ফদভাচনকদল্প খ্ফদল ফভখী উন্নয়ন প্রকল্প  (দুএদাখ্ফ) 
 

১) প্রকল্প এরাকািঃ ১২ শজরায ১2টি উদজরা 

২) প্রকল্প শভয়াদিঃ  জুরাই ২০০০ দত জুন ২০০3 ম ডন্ত 

৩) প্রকল্প ফযােিঃ  57.96 রক্ষ্ টাকা (ইপাদ) 

৪) উদেেিঃ  দুদম ডাগপূণ ড এরাকায জনদগাষ্ঠীয জানভাদরয খ্নযািা 
 

11.2.2.4    গ্রাভীণ ভখ্রাদদয উৎাদনভখী কভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ (গ্রাভউক) 
 

১) প্রকল্প এরাকািঃ ৩ শজরায ৩টি উদজরা 

২) প্রকল্প শভয়াদিঃ  জানুমাযী ২০০৪ দত খ্ডদম্বয ২০০৫ ম ডন্ত 

৩) প্রকল্প ফযােিঃ  ২২.38 রক্ষ্ টাকা (এএ আযখ্ডও) 

৪) উদেেিঃ  গ্রাভীণ দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয আত্মকভ ডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃখ্ষ্টয ভাধ্যদভ দাখ্যদ্র্ দূযীকযণ ও জীফনমাত্রায 

ভান উন্নয়ন। 

11.2.2.5    গ্রাভীণ ভখ্রাদদয জন্য উৎাদনভৄখী কভ ডাংস্থান ও দচতনতা বৃখ্ি কভ ডসূখ্চ (গ্রাভউক) 
 

১) প্রকল্প এরাকািঃ ৩ শজরায ৩টি উদজরা 

২) প্রকল্প শভয়াদিঃ  জুরাই ২০০৭ দত জুন ২০১০ ম ডন্ত 

৩) প্রকল্প ফযােিঃ ২০.০০ রক্ষ্ টাকা (এএ আযখ্ডও) 

৪) উদেেিঃ  গ্রাভীণ দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয আত্মকভ ডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃখ্ষ্টয ভাধ্যদভ দাখ্যদ্র্ দূযীকযণ ও জীফনমাত্রায 

ভান উন্নয়ন। আথ ড াভাখ্জক ক্ষ্ভতায়দনয ভাধ্যদভ পুরুল ও ভখ্রাদদয ভদধ্য হ্রা কযা।  
 

11.3    ভখ্রা উন্নয়ন অনুখ্ফবাগ 
 

নাযীয ক্ষ্ভতায়ন তথা উৎাদন ও উন্নয়নদনয ভর শস্রাতধাযায় নাযীদদয ভেক্ত কযায রদক্ষ্য ১৯৭৫ াদর গ্রাভীণ ভখ্রাদদয উন্নয়দনয 

জন্য CIDA ও খ্ফশ্বব্যাাংদকয আখ্থ ডক ায়তায় খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য অধীদন  ‘গ্রাভীণ ভখ্রা ভফাদয়য ভাধ্যদভ জনাংখ্যা খ্যকল্পনা 

শজাযদাযকযণ’ ীল ডক প্রকল্প গ্রণ কযা য়। ১৯৭৫ ার শথদক ১৯৯৫ ার ম ডন্ত ৪ টি ম ডাদয় য পর ফাস্তফায়দনয য ১ জানুয়াযী 

১৯৯৭ ার শথদক যাজস্ব ফাদজদটয  শথাক ফযাদেয ভাধ্যদভ কভ ডসূখ্চ আকাদয ভখ্রা উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ ফাস্তফাখ্য়ত য়। ২০০৪ ার 

শথদক খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ভর কাঠাদভায আওতায়  ১৩০ টি উদজরায় ভখ্রা উন্নয়ন  কাম ডক্রভ ফাস্তফাখ্য়ত দে।  খ্ফগত ২২/0৫/২০০৪ 

খ্রিঃ শথদক প্রকদল্পয কাম ডক্রভ খ্ফআযখ্ডখ্ফয দযজখ্ভন খ্ফবাদগয আওতাধীন ভখ্রা উন্নয়ন অনুখ্ফবাগ এয ভাধ্যদভ খ্যচাখ্রত দে।  

কাম ডক্রভিঃ  

 ভখ্রা ভফায় খ্ভখ্ত গঠন পূফ ডক দস্যদদয খ্নজস্ব পু ুঁখ্জ গঠদন ায়তা কযা; 

 ভখ্রাদদয আয়ফধ ডনভরক কভ ডকাদণ্ড অাংগ্রদণয জন্য ঋণ ায়তা ও তদাযখ্ক; 

 প্রসূখ্ত ভাদয়য শফা ও খ্শু খ্যচম ডা এফাং প্রাথখ্ভক খ্চখ্কৎা ও স্বাস্থযদফা প্রদাদন ায়তা কযা ; 

 াভাখ্জক স্তয খ্ফন্যাদ খ্ফদল কদয স্থানীয় যকায খ্নফ ডাচদন নাযীয অাং গ্রণ ও শনর্তত্ব সৃখ্ষ্ট ; 

 খ্িান্ত গ্রদণ নাযীয অাং গ্রণ খ্নখ্িত কযা।  
 অখ্ধকায ম্পদকড দচতন কযা এফাং স্বাধীনবাদফ শবাট প্রদাদন উিুি কযা।  দফ ডাখ্য অফদখ্রত, খ্ফধফা ও সুখ্ফধাফখ্ঞ্চত 

গ্রাভীণ দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয দাখ্যদ্র্য দূযীকযন ণয ভাধ্যদভ তাদদয আথ ড াভাখ্জক অফস্থায উন্নয়দন কাম ডকযী ভুখ্ভকা ারন কযা 

ভখ্রা উন্নয়ন অনুখ্ফবাদগয অন্যতভ প্রধান কাজ। 
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11.4  ২০১8-১9 অথ ডফছদযয দযজখ্ভন খ্ফবাদগয কাম ডক্রদভয একীভূত তে 

 

ক্র. 

নাং 

প্রকল্প/ 

কভ ডসূখ্চ 

ভানফ 

াংগঠন 

দস্য 

অন্তভু ডখ্ক্ত 

শয়ায 

জভা 

ঞ্চয়  ঋণ খ্ফতযণ ঋণ আদায়  ঋণ গ্রণকাযী 

দস্য 

1 ভৄরকভ ডসূখ্চ 165 13,651 699.95 1,228.73 2,5804.77 24,832.04 90.911 

2 শচ 0 0 0 0 0 366.36 0 

3 ভউ 24 4,715 338.98 549.09 11,812.45 12,052.35 39.385 

4 দাখ্ফক 67 0 0 218.19 12,140.85 11,554.80 51,023 

5 গুেগ্রাভ 28 1,887 0 12.40 455.10 339.47 3,342 

6 ভৄখ্ক্তদমািা 0 2,328 0 0 853.72 762.32 2,325 

7 আদ ডগ্রাভ 0 1,876 0 2.81 309.68 321.79 1,876 

8 ভখ্ফদকউ 104 1,217 0 6.90 470.17 429.27 1,217 

9 গ্রাভউক 2 42 0 0.04 6.82 3.10 42 

10 গ্রাভউকক 0 0 0 0 0 1.43 0 

11 দুউ 45 498 0 2.10 116.83 122.32 498 

12 দুএদাখ্ফ 13 140 0 0.14 18.45 17.40 140 

13 ব্যানখ্এইচখ্ 0 0 0 0 0 0 0 

14 াফ ডতয চট্টগ্রাভ 181 4,050 0 47.19 319.88 322.86 1,267 

 শভাট 629 31,533 1,038.93 2,067.59 52,308.72 51,125.51 1,92,026 

 

ভারছহি দাহফক দসরয াপ্তাহক উঠান বফঠক, ভারছহি, খাগিাছহি াফতঘয মজরা। 
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12.খ্যকল্পনা খ্ফবাগ 
  

খ্যকল্পনা খ্ফবাদগয ভাধ্যদভ খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য বখ্ফষ্যৎ কাম ডক্রভ ও প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয প্রস্তাফনা ততখ্য, চরভান প্রকল্পভদয মথামথ 

খ্যফীক্ষ্ণ, গদফলণা ও ভল্যায়ন কযা, আদৄখ্নক তে প্রভেখ্ক্তয প্রদয়াগ ও কর প্রকায শবৌত অফকাঠাদভা খ্নভ ডাণ/শভযাভত/াংোয 

াংক্রান্ত মাফতীয় কাম ডাখ্দ ম্পন্ন কযা য়। খ্ফবাদগয অধীন ২টি অনুখ্ফবাগ ও ৫টি াখা যদয়দছ । অনুখ্ফবাগ ২টি দরািঃ (১) গদফলণা, 

ভল্যায়ন ও খ্যফীক্ষ্ণ অনুখ্ফবাগ ও (২) খ্যকল্পনা অনুখ্ফবাগ। খ্ফবাদগয আওতায় াখা ৫টি দরা (ক) খ্যকল্পনা াখা (খ) 

গদফলণা ও ভল্যায়ন াখা  (গ) খ্যফীক্ষ্ণ াখা (ঘ) শপ্রাগ্রাখ্ভাং াখা ও (ঙ) খ্নভ ডাণ াখা। খ্ফবাদগয প্রধান খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন 

কদযন খ্যচারক (খ্যকল্পনা) এফাং ২টি অনুখ্ফবাদগয প্রধান খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন কদযন দুইজন ভেগ্মখ্যচারক । াখাভদয প্রধান 

খ্দদফ উখ্যচারকগণ দাখ্য়ত্ব ারন কদযন। উখ্যচারকদদয ায়তা কযায জন্য প্রখ্তটি াখায় যদয়দছ কাযী খ্যচারক ও 

অন্যান্য কভ ডচাখ্যবৃি। খ্যকল্পনা খ্ফবাদগয াখা খ্বখ্িক উদল্লখদমাগ্য কাম ডক্রভ খ্নম্নরূিঃ  

 

12.1   খ্যকল্পনা াখা 

রূকল্প ও ভাভখ্য়ক উন্নয়ন নীখ্ত ও শকৌদরয াদথ াংগখ্ত শযদখ খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য প্রাখ্তষ্ঠাখ্নক কভ ডখ্যকল্পনা  প্রণয়ন এ াখায 

প্রধান কাজ। এ কভ ডধাযায প্রধান অাং দে- 

 

 উন্নয়ন প্রকদল্পয খ্ডখ্খ্ , টিখ্খ্, আযখ্ডখ্খ্, আযটিখ্খ্, খ্খ্ডখ্খ্ ও প্রকল্প াযাংদক্ষ্ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাফভ 

প্রখ্ক্রয়াকযদণয খ্নখ্ভি াংখ্িষ্ট ভন্ত্রণারয় খ্ফবাগ ফা কর্তডদক্ষ্য াদথ ভিয়াধন; 

 ফাখ্ল ডক উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ (এখ্ডখ্) , াংদাখ্ধত ফাখ্ল ডক উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ (আযএখ্ডখ্) ও ভধ্য শভয়াদী ফাদজট কাঠাদভা 

(এভটিখ্ফএপ) ভন্ত্রণারদয় শপ্রযণ ও ভিয়; 

 ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় খ্ফবাদগয াদথ খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ফাখ্ল ডক কভ ড ম্পাদন চুখ্ক্তয খিা প্রণয়ন ও চুিান্তকযণ; 

 ভন্ত্রণারয়, খ্যকল্পনা কখ্ভন, ইআযখ্ড, উন্নয়ন াংস্থা ও দমাগী শদদয প্রখ্তখ্নখ্ধদদয াদথ শমাগাদমাগ ও ভিয়;  

 যকাদযয চাখ্দা অনুমায়ী জাতীয় গুরুত্বপূণ ড খ্ফলদয় (শমভন-আইন, খ্ফখ্ধ, নীখ্তভারা ইতযাখ্দ) ভতাভত প্রদান। 
 

2018-19 অথ ডফছদয অনুদভাখ্দত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প 

ক্রিঃ নাং প্রকদল্পয নাভ শভয়াদ ফযাে প্রকদল্পয এরাকা 

1 “দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচদনয রদক্ষ্য পুখ্ষ্ট ভি উচ্চ 

ভশল্যয অপ্রধান স্য উৎাদন ও 

ফাজাযজাতকযণ কভ ডসূখ্চ” 

(জানুমাযী,২০১9 

দত খ্ডদম্বয ২০২3 

ম ডন্ত) 

20635.05 

(রক্ষ্ টাকা) 

শদদয 64 টি শজরায 256 টি 

উদজরা। 

 

2018-19 অথ ডফছদযয এহডহসত ফযাে হফহনবাসফ অনুদভাখ্দত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প 

ক্রিঃ নাং প্রকদল্পয নাভ শভয়াদ ফযাে প্রকদল্পয এরাকা 

1 ল্লী উৎাদন বৃখ্িকদল্প খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য 

নফজাগযণ প্রকল্প 

(জুরাই,২০১৮ দত 

জুন ২০২২ ম ডন্ত) 

366002.61 

(রক্ষ্ টাকা) 

ফাাংরাদদদয 64 টি শজরায 494 টি 

উদজরাধীন দখ্যদ্র্ প্রফণ অঞ্চর। 

2 রারভখ্নযাট, নীরপাভাযী,কুখ্িগ্রাভ ও ঞ্চগি 

শজরায দখ্যদ্র্দদয জীফনভান উন্নয়ন প্রকল্প 

(জুরাই,২০১৮ দত 

জুন ২০২২ ম ডন্ত) 

9382.14 

(রক্ষ্ টাকা) 

যাংপুয খ্ফবাদগয 04 টি শজরায 08টি 

উদজরা 

3 দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচদনয রদক্ষ্য পুখ্ষ্ট ভি উচ্চ 

ভদল্যয অপ্রধান স্য উৎাদন ও 

ফাজাযজাতকযণ 

(জুরাই,২০১৮ দত 

জুন ২০২3 ম ডন্ত) 

20635.05 

(রক্ষ্ টাকা) 

ফাাংরাদদদয ৬৪ টি শজরায ২৫৬ টি 

উদজরা 

4 ভখ্রা প্রখ্ক্ষ্ণ ইনখ্েটিউট,টাাংগাইর এয 

ম্প্রাযণ, াংোয ও আদৄখ্নকায়ন প্রকল্প। 

(জুরাই,২০১৮ দত 

জুন ২০২3 ম ডন্ত) 

4238.10 

(রক্ষ্ টাকা) 

ভখ্রা প্রখ্ক্ষ্ণ ইনখ্েটিউট, শদওরা, 

টাাংগাইর দয, টাাংগাইর। 

5 খ্ফআযখ্ডখ্ফ শজাযদায ও কযাাখ্টি খ্ফখ্ল্ডাং 

প্রকল্প 

(জুরাই,২০১৮ দত 

জুন ২০২3 ম ডন্ত) 

59374.44 

(রক্ষ্ টাকা) 

ফাাংরাদদদয 64 টি শজরায 485 টি 

উদজরাধীন দখ্যদ্র্ প্রফণ অঞ্চর। 

6 ল্লী জীখ্ফকায়ন প্রকল্প (৩য় ম ডায়) (জুরাই,২০১৮ দত 

জুন ২০২3ম ডন্ত) 

158189.21 

(রক্ষ্ টাকা) 

৮টি খ্ফবাদগয ৪৮টি শজরায ২২২ টি 

উদজরা 

7 দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয জন্য ভখ্িত ল্লী কভ ডাংস্থান 

ায়তা প্রকল্প (ইদযদা)-২য় ম ডায় 

(জুরাই,২০১৮ দত 

জুন ২০২3 ম ডন্ত) 

72584.00 

(রক্ষ্ টাকা) 

খুরনা, ফখ্যার, চট্টগ্রাভ, ঢাকা, 

ভয়ভনখ্াং খ্ফবাদগয ২৭ টি শজরায 

১২০ টি উদজরা। 

৮  খ্ফআযখ্ডটিআই’য খ্ক্তারী ও আদৄখ্নকায়ন 

প্রকল্প 

(জুরাই,২০১৮ দত 

জুন ২০২২ ম ডন্ত) 

4734.04 

(রক্ষ্ টাকা) 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 

ইনখ্েটিউট (খ্ফআযখ্ডটিআই), 

খাখ্দভনগয, খ্দরট। 
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12.2 গবফলণা  ভল্যায়ন াখা 

ফাsরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রফাবর্ ডয র্যকেনা র্ফবাবগয গবফলণা   ভল্যায়ন াখায কাম ডক্রভ  দার্য়ত্ব অর্তফ গুরুত্বপণ ড। এ াখায 

প্রধান কাজ দা র্ফআযর্র্র্ফয র্ফর্বন্ন প্রকে/কভ ডসূর্িয কাম ডক্রভ ভল্যায়ন, গবফলণা কাম ডক্রভ র্যিারনা  র্ফআযর্র্র্ফ’য ফার্ল ডক 

প্রর্তবফদন (ফাাংরা  ইাংবযজী) প্রকা। গবফলণা  ভল্যায়ন াখা কতৃডক র্নয়র্ভতবাবফ প্রম কর  উবল্লখবমায কাম ডক্রভ ক রা দয় 

থাবক তা মনম্নরূপ: 

 

 র্ফআযর্র্র্ফয র্ফর্বন্ন প্রকে/কভ ডসূর্িয কাম ডক্রভ ভল্যায়ন; 

 র্ফআযর্র্র্ফয কভ ডকাণ্ড র্বর্ত্তক প্রোে র্যবয গবফলণা কাম ডক্রভ র্যিারনা;  

 ফার্ল ডক প্রর্তবফদন প্রস্তুত, ম্পাদনা  প্রকা; 

 জাতীয় াংবদ ফছদযয প্রথভ অর্ধবফবন ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কতৃডক প্রবদয় বালবণ  অন্তভু ডর্িয জন্য ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন 

প্রফার্ ড (র্ফআযর্র্র্ফ) এয তথ্য প্রপ্রযণ; 

 জাতীয় াংবদ ফাবজে অর্ধবফবন অথ ডভিী কতৃডক প্রবদয় বালবণ র্ফআযর্র্র্ফ’য তথ্য প্রপ্রযণ; 

 জাতীয় াংবদ প্রশ্ন উত্তয বফ ডয র্ফআযর্র্র্ফ’য অাংবয জফাফ প্রদান ; 

 যকাবযয াপবল্যয র্ফআযর্র্র্ফ অাংবয তথ্য প্রপ্রযণ; 

 অথ ডননর্তক ভীিায তথ্য প্রপ্রযণ; 

 ভিণারবয়য কতৃডক প্রকার্ত ফার্ল ডক প্রর্তবফদবনয তথ্য প্রপ্রযণ; 

 র্ফর্বন্ন ভিণারয়, র্ফবাগ/াংস্থা কতৃডক ভবয় ভবয় মার্িত তথ্য প্রপ্রযণ; 

 

12.2.1 রাইদেখ্য 
 

    র্ফআযর্র্র্ফয রাইবের্য গবফলণা  ভল্যায়ন াখায ভাধ্যবভ র্যিার্রত য়। রাইবের্যয কাম ডক্রভ র্নম্নরূোঃ 

 ল্লী উন্নয়ন ম্পমেণত র্ফর্বন্ন প্রকায ফই-পুস্তক, জান ডার, প্রর্তবফদন  অন্যান্য াবঠাকযণ াংগ্র, াংযিণ  যফযা; 

 র্ফবাগীয় াঠক র্িা  গবফলণা প্রর্তষ্ঠাবনয োি, র্িক  গবফলকবদয গ্রন্থাগায প্রফা প্রদান; 

 র্ফআযর্র্র্ফয ফার্ল ডক প্রর্তবফদন  অন্যান্য প্রকানা র্ফর্বন্ন ভিণারয়, দপ্তয  াংস্থাভব প্রপ্রযণ। 

* রাইসেযী াখায ফই এয তাহরকা খ্নম্নরূ 

 

ক্রিঃ নাং ফই এয ধযণ াংখ্যা ক্র. নাং ফই এয ধযণ াংখ্যা 

1 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য প্রকানা 134 10 আইন 120 

2 শফাড ড কর্তডক প্রকানা 244 11 ভফায় 190 

3 কৃখ্ল 348 12 খ্যাংখ্যান 208 

4 কখ্ম্পউটায 602 13 চাকুযীখ্ফখ্ধ/ আইন 115 

5 অথ ডনীখ্ত 848 14 শটকদনারখ্জ 116 

6 ইখ্তা 207 15 ধভ ড 80 

7 াখ্তয 105 16 খ্ফখ্ফধ 782 

8 ভৄহিভেি 95 শভাট 4582 

9 গদফলণা 488  

 

12.3   খ্যফীক্ষ্ণ াখা 

 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য াখ্ফ ডক কাম ডক্রভ খ্যফীক্ষ্ণ; 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কাম ডক্রদভয তে ম্বখ্রত খ্নয়খ্ভত প্রখ্তদফদন প্রণয়ন ও াংযক্ষ্ণ; 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কাম ডক্রদভয কাখ্ঙ্খত রক্ষ্য অজডন খ্নখ্িতকযদণ কর্তডক্ষ্দক তে ায়তা প্রদান ; 

 খ্নধ ডাখ্যত পযম্যাট ও ভদয় খ্ফখ্বন্ন ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা কর্তডক মাখ্চত প্রখ্তদফদন শপ্রযণ খ্নখ্িত কযা ; 

 এখ্ডখ্ভুক্ত প্রকল্পভদয াখ্ফ ডক অগ্রগখ্ত খ্যফীক্ষ্ণ, প্রখ্তদফদন প্রণয়ন ও ম ডাদরাচনা বা আদয়াজন। 
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12.4  শপ্রাগ্রাখ্ভাং াখা  

 

 যকাদযয ‘খ্ডখ্জটার ফাাংরাদদ’ শঘালণায াদথ াভিস্য শযদখ খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য তে প্রভেখ্ক্ত কাম ডক্রভ খ্যচারনা; 

 এভআইএ ব্যাফস্থানায ভাধ্যদভ  খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য কাম ডক্রদভয অগ্রগখ্ত াংক্রান্ত তে খ্যফীক্ষ্ণ াখা াংখ্িষ্ট 

দপ্তযভদক যফযা কযা; 

 তে প্রভেখ্ক্ত অফকাঠাদভা ব্যফস্থানা (াড ডওয়যায, পটওয়যায, ভানফ ম্পদ) ; 

 National web Portal এয আওতায় খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ওদয়ফাইট (Interactive) ব্যফস্থানা; 

 াখ্ব ড ইদনাদবদনয শপাকার দয়ন্ট খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন; 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য তে প্রভেু্খ্ক্ত (আইখ্টি) খ্ফলয়ক শপাকার দয়ন্ট খ্দদফ দাখ্য়ত্ব ারন; 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কখ্ম্পউটায ক্রয় ও ব্যফস্থানা; 

 APA, NIS  খ্ফখ্বন্ন ভদয় চাখ্ত তে প্রভেখ্ক্ত ম্পখ্কডত খ্যদ ডাট প্রদান। 

  

12.৫    খ্নভ ডাণ াখা 

 

 খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য যাজস্ব ফাদজট ও অনান্য প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয অথ ডায়দন কর শবৌত অফকাঠাদভা খ্নভ ডাণ , শভযাভত ও াংোয 

ম্পখ্কডত মাফতীয় কাম ডাখ্দ ম্পাদন; 

 বখ্ফষ্যত প্রকল্পভদয শবৌত অফকাঠাদভা খ্নভ ডাণ াংক্রান্ত নক্সা প্রস্তুত ও প্রাক্করন প্রস্তুত। 

খ্নভ ডাণ াখায ২০১৮-২০১৯ অথ ডফছদযয কাম ডক্রদভয খ্ফফযণ: 
 

ক্রিঃ

নাং 

যাজস্ব/প্রকল্প/কভ ড

সূখ্চয নাভ 

ম্পাখ্দত/চরভান কাদজয নাভ প্রাক্কখ্রত ব্যয় অগ্রগখ্তয ায (%) 

1 যাজস্ব ফাসজট দয দপ্তয ল্লী বফন এয 4থ ড তরা শভযাভত/াংোয কাজ। 16,82,113.00 100% 

2 যাজস্ব ফাসজট দয দপ্তয ল্লী বফন 5ভ 6ষ্ঠ তরায় ফাথরুভ 

শভযাভত/াংোয কাজ। 

6,22,044.00 100% 

3 যাজস্ব ফাসজট খ্যয়তপুয শজরায ডাভৄডযা উদজরা ল্লী বফদনয ছাদ 

পুনিঃখ্নভ ডান শভযাভত/াংোয কাজ। 

24,69,034.00 100% 

4 যাজস্ফ ফাসজট খ্যয়তপুয শজরায শগাাইাট উদজরা ল্লীবফন 

শভযাভত/াংোয কাজ। 

14,86,962.00 100% 

5 যাজস্ব ফাসজট পখ্যদপুয শজরায নগযকািা উদজরা ল্লীবফন 

শভযাভত/াংোয কাজ। 

10,52,682.00 100% 

6 যাজস্ব ফাসজট ফযগুনা শজরায াথযঘাটা উদজরা ল্লীবফন 

শভযাভত/াংোয কাজ। 

9,06,165.00 100% 

7 যাজস্ব ফাসজট কুখ্ভল্লা শজরায নাঙ্গরদকাট উদজরা ল্লীবফন 

শভযাভত/াংোয কাজ। 

11,21,358.00 100% 

8 যাজস্ব ফাসজট চট্টগ্রাভ শজরায চিনাই উদজরা ল্লীবফন 

শভযাভত/াংোয। 

8,50,397 100% 

9 যাজস্ব ফাসজট খ্যাজগি শজরায কাখ্জপুয উদজরা এআইআযখ্ডখ্ 

প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র শভযাভত/াংোয কাজ। 

17,09,980.00 100% 

10 যাজস্ব ফাসজট মদায শজরায ভখ্নযাভপুয উদজরা ল্লীবফন 

শভযাভত/াংোয। 

14,50,630.00 100% 

11 যাজস্ব ফাসজট টুয়াখারী শজরা ল্লী বফন শভযাভত/াংোয। 7,67,416.00 100% 

12 যাজস্ব ফাসজট দয দপ্তয  ল্লীবফদনয নীচ তরায় দখ্ক্ষ্ণ,খ্িভ ও উিয 

াদশ্বডয খ্তনটি কক্ষ্ যাংকযণ অন্যান্য কাজ। 

3,19,699.00 100% 

13 যাজস্ব ফাসজট খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য দয দপ্তয ল্লীবফদনয 4থ ড তরা ম ডন্ত খ্খ্িয 

এএ শযখ্রাং এফাং খ্খ্িঘয, কখ্যদডায ও খ্রপট এয 

ম্মুখবাগ টাইর,যাংকযণ ও আনুলাখ্ঙ্গক কাজ। 

4,62,652.00 

 

100% 
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র্ফআযর্র্র্ফ বয়ফাইবেয প্রাভ প্রজ 

১2.6   খ্ফআযখ্ডখ্ফ ও আইখ্টি  
 

২০০৯ াদর জাতীয় দাখ্যদ্র্য ায হ্রা শকৌরদত্র  (NSAPR) ফাাংরাদদদয উন্নয়দন ফ ডাখ্ধক গুরুত্বপ্রাপ্ত অনুঘটক দরা আইখ্টি। ল্লী 

এরাকায অনগ্রয জনদগাষ্ঠীয উন্নয়দন আইখ্টিদক অন্যতভ ায়ক ( Tool) খ্দদফ গণ্য কদয ২০২১ াদরয ভদধ্য ফাাংরাদদদক ভধ্যভ 

আদয়য শদদ খ্যণত কযায শক্ষ্দত্র 'খ্বন -২০২১' ও 'খ্ডখ্জটার ফাাংরাদদ'  এয কভ ড-খ্যকল্পনাভ খ্ফদফচনায় খ্নদয় খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য উন্নয়ন 

খ্যকল্পনা প্রণয়ন  কযা দয়দছ।  শফা প্রদান িখ্তয উন্নয়ন  াধদনয ভাধ্যদভ দাখ্যদ্র্য হ্রা ও ল্লী এরাকায় ফফাযত পুরুল ও ভখ্রাদদয 

বাদগ্যান্নয়দন খ্ফআযখ্ডখ্ফ আইখ্টিদক অন্যতভ াখ্তয়ায খ্দদফ গ্রণ কদয। ল্লী এরাকায র্তণভর ম ডাদয়য শনর্তদত্বয খ্ফকাদ উৎা প্রদান 

এফাং সুান প্রখ্তষ্ঠা ও দাখ্যদ্র্য হ্রাদয শক্ষ্দত্র ‘খ্ডখ্জটার ফাাংরাদদ’ এয শকৌরত্র অনুমায়ী খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য কভ ডকাদণ্ড আইখ্টিয প্রদয়াগ 

উদল্লখদমাগ্য। ২০১০ াদর খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য আইখ্টি শর গঠন কযা য়  এফিং খ্ফগত অদক্টাফয 2017 াদর আইখ্টি শদরয কাম ডক্রভ শুরু য় । 

শপ্রাগ্রাখ্ভাং াখায ভাধ্যদভ এ শদরয কাম ডক্রভ খ্যচাখ্রত দে । এ শর যকাদযয আইখ্টি নীখ্তভারা -২০১৫ এয রক্ষ্যভাত্রা অজডদন 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য আইখ্টি নীখ্ত, শকৌর ও রক্ষ্যভাত্রা খ্নধ ডাযণ ও ফাস্তফায়দন ায়তা কদয থাদক।    
  

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য উন্নয়ন প্রদচষ্টায় আইখ্টিয প্রবাফ 
 

এটা প্রতযাখ্ত শম ‘খ্ডখ্জটার ফাাংরাদদ’ এয খ্বনভ ফাস্তফাখ্য়ত দর ২০২১ াদরয ভদধ্য ফাাংরাদদ ভধ্যভ আদয়য শদদ খ্যণত দফ। 

পদর শদদয কর নাগখ্যক ভতা খ্বখ্িক উন্নয়দনয শক্ষ্দত্র ভবাদফ ক্ষ্ভতাফান দত াযদফ। খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য আইখ্টি নীখ্তয কাযদণ ল্লী 

এরাকায জনগদণয আথ ড-াভাখ্জক উন্নয়দনয জন্য কর উদদ্যাদগ আদৄখ্নক করাদকৌর প্রদয়াগ কযা ম্ভফ দয়দছ। পদর খ্ফআযখ্ডখ্ফ দ্রুত, কভ 

খযদচ এফাং কভ খ্বখ্জদট গুণগতভাদনয শফা প্রদাদনয ভাধ্যদভ ল্লী এরাকায ভানুদলয জীফনমাত্রায গুণগত ভাদন খ্যফতডন আনদত ক্ষ্ভ 

দয়দছ। 
 

খ্ডখ্জটার খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য শকৌরগত অগ্রাখ্ধকাদযয শক্ষ্ত্রভ ও অগ্রগখ্ত 
 

(ক)  আইখ্টি প্রখ্ক্ষ্ণ  

খ্ফআযখ্ডখ্ফ কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয আইখ্টি প্রখ্ক্ষ্দণয খ্ফলদয় 

অগ্রাখ্ধকায প্রদান কদয আদছ। ২০১৮-২০১৯ অথ ড ফছদয ১২০ জন 

কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যদক কখ্ম্পউটায ব্যফায  160 জন কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যদক 

ই-পাইর খ্ফলদয় প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান কযা দয়দছ। এয াাাখ্ ২৫০ জন 

কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যদক ফাাংরা ইউখ্নদকাড ও খ্নকল পন্ট ব্যফায এফাং 

খ্ফখ্বন্ন শভৌখ্রক প্রখ্ক্ষ্দণ  ২০৯ জন কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যদক আইখ্টি 

(কখ্ম্পউটায খ্যচারনা) খ্ফলদয় প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান কযা দয়দছ। এছািাও 

খ্ফখ্বন্ন প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয আওতায় সুখ্ফধাদবাগীদদয কখ্ম্পউটায খ্যচারনা, 

শভাফাইর ও কখ্ম্পউটায শভযাভত খ্ফলদয় প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান কযা দয়দছ। 
 

(খ)   েডব্যাে ইন্টাযদনট ও শটার খ্ে আইখ্ শটখ্রদপান াংদমাগ 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য দযদপ্তদয ওয়াই-পাই (Wi-Fi) প্রভেখ্ক্তয সুখ্ফধা 60 এভখ্ফখ্এ গখ্ত ম্পন্ন েডব্যাে ইন্টাযদনট াংদমাগ চালু এফাং কর 

শজরা ও উদজরাদপ্তদয েডব্যাে ইন্টাযদনট াংদমাগ চালু কযা দয়দছ  এফিং 2017-2018 অথ ডফছদয শজরা ও  উদজরা ম ডাদয় ইন্টাযদনদটয 

জন্য আরাদা ফযাে শদয়া দয়দছ। এছািা গুরুত্বপূণ ড দপ্তয/াংস্থায াদথ যাখ্য শমাগাদমাগ ব্যফস্থা গদি শতারায জন্য ০৩ টি শটার খ্ে  আইখ্ 

শটখ্রদপান াংদমাগ স্থান কযা দয়দছ।  
 

 

(গ)   ওদয়ফাইট ও ই-শভইর 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কর কাম ডক্রভ জনম্মুদখ প্রকাদয প্লাটপভ ড খ্দদফ National 

Web portal এয আওতায় একটি Interactive ওদয়ফাইট 

(www.brdb.gov.bd) চালু আদছ। শদদয ভানুদলয আথ ড-াভাখ্জক উন্নয়ন 

াংক্রান্ত কর প্রকায শভৌখ্রক তে , খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য কাম ডক্রভ ও নাগখ্যক শফা 

াংক্রান্ত তে , দাপ্তখ্যক াংফাদ ও অখ্প আদদভ , প্রদয়াজনীয় পযভ , প্রকল্প  

ফাস্তফায়ন নীখ্তভারা ইতযাখ্দ ওদয়ফাইদট প্রকা  কযা দয়দছ । এছািা, 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ৪৮৯টি উদজরা ও ৬৪টি শজরাদপ্তদযয ওদয়ফ শাট ডার ন্যানার 

ওদয়ফ শাট ডাদর ভেক্ত কযা দয়দছ। জ ইদরকেখ্নক শমাগাদমাদগয রদক্ষ্য 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য দযদপ্তয, শজরা ও উদজরা দপ্তযভদয জন্য 657 টি অখ্পখ্য়ার 

ওদয়ফদভইর (শমভন: ddprog.brdb.gov.bd) ব্যফায কযা দে। 

শমদকান স্থান শথদক খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য কাম ডক্রভ খ্ফলদয় ফা অন্য শম শকান খ্ফলদয় জানা 

ফা ভতাভত প্রদাদনয জন্য ওদয়ফ াইদট কদভন্ট ফক্স ভেক্ত কযা দয়দছ। 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ওদয়ফাইদট ফাখ্ল ডক খ্বখ্জটদযয াংখ্যা  ১০ রক্ষ্ ছাখ্িদয় শগদছ।   
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 (ঘ)   খ্খ্ডএ 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয চাকখ্যকারীন কর 

শযকড ড াংযক্ষ্দণয রদক্ষ্য অনরাইন খ্বখ্িক খ্খ্ডএ 

পটওয়যায চালু কযা দয়দছ। একজন কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যয  

চাকখ্য াংক্রান্ত শযকড ড বুক খ্দদফ খ্খ্ডএ কাজ কযদফ। 

কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয অনরাইন পটওয়যাদয শযখ্জদেন 

আদফদন ও পটওয়যাদযয Administrator কর্তডক 

অনুদভাদন াদদক্ষ্ এ পটওয়যাদয প্রদফ (Access) কযা 

এফাং ব্যখ্ক্তগত /চাকখ্য াংক্রান্ত তে এখ্ন্ট্র কযা মায়। এ ম ডন্ত 

2400 কভ ডকতডা/কভ ডচাযী খ্খ্ডএ ম্পন্ন দয়দছ। উদল্লখ্য খ্খ্ডএ পটওয়যাদযয অখ্ধকতয উন্নয়ন কাজ অব্যাত যদয়দছ।  

 

(ঙ)   এভআইএ 

অনরাইন এভআইএ পটওয়যায ব্যফায কদয খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য এভআইএ খ্যদাটিাং ব্যফস্থা প্রফতডণ কযা দয়দছ। এ 

পটওয়যাদযয ভাধ্যদভ উদজরা ম ডায় শথদক অনরাইন এখ্ন্ট্রকৃত ডাটা দযদপ্তদয প্রখ্ক্রয়াকযণ এফাং আউট শাখ্ ডাং াব ডাদয এ 

ডাটা াংযক্ষ্ণ কযা য়। উদল্লখ্য এভআইএ পটওয়যাদযয অখ্ধকতয উন্নয়ন কাজ অব্যাত যদয়দছ। 

 

(চ)   াখ্ব ড শপ্রাপাইর বুক 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কর শফা ম্পদকড জানদত াখ্ব ড  শপ্রাপাইর বুক ততখ্য কযা দয়দছ । এদত খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য শপ্রাপাইর , নাগখ্যক 

শফাভদয খ্যখ্চখ্ত ও শফা প্রদান িখ্ত ম্পদকড খ্ফস্তাখ্যত ফণ ডনা কযা দয়দছ। ওদয়ফাইদটয 

http://brdb.gov.bd/images/Demo/book_no_17_brdb.pdf খ্রাংদক খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য াখ্ব ড শপ্রাপাইর বুক এয পটকখ্ 

াওয়া মায়। এই খ্রাংদক খ্গদয় শম শকউ খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য শফাভ ও শফা প্রাখ্প্তয প্রখ্ক্রয়া ম্পদকড জানদত াদযন এফাং  কভ ডস্থদর 

জফাফখ্দখ্তা ও স্বেতা খ্নখ্িতকযদণ কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যগণ এ খ্রাংদকয াায্য খ্নদত াদযন।  

 

(ছ)   শফা প্রদান িখ্ত খ্জকযণ (SPS) 

তে ও প্রভেখ্ক্ত প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ দ্রুত,  কভ খযদচ এফাং কভ মাতায়াদত  (Visit) নাগখ্যক শফা যফযা খ্নখ্িত কযায রদক্ষ্য 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ শফা প্রদান িখ্ত খ্জকযদণ কাজ কদয আদছ। শফা প্রদাদন জফাফখ্দখ্তা ও স্বেতা খ্নখ্িতকযদণ এটুআই 

শপ্রাগ্রাদভয দমাখ্গতায় ইদতাভদধ্য কভ ডকতডাগণ শফা িখ্ত খ্জকযদণ শফ  খ্কছু উদ্ভাফনী আইখ্ডয়া  (Idea) ততখ্য কদযদছন। 
এগুদরায ভদধ্য ‘ঋণ খ্ফতযণ প্রহক্রয়া খ্জকযণ’ আইখ্ডয়াটি প্রাথখ্ভকবাদফ খ্নফ ডাচন কদয খ্ফদ্যভান ঋণ খ্ফতযণ িখ্তদক জ 

কদয দ্রুত , কভ খযদচ এফাং কভ মাতায়াদত ( TCV) ঋণ খ্ফতযণ িখ্ত প্রফতডদণয জন্য কাজ চরদছ। তাছািা  ‘অবযন্তযীণ দায় 

মদনায তথ্য প্রদানজীকযণ’ নাসভ একট মফা াদত শনয়া দয়দছ। 

 

(জ)   নাগখ্যক শফায় উদ্ভাফন 

ভন্ত্রীখ্যলদ খ্ফবাগ ও এটুআই শপ্রাগ্রাদভয দমাখ্গতায় কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয উদ্ভাফনী দক্ষ্তা বৃখ্ি ও উদ্ভাফনী াংস্কৃখ্তদক 

উৎা প্রদাদন খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য উদদ্যাগ প্রাংনীয়। নাগখ্যক শফায় উদ্ভাফন কাম ডক্রদভ গখ্তীরতা আনয়দনয জন্য খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য 

ক্রভপুখ্িত প্রায় 100 জন কভ ডকতডাদক এটুআই শপ্রাগ্রাদভয দমাখ্গতায় ‘নাগখ্যক শফায় উদ্ভাফন ’, শভন্টখ্যাং ও ToT প্রখ্ক্ষ্ণ 

প্রদান কযা দয়দছ। 2017-2018 অথ ডফছদয 1 টি আইখ্ডয়া াযা ফাাংরাদদদ শেরআ, 1 টি আইখ্ডয়া আঞ্চখ্রকবাদফ 

শযখ্প্লদকন কযা দয়দছ।  ভখ্ন্ত্রখ্যলদ খ্ফবাদগয প্রজ্ঞান অনুমায়ী খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য দযদপ্তদয ইদনাদবন কখ্ভটি  গঠন কযা 

দয়দছ। গঠিত কখ্ভটি কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয ইদনাদবন আইখ্ডয়া গ্রদণ উৎা প্রদান কদয থাদক। 

(ঝ)   ভাইদক্রাপাইন্যান্প পটওয়যায (MFS) 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ফাস্তফায়নাধীন  ইদযদা প্রকদল্প MFS প্রফতডণ কযা দয়দছ। এটি ভরত দস্যদদয ডাটাদফইজ, MIS and  AIS 

ভখ্িত পটওয়যায মায ভাধ্যদভ দস্যদদয তে , ঞ্চয় ও ঋদণয তে এফাং মাফতীয় খ্াফ াংক্রান্ত তে াওয়া মায়। 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ এ পটওয়যাযটিদক ভর কভ ডসূখ্চ অন্যান্য প্রকদল্প চালু কযায উদদ্যাগ গ্রণ কদযদছ। 
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(ঞ)   শাস্যার খ্ভখ্ডয়ায ব্যফায 

উদ্ভাফনী উাদয় কাম ডক্রভ ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য খ্ফআযখ্ডখ্ফ কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয 

উদ্ভাফনী আইখ্ডয়া সৃজন ও তা খ্নদজদদয ভদধ্য বাগাবাখ্গ (Share) কযায জন্য 

শাস্যার খ্ভখ্ডয়ায ব্যফাদয উৎা প্রদান কদয থাদক। শাস্যার খ্ভখ্ডয়া 'শপবুক' 

জীফদনয অদনক শক্ষ্দত্র ও নাগখ্যক শফায় উদ্ভাফদনয অন্যতভ অফরম্বন খ্দদফ 

খ্ফদফখ্চত দে । খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য অখ্পখ্য়ার গ্রু শজ 

facebook.com/groups/brdb.gov নাগখ্যক ভাজ ও 

কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয ভদধ্য খ্চন্তাবাফনায বাগাবাখ্গদত  (Sharing) গুরুত্বপূণ ড 

ভূখ্ভকা ারন কদযদছ। এদত কদয খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য নাগখ্যক শফাভ স্বল্প ভদয় , অল্প খযদচ এফাং কভ মাতায়াদত যফযা কযা ম্ভফ 

দে। খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ৪৯0 উদজরা ও ৬৪ টি শজরাদপ্তদযয 'শপবুক শজ' শখারা দয়দছ। কর উদজরা ও শজরাদপ্তয এফাং 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যগণ অখ্পখ্য়ার গ্রু শজ এ ভেক্ত আদছন। শদদয শম শকান নাগখ্যক 'শপবুক শজ' এ ভেক্ত দত 

াদযন।   
 

(ট)   ই-পাইর (নখ্থ) ব্যফস্থানা 

শফা প্রদান প্রখ্ক্রয়ায় কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয দক্ষ্তা বৃখ্িয ভাধ্যদভ কভ ডস্থদর স্বেতা ও 

জফাফখ্দখ্তা খ্নখ্িতকযদণ খ্ফআযখ্ডখ্ফ এটুআই শপ্রাগ্রাদভয দমাখ্গতায় দযদপ্তদয ই-

পাইখ্রাং কাম ডক্রভ শুরু কদযদছ। পাইদর রার খ্পতায শদৌযাত্ময কভাদনায রদক্ষ্য কাগদজয 

কভ ব্যফাদযয (less paper not paper less) ভাধ্যদভ শফাগ্রখ্তা ফান্ধফ 

অখ্প ততখ্য  কযা ই-পাইর এয অন্যতভ উদেে। দযদপ্তদযয কর খ্ফবাদগয কর 

াখায় ই-পাইর ব্যফস্থা প্রফতডন কযা দয়দছ।  ই-নখ্থ ব্যফস্থানায 76 টি দপ্তয/াংস্থায 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য অফস্থান 10-15 ভদধ্য থাদক। 

(ঠ)   কদ ডাদযট শভাফাইর ীভ ও খ্পল্ডদপা ড শরাদকটয পটওয়যায ব্যফায 

দযদপ্তয, শজরাদপ্তয ও উদজরা দপ্তয ভদয ভদধ্য শটখ্রদপান শনটওয়াকড চর যদয়দছ। কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয ভদধ্য 

আন্ত:শমাগাদমাগ ও সুখ্ফধাদবাগীদদয াদথ খ্নযফখ্েন্ন শমাগাদমাগ যক্ষ্ায জন্য  ২০১৮-২০১৯অথ ডফছদয দযদপ্তয ও ভাঠম ডাদয়য 

কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয ভদধ্য ২২৫০টি কদ ডাদযট শভাফাইর খ্ভ যফযা কযা দয়দছ। শভাফাইর অাদযটয ফাাংরাখ্রাংক এয 

দমাখ্গতায় কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয অফস্থান জানায ভাধ্যদভ ভাঠ কাম ডক্রভ অনুযদণয জন্য খ্পল্ডদপা ড শরাদকটয পটওয়যায চালু 

কযা দয়দছ।  

(ড)   খ্বখ্ডও কনপাদযখ্ন্পাং খ্দেভ  

দযদপ্তদয স্থাখ্ত খ্বখ্ডও কনপাদযখ্ন্পাং খ্দেদভয ভাধ্যদভ উদজরা ও শজরাদপ্তয এফাং প্রখ্ক্ষ্ণ ইনখ্ষ্টটিউটগুদরায াদথ ভেক্ত ওয়া 

মায়। দযদপ্তয শথদক প্রখ্ক্ষ্ণ শন খ্যচারনা , ভাঠ ম ডাদয়য কভ ডকতডাবৃদিয াদথ আদরাচনা , শজরাদপ্তযভদয ভাখ্ক ভিয় 

বায় ভেক্ত ওয়া এফাং ল্লী এরাকায সুখ্ফধাদবাগীদদয াদথ ভত খ্ফখ্নভয় ইতযাখ্দ খ্বখ্ডও কনপাদযখ্ন্পাং এয ভাধ্যদভ কযা দে। এয 

ভাধ্যদভ ভাঠ ম ডাদয়য কভ ডকতডাগণ দযদপ্তদযয উধ্বডতন কভ ডকতডাবৃদিয াদথ ভেক্ত দয় তাৎক্ষ্খ্ণক ভস্যা ভাধাদনয খ্নদদ ডনা 

াদেন। খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য ভাঠ ম ডাদয়য কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দন এটা ইখ্তফাচক ভূখ্ভকা ারন কযদছ। ফছদয প্রায় 20 টিয ভত খ্বখ্ডও 

কনপাদযন্প খ্যচাখ্রত য়। 

(ঢ)   খ্ডখ্জটার াখ্জযা ব্যফস্থানা ও খ্খ্ কযাদভযা স্থান 

দযদপ্তদযয কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয ভয়ভদতা অখ্পদ াখ্জযা ও প্রস্থান খ্নখ্িতকদল্প খ্পাংগায খ্প্রন্ট শভখ্দন খ্ডখ্জটারাইজড 

াখ্জযা ব্যফস্থা প্রফতডণ কযা দয়দছ। এছািা দযদপ্তদযয খ্নযািা, কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্য  ও দযদপ্তদয আগত শফাগ্রখ্তা/অখ্তখ্থদদয 

গখ্তখ্ফখ্ধ াফ ডক্ষ্খ্ণক ম ডদফদক্ষ্ণ কযায জন্য প্রদফ িায  খ্ফখ্বন্ন গুরুত্বপূণ ড শফ্ল্ায , কখ্যদডায ও াখায় খ্খ্ কযাদভযা স্থান কযা 

দয়দছ।    

(ণ)   ই-বুদরটিন প্রকা : দযদপ্তদযয জনাংদমাগ ও ভিয় াখা শথদক প্রকাখ্ত তত্রভাখ্ক বুদরটিন ওদয়ফাইদট ই -বুদরটিন 

খ্দদফ প্রকা কযা য়। এদত খ্ফখ্বন্ন অনুষ্ঠান /কভ ডকাদণ্ডয প্রখ্তদফদন, কাম ডক্রভখ্বখ্িক াংফাদ , কভ ডদক্ষ্দত্র কভ ডকতডাবৃদিয াপল্য ও 

স্বীকৃখ্ত, সুখ্ফধাদবাগীদদয াপল্য কথা  এফাং ল্লী উন্নয়ন খ্ফলয়ক গদফলণাত্র/শরখাভ প্রকা কযা য়। 

 

        হফআযহডহফ’য বেমভাহক অনরাইন হনউজসরটায                 হফআযহডহফ’য ওসয়ফ াইসটয মাভসজ 
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13. প্রখ্ক্ষ্ণ খ্ফবাগ 

 

প্রখ্ক্ষ্ণ খ্ফবাগ ভেদগাভেগী ভানফ ম্পদ ততখ্যয জন্য খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য কর কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্য ভাঠ ম ডাদয়য উকাযদবাগীদদয 

প্রখ্ক্ষ্ণ আদয়াজদনয রদক্ষ্য ফাদজট প্রণয়ন ফাস্তফায়ন খ্যকল্পনা/খ্নদদ ডনা খ্দদয় থাদক। এছািা তফদদখ্ক   প্রখ্ক্ষ্দণয জন্য 

উভেক্ত কভ ডকতা ভদনানয়ন ও এ ম্পখ্কডত দাপ্তখ্যক কাম ডক্রভ ম্পাদন এফাং খ্ফখ্বন্ন খ্ফলয় খ্বখ্িক শখ্ভনায ও কভ ডারা এ খ্ফবাগ 

কর্তডক আদয়াজন কযা য়। খ্যচারক (প্রখ্ক্ষ্ণ) এয শনর্তদত্ব এ খ্ফবাগ খ্যচাখ্রত য় । খ্যচারকদক ায়তা কযায জন্য যদয়দছ 

১জন উখ্যচারক, ১জন কাযী খ্যচারক ও অন্যান্য কভ ডচাখ্যবৃি। খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য আওতায় ফতডভাদন খ্তনটি   প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠান 

যদয়দছ। ২০১8-২০১9 অথ ডফছদয প্রখ্ক্ষ্ণ খ্ফবাদগয তত্বাফধাদন খ্যচাখ্রত প্রখ্ক্ষ্দণয তে খ্নম্নরুিঃ  
 

ক) খ্ফআযখ্ডখ্ফভুক্ত প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠান 

ক্রিঃনাং প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠাদনয নাভ প্রখ্ক্ষ্দণয ধযণ প্রখ্ক্ষ্ণাথীয াংখ্যা 

২০১8-১9 ক্রভপুখ্িত 

১ ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ ইখ্নষ্টটিউট (খ্ফআযখ্ডটিআই) দক্ষ্তা উন্নয়ন 4,899 94,837 

২ শনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ ইখ্নষ্টটিউট (এনআযখ্ডটিআই) দক্ষ্তা উন্নয়ন 830 14,728 

৩ টাঙ্গাইর ভখ্রা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র (এরএভটিখ্) দক্ষ্তা উন্নয়ন 188 9,814 

শভাট  5,917 1,19,373 

 

খ)   খ্ফআযখ্ডখ্ফ ফখ্ভূ ডত প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠান  

ক্রিঃ নাং প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠাদনয নাভ প্রখ্ক্ষ্দণয ধযণ প্রখ্ক্ষ্ণাথীয াংখ্যা 

(২০১8-১9) 

১ আঞ্চর্রক প্ররাক প্রান প্রকন্দ্র, ঢাকা খ্ফখ্বন্ন খ্ফলয় খ্বখ্িক 33জন 

২ ফাাংরাবদ প্ররাক প্রান প্রর্িণ প্রকন্দ্র , াবায খ্ফখ্বন্ন খ্ফলয় খ্বখ্িক ১ জন 

৩ জাতীয় র্যকেনা  উন্নয়ন একাবর্ভী খ্ফখ্বন্ন খ্ফলয় খ্বখ্িক ০৯জন 

৪ ফাাংরাবদ ইনর্িটিউে অফ ম্যাবনজবভন্ট খ্ফখ্বন্ন খ্ফলয় খ্বখ্িক 3 জন 

৫ ইর্ির্নয়ার্যাং িাপ কবরজ খ্ফখ্বন্ন খ্ফলয় খ্বখ্িক ২ জন 

৬ ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবর্ভীবত (ফার্ ড)  দক্ষ্তা উন্নয়ন 34 জন 

৭ ফাার্ ড, প্রগাারগি দক্ষ্তা উন্নয়ন ৮০ 

৮ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাগ ফাখ্ল ডক কভ ড ম্পাদন চুখ্ক্ত ৪ জন 

শভাট ১৬৬জন 

 

 

গ)  খ্ফআযখ্ডখ্ফ দয দপ্তদযয প্রখ্ক্ষ্ণ 

ক্রিঃ নাং প্রখ্ক্ষ্দণয ধযণ প্রখ্ক্ষ্ণাথীয াংখ্যা 

(২০১৮-১৯) 

১ কভ ডকতডা/কভ ডিাযীবদয ৬০ ঘন্টা প্রর্িণ ৭২০ জন 

২ আইন  র্ফর্ধ র্ফধান র্ফলয়ক প্রর্িণ ১২০ জন 

৩ ই-নর্থ প্রর্িণ ১২৮ জন 

৪ শুদ্ধািায প্রক র, অর্ববমাগ প্রর্তকায  ব্যফস্থানা এফাং উদ্ভাফণ র্ফলয়ক প্রর্িণ  ৬৪ জন 

৫ ফার্ল ডক কভ ডম্পাদন চুর্ি,এভআইএ,র্র্র্এ  ই-প্রফর্নর্পর্য়াযী ম্যাবনজবভন্ট 

পেয়োয াংক্রান্ত প্রর্িণ 

৬৪ জন 

৬ গার্ে িারকবদয দিতা উন্নয়ন প্রর্িণ ৪০ জন 

                                                              শভাট           ১১৩৬ জন 
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ঘ) খ্ফআযখ্ডখ্ফ শজরা, উদজরায় প্রখ্ক্ষ্ণ 

 

ক্রিঃ নাং প্রখ্ক্ষ্দণয ধযণ প্রখ্ক্ষ্ণাথীয াংখ্যা 

২০১৮-১৯ ক্রভপুখ্িত 

1 কভ ডকতডা,কভ ডচাযী  3,562 31,928 

2 সুপরদবাগী 

ক) দক্ষ্তা উন্নয়ন 29,280 9,53,165 

খ) ভানফ উন্নয়ন 1,14,117 12,41,287 

 

ঙ) ২০১8-১9 ফছদয তফদদখ্ক প্রখ্ক্ষ্ণ 

ক্রিঃ 

নাং 

শদদয 

নাভ 

প্রখ্ক্ষ্দণয খ্ফলয় প্রখ্ক্ষ্দণয শভয়াদ প্রখ্ক্ষ্ণাথীয াংখ্যা  

(২০১8-১9) 

1 থাইল্যাে Sanction Of  Deputation To 

Participate In The Study Tour 

Cum Exposure Visit In 

Thailand 

20.06.2019 

to 

27.06.2019 

 

4 জন 

2 বাযত Post Graduate Programme 

Diploma in Rural 

Development  Management 

[PGDRDM]   

16.08.2018 

to 

15.08.2019 

 

১ জন 

3 ভেিযাষ্ট্র Strengthening Government 

Through Capacity 

Development Of The BCS 

Cadre Official[phase-11] 

20.05.2019  

to 

31.05.2019 

2 জন 

4 জাান Local Industry Development 

In Agricultural Regions By 

Strengthening Capacity Of 

Management And Marketing 

14.01.2019  

 to   

26.0202019 

১ জন 

শভাট 8 জন 

 

 
 

ভাহযচারক, হফআযহডহফ কর্তঘক খ্যক প্রকসল্পয আওতায় ইউহনয়ন হযলসদয মচয়াযম্যান ও হচফসদয ভসধ্য ঞ্চফাহল ঘক হযকল্পনা প্রণয়ন হফলয়ক প্রহযসণয 

শুব উসদ্বাধন। 
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13.1 প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠানসূ 

1 ।   ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ ইনখ্েটিউট (খ্ফআযখ্ডটিআই), খ্দরট 

২।   শনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র 

৩।   টাঙ্গাইর ভখ্রা প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র (ডখ্িউটিখ্) 
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13.1.1  ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ ইনখ্েটিউট (খ্ফআযখ্ডটিআই), খ্দরট 
 

ফাাংরাবদবয ল্লী উন্নয়ন প্রক্টবয র্ফআযর্র্টিআই জাতীয় ম ডাবয়য অন্যতভ প্রািীন একটি প্রর্িণ প্রর্তষ্ঠান । ইনর্িটিউেটি ফতডভাবন 

র্ফআযর্র্র্ফ’য অধীবন র্ফবাগীয় প্ররাকফর  সুর্ফধাববাগীবদয স্বে  দীঘ ডবভয়ার্দ নানার্ফধ প্রর্িণ , কোর্ায কভ ডকতডাবদয বুর্নয়ার্দ 

প্রকাব ডয আতায় ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্র র্ফবভািন াংক্রান্ত র্ফবল প্রর্িণ এফাং র্ফর্বন্ন ভিণারয় /র্ফবাবগয কভ ডকতডা-কভ ডিাযীবদয  

র্িি: র্ফআযর্র্টিআই প্রার্নক কাভ একাবর্র্ভক বফন 

স্বাধীনতাপফ ডকাবর গ্রাভ উন্নয়বনয উবিবে গৃীত র্ববরজ -এইর্ ফা র্ব -এইর্ কভ ডসূর্িয আতায় কভ ডকতডা -কভ ডিাযীবদয প্রর্িণ 

প্রদাবনয জন্য ১৯৫৪ বন এ প্রর্তষ্ঠানটিয জন্ । র্ব-এইর্ কভ ডসূর্িয অফলুর্প্ত ঘেবর এটিবক ার্কস্তাবনয প্রভ র্রক গণতি প্রর্িণ 

ইনর্িটিউে (র্ফর্র্টিআই) নাভকযণ কযা য়। ১৯৬৮ বন আবযক দপা নাভ র্যফতডন কবয এটিবক ল্লী উন্নয়ন প্রর্িণ ইনর্িটিউে  

(আযর্র্টিআই) কযা য়। স্বাধীনতায য ল্লী উন্নয়ন কাম ডক্রবভয ম্প্রাযণ  গুরুত্ব বৃর্দ্ধয প্রিাবে স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় ভিণারয় ১৯৭৪ বনয প্রভ ভাব ইনর্িটিউেবক র্ফআযর্র্র্ফ ’য পফ ডসূর্য ‘ভর্িত ল্লী উন্নয়ন কভ ডসূর্ি ’ (আইআযর্র্র্)-এয 

র্নকে স্তান্তয কবয। যফতীবত ১৯৯২ বন এটিবক জাতীয় ম ডাবয়য প্রর্িণ একাবর্র্ভয ভম ডাদায় ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্িণ 

ইনর্িটিউে ফা র্ফআযর্র্টিআই নাবভ  র্ফআযর্র্র্ফ’য  ভর াাংগঠর্নক কাঠাবভাভুি কযা য়।  

মবআরমিটিআই’র অবস্থান  
 

র্বরে য বত আে র্কবরার্ভোয দর্িণ -পবফ ড খার্দভনগবয র্বরে -তাভার্ফর ভােবকয উত্তয াবশ্বড ১০ .৬২ একয ভূর্ভয উয 

র্ফআযর্র্টিআই অফর্স্থত। এয আবাব যবয়বে কৃর্ল প্রর্িণ ইনর্িটিউে , র্ফর্ক র্েনগযী , যকার্য ভৎস্য খাভায  প্রর্িণ 

প্রকন্দ্র, খার্দভ িা ফাগান, র্বরে দয উবজরা র্যলদ এফাং প্রখ্যাত সুর্প াধক মযত া যান  (যোঃ) এয ভাজায যীপ।   

মবআরমিটিআই’র মবদ্যমান সুদযাগ সুমবিা: অমিেমরয়াম:  

 
 

ইনর্িটিউবেয ফতডভান পোর্র্রটিবজয ভবধ্য যবয়বে র্ি-তর র্ফর্ি প্রার্নক কাভ একাবর্র্ভক বফন । এয র্নি তরায় অর্প  

অনুলদ বা কি অফর্স্থত । র্িতীয় তরায় যবয়বে িাযটি প্রের্ণ কি এফাং এয াংরগ্ন একটি কবয র্র্েবকে কি । এোো যবয়বে 

আধুর্নক প্রর্িণ াভর্গ্র াংযিণাগায , একটি ভদ্ধ রাইবের্য , একটি কর্ম্পউোয ল্যাফ এফাং র্এ র্বিভ ম্বর্রত একটি বেরন 

কি। প্রর্িণাথীবদয জন্য যবয়বে িাযটি প্রাবির , র্িতর কোবপবের্যয়া , ভর্জদ এফাং েয় ’ আনর্ফর্ি অতোধুর্নক 

অর্র্ের্যয়াভ। কোবপবের্যয়ায় একবি ৩৫০ জবনয আপ্যায়ন এফাং প্রাবির িাযটিবত ১৬০ জবনয আফান পোর্র্রটিজ প্রদাবনয 

সুবমাগ যবয়বে। কভ ডকতডা-কভ ডিাযীবদয আফার্ক বফনভৄ ইনর্িটিউবেয অবেন্তবয অফর্স্থত। 
 

মবআরমিটিআই’র অমিেমরয়াম : সুবমাগ-সুর্ফধায র্ফিাবয র্ফআযর্র্টিআই অর্র্ের্যয়াভ র্বরে অঞ্চবরয ভবধ্য প্রযা । ২০০৭ বন 

র্নর্ভ ডত অতোধুর্নক এ অর্র্ের্যয়াবভ র্িতর যারার্য প্রভাে আন াংখ্যা েয় ’। অতোধুর্নক াউে  র্র্র্জোর রাইটিাং কবরার্রাং 

র্বিভ ম্বর্রত অর্র্ের্যয়াভটি প্রকন্দ্রীয়বাবফ ীতাত র্নয়র্িত। এয যবয়বে অবো প্রজনাবযেয  অর্গ্নর্নফ ডাণ সুর্ফধা। ফাইবযয র্দবক 

একবি এক’ গার্ে ার্কডাং উবমাগী সুর্যয ার্কডাং এর্যয়া যবয়বে।      
 

বতণমান প্রমলক্ষ্র্ োয ণক্রম: র্ফআযর্র্টিআই-এ ফার্ল ডক গবে াঁিাজায কভ ডকতডা -কভ ডিাযী  সুপরববাগীবক প্রর্িণ  প্রদান কযা বয় 

থাবক। এযভবধ্য র্ফবাগীয় কভ ডকতডা -কভ ডিাযীবদয দু ’ভাবয বুর্নয়ার্দ  প্রর্িণ , র্যবো ড  দিতা উন্নয়ন প্রকা ড উবল্লখবমায । ল্লী 

উন্নয়ন  দার্যদ্রে র্ফবভািন াংক্রান্ত র্ফআযর্র্টিআই -াংভের্ি  অন্যান্য াংর্িপ্ত প্রকা ড  উরবি জাতীয় র্িা ব্যফস্থানা একাবর্র্ভ  

(নাবয়ভ), ফাাংরাবদ প্ররাক প্রান প্রর্িণ প্রকন্দ্র  (র্ফটিএটির্), র্ফর্এ প্রান একাবর্র্ভ , এনআইএরর্জ, র্ফয়াভ পাউবেন , 

প্রািার একাবর্র্ভ , জাতীয় উন্নয়ন  র্যকেনা একাবর্র্ভ  (এনএর্র্র্)- প্রদবয গুরুত্বপণ ড প্রর্িণ একাবর্র্ভ  বত র্ফর্বন্ন 

কোর্ায  নন-কোর্ায কভ ডকতডাবৃন্দ র্নয়র্ভতবাবফ র্ফআযর্র্টিআই-এ আগভন কবযন।  
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গত ২০১৮ -১৯ অথ ডফেবয র্ফর্বন্ন  ভিণারবয়য কভ ডকতডা -কভ ডিাযীবদয জন্য িীফনী প্রর্িণ আবয়াজবনয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদব 

ম ডেনবকর্ন্দ্রক প্রর্িবণয একটি নতুন ধাযণা র্ফআযর্র্টিআই সূিনা কযবত িভ বয়বে। 

 

র্িি: ইউআযর্র্/ভভাবনয কভ ডকতডাবদয দিতা উন্নয়ন প্রর্িবণয ভানী অনুষ্ঠাবন  

র্ফআযর্র্র্ফ’য ভার্যিারক ভৄেদ ভউদুদউয যীদ পদায (২৫ প্রভ ২০১৯) 

 

২০১৮-১৯ অথ ডফেবয র্ফআযর্র্টিআই’য প্রর্িণ কাম ডক্রভ: 

গত ২০১৮ -১৯ অথ ডফেবয র্ফআযর্র্টিআই ৪ াজায ৮৯৯ জন কভ ডকতডা -কভ ডিাযী  সুপরববাগীবক র্ফর্বন্ন প্রভয়াবদ প্রের্র্বর্ত্তক 

আইর্জএ  র্ফলয়র্বর্ত্তক দিতা উন্নয়ন প্রকা ড , ম ডেনবকর্ন্দ্রক িীফনী প্রকা ড, অন্যান্য একাবর্র্ভভবয বুর্নয়ার্দ প্রকাব ডয আতায় 

র্ফআযর্র্টিআই-াংভের্ি প্রকা ড এফাং র্ফর্বন্ন র্িা প্রর্তষ্ঠাবনয োিোিীবদয জন্য র্যবয়বন্টন প্রর্িণ প্রদান কবযবে। 
 

২০১৮-১৯ অথ ডফেবয র্ফআযর্র্টিআই’য প্রর্িণ কাম ডক্রভ (অজডন) 

ক্রর্ভক  

নাং 

প্রর্িবণয  

কোোগর্য 

অাংগ্রণকাযীয  

র্ফফযণ 

প্রর্িণাথী 

ব্যাি াংখ্যা 

১ দিতা উন্নয়ন প্রকা ড র্ফআযর্র্র্ফ’য কভ ডকতডা-কভ ডিাযী ১০ ৩৮৮ 

২ ম ডেনবকর্ন্দ্রক িীফনী প্রকা ড ভিণারয় র্ফবাবগয কভ ডকতডা-কভ ডিাযী ৩৯ ৫৪১ 

৩ র্ফআযর্র্টিআই-াংভের্ি কাম ডক্রভ জাতীয় ম ডাবয়য অন্যান্য প্রর্িণ প্রর্তষ্ঠান ৭ ৩৯৪ 

৪ প্রের্র্বর্ত্তক আইর্জএ প্রর্িণ 
আভায ফার্ে আভায খাভায প্রকেভুি 

উকাযববাগী 
৬৫ ২৪৮৫ 

৫ অন্যান্য 
এনর্জকভী  র্ফর্বন্ন র্িা প্রর্তষ্ঠাবনয 

োিোিীবদয জন্য র্যবয়বন্টন কাম ডক্রভ  
২০ ১০৯১ 

প্রভাে = ১৪১টি ৪,৮৯৯ জন 

২০১৮-১৯ অথ ডফেবয কোোগর্যর্বর্ত্তক র্ফআযর্র্টিআই’য প্রর্িণ কাম ডক্রভ (অজডন) 
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13.1.2   শনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র 

ভূখ্ভকািঃ ডাখ্নডায অথ ডায়দন শনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ ( এআযখ্ডখ্-2) এয আওতায় ১৯৮৭ াদর শনায়াখারী শজরা দশযয 

শকন্দ্রস্থদর প্রায় 1.00 শকাটি  টাকা ব্যদয় 17,000  ফগ ডপৄট আয়তন খ্ফখ্ষ্ট  শনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন  শকন্দ্রটি খ্নখ্ভ ডত য় এফাং প্রকল্প 

ায়তায় প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্রটি 30 জুন 1992 ম ডন্ত খ্যচাখ্রত ও ফাস্তফাখ্য়ত য়। ইা একটি পুন ডাঙ্গ প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র। 

বৃিয শনায়াখাযী, চট্টগ্রাভ ও াফ ডতয চট্টগ্রাভ অঞ্চদর উক্ত প্রখ্তষ্ঠাদনয ন্যায় আদৄখ্নক সুখ্ফধা ম্পন্ন অন্য শকান প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠান না 

থাকায় এই প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্রটি এতদাঞ্চদরয খ্ফআযখ্ডখ্ফ অন্যান্য যকাযী ও শফযকাযী াংস্থায প্রখ্ক্ষ্ণ চাখ্দা পুযদন গুরুত্বপূণ ড 

ভূখ্ভকা কদয আদছ। খ্ফআযখ্ডখ্ফ খ্ফখ্বন্ন যকাযী-যফযকাযী াংস্থায ভাঠকভী ও উকাযদবাগীদদয প্রদয়াজনানুমায়ী প্রখ্ক্ষ্ণ, 

শখ্ভনায, কভ ডারা ইতযাখ্দ কাদজ এ প্রখ্তষ্ঠানটিয অফদান অনস্বীকাম ড। 

যকাযী খ্িান্ত অনুমায়ী 30/09/2001 শথদক ল্লী দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ (দাখ্ফক) এয অথ ডায়দন এফাং 30/06/2005 তাখ্যখ 

দাখ্ফক ভাপ্ত ওয়ায য খ্নজস্ব আয় শথদক দাখ্কদফয খ্নয়ন্ত্রদণ প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্রটি খ্যচাখ্রত ে। 

খ্ফদ্যভান সুদমাগ-সুখ্ফধািঃ খ্ি-তর খ্ফখ্ষ্ট প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্রটিদত ৪০ আনখ্ফখ্ষ্ট ২টি শশ্রণী কক্ষ্, ১০০ আনখ্ফখ্ষ্ট অখ্ডদটাখ্যয়াভ, ৫০ 

আন খ্ফখ্ষ্ট ডাইখ্নাং র, ২টি শপখ্খ্রদটটয কক্ষ্ ও ৮০ জন প্রখ্ক্ষ্ণাথীয আফাখ্ক ব্যফস্থা যদয়দছ।  

 

2018-19 অথ ডফছদয খ্ফআযখ্ডখ্ফ কভ ডকতডা,কভ ডচাযী  ও সুপরদবাগীদদয  প্রখ্ক্ষ্দণয তে  
 

ক্রিঃনাং প্রখ্ক্ষ্নাথীয খ্ফফযণ প্রখ্ক্ষ্দণয ধযন 2018-19 অথ ডফছদযয অগ্রগখ্ত 

ব্যাদচয াংখ্যা শভাট 

1  ল্লী উন্নয়ন অখ্পায দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 01 40 

2 খ্াফ যক্ষ্ক দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 01 40 

3  ভাঠ াংগঠক (ভউ) দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 01 40 

4 ভাঠ াংগঠক (ভউ) ও ইউখ্খ্ এ কভ ডচাযী দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 01 40 

   শভাট 160 

 

2018-19 অথ ডফছদয খ্ফআযখ্ডখ্ফ ফখ্িঃভূত প্রখ্তষ্ঠাদনয  প্রখ্ক্ষ্দণয তে  
 

ক্রিঃনাং প্রখ্ক্ষ্নাথীয খ্ফফযণ প্রখ্ক্ষ্দণয ধযন 2018-19 অথ ডফছদযয অগ্রগখ্ত 

1 অন্যান্য /এনখ্জওয কভ ডকতডাদদয দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 200 

2 এনখ্জওদদয সুপরদবাগী দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ 220 

3 জনপ্রখ্তখ্নখ্ধ ও এনখ্জও কভীদদয দচতনতাভরক প্রখ্ক্ষ্ণ 130 

 

13.1.3  টাঙ্গাইর ভখ্রা প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র (ডখ্িউটিখ্) 
 

টাঙ্গাইর ভখ্রা প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র ১৯৮৪ াদর জাভ ডান কাখ্যগযী দমাখ্গতায় প্রখ্তখ্ষ্ঠত য়। ১৯৮৭ াদর ভখ্রাদদয বৃখ্িভরক প্রখ্ক্ষ্ণ 

প্রদাদনয একভাত্র প্রখ্তষ্ঠান খ্দদফ এটি খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ভখ্রা কভ ডসূখ্চয অন্তভূ ডক্ত য়। জুরাই ২০০৫ াদর প্রকল্প শভয়াদকাদরয জন্য এটি 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ-জাইকায শমৌথ উদদ্যাদগ খ্যচাখ্রত খ্আযখ্ডখ্ প্রকদল্পয খ্নকট ন্যস্ত কযা য়। পদর প্রখ্তষ্ঠানটি খ্রাংক ভদডর শেখ্নাং 

শন্টায (এরএভটিখ্) খ্দদফ খ্যখ্চখ্ত রাব কদয।  খ্রাংক ভদডর শেখ্নাং শন্টাযটি যাজধানী ঢাকা দত ১০০ খ্কদরাখ্ভটায  দূদয 

টাঙ্গাইর শজরা দযয নতুন ফা টাখ্ভ ডনার দত ২০০ খ্ভটায উিদয শদওরাদত টাঙ্গাইর-ভয়ভনখ্াং ভর িদকয াদ বৃক্ষ্যাখ্জ 

খ্যদফখ্ষ্টত ৩.১৬৮ একয জখ্ভয উয স্থাখ্ত। এখাদন খ্আযখ্ডখ্-৩ প্রকদল্পয কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয প্রখ্ক্ষ্ণ ছািাও প্রকল্পভূক্ত  

ইউখ্নয়ন খ্যলদদয শচয়াযম্যান ও দস্য এফাং খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য সুখ্ফধাদবাগীদদয খ্ফখ্বন্ন খ্ফলদয়য উয দক্ষ্তা উন্নয়নভরক প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান 

কযা য়। প্রখ্তষ্ঠানটিদত সুপরদবাগীদদয শম কর খ্ফলদয়য উয বৃখ্িভরক প্রখ্ক্ষ্ণ শদওয়া য় শগুখ্র দরািঃ দখ্জডখ্ফদ্যা, িক, ফাটিক, 

এভেয়ডাযী, াঁ-ভৄযগী ও শু ারন, ফখ্জ চাল, না ডাযী ব্যফস্থানা ইতযাখ্দ।  

 

প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠানটি খ্ি-তর বফন খ্ফখ্ ষ্ট একটি আফাখ্ক প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র। বফদন শভাট ২৩টি কক্ষ্ আদছ। এখাদন ১০০ জন 

প্রখ্ক্ষ্ণাথী প্রখ্ক্ষ্দণয সুখ্ফধা ম্বখ্রত একটি কক্ষ্ ও ভভাদয অখ্প কক্ষ্ যদয়দছ। প্রখ্ক্ষ্ণাথীদদয থাকায জন্য ১০টি আফাখ্ক 

কক্ষ্ যদয়দছ শমখাদন শভাট ২০জন প্রখ্ক্ষ্ণাথী অফস্থান কযদত াদয। এছািা এখানকায ডাইখ্নাং  এ একদঙ্গ ৩০ জদনয খাওয়ায 

সুব্যফস্থা যদয়দছ। ২০০৫-০৬ ার শথদক  জুন ২০১৮ ম ডন্ত প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠানটিদত খ্ফখ্বন্ন খ্ফলদয় ফ ডদভাট ৫ 87২ জন শক প্রখ্ক্ষ্ণ 

প্রদান কযা দয়দছ।  

2018-19 অথ ডফছদয খ্নম্নফখ্ণ ডত প্রখ্ক্ষ্ণ কাম ডক্রভ খ্যচাখ্রত য় : 

 

ক্রিঃনাং প্রখ্নাথীয খ্ফফযণ প্রখ্ক্ষ্দণয ধযন 2018-19 অথ ডফছদযয অগ্রগখ্ত 

ব্যাদচয াংখ্যা শভাট 

1 কাযী ল্লী উন্নয়ন অখ্পায, ইউখ্ডও, ইউখ্ খ্চফ, খ্বখ্ডখ্’য 

বাখ্ত ও ম্পাদক 

ওয়াকড  06 188 
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14. ভাঠ ম ডাদয় খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য াখ্ফ ডক কাম ডক্রভ 

১। ভানফ াংগঠন  ও দস্য অন্তডভূখ্ক্ত 

২। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

৩। ভরধন গঠন 

৪। ঋণ ায়তা ও ঋণ আদায় 

৫। ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ 

৬। নাযীয ক্ষ্ভতায়ন 

৭। কৃখ্ল প্রভেখ্ক্ত ও শচ ব্যফস্থানা 
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14.1 ভানফ াংগঠন সৃখ্ষ্ট ও দস্য অন্তডভূখ্ক্ত 

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য সূচানারগ্ন শথদক ভর উদেে খ্ছর গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ ও প্রাখ্ন্তক কৃলকদদয ‘খ্ি-স্তয’  ভফাদয়য  ভাধ্যদভ াংগঠিত কদয 

আদৄখ্নক কৃখ্ল প্রভেখ্ক্ত যফযা , খাদ্য উৎাদন বৃখ্ি, গ্রাভীণ শনর্তত্ব সৃখ্ষ্টয ভাধ্যদভ কৃলক শশ্রখ্ণয আথ ড-াভাখ্জক উন্নয়ন, ভতাভত 

প্রকাদয ক্ষ্ভতা বৃখ্ি ও দচতনতা বৃখ্ি । দফ ডাখ্য ল্লীয জনদগাষ্ঠীদক ভফাদয়য ভাধ্যদভ াংগঠিত কদয াংখ্িষ্ট ভফায় 

খ্ভখ্তদক ল্লীয াখ্ফ ডক উন্নয়দনয প্লাট পযভ খ্দদফ ব্যফাদযয  ভাধ্যদভ যকাখ্য কর শফা জনগদণয শদাযদগািায় শৌুঁদছ শদয়া। 

খ্কন্তু যফতীদত একখ্দদক যকাখ্য খ্ফখ্বন্ন দপ্তদযয  স্বীয় িখ্ত অনুমায়ী শফাদান  শুরু এফাং অন্যখ্দদক গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ ও প্রাখ্ন্তক 

কৃলকদদয ফাইদয খ্ফপুর খ্ফিীন/দখ্যদ্র্ জনদগাষ্ঠী খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য কাম ডক্রদভয ফাইদয থাকায় নব্বই দদকয ভাঝাভাখ্ঝ ভদয় 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ ভফায় িখ্তয াাাখ্ অনানুষ্ঠাখ্নক দর (ভফায় খ্নফন্ধন ছািা) গঠদনয ভাধ্যদভ দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কাম ডক্রভ শুরু 

কদয। খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কাম ডক্রদভয শুরু শথদক কর প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয আওতায় ৩০ জুন ২০১ 9 ম ডন্ত ক্রভপুখ্িত ভানফ  াংগঠন সৃখ্ষ্টয 

াংখ্যা 1.80 রক্ষ্ টি এফাং দস্য অন্তভু ডখ্ক্ত াংখ্যা 55.87 রক্ষ্ জন।  
 

 

শুরু দত জুন, ২০১9 ম ডন্ত ভানফ াংগঠন সৃখ্ষ্ট: 
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14.2 মূরধন গঠন 

খ্ফযখ্ডখ্ফ’য দস্যদদয ভরধন গঠদনয ভাধ্যদভ খ্ফখ্নদয়াগ ক্ষ্ভতা বৃখ্ি ও ম্পদদয ভাখ্রকানা খ্নখ্িত কযায জন্য ভফায় খ্ভখ্তয 

দস্যদদয খ্নয়খ্ভত শয়ায ক্রদয় উৎাখ্ত কদয। এছািাও আনুষ্ঠাখ্নক/অনানুষ্ঠাখ্নক উবয় খ্ভখ্ত/দদরয দস্যদদয  পু ুঁখ্জ গঠদনয 

জন্য াপ্তাখ্ক ঞ্চয় জভায় উৎাআখ্ত কদয। খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কাম ডক্রদভয শুরু শথদক কর প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয আওতায় ৩০ জুন ২০১ 9 

ম ডন্ত দস্যদদয ক্রভপুখ্িত শয়ায ভরধদনয খ্যভাণ 141.82 শকাটি টাকা এফাং ক্রভপুখ্িত ঞ্চয় জভায খ্যভাণ 645.96 শকাটি 

টাকা।  

শুরু বত জুন ২০১9 ম ডন্ত ভরধন গঠন (রি োকা): 
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14.3 ঋণ ায়তা 
 

“Money Begets Money” খ্কন্তু ভস্যা দরা প্রাথখ্ভকবাদফ  ভানুদলয খ্নকট অথ ড শৌুঁছাদনা। ল্লীয জনদগাষ্ঠী খ্ফদল কদয 

কৃলক ও দখ্যদ্র্ জনদগাষ্ঠীয জন্য তা আযও কঠিন। িদযয দদক জাভানদতয অবাদফ মখন ল্লীয প্রাখ্ন্তক ও ক্ষুদ্র্ কৃলকদদয 

প্রাখ্তষ্ঠাখ্নক ঋণ গ্রদণয সুদমাগ খ্ছর না তখন খ্ি-স্তয ভফায় িখ্তয ভাধ্যদভ তদাযখ্ক ঋণ সুখ্ফধা চালু  য়। যফতীদত মা আযও 

খ্যভাখ্জডত দয় ‘ক্ষুদ্র্ঋণ’ নাদভ খ্ফশ্বব্যাী  খ্যখ্চখ্ত রাব কদয। খ্ি-স্তয ভফায় িখ্তয ভাধ্যদভ খ্যচাখ্রত তদাযখ্ক  ঋণ খ্দদফ 

পরী ও খ্ফখ্বন্ন কৃখ্ল মন্ত্রাখ্ত খ্ফদল কদয শচমদন্ত্রয খ্ফযীদত ভফায়ী কৃলকদদয ভদধ্য  ঋণ ায়তা চালু কযা য়। এয াাাখ্ 

১৯৭৫ াদর খ্ফআযখ্ডখ্ফ ভখ্রা উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ চালুয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ ভখ্রাদদয জন্য ঋণ  ায়তা চালু কদয। কৃখ্ল ভফাদয়য 

াাাখ্ আখ্য দদক খ্ফআযখ্ডখ্ফ খ্ফখ্বন্ন প্রকায দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচনভরক কভ ডসূখ্চয আওতায় ক্ষুদ্র্ঋণ কাম ডক্রভ শুরু কদয। ফতডভাদন 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ ২৬টি প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয ভাধ্যদভ কৃলক, ভখ্রা ও দখ্যদ্র্ শশ্রখ্ণয ভদধ্য খ্ফখ্বন্ন আয়ফধ ডক কভ ডকাদণ্ড ঋণ ায়তা প্রদান 

কযদছ। এছািাও খ্ফআযখ্ডখ্ফ যকাখ্য ম ডাদয় অন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য আওতায় ফাস্তফায়নাখ্ধন খ্ফখ্বন্ন প্রকদল্পয ক্ষুদ্র্ঋণ কাম ডক্রভ 

খ্যচারনা কদয আদছ । শুরু দত  জুন, ২০১ 9 ম ডন্ত খ্ফআযখ্ডখ্ফ কর্তডক দস্যদদয ভাদঝ ক্রভপুখ্িত ঋণ ায়তায খ্যভাণ 

16804.58 শকাটি টাকা এফাং একই ভদয় আদায়কৃত ঋদণয খ্যভাণ 15244.92 শকাটি টাকা।  

 

শুরু দত জুন ২০১9 ম ডন্ত ঋণ  ায়তা 
   

শুরু দত জুন ২০১9 ম ডন্ত ঋণ  আদায় 
 

 

প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয ধযণ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকায়) 

2018-2019 অথ ডফছদয ক্রভপুখ্িত 

পুরুল ভখ্রা শভাট পুরুল ভখ্রা শভাট 

ভর কভ ডসূখ্চ 24453.40 744.96 25198.40 338563.35 9875.34 348438.89 

ভখ্রা উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ 0 12052.35 12052.35 0 128654.10 128654.10 

এখ্ডখ্ভুক্ত প্রকল্প 45.00 405.00 450.00 98.33 1432.00 1530.33 

চরভান ভাপ্ত প্রকল্প 19823.31 64844.03 84667.34 295675.86 729807.04 102548.29 

অন্য ভন্ত্রণারয় 1253.56 510.28 1763.84 11020.98 5957.44 16978.42 

খ্খ্বখ্ডখ্ 0 0 0 2045.85 1362.20 3408.05 

ফ ডদভাট 45575.27 78556.62 124131.89 647404.57 877088.12 1524492.69 

 
মেনাজপুর বজার পৄবাড়ী উপদজায় ৪র্ ণ জাতীয় উন্নয়ন বমা /২০১৮ উপদক্ষ্ মবআরমিমব’র েদ লড়া কৃে মবায় মমমতর েস্যদের 

আবতণে ঋর্ মবতরর্ েরদেন জনাব বমাোঃ বমাস্তামফজুর রমান, এমমপ, মাননীয় মন্ত্রী, প্রার্মমে  গর্মলক্ষ্া মন্ত্রর্ায়। 

প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয 

ধযণ 

ঋণ ায়তা (রক্ষ্ টাকায়) 

2018-2019অথ ডফছদয ক্রভপুখ্িত 

পুরুল ভখ্রা শভাট পুরুল ভখ্রা শভাট 

ভর কভ ডসূখ্চ 25030.63 774.14 25804.77 374398.80 10993.73 385333.50 

ভখ্রা উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ 0 11812.45 11812.45 0 140832.26 140832.26 

এখ্ডখ্ভুক্ত প্রকল্প 90.00 610.00 700.00 198.90 2161.48 2360.38 

চরভান ভাপ্ত প্রকল্প 20625.03 64341.59 87966.62 327459.46 799296.98 1126756.44 

অন্য ভন্ত্রণারয় 1432.31 524.52 1956.83 15214.48 6552.75 21767.20 

খ্খ্ফখ্ডখ্ 0 0 0 2045.85 1362.20 3408.05 

ফ ডদভাট 47177.98 78062.70 128240.67 719317.49 961180.34 1680457.83 
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14.4 ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ 

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফভুক্ত দস্যদদয জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়দন আয়বৃখ্িভরক কভ ডকাণ্ড  খ্যচারনায াাাখ্ খ্ফখ্বন্ন প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয আওতায় 

ম্প্রাযণভরক কাম ডক্রভ খ্যচাখ্রত দে। ম্প্রাযণভরক কাম ডক্রদভয ভদধ্য যদয়দছ বৃক্ষ্দযা ণ, ভৎস্য চাল , উন্নত চুল্লী স্থান, 

জরাফি ায়খানা স্থান, গফাখ্দশুয টিকাদান ও খ্ফখ্বন্ন াভাখ্জক দচতনাভরক কভ ডকাণ্ড। 

 

জুন, ২০১9 ম ডন্ত  ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ 
 

 

 
 

 

 

 

বৃক্ষ্দযাণ (রক্ষ্) জরাফি 

ায়খানা স্থান 

(রক্ষ্) 

উন্নত চুল্লী 

স্থান 

(রক্ষ্) 

গৃাখ্রত 

গফাখ্দশুয 

টিকাদান (রক্ষ্) 

ভাদছয শানা 
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14.5   নাযীয ক্ষ্ভতায়দন খ্ফআযখ্ডখ্ফ: 

 

2018-2019 াদর খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য াাংগঠখ্নক কাম ডক্রভ, ঋণ কাম ডক্রভ, প্রখ্ক্ষ্ণ কাম ডক্রভ াখ্ফ ডক কাম ডক্রদভ নাযী  ও পুরুদলয 

অগ্রগখ্ত মথাক্রদভ 65% ও 35%। তুরনাভরক খ্চত্র খ্নম্নরূিঃ  
 

 

কাম ডক্রভ খ্ফফযণ অগ্রগখ্তয 

ায 

  

ভানফ াংগঠন        

পুরুল 35% 

ভখ্রা 65% 

 

দস্য বখ্তড 

পুরুল 37% 

ভখ্রা 63% 

 

শয়ায 

পুরুল 33% 

ভখ্রা 67% 

 

ঞ্চয় 

পুরুল 25% 

ভখ্রা 75% 

 

ঋণ ায়তা 
পুরুল 37% 

ভখ্রা 63% 

 

ঋণ আদায় 
পুরুল 36% 

ভখ্রা 64% 

 

প্রখ্ক্ষ্ণ 
পুরুল 37% 

ভখ্রা 63% 

 

 

শশ্রণী, ধভ ড, ভাজ, খ্ক্ষ্া, দক্ষ্তা প্রায় কর শক্ষ্দত্র নাযী পুরুল অভতা খ্ফযাজ কযদছ। নাযীযা শাখ্লত, ফখ্ঞ্চত ও অফদখ্রত। 

াংায, ভাজ ও শদ গঠদন নাযীদদয ভূখ্ভকা শনই। তফলম্যভরক আইন, াভাখ্জক ও যােীয় কাঠাদভায জন্য নাযীযা ফাধাগ্রস্থ। এ 

অফস্থা দত উিযদণয এফাং উন্নয়দনয ভরধাযায় নাযীদক ম্পৃক্ত কযায রদক্ষ্য ১৯৭২ াদর ফঙ্গফন্ধু শখ ভৄখ্জবুয যভান কর্তডক প্রথভ 

দদক্ষ্।  

 

B‡im‡cv †`envUvi AvZvcyi wej cvov gwnjv mwgwZi gbyiv LvZzb ÿz`ª D‡Ï¨v³v FY wb‡q AvaywbK c×wZ‡Z LuvPvq KuvKov Pvl  Ki‡Qb| 
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এ রদক্ষ্য খ্ফআযখ্ডখ্ফ নাযীদদয আথ ডাভাখ্জক অফস্থায উন্নয়ন ও ক্ষ্ভতায়দনয খ্ফখ্বন্ন কভ ডসূখ্চ গ্রন কদয আদছ। নাযীদদয ফ ডদক্ষ্দত্র 

অাংগ্রণ এফাং তাদদয বাগ্য উন্নয়দনয জন্য ফ ডপ্রথভ ফ্ল্াগী শপ্রাগ্রাদভয আওতায় খ্ফআযখ্ডখ্ফ ১৯৭৫ াদর শদদয ১৩০ টি 

উদজরায় ভখ্রা উন্নয়নকভ ডসূখ্চ চালু কদয। ফাাংরায সুখ্ফধা ফখ্ঞ্চত, অায় ,দুিঃস্থ, খ্ফধফা, এখ্তভ, দাখ্যদ্র্, খ্ফিীন নাযীদদয দরভূক্ত 

কদয তাদদয প্রখ্ক্ষ্ণ, পুখ্িঁ গঠদন ায়তা, ক্ষুদ্র্ঋদণয ভাধ্যদভ উাজডনভৄখী নানা কভ ডকাদে ভপৃক্ত কযা য়। 

আজ তাযা কভ ডভৄখী আত্মখ্নবডযীর এফাং খ্যফায ও ভাদজ গুরুত্বপূণ ড ভূখ্ভকা যাখদছ। খ্ফআযখ্ডখ্ফয ভাধ্যদভ শদদয কর উদজরায় 

নাযীদদয দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্দণয াদথ নাযী স্বাস্থয  খ্ক্ষ্া, ভার্তকারীন স্বাস্থয  খ্যচম ডা, খ্যফায খ্যকল্পনা, ফাল্যখ্ফফা শযাধ, নাযী 

খ্নম ডাতডন শযাধ, শমৌতুক প্রথা খ্নভ ডর, ঠিক ভদয় ন্তান শনয়া  কর খ্ফলদয় তাযা দচতন।  

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ জুন/১9 ম ডন্ত 23.12 রক্ষ্ ল্লীয নাযীদক 78035 টি খ্ভখ্ত/ ল্লী উন্নয়ন দদরয ভাধ্যদভ াংগঠিত কদযদছ। তাঁদদয 

শয়ায ঞ্চয় শভাট ভরধন 447.35 শকাটি টাকা। একই ভদয় তাযা খ্ফখ্বন্ন আয়বৃখ্িভরক কভ ডকাদণ্ড 9611.40 শকাটি টাকা ঋণ 

ায়তা গ্রন কদযদছ মা ব্যফাদযয 

য ঠিক ভদয় ৮০৯26.৯2 

শকাটি টাকা খ্যদাধ কদযদছ। 

শখরাী ঋদণয খ্যভান শনই 

ফরদরই চদর। খ্ফআযখ্ডখ্ফ ভূক্ত 

নাযীযা দাখ্যদ্র্ খ্ফদভাচদন 

খ্নযরবাদফ কাজ কদয মাদে। 

অথ ডননখ্তক শক্ষ্দত্র তাদদয অফদান 

শফদিদছ। ফতডভান যকাদযয স্থানীয় 

যকায খ্নফ ডাচদন নাযীদদয 

অাংগ্রদন খ্ফআযখ্ডখ্ফ ভখ্য  ভূখ্ভকা 

ারন কযদছ। খ্ফআযখ্ডখ্ফভূক্ত নাযী 

শনত্রীগণ স্থানীয় যকাদযয খ্ফখ্বন্ন 

দদ খ্নফ ডাখ্চত দয় উন্নয়ন ভরক 

কভ ডকাদণ্ড গুরুত্বপূণ ড অফদান যাখদছ।  

 

                                        ‡Rmwgb bvnvi gyiwM cvj‡bi cvkvcvwk evwo‡Z Mvfx, QvMj I wewfbœ cÖRvwZi nuvm cvjb K‡ib| 
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14.6   কৃখ্ল প্রভেখ্ক্ত উন্নয়দন শচ ব্যফস্থানা  
 

ল্লী উন্নয়দন ‘কুখ্ভল্লা ভদডর’ এয 

প্রধান চাযটি উাদাদনয ভদধ্য শচ 

কাম ডক্রভ অন্যতভ। খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য 

সূচনারগ্ন শথদকই অখ্ধক পর 

উৎাদদনয র শক্ষ্য তৎকারীন 

ফ ডাদৄখ্নক কৃখ্ল প্রভেখ্ক্ত খ্নব ডয 

চালাফাদ িখ্ত প্রচরদনয জন্য 

কৃলক ভফায় খ্ভখ্তয ভাধ্যদভ 

কৃলকদদয াংগঠিত কদয 

খ্ফএখ্ডখ্, ব্যাাংক ও খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য 

শমৌথ প্রদচষ্টায় কৃলকদদয ভাদঝ 

শচমন্ত্র খ্ফতযণ কদযদছ । এদক্ষ্দত্র 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ কৃলকদদয াংগঠিত 

কযায ভাধ্যদভ শচমন্ত্র গ্রদণ  উিুি 

কদয খ্ফএখ্ডখ্ ও ব্যাাংদকয ভদধ্য 

াংদমাদগয াদথ াদথ 

ভাঠম ডাদয়য শচমদন্ত্রয 

খ্যচারনায় ভর অনুঘটদকয 

ভূখ্ভকা ারন কদয।  
 

ব্যাাংক ও খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য শমৌথ চুখ্ক্তয ভাধ্যদভ ম্পাখ্দত ব্যাাংখ্কাং খ্যকল্পনা শভাতাদফক খ্ফআযখ্ডখ্ফ খ্নয়খ্ন্ত্রত ইউখ্খ্এ গুদরাদত 

ব্যাাংক শচমন্ত্র  খাদত শভয়াদী ঋণ খ্ফখ্নদয়াগ কদয। খ্ফতযণকৃত শচমদন্ত্রয ভাধ্যদভ খ্ফআযখ্ডখ্ফ  শদদয খ্ফপুর খ্যভাণ এরাকা 

চালাফাদদয আওতায় খ্নদয় আদ। আখ্ ও নব্বই দদক খ্ফআযখ্ডখ্ফ শচমন্ত্র ঋদণয ভাধ্যদভ ভফায়ী কৃলকদদয শচমন্ত্র খ্ফতযণ কদয 

কৃখ্ল উৎাদদন খ্ফপ্লফ ঘটায়।  খ্ফাং তাব্দীয শল দদকয শুরুয খ্দদক যকায শফযকাখ্য  খাতদক গখ্তীর কযায রদক্ষ্য শচমন্ত্র  

ফাজাযজাতকযণ শফযকাখ্য খাদতয জন্য উমু্মক্ত কদয শদয়া য়। এয পদর খ্ফআযখ্ডখ্ফ-খ্ফএখ্ডখ্-ব্যাাংক এয খ্ম্মখ্রত উদদ্যাদগ 

শচমন্ত্র খ্ফতযণ কাম ডক্রভ 

প্রখ্তদমাখ্গতায ভৄদখাভৄখ্খ 

ওয়ায় খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য 

শচমন্ত্র খ্ফতযণ কাম ডক্রভ 

খ্স্তখ্ভত দয় দি। জুন, 

২০১8 ম ডন্ত শচ 

ম্প্রাযণভরক কাম ডক্রদভয 

আওতায় খ্ফআযখ্ডখ্ফ শভাট 

৩৫৫২৮৮ টি  শচমন্ত্র 

খ্ফতযণ কদয। খ্ফতযণকৃত 

শচমদন্ত্রয ভদধ্য গবীয 

নরকূ ১৮৩৬০ টি, অগবীয 

নরকূ ৪৪৫২৩ টি, 

খ্ক্তচাখ্রত াম্প ১৯৪০৫টি 

এফাং স্তচাখ্রত াম্প 

২৭৩০০০ টি। এছািা 

শচমন্ত্র খাদত শভাট 

খ্ফযণকৃত ঋদণয খ্যভাণ 

২১০৭৮.৩৭ শকাটি টাকা । 
খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ভাধ্যদভ 

খ্ফতযণকৃত শচমন্ত্রভ 

দীঘ ডখ্দন ব্যফাদযয পদর অদনক নরকূ অদকদজা দয় মায়। পদর অদকদজা নরকূদয ভদধ্য শভযাভতদমাগ্য নরকূগুদরাদক চর 

কযায রক্ষ্য খ্ফআযখ্ডখ্ফ খ্ফগত ১০ শপব্রুয়াখ্য, ২০১৩ ‘শচ ম্প্রাযণ’ ীল ডক প্রকল্প ফাস্তফায়ন শুরু কদয। উক্ত প্রকদল্পয আওতায় 

২০টি শজরায ৬১ টি উদজরায় খ্ফআযখ্ডখ্ফভূক্ত ৫২৪ টি অচর/অদকদজা খ্কন্তু শভযাভতদমাগ্য গবীয নরকূ শভযাভত কদয চরকযণ 

ও শচ এরাকা বৃখ্িয ভাধ্যদভ কৃখ্ল উৎাদন বৃখ্ি কদয দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কযা য় । প্রকদল্পয আওতায় শভাট চরকৃত গবীয নরকূদয 

াংখ্যা 334 টি।  
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14.7   ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 
 

প্রখ্ক্ষ্ণ ভানুদলয জ্ঞান, দক্ষ্তা ও ভানখ্কতাদক খ্যফতডন কদয। গ্রাভফাাংরায িাদদ জনদগাষ্ঠীদক প্রখ্ক্ষ্দণয ভাধ্যদভ জনম্পদদ 

রূান্তদযয জন্য খ্ফআযখ্ডখ্ফ সূচনারগ্ন শথদকই কাজ কযদছ । খ্ফআযখ্ডখ্ফ ভফাদয়য ভাধ্যদভ ল্লীয জনগণদক একটি াাংগঠখ্নক 

শৃঙ্খরায ভদধ্য আফি কদয। অতিঃয াংগঠিত গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীদক খ্ফখ্বন্ন আনুষ্ঠাখ্নক ও অনানুষ্ঠাখ্নক প্রখ্ক্রয়ায় ভফায় ব্যফস্থানা, 

খ্িান্ত গ্রণ প্রখ্ক্রয়ায় অাংগ্রণ, ভতাভত প্রকাদয ক্ষ্ভতা বৃখ্ি, শনর্তদত্বয খ্ফকা, আয়ফধ ডক ও দক্ষ্তা উন্নয়নভরক প্রখ্ক্ষ্ণ, 

স্বাক্ষ্যতা, আদৄখ্নক কৃখ্ল প্রভেখ্ক্তয ব্যফায খ্ফখ্বন্ন খ্ফলদয় প্রখ্ক্ষ্দণয ভাধ্যদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন কদয থাদক। এছািাও 

খ্ভখ্ত/দদরয াপ্তাখ্ক বায় যকাদযয খ্ফখ্বন্ন উন্নয়নভরক কভ ডকাণ্ড স্বাস্থয খ্যচম ডা, খ্শু পুখ্ষ্ট, ভার্তস্বাস্থয, জন্খ্নয়ন্ত্রণ ও 

প্রজনন স্বাস্থযদফা, শমৌতুক, ফাল্যখ্ফফা, ইবটিখ্জাং এয কুপর, আদ ডখ্নক ভস্যা দূযীকযণ, স্বাস্থযম্মত ায়খানা স্থান ও ব্যফায 

ইতযাখ্দ খ্ফলদয় দচতনতা বৃখ্ি কযা য়।  
 

 

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ ল্লীয ভানফম্পদ উন্নয়দনয জন্য উকাযদবাগী দস্যদদয দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন ও আয়ফধ ডক কভ ডকাণ্ড খ্নব ডয খ্ফখ্বন্ন 

প্রখ্ক্ষ্দণয াাাখ্ ল্লী উন্নয়ন কাম ডক্রভ মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষ্য  কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যবৃদিয খ্ফখ্বন্ন প্রকায প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান কদয 

থাদক। এছািা জাতীয় খ্ক্ষ্া ব্যফস্থানা একাদডভী (নাদয়ভ), ফাাংরাদদ শরাক প্রান প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র (খ্ফখ্এটিখ্), খ্ফখ্এ প্রান 

একাদডভী, খ্ফয়াভ পাউদেন, খ্ফবাগীয় কখ্ভনায কাম ডারয় দত খ্ফখ্বন্ন কযাডায াখ্ব ডদয কভ ডকতডা এফাং অন্যান্য যকাখ্য ও 

শফযকাখ্য প্রখ্তষ্ঠাদনয জন্য প্রখ্ক্ষ্দণয আদয়াজন কদয।  

প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদাদনয জন্য খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য খ্নজস্ব ৩টি প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠান উদজরা ম ডাদয় প্রখ্ক্ষ্ণ অফকাঠাদভা যদয়দছ। এ 

প্রখ্তষ্ঠানভদ খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্যগণদক খ্ফখ্বন্ন ধযদণয প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান কযা দয় থাদক। এছািও এ কর অফকাঠাদভা 

মথামথ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য প্রকল্পভ খ্নজস্ব ব্যফস্থানায় উকাযদবাগী দস্যদদয প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান কদয।   
 

শুরু দত জুন, ২০১9 ম ডন্ত  খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

কভ ডকতডা/কভ ডচাখ্য উকাযদবাগী 

অথ ডফছদয ক্রভপুখ্িত অথ ডফছদয ক্রভপুখ্িত 

শদদ খ্ফদদদ শভাট শদদ খ্ফদদদ শভাট দক্ষ্তা 

উন্নয়ন 

ভানখ্ফক 

উন্নয়ন 

শভাট দক্ষ্তা 

উন্নয়ন 

ভানখ্ফক 

উন্নয়ন 

শভাট 

১১,১৭৩ 8 ১১,১৮১ ৩০,৭১৫ 7২৭ ৩১,৪৪২ 62,862 2,31,538 2,94,400 17,09,841 21,23,368 38,33,209 
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 15. 2018-19 অথ ডফছদয ফাখ্ল ডক উন্নয়ন কভ ডসূখ্চয আওতায় ফাস্তফাখ্য়ত 

প্রকল্পভ 

 

১. উিযাঞ্চদরয দখ্যদ্র্দদয কভ ডাংস্থান খ্নখ্িতকযণ কভ ডসূখ্চ-2য় ম ডায়। 

২. অাংীদাখ্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-3। 

3.গাইফান্ধা ভখ্িত ল্লীদাখ্যদ্র্ দূযীকযণ প্রকল্প। 
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 15.1 ২০১8-২০১9 অথ ডফছদয ফাখ্ল ডক উন্নয়ন কভ ডসূখ্চয আওতায় ফাস্তফাখ্য়ত প্রকল্পভদয আখ্থ ডক অগ্রগখ্ত (শকাটি টাকা) 
 

ক্র নাং প্রকদল্পয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রকল্প  

ফযাে 

আখ্থ ডক ফছদযয অগ্রগখ্ত ব্যদয়য % ায শুরু দত জুন, ১৮ ম ডন্ত 

ফযাে অফভৄক্ত ব্যয় ফযাদেয অফভৄখ্ক্তয অফভৄক্ত ব্যয় %ায 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1 উিযাঞ্চদরয দখ্যদ্র্দদয 

কভ ডাংস্থান খ্নখ্িতকযণ 

কভ ডসূখ্চ ২য় ম ডায় 

1 এখ্প্রর, ২০১4 

 দত  

৩০ জুন ২০20 

108.69 23.28 23.28 22.22 95% 95% 92.43 88.89 96% 

2 অাংীদাখ্যত্বভরক ল্লী 

উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় ম ডায় 

1 জুরাই, ২০১5  

দত  

৩০ জুন ২০20 

231.67 30.00 30.00 27.09 90% 90% 87.88 84.95 97% 

3 গাইফান্ধা ভখ্িত ল্লী 

দাখ্যদ্র্য দূযীকযণ প্রকল্প 

1 জানুমাযী, ২০১8 

 দত  

৩1 খ্ডদম্বয ২০20 

41.78 15.63 15.28 14.32 92% 94% 16.88 15.84 94% 

ফ ডদভাট 1108.99 68.91 68.56 63.63 93% 92% 197.19 189.68 96% 

 

 

6 ভাচ ড, 2019 ফঙ্গফন্ধু আন্তডজাখ্তক দম্মরন শকদন্দ্র জাতীয় াট শভরায় উদকখ্নক প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয উৎাখ্দত দন্যয ের খ্যদ ডন 

কদযন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

  

মভসযপুয, চুয়াডাঙ্গা, হঝনাইদ, ভাগুিা, কুহষ্টয়া, নিাইর ও হযাজগঞ্জ মজরা ও উসজরা ম ঘাসয় 

কভ ঘকাতঘা, ইউহ মচয়াম্যান ও স্কীসভয বাহত/াধাযণ িাদকগসণয অঞ্চরহবহিক ওয়াকঘ-2019 

গাইফান্ধা ভহন্বত ল্লী দাহযদ্র্য দূযীকযণ প্রকসল্পয আওতায় গঠিত ল্লী উন্নয়ন হভহতয  

বাহত ও ম্যাসনজাযগসণয ওহযসয়সিন 
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15.2   উিযাঞ্চদরয দখ্যদ্র্দদয কভ ডাংস্থান খ্নখ্িতকযণ কভ ডসূখ্চ-২য় ম ডায়। 
 

প্রাক্কখ্রত ব্যয়িঃ       10868.72 রক্ষ্ টাকা 

অদথ ডয উৎিঃ খ্জওখ্ফ  

প্রকল্প শভয়াদিঃ এখ্প্রর/২০১৪ - জুন/২০২০ 

প্রকল্প এরাকািঃ যাংপুয, কুখ্িগ্রাভ, গাইফান্ধা, নীরপাভাযী ও রারভখ্নযাট শজরায ৩৫  টি উদজরা 

 

প্রকদল্পয উদেেিঃ  

ক) প্রকল্প এরাকায শভৌসুভী অবাফগ্রস্থ অখ্ত দখ্যদ্র্ জনদগাষ্ঠীদক াংগঠিত কদয আয়ফধ ডন কভ ডসূখ্চ গ্রদণয ভাধ্যদভ উৎাদনভখী 

আত্মকভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্ট। 

খ)  দাখ্যদ্র্য ীখ্িত শদদয উিযাঞ্চদরয ৩৫ উদজরায অখ্ত দখ্যদ্র্ পুরুল ও ভখ্রাদদযদক দক্ষ্তা উন্নয়নভরক প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ তাদদয কভ ডদক্ষ্তা বৃখ্ি কযা। 

গ)  স্বকভ ডাংস্থান বৃখ্িয ভাধ্যদভ াভাখ্জক ও খাদ্য খ্নযািা শজাযদাযকযণ।  

ঘ)  স্থানীয় জনখ্ক্ত  ও স্থানীয় ম্পদদয ফ ডাখ্ধক ব্যফাদযয ভাধ্যদভ জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন খ্নখ্িত কযা। 

ঙ)  উকাযদবাগীদদয জন্য কাঁচাভার প্রাখ্প্ত জরবয কযা এফাং Market Linkage গদি শতারায রদক্ষ্য খ্ফবাগীয়  দয 

প্রদ ডণী কাভ খ্ফক্রয় শকন্দ্র স্থান। 

চ)  স্বল্প শফাভদল্যয খ্ফখ্নভদয় উকাযদবাগী দস্যদদয ভদধ্য ঋণ প্রদান।  
 

জনফরোঃ 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত শুণ্যদ 

1 প্রকল্প খ্যচারক 1 1 0 

2 উ-প্রকল্পখ্যচারক 1 1 0 

3 কাযী প্রকল্পখ্যচারক 1 1 0 

4 খ্াফ যক্ষ্ণ 1 1 0 

5 শকায়াখ্রটি কন্ট্রর কাভ খ্ডজাইনায 3 3 0 

6 ম্যাদনজায খ্ডদপ্ল কাভ শর শন্টায 1 1 0 

7 অখ্প কাযী কাভ ডাটা এখ্টট্ট অাদযটয 1 1 0 

8 অখ্প কাযী কাভ কখ্ম্পউটায অাদযটয 1 1 0 

9 প্রডাকন ম্যাদনজায কাভ ভাশকডটি ডাং প্রদভাটয 35 35 0 

10 শরস্ শপ্রাভটয 2 2 0 

11 শক্রখ্ডট সুাযবঅইজায 35 35 0 

12 ড্রাইবায 4 4 0 

13 অখ্প ায়ক কাভ নাইট গাড ড 39 39 0 

 শভাট 125 125 00 

 

 

16 এহপ্রর, 2019 তাহযসখ উদকখ্নক প্রকদল্পয প্রখ্ক্ষ্ণ উদিাধন, দনত্রখ্ফতযণ ও উকাযদবাগীদদয খ্নদয় ভতখ্ফখ্নভয় বা 

ভাননীয় খ্স্পকায।, ীিগি, যাংপুয
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আখ্থ ডক অগ্রগখ্তিঃ 

প্রকল্প ব্যয় 

২০১8-২০১9 াদরয অগ্রগখ্ত (জুন ২০১9ম ডন্ত) 

ক্রভপুখ্িত 

অফভৄখ্ক্ত 

ক্রভপুখ্িত 

ব্যয় 
ফযাে অফভৄখ্ক্ত ব্যয় 

ব্যদয়য ায 

ফযাদেয অফভৄখ্ক্তয 

10868.72 2328.00 2328.00 2222.27 95.45% ৯5.45% 9242.40 8888.63 

 

ফাস্তফ অগ্রগখ্তিঃ 

ক্রিঃ নাং কাম ডক্রভ প্রকদল্পয রক্ষ্যভাত্রা ফাখ্ল ডক অগ্রগখ্ত (২018-২০১9) ক্রভপুখ্িত অগ্রগখ্ত 

১ দর গঠন (টি) ৬২৫ 105 930 

২ দস্য বখ্তড (জন) 10,000 1,711 11,541 

৩ ঞ্চয় জভা (রক্ষ্ টাকা)  23.53 131.42 

৪ প্রখ্ক্ষ্ণ (জন) ৩৩,৬০০ 6,720 28,631 (১ভ ম ডায়) 

28,560 (2য় ম ডায়) 

৫ ঋণ খ্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) ৯০০.০০ 587.10 2260.38 

৬ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) 0 408.31 1486.33 
 

 

 

কুখ্িগ্রাভ দয উদজরায় ভধ্যফতী ভল্যায়নকাদর উকাযদবাগীদদয উৎাখ্দত ণ্য খ্যদ ডন। 
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15.3    অাংীদাখ্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় ম ডায়) 
 

প্রাক্কখ্রত ব্যয়িঃ ২৩১৬৭.১৫ রক্ষ্ টাকা (খ্জওখ্ফ-১৯৯২৭.১৫ এফাং ইউখ্নয়ন খ্যলদ ও সুখ্ফধাদবাগী ৩২৪০.০০) 

অদথ ডয উৎিঃ খ্জওখ্ফ  

প্রকল্প শভয়াদিঃ জুরাই/২০১৫ দত জুন/২০২০ ম ডন্ত 

প্রকল্প এরাকািঃ ৬৪টি শজরায ২০০টি উদজরায ৬০০টি ইউখ্নয়ন। 
প্রকদল্পয উদেেিঃ 

ক) জন অাংগ্রণ,  স্বেতা ও জফাফখ্দখ্তায ভাধ্যদভ ইউখ্নয়ন ম ডাদয় উন্নয়ন কভ ডকাে ও জনগদণয চাখ্দা খ্বখ্িক 

জাখ্তগঠন ভরক খ্ফবাগ ভদয শফা খ্নখ্িত কযা, শফা প্রদানকাযী ও শফা গ্রণকাযীদদয ভদধ্য Horizontal 

খ্রাংদকজ এফাং গ্রাভ, ইউখ্নয়ন ও উদজরায ভদধ্য Vertical খ্রাংদকজ স্থাদনয ভাধ্যদভ শটকই ল্লী উন্নয়ন 

খ্নখ্িত কযা।  

খ) ইউখ্নয়ন খ্যলদদক One Stop Service Delivery Station খ্াদফ খ্যণত কযা। 

গ) গ্রাভ উন্নয়দনয ম্পৃক্ত কদরয ভদধ্য দমাখ্গতা ও ভিদয়য খ্যদফ সৃখ্ষ্ট কযা।  

ঘ) গ্রাভফাখ্গদণয খ্ম্মখ্রত প্রদচষ্টায় উন্নয়নভরক খ্যকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযা।  

ঙ) গ্রাভীণ জীফনভান উন্নয়দন গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা খ্নভ ডাণ কযা।  

দখ্ক্ষ্ণ খ্জরতরী ফাংাই নদীয উয কাদঠয খ্েজ খ্নভ ডাণ , খ্আযখ্ডখ্-৩, খ্ফআযখ্ডখ্ফ, কাখ্রয়ানকয, গাজীপুয। 

জনফরিঃ 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত শুণ্যদ ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত শুণ্যদ 

প্রকল্প দয কাম ডারয়  এরএভটিখ্, টাঙ্গাইর 

1 প্রকল্প খ্যচারক 1 1 0 1 উখ্যচারক 1 1 0 

2 উখ্যচারক 1 1 0 2 কাযী খ্যচারক 1 1 0 

3 কাযী খ্যচারক 3 3 0 3 খ্যা ড অখ্পায 1 - 1 

4 কাযী শপ্রাগ্রাভায 1 0 1 4 শেখ্নাং শকা-অখ্ড ডদনটয 1 1 0 

5 খ্াফযক্ষ্ণ কভ ডকতডা 1 1 0 5 ইন্পাট্টাক্টয 2 0 2 

6 খ্াফ কাযী 2 0 2 6 খ্াফ যক্ষ্ণ কভ ডকতডা 1 1 0 

7 অখ্প কাযী কাভ 

কখ্ম্পউটায অাদযটয 

4 0 4 7 অখ্প কাযী কাভ 

কখ্ম্পউটায অাদযটয 

2 0 2 

8 ডাটা এখ্টট্ট অাদযটয 4 3 1 8 ডাটা এখ্টট্ট অাদযটয 2 2 0 

9 ড্রাইবায 2 1 1 9 ড্রাইবায 1 1 0 

10 অখ্প ায়ক 4 1 3 10 অখ্প ায়ক 1 1 0 

11 তন প্রযী 1 0 1 11 তন প্রযী 1 1 0 

12 খ্িনায 1 1 0 ভাঠ (ইউখ্নয়ন ম ডাদয়) 

 ইউখ্নয়ন শডবরদভন্ট 

অখ্পায (ইউখ্ডও) 

600 65 535 

মভাট 639 86 553 
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আখ্থ ডক অগ্রগখ্তিঃ 
 

প্রকল্প ব্যয় 

২০১7-২০১8 াদরয অগ্রগখ্ত (জুন ২০১8ম ডন্ত) 

ক্রভপুখ্িত 

অফভৄখ্ক্ত 

ক্রভপুখ্িত 

ব্যয় 
ফযাে অফভৄখ্ক্ত ব্যয় 

ব্যদয়য ায 

ফযাদেয অফভৄখ্ক্তয 

১৯৯২৭.১৫ 3000.00 3000.00 2708.95 90% 90% 8787.52 8494.96 

ফাস্তফ অগ্রগখ্তিঃ 

ক্রিঃ নাং কাম ডক্রভ প্রকদল্পয রক্ষ্যভাত্রা ফাখ্ল ডক অগ্রগখ্ত (১8-১9) ক্রভপুখ্িত অগ্রগখ্ত 

১ খ্বখ্ডখ্ ৫,৪০০ 480 5,400 

২ খ্বখ্ডখ্এভ ৩,২৪,০০০ 59,040 1,05,235 

৩ ইউখ্খ্ ৬০০ 54 572 

৪ ইউখ্খ্এভ ৩৬,০০০ 5,766 14,004 

৫ খ্বখ্ডখ্ েীভ ১০,৮০০ 2,393 6,904 

6 প্রখ্ক্ষ্ণ 6,49,620 92,890 2,75,110 

  প্রকল্প ম্পদকড খ্ফস্তাখ্যত জানদত খ্বখ্জট করুনিঃ http://prdp.brdb.gov.bd/ 

পখ্যদপুয গয়াট্টা শভইন শযাড দত ভৄখ্ক্তদমািা চান খ্ভয়ায ফািী ম ডন্ত যাস্তা ঢারাইকযণ, উল্লাািা, খ্যাজগি।  

 

 

http://prdp.brdb.gov.bd/
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15.4   প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয নাভিঃ গাইফান্ধা ভখ্িত ল্লী দাখ্যদ্র্য দূযীকযণ প্রকল্প 
 

প্রাক্কখ্রত ব্যয়িঃ 4177.73রক্ষ্ টাকা 

অদথ ডয উৎিঃ খ্জওখ্ফ  

প্রকল্প শভয়াদিঃ জানুয়াযী/২০১8 দত খ্ডদম্বয/২০২০ ম ডন্ত 

প্রকল্প এরাকািঃ গাইফান্ধা শজরায 7 টি উদজরা। 
 

প্রকদল্পয উদেেিঃ 

ক) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, কভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্ট এফাং আয় ও ক্ষ্ভতা বৃখ্িয ভাধ্যদভ গাইফান্ধা শজরায দখ্যদ্র্ জনদগাষ্ঠীয ক্ষ্ভতা 

বৃখ্ি াধন। 

খ) ভেদগাদমাগী প্রখ্ক্ষ্ণ প্রদান কদয দক্ষ্তা উন্নয়দনয ভাধ্যদভ উদদ্যাক্তা সৃখ্ষ্ট কভ ডাংস্থান ও আত্মকভ ডাংস্থান।  

গ) প্রখ্ক্ষ্দণয ভাধ্যদভ কৃখ্ল ও অকৃখ্ল খাদত দক্ষ্তা বৃখ্ি ও কভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্ট।  

ঘ) ল্লী জনাধাযদণয দচতনতা বৃখ্ি ও অখ্ধকায ম্পদকড দচতনতা বৃখ্িকযণ। 

 

জনফরিঃ 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত শুণ্যদ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

প্রকল্প খ্যচারক 

খ্াফ যক্ষ্ণ কভ ডকতডা 

শা-রুভ ম্যাদনজায 

কখ্ম্পউটায অাদযটয কাভ- অখ্প কাযী 

খ্াফ কাযী 

ভাঠ াংগঠক 

ড্রাইবায 

শর এযাখ্দটন্ট 

অখ্প ায়ক 

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 

 শভাট 30 1 29 

গাইফান্ধা ভহন্বত ল্লী দাহযদ্র্য দূযীকযণ প্রকসল্পয ওহযসয়সিন মপ্রাগ্রাসভ ভাহযচারক, হফআযহডহফ । 
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আখ্থ ডক অগ্রগখ্ত 

প্রকল্প ব্যয় 

২০১8-২০১9 াদরয অগ্রগখ্ত (জুন ২০১9ম ডন্ত) 

ক্রভপুখ্িত 

অফভৄখ্ক্ত 

ক্রভপুখ্িত 

ব্যয় 
ফযাে অফভৄখ্ক্ত ব্যয় 

ব্যদয়য ায 

ফযাদেয অফভৄখ্ক্তয 

4177.73 1563.00 1528.12 1432.06 92% 94% 1687.71 1583.46 

 

ফাস্তফ অগ্রগখ্তিঃ 

ক্রিঃ 

নাং 

কাম ডক্রভ প্রকদল্পয রক্ষ্যভাত্রা ফাখ্ল ডক অগ্রগখ্ত ২০১8-২০১9 ক্রভপুখ্িত অগ্রগখ্ত 

1 খ্ভখ্ত গঠন (াংখ্যা) 455 185 237 

2 দস্য বখ্তড (জন) 15,800 5,812 7,199 

3 পু ুঁখ্জ গঠন (রক্ষ্ টাকায়) 0 29.91 33.83 

4 প্রখ্ক্ষ্ণ (জন) 15,800 5,400 5,600 

5 প্রখ্ক্ষ্দণািয ঋণ ায়তা 2,580.00 100.00 100.00 

৬ ঋণ আদায় 0 50.00 50.00 

 

 

হফআযহডহফ কর্তঘক ফাস্তফায়ধীন গাইফান্ধা ভহন্বত ল্লী দাহযদ্র্য দূযীকযণ প্রকসল্পয সুপরসবাগীসদয আইহজএ হবহিক প্রহযসণ 

মন হযচারনা কযসছন ভাহযচারক, হফআযহডহফ। 
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16. প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয নাভিঃ াখ্ফ ডক গ্রাভ উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ (খ্খ্বখ্ডখ্) ৩য় ম ডায় (খ্ফআযখ্ডখ্ফ অাং)   
 

প্রাক্কখ্রত ব্যয়িঃ 8,593.09রক্ষ্ টাকা 

অদথ ডয উৎিঃ খ্জওখ্ফ  

প্রকল্প শভয়াদিঃ জানুয়াযী/২০১8 দত খ্ডদম্বয/২০২1 ম ডন্ত 

প্রকল্প এরাকািঃ 20 শজরায 46 টি উদজরায 2,850 টি গ্রাভ।  

 

প্রকদল্পয উদেেিঃ 

      প্রকদল্পয ভর উদেে দে গ্রাভখ্বখ্িক একক ভফায় াংগঠদনয আওতায় গ্রাদভয ধনী-দখ্যদ্র্, নাযী-পুরুল,খ্কদায-

খ্কদাযী খ্নখ্ফ ডদদল কর শা ও শশ্রণীয জনদগাষ্ঠীদক াংগঠিত কদয তাদদয আথ ড-াভাখ্জক তথা াভখ্গ্রক উন্নয়দনয 

ভাধদভ দাখ্যদ্র্ খ্ফদভাচন কযা। 

জনফরিঃ 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত শুণ্যদ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

উপ্রকল্প খ্যচারক 

কাযী প্রকল্প খ্যচারক 

খ্াফ যক্ষ্ণ কভ ডকতডা 

ভাঠ াংগঠক 

খ্াফ কাযী 

অখ্প কাযী কাভ ডাটা-এখ্ন্ট্র অদাদযটয 

ড্রাইবায 

অখ্প ায়ক 

 

1 

46 

1 

75 

1 

47 

1 

1 

 

1 

46 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

75 

1 

47 

1 

1 

 

 শভাট 173 48 125 
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আখ্থ ডক অগ্রগখ্ত 

প্রকল্প ব্যয় 

২০১8-২০১9 াদরয অগ্রগখ্ত (জুন ২০১9ম ডন্ত) 

ক্রভপুখ্িত 

অফভৄখ্ক্ত 

ক্রভপুখ্িত 

ব্যয় 
ফযাে অফভৄখ্ক্ত ব্যয় 

ব্যদয়য ায 

ফযাদেয অফভৄখ্ক্তয 

8593.06 327.47 327.47 304.08 93% 93% 327.47 304.08 

 

ফাস্তফ অগ্রগখ্তিঃ 

ক্রিঃ 

নাং 

কাম ডক্রভ প্রকদল্পয রক্ষ্যভাত্রা ফাখ্ল ডক অগ্রগখ্ত ২০১8-২০১9 ক্রভপুখ্িত অগ্রগখ্ত 

1 খ্ভখ্ত গঠন (াংখ্যা) 2,850 286 1,358 

2 খ্যফায অন্তভূ ডখ্ক্ত (াংখ্যা) 2,59,000 3,720 1,36,387 

2 দস্য বখ্তড (জন) 4,28,500 9,920 2,05,956 

3 পু ুঁখ্জ গঠন (রক্ষ্ টাকায়) 13,886.80 90.25 4,377.56 

4 প্রখ্ক্ষ্ণ (জন) 4,15,078 14,662 14,662 

5 প্রখ্ক্ষ্দণািয ঋণ ায়তা 8,706.50 0 3,408.05 

৬ ঋণ আদায় 0 0 3,408.05 
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17. খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য খ্নজস্ব ব্যফস্থানায় খ্নফ ডাী খ্যচারক/কভ ডসূখ্চ 

খ্যচারদকয ভাধ্যদভ চরভান কভ ডসূখ্চভ 

 

১। ল্লী দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ (দাখ্ফক) 

২। ল্লী প্রগখ্ত কভ ডসূখ্চ (প্রক) 

৩। উৎাদনভৄখী কভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ (খ্ইখ্) 

৪। ল্লী জীখ্ফকায়ন কভ ডসূখ্চ (জীক) 

৫। দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয জন্য ভখ্িত কভ ডাংস্থান ায়তা কভ ডসূখ্চ (ইদযদা) 
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17.1    কভ ডসূখ্চয নাভিঃ        ল্লী দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ (দাখ্ফক) 

প্রাক্কখ্রত ব্যয়িঃ 17066.00রক্ষ্ টাকা 

অদথ ডয উৎিঃ খ্জওখ্ফ  

প্রকল্প শভয়াদিঃ জুরাই/1993 দত জুন/২005 ম ডন্ত 

প্রকল্প এরাকািঃ 22 শজরায় 123 টি উদজরা। 

প্রকদল্পয উদেেিঃ 

ক) দখ্যদ্র্ জনদগাষ্ঠীদক (পুরুল ও ভখ্রা) আনুষ্ঠাখ্নক/অনানুষ্ঠাখ্নক খ্ভখ্ত / দদর াংগঠিত কদয তাদদযদক আয়ফধ ডনভরক 

কভ ডকাদে ম্পৃক্ত কদয তাদদয কভ ডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃখ্ষ্ট কযা এফাং াখ্ফ ডক জীফনমাত্রায ভান উন্নয়দন ায়তাদান 

স্থানীয়বাদফ দাখ্যদ্র্ খ্ফদভাচদনয ব্যফস্থা কযা। 

খ) প্রখ্ক্ষ্দণয ভাধ্যদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, দক্ষ্তা বৃখ্ি এফাং কভ ডক্ষ্ভ জনখ্ক্তদত রূান্তয কযা। 

গ) নাযীয ক্ষ্ভতায়ন এফাং াভাখ্জক উন্নয়ন কাম ডক্রদভয ভাধ্যদভ খ্ফিীন জনদগাখ্ষ্ঠয বাগ্যদন্নায়দন এফাং জীফনমাত্রায গুনগত 

খ্যফতডন াধন। 

জনফরিঃ 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত দদয াংখ্যা শুণ্যদ 

১ উিডতন কাযী খ্যচারক 1 1 0 

২ কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা 110 83 27 

৩ খ্াফ যক্ষ্ক 59 56 3 

৪ ডাটা এখ্ন্ট্র অাদযটয 3 3 0 

৫ উচ্চভান কাযী/আিঃ িঃ 1 1 0 

৬ শেদনাটাইখ্ে 1 1 0 

৭ খ্াফ কাযী 70 60 10 

৮ ভাঠ াংগঠক 694 588 106 

৯ শভকাখ্নক্স 1 1 0 

১০ এরখ্ডএ 25 24 1 

১১ ড্রাইবায 5 5 0 

১২ অখ্প ায়ক 105 93 12 

 শভাট 1075 916 159 

ফাস্তফ অগ্রগখ্তিঃ 

ক্রিঃ 

নাং 

কাম ডক্রভ প্রকদল্পয রক্ষ্যভাত্রা ফাখ্ল ডক অগ্রগখ্ত ২০১৮-

২০১৯ 

ক্রভপুখ্িক অগ্রগখ্ত 

1 খ্ভখ্ত গঠন (াংখ্যা) 18,021 132 15905 

2 দস্য বখ্তড (জন) 5,83,665 6,229 4,78,216 

3 শয়ায জভা (রক্ষ্ টাকা) 74.00 0.27 65.05 

4 ঞ্চয় জভা (রক্ষ্ টাকা) 12,616.00 578.80 9,645.94 

5 প্রখ্ক্ষ্ণ(জন) উকাযদবাগী 11,62,394 0 10,90,182  

6 ঋণ খ্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) 2,25,790.03 13,180.47 2,39,453.26 

7 ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) 2,27,147.82 13,115.29 2,22,456.11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাহযচারক, হফআযহডহফ কর্তঘক দাহফসকয কভ ঘচাযীসদয গ্রাচুইটয মচক প্রদান। 
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17.2    ল্লী প্রগখ্ত কভ ঘসূহচোঃ  

প্রাক্কখ্রত ব্যয়িঃ 14966.78রক্ষ্ টাকা 

অদথ ডয উৎিঃ খ্জওখ্ফ  

প্রকল্প শভয়াদিঃ জুরাই/2000 দত জুন/২008 ম ডন্ত 

প্রকল্প এরাকািঃ 476 টি উদজরায 476টি ইউখ্নয়ন। 
 

 

প্রকদল্পয উদেেিঃ 

ক) ক্ষুদ্র্ঋণ ও প্রখ্ক্ষ্শণয ভাধ্যদভ দখ্যদ্র্ জনদগাখ্ষ্ঠয আয়ফধ ডন এফাং দাখ্যদ্র্ খ্ফদভাচন।  

   খ) াভাখ্জক উন্নয়ন, াখ্ফ ডক গ্রাভ উন্নয়ন, নাযীয ক্ষ্ভতায়ন ও স্বাস্থয শফা প্রাখ্প্তদত ায়তা এফাং কৃখ্ল ও াভাখ্জক ফনায়ন 

প্রভৃখ্ত শক্ষ্দত্র দচতনতা বৃখ্ি।  

 

জনফরিঃ 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত শুণ্যদ 

1 প্রকল্প খ্যচারক 1 1 0 

2 শপ্রাগ্রাভায 1 1 0 

3 কাযী খ্যচারক 2 2 0 

4 কখ্ম্পউটায অাদযটয 3 3 0 

5 খ্াফ কাযী 01 01 0 

6 ড্রাইবায 01 01 0 

7 অখ্প ায়ক 03 03 0 

8 ভাঠ কাযী 952 546 406 

 শভাট 964 558 406 

ফাস্তফ অগ্রগখ্তিঃ 

ক্রিঃ নাং কাম ডক্রভ প্রকদল্পয রক্ষ্যভাত্রা ফাখ্ল ডক অগ্রগখ্ত ২০১8-২০১9 ক্রভপুখ্িত অগ্রগখ্ত 

1 দর গঠন (াংখ্যা) 13,330 163 9,484 

2 দস্য বখ্তড (জন) 38,5000 6,767 2,18,893 

3 জভা (রক্ষ্ টাকা) 1,500.00 219.97 2,405.22 

4 ঋণ খ্ফতযণ 34,653.22 5,927.23 78,173.72 

5 ঋণ আদায় 29298.09 5,679.28 66,074.66 

6 ঋণ গ্রীতা 3,85,000 22,500 5,10,000 

7 খ্নভ ডাণ কাজ 368 0 355 

৮ উদজরা ল্লী বফন 

শভযাভত ও াংোয 

350 0 339 

9 গ্রাভীণ তফঠকখানা 18 0 16 

10 প্রখ্ক্ষ্ণ (আইখ্জএ) 19,250 30 19,527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গাইফান্ধা মজরায় গ্রাভ িংগঠকসদয দযতা উন্নয়ন প্রহযণ অনুষ্ঠাসন ভাহযচারক, হফআযহডহফ। 
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17.3   উৎাদনভৄখী কভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ (খ্ইখ্) 

 

প্রাক্কখ্রত ব্যয়িঃ 29102.67 রয টাকা। 

অদথ ডয উৎিঃ খ্নজস্ব অথ ডায়দন খ্যচাখ্রত 

প্রকল্প শভয়াদিঃ 30 জুন,2003 দত চরভান 

প্রকল্প এরাকািঃ পখ্যদপুয, ভাদাযীপুয, যাজফািী, শগাারগি ও খ্যয়তপুয শজরায কর উদজরা  

 

প্রকদল্পয উদেেিঃ 

কভ ডসূখ্চয প্রধান উদেে ও রক্ষ্য দরা অখ্বষ্ট জনদগাষ্ঠী (খ্ফিীন/ভুখ্ভীন) মাদদয ফতফািী জখ্ভয খ্যভান ৫০ 

তাাংদয শফখ্ নয়, মাযা কাখ্য়ক খ্যশ্রভ এফাং মাদদয খ্নখ্দষ্ট আদয়য শকান উৎ শনই তাদদয অনানুষ্ঠাখ্নক  দর গঠদনয 

ভাধ্যদভ ঞ্চয় জভা কদয পু ুঁখ্জ গঠদন উিুি কযা, ঋণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ আয় বৃখ্িভরক কভ ডকাে খ্যচারনা কদয দীঘ ড 

শভয়াদী কভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্ট কযা এফাং অথ ডননখ্তক ও াভাখ্জকবাদফ খ্ফিীনদদয জীফনমাত্রায ভান উন্নত কযদত ায়তা 

কযা। 

জনফরিঃ 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত শুণ্যদ 

1 খ্নফ ডাী খ্যচারক 1 1 0 

2 উ-খ্যচারক 1 0 01 

3 কাযী খ্যচারক ১2 6 6 

4 খ্াফ যক্ষ্ণ কভ ডকতডা 1 1 00 

5 কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা 68 48 20 

6 কখ্ম্পউটায অাদযটয 07 05 02 

7 খ্াফ যক্ষ্ক 32 30 ০২ 

8 খ্াফ কাযী 28 25 03 

৯ অখ্প কাযী 0২ 0২ 0০ 

১০ খ্যাংখ্যান কাযী 01 00 01 

১১ ভাঠ াংগঠক 396 359 37 

১২ খ্নম্নভান কাযী কাভ ভৄদ্র্াক্ষ্খ্যক 01 01 0 

১৩ কখ্ম্পউটায কাভ শক্রখ্ডট এযাখ্দটন্ট 33 28 05 

১৪ গািী চারক 07 06 01 

১৫ খ্য়ন/কযা গাড ড/নাইট গাড ড 80 69 11 

 শভাট 670 ৫৮1 89 

ফাস্তফ অগ্রগখ্তিঃ 

ক্রিঃ নাং কাম ডক্রভ কভ ডসূখ্চয রক্ষ্যভাত্রা ফাখ্ল ডক অগ্রগখ্ত ২০১8-১9 ক্রভপুখ্িত অগ্রগখ্ত 

1 দর গঠন (াংখ্যা) 60 80 10,646 

2 দস্য বখ্তড (জন) 5,000 7,187 2,01,907 

3 ঞ্চয় জভা (রক্ষ্ টাকা) 1,255.00 1,597.46 ৭৪৭৬.৪৯ 

4 ঋণ খ্ফতযণ 29,000.00 27,004.69 2,85,718.06 

5 ঋণ আদায় 26,540.42 25,680.68 2,69,978.93 

6 স্লাফ ল্যাখ্েন স্থান 2,050 2,222 85,391 

7 স্ত চাখ্রত নরকূ খ্ফতযণ 600 1,056 20,781 
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17.4 ল্লী জীখ্ফকায়ন কভ ডসূখ্চ (জীক) ২য় ম ডায়। 

প্রাক্কখ্রত ব্যয়িঃ 56951.00 রক্ষ্ টাকা (খ্জওখ্ফ 45451.00+ ইউখ্ফখ্খ্এ 11500.00) 

            অদথ ডয উৎিঃ  খ্জওখ্ফ ও ইউখ্ফখ্খ্এ’য খ্নজস্ব তখ্ফর 

প্রকল্প শভয়াদিঃ জুরাই/২০১২-জুন/২০১8 ম ডন্ত 

প্রকল্প এরাকািঃ ৪২টি শজরায ১৯০টি উদজরা 
 

প্রকদল্পয উদেেিঃ  

ক)  খ্ফিীন ভখ্রা ও পুরুল এয ভিশয় ভফায় খ্ভখ্ত/দর গঠদনয ভাধ্যদভ সুখ্ফধাদবাগীদদয শয়ায ও ঞ্চয় 

জভা কদয খ্নজস্ব পু ুঁখ্জ গঠন। 

খ)          উকাযদবাগীদদয ভফায় ব্যফস্থানা  ও দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্দণয ভাধ্যদভ তাদদয  আয়ফধ ডনভরক 

কভ ডকাে ও  খ্নজস্ব প্রখ্তষ্ঠাদনয কাম ডক্রভ খ্যচারনায় ক্ষ্ভ কদয শতারা।  

গ)  খ্ফিীনদদয ভাদঝ আয়ফধ ডনভরক কভ ডকাদে ক্ষুদ্র্ঋণ খ্ফতযণ পূফ ডক তাদদয কভ ডাংস্থান ও আয় উাজডদন 

সুদমাগ  সৃখ্ষ্ট কযা। 

ঘ)  আয় ও দচতনতা বৃখ্িয ভাধ্যদভ দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয ক্ষ্ভতায়ন ও উন্নয়ন প্রখ্ক্রয়ায় ম্পৃক্তকযণ।  

ঙ)  যকাদয উন্নয়ননীখ্ত ও শকৌদরয আদরাদত বৃিীনদদয আত্মকভ ডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃখ্ষ্ট, আয়বৃখ্ি ও দাখ্যদ্র্ 

খ্ফদভাচন। 

জনফরিঃ 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত শুণ্যদ 

1 প্রকল্প খ্যচারক 1 1 0 

2 আঞ্চখ্রক-প্রকল্পখ্যচারক 5 0 5 

3 উ- প্রকল্পখ্যচারক 7 2 5 

4 উর্ব্ডতন কাযী খ্যচারক 33 0 33 

5 কাযী প্রকল্প খ্যচারক 13 7 6 

6 উদজরা প্রকল্প কভ ডকতডা 190 115 75 

7 খ্াফ যক্ষ্ণ কভ ডকতডা 6 4 2 

8 উ-প্রকল্প কভ ডকতডা 191 151 40 

9 উ- কাযী প্রদকৌরী 3 2 1 

10 খ্াফ যক্ষ্ক 190 182 8 

11 কখ্ম্পউটায অাদযটয 1 1 0 

12 ভাঠ াংগঠক 1,330 1,230 100 

13 ডাটা এখ্ন্ট্র অাদযটয 34 28 6 

14 খ্াফ কাযী 1 1 0 

15 অখ্প কাযী কাভ কখ্ম্পউটায অাদযটয 202 194 8 

16 ড্রাইবায 27 15 12 

17 অখ্প ায়ক 237 215 22 

18 সুইায 6 5 1 

শভাট 2,477 2,150 327  
  

ফাস্তফ অগ্রগখ্তিঃ 

ক্রিঃ 

নাং 

কাম ডক্রভ প্রকদল্পয রক্ষ্যভাত্রা ফাখ্ল ডক অগ্রগখ্ত 

(২০১8-২০১9) 

ক্রভপুখ্িত 

অগ্রগখ্ত 

১ খ্ভখ্ত গঠন (টি) 22.927 158 20.331 

২ দস্য বখ্তড (জন) 7.62.883 12,384 6,45,171 

৩ শয়ায জভা (রক্ষ্ টাকা) 3,284.26 169.50 1,613.44 

৪ ঞ্চয় জভা (রক্ষ্ টাকা) 15,881.99 713.32 6,095.27 

৫ প্রখ্ক্ষ্ণ (জন) 5.22.454 1.82.918 4.54,722 

৬ ঋণ খ্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) 5,321.02 17,784.28 2,97,100.52 

৭ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) ---- 17,244.37 2,73,445.57 

প্রকল্প ম্পদকড খ্ফস্তাখ্যত জানদত খ্বখ্জট করুনিঃ http://rlp.brdb.gov.bd/ 

http://rlp.brdb.gov.bd/
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17.5 দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয জন্য ভখ্িত ল্লী কভ ডাংস্থান ায়তা (2য় াংদাখ্ধত) প্রকল্প, ইদযদা 
 

প্রাক্কখ্রত ব্যয়িঃ ১5734.00 রক্ষ্ টাকা 

অদথ ডয উৎিঃ খ্জওখ্ফ 

প্রকল্প শভয়াদিঃ জানুয়াখ্য/২০১২-জুন/২০১৮ ম ডন্ত 

প্রকল্প এরাকািঃ খুরনা ও ফখ্যার খ্ফবাদগয ১৫টি শজরায ৫৯টি উদজরা। 
 

প্রকদল্পয উদেেিঃ প্রকদল্পয প্রধান উদেে দে প্রকল্প এরাকায অায়, দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয দাখ্যদ্র্ দূযীকযণ ও আথ ড-

াভাখ্জক উন্নয়ন কযা।  

সুখ্নখ্দ ডষ্ট উদেে দরািঃ  

ক)  ভানফ ম্পদদয দচতনতা বৃখ্ি, উিুিকযণ ও উন্নয়ন কযা; 

খ)  জীফন-মাত্রায ভাদনান্নয়দনয জন্য আয়-ফধ ডনভরক কভ ডকাদণ্ড স্থানীয় ম্পদদয ব্যফায খ্নখ্িত কযা;  

গ)  ল্লী এরাকায দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয াংগঠন সৃখ্ষ্ট কযা।  

জনফরিঃ 

ক্রিঃ নাং দদয নাভ অনুদভাখ্দত দ কভ ডযত শুণ্যদ 

1 শপ্রাগ্রাভায 1 1 0 

2 - শপ্রাগ্রাভায 1 1 0 

3 কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা 59 51 8 

4 খ্াফ যক্ষ্ক 3 1 2 

5 শরস্ শভদনজায 3 3 0 

6 কৃখ্ল প্রখ্ক্ষ্ক ভিয়ক 12 11 1 

7 ভাঠ াংগঠক 177 168 9 

8 খ্াফ কাযী  59 59 0 

9 ডাটা এখ্ন্ট্র অাদযটয 4 3 1 

10 খ্ফক্রয় কাযী 4 3 1 

11 ড্রাইবায 6 5 1 

12 অখ্প ায়ক 19 13 6 

13 নাইট গাড ড 3 0 3 

শভাট 351 319 32 

 

 

ভাহযচারক, হফআযহডহফ কর্তঘক ভাননীয় ভন্ত্রীসক ইসযসা কভ ঘসূহচয সুপরসবাগীসদয ডাটাসফজ প্রদান। 
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ফাস্তফ অগ্রগখ্তিঃ 

ক্রিঃ 

নাং 

কাম ডক্রভ প্রকদল্পয রক্ষ্যভাত্রা ফাখ্ল ডক অগ্রগখ্ত 

(২০১7-২০১8) 

ক্রভপুখ্িত 

 অগ্রগখ্ত 

১ খ্ভখ্ত গঠন (টি) ২.৭৮৪ 150  3,031 

২ দস্য বখ্তড (জন) ৭৬.২৫০ 3,752 82,196  

৩ ভরধন গঠন (রক্ষ্ টাকা) ১,৬১৪.০০ 320.56 2,420.56  

৪ প্রখ্ক্ষ্ণ (জন) 6০.০০০  60.000 

৫ ঋণ খ্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) 7,177.00 11,335.29 50,775.11 

6 ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) - 10,836.80 41,714.36 

প্রকল্প ম্পদকড খ্ফস্তাখ্যত জানদত খ্বখ্জট করুনিঃ http://www.iresppw-brdb.gov.bd/ 

 

 

mvZÿxiv †Rjvi †`envUv Dc‡Rjvq B‡im‡cv Kg©m~wPf‚³ †gvnv¤§v` Avjxcyi gxicvov gwnjv mwgwZi †gvQvt Lvw`Rv LvZzb ÿz`ª D‡Ï¨v³v FY wb‡q grm¨ I cvwb 

d‡ji mgwš^Z Pvl Ki‡Qb| 

 

 

 

http://www.iresppw-brdb.gov.bd/
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18. োমরদ্র্য জদয়র গল্প 
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১৮.১ মমনারা ববগদমর মেন বেদর ের্া 

বগুড়া বজার ের উপদজািীন বোে কুমমড়া রোর পাড়া গ্রাদমর এেজন স্থায়ী বামন্দা মমনারা ববগম। তার স্বামী বমাোঃ জহুরু ইাম 

বপলায় মেদন বতরী খাবার এর বফমরয়াা । তাদের াংাদর অভাব অনেন বদগই র্ােত। অনাাদরর াত বর্দে পমরত্রান বপদত বল 

ম্ব মভোমাটি বন্ধে মেদয় ব ণলান্ত দত েদমে এই পমরবারটি। ঠিে এমমন এে ঙ্কেময় মুহূদতণ বমাোোঃ মমনারা ববগম ১৪/০৮/২০০৫ 

মিোঃ তামরদখ মবআরমিমব’র আতািীন োমবে েদর েস্যা দয় প্রর্দম ৭,০০০/- (াত াজার) োো ঋর্ গ্রর্ েদরন। অতোঃপর বড় 

বেদদে াদর্ মনদয় মতমন স্বামীর াংদি াইদেদর টিউব বেদে য়াার বতরীর োজ বপলা মাদব গ্রর্ েদরন। পয ণায়ক্রদম মতমন 

োমবে ে দত ১০,০০০/- দত ১২,০০০/- োো এবাং ব ণদল ৩৫,০০০/- (পঁয়মত্রল াজার) োো ঋর্ গ্রর্ েদরন। ঋদর্র োো মতমন এ 

বপলায় াফল্যজনে ভাদব মবমনদয়াগ েদরন। এ পয ণন্ত মতমন ১২ েফায় ব ণদমাে ১,৩২,০০০/- োো ঋর্ গ্রর্ েদরন। বতণমাদন তার মনজস্ব 

ঞ্চয় জমার পমরমান ৮,৭৮০/-(আে াজার) োো। মতমন বতণমাদন  স্বামী, মা, বেদ  বমদয়দে মনদয় অতযন্ত েক্ষ্তার াদর্ 

বামনমজযেভাদব াইদে/মরক্সার টিউব বর্দে য়াার বতরী  প্যাদেে জাত েদর স্থানীয় বাজার এবাং পােণবতী মবমভন্ন বজায় রবরা 

েদরন। এ বপলায় তার মামে আয় েমপদক্ষ্  ২৪,০০০/- দত ২৫,০০০/- োো। বতণমাদন তার মূিদনর পমরমান ৫০,০০০/-(পঞ্চাল 

াজার) োো।  

 

ব্যবার আয় বর্দে মতমন আিা পাো ঘদরর মামে দয়দেন। বড় বেদটি নবম বেনী পয ণন্ত পড়াশুনা েদর বাবা মার বপলায় মনদয়ামজত 

দয়দে এবাং বোে বমদয়টি নবম বের্ীদত পড়াশুনা েরদে। স্বাস্থয  পমরদবল রক্ষ্ায় মমনারা ববগম অতযন্ত দেতন মতমন এখন স্বাস্থযম্মত 

পায়খানা ব্যবার এবাং পমরেমল্পত পমরবার গঠদন প্রমতদবলীবের বপ্ররর্া বযাগাদেন। মমনারা  ববগদমর ভাষ্যমদত মমন্বত োমরদ্র্ মবদমােন 

েম ণসূমে’র মত এত েম ববামূদল্য বোর্া ঋর্ বেয়া য় না। বোে কুমমড়া রোর পাড়া গ্রাদমর মমনারা ববগদমর পমরবারটি এখন অদনদের 

োদেই অনুেরর্ীয় মদি। মবআরমিমব তাদে মাজদনর েড়া সুদের াদতর বোব বর্দে বাঁমেদয় তার স্বামীর মভদে মাটি রক্ষ্া তার 

আমর্ ণে স্বেতা এদন মেদয়দে। মনদজর েম  বুমদ্ধমত্তার উপর মভমত্ত েদর মমনারা ববগম মেন বেদর বয স্বপ্ন বেদখমেদন তা মতমন অজণন 

েদরদেন। মতমন এখন এেজন সুখী  স্বাবম্বী মমা। 
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১৮.২ মমরয়াম ববগম এেজন োমরদ্র্ জয়ী নারী 

স্বপ্নদে েম ণ মেদয় জয় েরা আ ত্ম প্রতযয়ী এে নারীর নাম মমরয়াম ববগম । স্বামী-আবু বাদন বমাড় , গ্রাম: 

ন্নযাগাো বপাষ্ট: বগৌরীদঘানা ইউমনয়ন: বগৌরীদঘানা, উপদজা: বেলবপুর, বজা: যদলার। েমরদ্র্ পমরবাদরর েন্যা 

মমরয়াদমর মবদয় য় ৮ম বের্ীদত পড়া অবস্থায়। তাঁর প্রর্ম ন্তান জন্ বনয় মাত্র ১৪ (বেৌদ্দ) বের বয়দ। তাঁর স্বপ্ন মে 

বখাপড়া মলদখ বড় দয় োেরী েরদব , মেন্তু মবদয়র াদর্ াদর্ ব স্বপ্ন বভদি চুরমার দয় যায়। স্বামী বপলায় মেন 

মজুর। তাই বেমনে মজুরীর োোয় অভাব অনেদনর মাদে বোন রেদম েমে তার াংার। মতমন পর্ খুজদত মেদন 

মেভাদব ৎ  পদর্ উপাজণন েদর মনদজর বোে  বোে োয়া পায়াদে পূরর্ েরা যায়। ঠিে এ মন মদয় পমরেয় য় 

বাাংাদেল পল্লী উন্নয়ন ববাদি ণর আতায় বাস্তবায়নািীন পল্লী প্রগমত প্রেল্প , বেলবপুর, যদলার-এর গ্রাম াংগঠে জনাব  

বমাোঃ নুর ইাম এর াদর্। মতমন মমরয়ামদে প্রেল্প ম্পদেণ িারর্া বেন এবাং মমমত েদর স্বাবম্বী য়া যাদব মদম ণ 

পরামল ণ প্রোন েদরন। তাঁর 

পরামদল ণ উদ্বুদ্ধ দয় মতমন 

ন্নযাগাো গ্রাদমর ২০ জন 

েমরদ্র্ মমাদে াংগঠিত েদর 

মমমত গঠন েদরন। মমমত 

পমরোনার জন্য ম্যাদনজাদরর 

োময়ত্ব পান  মতমন।  তাঁদে এ 

প্রেল্প বর্দে োগ পান  

গাভী/গরু বমাোতাজােরর্ খাদত 

প্রমলক্ষ্র্ বে য়া য়। এভাদব শুরু 

য় তাঁর পর্ ো। মতমন ২০০৫ 

াদ ৬,০০০/- োো ঋর্ মনদয় 

০৫(পাে)টি বাচ্চা োগ মেদন 

তাদের প্রমতপান েরদত র্াদেন।  বের বলদ োগ বড় দ মবমক্র েদর তাঁর পূ ূঁমজ য় ২০,০০০/- োো। মতমন 

মনদজর  স্বামীর োময়ে পমরেম বর্দে মেমস্ত বত ঋদর্র  মস্ত োোই পমরদলা ি েদর বেন। এভাদব শুরু বর্দে ২০১৮ 

া পয ণন্ত পয ণায়ক্রদম মতমন ১৪ েফায় বমাে ৩,৫০,০০০/- োো ঋর্ গ্রর্ েদরদন এবাং মেমস্তবত তা পমরদলাি েদরন। 

২০১৮-১৯ াদ ০৪টি গরু মনদয় বোে পমরদর এেটি খামাদরর যাত্রা েদরন মতমন। এেই াদর্ েবুতর পান েরদত 

র্াদেন। তার েবুতদরর াংখ্যা ২০টি। ২০১৮-১৯ াদ ০২টি গরু  ১,৫০,০০০/- োোয় মবমক্র েদরদেন। অবমলষ্ট ২টি 

গরুর োম আনুমামনে ২,০০,০০০/- োো দব।   

মমরয়াম ববগম শুধুমাত্র মনদজর ের্া ভাদবন না। মমমতর অন্যান্য েস্যবের মনদয় ভাদবন। এজন্য অন্যদের স্তমলল্প 

 কুটির মলদল্পর োজ েরদত উদ্বুদ্ধ েদরদেন । তাঁর বপ্ররনায় মমমতর েস্য  ামমো , বরলমা, বলফাী এখন মনদজরাই 

উপাজণদন ক্ষ্ম। মমরয়াম ববগদমর স্বামী ঘর বতরীর োমরগর। বেমনে ৫০০/- োো আয় েদরন  মতমন। বতণমাদন তাঁর 

বামড়টি মতমন বমম পাো  েদরদেন। বামড়দত মনজস্ব টিউবদয়  স্বাস্থয ম্মত স্যামনোমর ল্যামিন  স্থাপন েদরদেন।  

মমরয়াদমর মনদজর আয় (গরু  েবুতর পান বর্দে ) বেদর েমপদক্ষ্ ১,২০,০০০/- োো এবাং স্বামীর আয় 

১,৮০,০০০/- োো। পমরবাদরর বমাে আয় বেদর েমপদক্ষ্ ৩,০০,০০০/- োো। 

বতণমাদন মমরয়াম ববগম এেজন স্বাবম্বী নারী।  মতমন এখন মনদজদে দূব ণ  অায়  মদন েদরন না। মনদজর বেষ্টা  

েম ণ মেদয় মতমন এ ফতা অজণন েদরদেন। মবআরমিমব’র আতািীন পল্লী প্রগমত প্রেদল্পর মনেে মতমন কৃতজ্ঞ। 
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১৮.৩ বজী োদ ফ ায়োর আী 

জনাব বমাোঃ ায়োর আী , মপতা মৃত তাাজ উমদ্দন , গ্রামোঃ াারবাটি , িােঘরোঃ ভােপাড়া , উপদজাোঃ গাাংনী, বজাোঃ বমদরপুর। বপলায় 

মতমন এেজন কৃে। মতন বেদ  স্ত্রীদে মনদয় তার াংার। মতমন পঞ্চম বের্ী পয ণন্ত পড়াশুনা েদরন।  মতমন ০৩ মবঘা জমমর মামে, মেন্তু 

পু ূঁমজর অভাদব কৃম োজ েরদত পারমেদন না। ব োরদর্ তার পমরবাদর অভাব বদগই র্ােদতা। মতমন মবমভন্ন জদনর মনেে মবআরমিমব’র 

মবমভন্ন োয ণক্রম ম্পবেণ বজদন মবগত  ১৩/১২/২০০৯ মিোঃ তামরদখ বাাংাদেল পল্লী উন্নয়ন ববাি ণ (মবআরমিমব), গাাংনী, বমদরপুর এর অমিন 

বাস্তবাময়ত আবতণে (কৃম ঋর্ ) েমসূেীর আতায় াারবাটি েদার্ী পাড়া কৃে মবায় মমমতদত েস্য মদদব ভমতণ ন। মতমন 

বাাংাদেল পল্লী উন্নয়ন ববাি ণ , গাাংনী, বমদরপুর এর মাধ্যদম বমজ োদর উপর ০৭ মেদনর প্রমলক্ষ্র্ গ্রর্ েদরন। পরবতীদত মতমন উি 

মমমতর মাধ্যদম প্রর্ম বের ১৫,০০০/- োো ঋর্ গ্রর্ েদর বমজ ো শুরু েদরন এবাং বমজ োদর মাধ্যদম ঐ বের ৪০,০০০/- োো 

াভ েদরন। মদ্বতীয় েফায় উি মমমতর মাধ্যদম ২৫,০০০/- োো ঋর্ গ্রর্ েদর এবাং মনজস্ব পু ূঁমজর মাধ্যদম মনজস্ব ৩ মবঘা এবাং অদন্যর 

জমম ০৩ মবঘা বন্ধেী মনদয় তার বমজ ো আদরা প্রামরত েদরন। ব বের বমজ উৎপােদনর খরে বাদে তার নীে ৬০,০০০/- োো াভ 

েদরন। এভাদব ব ণদল ২০১৯ মিোদে মতমন উি মমমতর মাধ্যদম ৩৭,০০০/- ঋর্ গ্রর্ েদরন এ বাং মনজস্ব পু ূঁমজর মাধ্যদম তার জমমদত 

ব্যাপেভাদব পৄেমপ, বাঁিােমপ, আলু  া লাদের ো েদরন।  

বতণমাদন মতমন বমজ োদর মাধ্যদম প্রমত মাদ প্রায় ২০,০০০/- বর্দে ৩০,০০০/- োো আয় েদরন। আধুমনে পদ্ধমতদত বমজ োদর 

মাধ্যদম বতণমাদন মতমন আধুমনে কৃদে পমরনত দয়দেন। গ্রা বমর অদনে মানু তা বে বেদখ বমজ ো শুরু েদরদেন। উি বমজ োদর 

মাধ্যদম জনাব ায়োর আী  অর্ ণননমতেভাদব াবম্বী দয়দেন। বতণমাদন মতমন তার পমরবার পমরজন  মনদয় েভাদব জীবন -যাপন 

েরদেন। 
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১৮.৪ ক্ষুদ্র্ ঋদণ খ্দনফদর 

মদাদযয  খ্ঝকযগাছা উদজরাধীন কৃিীপুয গ্রাদভয ভত শাযাফ শাদদনয শভদয়  নূযজাান শফগভ। এক ভয় অবাফ-

অনটনই খ্ছর তায খ্নতয খ্দদনয ঙ্গী।  ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন শফাদড ডয (খ্ফআযখ্ডখ্ফ) ১৫ 000/-(নয াজায) টাকায 

ঋণ ফদদর খ্দর নূযজাান শফগদভয জীফদনয গল্প। অিান্ত খ্যশ্রদভয পদর আজ তাঁয পু ুঁখ্জ দয়দছ ১৫ ,০০০০০/-(নয 

রক্ষ্) টাকা। পূযণ দত চদরদছ তাঁয স্বপ্ন। খ্তখ্ন খ্নদজয জখ্ভদত ফানাদেন স্বদপ্নয খ্নফা, াকা দারান।  

২৩ ফছয আদগ নূযজাান শফগদভয খ্ফদয় 

য় াফনায আতাউয যভাদনয দঙ্গ। 

ইদটয বাটায় কাজ কযদত এদ শ তাঁদক 

খ্ফদয় কদয। খ্ফদয় য য  নূযজাাদনয এক 

শছদর ও ২ শভদয়য জন্ য়। দয জানা 

মায়, আতাউদযয আদযা দুটি স্ত্রী আদছ। 

আট ফছয য স্বাভী তাঁদক শপদর চদর 

মায়। শেঁদচ থাকদত নূযজাান কখনও 

ফাফায চাদয়য শদাকাদন কখদনা 

শক্ষ্তখাভাদয ও ফাাফাখ্িদত খ্ঝদয়য কাজ 

শুরু কদযন। ম্বর ফরদত খ্ছর একটি 

ছাগর। শটি াঁচ াজায টাকায় খ্ফখ্ক্র 

কদয উদজরা স্বাস্থয কভদপ্লক্স িদকয 

শযরদগট এরাকায একটি কাদঠয শদাকান 

খ্কদন চা খ্ফখ্ক্র শুরু কদযন  নুযজাান । 

ফফা কযদতন শযররাইদনয াদ একটি 

যকাযী জায়গায়। খ্কন্তু পু ুঁখ্জ য স্বল্পতায কাযদণ তাঁয  ব্যফা বাদরা চরখ্ছর না। ব্যফা ফািাদত নূযজাান শমাগ শদন 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য ভখ্রা খ্ভখ্তদত। প্রথদভ শ খ্ভখ্তয ভাধ্যদভ ১৫,০০০/- টাকা  ঋণ খ্নদয় চা খ্ফখ্ক্রয াাাখ্ 

শদাকাদন শফ খ্কছু ভারত্র শতাদরন। এযয তাদক আয শছদন খ্পদয তাকাদত য়খ্ন।  

গত ২০১৮-১৯ অথ ড ফছদয তাঁদক এক রক্ষ্ টাকা উদদ্যাক্তা ঋণ শদয়া য় । উদদ্যাক্তা ঋণ গ্রদণয পূদফ ড শ াঁচ দপায় ঋণ 

খ্নদয় তা খ্কখ্স্তদত খ্যদাধ কদয । দুই ফছয  পূদফ ড নূযজাান একই এরাকায কৃখ্িডপুয শভৌজায় ৬ .৫ তক জখ্ভ খ্কশন 

খ্তন কাভযায দারান খ্নভ ডাণ কদযন। জখ্ভ শকনা তাদত তারঁ শভাট খযচ দয়খ্ছর ১২-১৩ রক্ষ্ টাকা। তাঁয ফি শছদর 

নূযনফী খ্ফএ অনা ড দি, ফি শভদয় আখ্যপা খাতুন যকাখ্য এভএর ভদডর াই স্কুদরয দভ শশ্রনীদত কাখ্যগযী খ্ফবাদগ 

আয শছাট শভদয়টি লষ্ঠ শশ্রণীদত দি। প্রখ্তখ্দন শ শবায ৫:০০টায় শদাকান খুদর আয তা ফন্ধ কদয যাত ১১:০০টায়।  

নূযজাায জানান প্রখ্তখ্দন শদাকাদন খ্তয-চায াজায টাকা শফচাদকনা য়। শভদয় দুটি স্কুর শথদক এদ তাঁয কাদছ 

থাদক। শছদরটি শরখািা য াাাখ্  ইখ্জফাইক চারায়।  এবাদফই বাগ্যফখ্ঞ্চত নাযী শদয স্বাফরম্বী কযদত কাজ কদয 

মাদে খ্ফআযখ্ডখ্ফ । নূযজাান শফগভ একজন াংগ্রাভী, খ্নষ্ঠাফান ও খ্যশ্রভী নাযী। খ্তখ্ন খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য খ্নকট কৃতজ্ঞ। 

বদহনক কাসরয কসে ১৮ জুরাই, ২০১৯ ও বদহনক মায়মায়হদন ১৫ জুরাই 

প্রকাহত িংফাদ। 
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১৮.৫ আিাফ উহেন হফশ্বা, তাঁত ব্যফায় পর  উকাযসবাহগ 

  

 

জনাফ আিাফ উহেন হফশ্বা 1967 াসর খুরনা মজরায ফুরত রা উসজরায আরকা কাহযগয ািা গ্রাসভ এক দহযদ্র্ 

হযফাসয জন্ গ্রণ কসযন। তাঁয হতায নাভ যাঙ্গাহভয়া এফিং ভাতায নাভ নুযজাান মফগভ। তাঁয হতা ফতফাহিসত 

অল্প হযভান জভাজহভ ও তাঁসতয উয জীহফকা হনফ ঘা কযসতন। হযফাহযক অস্বেরতায কাযসণ অল্প ফয়স তাসক 

িংাসযয ার ধযসত  য়। িংাসযয অবাফ অনটসনয কাযসণ তাঁয মরখািা কযা ম্ভফ য়হন। একভয় অসথ ঘয 

অবাসফ তাঁয বহেক তাঁত ব্যফা হফলুহপ্তয উক্রভ সয়হছর। মই ভয় হতহন হফআযহডহফভূি দাহফক কভ ঘসূহচ ’য 

আওতায় দাসভাদয কাহযগয ািা পুরুল দসরয দস্য হসসফ বহতঘ ন এফিং ফ ঘপ্রথভ 7,000/- টাকা ঋণ গ্রণ পূফ ঘক 

পুণযায় তাঁত ব্যফা ব্যফা শুরু কসযন। 2010 াসর হতহন হনজ ফাহিসত একট তাঁত স্থান কসযন। ব্যফা সত অহজঘত 

মুনাপা হদসয় ঋসণয টাকা হযসাধ কসযন এফিংপুণযায় ঋণ গ্রণ কসযন। এবাসফ হতহন হফগত 2015 ার ম ঘন্ত অে 

দপ্তয সত ক্ষুদ্র্ঋণ গ্রণ কসয হনয়হভ ত হকহস্তসত তা হযসাধ কসযসছন। ফতঘভাসন হতহন ব্যফায হযয বৃহি কসয 

একজন ক্ষুদ্র্ উসযািা হসসফ প্রহতহষ্ঠত সত চান। তাই উসযািা ঋণ প্রদাসনয হফলয়ট হফসফচনাধীন যসয়সছ। তাঁয 

ব্যফায মুরধসনয হযভান আনুভাহনক 5,75,000/- (াঁচ রয পঁচািয াজায) টাকা। মাফতীয় খযচ ফাসদ তাঁয ফাহল ঘক 

প্রকৃত রাব 95,000/- (পঁচানব্বই াজায) টাকা। 

তাঁয উৎাহদত গাভছা মুরত ফুরতরা ও হনকটস্থ ফাজাসয হফক্রয় কসযন। এছািা মদসয হফহবন্ন এরাকায াইকায ও 

খুচযা মক্রতাযা তাঁয হনকট সত গাভছা ক্রয় কসয অন্যান্য অঞ্চসর হফক্রয় কসযন। এভহনবাসফ হতহন হনসজয  ব্যফায 

উন্নহত হযফাসযয উন্নয়সন অফদান মযসখ চসরসছন।  

ফতঘভাসন তাঁয হনজস্ব তাঁত মভহসনয িংখ্যা 04ট। মখান মথসক প্রহতহদন অনুভাহনক 28ট গাভছা উৎাহদত য়। তাঁয 

তাঁত ব্যফায় আসাসয 06জন মরাসকয কভ ঘিংস্থান সৃহষ্ট সয়সছ। হতহন বহেক ফাহিয ভাটয ঘসযয স্থাসন া কা 

ফাহি হনভ ঘাণ কসযসছন। তাঁয 02 জন মছসর মভসয়। তাঁযা একজন খুরনা প্রসকৌর হফম্বহফযারসয় স্মাতসকািয এফিং 

অযজন খুরনা যকাযী হফএর কসরসজ স্দাতক মেণীসত অধ্যায়নযত। এরাকায় তাঁয এখন মসথষ্ট ম্মান ও 

গ্রণসমাগ্যতা বৃহি মসয়সছ। ল্লীয জনগসনয আথ ঘ -াভহজক উন্নয়ন হত হন হযসফ যযায় গুরুত্বপূণ ঘ আফদান মযসখ 

চরসছন। তাঁয ায় ম্বরীন জীফসন হফআযহডহফ’য ায়তায় ম্ভযতা হপসয এসসছ।  
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19.     খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য কাম ডক্রভ ভল্যায়নিঃ  
 

যকাবযয উবযাবগ র্ফর্বন্ন আন্তজডার্তক খ্যার্তম্পন্ন গবফলণা াংস্থা/ দর কতৃডক র্ফআযর্র্র্ফ’য কাম ডক্রভ ভল্যায়ন কযা বয়বে। 

াভগ্রীক কাভ ডকাে ভল্যায়ন  ভীিায় প্রাপ্ত র্কছু পরাপর/ভতাভত র্নম্নয : 

ক্রোঃনাং ভীিায র্ফফযণ প্রাপ্ত পরাপর/ভতাভত 

১ ভীিায নাভ: র্ফআযর্র্র্ফ’য 

কাম ডক্রভ ভল্যায়ন 

গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: র্ফআইর্র্এ 

ভয়: ২০১০ 

(১) র্ফআযর্র্র্ফ সুর্ফধাববাগীবদয দার্যদ্রে র্ফবভািবন পরবাবফ বমার্গতা কবয আবে। 

র্ফআযর্র্র্ফ’য কভ ড এরাকায় দার্যবদ্রেয ায ১১% মা কভ ড এরাকা ফ র্ভূ ডত তথা জাতীয় গ প্রেয 

প্রিবয় কভ। 

(২)  র্জর্র্র্বত র্ফআযর্র্র্ফ’য অফদান (১.৯৩%)। 

(৩) র্ফআযর্র্র্ফ সুর্ফধাববাগীবদয ম্পদ আযবণ বমার্গতায ভাধ্যবভ উন্নত জীফনমািা  এফাং নাযী 

িভতায়বন বমার্গতা কযবে। 

২ ভীিায নাভ: র্ইর্ এয 

ভধ্যফতী ভল্যায়ন। 

গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আইএভইর্র্ 

ভয়: ২০১১ 

(১)  জীফনমািায ভান উন্নয়বন ৭৩% উকাযববাগী  উন্নত  নতুন প্রায় ম্পৃি বয়বেন; 

(২) সুর্ফধাববাগীবদয ম্পদ ১৪% প্রথবক৬২% এ উন্নীত বয়বে, ফার্ল ডক আয় ৬০০% বৃর্দ্ধ প্রবয়বে  

এফাং স্বাস্থেেত ায়খানায ব্যফায ৫% প্রথবক ৯৯% এ উন্নীত বয়বে। 

৩ ভীিায নাভ: জী ২য় ম ডায় 

এয ভধ্যফতী ভল্যায়ন।  

গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আযর্র্র্র্র্ 

ভল্যায়ন দর। 
ভয়: ২০১৫ 

(১) প্রকবেয প্রর্িণ কাম ডক্রভ অবিাকৃত বাবরা। র্ফর্বন্ন আয়ফধ ডনভরক কভ ডকাবণ্ড ঋবণয ব্যফায 

ঠিকবাবফ কযা বয়বে, র্নজস্ব পু ুঁর্জ গঠবন (প্রয়ায  ঞ্চয়), দস্যবৃন্দ উিুদ্ধ বয়বে, 

প্রার্তষ্ঠার্নক ঋণ গ্রণ, াভার্জক বিতনতাভরক কাবজ দস্যবৃন্দ উকৃত বয়বে ফবর 

র্যরর্িত য়। 

(২) প্রকবেয উবিে ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ উকাযববাগীবদয কভ ডাংস্থান সৃর্ি, আয় বৃর্দ্ধ, ক্রয়িভতা 

বৃর্দ্ধ, স্থানীয় প্রনতৃবত্বয র্ফকা  আথ ড-াভার্জক অফস্থায র্যফতডন বয়বে। 

(৩) প্রদবয ার্ফ ডক উন্নয়বন গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক জনম্পবদ রূান্তয কযবত বর এ প্রকবেয 

কাম ডক্রভ িরভান থাকা প্রবয়াজন।  

৪ ভীক্ষ্ায নাভ: ইদযদা খ্িতীয়   

াংদাখ্ধত ীল ডক প্রকদল্পয 

ভাখ্প্ত ভল্যায়ন (ভাপ্ত- 

জুন,২০১৯) 

গদফলণা প্রখ্তষ্ঠান: আইএভইখ্ড 

ভয়: 2018 

(1) দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয দচতনতা বৃখ্ি ও দক্ষ্তা উন্নয়দনয ভাধ্যদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন। প্রখ্ক্ষ্দণয  

ভান বার ওয়ায় প্রখ্ক্ষ্ণাথীগণ উদেে পূযদণ ক্ষ্ভ দয়দছ। 58,725 সুপরদবাগীদক শরাই 

এভেয়ডাখ্য, শভাফাইর াখ্ব ডখ্াং, াঁ-ভৄযখ্গারন, গফাখ্দ শুারন , স্তখ্ল্প, ভৎ ও কাঁকযা 

চাল, াকফখ্জচাল, ভা ও খ্শুস্বাস্থয  খ্যচম ডা, শনর্তত্বখ্ফকা, নাযী উন্নয়ন ও াংগঠন 

ব্যফস্থানা ইতযাখ্দ প্রখ্ক্ষ্দণয ভাধ্যদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়দন ায়ক দয়দছ। 
(2) স্থানীয় ম্পদ পুখ্িকযদণয ভাধ্যদভ আয়-ফধ ডনভরক কভ ডকাদেয ব্যফায এফাং সুপরদবাগীদদয 

আয়ফধ ডনভরক কভ ডাংস্থান সৃখ্ষ্টয ভাধ্যদভ খ্নজস্ব 2100.00 রক্ষ্ টাকা খ্নজস্ব তখ্ফর সৃখ্ষ্ট 

দয়দছ। উক্ত তখ্ফর মথামথ ব্যফাদযয পদর তাদদয জীফনভান উন্নয়ন দয়দছ।  

(3) ব্যখ্ক্তগত ও াভখ্গ্রক স্বাথ ড যক্ষ্ায় গ্রাভীণ ভখ্রাদদয াংগঠিতকযদণয ভাধ্যদভ 2881 টি ভখ্রা 

খ্ভখ্তয 78,444 জন সুপরদবাগী দস্যদক প্রকল্পভূক্ত কযা দয়দছ।  

৫ ভীক্ষ্ায নাভ: খ্আযখ্ডখ্-3 

এয ভধ্যফতী ভল্যায়ন 

গদফলণা প্রখ্তষ্ঠান: আযখ্ডখ্খ্ড 

ভয়: 2019 

(1) যকাখ্য শফাদাদন ভিয় সৃখ্ষ্ট, স্বেতা ও জফাফখ্দখ্তা বৃখ্ি, যকায ও এনখ্জও শফা প্রদাদন 

ভিয় সৃখ্ষ্ট, জনপ্রখ্তখ্নখ্ধদদয জফাফখ্দখ্তা বৃখ্ি, গ্রাদভয াধাযণ ভানুদলয দচতনা বৃখ্ি 

শদয়দছ। খ্ফখ্বন্ন খ্ফবাদগয ভদধ্য ভিয়াধন, যকাখ্য কভীদদয কাম ডক্রদভয স্বীকৃখ্ত ও ভল্যায়ন 

এফাং জাখ্ত গঠনভরক খ্ফবাগ ও গ্রাদভয ভানুদলয ম্পকড উন্নয়ন দয়দছ।  

(2) প্রকল্প ফাস্তফায়দন যকাখ্য অাং, ইউখ্নয়ন খ্যলদ, গ্রাদভয ভানুদলয অথ ড, কাখ্য়ক খ্যশ্রভ ও 

ভতাভদতয ভিয় এফাং অাংগ্রণ থাকায় অাংগ্রণভরক িখ্ত খ্তযকায অদথ ড অনুযণীয় 

দে।  

(3) গ্রাভ উন্নয়ন কখ্ভটিয বা অনুখ্ষ্ঠত ওয়ায পদর াধাযণ ও সুখ্ফধা ফখ্ঞ্চত শরাকজন তাদদয 

ভস্যা ও ম্ভা ব্য ভাধান জানদত শদযদছ। এদক অদযয দমাখ্গতায খ্যদফ ততখ্য ও 

উন্নয়ন খ্যকল্পনায় অাং গ্রদণয সুদমাগ ততখ্য দয়দছ। 

(4) খ্ফখ্বন্ন জাখ্তগঠনভরক খ্ফবাদগয প্রখ্তখ্নখ্ধ, ইউখ্ শচয়াযম্যান, শভম্বয ও খ্ফখ্বন্ন ম ডাদয়য 

শরাকজন ইউখ্খ্এভ এ উখ্স্থত থাকায় ফায াদথ ভিয় দে । কাদজয খ্য শফ উন্নখ্ত 

দে। 

(5) উম্মুক্ত ফাদজট বা, গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা খ্নভ ডাদণ জনগদণয অাংীদাখ্যত্ব, সুখ্ফধা ফখ্ঞ্চত 

জনদগাষ্ঠীদক ভাদজয ভর শস্রাত ধাযায় আনা, স্থানীয় যকাদযয র্তণভর ধা ইউখ্নয়ন 

খ্যলদদক খ্ক্তাখ্রকযদণ শজাযাদরা ভূখ্ভকা যাখদছ।  
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20.     গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা উন্নয়ন ও াংোয 
 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা খ্নভ ডাণ ও াংোয কাম ডক্রভ অাংীদাখ্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন ধাযণায উয প্রখ্তখ্ষ্ঠত খ্রাংক 

ভদডর িখ্তদত ম্পাখ্দত খ্আযখ্ডখ্-৩ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ম্পন্ন কযা দয় থাদক। খ্রাংক ভদডর িখ্তদত ল্লী অঞ্চদর গ্রাভ 

উন্নয়ন কখ্ভটি (খ্জখ্) গঠন কযা য়। ২০ শথদক ৩০ দস্য খ্ফখ্ষ্ট এ কখ্ভটি প্রখ্ত ভাদ গ্রাদভ ফদ বা কদযন। এ বায় গ্রাদভয 

উন্নয়ন াংখ্িষ্ট কর ভস্যা খ্নদয় আদরাচনা কযা য়। আদরাচনায শপ্রখ্ক্ষ্দত খ্ফখ্বন্ন উন্নয়ন কভ ডকাদণ্ডয (খ্েভ) প্রস্তাফ ততখ্য কদয 

ইউখ্নয়ন ম ডাদয় ইউখ্নয়ন ভিয় বায় (ইউখ্খ্এভ)  উস্থান কযা য়। ইউখ্খ্এভএ অনুদভাখ্দত দর গ্রাদভয উন্নয়নভরক 

ও াংোয কভ ডকাণ্ড ফাস্তফায়ন কযা য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
যদলার বজার মমনরামপুর উপদজায় মপআরমিমপ-৩ এর আতায় ইদের 

মাংেরর্ রাস্তা পমরেল ণন েদরন জনাব স্বপন ভট্টাোর্য্ণ, এমমপ, মাননীয় 

প্রমতমন্ত্রী, স্থানীয় রোর, পল্লী উন্নয়ন  মবায় মন্ত্রর্ায় 

১৫০ পৄে রাস্তা বখায়া মদমন্ট ঢাাইেরর্/মপআরমিমপ-৩, 

মবআরমিমব, উল্লাপাড়া, মরাজগঞ্জ। 

 
 

এ কর খ্েভ ফাস্তফায়দনয শক্ষ্দত্র ৩ ধযদনয উৎ শথদক ব্যয় খ্নফ ডা কযা য়। খ্েদভয শভাট ব্যদয়য ৭০% (অনখ্ধক ৭০,০০০) 

টাকা প্রকল্প শথদক, ২০% াংখ্িষ্ট গ্রাদভয উকাযদবাগী জনগণ এফাং ১০% াংখ্িষ্ট ইউখ্নয়ন খ্যলদদয তখ্ফর শথদক প্রদান 

কযা য়। এ িখ্তদত খ্েভ ফাস্তফায়ন কযা দর যকাদযয কভ টাকায় অদনক শফখ্ উন্নয়ন কযা ম্ভফ য় এফাং উন্নয়ন প্রখ্ক্রয়ায় 

জনগদণয প্রতযক্ষ্ অাংগ্রণ থাদক ভদভ ড প্রকদল্পয খ্িতীয় ম ডাদয়য ভল্যায়ন প্রখ্তদফদদন উদল্লখ কযা দয়দছ । খ্আযখ্ডখ্-৩ এয 

আওতায় ২০১৮-২০১৯  অথ ডফছদয এ ধযদনয 2393 টি ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা খ্নভ ডাণ ও াংোযভরক খ্েভ ফাস্তফায়ন কযা য়। 

ইতিঃপূদফ ড খ্আযখ্ডখ্-৩ এযআওতায় শভাট 6904 টি খ্েভ ফাস্তফায়ন কযা য়।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য হআযহডহ-৩ প্রকসল্পয এয আওতায় হযাজগসঞ্জয 

উল্লাািা উসজরায শতরকুখ্ গ্রাদভ হনহভ ঘত কাদঠয াদকা। 

খুরনা মজরধীন ডুমুহযয়া উসজরায মনায়াকট ভাধ্যহভক হফযারসয়য ীদ 

হভনায হনভ ঘাণ।   
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21.  খ্ফণন াংদমাগ সৃখ্ষ্ট 

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ উকাদযদবাগী দস্যদদয উৎাখ্দত দণ্যয মথামথ ভান  খ্নখ্িত কযা, াংযক্ষ্ণ, উৎাদদকয ও শবাক্তায ন্যায্যভল্য প্রাখ্প্তয 

জন্য খ্ফণন াংদমাগ কাম ডক্রভ খ্যচারনা কদয। ণ্য াংযক্ষ্দণয জন্য খ্ফআযখ্ডখ্ফ ’য খ্ফখ্বন্ন অফলুপ্ত প্রকদল্পয আওতায় খ্নখ্ভ ডত ১৬৮টি 

গুদাভঘয যদয়দছ। এছািাও কারুল্লী, কারুগৃ, াখ্ন্ত, ল্লী ফাজায োে নাদভ 5টি প্রদ ডনী ও খ্ফক্রয় শকন্দ্র যদয়দছ।  

 

 

খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য খ্নজস্ব ব্যফস্থানায় খ্যচাখ্রত উদল্লখদমাগ্য প্রদ ডনী কাভ শরস্ শন্টায খ্যখ্চখ্ত 

 

21.1  কারুল্লী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3 উদকখ্নক প্রকদল্পয প্রদ ডনী ও খ্ফক্রয় শকন্দ্র 

 

 

 

  

‘কারুল্লী’ দাখ্যদ্র্য দূযীকযদণ খ্ফআযখ্ডখ্ফয একটি ব্যখ্তক্রভধভী কাম ডক্রভ। প্রকৃতদক্ষ্ এটি  গ্রাদভয অায় ও খ্ফিীন 

দস্যদদয উৎাখ্দত খ্ফখ্বন্ন ধযদনয স্তখ্ল্প ও অন্যান্য দণ্যয খ্ফক্রয় ও প্রদ ডনী শকন্দ্র। ১৯৮৯ াদরয এখ্প্রর ভাদ 

খ্ফআযখ্ডখ্ফয উদদ্যাদগ জাান ওবাযীজ শকা-অাদযন বরাখ্ন্টয়াদ ডয (শজওখ্খ্ব) কাখ্যগযী ও আখ্থ ডক ায়তায় 

প্রখ্তখ্ষ্ঠত য় কারুল্লী। করুল্লীয প্রধান উদেে দরা খ্ফআযখ্ডখ্ফয সুখ্ফধাদবাগী এফাং অায় ও খ্ফিীন শগাষ্ঠীদক 

প্রখ্ক্ষ্দণয ভাধ্যদভ অখ্জডত দক্ষ্তা কাদজ রাখ্গদয় খ্ফখ্বন্ন স্তখ্ল্পজাত ণ্য উৎাদন এফাং তা শদখ্ ও আন্তজডাখ্তক 

ফাজাদয খ্ফণন সুখ্ফধা প্রদাদন ায়তা কযা। ফতডভাদন খ্ফআযখ্ডখ্ফয প্রধান কাম ডারয় ল্লী বফন, ৫, কাওযান ফাজায, 

ঢাকায় কারুল্লীয একটি প্রদ ডনী ও খ্ফক্রয়দকন্দ্র যদয়দছ। প্রদ ডনী ও খ্ফক্রয়দকন্দ্র ছািাও 

karupalli.brdb.gov.bd ই-কভ ডা াইদটয ভধ্যদভ কারুল্লীয ণ্য খ্ফক্রয় কযা য়। 

http://karupalli.brdb.gov.bd/
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21.2 উদকখ্নক খ্ফক্রয় শকন্দ্র 

উদকখ্নক প্রকদল্পয আওতায় প্রখ্ক্ষ্ণপ্রাপ্ত উকাযদবাগীদদয উৎাখ্দত খ্ফখ্বন্ন ধযদণয স্তখ্ল্প , কৃখ্ল-অকৃখ্ল দণ্যয খ্ফক্রয় ও 

প্রদ ডনীয জন্য যাংপুয শজরায় প্রদ ডনী কাভ খ্ফক্রয় শকন্দ্রটি প্রখ্তখ্ষ্ঠত য়। শকন্দ্রটিয ভাধ্যদভ প্রকল্প এরাকায ৫ টি শজরায ৩৫ টি 

উদজরায দস্যদদয ন্যায্যভদল্য কাঁচাভার যফযা এফাং  উকাযদবাগীদদয উৎাখ্দত ণ্যভ প্রদ ডনী ও খ্ফক্রয় খ্নখ্িত 

কযা য়। খ্ফক্রয়দকন্দ্র ছািাও ণ্যভ প্রকদল্পয ই-কভা ড াইদটয ভাধ্যদভ খ্ফক্রয় কযা য়। উদকখ্নক প্রকদল্পয প্রদ ডনী ও 

খ্ফক্রয় শকদন্দ্রয প্রধান ণ্যভ দরা - নকখ্ কাঁথা ও নকখ্ টুখ্, নকখ্ শফড কাবায, কুন কাবায, াটজাত ণ্য, গনা 

াভগ্রী, যাংপুদযয প্রখ্ি তযখ্ি, জাভা, াঞ্চাফী, ব্যাগ, াখ্ি, খ্ফখ্বন্ন উৎফ এফাং ঋতুদবদদ নানা ধযদণয ার পযাদনয 

শাাক প্রভৃখ্ত। 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

যাংপুয দয উদজরায় সুইজাযল্যাে শথদক আগত টিভ উদকখ্নক প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয উৎাখ্দত ণ্য খ্যদ ডন কযদছন। 
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22.   অফলুপ্ত হকন্তু হফআযহডহফ’য খ্নজস্ব ব্যফস্থানায় খ্যচাখ্রত চরভান কভ ডসূখ্চভ 

ক্রিঃ

নাং 

কভ ডসূখ্চ/প্রকদল্পয নাভ প্রকল্প এরাকা ও শভয়াদ ফযােকৃত অদথ ডয 

খ্যভাণ (উৎ) 

ভন্তব্য 

১ দুিঃস্থ খ্যফায উন্নয়ন 

খ্ভখ্ত (দুউ) 

এরাকািঃ ২২ টি শজরায ২৩ উদজরা 

শভয়াদিঃ জুরাই ১৯৮২ দত জুন ১৯৯৩ ম ডন্ত 

আযএরএপ 

১৩৫.৪৫রক্ষ্ টাকা 

(ইউখ্নদপ)  

ফাস্তফায়শনিঃ 

দযজখ্ভন খ্ফবাদগয 

খ্ফদল প্রকল্প াখা 

২ ভখ্রা খ্ফিীন 

শকন্দ্রীয় উন্নয়ন খ্ভখ্ত 

(ভখ্ফদকউ) 

এরাকািঃ ঢাকা, ভাখ্নকগি, ভৄখ্ন্পগি ,

গাজীপুয,  নযখ্াংদী ও নাযায়নগি 

শজরায শভাট ২০ টি উদজরা 

শভয়াদিঃ জুরাই ১৯৮৫ দত জুন ১৯৯৩ ম ডন্ত 

৩৪১.৪১ রক্ষ্ টাকা 

(ইউখ্নদপ)  

ফাস্তফায়শনিঃ 

দযজখ্ভন খ্ফবাদগয 

খ্ফদল প্রকল্প াখা। 

৩ উৎাদনভখী 

কভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ 

(খ্ইখ্)  

এরাকািঃ বৃিয পখ্যদপুয শজরাধীন ৫টি 

শজরায ২৭টি উদজরা 

শভয়াদিঃ জুরাই ১৯৮৬ দত জুন ২০০৩ ম ডন্ত 

৯৯,৯৪১.৭৮রক্ষ্ টাকা 

(খ্ডা ও খ্জওখ্ফ) 

ফাস্তফায়শনিঃ খ্নফ ডাী 

খ্যচারক 

৪ ল্লী দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন 

কভ ডসূখ্চ (দাখ্ফক) 

এরাকািঃ ২২টি শজরায ১২৩ উদজরা 

শভয়াদিঃ জুরাই-1993 দত জুরাই 2005 

ম ডন্ত 

১৭,০৬৬.০০ রক্ষ্ 

টাকা (খ্জওখ্ফ) 

ফাস্তফায়নকাযী প্রকল্প 

খ্যচারক 

৫ ল্লী প্রগখ্ত কভ ডসূখ্চ এরাকািঃ ৪৭৬টি উদজরায ৪৭৬টি ইউখ্নয়ন 

শভয়াদিঃ জুরাই ২০০০ দত জুন ২০০৮ ম ডন্ত 

১৪,৯৬৬.৭৮ রক্ষ্ 

টাকা (খ্জওখ্ফ) 

ফাস্তফায়শনিঃ প্রকল্প 

খ্যচারক 

৬ ভখ্িত দাখ্যদ্র্য 

খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ 

(দাখ্ফক) 

এরাকািঃ শদদয ৬৪ টি শজরায ৪৪৪ টি 

উদজরা 

শভয়াদিঃ ২০০৩ ার দত চরভান 

১৮৪.২৫ শকাটি টাকা 

(খ্জওখ্ফ) 

যাজস্ব ফাদজদটয 

আওতায় অনুন্নয়ন 

খাদত ছািকৃত 

আফতডক ঋণ তখ্ফর 

ফাস্তফায়শনিঃ 

দযজখ্ভন খ্ফবাদগয 

ম্প্রাযণ াখা 

৭ গ্রাভীণ ভখ্রাদদয 

উৎাদনভখী 

কভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ 

(গ্রাভউক) 

এরাকািঃ ৩টি শজরায ৩টি উদজরা 

শভয়াদিঃ জানুয়াখ্য ২০০৪ দত খ্ডদম্বয 

২০০৫ ম ডন্ত 

২২.৩৮রক্ষ্ টাকা 

(এএআযখ্ডও) 

ফাস্তফায়শনিঃদযজখ্ভন 

খ্ফবাদগয খ্ফদল 

প্রকল্প াখা 

৮ গ্রাভীণ ভখ্রাদদয 

উৎাদনভখী 

কভ ডাংস্থান ও 

দচতনতা বৃখ্ি 

কভ ডসূখ্চ (গ্রাভউকক) 

এরাকািঃ  ৩টি শজরায ৩টি উদজরা 

শভয়াদিঃ জুরাই ২০০৭ দত জুন ২০১০ ম ডন্ত 

২০.০০রক্ষ্ টাকা 

(এএআযখ্ডও)  

ফাস্তফায়শনিঃ 

দযজখ্ভন খ্ফবাদগয 

খ্ফদল প্রকল্প াখা 

 

৯ দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয জন্য 

ভখ্িত ল্লী 

কভ ডাংস্থান ায়তা 

প্রকল্প (ইদযদা) 

এরাকািঃ ১৫টি শজরায ৫৯টি উদজরা 

শভয়াদিঃ জানুয়াযী  ২০১২ দত জুন ২০১৮ 

ম ডন্ত 

১৫,৭৩৪.০০রক্ষ্ টাকা   

  

ফাস্তফায়শনিঃ  প্রকল্প 

খ্যচারক। 

 

১০ ল্লী জীখ্ফকায়ন 

কভ ডসূখ্চ (জীক) 

এরাকািঃ ৪২টি শজরায ১৯০টি উদজরা 

শভয়াদিঃ জুরাই  ২০১২ দত জুন ২০১৮ ম ডন্ত 

৫৬,৯৫১.০০রক্ষ্ টাকা  ফাস্তফায়শনিঃ  প্রকল্প 

খ্যচারক। 

11 আফতঘক কৃহল ঋণ 

কভ ঘসূহচ 

এরাকািঃ 64টি শজরায  

 

13,125.00 ফাস্তফায়শনিঃ  

দযজখ্ভন খ্ফবাদগয 

ঋণ াখা 
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23.   খ্ফআযখ্ডখ্ফ কর্তডক ফাস্তফাখ্য়ত অন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য প্রকল্প/কভ ডসূখ্চ 

 
ক্রোঃ

নাং 

কভ ডসূর্ি/প্রকবেয নাভ প্রকে এরাকা  প্রভয়াদ ফযািকৃত অবথ ডয 

র্যভাণ (উৎ) 

ভিণারবয়য 

নাভ 

ভন্তব্য 

১ াফ ডতে িট্টগ্রাভ 

ভর্িত ভাজ উন্নয়ন 

প্রকে 

এরাকা: াফ ডতে অঞ্চবরয ৩টি প্রজরায 

২৫টি উবজরা 

প্রভয়াদ: জুরাই ১৯৯২ প্রথবক জুন 

১৯৯৬ ম ডন্ত 

৪২৬.৩১ রি 

োকা ,(র্জর্ফ) 

াফ ডতে 

িট্টগ্রাভ 

র্ফলয়ক 

ভিণারয় 

ফাস্তফায়বন: 

বযজর্ভন 

র্ফবাবগয প্রি 

াখা 
২ প্রাথর্ভক স্বাস্থে 

র্যিম ডা প্রকে 

(ব্যানর্এইির্-০০৬) 

   

এরাকা: াে াজাযী-িট্টগ্রাভ, 

পর্কযাে - ফাবগযাে, ফাবকযগি, 

ফর্যার। (প্রর্তটি উবজরায় ২টি 

কবয ইউর্নয়ন) 

প্রভয়াদ: জুরাই ১৯৯২ বত ২০০০ 

ম ডন্ত 

১৬.০২ রি োকা ,

র্ফশ্ব স্বাস্থে াংস্থা 

(WHO) 

স্বাস্থে 

ভিণারয়  

ফাস্তফায়বন: 

প্রপ্রাগ্রার্ভাং 

াখা,র্যকেনা, 

ভল্যায়ন  

র্যফীিণর্ফবাগ 

৩ দুবম ডাগপণ ড এরাকায় 

দার্যদ্রে র্ফবভািনকবে 

র্ফবল ফহুভখী উন্নয়ন 

প্রকে (দুএদার্ফ) 

এরাকা: ১২টি প্রজরায ১২টি উবজরা 

প্রভয়াদ: জুরাই ২০০০ বত জুন 

২০০৩ ম ডন্ত 

৫৭.৯৬ রি োকা 

(ইপাদ)  

দুবম ডাগ 

ব্যফস্থানা 

 িাণ 

ভিণারয় 

ফাস্তফায়বন: 

বযজর্ভন 

র্ফবাবগয র্ফবল 

প্রকে াখা 
৪ অস্বের ভৄর্িবমাদ্ধা  

তাবদয প্রাষ্যবদয 

প্রর্িণ  

আত্মকভ ডাংস্থান 

কভ ডসূর্ি 

এরাকা: র্ফআযর্র্র্ফভূি প্রদবয কর 

উবজরা 

প্রভয়াদ: জুরাই ২০০৫ বত জুন ২০০৯ 

ম ডন্ত 

৩,৭৭৫.০০ রি 

োকা (র্জর্ফ)  

ভৄর্িভেদ্ধ 

র্ফলয়ক 

ভিণারয় 

 

ফাস্তফায়বন: 

বযজর্ভন 

র্ফবাবগয 

ফাজাযজাতকযণ 

াখা 

৫ আদ ড গ্রাভ প্রকে-২ এরাকা: ৩৯টি প্রজরায ১০৫টি 

উবজরা 

প্রভয়াদ: এর্প্রর ২০০৭ বত জুন ২০১৭ 

ম ডন্ত 

৯ .২৭ ০০ রি 

োকা (র্জর্ফ)  

ভূর্ভ 

ভিণারয় 

ফাস্তফায়বন: 

বযজর্ভন 

র্ফবাবগয 

ফাজাযজাতকযণ 

াখা 
৬ গুে গ্রাভ প্রকে এরাকা: ৫৩টি প্রজরায ১৩২টি 

উবজরা 

প্রভয়াদ: জানুয়ার্য ২০০৯ বত জুন 

২০২৫ ম ডন্ত 

১9.64 প্রকাটি োকা 

(র্জর্ফ)   

ভূর্ভ 

ভিণারয় 

ফাস্তফায়বন: 

বযজর্ভন 

র্ফবাবগয 

ম্প্রাযণ াখা 
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24.   ভাপ্ত প্রকল্পভ 

ক্র:নাং প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রাক্কখ্রত ব্যয় 

(রক্ষ্ টাকায়) 

অদথ ডয উৎ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০১ আইআযখ্ডখ্ ভর প্রকল্প (প্রাথখ্ভক ম ডায়) ১৯৭০ - ১৯৭৩ ২১৭.৯৫ খ্জওখ্ফ 

০২ ফখ্যার শচ এফাং ভূখ্ভ ব্যফস্থানা জখ্য প্রকল্প ১৯৭২ - ১৯৭৩ ২৫.০০ ইউএএআইখ্ড 

০৩ আইআযখ্ডখ্ - শকয়ায গুদাভ প্রকল্প ১৯৭৩ - ১৯৭৬ ৪৯০.০০ শকয়ায 

০৪ আইআযখ্ডখ্ ভর প্রকল্প (প্রথভ ম ডায়) ১৯৭৩ - ১৯৭৮ ২৪৬.১২ খ্জওখ্ফ 

০৫ আইআযখ্ডখ্-এভখ্খ্, আইআযখ্ডখ্  আইখ্বএ এফাং আইআযখ্ডখ্ - খ্ড প্রকল্প ১৯৭৩ - ১৯৭৬ ৩২৫.০০ খ্জওখ্ফ, শকয়ায 

০৬ আইআযখ্ডখ্ - শকয়ায ( খ্ইএআই)  প্রকল্প ১৯৭৪  -১৯৮০ ৩২৪.০০ খ্জওখ্ফ –শকয়ায 

০৭ শফঞ্চ-ভাকড জখ্য প্রকল্প ১৯৭৪ - ১৯৭৫ ২৫.০০ ইউএএআইখ্ড 

০৮ ১৪৫ থানা /উদজরা ল্লী বফন খ্নভ ডাণ প্রকল্প ১৯৭৪ -১৯৭৮ ৫৬৩.০০ ইউএএআইখ্ড 

০৯ স্ত চাখ্রত নরকূ শচ প্রকল্প ১৯৭৫ - ১৯৭৮ ৮৪৯.০০ ইউখ্নদপ 

১০ ভখ্িত  খ্ক্ষ্া ও কৃখ্ল উন্নয়ন প্রকল্প (খ্ইএখ্ডখ্) ১৯৭৫ - ১৯৭৮ ৩২৫.০০ শকয়ায 

১১ ল্লী অথ ডায়দন যীক্ষ্াভরক প্রকল্প ১৯৭৫ - ১৯৭৮ ১১১.১৭ ইউএএআইখ্ড 

১২ গ্রাভীণ ভখ্রা ভফাদয়য ভাধ্যদভ জনাংখ্যা খ্যকল্পনা াইরট প্রকল্প (১ভ ম ডায়) ১৯৭৫ - ১৯৮০ ১৬৭.০০ IDA, CIDA 

১৩ প্রখ্ক্ষ্ণ কাভ উৎাদন শকন্দ্র (টিখ্খ্খ্ ) ১৯৭৫ - ১৯৮০ ৭০.২৫ খ্ডা 

১৪ থানা প্রখ্ক্ষ্ণ ইউখ্নট (টিটিইউ) ১৯৭৫ -১৯৮১ ১৬৮.০০ খ্জওখ্ফ, আইখ্ডএ 

১৫ ভেফ উন্নয়দন াইরট প্রদজক্ট ১৯৭৫ - ১৯৭৭ ১৯.৯৬ খ্জওখ্ফ 

১৬ গুদাভ খ্নভ ডাণ াইরট প্রকল্প ১৯৭৬ - ১৯৮০ ৫৬৪.২৭ খ্জওখ্ফ 

১৭ থানা ওয়াকড কাভ কাখ্যগযী প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র ১৯৭৬ - ১৯৮০ ৭১.৭৮ খ্জওখ্ফ 

১৮ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ ( আযখ্ড-১) ১৯৭৬ - ১৯৮৪ ৩৭৫৮.২৫ আইখ্ডএ 

১৯ কুখ্ষ্টয়া টাদগ ডট দর জখ্য খ্যচারনা প্রকল্প ১৯৭৬ - ১৯৭৭ ২৫৭.৫৯ ডাচ 

২০ আইআযখ্ডখ্ দয কাম ডারয় খ্নভ ডাণ প্রকল্প ১৯৭৭ - ১৯৮৪ ৩৪১.৩৫ খ্জওখ্ফ 

২১ ভেফ কভ ডসূখ্চ ১৯৭৭ - ১৯৭৮ ৮০.০০ খ্জওখ্ফ 

২২ ফখ্যার শচ প্রকল্প, খ্ফআযখ্ডখ্ফ  অাং ১৯৭৭ - ১৯৯০ ৩৭০৫.০০ খ্ফশ্ব ব্যাাংক 

২৩ ভৄহুখ্য শচ প্রকল্প, খ্ফআযখ্ডখ্ফ অাং ১৯৭৭ - ১৯৯০ ২১৭.৪১ খ্ফশ্ব ব্যাাংক 

২৪ কণ ডপৄখ্র শচ প্রকল্প, খ্ফআযখ্ডখ্ফ অাং ১৯৭৭ - ১৯৯০ ৫৪৩৬.০০ খ্ফশ্ব ব্যাাংক 

২৫ চাঁদপুয শচ প্রকল্প, খ্ফআযখ্ডখ্ফ অাং ১৯৭৭ - ১৯৯০ ৭০৪.২৪ খ্ফশ্ব ব্যাাংক 

২৬ খ্যাজগি ভখ্িত ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প  (এআইআযখ্ডখ্ ) ১৯৭৭ - ১৯৮৫ ৭২৪৮.৭৩ ADB, UNDP, UNICEF 

২৭ আইআযখ্ডখ্ ভর প্রকল্প (খ্িতীয় ম ডায়) ১৯৭৮ - ১৯৮০ ১২৭৭.৬৯ খ্জওখ্ফ 

২৮ শনায়াখারী ভখ্িত ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআযখ্ডখ্-১) ১৯৭৮ - ১৯৮৪ ৩৩৩০.৭৯ ডাখ্নডা 

২৯ ায ও ঋণ খ্ফতযণ াইরট প্রকল্প (পাও-নযওদয়) ১৯৭৮ - ১৯৮০ ৬৭.০১ এপএও, নযওদয় 

৩০ জাতীয় ভেফ ভফায় কভদপ্লক্স ১৯৮০ -১৯৮২ ১৪৯.৪৩ খ্জওখ্ফ 

৩১ ভখ্িত ল্লী উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ  (আইআযখ্ডখ্-৩য় ম ডায়) ১৯৮০ -১৯৮৫ ৪৮০৩.৪৯ ওখ্ডএ ,আইখ্ডএ 

৩২ গ্রাভীণ ভখ্রা ভফাদয়য ভাধ্যদভ জনাংখ্যা খ্নয়ন্ত্রণ প্রকল্প  (২য় ম ডায়) ১৯৮০ -১৯৮৫ ৩৫৬.৯২ আইখ্ডএ 

৩৩ ফাাংরাদদ ভেফ ভফায় কভ ডসূখ্চ ১৯৮০ -১৯৮৫ ১৫৪৯.৪৩ খ্জওখ্ফ 

৩৪ ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ প্রখ্তষ্ঠান ১৯৮০ -১৯৮৫ ১৬০.০৪ খ্জওখ্ফ 

৩৫ ৩য় ক্ষুদ্র্ খ্ল্প প্রখ্তষ্ঠান প্রকল্প (এএআইখ্) ১৯৮১ -১৯৮৩ ১৪৮.৮৭ খ্জওখ্ফ 

৩৬ স্ত চাখ্রত নরকূ প্রকল্প (এইচ টি ডখ্িউ) ১৯৮১ - ১৯৮৭ ৪৮২২.১৩ IDA, UNICEF 

৩৭ ায খ্ফতযণ প্রকল্প (এপএও) ১৯৮১ - ১৯৮৭ ৪১০.৮৭ FAO,UNDP 

৩৮ ল্লী দাখ্যদ্র্য কভ ডসূখ্চ (আযখ্খ্- নযভার) ১৯৮২  - ৯৮৮ ২৪৩৮.৫৯ খ্ফখ্ফ, অগ্রণী ব্যাাংক 

৩৯ দখ্ক্ষ্ণ খ্িভ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এডখ্িউআযখ্ডখ্) ১৯৮২ - ১৯৯০ ১৮০১.৮১ IDA, IFAD 

৪০ শবারা শচ প্রকল্প (খ্ফআইখ্ ) ১৯৮২ - ১৯৯০ ৮৪১.৫০ এখ্ডখ্ফ,ইইখ্ 

৪১ খ্ফদল ভখ্রা প্রকল্প ১৯৮২ -১৯৮৫ ৭৬.৫০ খ্আইখ্ডএ 

৪২ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযখ্ড-২) ১৯৮৩ -১৯৯০ ১১৬৮৮.৩৩ IDA, SIDA,ODA, UNDP 

৪৩ গবীয নরকূ প্রকল্প-২ (খ্ডটিডখ্িউ) ১৯৮৩ -১৯৯২ ১৪৭৬.৫৭ ওখ্ডএ, আইখ্ডএ 

৪৪ ২য় ল্লী নরকূ প্রকল্প (এটিখ্) ১৯৮৩ -১৯৯০ ২১৫.৭৪ এখ্ডখ্ফ 

৪৫ ভূখ্ভীন ও খ্ফিীনদদয শচমন্ত্র খ্ফতযণ প্রকল্প ১৯৮৩ -১৯৮৫ ১১২.৩৩ এপ পাউদেন 
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ক্র:নাং প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রাক্কখ্রত ব্যয় 

(রক্ষ্ টাকায়) 

অদথ ডয উৎ 

৪৬ শনায়াখারী ভখ্িত ল্লী উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ (এনআইআযখ্ডখ্-২) ১৯৮৪ - ১৯৯০ ১০৫৯৫.৫৬ ডাখ্নডা 

৪৭ টাঙ্গাইর কৃখ্ল উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ (টিএখ্ডখ্) ১৯৮৪  -১৯৯০ ১৮৬৪.০০ খ্জটিদজড 

৪৮ ভখ্িত নাযী ও খ্শু দমাখ্গতা উন্নয়ন প্রকল্প ১৯৮৫ -১৯৯৩ ২৬৫৯.০৪ ইউখ্নদপ 

৪৯ গ্রাভীণ ভখ্রা ভফাদয়য ভাধ্যদভ জনাংখ্যা খ্নয়ন্ত্রণ প্রকল্প  (৩য় ম ডায় ) ১৯৮৫ - ১৯৯০ ১৪২৪.২১ খ্আইখ্ডএ 

৫০ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযখ্ড -৯, ১ভ ম ডায়) ১৯৮৫ - ১৯৯২ ৬১৬৮.৭২ ইইখ্ 

৫১ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযখ্ড-৫-খ্ইখ্) ১ভ ম ডায় ১৯৮৬ -1৯৯০ ১৪৭৬.৪৩ SIDA, NOARD 

৫২ ল্লী  উন্নয়ন প্রকল্প (আযখ্ড ১২) ১৯৮৮ -১৯৯৬ ১০৭৫৪.০৬ খ্আইখ্ডএ 

৫৩ শবারা মাখ্ন্ত্রক শচ প্রকল্প ১৯৮৯ - ১৯৯০ ১৬.২৫ এ ডাচ খ্টিদজন 

৫৪ পুনিঃ পুকুয খনন প্রকল্প ১৯৯০ - ১৯৯১ ৮৮.৭৮ ডাখ্ফস্দউ এপ খ্ 

৫৫ টাঙ্গাইর ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআযখ্ডখ্) ১৯৯০ - ১৯৯৩ ২৪১৭.৪৯ খ্জটিদজড 

৫৬ ভফাদয়য ভাধ্যদভ চালাফাদ াইরট প্রকল্প ১৯৯০ - ১৯৯৬ ৩২৮.৬৮ খ্জওখ্ফ 

৫৭ গ্রাভীণ ভখ্রা ভফাদয়য ভাধ্যদভ জনাংখ্যা খ্নয়ন্ত্রণ প্রকল্প  (৪থ ড ম ডায়) ১৯৯০ - ১৯৯৬ ২৪৯৯.৩০ খ্আইখ্ডএ,আইখ্ডএ 

৫৮ খ্ফআযখ্ডখ্ফ উন্নয়ন ব্যফস্থানা ও প্রখ্ক্ষ্ণ প্রকল্প ১৯৯০ - ১৯৯১ ১৫৮.১২ ওখ্ডএ 

৫৯ প্রাখ্তষ্ঠাখ্নক প্রখ্ক্ষ্ণ ায়ক খ্ক্তারীকযণ প্রকল্প ১৯৯০ - ১৯৯১ ৬৩৩.২০ ওখ্ডএ 

৬০ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযখ্ড-৫ খ্ইখ্ ২ম ডায়) ১৯৯০ - ১৯৯৬ ৪৩২৪.২৪ SIDA, NOARD 

৬১ ফন্যা ও াইদিান প্রফণ এরাকায় নূযনতভ ব্যদয় ল্লী ফাখ্ি খ্নভ ডাণ প্রকল্প ১৯৯১ - ১৯৯২ ২০৬.২৫ খ্জওখ্ফ 

৬২ ল্লী দখ্যদ্র্দদয কভ ডাংস্থান শকৌদরয প্রাদয়াখ্গক গদফলণা কভ ডসূখ্চ ১৯৯১ - ১৯৯৩ ৩.২৩ ইএখ্এখ্ 

৬৩ এপডখ্িউইখ্-২ ১৯৯১ - ১৯৯৮ ১৬৯.৪৪ ILO, UNFPA 

৬৪ াইদিান প্রফণ এরাকায খ্যফাদযয জন্য খ্ফদল প্রকল্প ১৯৯১ - ১৯৯৯ ১৮০.০০ আইএপএখ্ড 

৬৫ ভদডর ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এভআযখ্ডখ্) ১৯৯২ - ২০০০ ১৯৭৬.৯৫ জাান 

৬৬ চট্টগ্রাদভয াইদিান ও ফন্যা প্রফর এরাকায় শচ ও কৃখ্ল মন্ত্রাখ্ত যফযা প্রকল্প ১৯৯২ - ১৯৯৬ ১০৯৯.৭৫ জাান 

৬৭ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযখ্ড-৯ ২য় ম ডায়) ১৯৯২ - ২০০০ ৬৮০৮.৬৬ ইইখ্ 

৬৮ আথ ড-াভাখ্জক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাভ াািী এরাকা) ১৯৯২ - ১৯৯৬ ১৭৯৭৬.৮২ এখ্ডখ্ফ,খ্জওখ্ফ 

৬৯ প্রাথখ্ভক স্বাস্থয খ্যচম ডা প্রকল্প ১৯৯২ - ২০০০ ১৫.০০ খ্জওখ্ফ 

৭০ খ্ফআযখ্ডখ্ফ -জাইকা শভদযপুয ছাগর ারন প্রকল্প ১৯৯২ - ২০০০ ২.৭১ জাইকা 

৭১ উিয খ্িভ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডখ্িউআযখ্ডখ্) ১৯৮৩ -১৯৯২ ৩১৭৪.৭৮ ADB, IFAD 

৭২ দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন প্রকল্প (আযখ্এখ্ ১ভ ম ডায়) ১৯৯৩ -১৯৯৮ ৬৬৫৫.০০ খ্জওখ্ফ 

৭৩ ল্লী দখ্যদ্র্ ভফায় প্রকল্প (আযখ্খ্খ্) ১৯৯৩ -১৯৯৮ ১০২১৭.৪৮ এখ্ডখ্ফ 

৭৪ টাঙ্গাইর শজরায ভফাদয়য ভাধ্যদভ কৃখ্ল ও শচ কাম ডক্রভ ম্প্রাযণ ও 

শজাযদাযকযণ 

১৯৯৪ - ১৯৯৯ ২১৮.০০ খ্জওখ্ফ 

৭৫ বৃিয শনায়াখারী ল্লী দখ্যদ্র্ ভফায় ায়তা প্রকল্প ১৯৯৫ - ২০০০ ২৫০০.০০ খ্জওখ্ফ 

৭৬ খ্িতীয় শবারা শচ প্রকল্প ১৯৯৬ -১৯৯৮ ১৭৮২৫.০৫ এখ্ডখ্ফ 

৭৭ খ্যলাফাখ্ি ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এআযখ্ডখ্) ১৯৯৬ -১৯৯৮ ৯০.৩৩ খ্জওখ্ফ 

৭৮ ল্লী খ্ফিীন প্রকল্প (আযখ্ফখ্) ১৯৯৬ -২০০০ ১১৮৫০.০০ খ্আইখ্ডএ 

৭৯ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আয খ্ড-৫, খ্ইখ্, ৩য় ম ডায়) ১৯৯৬ -২০০৩ ৮৮৭৯.০০ এআইখ্ডএ 

৮০ ল্লী দাখ্যদ্র্য প্রকল্প ১৯৯৬ -১৯৯৮ ২৮৯.৩৮ এআইখ্ডএ 

৮১ কুখ্িগ্রাভ দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন প্রকল্প ১৯৯৭ - ২০০০ ৮৬৫.০০ এনওআযএখ্ড 

৮২ ফঙ্গফন্ধু দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন প্রখ্ক্ষ্ণ কভদপ্লক্স (BPATC), শকাটারীািা, 

শগাারগি এয ম্প্রাযণ, াংোয ও আদৄখ্নকায়ন প্রকল্প 

১৯৯৭ - ২০০০ ১৬১৮.৩৭ খ্জওখ্ফ 

৮৩ াভাখ্জক ক্ষ্ভতায়ন   প্রকল্প-১ ১৯৯৭ - ২০০২ ১৯৪৮.৫০ ইউএনখ্ডখ্ 

৮৪ াভাখ্জক ক্ষ্ভতায়ন   প্রকল্প-৩ ১৯৯৭ - ২০০২ ২৭৫২.৬৬ ইউএনখ্ডখ্ 

৮৫ াভাখ্জক ক্ষ্ভতায়ন   প্রকল্প-২ ১৯৯৭ - ২০০২ ২৬৭৭.৪৯ ইউএনখ্ডখ্ 

৮৬ খ্ইখ্য গদফলণা কভ ডসূখ্চ ১৯৯৮ -২০০০ ০০.০০ এআইখ্ডএ 

৮৭ খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য  ভথ ডন কভ ডসূখ্চ ১৯৯৮ -২০০০ ৮৩০.০০ এআইখ্ডএ 

৮8 দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয জন্য আত্ম কভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ ১৯৯৮ -২০০৩ ১০০০.০০ খ্জওখ্ফ 

89 ল্লী দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ (াংদাখ্ধত ২য় ম ডায়) ১৯৯৮ -২০০৫ ১৭০৬৬.০০ খ্জওখ্ফ 

৯0 রুযার রাইবখ্রহুড প্রদজক্ট (আযএরহ) ১৯৯8- ২০০7 ৩১৫৬৫.০০ এখ্ডখ্ফ/খ্জওখ্ফ/ইউখ্ফখ্খ্এ 

৯1 দুদম ডাগপূণ ড এরাকায় দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচনকদল্প খ্ফদল ফহুভৄখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাখ্ফ) ২০০০ - ২০০১ ৮৭০.০০ খ্জওখ্ফ 

৯2 ফঙ্গফন্ধু দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন প্রখ্ক্ষ্ণ কভদপ্লক্স (খ্যচারনা ম ডায় ) ২০০০ - ২০০৪ ৯৩৩.০৯ খ্জওখ্ফ 
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ক্র:নাং প্রকল্প/কভ ডসূখ্চয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রাক্কখ্রত ব্যয় 

(রক্ষ্ টাকায়) 

অদথ ডয উৎ 

৯3 অাংীদাখ্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএখ্খ্) ২০০০ - ২০০৪ ৯৩৭.৮৭ জাইকা 

৯4 খ্ফআযখ্ডটিআই শবৌত অফকাঠাদভা ও প্রখ্ক্ষ্ণ সুখ্ফধাদী ম্প্রাযণ প্রকল্প ২০০০ -২০০৫ ৫৬১.৬৭ খ্জওখ্ফ 

৯5 ল্লী প্রগখ্ত প্রকল্প (খ্খ্খ্) ২০০১ - ২০০৯ ১৪০০২.৮০ খ্জওখ্ফ 

৯6 াভাখ্জক ক্ষ্ভতায়ন  -২ প্রকল্প (াংদাখ্ধত) (কনখ্রদডন শপজ) ২০০২ - ২০০৪ ৭৫৪.০০ ইউএনখ্ডখ্ 

৯7 আদ ডখ্নক খ্ভটিদগন কাম ডক্রভ পয খ্ইখ্ শভম্বায ২০০৩ -২০০৪ ৯৯.৫০ এআইখ্ডএ 

৯8 এযাডদবাদকখ্ অন খ্যপ্রডাকটিব শরথ এে শজোয ইসুযজদরা রুযার 

শকাঅাদযটিব 

২০০৩ -২০০৫ ১৪৫.০০ ইউএনএপখ্এ 

99 উিয খ্িভ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডাখ্িউ আযখ্ডখ্) ২০০৩ -২০০৬ ১৫০০০.০০ খ্জওখ্ফ 

১০0 ভখ্িত দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন কভ ডসূখ্চ  (দাখ্ফক) ২০০৩ -২০০৬ ২২১২.০০ খ্জওখ্ফ 

১০1 দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচদন ভখ্রাদদয আত্ম কভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ ২০০৩ -২০০৬ ৫০০০.০০ খ্জওখ্ফ 

১০2 গ্রাভীণ ভখ্রাদদয জন্য উৎাদনভৄখী কভ ডাংস্থান ও উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ ২০০৪ - ২০০৫ ২৯.১০ এএআযখ্ডও 

১০3 অাংীদাখ্যত্বভরক খ্রাংক ভদডর গ্রাভ উন্নয়ন প্রকল্প ২০০৪ - ২০০৫ ৬৪.৭৯ জাইকা 

১০4 দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচদনয রক্ষ্য অপ্রধান স্য উৎাদন, াংযক্ষ্ণ, প্রখ্ক্রয়াকযণ ও 

ফাজাযজাতকযণ কভ ডসূখ্চ 

২০০৫ -২০০৯ ১৯৫০.৮০ খ্জওখ্ফ 

১০5 অস্বের ভৄখ্ক্তদমািা ও তাদদয শাষ্যদদয প্রখ্ক্ষ্ণ ও আত্মকভ ডাংস্থান কভ ডসূখ্চ ২০০৫ -২০০৯ ২৫০০.০০ খ্জওখ্ফ 

১০6 অাংীদাখ্যত্বভরক খ্রাংক ভদডর গ্রাভ উন্নয়ন প্রকল্প-২ ২০০৫ - ২০১০ ১৯৫০.৮০ জাইকা 

১০7 ভখ্িত গ্রাভ উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ (খ্খ্বখ্ডখ্) ২০০৭ - ২০০৯ ৯৫০.৮০ খ্জওখ্ফ 

১০8 দখ্যদ্র্ ভখ্রাদদয উৎাদনভৄখী কভ ডাংস্থান ও দচতনতা বৃখ্ি কভ ডসূখ্চ ২০০৭ - ২০০৯ ২৮.০০ এএআযখ্ডও 

১09 উিযাঞ্চদরয ত দখ্যদ্র্দদয কভ ডাংস্থান খ্নখ্িতকযণ কভ ডসূখ্চ (উদকখ্নক) - ১ভ 

ম ডায় 

২০০৭ - ২০১১ ২৪৭৮.৪৩ খ্জওখ্ফ 

১১0 আদ ড গ্রাভ উন্নয়ন প্রকল্প-২ ২০০৭ - ২০১৭ ৯৭৪.০০ খ্জওখ্ফ 

১১1 ফঙ্গফন্ধু দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচন প্রখ্ক্ষ্ণ কভদপ্লক্স (খ্যচারনা ম ডায়) ২০০৯ -২০১৩ ৪৯০০.০০ খ্জওখ্ফ 

১১2 কখ্ম্পউটায প্রখ্ক্ষ্ণ ও খ্যদফ উন্নয়দনয উয টিএ কভ ডসূখ্চ, বালুকা, 

ভয়ভনখ্াং ও ীযগি, যাংপুয।  

২০১০ - ২০১১ ১৩.৫০ খ্জওখ্ফ, তককা 

113 দাখ্যদ্র্য খ্ফদভাচদনয রদক্ষ্য অপ্রধান স্য উৎাদন, াংযক্ষ্ণ, প্রখ্ক্রয়াকযণ ও 

ফাজাযজাতকযণ 

2011-2016 6093.13 খ্জওখ্ফ 

114 াখ্ফ ডক গ্রাভ উন্নয়ন কভ ডসূখ্চ (খ্খ্বখ্ডখ্)-২য় ম ডায় ২০০৯-২০১৫ 2424.409 খ্জওখ্ফ 

115 শচ ম্প্রাযণ প্রকল্প 2013-2015 1983.06 খ্জওখ্ফ ও শকএএ 

116 ইখ্নখ্দয়টিব পয শডদবরদভন্ট, এভাওয়াযদভন্ট, এওয়াযদন এে রাইবখ্রহুড 

প্রদজক্ট কুখ্িগ্রাভ (আইখ্ডএএর) 

2012-2016 2043.75 খ্জওখ্ফ 

১১৭ দহযদ্র্ ভহরাসদয জন্য ভহন্বত ল্লী কভ ঘিংস্থান ায়তা প্রকল্প (ইসযসা) 2012-2018 15734.00 হজওহফ 

১১৮ ল্লী জীহফকায়ন প্রকল্প (জী) ২য় ম ঘায় 2012-2018 56951.00 হজওহফ ও ইউহফহহএ 
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25.   খ্ফআযখ্ডখ্ফ’য গুরুত্বপূণ ড শটখ্রদপান নম্বয 
 

25.1 দযদপ্তদযয কভ ডকতডাবৃদিয শটখ্রদপান নম্বয  (খ্এখ্ফএক্স এয জন্য +৮৮০-২-৮১৮০০৩০ শথদক ৮১৮০০৩৪) 
 

ক্রিঃ 

নাং 

দফী শটখ্রদপান খ্এখ্ফএক্স শভাফাইর শপান ইদভইর 

ভাখ্যচারদকয দপ্তয 

১ ভাখ্যচারক ৮১৮০০০২ ১০১  dg@brdb.gov.bd/dgbrdb@gmail.com 

২ ভাখ্যচারক ভদাদদয়য 

একান্ত খ্চফ 

 ১০২ ০১৯৯১১৩২১০০ psdg@brdb.gov.bd 

৩ উখ্যচারক (খ্আযখ্) ৮১৮০০১৮ ১০৩ ০১৯৯১১৩২০৪০ ddprc@brdb.gov.bd 

প্রান খ্ফবাগ 

৪ খ্যচারক (প্রান) ৮১৮০০০৪ ১০৪ ০১৯৯১১৩২০০১ dradmn@brdb.gov.bd 

৫ ভেগ্মখ্যচারক (প্রান) ৮১৮০০০৯ ১১৩ ০১৯৯১১৩২০০৭ jdadmn@brdb.gov.bd 

৬ উখ্যচারক (প্রান) ৮১৮০০১৭ ১১৪ ০১৯৯১১৩২০১৭ ddadmin@brdb.gov.bd 

৭ উখ্যচারক (প্রান-২) ৮১৮০০২১ ১০৭ ০১৯৯১১৩২০১৮ ddadmn2@brdb.gov.bd 

অথ ড খ্ফবাগ 

৮ খ্যচারক (অথ ড) ৮১৮০০০৫ ১২৪ ০১৯৯১১৩২০০২ drfinance@brdb.gov.bd 

৯ ভেগ্মখ্যচারক (অথ ড ও খ্াফ) ৮১৮০০১১ ১২৫ ০১৯৯১১৩২০০৮ jdfinance@brdb.gov.bd 

১০ ভেগ্মখ্যচারক 

(খ্নযীক্ষ্া ও খ্যদ ডন) 

৮১৮০০১৫ ১৫২ ০১৯৯১১৩২০০৯ jdaudit@brdb.gov.bd 

১১ উখ্যচারক (খ্াফ) ৮১৮০০২৪ ১২৭ ০১৯৯১১৩২০১৯ ddaccts@brdb.gov.bd 

১২ উখ্যচারক (ফাদজট) ৮১৮০০২২ ১২৮ ০১৯৯১১৩২০২০ ddbudget@brdb.gov.bd 

১৩ উখ্যচারক (খ্নযীক্ষ্া) ৮১৮০০২৬ ১৫৯ ০১৯৯১১৩২০২১ ddaudit@brdb.gov.bd 

১৪ উখ্যচারক (খ্যদ ডন) ৮১৮৯৬৯৯ ১৫৮ ০১৯৯১১৩২০২২ ddinspect@brdb.gov.bd 

দযজখ্ভন খ্ফবাগ 

১৫ খ্যচারক (দযজখ্ভন) ৮১৮০০০৬ ১৫৭ ০১৯৯১১৩২০০৩ drfs@brdb.gov.bd. 

১৬ ভেগ্মখ্যচারক (খ্খ্এভ) ৮১৮০০১৩ ১৬৫ ০১৯৯১১৩২০১১ jdccm@brdb.gov.bd 

১৭ ভেগ্মখ্যচারক 

(ম্প্রাযণ ও খ্ফদল প্রকল্প) 

৮১৮০০১২ ১১৭ ০১৯৯১১৩২০১০ jdesp@brdb.gov.bd 

১৮ ভেগ্মখ্যচারক (ভখ্রা উন্নয়ন) ৮১৮০০১৬ ১৪২ ০১৯৯১১৩২০ jdwdev@brdb.gov.bd 

১৯ উখ্যচারক (ঋণ) ৮১৮০০২৩ ১১৫ ০১৯৯১১৩২০২৯ ddcredit@brdb.gov.bd 

২০ উখ্যচারক (ভফায়) ৮১৮০০২৯ ১৬৮ ০১৯৯১১৩২০২৩ ddcoop@brdb.gov.bd 

২১ উখ্যচারক (ভাদকডটিাং) ৮১৮৯৬৯৮ ১৩০ ০১৯৯১১৩২০৩০ ddmarketing@brdb.gov.bd 

২২ উখ্যচারক (শচ) ৮১৮০১৩২ ১৬০ ০১৯৯১১৩২০২৮ ddirrigation@brdb.gov.bd 

২৩ উখ্যচারক (ম্প্রাযণ) ৮১৮৯৭৫১ ১৬৬ ০১৯৯১১৩২০২৪ ddextension@brdb.gov.bd 

২৪ উখ্যচারক (খ্ফিঃ প্রকল্প) ৮১৮৯৭৫০ ১৩১ ০১৯৯১১৩২০২৫ ddspproject@brdb.gov.bd 

২৫ উখ্যচারক (ভখ্রা উন্নয়ন ) ৮১৮০০২৭ ১৩৮ ০১৯৯১১৩২০২৬ ddwdevelop1@brdb.gov.bd 

২৬ উখ্যচারক (ভখ্রা উন্নয়ন-২) ৫৫০১৩২৫৯ ১৪০ ০১৯৯১১৩২০২৭ ddwdevelop2@brdb.gov.bd 

খ্যকল্পনা খ্ফবাগ 

২৭ খ্যচারক (খ্যকল্পনা) ৮১৮০০০৭ ১৩৭ ০১৯৯১১৩২০০৪ drplan@brdb.gov.bd. 

২৮ ভেগ্মখ্যচারক (আযইএভ) ৮১৮০০১৪ ১৩৫ ০১৯৯১১৩২০১৩ jdrem@brdb.gov.bd 

২৯ ভেগ্মখ্যচারক(খ্যকল্পনা) ৮১৮০০১০ ১৩৯ ০১৯৯১১৩২০১২ jdconst@brdb.gov.bd 

৩০ উখ্যচারক (খ্যকল্পনা) ৮১৮০০২০ ১২৯ ০১৯৯১১৩২০৩৪ ddplan@brdb.gov.bd 

৩১ উখ্যচারক ৮১৮৯৬৯৭ ১৩৬ ০১৯৯১১৩২০৩৩ ddevalu@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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(গদফলণা ও ভল্যায়ন) 

৩২ উখ্যচারক (খ্যফীক্ষ্ণ) ৮১৮০০১৯ ১৪১ ০১৯৯১১৩২০৩২ ddmonitor@brdb.gov.bd 

৩৩ উখ্যচারক (শপ্রাগ্রাখ্ভাং) ৮১৮০০২৫ ১৪৩ ০১৯৯১১৩২০৩১ ddprog@brdb.gov.bd 

প্রখ্ক্ষ্ণ খ্ফবাগ 

৩4 খ্যচারক (প্রখ্ক্ষ্ণ) ৮১৮০০০৮ ১৪৯ ০১৯৯১১৩২০০৫ drtraining@brdb.gov.bd 

৩5 উখ্যচারক (প্রখ্ক্ষ্ণ) ৮১৮৯৫০৯ ১৫০ ০১৯৯১১৩২০৩৫ ddtraining@brdb.gov.bd 

25.2 
 

ক্রিঃনাং দফী শটখ্রদপান খ্এখ্ফএক্স শভাফাইর শপান ইদভইর 

১ প্রকল্প খ্যচারক (প্রপ্র) ৮১৮০০৪৪ ১২৬ ০১৯২২৬৪৪৮৫৮  

২ প্রকল্প খ্যচারক (জী) ৮১৮০০৩৭ ১১২ 01931999777 pdrlp2brdb@gmail.com 

৩ উপ্রকল্প খ্যচারক (জী, 

প্রান) 

৮১৮০০৩৬ ১২২ 01931999600  

৪ উপ্রকল্প খ্যচারক (জী, 

অথ ড) 

৮১৮০০৩৬ ১২৩ 01931999907  

৫ আঞ্চখ্রক খ্যচারক  (জী, 

ঢাকা) 

৮১৮০০৩৮ ১৫৬ 01931999286 rpddhaka@gmail.com 

৬ আঞ্চখ্রক খ্যচারক  (জী, 

চট্টগ্রাভ) 

031671948  01931999318 rpdrlpctg@gmail.com 

৭ আঞ্চখ্রক খ্যচারক  (জী, 

যাজাী) 

0721774538  01931999286  

৮ আঞ্চখ্রক খ্যচারক  (জী, 

খ্দরট) 

0821-2870475  01931999311 rdofficerlp2sylhet@gmail.com 

৯ আঞ্চখ্রক খ্যচারক  (জী, 

মদায) 

042164138  01931999296 rdrlp2jess@gmail.com 

১০ প্রকল্প খ্যচারক (দাখ্ফক) ৮১৮০০৩৫ ১০৫ 01959926666 info@rpapbrdb.gov.bd 

১১ উখ্যচারক (দাখ্ফক)  ৮১৮০০৩৫ ১০৯ 01991132047  

১২ প্রকল্প খ্যচারক (খ্আযখ্ডখ্-

৩) 

৮১৮০০৪৬ ১৫১ 01708515171 prdp3.brdb@yahoo.com 

১৩ উখ্যচারক (খ্আযখ্ডখ্-৩)  ৮১৮০০৪০ ১৭৮ ০১৯৯১১৩২০৪৫  

১৪ প্রকল্প খ্যচারক (উদকখ্নক, 

যাংপুয)  

০৫২১৫৫৩৪৮  01750993983 pduhdkonik@gmail.com 

১৫ উপ্রকল্প খ্যচারক 

(উদকখ্নক) 

৮১৮০০৪৭ ১৯২ 01711148455 saruarbrdb@gmail.com 

১৬ খ্নফ ডাী খ্যচারক (খ্ইখ্, 

পখ্যদপুয) 

০৬৩১৬৪৫৯৮  01718342314 pepf@btcl.net.bd 

১৭ প্রকল্প খ্যচারক (ইদযদা) ৮১৮০১৪৪ ১৮৮ 01955509555 iresppwad@gmail.com 

১৮ উপ্রকল্প খ্যচারক  

(ইদযদা) 

৮১৮০১৪৩ ১৯১ 01955509503  

       

25.3 প্রখ্ক্ষ্ণ ইনখ্েটিউটভদয শটখ্রদপান নম্বয  

ক্রিঃ নাং দফী শটখ্রদপান শভাফাইর শপান ইদভইর 

১ খ্যচারক, খ্ফআযখ্ডটিআই ০৮২১-২৮৭০৪৭০ ০১৯৯১১৩২০০৬ drbrdti@brdb.gov.bd 

২ ভেগ্মখ্যচারক, খ্ফআযখ্ডটিআই ০৮২১-২৮৭০২২১ ০১৯৯১১৩২০১৫ ddnrdtc@gmail.com 

৩ এনআযখ্ডটিখ্, শনায়াখারী ০৩২১৬১০৫৬  ddnrdtc@gmail.com 

৪ ভখ্রা উন্নয়ন প্রখ্ক্ষ্ণ শকন্দ্র, টাঙ্গাইর ০৯২১৬৩৬৯৭ 01991133721 lmtctangail@yahoo.com 
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25.৪ শজরায উখ্যচারক  বৃদিয শটখ্রদপান নম্বয 

ক্রিঃ নাং শজরায নাভ দাপ্তখ্যক শপান শভাফাইর নম্বয ই-শভইর 

১ ঞ্চগি 056861342 ০১৯৯১১৩২১-০১ ddpanchagar@brdb.gov.bd 

২ ঠাকুযগাঁও 01719026869 ০১৯৯১১৩২১-০২ ddthakurgaon@brdb.gov.bd 

৩ খ্দনাজপুয 053163274 ০১৯৯১১৩২১-০৩ dddinajpur@brdb.gov.bd 

৪ নীরপাভাযী 055161613 ০১৯৯১১৩২১-০৪ ddnilphamari@brdb.gov.bd 

৫ রারভখ্নযাট 059161493 ০১৯৯১১৩২১-০৫ ddlalmonirhat@brdb.gov.bd 

৬ কুখ্িগ্রাভ 058161643 ০১৯৯১১৩২১-০৭ ddkurigram@brdb.gov.bd 

৭ যাংপুয 052165628 ০১৯৯১১৩২১-০৬ ddrangpur@brdb.gov.bd 

৮ গাইফান্ধা 054161298 ০১৯৯১১৩২১-০৮ ddgaibanda@brdb.gov.bd 

৯ জয়পুযাট 057162618 ০১৯৯১১৩২১-০৯ ddjoypurhat@brdb.gov.bd 

১০ ফগুিা 05166355 ০১৯৯১১৩২১-১০ ddbogra@brdb.gov.bd  

১১ খ্যাজগি 0751-62649 ০১৯৯১১৩২১-১৫ ddsirajgonj@brdb.gov.bd 

১২ াফনা 073166574 ০১৯৯১১৩২১-১৬ ddpabna@brdb.gov.bd  

১৩ নাদটায 077162619 ০১৯৯১১৩২১-১২ ddnator@brdb.gov.bd 

১৪ নওগাঁ 074162400 ০১৯৯১১৩২১-১১ ddnaogaon@brdb.gov.bd 

১৫ চাঁাইনফাফগি 078152094 ০১৯৯১১৩২১-১৩ ddcngonj@brdb.gov.bd  

১৬ যাজাী 07216130 ০১৯৯১১৩২১-১৪ ddrajshahi@brdb.gov.bd 

১৭ কুখ্ষ্টয়া 07162486 ০১৯৯১১৩২১-১৭ ddkushtia@brdb.gov.bd 

১৮ শভদযপুয  ০১৯৯১১৩২১-১৮ ddmeherpur@brdb.gov.bd 

১৯ চুয়াডাঙ্গা 076181127 ০১৯৯১১৩২১-১৯ ddchuadanga@brdb.gov.bd 

২০ খ্ঝনাইদ 045162185 ০১৯৯১১৩২১-২০ ddjhenaidha@brdb.gov.bd 

২১ ভাগুযা 048851212 ০১৯৯১১৩২১-২১ ddmagura@brdb.gov.bd 

২২ মদায 042165818 ০১৯৯১১৩২১-২৩ ddjessore@brdb.gov.bd  

২৩ নিাইর 048162498 ০১৯৯১১৩২১-২২ ddnarail@brdb.gov.bd 

২৪ াতক্ষ্ীযা 047163864 ০১৯৯১১৩২১-২৪ ddsatkhira@brdb.gov.bd 

২৫ খুরনা 041723169 ০১৯৯১১৩২১-২৫ ddkhulna@brdb.gov.bd  

২৬ ফাদগযাট 046862579 ০১৯৯১১৩২১-২৬ ddbagerhat@brdb.gov.bd 

২৭ ফযগুনা 044862555 ০১৯৯১১৩২১-৩২ ddborguna@brdb.gov.bd 

২৮ টুয়াখারী 044162384 ০১৯৯১১৩২১-৩১ ddpatuakhali@brdb.gov.bd 

২৯ শবারা 049161643 ০১৯৯১১৩২১-৩০ ddbhola@brdb.gov.bd 

৩০ ফখ্যার 04312176089 ০১৯৯১১৩২১-২৯ ddbarisal@brdb.gov.bd  

৩১ ঝারকাঠি 049862642 ০১৯৯১১৩২১-২৮ ddjhalokati@brdb.gov.bd 

৩২ খ্দযাজপুয 046162696 ০১৯৯১১৩২১-২৭ ddpirojpur@brdb.gov.bd 

৩৩ শগাারগি 026685601 ০১৯৯১১৩২১-৪৭ ddgopalgonj@brdb.gov.bd 

৩৪ ভাদাযীপুয 066161450 ০১৯৯১১৩২১-৪৮ ddmadaripur@brdb.gov.bd 

৩৫ যীয়তপুয 060161426 ০১৯৯১১৩২১-৪৯ ddShariatpur@brdb.gov.bd 

৩৬ পখ্যদপুয 063162662 ০১৯৯১১৩২১-৪৫ ddfaridpur@brdb.gov.bd 

৩৭ যাজফাখ্ি 064165389 ০১৯৯১১৩২১-৪৬ ddrajbari@brdb.gov.bd  

৩৮ ভাখ্নকগি 027710429 ০১৯৯১১৩২১-৩৯ ddmanikgonj@brdb.gov.bd 

৩৯ ঢাকা 7454048 ০১৯৯১১৩২১-৪০ dddhaka@brdb.gov.bd  

৪০ ভৄখ্ন্পগি 027611231 ০১৯৯১১৩২১-৪৪ ddmunshigonj@brdb.gov.bd 

৪১ নাযায়নগি 7691164 ০১৯৯১১৩২১-৪৩ ddnarayangonj@brdb.gov.bd 

৪২ নযখ্াংদী 029462450 ০১৯৯১১৩২১-৪২ ddnarsingdi@brdb.gov.bd 

৪৩ গাজীপুয 029261636 ০১৯৯১১৩২১-৪১ ddgazipur@brdb.gov.bd 

৪৪ টাঙ্গাইর 092164043 ০১৯৯১১৩২১-৩৭ ddtangail@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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র্ফআযর্র্টিআই কোম্পা র্যদ ডবন আযর্র্র্র্র্’য র্িফ প্রভাোঃ কাভার উর্িন তালুকদায  র্ফআযর্র্র্ফ’য ভার্যিারক ভৄেদ ভউদুদউয যীদ পদায। াবথ যবয়বেন ভফায় 

অর্ধদপ্তবযয র্নফন্ধক, ফার্ ড, কুর্ভল্লায ভার্যিারক, আভায ফার্ে আভায খাভায প্রকবেয র্যিারক এফাং র্ফআযর্র্র্ফ’য ঊর্ধ্ডতন কভ ডকতডাবৃন্দ (৬ প্রপব্রুয়ার্য ২০১৯) 

৪৫ জাভারপুয 098162325 ০১৯৯১১৩২১-৩৬ ddjamalpur@brdb.gov.bd 

৪৬ শযপুয 093161654 ০১৯৯১১৩২১-৩৫ ddsherpur@brdb.gov.bd 

৪৭ ভয়ভনখ্াং 09167203 ০১৯৯১১৩২১-৩৪ ddmymensingh@brdb.gov.bd 

৪৮ খ্কদাযগি 094161823 ০১৯৯১১৩২১-৩৮ ddkishoreganj@brdb.gov.bd 

৪৯ শনত্রদকানা 0951-61874 ০১৯৯১১৩২১-৩৩ ddnetrokona@brdb.gov.bd 

৫০ সুনাভগি 087163472 ০১৯৯১১৩২১-৫০ ddsunamganj@brdb.gov.bd 

৫১ খ্দরট 08212870476 ০১৯৯১১৩২১-৫১ ddsylhet@brdb.gov.bd  

৫২ শভৌরবীফাজায 086153084 ০১৯৯১১৩২১-৫২ ddmbazar@brdb.gov.bd 

৫৩ খ্ফগি 083163443 ০১৯৯১১৩২১-৫৩ ddhabigonj@brdb.gov.bd 

৫৪ োহ্মণফাখ্িয়া 085158247 ০১৯৯১১৩২১-৫৪ ddbbaria@brdb.gov.bd  

৫৫ কুখ্ভল্লা 08176112 ০১৯৯১১৩২১-৫৫ ddcomilla@brdb.gov.bd 

৫৬ চাঁদপুয 084163567 ০১৯৯১১৩২১-৫৬ ddchandpur@brdb.gov.bd 

৫৭ শনায়াখারী 032162241 ০১৯৯১১৩২১-৫৮ ddnoakhali@brdb.gov.bd 

৫৮ রক্ষ্ীপুয 0381-62134 ০১৯৯১১৩২১-৫৭ @brdb.gov.bd 

৫৯ শপনী 033161099 ০১৯৯১১৩২১-৫৯ ddfeni@brdb.gov.bd 

৬০ চট্টগ্রাভ 031670690 ০১৯৯১১৩২১-৬০ ddchittagong@brdb.gov.bd 

৬১ কক্সফাজায 0341-63515 ০১৯৯১১৩২১-৬১ ddcoxsbazar@brdb.gov.bd 

৬২ ফািযফান 036162316 ০১৯৯১১৩২১-৬৪ ddbban@brdb.gov.bd 

৬৩ যাঙ্গাভাটি 035162140 ০১৯৯১১৩২১-৬৩ ddrangamati@brdb.gov.bd 

৬৪ খাগিাছখ্ি 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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26. জাতীয় খ্দফদয ছখ্ফ 
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অন্যান্য োয ণক্রদমর মস্থরমেত্র 

 

ভাখ্যচারক, খ্ফআযখ্ডখ্ফ কর্তডক মগাারগসঞ্জয টুহঙ্গািায় জাহতয হতায ভাহধসত েিা হনসফদন। 
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২৭. হফআযহডহফ’য কাম ঘক্রসভয হস্থযহচে 

  

হফগত 01 জানুয়াযী, 2019 হি. ভাহযচারক হফআযহডহফ’য কর্তঘক স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারসয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ও প্রহতভন্ত্রী মক হফআযহডহফ’য য মথসক 

ফুসরর শুসবো জ্ঞান। 

  

ভার্যিারক, র্ফআযর্র্র্ফ কতৃডক উদকর্নক প্রকেভুি উকাযববাগীবদয উৎার্দত বেয ির 

র্যদ ডন/৩০ ভাি ড, ২০১৯ র্ি. 
ল্লী  প্রগর্ত  কভ ডসূর্িভুি  সুপরববার্গবদয  আইর্জএ  র্বর্ত্তক  প্রর্িবণয উবিাধনী 

অনুষ্ঠাবন র্যিারক (বযজর্ভন) জনাফ প্রভাোঃ ভাভৄদুর প্রাাইন খান/ র্াংগাইয 

উবজরা, ভার্নকগি। 
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শািাািা ভখ্রা দদরয ঊঠান তফঠক, গাাংণী, শভদযপুয ৪থ ড জাতীয় উন্নয়ন প্রভরা/২০১৮, াটুর্যয়া উবজরা, ভার্নকগবি র্ফআযর্র্র্ফ’য 

সুপরববার্গবদয ভাবে ঋণ ায়তা প্রদান। 

  
হআযহডহ-3 প্রকসল্পয আওতায় 450 ফুট যাস্তায় ইসটয হরিংকযণ, মফতকা ইউহনয়ন, টিংগীফাহি, মুহন্পগঞ্জ  

  

    


