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৩ জুন ১৯৭২ াবর ফাাংরাবদ জাতীয় ভফায় ইউর্নয়ন
আবয়ার্জত ভফায় বেরবন জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয
যভান প্রদি বালবণয উবল্লখবমাগ্য অাং

আভায বদবয প্রর্ত ভানুল খাদ্য াবফ, আশ্রয় াবফ, র্ক্ষা াবফ উন্নত জীফবনয
অর্ধকাযী বফ - এই বচ্ছ আভায স্বপ্ন। এই র্যবপ্রর্ক্ষবত গণভৄখী ভফায়
আবদারনবক
গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবত বফ। বকননা ভফাবয়য থভাজতবেয থ, গণতবেয থ। ভফাবয়য ভাধ্যবভ গযীফ ৃষলকযা বম থবাবফ
উৎাদন-মবেয ভার্রকানা রাব কযবফ। অন্যর্দবক অর্ধকতয উৎাদন বৃর্ি 
িবদয সুষভ ফণ্টন ব্যফস্থায় প্রর্তটি ক্ষুদ্রচালী গণতার্েক অাং  অর্ধকায াবফ।
ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান
বজাতদায ধনী চালীয বালণ বথবক তাযা ভৄর্ি রাব কযবফ ভফাবয়য াংত
র্িয দ্বাযা। একইবাবফ ৃষলক, শ্রর্ভক, তাঁতী, বজবর, ক্ষুদ্রব্যফায়ীযা মর্দ
একবজাট বয় পর্ুঁ জ এফাং অন্যান্য উৎাদবনয ভাধ্যবভ একত্র কযবত াবযন তবফ আয ভধ্যফতী ধর্নক ব্যফায়ী-র্ল্পর্তয বগাষ্ঠী
তাঁবদয শ্রবভয পরবক লুট কবয বখবত াযবফ না। ভফাবয়য ভাধ্যবভ গ্রাভ-ফাাংরায় গবে উঠবফ ক্ষুদ্র র্ল্প মায ভার্রক বফ
াধাযণ ৃষলক, শ্রর্ভক এফাং ভূর্ভীন র্নম িার্তত দোঃখী ভানুল। ভাজতে স্থাবনয জন্য আভযা ইর্তভবধ্যই ভস্ত ফে র্ল্প,
ব্যাাংক, াটকর, র্চর্নকর, সূতাকর ইতযার্দ জাতীয়কযণ কবযর্ছ। জর্ভয বফ িাচ্চ ভার্রকানায ীভা র্নধ িাযণ কবয র্দবয়র্ছ। আজ
ভফায় ির্তবত গ্রাবভ গ্রাবভ, থানায়, ফদবয গবে তুরবত বফ বভনতী ভানুবলয বম থ ভার্রকানা। ৃষলকযা তাঁবদয উৎার্দত
পবরয র্ফর্নভবয় াবফ ন্যায্যভল্য, শ্রর্ভকযা াবফ শ্রবভয পরববাবগয ন্যায্য অর্ধকায।
র্কন্তু এই রবক্ষয মর্দ আভাবদয ব ুঁছাবত য় তবফ অতীবতয ঘুবন ধযা ভফায় ব্যফস্থাবক আভৄর র্যফতিন কবয এক র্তযকাবযয
গণভৄখী আবদারন গবে তুরবত বফ। অতীবতয ভফায় র্ছর বালক- বগাষ্ঠীয রীড়ীেনক। তাই বখাবন র্ছর বকাটাযী স্বাবথ িয
ব্যাক ভূর্ভকা। আভাবদয এই স্বাধীন ফাাংরাবদব ঐ ধযবণয ভূয়ুঁ া ভফায় বকান ভবতই য কযা বফ না। আভাবদয ভফায়
আবদারন বফ াধাযণ ভানুবলয বম থ আবদারন। ৃষলক, শ্রর্ভক, বভনতী জনতায র্নজস্ব প্রর্তষ্ঠান।
আনাযা জাবনন ভফায় াংস্থাগুর্রবক র্তযকাবযয গণতার্েক প্রর্তষ্ঠান র্ববফ গবে বতারায জবন্য আর্ভ বঘালণা কবযর্ছ বম
াংস্থায র্যচারনা দার্য়ত্ব ন্যস্ত থাকবফ জনগবণয র্নফ িার্চত প্রর্তর্নর্ধবদয উয, বকান আভরা ফা ভবনানীত ব্যর্িয উবয নয়।
আভায ভফায়ী বাইবয়যা এই ফর্রষ্ঠ দবক্ষবক অর্বনর্দত কবযবছন। এই গণতেীকযবণয র্যবপ্রর্ক্ষবত আর্ভ তাঁবদয স্মযণ
কর্যবয় র্দবত চাই তাঁবদয দার্য়ত্ব। তাঁবদয বদখবত বফ বম ভফায় াংস্থাগুর্র বমন র্তযকাবযয জনগবণয প্রর্তষ্ঠান র্ববফ গবে
উবঠ। বজবর র্ভর্ত, তাঁতী র্ভর্ত, গ্রাভীণ ৃষলক র্ভর্ত বমন র্তযকাবযয বজবর, তাঁতী, ৃষলবকয াংস্থা য়, ভধ্যফতী ব্যফায়ী
ফা ধনী ৃষলক বমন আফায এই র্ভর্তগুর্রবক দখর কবয অতীত দনীর্তয পনযাবৃর্ি না কবয। মর্দ আফায বই বকাটাযী স্বাথ ি
ভফাবয়য র্ফত্রতা নষ্ট কবয, তবফ র্নর্িতবাবফ বজবন যাখুন বম আভযা ভস্ত পযাতন ব্যফস্থা ফার্তর কবয বদবফা। আভায র্প্রয়
ৃষলক ভজুয বজবর তাঁতী বাইবদয াাবয্য এভন একটি নুতন  সুষভ ব্যফস্থা গবে তুরবত বফ মা বালণ  প্রর্তর্রীড়য়াীর
বকাটাযী স্বাথ িবক র্চযর্দবনয জন্য নস্যাৎ কবয বদবফ।
ফাাংরাবদ ভফায় াংস্থায র্ফর্বন্ন স্তবয ফহুর্ফধ অব্যফস্থা, অবমাগ্যতা  দনীর্ত দীঘ ির্দন ধবয জবভ জবভ দনীর্তয াাে ততর্য
বয়বছ। ভফায় াংস্থা অফাধ র্ফকা  সুষ্ঠু র্যচারনায স্বাবথ ি দনীর্তয জগদ্দর াথযবক যাবতই বফ। জনগবণয কষ্টার্জিত
অবথ ি র্যচার্রত প্রান ব্যফস্থাবক দনীর্তয নাগা বথবক ভৄি কবয জনগবণয কল্যাবণ র্নবয়ার্জত কযবত আভযা ফির্যকয।
ফাাংরাবদ আভায স্বপ্ন, ধ্যান, ধাযণা  আযাধনায ধন। আয ব বানায ফাাংরা ঘুর্ভবয় আবছ র্চয অফবর্রত গ্রাবভয আনাবচ
কানাবচ, র্চয উবর্ক্ষত ল্লীয কদবয কদবয, র্ফস্তীণ ি জরাভূর্ভয আবাব আয সুর্ফার অযবেয গবীবয। বাইবয়যা আভাযআসুন ভফাবয়য মাদস্পবি সুপ্ত গ্রাভফাাংরাবক জার্গবয় তুর্র। নফ- সৃর্ষ্টয উন্াদনায় আয জীফবনয জয়গাবন তাবক ভৄখর্যত কর্য।
আভাবদয াংঘফি জনর্িয ভবফত প্রবচষ্টায় গবে তুরবত বফ ‘বানায ফাাংরা’। এ দার্য়ত্ব ভগ্র জার্তয, প্রবতযক াধাযণ
ভানুবলয এফাং তাঁবদয প্রর্তর্নর্ধবদয। তবফই আভায স্বপ্ন াথ িক বফ, াথ িক বফ ীবদয আত্মতযাগ, াথ িক বফ ভাতায অশ্রু।
ুঁ াবফ অথ িননর্তক ভৄর্িয স্বাবদ, আাভয জনাধাযবণয বাবগ্যান্নয়বন। তবফই
যাজননর্তক স্বাধীনতা তায র্তযকাবযয অথ ি খুবজ
গণতার্েক ির্তয ভাধ্যবভ রূার্য়ত বফ ভাজতার্েক নীর্তয এফাং বই অবীষ্ট রবক্ষয আভযা ব ুঁছাবফা ভফাবয়য ভাধ্যবভ।
জয় ফাাংরাবদবয ভফায় আবদারন। জয় ফাাংরা।
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ল্লী উন্নয়ন

কর্তয়

পূণ ি উর্ি

ভফাবয়য থ বরা ভাজতে  গণতবেয থ - ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান
ভফায় ির্তবত গ্রাবভ গ্রাবভ, থানায়, ফদবয গবে তুরবত বফ বভনতী ভানুবলয বম থ ভার্রকানা
-ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান
ফাাংরাবদ আভায স্বপ্ন, ধ্যান, ধাযণা  আযাধনায ধন। আয ব বানায ফাাংরা ঘুর্ভবয় আবছ র্চয অফবর্রত গ্রাবভয
আনাবচ কানাবচ, র্চয উবর্ক্ষত ল্লীয কদবয কদবয, র্ফস্তীণ ি জরাভূর্ভয আব াব আয সুর্ফার অযবেয গবীবয
- ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান
আভাবদয াংঘফি জনর্িয ভবফত প্রবচষ্টায় গবে তুরবত বফ ‘বানায ফাাংরা’- -ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান
আর্ভ চাই প্রর্তটি গ্রাবভ ভফায় গবে উঠুক, ভফায় ছাো গর্ত নাই - ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান
ভফায় এ বদবয বার্লত, অফবর্রত, র্র্ছবয় ো গ্রাভীণ ভানুবলয উন্নয়বনয অন্যতভ ভাধ্যভ - -বখ ার্না
ভফায় নাভটি গযীফবদয যক্ষা কযবফ, তাঁবদয ফাঁর্চবয় র্দবফ, তাঁবদয অফস্থা বার কবয বদবফ - - ড. আখতায ার্ভদ খান
অথ ি নয় ভানুলই বদবয প্রৃষত িদ, ভানুবলয াত র্দবয় টাকা ততর্য য়। তাই বদ গঠবনয জন্য কবরয আবগ চাই
উভেি ভানুল - ড. আখতায ার্ভদ খান
গযীফ ভানুবলয উন্নর্ত বফ গযীফ ভানুবলয বচষ্টায়, অবযয াায্য ফা যকাবযয দান খয়যাবত নয়, ভ
থাকা র্বখাযীবদয র্নয়ভ, টা ধ্বাংবয নীর্ত, তবনয নীর্ত -ড. আখতায ার্ভদ খান

র্নবয় বেঁবচ

গযীফ ৃষলক  শ্রর্ভবকয ফাঁচায উায় ঞ্চয়, ফহু গযীফ র্ভর্রত বর র্নবজবদয র্ঞ্চত টাকায় গ্রাবভ গ্রাবভ ব্যাাংক গবে
তুরবত বফ -ড. আখতায ার্ভদ খান
বকান বদবয উন্নর্ত যকার্য খয়যাবত য় না, ভ
উন্নর্ত য়- ড. আখতায ার্ভদ খান

য় না, মখন বদবয বরাক র্নবজযা বচষ্টা কবয তখন বখাবন

র্নয়ভ  শৃঙ্খরা বভবন কাজ কযাই ার্িয থ, উন্নর্তয থ - ড. আখতায ার্ভদ খান
মর্দ বতাভাবদয যগুবরাবক
বতাভাবদয খাভাযগুবরা ধ্বাং
- ডর্িউ. বজ. ব্রায়ান

খাভাযগুবরা যক্ষা কয, তাবর যগুবরা আফায
উঠবফ; র্কন্তু মর্দ
,তাবর ফ বযয যাস্তায উবয ঘা জাবফ

নগযগুর্র বদবয র্িয বক্ষত্র, গ্রাভগুর্র প্রাবণয বক্ষত্র। -

v

৫ নববম্বয ২০১৬ তার্যবখ ৪৫ তভ জাতীয় ভফায় র্দফ
ভাননীয় প্রধানভেী বখ ার্নায র্নকট বথবক জাতীয় ভফায় পযষ্কায ২০১৪
র্ফআযর্ডর্ফভূি 'কার্ভনগয র্ফিীন ভফায় র্ভর্ত র্রোঃ’ এয বার্ত জনাফ বভাোঃ ইউনু আরী

ণ

‘র্দ্ব-স্তয’ ভফায় ির্তয প্রফতিক ড. আখতায ার্ভদ খান
ড. আখতায ার্ভদ খান একজন উন্নয়ন কভী এফাং ভাজ র্ফজ্ঞানী র্ববফ
র্যর্চত র্ছবরন।
। .
,
,
ষ
। র্তর্ন ফাাংরাবদ র্ফবেয
অবনক উন্নয়নীর বদব অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন ির্তয র্ফ
ঘটিবয়বছন। তাঁয র্ফবল অফদান বরা ফাাংরাবদবয ল্লী উন্নয়বন ১৯৫৯ াবর
ভর্িত প্রকল্প প্রর্তষ্ঠা মা ‘কুর্ভল্লা ভবডর’ র্ববফ র্ফেখ্যাত। কুর্ভল্লা ভবডবরয
একটি অন্যতভ অঙ্গ র্ছর ‘র্দ্ব-স্তয’ ভফায় ির্ত মা ফতিভাবন র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক
ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ।
ড. আখতায ার্ভদ খান ১৫ জুরাই ১৯১৪ াবর বাযবতয আগ্রায় জন্
গ্রণ কবযন। ১৯৩৪
ভ
১৯৩৬
ভ
ভ
ভ
ড. আখতায ার্ভদ খান
(
)
।
১৯৩৬
১৯৩৮
ম িি কযাভর্ব্রজ র্ফের্ফদ্যারবয়য Magdelene কবরবজ অধ্যয়ন কবযন। চাকর্য
তৎকারীন পূফ ি ফাাংরায় যাজস্ব আযণ কভিকতিা র্ববফ দার্য়ত্ব ারবনয ভয় র্তর্ন গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীয াংস্পবি এব
তাঁবদয জীফনমাত্রা 
ফর্ত ন।
১৯৪৩ াবর
দর্বিবক্ষয ভয় র্ব্রটি যকাবযয নীর্তয
ভতনদ্বধতায কাযবণ ১৯৪৪ াবর আইর্এ এয চাকর্য
বত ইস্তপা বদন। চাকর্য বত ইস্তপা
"I realised that if I did not escape while I was
young and vigorous, I will forever remain in the trap, and terminate as a bureaucratic big
wig”। চাকর্য
গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীয
আরীগবে তারার্ভস্ত্রী  র্দনভজুয
র্ববফ জীফমান শুরু কবযন। দই ফছয
র্তর্ন এ কাজ বছবে বদন। ১৯৪৭ াবর র্দল্লীয র্নকট Jamia Millia বত
র্ক্ষকতায চাকর্য গ্রণ কবযন এফাং ৩ ফছয মাফৎ র্ক্ষকতা কবযন। ১৯৫০ াবর র্তর্ন কুর্ভল্লা র্ববটার্যয়া কবরবজয অধ্যক্ষ
র্ববফ বমাগদান কবযন। ভাবঝ র্কছুর্দন র্ফয র্দবয় র্তর্ন ১৯৫৪-১৯৫৫ াবর
‘র্ব-এইড’
কভিসূর্চয র্যচারক র্ববফ দার্য়ত্ব গ্রণ কবযন।
১৯৫৮ াবর র্তর্ন ল্লী উন্নয়বন র্ফবলার্য়ত জ্ঞান অজিবনয জন্য
গভন কবযন। বখান বথবক র্পবয র্তর্ন ১৯৫৯ াবরয ২৭ বভ কুর্ভল্লা বজরায় ার্কস্তান একাবডর্ভ পয
বডববরবভন্ট
(াড ি) প্রর্তষ্ঠা কবযন এফাং প্রর্তষ্ঠাতা র্যচারক র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন। জনাফ খান ১৯৭১ ার ম িি
র্নবয়ার্জত
র্ছবরন। স্বাধীনতা যফতী ভবয় াড িবক ফাাংরাবদ একাবডর্ভ পয রুযার বডববরবভন্ট (ফাড ি) নাভকযণ কযা য়। ফাবড িয
ভাধ্যবভই র্তর্ন ল্লী উন্নয়বনয জন্য র্ফখ্যাত ‘কুর্ভল্লা ভবডর’ উদ্ভাফন কবযন। ফাড ি ছাো র্তর্ন ল্লীয জনবগাষ্ঠী  বযয
উন্নয়বন র্ফর্বন্ন কভিসূর্চ র্যচারনায ভাধ্যবভ ক্ষুদ্রঋণ, আত্মকভিাংস্থান, ফাস্থান, র্যফায র্যকল্পনা
ইতযার্দ
কভিকাবেয ভিয় ঘটিবয়র্ছর।
ড. আখতায ার্ভদ খাবনয বনর্তবত্বয দক্ষতা শুদৄ তাঁয কভিকারীন ভবয় বপ্রযণায উৎ র্ছরনা। র্তর্ন ফতিভাবন র্ফর্বন্ন ম িাবয়য
অাংীদার্যত্বভরক উন্নয়ন কভিকাবে বপ্রযণায উৎ। ল্লী উন্নয়বন তাঁয অাভান্য অফদাবনয স্বীৃষর্ত স্বরূ র্তর্ন যযাভন াাগবব
পযস্কায, র্জন্না এয়াড ি, র্নান-ই-ইভর্তয়াজ পযস্কায, র্তাযা-ই-ইভর্তয়াজ পযস্কায র্ফর্বন্ন পযস্কাবয ভূর্লত ন। ড.
আখতায ার্ভদ খান ০৯ অবটাফয ১৯৯৯ াবর ভার্কিন ভেিযাবে ভতুযফযণ কবযন।

উবদষ্টা কর্ভটি
প্রধান উবদষ্টা
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ভার্যচারক
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বভাোঃ ভর্উয যভান
র্যচারক (অথ ি  র্াফ)
এ.বক.এভ ীদর ক
র্যচারক (র্যকল্পনা)
স্বন কুভায নাথ
র্যচারক (বযজর্ভন)
নাফা নাযীন
র্যচারক (প্রর্ক্ষণ)

িাদনা  প্রকানা কর্ভটি
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কাভ
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ইভর্িবভনবটন, ভর্নটর্যাং এে ইবালুবয়ন র্ডর্বন (ফাস্তফায়ন, র্যফীক্ষণ  ভল্যায়ন র্ফবাগ)
র্যবরর্ফাং বরান পাে (ঘূণ িায়ভান ঋণ তর্ফর)
র্যবাইজড্ বডববরাান্ট বপ্রাবজট বপ্রাবাজার (াংবার্ধত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফনা)
র্যবাইজড্ বটকর্নকযার বপ্রাবজট বপ্রাবাজার (াংবার্ধত কার্যগযী প্রকল্প প্রস্তাফনা)
র্যবাইজড্ এনুয়ার বডববরবভন্ট বপ্রাগ্রাভ (াংবার্ধত ফার্ল িক উন্নয়ন র্যকল্পনা)
রুযার বডববরবভন্ট এে বকাঅাবযটিব র্ডর্বন (ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাগ)
রুযার রাইবরীহুড বপ্রাবজট (ল্লী জীর্ফকায়ন প্রকল্প)
ইউর্নয়ন বকাঅর্ড িবনন কর্ভটি র্ভটিাং (ইউর্নয়ন ভিয় কর্ভটিয বা)
উবজরা বিার বকাঅাবযটিব এবার্বয়ন (উবজরা বকন্দ্রীয় ভফায় র্ভর্ত)
উবজরা র্ফিীন বিার বকাঅাবযটিব এবার্বয়ন (উবজরা র্ফিীন বকন্দ্রীয় ভফায় র্ভর্ত)
ইউনাইবটড বন
ভরবভন্ট বপ্রাগ্রাভ (জার্তাংঘ উন্নয়ন কভিসূর্চ)
এনুয়ার বডববরবভন্ট বপ্রাগ্রাভ (ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চ)
বরাকার গবণ িবভন্ট, রুযার বডববরবভন্ট এে বকাঅাবযটিব (স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায়)
াাবনজবভন্ট ইনপযবভন র্বস্টভ (তথ্য ব্যফস্থানা ির্ত)
র্ভবরর্নয়াভ বডববরবভন্ট বগার (স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা)
ি
নন গবণ িবভন্ট অগানাইবজন
(বফযকার্য প্রর্তষ্ঠান)
বনায়াখারী রুযার বডববরবভন্ট বপ্রাবজট (বনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
ি
পৄড এে এর্গ্রকারচাযার অগানাইবজন
(জার্তাংবঘয খাদ্য  ৃষর্ল াংস্থা)
একব টু ইনপযবভন
এনুয়ার বজনাবযর র্ভটিাং (ফার্ল িক াধাযণ বা)
র্ভড টাভি ফাবজটার্য বেভয়াকি (ভধ্যবভয়াদী ফাবজট কাঠাবভা)
ৃষলক ভফায় র্ভর্ত
গবণ িবভন্ট অফ ফাাংরাবদ (ফাাংরাবদ যকায)
জাান ইন্টাযন্যানার বকাঅাবযন এবজর্ন্প (জাান আিজিার্তক ায়তা াংস্থা)
জাান বাযীজ বকাঅাবযন বরানটিয়াযস্ (জাান আিজিার্তক ায়তা বস্বচছাবফী)
জাান বডফট্
ন পাে (জাান ঋণ ভকুপ তর্ফর)
বজনাবযর বপ্রার্ববডন্ট পাে (াধাযণ বর্ফষ্যৎ তর্ফর)
র্ববরজ কর্ভটি (গ্রাভ কর্ভটি)
বটকর্নকযার বপ্রাবজট বপ্রাবাজার (কার্যগযী প্রকল্প প্রস্তাফনা)
থানা বের্নাং এে বডববরবভন্ট বন্টায (থানা প্রর্ক্ষণ  উন্নয়ন বকন্দ্র)
বডববরবভন্ট বপ্রাবজট বপ্রাবাজার (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফনা)
ি
য়াল্ড বরথ্ অগানাইবজন
(র্ফফ স্বাস্থয াংস্থা)
ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভিসূর্চ
ি
াটির্বটর্য
রুযার বডববরবভন্ট বপ্রাবজট (অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
ফাাংরাবদ ইনর্স্টটিউট অফ বডববরবভন্ট স্টার্ডজ (ফাাংরাবদ গবফলণা উন্নয়ন প্রর্তষ্ঠান)
ফাাংরাবদ রুযার বডববরবভন্ট বফাড ি (ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি)
ফাাংরাবদ একাবডভী পয রুযার বডববরবভন্ট (ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবডভী)
ফাাংরাবদ রুযার বডববরবভন্ট বের্নাং ইনর্স্টটিউট (ফাাংরাবদ ল্লী উন্নমন প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট)
ভর্রা র্ফিীন বকন্দ্রীয় উন্নয়ন র্ভর্ত
বরীড়র্ডট এে বডববরবভন্ট বপাযাভ
সুইর্ড ইন্টাযন্যানার বডববরবভন্ট এবজর্ন্প (সুইর্ড আিজিার্তক উন্নয়ন াংস্থা)
ভর্িত দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভিসূর্চ।
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বটয দবকয বল বাবগ গ্রাভীণ জনর্িবক াংগঠিত কবয উন্নত ৃষর্ল ব্যফস্থানা  আদৄর্নক ৃষর্ল ির্তয ভাধ্যবভ
ৃষর্ল উৎাদন বৃর্িয জন্য ড. আখতায ার্ভদ খান র্ফে নর্দত 'কুর্ভল্লা ভবডর' প্রফতিণ কবযন। কুর্ভল্লা ভবডবরয
অন্যতভ প্রধান অঙ্গ 'র্দ্ব-স্তয ভফায়' ির্তয উয র্বর্ি কবয ১৯৭০-১৯৭১ বন ভর্িত ল্লী উন্নয়ন কভিসূর্চ
(আইআযর্ডর্) জাতীয়বাবফ চালু কযা য়। জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এয র্নবদ িব ৃষলবকয ভৄবখ ার্
বপাটাবনায রবক্ষয ১৯৭২ াবর ‘আইআযর্ডর্’ ম্প্রার্যত কযা য়। দ্য স্বাধীন বদব আইআযর্ডর্ গৃীত কাম িরীড়ভ খাদ্য
উৎাদন বৃর্িবত ব্যাক ভূর্ভকা ারন কবয। ১৯৭১ বন মাত্রা শুরুয য এয পরতা রক্ষয কবয ল্লী উন্নয়ন কভিকাণ্ডবক আবযা
গর্তীর কযায জন্য ১৯৭৩ বন আইআযর্ডর্বক ‘ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন াংস্থা’ নাবভ যকাবযয একটি উন্নয়ন াংস্থায় রূািয
কযা য়। র্কন্তু কুর্ভল্লা ভবডবরয এবকফাবয প্রাথর্ভক ম িাবয় এফাং আবযা অর্ধকতয াইরটিাং না কবয কভিসূর্চটিবক াংস্থায়
রূািয কযা ভীচীন বফনা ভবভি দাতাবদয যাভবিয র্বর্িবত দ ভা য ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন াংস্থায র্ফলুর্প্ত ঘটিবয়
আইআযর্ডর্ পনফ িার কযা
িয দক বথবক আর্য দক ম িি ৃষর্ল  ল্লী
উন্নয়বন আইআযর্ডর্ ক্ষুদ্র  প্রার্িক ৃষলকবদয ‘র্দ্বস্তয’ ভফায় ির্তবত াংগঠিত কবয প্রর্ক্ষণ, পূর্ুঁ জ
গঠন, উৎার্দত ে ফাজাযজাতকযণ, ঋণ ায়তা,
ৃষর্ল প্রভের্ি ায়তা প্রদাবনয ভাধ্যবভ বদবক খাবদ্য
স্বয়াংম্পূণ িতা অজিবনয র্দবক অগ্রয কবয। ৃষর্ল
উন্নয়বনয াাার্ আইআযর্ডর্ উন্নয়বনয
বস্রাতধাযায় ভর্রাবদয িৃিকযবণয জন্য ১৯৭৫
াবর ‘ভর্রা উন্নয়ন কভিসূর্চ’  বফকায ভেফকবদয
সৃজনীর াভার্জক র্িবত রূািবযয জন্য ১৯৭৮
াবর ‘ভেফ উন্নয়ন কভিসূর্চ’ চালু কবয। আইআযর্ডর্য
পরতা ভল্যায়ন কবয ল্লী উন্নয়ন কভিকাণ্ডবক আয গর্তীর কযায জন্য ১৯৮২ াবর আইআযর্ডর্বক একটি অধ্যাবদবয
ভাধ্যবভ বফাবড ি রুািয কযা য় মা ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ) নাবভ র্যর্চত।
আর্  নব্বই দবক ফ িাদৄর্নক ৃষর্ল প্রভের্ি র্ববফ
বচমে র্ফতযণ এফাং ভফাবয়য আতায় বচ
ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ ৃষর্ল উৎাদবন র্ফিফ ঘটায়।
াাার্ আর্য দবক র্ফআযর্ডর্ফ তায কাম িরীড়বভ
তফর্চত্রয আনয়ন কবয র্দ্ব-স্তয ভফায় ির্তয
াাার্ ‘অনানুষ্ঠার্নক দর’ এয ভাধ্যবভ ল্লীয
জনগবণয আথ ি-াভার্জক উন্নয়বনয জন্য দার্যদ্রয হ্রা,
ভর্রা উন্নয়ন, ভেফ উন্নয়ন, গ্রাভীণ বনর্তবত্বয
র্ফকাাধন র্ফর্বন্ন ম্প্রাযণভরক কাম িরীড়ভ
গ্রণ কবয। এভয় র্ফআযর্ডর্ফ র্ডা, ডার্নডা,
ইউবক, এর্ডর্ফ, ইউর্নবপ, ইপাদ, পা, র্ফেব্যাাংক, বনাযাড, ইউএনর্ডর্, জাইকা
উন্নয়ন অাংীদায র্ববফ কাজ কবয।
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নব্বই দবক র্ফর্বন্ন বফযকার্য াংস্থা (এনর্জ) দার্যদ্রয র্ফবভাচবন ক্ষুদ্রঋণ
র্ফর্বন্ন কাম িরীড়ভ শুরু কবয মা যফতীবত ব্যাকবাবফ ম্প্রার্যত বয়। ১৯৯১
াবর তৎকারীন যকায ৫০০০ টাকা ম িি ৃষর্লঋণ ভকুপ কযবর বদবয
কর ৃষর্লঋণ গ্রর্তায ভবতা র্ফআযর্ডর্ফয ভফায়ী দস্যবৃদ বঘালণা অনুমায়ী
ৃষর্লঋণ ভকুপ সুর্ফধা প্রার্প্ত বথবক ফর্ঞ্চত য়। পবর ৃষলকগণ ভফায়ী
কাম িরীড়বভ উৎা ার্যবয় বপবর। মায বনর্তফাচক প্রবাফ বে ইতোঃপূবফ ি গৃীত
ঋণ র্যবাবধয উয। এয প্রবাবফ অর্ধকাাং ইউর্র্এ ঋণ র্যবাবধ ব্যথ ি
য়ায় ার্ফ িকবাবফ ভফায় কাম িরীড়ভ স্থর্ফয বয় বে। অন্যর্দবক যকায
প্রাইববট বটযবক গর্তীর কযায রক্ষয বচমে ফাজাযজাতকযণ বফযকার্য
খাবতয জন্য উেুি কবয বদয়। পবর র্ফআযর্ডর্ফ-র্ফএর্ডর্-ব্যাাংক এয র্ের্রত
উবদ্যাগ বচমে র্ফতযণ কাম িরীড়ভ প্রর্তবমার্গতায ভৄবখাভৄর্খ য়।
উল্লেখ্য দ্বিস্তর সমফাল্লের আওতাে তদারদ্বি ঋল্লের াশাাদ্বশ ১৯৭৫ াবর
র্ফআযর্ডর্ফ ভর্রা উন্নয়ন কভিসূর্চ চালুয ভাধ্যবভ নাযী উন্নয়বন ঋণ বফা চালু
কবয। যফতীবত নব্বই দবক র্ফআযর্ডর্ফ র্ফর্বন্ন প্রকায দার্যদ্রয র্ফবভাচনভরক
কভিসূর্চয আতায় ক্ষুদ্রঋণ কাম িরীড়ভ গ্রণ কবয। ২০০৩-০৪ অথ িফছয বত যকায কর্তিক আফতিক (ৃষর্ল) ঋণ খাবত ভঞ্জুযী প্রদি
৩২০.০০ বকাটি টাকায় র্ফআযর্ডর্ফ ব্যাকবাবফ ক্ষুদ্রঋণ কাম িরীড়ভ শুরু কবয। তৎযফতী কার বথবক র্ফআযর্ডর্ফ যকার্য ম িাবয়
র্ফতযণৃষত ক্ষুদ্রঋবণয র্াংবাগ র্ফতযণ কবয আবছ। এছাো ক্ষুদ ঋণ বফা প্রদানকাযী যকাযী  বফযকাযী প্রর্তষ্ঠাবনয
ভবধ্য র্ফআযর্ডর্ফ অন্যতভ বৃৎ প্রর্তষ্ঠান।
বদবয ৃষর্ল উৎাদন বৃর্ি, আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন, ভর্রা উন্নয়ন প্রভৃর্ত বক্ষবত্র র্ফআযর্ডর্ফ যকার্য  দাতা াংস্থায অথ িায়বন
এ ম িি ১১৪ টি প্রকল্প পরবাবফ ফাস্তফায়ন কবযবছ। তিভান যকাবযয ‘রূকল্প-২০২১’ অজিবনয রবক্ষয র্ফআযর্ডর্ফয র্নয়র্ভত
কাম িরীড়বভয াাার্ ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চয আতায় ০৭টি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযবছ।
প্রর্তষ্ঠায য বথবক
২০১৬ ম িি র্ফআযর্ডর্ফ প্রায় ৫৩ রক্ষ গ্রাভীণ পরুল-ভর্রাবক ১.৭৩ রক্ষ র্ভর্ত/দবরয ভাধ্যবভ
াংগঠিত কবয। একই ভবয় াংগঠিত র্ভর্ত/দরভব র্ফআযর্ডর্ফ ৫৯৫.৪৪
, ১৩০৩৬.৩১
, ১৮৩৬০ ভ
৩.৫৫ রক্ষ ভ
, ২৬.৯৪ রক্ষ
ভ
প্রর্ক্ষণ
।
১৯৮৬-১৯৯৫ বভয়াবদ র্ফআযর্ডর্ফ, ফাড ি, আযর্ডএ, র্ফএইউ, জাইকা  জাাবনয র্কবয়াটা র্ফের্ফদ্যারবয়য বম থ উবদ্যাবগ ল্লী
উন্নয়বন ‘র্রাংক ভবডর’ নাবভ একটি বটকই উন্নয়ন ভবডর উদ্ভাফন
ফাস্তফায়ন কযবছ। এছাো যকাবযয অগ্রর্ধকায প্রকল্প
‘একটি ফার্ে একটি খাভায’ ফাস্তফায়বন ভাঠ ম িাবয় র্ফআযর্ডর্ফ ‘র্রড এবজর্ন্প’ র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কযবছ।
র্ফআযর্ডর্ফয চরভান কাম িরীড়ভ আবযা সুাংতবাবফ ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ ল্লী অঞ্চবরয ভানফ িদ উন্নয়ন, উৎাদন বৃর্ি,
ল্লীয ক্ষভতা বৃর্িবত অফদান যাখায রবক্ষয ভর্িত উবদ্যাবগয ভাধ্যবভ ল্লী ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট, প্রর্ক্ষণ প্রদান, পর্ুঁ জ গঠন,
ঋণ র্ফতযণ, ঋণ আদায় ল্লী বেয প্রাবযয রবক্ষয র্ফণন াংবমাগ স্থাবন র্ফআযর্ডর্ফ দবক্ষ গ্রণ কবযবছ। এছাো
র্ফদ্যভান ভস্যাভ র্নযবন প্রভের্ি র্নবিয কাম িরীড়ভ ব্যফস্থানা ির্ত প্রফতিন, ইউর্নয়ন ম িাবয় ল্লী উন্নয়ন কাম িরীড়ভ
ভিয়াধন কাম িরীড়বভয ভর্নটর্যাং এয র্যকল্পনা র্ফআযর্ডর্ফয যবয়বছ। আাকযা মায় গৃীত দবক্ষবয ভাধ্যবভ অতীবতয
ভত বর্ফষ্যবত
বনর্তত্বস্থানীয় ভূর্ভকা যাখবত ক্ষভ বফ।
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১.২ রূকল্প (Vision), অর্বরক্ষয (Mission), বক রগত উবদ্দশ্য এফাং কাম িাফর্র

১.২.১ রূকল্প (Vision):

১.২.৪ কাম িাফর্র (Functions):

ভানফ াংগঠন র্বর্িক উন্নত ল্লী ।

 আনুষ্ঠার্নক  অনানুষ্ঠার্নক ভানফ
াংগঠন সৃর্ষ্ট;

১.২.২ অর্বরক্ষয (Mission):

 ভানর্ফক  দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ;

স্থানীয় জনবগাষ্ঠীবক াংগঠিত
কবয প্রর্ক্ষণ, ভরধন সৃজন,
আদৄর্নক প্রভের্ি,র্ফদ্যভান সুবমাগ
 িবদয ভর্িত ব্যফস্থানায
ভাধ্যবভ আত্মর্নবিযীর ল্লী।

১.২.৩ বক রগত উবদ্দশ্যভ
(Strategic Objectives):
 দস্যবদয আর্থ িক বফাভুর্ি;
 ভানফ িদ উন্নয়ন;
 ৃষর্ল উৎাদন বৃর্িবত আদৄর্নক
প্রভের্িয ম্প্রাযণ;
 ল্লীয দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয
ক্ষভতা উন্নয়ন;
 ল্লীয জনগবনয কভিাংস্থান
সৃর্ষ্ট।

 উকাযববাগীবদয
ব্যফস্থানা;

ভরধন

সৃর্ষ্ট



 ৃষর্ল ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ র্ফতযণ  ব্যফস্থানা;
 র্ফর্বন্ন অাংীজনবদয (Stakeholder)
ভাবঝ ল্লী উন্নয়ন কাম িরীড়বভয
ভিয়াধন;
 ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্রয র্ফবভাচন র্ফলয়ক
উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন।
 গ্রাভীণ বনর্তবত্বয র্ফকা  নাযীয
ক্ষভতায়ন;
 ৃষর্লয উৎাদনীরতা বৃর্িয রবক্ষয
বচমে  অন্যান্য আদৄর্নক ৃষর্ল
প্রভের্ি স্তািয  ম্প্রাযণ এফাং
অপ্রধান স্য উৎাদবন ায়তা;
 সুপরববাগীবদয উৎার্দত বেয
র্ফণন াংবমাগ স্থাবনয ভাধ্যবভ ল্লী
উৎাদন বৃর্ি  ল্লী বেয প্রায;
 স্থানীয় উন্নয়বন জনগবনয অাংগ্রবণয
সুবমাগ সৃর্ষ্ট
এফাং জার্তগঠনভরক
র্ফর্বন্ন দপ্তবযয াবথ গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীয
াংবমাগ স্থান  প্রদি বফায  ।
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স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভেণারবয়য ভাননীয় ভেী 
ল িবদয বার্ত
জনাফ খদকায বভাাযযপ বাবন, এভর্ ভবাদবয়য বার্তবত্ব র্ফআযর্ডর্ফয ৪৬ তভ বফাড ি বা
5

১.২ প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাবভা

১


৯৮২ াবরয ৯ র্ডবম্বয ফাাংরাবদ যকায কর্তিক জার্যৃষত ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি অধ্যাবদ (অধ্যাবদ নাং-৫৩,
১৯৮২ র্িস্টাব্দ) ভবর র্ফআযর্ডর্ফ একটি স্বায়ত্বা ত প্রর্তষ্ঠান র্ববফ গঠিত য়। একটি র্যচারনা ল িদ দ্বাযা বফাবড িয
কাম িরীড়ভ র্যচার্রত য়। বফাড ি গৃীত র্িাি ফাস্তফায়বনয জন্য যবয়বছ দযদপ্তয, বজরাদপ্তয  উবজরা দপ্তয। এ
দপ্তযগুর্রয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়ভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান  ভিয় কযা বয় থাবক।

১.২.১

র্যচারনা ল িদ

র্ফআযর্ডর্ফয র্যচারনা ল িবদয বভাট দস্য ২১ (একু)
জন। যকাবযয র্ফর্বন্ন ভেণারয়/র্ফবাগ/প্রর্তষ্ঠাবনয
উচ্চদস্থ কভিকতিা  ভফায় প্রর্তর্নর্ধবদয ভিবয়
র্ফআযর্ডর্ফয র্যচারনা ল িদ গঠিত। বফাড ি ভর নীর্ত,
দীঘ িবভয়াদী র্যকল্পনা, চরভান কাম িরীড়বভয ভিয় 
অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা এফাং বর্ফষ্যত কভিন্থায র্দক
র্নবদ িনা প্রদান কবয। র্ফআযর্ডর্ফ ভার্যচারক
বফাবড িয দস্য র্চফ র্ববফ দার্য়ত্ব ারন বফাবড িয
ফাস্তফায়ন  ভল্যায়বনয দার্য়ত্ব ারন কবযন।

ল িদ
ল িদ র্ফফযণ

দফী

াংখ্যা

০১

ভাননীয় ভেী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভেণারয়

বচয়াযাান

০১

০২

র্চফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাগ অথফা একই র্ফবাবগয অর্তর্যি র্চফ ফা ভেগ্ম-র্চফ, র্মর্ন
র্চবফয দার্য়ত্বপ্রাপ্ত

বাইবচয়াযাান

০১

০৩

ৃষর্ল র্ফবাগ, ভৎস্য  প্রার্ণিদ র্ফবাগ, অথ ি র্ফবাগ, র্ফদযৎ র্ফবাগ, বচ র্ফবাগ এফাং স্থানীয় যকায দস্য
র্ফবাবগয ভেগ্ম-র্চফ দভম িাদায র্নবে নয় এভন একজন কভিকতিা

০৬

০৪

দস্য, র্যকল্পনা কর্ভন (ল্লী প্রর্তষ্ঠান) অথফা র্ফবাগীয় প্রধাবনয র্নবে নয় এভন একজন কভিকতিা

দস্য

০১

০৫

বচয়াযাান, ফাাংরাবদ ৃষর্ল উন্নয়ন কবিাবযন

দস্য

০১

০৬

ভার্যচারক, ফাড ি, কুর্ভল্লা  ভার্যচারক, আযর্ডএ, ফগুো (ম িায়রীড়বভ এক ফৎয অিয অিয)

দস্য

০১

০৭

র্নফন্ধক, ভফায় অর্ধদপ্তয

দস্য

০১

০৮

বচয়াযাান, ফাাংরাবদ ক্ষুদ্র  কুটিয র্ল্প কবিাবযন

দস্য

০১

০৯

উবজরা বকন্দ্রীয় ভফায় র্ভর্তভবয জাতীয় বপডাবযন কর্তিক র্নফ িার্চত াঁচজন দস্য

দস্য

০৫

১০

উবজরা বকন্দ্রীয় ভফায় র্ভর্তভবক আর্থ িক ায়তা প্রদানকাযী প্রধান প্রর্তষ্ঠাভ ইবত
যকায কর্তিক ভবনানীত দস্য

দস্য

০২

১১

ভার্যচারক, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি (দার্ধকাযফবর)

দস্য-

০১
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কর ম িরীড়ভ ভার্যচারবকয ার্ফ িক তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত য়। প্রধান কাম িারয়  ভাঠ কাম িারয়
ম্বর্রত ‘র্দ্ব-স্তয’ র্ফর্ষ্ট প্রার্নক ব্যফস্থায ভাধ্যবভ কর কাম িরীড়ভ ফাস্তফায়ন কযা য়। বযজর্ভন র্ফবাবগয
তত্ত্বাফধাবন ভাঠ ম িাবয়য কাম িরীড়ভ র্যচার্রত য়। ভাঠ ম িাবয়য কাম িারবয়য ভবধ্য যবয়বছ বজরাদপ্তয  উবজরা
দপ্তয। উবজরা দপ্তয ভাঠ ম িাবয় কাম িরীড়ভ ফাস্তফায়ন  যার্য জনগবণয বফা প্রদান কবয। দযদপ্তয  উবজরা দপ্তবযয
ভবধ্য বতুফন্ধন র্ববফ কাজ কবয বজরাদপ্তয। র্ফবাগীয় ম িাবয় র্ফআযর্ডর্ফয বকান দপ্তয বনই।কল্প/কভ ির্চভবয আরাদা দপ্তয
অফর্স্থত।

দযদপ্ত
র্ফআযর্ডর্ফয দযদপ্তয
ঢাকায় অফর্স্থত।
দযদপ্তবয বযজর্ভন র্ফবাগ, প্রান র্ফবাগ, অথ ি
 র্াফ র্ফবাগ, র্যকল্পনা র্ফবাগ এফাং প্রর্ক্ষণ
র্ফবাগ বভাট ৫টি র্ফবাগ যবয়বছ। প্রর্তটি র্ফবাগ
একজন র্যচারবকয বনর্তবত্ব র্যচার্রত য়।
ভেগ্মর্যচারক, উর্যচারক, কাযী র্যচারক 
অন্যান্য কভিচার্য
র্ফবাগ
র্যচারনায় ায়তা কবয । এছাো দযদপ্তবয
র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন র্ফর্বন্ন
প্রকল্প/কভ ির্চভবয আরাদা দপ্তয
।

বজরাদপ্তয
বদবয ৬৪টি প্রার্নক বজরায় র্ফআযর্ডর্ফয বজরাদপ্তযভ অফর্স্থত।
বজরাদপ্তবযয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন একজন উর্যচারক।
তাঁবক বমার্গতা কবয একজন উপ্রকল্প র্যচারক (৩৬ টি বজরায়),
একজন র্াফযক্ষক  অন্যান্য কভিচার্যবৃদ। বজরাদপ্তযভবয প্রধান
কাম িরীড়ভ বরা বজরা প্রান  বজরা ম িাবয় অন্যান্য জার্ত গঠনভরক
প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ ভিয়াধন, বজরায ফার্ল িক কভির্যকল্পনা প্রস্তুত,
উবজরাদপ্তবযয কাম িরীড়ভ ভিয়, তদাযর্ক  র্যফীক্ষণ অন্যান্য কাজ
এফাং দযদপ্তয  উবজরাদপ্তবযয ভবধ্য বতুফন্ধন র্ববফ কাজ কযা ।

উবজরা দপ্তয
বদবয প্রার্নক র্ফন্যাবয ফ ির্নে স্তয উবজরাবত র্ফআযর্ডর্ফয উবজরা দপ্তয অফর্স্থত।
ফতিভাবন
র্ফয
৪৭৯টি। উবজরা দপ্তবযয প্রধান র্ববফ
দার্য়ত্ব ারন কবযন উবজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিা (ইউআযর্ড)। ইউআযর্ডবক ার্ফ িক
বমার্গতা কযায জন্য যবয়বছ কাযী ল্লী উন্নয়ন কভিকতিা (এআযর্ড), র্াফযক্ষক 
র্ফর্বন্ন প্রকল্প/কভিসুর্চয কভিচার্যবৃদ। উবজরা দপ্তবযয প্রধান
বরা স্থানীয় ম িাবয় জন
অাংীদার্যত্বভরক কভির্যকল্পনা প্রণয়ন, দযদপ্তবযয র্নবদ িনা বভাতাবফক র্ফর্বন্ন প্রকায
প্রকল্প/কভিসুর্চ
ফাস্তফায়ন, স্থানীয় প্রান, জার্তগঠনভরক র্ফর্বন্ন র্ফবাগ/াংস্থা,
স্থানীয় যকায  র্ফআযর্ডর্ফয ভবধ্য ভিয়াধন।
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১.৪ জনফর কাঠাবভা
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১.৫ র্ফআযর্ডর্ফয নাগর্যক বফা
বফায নাভ

বফা প্রদান ির্ত

নাং
১
১

২
ল্লী অঞ্চবর ৃষলক, র্ফিীন 
ভর্রা জনবগাষ্ঠী র্নবয় প্রাথর্ভক
ভফায় র্ভর্ত গঠন

২

প্রাথর্ভক ভফায় র্ভর্ত র্নফন্ধন

৩

৪
(ক)

৪
(খ)

৪
(গ)

ল্লী উন্নয়ন দর গঠন

সুপরববাগী দস্যবদয জন্য
ভানর্ফক উন্নয়ন/ ভফায়াাংগঠর্নক/ আর্থ িক ব্যফস্থানা
র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ
সুপরববাগী দস্যবদয
কভিাংস্থান সৃর্ষ্টয রবক্ষয দক্ষতা
বৃর্ি/বেড র্বর্িক স্বল্প 
দীঘ িবভয়াদী প্রর্ক্ষণ
অপ্রধান স্য চাবলয করা বক র
র্ফলবয় র্নর্ফে প্রর্ক্ষণ
(প্রকল্পভুি ৃষলকবদয বক্ষবত্র)






৩
স্থানীয়  ভভনা ৃষলক/র্ফিীন/ভর্রাবদয উদ্বুিকযণ;
আগ্রীবদয র্নবয় উবঠান তফঠক;
দস্য র্নফ িাচন;
ইউআযর্ড কর্তিক র্ভর্ত গঠবনয আবফদন গ্রণ।

 দস্যগণ কর্তিক র্ভর্তয বয়ায রীড়য় এফাং পর্ুঁ জ গঠবনয রবক্ষয ঞ্চয়
জভা;
 প্রাথর্ভক র্ভর্ত কর্তিক র্নফন্ধন র্প ফাফদ ৩০০/- এফাং বযাট ফাফদ ৪৫/টাকায বেজার্য চারান। জভাদান (র্ফিীন, ভূর্ভীন  আশ্রয়ীনবদয
দার্যদ্র র্ফবভাচবনয রবক্ষয গঠিত র্ভর্তয বক্ষবত্র বভাট ৫০/- টাকা);
 র্নফন্ধবনয সুার্য উবজরা ভফায় কাম িারবয় বপ্রযণ।






স্থানীয়  ভভনা দর্যদ্র নাযী/পরুলবদয উদ্বুিকযণ;
আগ্রীবদয র্নবয় উবঠান তফঠক;
দস্য র্নফ িাচন;
ঞ্চয় জভা;
ইউআযর্ড কর্তিক দর গঠবনয আবফদন গ্রণ  স্বীৃষর্ত প্রদান।

 প্রর্ক্ষবণয জন্য প্রাথর্ভক র্ভর্ত/ল্লী উন্নয়ন দবরয দস্য ভবনানয়ন;
 ভবনানীত দস্যবদযবক প্রর্ক্ষণ কভিসূর্চ অফর্তকযণ;
 উবজরা ল্লীবফবন স্থানীয়বাবফ/র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণবকবন্দ্র প্রর্ক্ষণ অনুষ্ঠান।
 প্রর্ক্ষবণয জন্য প্রাথর্ভক র্ভর্ত/ল্লী উন্নয়ন দবরয দস্য ভবনানয়ন;
 ভবনানীত দস্যবদযবক প্রর্ক্ষণ কভিসূর্চ অফর্তকযণ;
 উবজরা ল্লীবফবন স্থানীয়বাবফ/র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণবকবন্দ্র প্রর্ক্ষণ অনুষ্ঠান।
 অপ্রধান স্য চার্লদবরয দস্য বৃবদয ভবধ্য বথবক দস্য ফাছাই কযণ;
 প্রর্ক্ষবণয জন্য ভবনানীত ৃষলকবদযবক অফর্তকযণ;
 উবজরা/প্রার্তষ্ঠার্নক ম িাবয় প্রর্ক্ষণ আবয়াজন।

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রার্প্তস্থান
৪
 বায বযজুর্রউবনয কর্;
 পূযণৃষত আবফদনত্র;
 বয বযর্জস্টায  অন্যান্য
ফর্;
প্রার্প্তস্থান:
ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিায কাম িারয়।
 আবফদনত্র (পযভ-৩), াবাট ি
আকাবযয এককর্ ছর্ফ  জাতীয়
র্যচয় বত্রয কর্;
 র্ভর্তয উআইন, প্রবয়াজনীয়
বযর্জস্টায; বয়ায-ঞ্চবয়য
ব্যাাংক র্ফফযণী এফাং র্ভর্তয
অর্পবয ঠিকানায প্রতযয়নত্র;
প্রার্প্তস্থান: উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিায কাম িারয়।
 আবফদনত্র, প্রবতযবকয াবাট ি
আকাবযয এককর্ ছর্ফ  জাতীয়
র্যচয় বত্রয কর্;
 াফর্  প্রবয়াজনীয় াংখ্যক
বযর্জস্টায।
প্রার্প্তস্থান: উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিায কাম িারয়।

দস্য ভবনানয়বন প্রাথর্ভক
র্ভর্ত/ল্লী উন্নয়ন দবরয
াপ্তার্ক বায র্িাি ম্বর্রত
বযজুর্রউবনয কর্।
দস্য ভবনানয়বন প্রাথর্ভক
র্ভর্ত/ল্লী উন্নয়ন দবরয
াপ্তার্ক বায র্িাি ম্বর্রত
বযজুর্রউবনয কর্।
-

বফায ভল্য
এফাং র্যবাধ
ির্ত
৫
দস্যবর্তি র্প
১০/- টাকা
(র্নধ িার্যত
ব্যাাংবক জভাদান
 যর্দ
আবফদবনয বঙ্গ
াংভেিকযণ)

বফা প্রদাবনয
ভয়ীভা
৬
৮ প্তা

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভিকতিা
(নাভ, দফী, বপান 
ইবভইর)
৭
উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লী বফন, উবজরা
র্যলদ।

প্রবতযক
দবস্যয বর্তি
র্প ফাফদ ২০/টাকায যর্দ,
ব্যাাংবক জভা।

১০র্দন

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ।

প্রবতযক
দবস্যয বর্তি
র্প ফাফদ ১০/টাকা (ব্যাাংবক
জভা)।

৮ প্তা

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ।

-

ফাছাইবয়য জন্য ৭র্দন;
প্রর্ক্ষবণয বভয়াদ ১-৫
কভির্দফ।

-

ফাছাইবয়য জন্য ৭ র্দন;
প্রর্ক্ষবণয বভয়াদ৩৬০ কভির্দফ

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ।
উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ।

-

ফাছাইবয়য জন্য ৭ র্দন;
প্রর্ক্ষবণয বভয়াদ ৫
কভির্দফ

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা র্যলদ।
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বফায নাভ

বফা প্রদান ির্ত

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান

বফায ভল্য এফাং
র্যবাধ ির্ত

৩

৪

নাং

১
৪(ঘ)

২
গবীয নরকূ বভইনবটন্যান্প
র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ  যঞ্জাভ
স্তািয (প্রকল্পভুি ৃষলক
ভফায়ীবদয বক্ষবত্র)

 দস্য ভবনানবয়য রবক্ষয র্ভর্তয র্িাি গ্রণ এফাং উবজরা
দপ্তযবক অফর্তকযণ
 উবজরা দপ্তয কর্তিক চূোি প্রর্ক্ষণাথী তার্রকা প্রস্তুত এফাং
ভবনানীত ভফায়ী ৃষলকবদযবক অফর্তকযণ
 উবজরা ম িাবয় প্রর্ক্ষণ অনুষ্ঠান এফাং গবীয নরকূ

৫

৬

৭

-

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ

-

-

ফাছাইবয়য
জন্য ৭ র্দন;
প্রর্ক্ষবণয
বভয়াদ ৫
কভির্দফ
(যঞ্জাভ স্তািয
তাৎক্ষর্ণকবাফ)
তাৎক্ষর্ণক

-

১র্দন

৫

উকায ববাগীবদয
প্রর্ক্ষবণািয িদ ায়তা

 প্রর্ক্ষণ বকাব ি াপবল্যয বঙ্গ অাংগ্রণ
 প্রর্ক্ষণ ববল প্রর্ক্ষণাথীয ভাবঝ আইর্জএ শুরু কযায জন্য
প্রবয়াজনীয় ভারাভার/িদ/ যঞ্জাভ স্তািয

৬

উকাযববাগীবদয র্নজস্ব
ভরধন সৃর্ষ্ট

 ভাঠকভী কর্তিক দস্যবদয র্নকট বত বয়ায রীড়য়/ঞ্চয়
জভায অথ ি াংগ্র
 ভাঠকভী কর্তিক াফর্  ডার্িউর্এ-এ এর্ি এফাং জভায
যর্দ প্রদান
 ব্যাাংবক জভাপূফ িক যর্দ র্ভর্তবক প্রদান

 াফর্, যর্দফর্  ডর্িউর্এ
 ব্যাাংক-জভায র্তন- াট ি যর্দ
প্রার্প্তস্থান: বজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিায কাম িারয়

৭(ক)

ৃষর্ল  অৃষর্ল খাবত উৎাদন
বৃর্ি এফাং আত্মকভিাংস্থান
সৃর্ষ্টয রবক্ষয ভরধন (ঋণ
তর্ফর) বমাগান  তদাযর্ক






৭(খ)

াফতিয অঞ্চবরয ক্ষুদ্র জার্ত
িায জনবগাষ্ঠী এফাং আশ্রয়নআদি গ্রাভ-গুচ্ছগ্রাবভ ফফাযত
নাযী-পরুবলয কভিাংস্থাবনয জন্য
ঋণ ায়তা






 প্রাথর্ভক র্ভর্ত/ল্লী উন্নয়ন দবরয াপ্তার্ক বায দস্য াফর্ ফাফদ
বযজুর্রউবনয কর্; প্রবতযক দবস্যয াবাট ি
১৫/- টাকা
আকাবযয এক কর্ ছর্ফ  জাতীয় র্যচয়বত্রয কর্
(ব্যাাংবক জভা)
 ঋবণয আবফদনত্র, তভসুক, র্ডর্বনাট আবভািাযনাভা,
ভট িবগজ (ৃষলক/ভর্রা র্ভর্তয বক্ষবত্র) এফাং উৎাদন
র্যকল্পনা (ৃষলক র্ভর্তয বক্ষবত্র)
প্রার্প্তস্থান: উবজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিায কাম িারয় 
র্ফআযর্ডর্ফয বয়ফাইট (www.brdb.gov.bd)
দস্য াফর্ ফাফদ
 দবস্যয াবাট ি আকাবযয এক কর্ ছর্ফ 
জাতীয়র্যচয় বত্রয কর্
১৫/- টাকা
 ঋবণয আবফদনত্র, তভসুক, র্ডর্বনাট
(ব্যাাংবক জভা)
 দবরয াপ্তার্ক বায বযজুর্রউবনয কর্
প্রার্প্তস্থান: উবজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিায কাম িারয় 
র্ফআযর্ডর্ফয বয়ফাইট

ল্লী উন্নয়ন দর ম িাবয় ঋণ গ্রবণয আবফদন জভা
দবরয াপ্তার্ক বায় র্িাি গ্রণ
উবজরা ম িাবয় ঋণ প্রর্রীড়য়াকযণ/অনুবভাদন
ব্যাাংক বত ঋবণয টাকা উবিারন, দস্য াফর্বত এর্িপ্রদান
এফাং ইউআযর্ড’য দপ্তবয দস্যবদয ভাবঝ র্ফতযণ

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভিকতিা
(নাভ, দফী, বপান 
ইবভইর)

-

বভইনবটন্যান্প াংরীড়াি যঞ্জাভ (টুরকীট ফক্স) স্তািয

প্রাথর্ভক র্ভর্ত/ল্লী উন্নয়ন দর ম িাবয় ঋণ গ্রবণয আবফদন জভা
প্রাথর্ভক র্ভর্ত/ল্লী উন্নয়ন দবরয াপ্তার্ক বায় র্িাি গ্রণ
উবজরা ম িাবয় ঋণ প্রর্রীড়য়াকযণ/অনুবভাদন
ব্যাাংক বত ঋবণয টাকা উবিারন, দস্য া ফর্বত এর্ি প্রদান
এফাং ইউআযর্ড’য দপ্তবয দস্যবদয ভাবঝ র্ফতযণ
 র্ফতযণৃষত ঋণ মথামথবাবফ ব্যফাবয ায়তাদাবনয রবক্ষয
র্নয়র্ভতবাবফ দবস্যয আইর্জএ র্যদিন এফাং যাভি প্রদান

বফা প্রদাবনয
ভয়ীভা

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ
াংর্িষ্ট িবকয দার্য়ত্বপ্রাপ্ত
ভাঠকভী
ল্লীবফন,
উবজরার্যলদ

৭-১৫র্দন

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ

৭-১৫র্দন

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ
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বফায নাভ

বফা প্রদান ির্ত

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান

বফায ভল্য এফাং
র্যবাধ ির্ত

৪

৫
দস্য াফর্
ফাফদ ১৫/- টাকা
(ব্যাাংবক জভা)

নাং

বফা
প্রদাবনয
ভয়ীভা
৬
৭-১৫র্দন

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভিকতিা
(নাভ, দফী, বপান 
ইবভইর)
৭
উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ

-

৭-১৫র্দন

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ

-

১-১৫ র্দন

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ।
উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ।

১
৭(গ)

২
অস্বচ্ছর ভৄর্িবমািা  তাঁবদয
বাষ্যবদয কভিাংস্থাবনয জন্য
নাভভাত্র বফা ভবল্য ঋণ
ায়তা

৩
 ঋবণয আবফদন গ্রণ, মাচাই-ফাছাই
 উবজরা কর্ভটিয বায় অনুবভাদন
 একাউন্ট-বয়ী বচক র্ফতযণ

৭(ঘ)

অপ্রধান স্য উৎাদন
উৎার্তকযবণ দবরয
দস্যবদয ৃষর্ল ব্যাাংবকয
ভাধ্যবভ ৪% সুবদ ঋবণয
বমাগান (প্রকল্প এরাকায জন্য)
কারুল্লী, কারুগৃ, ল্লী যাং 
ল্লী ফাজাবযয ভাধ্যবভ
সুপরববাগীবদয উৎার্দত
বেয ভাবকিটিাং র্রাংবকজ
সুপরববাগীবদয জন্য ৃষর্ল 
অৃষর্ল ে গুদাভজাত কযণ
বফা

 ঋবণয আবফদন গ্রণ, মাচাই-ফাছাই
 উবজরা কর্ভটিয বায় অনুবভাদন
 ঋণ প্রর্রীড়য়াকযবণয জন্য ৃষর্লব্যাাংক াখায় অগ্রায়ন

সুপরববাগী দস্যবদয ৃষর্ল 
অৃষর্লবেয উৎাদন বক র,
উভেি প্রভের্ি  র্ফণন
র্ফলবয় তথ্য  যাভি প্রদান
অপ্রধান স্য উৎাদন
উৎার্তকযণ াংরীড়াি প্রদিনী
িট/খাভায স্থান

 দবস্যয যার্য উবজরা দপ্তবয উর্স্থর্ত অথফা বটর্রবপান/ইবভইর
ভাযপত অথফা র্রর্খতবাবফ ভস্যা প্রার্প্ত
 উবজরা দপ্তয বথবক যার্য অথফা বটর্রবপান/ইবভইর ভাযপত অথফা
র্রর্খতবাবফ তথ্য  যাভি প্রদান

-

-

তাৎক্ষর্ণকঅথফা
প্রবয়াজনীয়
বক্ষবত্র ১-২র্দন

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা
র্যলদ






-

-

১৫র্দন

উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা র্যলদ

 ভৄর্িবমািা নবদয কর্, ভেফ উন্নয়ন
অর্ধদপ্তয কর্তিক প্রদি প্রর্ক্ষণ নবদয
কর্, ইউর্নয়ন র্যলবদয প্রতযয়ন, র্তন’
টাকায নন জুর্ডর্য়ার স্টযাবি চুর্িনাভা
 ঋবণয আবফদনত্র, এক কর্ ছর্ফ,
দায়ফিকযণত্র  অঙ্গীকাযনাভা
প্রার্প্তস্থান: উবজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিায
কাম িারয়  র্ফআযর্ডর্ফয বয়ফাইট
(www.brdb.gov.bd)

৮

৯

১০

১১






সুপরববাগীবদয উৎার্দত ে উবজরা ম িাবয় াংগ্র
দস্য কর্তিক তায বেয ভল্য র্নধ িাযণ
র্ফআযর্ডর্ফয প্রদিনী/র্ফরীড়য় বকবন্দ্র বপ্রযণ
র্ফরীড়য়ৃষত ভারাভাবরয বচক াংগ্র  দস্যবদয াবত র্ফতযণ

 প্রাথর্ভক র্ভর্তয র্িাি বভাতাবফক দবস্যয ভারাভার/ে
উবজরা ম িাবয় গুদাভজাতকযবণয জন্য গ্রণ  গুদাভজাতকযণ
 দবস্যয চার্দাভার্পক ভারাভার/ে যফযা

প্রদিনী খাভায স্থাবনয জন্য উভেি ৃষলক ফাছাই, উভেি জর্ভ র্নফ িাচন;
ৃষর্ল র্ফবাবগয ায়তায় পর র্নফ িাচন
খাভায স্থান ফাফদ ফীজ, ায, াইনবফাড ি প্ররভৃর্ত প্রদান;
পর কতিবনয জন্য অথ ি/ভজুর্য প্রদান

ৃষর্ল ব্যাাংবকয প্রচর্রত ব্যফস্থা বভাতাবফক
আবফদনত্র  অন্যান্য কাগজত্র
প্রার্প্তস্থান: উবজরা ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিায কাম িারয়
-

 প্রাথর্ভক র্ভর্তয র্িাবিয
বযজুর্রউবনয কর্
 আবফদনত্র (প্রার্প্তস্থান: উবজরা ল্লী
উন্নয়ন কভিকতিায কাম িারয়)
 ভারাভাবরয বকায়ার্রটি নদত্র (াংর্িষ্ট
দপ্তয কর্তিক)।

ইউর্র্এ কর্তি
কর্নধ িার্যত।

১-২র্দন
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বফায নাভ

বফা প্রদান ির্ত

নাং

১

২

১২ (ক)

অচর গবীয নরকূ
বভযাভবতয ভাধ্যবভ চরকযণ
(প্রকল্পভুি র্ভর্তয র্স্কবভয
বক্ষবত্র)

১২ (খ)

বচ ম্প্রাযবণয আতায়
র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক স্থার্ত
গবীয নরকূবয ব্যফস্থানা
ায়তা

৩
 র্ভর্তয র্িাি গ্রণ, বভযাভত প্রাক্করন প্রস্তুত এফাং তা অনুবভাদবনয জন্য
দযদপ্তবয বপ্রযণ  অনুবভাদন
 বভযাভত ব্যবয়য র্ভর্তয অাং ফাফদ ১০% অথ ি ইউর্র্এ-বত জভা প্রদান
 কাম িাবদ প্রদান এফাং ঠিকাদায কর্তিক গবীয নরকূ বভযাভত
 র্ফদযৎ াংবমাগ প্রদান (প্রবমাজয বক্ষবত্র)
 গবীয নরকূ এরাকাভুি ৃষলক ভফায় র্ভর্তয বচব্যফস্থানা কর্ভটি
গঠবনয রবক্ষয র্ভর্ত ম িাবয় বা আবয়াজন
 বচ ব্যফস্থানা কর্ভটি গঠন
 কর্ভটিবক তথ্য, যাভি  াাংগঠর্নক ায়তাদান এফাং প্রবয়াজনীয় বক্ষবত্র

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রার্প্তস্থান

বফায ভল্য এফাং
র্যবাধ ির্ত

৪

৫

৬

৭

-

৪প্তা

উবজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা র্যলদ

-

-

তাৎক্ষর্ণক অথফা
প্রবয়াজনীয় বক্ষবত্র
১-২ র্দন।

উবজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা র্যলদ

-

-

তাৎক্ষর্ণক/
একর্দন

াংর্িষ্ট ভাঠকভী
ল্লীবফন, উবজরা র্যলদ

-

প্রর্তটি চাযাগাছ
র্ফনাভবল্য/নাভভাত্র
ভবল্য (স্থানীয়বাবফ
র্নধ িার্যত)

তাৎক্ষর্ণক

উবজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা র্যলদ।

-

-

তাৎক্ষর্ণক

উবজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিা
ল্লীবফন, উবজরা র্যলদ

-

-

৩র্দন

ইউর্নয়ন বডববরবভন্ট অর্পায
াংর্িষ্ট ইউর্নয়ন র্যলদ

 র্ভর্তয বযজুর্রউবনয
কর্
 বভযাভত ব্যবয়য ১০%
অবথ িয বচক/জভায যর্দ
(ব্যাাংবক জভা)

বফা প্রদাবনয
ভয়ীভা

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভিকতিা
(নাভ, দফী, বপান  ইবভইর)

াংর্িষ্ট বটকর্নকযার াংস্থায ায়তা গ্রণ

১৩

ৃষর্ল  অৃষর্ল খাবত
সুপরববাগীবদয ভাবঝ
র্ফতযণৃষত ঋণ র্কর্স্ত র্বর্িবত
আদায়

১৪

ফনায়ন  বৃক্ষবযাণ

১৫

র্ফর্ফধ াভার্জক ভস্যা,
স্যার্নবটন প্রভৃর্ত র্ফলবয়
এযাডববাবকর্ বফা

১৬ (ক)

অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন
প্রকল্প (র্আযর্ডর্-৩) এয
আতায় গ্রাভ কর্ভটিয বা
(র্জর্এভ) আবয়াজন

 ভাঠকভী কর্তিক দবস্যয াফর্  র্ভর্তয খর্তয়াবন র্কর্স্তয অথ ি এর্ি
প্রদান
 ডার্িউর্এ-এ এর্ি প্রদান এফাং র্ভর্তয বার্ত/াাবনজাবযয স্বাক্ষয
গ্রণ
 র্ভর্তয দস্যবদয জভাৃষত র্কর্স্তয অথ ি ব্যাাংবক জভা
 ব্যাাংক যর্বদয কর্ াংর্িষ্ট র্ভর্তয াাবনজায/বার্তয র্নকট স্তািয
 ফনর্ফবাবগয র্নকট চার্দাত্র বপ্রযণ  চাযাাংগ্র
 ঋণ র্ফতযণ  র্ফর্বন্ন বা অনুষ্ঠাবনয ভয়ভফায়ী/উকাযববাগীবদয াবত
চাযা র্ফতযণ
 বযাণ বক র  র্যচম িা র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ আবয়াজন/যাভি প্রদান
 যার্য উবজরাদপ্তবয উর্স্থর্ত অথফা বটর্রবপান/ইবভইর ভাযপত অথফা
র্রর্খতবাবফ ভস্যা গ্রণ
 যার্য অথফা বটর্রবপান/ইবভইর ভাযপত অথফা র্রর্খতবাবফ যাভি
প্রদান
 র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ বকাব ি অর্ধবফবনয ভাধ্যবভ ভস্যা িবকি আবরাচনা
 ভাবয র্নধ িার্যত র্দবন বা অনুষ্ঠাবনয র্ফলবয় গ্রাভ কর্ভটিয বার্ত বঙ্গ
আবরাচনা  ব ভতাবফক বনাটি প্রদাবন ায়তা প্রদান
 দস্যবদয উর্স্থর্তবত গ্রাভ ম িাবয় র্নধ িার্যত স্থাবন বা আবয়াজন
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বফায নাভ

বফা প্রদান ির্ত

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান

বফায ভল্য এফাং র্যবাধ
ির্ত

বফা প্রদাবনয ভয়ীভা

৪
 ব্যবয়য প্রাক্করন প্রস্তুত;
 প্রাক্কর্রতব্যবয়য গ্রাভফাীয অাংফাফদ
১০% অবথ িয বচক এফাং ইউর্নয়ন
র্যলবদয অাংবয ২০% অবথ িয
বচক/ব্যাাংক জভায যর্দ।

৫
-

৬
১৫র্দন

-

-

াফ িক্ষর্ণক

উর্যচারক (বপ্রাগ্রার্ভাং)
র্ফআযর্ডর্ফ, ঢাকা

র্নধ িার্যত পযবভ আবফদনত্র
(প্রার্প্তস্থান: অনরাইন)।

পৃষ্ঠা াংখ্যা অনুাবত
পবটাকর্য ভল্য বেজার্য
চারাবনয ভাধ্যবভ জভা
(প্রর্তপৃষ্ঠা২/- টাকা)

২০ কাম ির্দফ/তথ্য অর্ধকায
আইন বভাতাবফক র্নধ িার্যত
ভবয়য ভবধ্য

উর্যচারক
(জনাংবমাগ  ভিয়)
র্ফআযর্ডর্ফ, ঢাকা

নাং
১
১৬
(খ)

১৭

১৮

২
ল্লী অঞ্চবর
উন্নয়নভরক র্ফর্বন্ন
ধযবনয ক্ষুদ্রর্স্কভ
ফাস্তফায়ন
(র্আযর্ডর্-৩
প্রকল্পভুি
এরাকায়)।
নাগর্যক বফা
ির্কিত তথ্য
অরাইবন
উন্ুিকযণ।

তথ্য অর্ধকায
আইবনয আতায়
র্ফআযর্ডর্ফ
াংরীড়াি
চার্ত/মার্চত তথ্য
প্রদান।

৩
 গ্রাভ কর্ভটিয বায় র্স্কভ প্রণয়ন  অগ্রার্ধকায
তার্রকা প্রস্তুত।
 ইউর্নয়ন ভিয় কর্ভটিয বায় অনুবভাদন 
ইউআযর্ড’য র্নকট বপ্রযণ;
 চূোি অনুবভাদবনয জন্য প্রকল্প দযদপ্তবয বপ্রযণ।

 র্ফআযর্ডর্ফয বয়ফাইবটয
(www.brdb.gov.bd) ভাধ্যবভ নাগর্যক
বফা ির্কিত কর ধযবনয তথ্য  র্যাংখ্যান,
পযভ, র্চঠিত্র  অন্যান্য ডকুবভন্ট প্রকা।
 বয়ফাইট বথবক তথ্য ডাউনবরাবডয সুর্ফধা
র্নর্িতকযণ ।
 তথ্য অর্ধকায আইবনয আতায় চার্ত/মার্চত
তবথ্যয জন্য আবফদন গ্রণ।
 তথ্য াংগ্র  যফযা।

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভিকতিা
(নাভ, দফী, বপান 
ইবভইর)
৭
ইউর্নয়ন বডববরবভন্ট
অর্পায
াংর্িষ্ট ইউর্নয়ন র্যলদ
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২.

র্ফ
২.১

র্ফআযর্ডর্ফয র্ফবাগীয় কাম িরীড়ভ

আযর্ডর্ফয াভর্গ্রক কাম িরীড়ভ াঁচটি র্ফবাবগয ভিবয় র্যচার্রত বয় থাবক। এছাো ভার্যচারবকয র্নজস্ব দপ্তয
যবয়বছ। র্ফবাগগুবরা বরা- বযজর্ভন র্ফবাগ, প্রান র্ফবাগ, অথ ি  র্াফ র্ফবাগ, র্যকল্পনা র্ফবাগ  প্রর্ক্ষণ
র্ফবাগ।

ভার্যচারবকয দপ্তয

র্ফআযর্ডর্ফয দযদপ্তয ল্লী বফবনয র্দ্বতীয় তরায় ভার্যচারবকয দপ্তয অফর্স্থত। এ দপ্তবয ভার্যচারবকয একাি র্চফ,
একজন একাি কাযী, একজন কর্িউটায অাবযটয  র্তনজন অর্প ায়ক ভার্যচারবকয কর কাবজ বমার্গতা
কবয থাবকন। এছাো জনাংবমাগ  ভিয় াখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়েবণ কাম ি িাদন কবয থাবক।
২.১.১

জনাংবমাগ  ভিয় া

জনাংবমাগ  ভিয় াখা ভার্যচারবকয র্নয়েণ  র্নবদ িনা অনুাবয একজন উর্যচারবকয বনর্তবত্ব র্যচার্রত য়। এ
াখা বফাবড িয বক্ষ ফর্ িভৄখী জনাংবমাগ এফাং র্ফআযর্ডর্ফয র্ফর্বন্ন র্ফবাগ/াখায াবথ আিোঃবমাগাবমাগ বযবখ ার্ফ িক
ভিয়বকয দার্য়ত্ব ারন কবয। জনাংবমাগ  ভিয় াখা র্নেফর্ণ িত কাম িার্দ িাদন কবয থাবকর্ফআযর্ডর্ফয র্যচারনা ল িবদয বা আফাবন ভার্যচারক ভবাদয়বক ায়তা, কাম ির্ফফযণী প্রণয়ন  বপ্রযণ;
দয দপ্তবযয ভার্ক ভিয় বা, বজরায উর্যচারকগবণয বেরন এফাং জাতীয়  ভ িযীণ ম িাবয়
অনুর্ষ্ঠত কর প্রকায বা অনুষ্ঠাবনয ব্যফস্থানা  ভিয়;
াংফাদ ভাধ্যবভয াবথ বমাগাবমাগ যক্ষা  ভিয় এফাং জাতীয় তদর্নক র্ত্রকায় প্রকার্ত র্ফআযর্ডর্ফ াংরীড়াি
কর প্রকায াংফাদ/তথ্য াংগ্র  াংযক্ষণ;
জাতীয় াংবদয র্ফর্বন্ন প্রবেয জফাফ ততর্য  বপ্রযণ এফাং র্ফর্বন্ন ভেণারয় ির্কিত স্থায়ী কর্ভটিয বায
র্িাি ফাস্তফায়বনয অগ্রগর্তয প্রর্তবফদন ততর্য  বপ্রযণ;
ভেণারবয় অনুর্ষ্ঠত ভার্ক ভিয় বায কাম িত্র ততর্য, কাম ির্ফফযণী াংর্িষ্ট র্ফবাবগ বপ্রযণ  তথ্য াংগ্র;
তথ্য অর্ধকায আইবনয আতায় তথ্য যফযাবয বপাকার বয়ন্ট র্ববফ দার্য়ত্ব ারন;
শুিাচায বক র ফাস্তফায়বনয রবক্ষয বপাকার বয়ন্ট র্ববফ দার্য়ত্ব ারন;
র্ফআযর্ডর্ফয অনরাইন র্নউজবরটায ‘র্ফআযর্ডর্ফ ই-বুবরটিন’ িাদনা  প্রকা।

৭

২০১৫

ভ
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বযজর্ভন র্ফবাগ

বযজর্ভন র্ফবাগ র্ফআযর্ডর্ফয ভাঠ কাম িরীড়ভ তদাযর্ক, নীর্তগত ায়তা প্রদান  ভাঠ প্রান তত্ত্বাফধান কবয। এছাো
র্ফআযর্ডর্ফয ভাঠ কাম িরীড়ভ ত্বযার্িত কযায রবক্ষয র্ফর্বন্ন দপ্তয/াংস্থায াবথ ভিয়াধন কবয থাবক। ভাঠ ম িাবয়য
কাম িরীড়ভ ফাস্তফায়বনয বক্ষবত্র উদ্ভূত ভস্যা ভাধাবন প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা এ র্ফবাবগয অন্যতভ কাজ। র্দ্ব-স্তয
ভফায় কাম িরীড়ভ, ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট, ভরধন গঠন, ঋণ ব্যফস্থানা র্ফর্বন্ন ভাপ্ত প্রকল্প/কভিসূর্চ বযজর্ভন র্ফবাবগয
আতায় র্যচার্রত য়।
৩টি অনুর্ফবাগ  ৬টি াখা ধ্যবভ বযজর্ভন র্ফবাবগয দাপ্তর্যক কাম িরীড়ভ িার্দত বয় থাবক। অনুর্ফবাগ ৩টি বরাোঃ (১)
ঋণ, ভফায়  ফাজাযজাতকযণ অনুর্ফবাগ, (২) ম্প্রাযণ  র্ফবল প্রকল্প অনুর্ফবাগ এফাং (৩) ভর্রা উন্নয়ন অনুর্ফবাগ।
ভফায়, ঋণ  ফাজাযজাতকযণ অনুর্ফবাবগয আতায় যবয়বছ ঋণ াখা, ভফায় াখা, ফাজাযজাতকযণ াখা  বচ াখা
৪টি াখা। ম্প্রাযণ  র্ফবল প্রকল্প অনুর্ফবাবগয আতায় যবয়বছ মথারীড়বভ ম্প্রাযণ াখা  র্ফবল প্রকল্প াখা।
র্যচারক (বযজর্ভন) বযজর্ভন র্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন। ৩টি অনুর্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন
কবযন ৩জন ভেগ্মর্যচারক এফাং 6টি াখায প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন 6জন উদ্বরচালি। এছাো ভর্রা উন্নায়ন
অনুর্ফবাবগয অধীন আরাদা াখা নাথাকবর দইজন উর্যচারক দার্য়ত্ব ারন কবযন। উর্যচারকবদয ায়তা কযায
জন্য াখাভব যবয়বছ কাযী র্যচারক  অন্যান্য কভিচার্যবৃদ। বযজর্ভন র্ফবাবগয াখা র্বর্িক উবল্লখবমাগ্য কাম িরীড়ভ
র্নেরূোঃ

২.২.১ ঋণ, ভফায়  ফাজাযজাতকযণ অনুর্ফবাগ
২.২.১.১

ভফায় া

বযজর্ভন র্ফবাবগয প্রার্নক  ভিয়কাযী র্ববফ দার্য়ত্ব ারন;
ভফায় আইন  নীর্তভারা বভাতাবফক র্দ্ব-স্তয ভফাবয়য ভাঠ ম িাবয়য কাম িরীড়ভ তদাযর্ক  র্যফীক্ষণ;
ইউর্র্এয কভিচার্য র্নবয়াগ, বফতন-বাতা  স্যারাযী াবিাট াংরীড়াি কাম িরীড়ভ িাদন;
ল্লী উন্নয়ন দবকয ভবনানীত ব্যর্ি/প্রর্তষ্ঠাবনয তার্রকা প্রণয়ন জাতীয় ম িাবয়য র্ফর্বন্ন দবকয জন্য ভবনানয়ন
প্রদাবনয দবক্ষ গ্রণ;
বজরা  উবজরায াবথ র্ফর্বন্ন র্ফলবয় র্নয়র্ভত বমাগাবমাগ যক্ষা।
২.২.১.২
া
াযাবদব ত
, আফতিক (ৃষর্ল)  ইউর্র্এয র্নজস্ব তর্ফর
িরীড়ভ
দ্বাযা র্যচার্রত ঋণ কাম র্যচারনা;
র্ফআযর্ডর্ফয ফার্ল িক ঋণ
প্রণয়ন;
ভ
িয় ভ
গ্রণ;
প্রাথর্ভক ভফায় র্ভর্ত  উবজরা বকন্দ্রীয় ভফায় র্র্ভর্তয ভবধ্য প্রার্তষ্ঠার্নক ঋবণয াংবমাগ সৃর্ষ্ট;
সুষ্ঠুবাবফ ঋণ কাম িরীড়ভ র্যচারনায জন্য ব্যাাংক, র্ফআযর্ডর্ফ, বজরা  উবজরা দপ্তবযয ভবধ্য ভিয়াধন;
ভাঠ ম িাবয়য াবথ র্ফআযর্ডর্ফয ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি াংরীড়াি কাম িরীড়ভ ভিয়।
২.২.১.৩
ফাজাযজাতকযণ া
অফলুপ্ত প্রকবল্পয আতায় র্নর্ভিত ১৬৮টি গুদাভঘবযয সুষ্ঠু ব্যফায র্নর্িতকযণ এফাং ইউর্র্এয র্ফর্নবয়াগ কাম িরীড়ভ
ভিয়  তদাযর্ক কযা;
ভফায়ীবদয উৎার্দত ে সুষ্ঠুবাবফ ফাজাযজাতকযবণয জন্য প্রবয়াজনীয় দবক্ষ গ্রণ কযা;
ভাপ্ত র্কন্তু কাম িরীড়ভ চরভান ৩টি কভিসূর্চয (ায র্ফতযণ  ঋণ কাম িরীড়ভ/এপএ, র্যলাফার্ে ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এফাং
অচ্ছর
 তাঁবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষণ  আত্মকভিাংস্থান কভিসূর্চ) কাম িরীড়ভ ফাস্তফায়ন।
২.২.১.৪
বচ াখা
ৃষলক ভফায় র্ভর্তয ভাধ্যবভ র্যচার্রত বচ ব্যফস্থানা াংরীড়াি কাম িরীড়ভ তদাযর্ক  ভিয়;
বচ কাম িরীড়ভ াংরীড়াি তথ্য ব্যফস্থানা, প্রর্তবফদন প্রণয়ন  বপ্রযণ;
বচমবেয র্ফযীবত বানারী ব্যাাংবকয ানা ফবকয়া ঋণ আদায়  র্যবাবধয ব্যফস্থা গ্রণ;
ভাঠ ম িাবয়য গবীয নরকূ র্যচারনা াংরীড়াি ভস্যা ভাধাবনয ব্যফস্থা গ্রণ;
ৃষলক ভফায় র্ভর্তয ভাধ্যবভ র্যচার্রত বচ কাম িরীড়ভ উন্নয়ন  ম্প্রাযবণয জন্য সুার্য প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন;
াফ িতয চট্টগ্রাভ ভর্িত ভাজ উন্নয়ন প্রকল্প এফাং টাঙ্গাইর বজরায় ভফাবয়য ভাধ্যবভ ৃষর্ল  বচ কাম িরীড়ভ
ম্প্রাযণ  বজাযদাযকযণ প্রকল্প (ভাপ্ত র্কন্তু কাম িরীড়ভ চরভান) ফাস্তফায়ন;
উবজরাভব র্নর্ভিত বজাোফার্েয কাম িরীড়ভ তদাযর্ক।
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২.২.২ ম্প্রাযণ  র্ফবল প্রকল্প অনুর্ফবাগ
২.২.২.১
ম্প্রাযণ া
র্ফআযর্ডর্ফভূি ভফায়ীবদয জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বন র্ফর্বন্ন কভিসূর্চ বমভন- বৃক্ষবযাণ, ভৎস্য চাল, উন্নত চুল্লী
স্থান, জরাফি ায়খানা স্থান, শুার্খয টিকাদান  র্ফর্বন্ন াভার্জক বচতনাভরক কভিকাণ্ড ফাস্তফায়ন;
যাজস্ব ফাবজবটয আতায় র্যচার্রত র্ফআযর্ডর্ফয ফবচবয় ফে ক্ষুদ্রঋণ কাম িরীড়ভ ভর্িত দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভিসূর্চ
(দার্ফক)  গুচ্ছ গ্রাভ প্রকল্প ফাস্তফায়ন;
সুষ্ঠুবাবফ কাম িরীড়ভ র্যচারনায জন্য দযদপ্তয, বজরা  উবজরায ভবধ্য ভিয়াধন অন্যান্য কাম িরীড়ভ।
২.২.২.২
র্ফবল প্রকল্প া
ভাপ্ত প্রকল্পভবয জন্য 'কন্টাট বর’ র্ববফ দার্য়ত্ব ারন;
ভাপ্ত প্রকল্পভবয মাফতীয় নর্থত্র, ভারাভাবরয র্াফ  দর্ররত্র াংযক্ষণ;
অফলুপ্ত/ভাপ্ত প্রকবল্পয অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্িয রবক্ষয ব্রডীট জফাফ প্রস্তুত কবয ভেণারয় াংর্িষ্ট দপ্তবয বপ্রযণ;
ভর্ফবকউ, দউ, দএদার্ফ, গ্রাভউক  গ্রাভউকক ৫টি ভাপ্ত অথচ কাম িরীড়ভ চরভান কভিসূর্চ ফাস্তফায়ন;
সুষ্ঠুবাবফ কাম িরীড়ভ র্যচারনায জন্য দযদপ্তয, বজরা  উবজরায ভবধ্য ভিয়াধন।

২.২.৩ ভর্রা উন্নয়ন অনুর্ফবাগ
নাযী ক্ষভতায়ন তথা উৎাদন  উন্নয়বনয ভর বস্রাতধাযায় নাযীবদয ভেি কযায রবক্ষয ১৯৭৫ াবর গ্রাভীণ ভর্রাবদয উন্নয়বনয
জন্য CIDA  র্ফেব্যাাংবকয আর্থ িক ায়তায় র্ফআযর্ডর্ফয অধীবন ‘গ্রাভীণ ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্যকল্পনা
বজাযদাযকযণ’ ীল িক প্রকল্প গ্রণ কযা য়। ১৯৭৫ ার বথবক ১৯৯৫ ার ম িি ৪ টি ম িাবয়য পর ফাস্তফায়বনয য ১
জানুয়াযী ১৯৯৭ ার বথবক যাজস্ব ফাবজবটয
ভাধ্যবভ কভিসূর্চ আকাবয ভর্রা উন্নয়ন কভিসূর্চ ফাস্তফার্য়ত ।
২০০৪
১৩০ টি উবজরায় ভর্রা উন্নয়ন কাম িরীড়ভ ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ ।
কাম িরীড়ভোঃ
ভর্রা ভফায় র্ভর্ত গঠনপূফ িক দস্যবদয র্নজস্ব পর্ুঁ জ গঠবন ায়তা কযা;
ভর্রাবদয আয়ফধ িনভরক কভিকাবণ্ড অাংগ্রবণয জন্য ঋণ য়তা তদাযর্ক;
প্রসূর্ত ভাবয়য বফা  র্শু র্যচম িা এফাং প্রাথর্ভক র্চর্কৎা  স্বাস্থযবফা প্রদাবন ায়তা কযা;
াভার্জক স্তয র্ফন্যাব র্ফবল কবয স্থানীয় যকায র্নফ িাচবন নাযীয অাং গ্রণ  বনর্তত্ব সৃর্ষ্ট;
র্িাি গ্রবণ নাযীয অাং গ্রণ র্নর্িত কযা।

রীড়ভোঃ আদায়

পযল

ভর্রা

বভাট

4957.01

১৮৩৬০

৪৪৫২৩

১৯৪০৫

শু-ার্খয টিকা দান

রীড়ভোঃ র্ফতযণ
5641.49

২.৯৮

ফছবয আদায়
437.66

জরাোঃ ায়োঃ স্থান

ফছবয র্ফতযণ
459.08

৩৮,০৯০

বভাট
2494.37

উন্নত চুল্লী স্থান

ঞ্চয়
1832.83

৮৯৮

বয়ায
661.54

ভৎস্য চাল

বভাট
20431 জন

১৯.৪০

ভর্রা
11112 জন

বৃক্ষবযাণ

পযল
9319 জন

ম্প্রাযণ কাম িরীড়ভ

৫০.৩৮

বভাট

ঋণ গ্রর্তা
দস্য

452 টি

ঋণ কাম িরীড়ভ
(বকাটি টাকায়)

ভর্রা

ভরধন গঠন
(রক্ষ
টাকায়)

171 টি

দস্য
অিভূির্ি

পযল

ভানফ
াংগঠন সৃর্ষ্ট

281 টি

১৯ টি

ফাস্তফার্য়ত প্রকল্প/ কভিসূর্চয
াংখ্যা

২০১৫-২০১৬ অথ ি ফছবয বযজর্ভন র্ফবাবগয কাম িরীড়
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২.৩ প্রান র্ফবাগ

প্র

ান র্ফবাবগয অন্যতভ কাজ
র্ফআযর্ডর্ফয াাংগাঠর্নক কাঠাবভায আতায় ভানফিদ র্যকল্পনা (Human
Resource Planning) প্রণয়ন  ব্যফস্থানা। দ সৃজন, র্নবয়াগ, বদান্নর্ত, ফদর্র, র্বরকন বগ্রড/টাইভবস্কর
প্রদান, চাকর্য স্থায়ীকযণ, ভেণারবয় প্রার্নক র্ফলবয় র্ফর্বন্ন প্রর্তবফদন বপ্রযণ ইতযার্দ কাম ি িাদন ইতযার্দ প্রান
র্ফবাবগয আতায় িার্দত বয় থাবক। এ র্ফবাবগ একটি অনুর্ফবাবগয আতায় াব িাবনর াখা  াধাযণ র্যচম িা াখা
নাবভ ২টি াখা যবয়বছ। র্যচারক (প্রান) র্ফবাবগয প্রধান এফাং
দইটি
াখায দার্য়ত্ব ারন কবযন। উর্যচারকবদয ায়তা কযায জন্য াখাভব যবয়বছ কাযী র্যচারক  অন্যান্য
কভিচার্যবৃদ। প্রান র্ফবাবগয াখা র্বর্িক উবল্লখবমাগ্য কাম িরীড়ভ র্নেরূোঃ
২.৩.১

াব িাবনর াখা
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয র্নবয়াগ, ফদরী, বদান্নর্ত, চাকুর্য স্থায়ীকযণ  বগ্রবডন তার্রকা াংরীড়াি কাম িরীড়ভ;
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয টাইভবস্কর, র্বরকন বগ্রড  উচ্চতয বগ্রড প্রদান াংরীড়াি কাম িরীড়ভ;
আইন, চাকুর্য প্রর্ফধানভারা াংরীড়াি খো প্রণয়ন াংরীড়াি কাম িরীড়ভ;
প্রার্নক র্ফন্যা, দ সৃজন প্রভৃর্ত ভেণারবয়য াবথ ত্রবমাগাবমাগ;
জনফর াংরীড়াি র্ফর্বন্ন প্রর্তবফদন প্রণয়ন াংর্িষ্ট ভেণারয়, দপ্তয  াংস্থায় বপ্রযণ;
র্ফবাগীয় ভাভরা
 র্নষ্পর্িকযণ এফাং আদারবত র্ফআযর্ডর্ফয বক্ষ ভাভরা  আীর কাম িরীড়ভ র্যচারনা;
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয র্ক্ষা, র্ফবদ ভ্রভণ, ছুটি, বনন াংরীড়াি আবদ জার্য;
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয ফার্ল িক বগানীয় প্রর্তবফদন  চাকুর্যকারীন তথ্য াংগ্র;
কল্যাণ তর্ফর, র্যফায র্নযািা তর্ফর, বগাষ্ঠীফীভা াংরীড়াি প্রার্নক কাম িার্দ িাদন।

২.৩.২

াধাযণ র্যচম িা া
কর ভৄদ্রণ কাজ  যফযা, ভর্নাযী দ্রব্য, আফাফত্র, তফদযর্তক যঞ্জাভার্দ বভযাভত  াংযক্ষণ;
কভিচার্যবৃবদয ফাৎর্যক র্রবার্যজ যফযা, র্ফর্বন্ন রীড়য়-র্ফরীড়য় াংরীড়াি বটোয কর্ভটিয বা আবয়াজন;
র্ফআযর্ডর্ফয কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয গৃর্নভিাণ  বভাটযাইবকর রীড়য় ঋণ প্রর্রীড়য়াকযণ;
কভিকতিাবৃবদয দাপ্তর্যক বটর্রবপান াংবমাগ, অর্প কক্ষ ফযাদ্দ, ার্ন  র্ফদযৎ র্ফর র্যবাধ;
ল্লীবফবনয কক্ষ বাো প্রদান ল্লীকানন আফার্ক
ফাা ফযাদ্দ/ফার্তর  যক্ষণাবফক্ষণ;
দয দপ্তবযয রীড়য় র্ফরীড়য়  বজরা দপ্তবযয ফার্েবাো াংরীড়াি প্রার্নক অনুবভাদন;
ফাবজট ফযাদ্দ অনুমায়ী র্ফর্বন্ন ধযবনয মানফান রীড়য়, বভযাভত, জ্বারানী যফযা  ঠিক ব্যফায র্নর্িত কযা;
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয ভবধ্য মানফান ফযাদ্দ প্রদান।

মানফান রীড়য়
২ টি

বভাটয াইবকর
রীড়য় ঋণ ফযাদ্দ
৪ জন

র্ফবাগীয় ভাভরা
র্নষ্পর্ি
৩টি

গৃ র্নভিাণ ঋণ
ফযাদ্দ

র্ফবাগীয় ভাভরা
দাবয়য
২টি

৪৪ জন

চাকুর্য স্থায়ীকযণ
৯৮ জন

বনন র্নষ্পর্ি

র্বরকন বগ্রড
প্রদান
১৩২ জন

২টি

বদান্নর্ত
১৪২ জন

র্আযএর
আবদ জাযী

র্নবয়াগ
জন

১৪৬ জন

দ সৃজন
৫১১ টি

২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয প্রান র্ফবাবগয কাম িরীড়
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অথ ি  র্াফ র্ফবাগ

২.৪

অ

থ ি  র্াফ র্ফবাবগয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফয আর্থ িক ব্যফস্থানা াংরীড়াি মাফতীয় কাম িার্দ র্যচার্রত য়। র্ফবাবগয অধীন
(১) অথ ি  র্াফ অনুর্ফবাগ  (২) র্নযীক্ষা  র্যদিন নাবভ ২টি অনুর্ফবাগ যবয়বছ। অথ ি  র্াফ অনুর্ফবাবগয অধীন
যবয়বছ (ক) অথ ি  ফাবজট াখা এফাং (খ) র্াফ াখা। র্নযীক্ষা  র্যদিন অনুর্ফবাবগয অধীন (ক) র্নযীক্ষা াখা  (খ)
র্যদিন াখা। র্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন র্যচারক (অথ ি) এফাং ২টি অনুর্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব
ারন কবযন দইজন ভেগ্মর্যচারক। চাযটি াখায প্রধান চাযজন উর্যচারক। উর্যচারকবদয ায়তা কবযন কাযী
র্যচারক  অন্যান্য কভিচার্যবৃদ। এ র্ফবাবগয াখা র্বর্িক উবল্লখবমাগ্য কাম িরীড়ভ র্নেরূোঃ
২.৪.১ অথ ি  র্াফ অনুর্ফবাগ
২.৪.১.১ অথ ি  ফাবজট া
র্ফআযর্ডর্ফয যাজস্ব খাবতয ফার্ল িক  াংবার্ধত ফাবজট প্রণয়ন, অথ ি ছাে  ফাবজট র্নয়েণ;
র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক ফাস্তফার্য়ত উন্নয়ন প্রকল্প/কভিসূর্চভবয অথ ি ছাে কযা;
র্ফআযর্ডর্ফয অাবযনার ইউর্নটভবয ফার্ল িক/াংবার্ধত ফাবজট প্রণয়ন  অথ ি ছাে;
বজরা দপ্তযভবয আফতিক (ৃষর্ল)  দার্ফবকয র্যচারন ব্যবয়য অাং বত ব্যবয়য ফাবজট প্রর্রীড়য়াকযণ;
ফাবজট ফযাবদ্দয জন্য াংর্িষ্ট ভেণারবয়য াবথ বমাগাবমাগ যক্ষা  ভিয়।
২.৪.১.২ র্াফ া
র্ফআযর্ডর্ফয ফাবজট ফযাদ্দ অনুমায়ী যাজস্ব খাত এফাং ভরধনী খাবতয কর ধযবনয আর্থ িক বরনবদন িাদন;
দযদপ্তবযয কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয (র্আযএরগাভী) র্নয়র্ভত বফতন বাতা প্রদান;
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয র্জর্এপ, কভিচার্য কল্যাণ তর্ফর, কভিচার্য র্যফায র্নযািা তর্ফর  বগাষ্ঠী ফীভা
াংরীড়াি কর বরনবদন িাদন  র্াফ াংযক্ষণ;
ছুটি নগদায়ন, বর্ফষ্য তর্ফবরয ানা, অফযববাগীবদয বনন দাফী, এককারীন আনুবতার্লক র্যবাধ;
র্ফআযর্ডর্ফয স্থায়ী আভানতভ র্যচারনা।
২.৪.২. র্নযীক্ষা  র্যদিন অনুর্ফবাগ
২.৪.২.১ র্নযীক্ষা া
র্ফআযর্ডর্ফয অবযিযীণ র্নযীক্ষাসূর্চ প্রণয়ন, র্নযীক্ষা িাদন, প্রর্তবফদন প্রকা  াংর্িষ্ট দপ্তবয বপ্রযণ;
স্থানীয়  যাজস্ব অর্ধদপ্তয কর্তিক উত্থার্ত র্নযীক্ষা আর্ি র্নষ্পর্িয রবক্ষয াংর্িষ্ট দপ্তবয ব্রডর্ট জফাফ বপ্রযণ;
অর্ডট আর্ি দ্রুত র্নষ্পর্িয রবক্ষয র্দ্বক্ষীয়/র্ত্রক্ষীয় বায আবয়াজন;
অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্িয রবক্ষয স্থানীয়  যাজস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয এফাং ভেণারবয়য াবথ বমাগাবমাগ যক্ষা কযা;
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয বফতন র্নধ িাযণ (জাতীয় বফতন বস্কর, র্বরকন বগ্রড, টাইভ বস্কর, বদান্নর্ত প্রভৃর্ত)।
২.৪.২.২ র্যদিন া
র্যদিন কাম িরীড়ভ মথামথবাবফ িাদবনয রবক্ষয নীর্তভারা  ছক প্রণয়ন;
দযদপ্তবযয কভিকতিা কর্তিক দার্খরৃষত প্রর্তবফদন ম িাবরাচনাপূফ িক প্রবয়াজনীয় সুার্য প্রদান  াংযক্ষণ;
বজরা উর্যচারকবদয ভ্রভণ র্ফফযণী ম িাবরাচনা, অনুবভাদন  অনুবভার্দত র্ফর বপ্রযণ;
বজরা  উবজরা দপ্তয র্যদিন।

২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয অথ ি  র্াফ র্ফবাবগয কাম িরীড়ভ (রক্ষ

বভাট

জভা

র্যবাধ

ঋণ র্ফতযণ

ঋণ আদায়

জভা

র্যবাধ

জভা

র্যবাধ

জভা

র্যবাধ

অবযিযীণ

স্থানীয় 
যাজস্ব

র্যদিন প্রর্তবফদন
ম িাবরাচনা

বজরায র্ডর্ডবদয ভ্রভণ
র্ফফযণী অনুবভাদন

৮৮৭.৪২

৪২৭.৮৭

৪০৪.৯৫

৩৫৮.৫৯

৩০.৪৬

২৯.৩৩

৫৭.৫৪

৪২.০৩

৫২০৯.০৬

৫২৩৩.১৮

১৫৭

৭৬

৯৯

৭৮০

অর্ডট আর্ি
র্নষ্পর্ি

১৭৭৭৩.২৭

অফয
বাতা

ভরধনী

কল্যাণ
তর্ফর

২১০.০০০

র্যফায র্নযািা
তর্ফর

যাজস্ব

র্জর্এপ

১৭৫৬৩.২৭

২০১৫-২০১৬ ফছবয
অনুদান প্রার্প্ত

)
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২.৫



র্যকল্পনা র্ফবাগ

র্যকল্পনা র্ফবাবগয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফয বর্ফষ্যৎ কাম িরীড়ভ  প্রকল্প/কভিসূর্চয প্রস্তাফনা ততর্য, চরভান প্রকল্পভবয
মথামথ ভর্নটর্যাং, গবফলণা  ভল্যায়ন কযা, আদৄর্নক তথ্য প্রভের্িয প্রবয়াগ  কর প্রকায বব ত অফকাঠাবভা
র্নভিাণ/বভযাভত/াংস্কায াংরীড়াি মাফতীয় কাম িার্দ িন্ন কযা য়। র্ফবাবগয অধীন ২টি অনুর্ফবাগ  ৫টি াখা যবয়বছ।
অনুর্ফবাগ ২টি বরাোঃ (১) গবফলণা, ভল্যায়ন  র্যফীক্ষণ অনুর্ফবাগ  (২) র্যকল্পনা অনুর্ফবাগ। র্ফবাবগয আতায় াখা ৫টি
বরা (ক) র্যকল্পনা াখা (খ) গবফলণা  ভল্যায়ন াখা (গ) র্যফীক্ষণ াখা (ঘ) বপ্রাগ্রার্ভাং াখা  (ঙ) র্নভিাণ াখা।
র্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন র্যচারক (র্যকল্পনা) এফাং ২টি অনুর্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন
দইজন ভেগ্মর্যচারক। াখাভবয প্রধান র্ববফ উর্যচারকগন দার্য়ত্ব ারন কবযন। উর্যচারকবদয ায়তা কযায
জন্য প্রর্তটি াখায় যবয়বছ কাযী র্যচারক  অন্যান্য কভিচার্যবৃদ। র্যকল্পনা র্ফবাবগয াখা র্বর্িক উবল্লখবমাগ্য কাম িরীড়ভ
র্নেরূোঃ

২.৫.১

া
রূকল্প 
উন্নয়ন নীর্ত  বক বরয াবথ াংগর্ত বযবখ র্ফআযর্ডর্ফয প্রার্তষ্ঠার্নক কভির্যকল্পনা প্রণয়ন এ াখায
প্রধান কাজ। এ কভিধাযায প্রধান অাং বচ্ছউন্নয়ন প্রকবল্পয র্ডর্র্, টির্টি, আযর্ডর্র্, আযটির্র্, র্র্ডর্র্  প্রকল্প াযাংবক্ষ প্রণয়ন  প্রণীত
প্রস্তাফভ প্রর্রীড়য়াকযবণয র্নর্ভি াংর্িষ্ট ভেণারয়/র্ফবাগ ফা কর্তিবক্ষয াবথ ভিয়াধন;
ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চ (এর্ডর্), াংবার্ধত ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চ (আযএর্ডর্)  ভধ্য বভয়াদী ফাবজট কাঠাবভা
(এভটির্ফএপ) প্রণয়ণ কবয ভেণারবয় বপ্রযণ  ভিয়;
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয াবথ র্ফআযর্ডর্ফয ফার্ল িক কভি িাদন চুর্িয খো প্রণয়ন  চুোিকযণ;
ভেণারয়, র্যকল্পনা কর্ভন, ইআযর্ড, উন্নয়ন াংস্থা  বমাগী বদবয প্রর্তর্নর্ধবদয াবথ বমাগাবমাগ  ভিয়;
যকাবযয চার্দা অনুমায়ী জাতীয় গুরুত্বপূণ ি র্ফলবয় (বমভন- আইন, র্ফর্ধ, নীর্তভারা ইতযার্দ) ভতাভত প্রদান।
২.৫.২

গবফলণা  ভল্যায়ন া
র্ফআযর্ডর্ফয র্ফর্বন্ন প্রকল্প/কভিসূর্চয কাম িরীড়ভ ভল্যায়ন;
র্ফআযর্ডর্ফয কভিকাণ্ড র্বর্িক বছাট র্যবয গবফলণা কাম িরীড়ভ র্যচারনা;
ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রস্তুত, িাদনা  প্রকা;
র্ফর্বন্ন ভেণারয়, র্ফবাগ/াংস্থা কর্তিক ভবয় ভবয় মার্চত তথ্য বপ্রযণ;
র্ফআযর্ডর্ফয দযদপ্তবয TQM বর এয Focal point র্ববফ কাজ কযা;
KOICA - র্ফআযর্ডর্ফয বমার্গতাভরক কাম িরীড়ভ ম িবফক্ষণ  ফাস্তফায়বন ায়তা।

২.৫.২.১ রাইবব্রর্য
র্ফআযর্ডর্ফয রাইবব্রর্য গবফলণা  ভল্যায়ন াখায ভাধ্যবভ র্যচার্রত য়। রাইবব্রর্যয কাম িরীড়ভ র্নেরূোঃ
ল্লী উন্নয়ন র্ফর্বন্ন প্রকায ফই-পস্তক, জান িার, প্রর্তবফদন  অন্যান্য াবঠাকযণ াংগ্র, াংযক্ষণ  যফযা;
র্ফবাগীয় াঠক র্ক্ষা  গবফলণা প্রর্তষ্ঠাবনয ছাত্র, র্ক্ষক  গবফলকবদয গ্রন্থাগায বফা প্রদান;
র্ফআযর্ডর্ফয ফার্ল িক প্রর্তবফদন  অন্যান্য প্রকানা র্ফর্বন্ন ভেণারয়, দপ্তয  াংস্থাভব বপ্রযণ।
২.৫.৩

র্যফীক্ষণ া
র্ফআযর্ডর্ফয ার্ফ িক কাম িরীড়ভ র্যফীক্ষণ;
র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়বভয তথ্য ম্বর্রত র্নয়র্ভত প্রর্তবফদন প্রণয়ন  াংযক্ষণ;
র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়বভয কাাংর্খত রক্ষয অজিন র্নর্িতকযবণ কর্তিক্ষবক তথ্য ায়তা প্রদান;
র্নধ িার্যত পযাাট  ভবয় র্ফর্বন্ন ভেণারয়/দপ্তয/াংস্থা কর্তিক মার্চত প্রর্তবফদন বপ্রযণ র্নর্িত কযা;
এর্ডর্ভুি প্রকল্পভৄবয ার্ফ িক অগ্রগর্ত ভর্নটর্যাং, প্রর্তবফদন প্রণয়ন  ম িাবরাচনা বা আবয়াজন।
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২.৫.৪ বপ্রাগ্রার্ভাং া
তথ্য প্রভের্ি অফকাঠাবভা ব্যফস্থানা (াড িয়যায, পটয়যায, ভানফ িদ) ;
র্ফআযর্ডর্ফয বয়ফাইট (Interactive) ব্যফস্থানা;
যকাবযয ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’ বঘালণায াবথ াভঞ্জস্য বযবখ র্ফআযর্ডর্ফয তথ্য প্রভের্ি কাম িরীড়ভ র্যচারনা;
এভআইএ ব্যাফস্থানায ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়বভয অগ্রগর্ত াংরীড়াি তথ্য র্যফীক্ষণ াখাবক যফযা কযা;
ার্বি ইবনাবববনয বপাকার বয়ন্ট র্ববফ দার্য়ত্ব ারন;
র্ফআযর্ডর্ফয তথ্য প্রভেু্র্ি (আইর্টি) র্ফলয়ক বপাকার বয়ন্ট র্ববফ দার্য়ত্ব ারন।

২.৫.৫

র্নভিাণ া
র্ফআযর্ডর্ফয যাজস্ব ফাবজট  উন্নয়ন প্রকবল্পয অথ িায়বন কর বব ত অফকাঠাবভা র্নভিাণ, বভযাভত  াংস্কায
ির্কিত মাফতীয় কাম িার্দ িাদন;
বর্ফষ্যত প্রকল্পভবয বব ত অফকাঠাবভা র্নভিাণ াংরীড়াি নক্সা প্রস্তুত  ব্যয় প্রাক্করন।

উদ্ভাফনী আইর্ডয়া
গ্রণ

গবীয নরকূ
বভযাভত
৪৫টি

৪২

১২ টি

১২৪৮ জন

ই-নর্থ ির্ত
চালু

কর্িউটায

২০১৪-১৫
বনয ফাাংরা
 ইাংবযজী

দযদপ্তবযয
২৫টি াখা

রাইবব্রর্য
প্রদান

১টি

ল্লীবফন
বভযাভত

ফার্ল িক
প্রর্তবফদন প্রকা

-

১১

ধাযণাত্র

-

৩৮৩

আযর্ডর্র্

প্রকল্প অনুবভাদন

বফা

র্ডর্র্
৫

প্রকল্প প্রণয়ন

মোাং যফযা

২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয র্যকল্পনা র্ফবাবগয কাম িরীড়

আয়ফধ িক কভিকাবণ্ড ব্যস্ত দস্যবৃদ
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২.৬

প্রর্ক্ষণ র্ফবাগ

প্র

র্ক্ষণ র্ফবাগ ভেবগাভেগী ভানফ িদ ততর্যয জন্য র্ফআযর্ডর্ফয কর কভিকতিা/কভিচার্য ভাঠ ম িাবয়য
উকাযববাগীবদয প্রর্ক্ষণ আবয়াজবনয রবক্ষয ফাবজট প্রণয়ন ফাস্তফায়ন র্যকল্পনা/র্নবদ িনা র্দবয় থাবক। এছাো
তফবদর্ক প্রর্ক্ষবণয জন্য উ
কভিকতা ভবনানয়ন  এ ির্কিত দাপ্তর্যক কাম িরীড়ভ িাদন এফাং র্ফর্বন্ন
র্ফলয়র্বর্িক বর্ভনায  কভিারা এ র্ফবাগ কর্তিক আবয়াজন কযা য়। র্যচারক (প্রর্ক্ষণ) বনর্তবত্ব র্ফবাগ র্যচার্রত
য়। র্যচারকবক ায়তা কযায জন্য যবয়বছ একজন উর্যচারক, কাযী র্যচারক  অন্যান্য কভিচার্যবৃদ। র্ফআযর্ডর্ফয
আতায় ফতিভাবন র্তনটি প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠান যবয়বছ। ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয প্রর্ক্ষণ র্ফবাবগয অগ্রগর্ত র্নেরূোঃ

যাংপবয

প্রর্ক্ষবণ ব্যস্ত র্ফআযর্ডর্ফয দস্যবৃদ

বর্ভনায

কভিারা

-

-

২২১১১৩ ফছবয বভাট

)
র্ফবদ প্রর্ক্ষণ
কভিকতিা/কভিচার্য

২২০০৬৩ বভাট

৯৮০১৭ ভানর্ফক উন্নয়ন

১২২০৪৬ দক্ষতা উন্নয়ন

১০৫০ বভাট

০৩ অন্যান্য

উকাযববাগী (
১০০ বয়ার্যাং বন

৪৯৫ প্রর্ক্ষণ কভিারা

৬০ র্যবো ি

৪০ ই-পাইর্রাং

১২০ কর্িউটায

২৩ দক্ষতা উন্নয়ন

২০৯ বুর্নয়ার্দ

কভিকতিা/কভিচার্য

কাম িরীড়

১৪

২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয
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২.৬.১

প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠানভ

২.৬.1.১ ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট (র্ফআযর্ডটিআই), র্বরট
ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট (র্ফআযর্ডটিআই) ল্লী উন্নয়ন বটবয বদবয প্রাচীনতভ প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠান র্ববফ
দক্ষ ভানফিদ ততর্য  গবফলণাভরক কাবজ ভূর্ভকা ারন কবয চবরবছ। স্বাধীনতাপূফ িকাবর গ্রাভ উন্নয়বনয জন্য প্রণীত র্বএইড কভিসূর্চয কভিকতিা-কভিচার্যবৃবদয প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয জন্য ১৯৫৪ াবর প্রর্তষ্ঠানটিয জন্। স্বাধীনতায য ল্লী উন্নয়ন
কাম িরীড়বভয গুরুত্ব বৃর্ি  ম্প্রার্যত য়ায় স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভেণারয় ১৯৭৪ াবরয বভ ভাব
ইনর্স্টটিউটবক ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাবড িয পূফ িসূর্য ভর্িত ল্লী উন্নয়ন কভিসূর্চয (আইআযর্ডর্) র্নকট
কবয।
যফতীবত ১৯৯২ বন এটিবক র্ফআযর্ডর্ফয অধীবন জাতীয় ম িাবয়য ইনর্স্টটিউবটয ভম িাদা র্দবয় নাভকযণ কযা য় ‘ফাাংরাবদ
ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট (র্ফআযর্ডটিআই)’।

র্ফআযর্ডটিআই একাবডর্ভক বফন
র্ফআযর্ডটিআই’য অফস্থান
র্বরট বজরা দয বত ৮ র্কবরার্ভটায পূফ ি-দর্ক্ষবণ খার্দভনগবয র্বরট-তাভার্ফর ভােবকয উিয াবেি ১০.৬২ একয
জর্ভয উয নয়নার্বযাভ প্রাৃষর্তক র্যবফব র্ফআযর্ডটিআই অফর্স্থত। ইনর্স্টটিউবটয আাব যবয়বছ ৃষর্ল প্রর্ক্ষণ
ইনর্স্টটিউট (এটিআই), র্ফর্ক র্ল্পনগযী, ভৎস্য খাভায  প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র, খার্দভ টি এবস্টট, র্বরট দয উবজরা র্যলদ
এফাং প্রখ্যাত সুর্প াধক মযত াহ্ যাবনয (যোঃ) ভাজায যীপ।
র্ফআযর্ডটিআই’য র্ফদ্যভান সুবমাগ-সুর্ফধা
একাবডর্ভক বফন: র্ফআযর্ডটিআই’য প্রর্ক্ষণ কাম িরীড়বভয বকন্দ্রস্থর র্দ্ব-তরর্ফর্ষ্ট আদৄর্নক প্রার্নক-কাভ-একাবডর্ভক বফন।
এয র্নচতরায় কভিকতিা-কভিচার্যবৃবদয ৩৫টি অর্পক্ষ  ০১টি অনুলদ বাকক্ষ অফর্স্থত। র্দ্বতীয় তরায় যবয়বছ ৪টি বশ্রণীকক্ষ,
মায প্রর্তটিয বঙ্গ একটি কবয র্র্েবকট কক্ষ আবছ। এছাো যবয়বছ আদৄর্নক প্রর্ক্ষণ াভগ্রী াংযক্ষণাগায এফাং র্এ র্বস্টভ
ম্বর্রত ১০০ আনর্ফর্ষ্ট একটি বেরন কক্ষ। এগুবরা ম্পূণ িবাবফ ভার্ির্ভর্ডয়া, াউে র্বস্টভ  ীতাত র্নয়েণ সুর্ফধায
আতায় যবয়বছ। র্ফআযর্ডটিআই একাবডর্ভক বফন একবঙ্গ াঁচটি ব্যাবচ ২৪০ জন অাংগ্রণকাযীবক প্রর্ক্ষণ সুর্ফধা প্রদাবন
ক্ষভ।

র্ফআযর্ডটিআই রাইবব্রর্য

র্ফআযর্ডটিআই অর্ডবটার্যয়াভ
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প্রর্ক্ষণ াংর্িষ্ট র্ফআযর্ডটিআই’য অন্যান্য সুর্ফধা: প্রায় ১০ াজায াঠ্যাভগ্রী ম্বর্রত র্ফআযর্ডটিআই রাইবব্রর্য এফাং আদৄর্নক
কর্িউটায ল্যাফ একাবডর্ভক বফবনয বদাতরায় অফর্স্থত। ইনর্স্টটিউবট প্রর্ক্ষণাথীবদয জন্য চাযটি বাবস্টবর ১৬২ জবনয
থাকায ব্যফস্থা আবছ। র্দ্বতর র্ফর্ষ্ট ভডান ি কযাবপটার্যয়ায দটি বর একবঙ্গ ৩৫০ জনবক খাফায র্যবফন কযা মায়।
র্ফবনাদবনয জন্য যবয়বছ বটর্রর্বন  বখরাদৄরায উকযণ ভি র্তনটি কভন । জুরাই, ২০০৭ বন ৬০০ আনর্ফর্ষ্ট একটি
অতযাদৄর্নক অর্ডবটার্যয়াভ র্ফআযর্ডটিআই-এয সুর্ফধার্দবক আবযা ভি কবযবছ। অর্ডবটার্যয়াবভয সুর্ফধার্দয ভবধ্য যবয়বছ
াফ িক্ষর্ণক বজনাবযটয, আদৄর্নক ব্দ  আবরাক র্নয়েণ ব্যফস্থা এফাং বকন্দ্রীয়বাবফ ীতাত র্নয়েণ ব্যফস্থা। এছাো
র্ফআযর্ডটিআই জাবভ ভর্জবদ প্রায় ১৫০ জন ভৄ একবঙ্গ নাভাজ আদায় কযবত াবযন। ইনর্স্টটিউবটয বকন্দ্রস্থবর প্রায় দই
একয আয়তবনয পকুয যবয়বছ। কভিকতিা  কভিচার্যবৃবদয আফার্ক বফনগুবরা কযািাবয ভ
অফর্স্থত।

২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয র্ফআযর্ডটিআই’য

কাম িরীড়ভগুবরায কবয়কটি ভৄসৄতি

২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয র্ফআযর্ডটিআই’য প্রর্ক্ষণ কাম িরীড়ভ
র্ফআযর্ডটিআই ভরতোঃ র্ফআযর্ডর্ফয র্ফবাগীয় কভিকতিা-কভিচার্য  সুপরববাগীবদয ল্লী উন্নয়ন, দার্যদ্রয র্ফবভাচন  আইর্জএর্নবিয র্ফর্বন্ন বেডর্বর্িক প্রর্ক্ষবণয দার্য়ত্বপ্রাপ্ত র্ফবলার্য়ত প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠান। এখাবন বুর্নয়ার্দ প্রর্ক্ষণ, র্যবো ি বকা ি,
ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্রয র্ফবভাচন াংরীড়াি ‘র্ফআযর্ডটিআই-াংভের্ি বকা ি এফাং অন্যান্য াংর্ক্ষপ্ত বকা ি উরবক্ষয র্ফআযর্ডর্ফয
কভিকতিা-কভিচার্য  সুপরববাগী এফাং জাতীয় র্ক্ষা ব্যফস্থানা একাবডভী (নাবয়ভ), ফাাংরাবদ বরাক প্রান প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র
(র্ফর্এটির্), র্ফর্এ প্রান একাবডভী, র্ফয়াভ পাউবেন, র্ফবাগীয় কর্ভনায কাম িারয় বত র্ফর্বন্ন কযাডায ার্বিবয
কভিকতিা এফাং অন্যান্য প্রর্তষ্ঠাবনয যকার্য কভিকতিাগণ র্নয়র্ভত আগভন কবয থাবকন।
২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয র্ফআযর্ডটিআই বভাট ৩,১৭৮ জন
প্রর্ক্ষণাথীবক র্ফর্বন্ন ধযবনয প্রর্ক্ষণ প্রদান কবযবছ, তন্বধ্য
র্ফআযর্ডর্ফয র্ফবাগীয় প্রর্ক্ষণাথী র্ছর ৭৭৬ জন (২৪%)।
র্ফআযর্ডর্ফয র্ফবাগীয় প্রর্ক্ষণগুবরায ভবধ্য ০৬টি বুর্নয়ার্দ
প্রর্ক্ষণ কাম িরীড়বভ বভাট ২৫৪ জন কভিকতিা অাংগ্রণ কবযন।
এছাো ‘ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্রয হ্রাকযণ’ র্ফলয়ক ইনর্স্টটিউবটয
র্নজস্ব ভর্ডউবরয অধীবন র্ফর্এটির্  র্ফর্এ প্রান
একাবডভী বত আগত র্ফর্এ কযাডায কভিকতিা এফাং অন্যান্য
াংস্থায কযাডায  নন-কযাডায কভিকতিা ফ িবভাট ৯৮২ জন
(৩১%) বক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। অফর্ষ্ট ১৪২০ জন
প্রর্ক্ষণাথী (৪৫%) র্ছর এনর্জ এফাং অন্যান্য বফযকার্য
প্রর্তষ্ঠাবনয কভিকতিা/কভিচার্য/সুপরববাগী।
র্ফআযর্ডটিআই বিবকি র্ফস্তার্যত জানবত র্বর্জট করুনোঃ http://www.brdti.brdb.gov.bd/

২.৬.1.2 বনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র
র্যর্চর্তোঃ বনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রটি (এনআযর্ডটির্) ডার্নডায অথ িায়বন বনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এয
আতায় ১৯৮৭ াবর বনায়াখারী বজরা বযয প্রাণবকন্দ্র ভাইজদীবত ০.৮৭ একয জার্ভয উয র্নর্ভিত য়। ১৯৯২ াবর
বনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২ ভাপ্ত বর প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রটি ১৯৯৫ ার বথবক বৃিয বনায়াখারী ল্লী দার্যদ্রয ভফায় ায়তা
প্রকবল্পয অধীবন র্যচার্রত য়। যফতীবত যকার্য র্িাবিয আবরাবক প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রটি ২০০১ ার বত ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভাচন
কভিসূর্চ (দার্ফক) এয র্নয়েণাধীবন র্যচার্রত বচ্ছ। এনআযর্ডটির্ প্রর্তষ্ঠাকারীন বথবক গ্রাবভয দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয র্ফর্বন্ন
আয়ফধ িনভরক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ আত্মকভিাংস্থান সৃর্ষ্টয ভাধ্যবভ স্বাফরম্বী য়ায সুবমাগ সৃর্ষ্ট কবয চবরবছ। এছাো
এখাবন বুক র্কর্াং, প্রর্ক্ষক প্রর্ক্ষণ, নাযী ক্ষভতায়ন, দক্ষতা বৃর্ি, র্যবয়নবটন বকা ি, র্যবো ি বকা ি র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ
প্রদান কযা য়।
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র্ফদ্যভান সুবমাগ-সুর্ফধাোঃ র্দ্ব-তর র্ফর্ষ্ট প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রটিবত ৪০ আনর্ফর্ষ্ট ২টি বশ্রণী কক্ষ, ১০০ আনর্ফর্ষ্ট অর্ডবটার্যয়াভ,
৫০ আন র্ফর্ষ্ট ডাইর্নাং র, ২টি বপর্র্রবটটয কক্ষ  ৮০ জন প্রর্ক্ষণাথীয আফার্ক ব্যফস্থা যবয়বছ।
২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয প্রর্ক্ষণ কাম িরীড়ভোঃ ৫টি ব্যাবচ ১৯০ জন প্রর্ক্ষণাথীয প্রর্ক্ষণ কাভ কভিারায আবয়াজন কযা বয়বছ।
২.৬.1.৩ টাঙ্গাইর ভর্রা প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট (ডর্িউটিআই)
টাঙ্গাইর ভর্রা প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট ১৯৮৪ াবর জাভিান
বমার্গতায় প্রর্তর্ষ্ঠত । ১৯৮৭ াবর ভর্রাবদয
বৃর্িভরক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয একভাত্র প্রর্তষ্ঠান র্ববফ এটি
ভর্রা কভিসূর্চয অিভূিি য়।
২০০৫ াবর প্রকল্প
বভয়াদকাবরয জন্য এটি র্ফআযর্ডর্ফ-জাইকায বম থ উবদ্যাবগ র্যচার্রত র্আযর্ডর্ প্রকবল্পয র্নকট ন্যস্ত কযা য়। পবর
প্রর্তষ্ঠানটি র্রাংক ভবডর বের্নাং বন্টায (এরএভটির্) র্ববফ র্যর্চর্ত রাব কবয। র্রাংক ভবডর বের্নাং বন্টাযটি যাজধানী ঢাকা
বত ১০০ র্কবরার্ভটায
টাঙ্গাইর বজরা বযয নতুন ফা টার্ভিনার বত ২০০ র্ভটায উিবয বদরাবত টাঙ্গাইরভয়ভনর্াং ভর েবকয াব বৃক্ষযার্জ র্যবফর্ষ্টত ৩.১৬৮ একয জর্ভয উয স্থার্ত।
এখাবন
র্আযর্ডর্-৩
প্রকবল্পয
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয প্রর্ক্ষণ ছাো
ষ
র্ফআযর্ডর্ফয
সুর্ফধাববাগীবদয র্ফর্বন্ন র্ফলবয়য উয
দক্ষতা উন্নয়নভরক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা
য়। প্রর্তষ্ঠানটিবত
ভ
ষ
প্রর্ক্ষণ
দর্জির্ফদ্যা, িক,
ফাটিক, এভব্রয়ডাযী, াঁ-ভৄযগী  শু
ারন, ফর্জ চাল, না িাযী ব্যফস্থানা
ইতযার্দ।
২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয টাঙ্গাইর ভর্রা প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউবট একটি প্রর্ক্ষণ বন

প্রর্ক্ষণ
র্দ্ব-তর বফন র্ফর্র্ষ্ট একটি আফার্ক প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র। বফবন বভাট ২৩টি কক্ষ আবছ। এখাবন ১০০
জন প্রর্ক্ষণাথী প্রর্ক্ষবণয সুর্ফধা ম্বর্রত একটি কক্ষ  ভভাবয অর্প কক্ষ যবয়বছ। প্রর্ক্ষণাথীবদয থাকায জন্য ১০টি
আফার্ক কক্ষ যবয়বছ বমখাবন বভাট ২০জন প্রর্ক্ষণাথী অফস্থান কযবত াবয। এছাো এখানকায ডাইর্নাং একবঙ্গ ৩০ জন
খায়ায সুব্যফস্থা যবয়বছ।
২০০৫-০৬ ার
বয়বছ।

২০১৬ ম িি প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠানটিবত র্ফর্বন্ন র্ফলবয় ফ িবভাট ৫৫৬২ জন বক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা
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৩.

দৃর্ষ্টাত ২০১৫-২০১৬ অথ িফছয

৩.১ ২০১৫ - ২০১৬ অথ িফছবয প্রধান অজিনভ

2015-201৬ : অজজন
ষ

ভিিাদন চুর্ি ভল্যায়ন

অাধাযণ
নফ াংগঠন সৃর্ষ্ট

4291 টি

দস্য অিভুির্ি
165007 জন

বয়ায ভরধন
770.58 লক্ষ টািা

4791.46 লক্ষ টািা

ঋণ র্ফতযণ

ঋণ আদায়

1065.14

টািা

ঞ্চয় জভা

997.48

টািা

ঋণ গ্রর্তা
৪৮৮২২১ জন

উকাযববাগী প্রর্ক্ষণ

বৃক্ষবযাণ
৫০.৩৮ রক্ষ টি

গবীয নরকূ বভযাভত

২২০০৬৩ জন

১০৫ টি
29

৩.২ ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি
২০২১’ এয মথামথ ফাস্তফায়বনয জন্য একটি কাম িকয, দক্ষ এফাং গর্তীর প্রার্নক ব্যফস্থা একাি অর্যাম ি
। এ র্যবপ্রর্ক্ষবত স্বচ্ছতা  দায়ফিতা বৃর্ি, িবদয মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযণ এফাং প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা উন্নয়বনয
জন্য ২০১৪-২০১৫ অথ িফছবয ৪৮টি ভেণারয়/র্ফবাবগয বঙ্গ ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি স্বাক্ষবযয ভাধ্যবভ কভিিাদন
ব্যফস্থানা ির্ত চালু কযা বয়বছ। ফার্ল িক কভিিাদন চুর্িয রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযবণয বক্ষবত্র র্তন ফছবযয প্রধান অজিন, ভস্যা
 চযাবরঞ্জ ম িাবরাচনাপূফ িক ২০১৩-২০১৪ ারবক র্বর্ি ফছয র্ফবফচনা ফ িক ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয ভার্যচারক র্ফআযর্ডর্ফ
এফাং ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয ভবধ্য ফ ি প্রথভ ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়। ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয
র্ফআযর্ডর্ফয ফার্ল িক িাদন চুর্িয অজিন ‘অাধাযণ’ ভবভি ভোণারয় কর্তিক ভিব্য কযা বয়বছ। র্ফগত ২৮/০৬/২০১৬ র্িোঃ
তার্যবখ ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাবড িয ভার্যচারক  ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয র্চবফয ভবধ্য ২০১৬-২০১৭
অথ িফছবযয ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যত বয়বছ। এছাো র্ফআযর্ডর্ফয ৬৪টি বজরায উর্যচারক 
ভার্যচারবকয ভবধ্য ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যত বয়বছ। ২০১৬-১৭ অথ িফছবয ফার্ল িক িাদন চুর্িয প্রধান
রক্ষযভাত্রাভ র্নেরূোঃ
‘রূকল্প

কাম িরীড়ভ
(Activities)
দস্যবদয র্নজস্ব ভরধন
ঞ্চয়) বৃর্ি।

কভিিাদন সূচক
(Performance Indicator)
(বয়ায  জভাৃষত ঞ্চয়
রীড়য়ৃষত বয়ায

দস্যবদয ভাবঝ জ বতি ঋণ র্ফতযণ।

আয়ফধ িনভরক কভিকাবণ্ড অাংগ্রণ।

একক
(Unit)
টাকা (বকাটি)
টাকা (বকাটি)

ঋণ গ্রর্তা দস্য
জন (রক্ষ)
র্ফতযণৃষত ঋণ
টাকা (বকাটি)
আদায়ৃষত ঋণ
টাকা(বকাটি)
আদায়ৃষত ঋবণয ায
%
বখরাী ঋবণয র্যভাণ
টাকা (বকাটি)
আয়ফধ িনভরক কভিকাবণ্ড র্নবয়ার্জত ভর্রা।
জন (রক্ষ)
আয়ফধ িনভরক কভিকাবণ্ড র্নবয়ার্জত পরুল।
জন (রক্ষ)
আয়ফধ িনভরক
প্রর্ক্ষণগ্রণকাযী
জন (রক্ষ)
উকাযববাগীয াংখ্যা।
উদ্বুিকযণ প্রর্ক্ষণ গ্রণকাযীয াংখ্যা
জন (রক্ষ)
প্রর্ক্ষণ গ্রণকাযী কভিকতিা, জনপ্রর্তর্নর্ধ
এফাং এনর্জ কভী।

ভফায় র্ভর্ত  অনানুষ্ঠার্নক দবরয
দস্যবদয
ভবধ্য
উদ্বুিকযণ

আয়ফধ িনভরক প্রর্ক্ষণ প্রদান।
ল্লী উন্নয়বন র্নবয়ার্জত কভিকতিা,
জনপ্রর্তর্নর্ধ এফাং এনর্জ কভীবদয
প্রর্ক্ষণ প্রদান ।
ল্লী উন্নয়ন কাম িরীড়ভ াংরীড়াি অফর্তকযণ র্ফবদ প্রর্ক্ষবণ অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা।
এফাং র্ফবদ প্রর্ক্ষণ।
বর্ভনায, কভিারা।
আবয়ার্জত বর্ভনায, কভিারায াংখ্যা।
বচ ব্যফস্থা চর যাখা।
বচমে বভযাভত
বচ ব্যফস্থানা কর্ভটি পূন িগঠন
বচ ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ
র্যদিনৃষত বচ র্স্কবভয াংখা
বচ এরাকা বৃর্ি
ভফায় র্ভর্ত এফাং অনানুষ্ঠার্নক দবরয ভফায় র্ভর্ত াংগঠন
ভাধ্যবভ জনগণবক াংগঠিত কযা
গঠিত অনানুষ্ঠার্নক দর

২০১৬-১৭
ত্রা
২৮.০০
৪.৩০
৪.২৫
১০০০.০০
৯৫৫.০০
৭৪%
৩৭০.০০
২.৪২
১.৮৩
০.৮৫
১.২৭
৫৫০

৫০
২৭
৪২
৩৮০
১৪০০
৭০০
৭৩৬০
৭০০
১৪০০
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৩.৩ ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট

র্ফ

আযর্ডর্ফয
বথবক ভর উবদ্দশ্য র্ছর গ্রাভীণ ক্ষুদ্র  প্রার্িক ৃষলকবদয ‘র্দ্ব-স্তয’ ভফাবয়য ভাধ্যবভ াংগঠিত
কবয আদৄর্নক ৃষর্ল প্রভের্ি যফযা, খাদ্য উৎাদন বৃর্ি, গ্রাভীণ বনর্তত্ব সৃর্ষ্টয ভাধ্যবভ ৃষলক বশ্রর্ণয আথ ি-াভার্জক
উন্নয়ন, ভতাভত প্র
ক্ষভতা বৃর্ি  বচতনতা বৃর্ি। বফ িার্য
জনবগাষ্ঠীবক ভফাবয়য ভাধ্যবভ াংগঠিত
কবয াংর্িষ্ট ভফায় র্ভর্তবক
উন্নয়বনয িাট পযভ র্ববফ ব্যফাবযয
যকার্য কর বফা জনগবণয
বদাযবগাোয় ব ুঁবছ বদয়া। র্কন্তু যফতীবত একর্দবক যকার্য র্ফর্বন্ন
স্বীয় ির্ত অনুমায়ী বফাদান
এফাং অন্যর্দবক
গ্রাভীণ ক্ষুদ্র  প্রার্িক ৃষলকবদয ফাইবয র্ফপর র্ফিীন/দর্যদ্র জনবগাষ্ঠী র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়বভয ফাইবয থাকায় নব্বই দবকয
ভাঝাভার্ঝ ভবয় র্ফআযর্ডর্ফ ভফায় ির্তয াাার্ অনানুষ্ঠার্নক দর (ভ
র্নফিন ছাো) গঠবনয ভাধ্যবভ দার্যদ্রয
র্ফবভাচন কাম িরীড়ভ শুরু কবয। র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়বভয শুরু বথবক কর প্রকল্প/কভিসূর্চয আতায় ৩০ জুন ২০১৬ ম িি
রীড়ভপর্ঞ্জত
১.৭৩ রক্ষ
অিভুির্ি াংখ্যা ৫২.৭৩ রক্ষ ।
১১১০
অিভুির্ি ১.৯৬ রক্ষ ।

৩.৩.১
২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট

 ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট - ৪২৯১

- ১৫০৩

- ২৭৮৮
 পরুল ভানফ াংগঠন - ১৫২৫টি (৩৬%)
 ভর্রা ভানফ াংগঠন - ২৭৬৬টি (৬৪%)

জুন ২০১৬ ম িি রীড়ভপর্ঞ্জত ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট





রীড়ভপর্ঞ্জত ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট - 173461টি
আনুষ্ঠার্নক র্ভর্ত - 100453টি
অনানুষ্ঠাদ্বনি দল -73008টি

 পরুল ভানফ াংগঠন - ৯২৭০১টি (৫৩%)
 ভর্রা ভানফ াংগঠন - ৮০৭৬০টি (৪৭%)

র্ফগত ৫ ফছবয ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্টয প্রফণতা

২০১৪-২০১৫ থ িফছবযয তুরনায় প্রবৃর্ি ১০%
২০১১-২০১২ অথ িফছবযয তুরনায় প্রবৃর্ি ১৩৬%
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৩.৩.২

অিভুি
২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয

অিভুির্ি



- ১৬৫০০৭




- ৫২৩৯২
-১১২৬১৫

 পরুল - ৭৭৪৭০
(৪৭%)

- ৮৭৫৩৭ (৫৩%)
অিভুির্ি

জুন ২০১৬ ম িি


রীড়ভপর্ঞ্জত

অিভুির্ি - ৫২৭৩৪৫০





- ৩২১৮৬৩৯
- ২০৫৪৮১১
বভাট পরুল

- ২৮৪৭০২৩
(৫৪%)
- ২৪২৬৪২৭
(৪৬%)



র্ফগত ৫ ফছবয দস্য অিভুির্ি
 ২০১৪-২০১৫
থ িফছবযয
২০১৫-২০১৬
থ িফছবয
অিভুির্ি
৮%

২০১১-২০১২ অথ িফছবয
তুরনায়
২০১৫-২০১৬ থ িফছবয প্রবৃর্ি ১৮১%

২০১৬ র্ জন্ত মানফ সংগঠন

শুরু হল্লত

মমাট

পুরুষ

মদ্বহলা

মমাট

পুরুষ

মদ্বহলা

মদ্বহলা

মমাট

পুরুষ

মদ্বহলা

2788

1525

2766

4291

63935

36518

100453

28766

44242

73008

92701

80760

173461

112615

77470

87537

165007

2028252

1190387

3218639

818771

1236040

2054811

2847023

2426427

5273450

পুরুষ

মদ্বহলা
1572
47046
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মমাট



তুরনায়
দস্য

৩.৩.৩

ভবফত প্রবচষ্টায় গ্রবভান্নয়ন
র্ভর্তয

ভাযাজপয ৃষলক ভফায় র্ভর্ত র্রোঃ

র্ভর্ত র্যর্চর্ত
বযর্জোঃ নাং  তার্যখ
বযর্জোঃ নাং ৩৭৩ তাাং ০৯/১০/১৯৮৩

পৄযায় অফস্থা।

 বয়ায ভরধন ৯৯৪৩০ টাকা

উবজরা
র্ঝনাইদ দয

বজরা
র্ঝনাইদ

।
র্দন আনবত ানতা
ষ ন

ষ
।
তাযা
যস্পয
প্রর্ক্ষণ
ষ
। এ ভবয়
র্ফআযর্ডর্ফয আতায় শুরু
য় ৃষলক ভফায় র্ভর্তয ভাধ্যবভ গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীবক াংগঠিত
কবয ভরধন গঠবন ায়তা, প্রর্ক্ষণ, ষ
ায়তা 
আদৄর্নক ৃষর্ল মোর্ত যফযা। ১৯৮৩ াবর
ন‘
ষ ভফায় র্ভর্ত
’। র্ভর্তয র্নফন্ধন

 ১৫৭টি ফার্েবত াই রাইবন ার্ন যফযা
 ৪টি গবীয নরকূ, ৩টি ায়ায টিরায
 ১টি গুটি ইউর্যয়া কাযখানা
 ফ িবল গৃর্ত ঋণ ৮.১৩ রক্ষ টাকা


ৃষলক
।

দস্যবৃদ

ভরকভিসূর্চ

ফাাংরাবদবয অন্যান্য এরাকায গ্রাভীণ জন

 র্নজস্ব অর্প বফন
 ১৭ জন বফতনভূি কভিচার্য

ভাাযাজপয গ্রাবভয
নম্বয ৩৭৩ তার্যখ ০৯/১০/১৯৮৩

কভিসূর্চয নাভ

ভ

ভ
এফাং র্ঝনাইদ দয উবজরা ৃষলক ভফায় র্ভর্ত র্রোঃ এয
দস্যদ গ্রণ কবয। ১৯৮৫ াবর ষ
ফ িপ্রথভ
৩৫,০০০ টাকা
ষ গ্রণ
। ১৯৮৬-১৯৮৭
অথ িফছবয
দস্যবৃদ
১.৬২ রক্ষ
ভ
)

কবয গ্রাবভ
র্যভাণ

।

র্ভর্তয র্নজস্ব অর্প বফন

এফাং দস্যবৃদ খাবদ্য স্বয়াংম্পূণ িতা অজিন কবয।
দস্যবৃদ
য়
ষ
। পবর রীড়ভািবয় র্ভর্তয ভৄনাপা বৃর্ি
।
দস্যবৃদ ভৄনাপায টাকায় গ্রাবভ ৫ (াঁচ) তক
জর্ভয উয র্ভর্তয অর্পবফন র্নভিাণ কবয। অতোঃয র্ভর্তয দস্যবৃদ ৃষর্ল উন্নয়বনয াাার্ র্ভর্তয ক্ষ বথবক
গ্রাবভয আথ ি-াভার্জক উন্নয়বনয দবক্ষ গ্রণ কবয। আথ ি-াভর্জক উন্নয়ন কাবজয অন্যতভ বরা গ্রাবভয ১৫৭টি ফার্েবত
াইরাইবনয ভাধ্যবভ র্ফশুি খাফায ার্ন যফযা, বছবর-বভবয়বদয স্কুবর াঠাবনা, ভেফ উন্নয়ন প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ াঁ-ভৄযগী,
গরু-ছাগবরয টিকা বদয়া, গ্রাবভয অায় ভানুবলয ায়তায জন্য তর্ফর গঠন। র্ভর্তয ার্ফ িক উন্নয়বনয জন্য র্ফআযর্ডর্ফয
াাার্ আযর্ডএ, র্ফএর্ডর্, ৃষর্ল র্ফবাগ অন্যান্য দপ্তয াংস্থায ায়তা গ্রণ কবযবছ।
ষ

।

র্ভর্তয ফতিভান দস্য ৮৯ জন। দস্যবদয বয়ায ভরধন এয র্যভাণ ৯৯৪৩০ টাকা।
২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয র্ফআযর্ডর্ফ বত ৃষর্ল ঋণ গ্রবণয র্যভাণ ৮.১৩
টাকা।
র্ভর্তয ফতিভান িবদয ভবধ্য আবছ ৫ তক জর্ভয উয একটি অর্প বফন, ৪টি
গবীয নরকূ, ৩টি অগবীয নরকূ ৩টি ায়ায টিরায, ১টি গুটি ইউর্যয়া ায প্রস্তুত
িান্ট, ১২০০ পৄট াকা বচনারা, ১টি গুদাভ, ১৫৭ টি ফার্েবত স্থায়ী ার্ন যফযা
াই রাইন প্রভৃর্ত। র্ভর্তয ফতিভান বফতনভূি কভিকতিা/কভিচার্যয াংখ্যা ১৭
র্ভর্তয গুটি ইউর্যয়া ায িান্ট
জন। র্ভর্তয বচ কাম িরীড়বভয আতায় আফার্দ জর্ভয র্যভাণ ৩৫০ একয।
একটি ৃষলক র্ভর্তয প্রবচষ্টায়
র্গবয়বছ ভাযাজপয গ্রাবভয ার্ফ িক
। ফতিভাবন ভাযাজপয একটি আত্মর্নবিযীর
দি গ্রাভ। র্ভর্তয পরতায বছবন ভখ্য ভূর্ভকা ারন কবযবছ র্ফআযর্ডর্ফয াাার্ র্ভর্তয ভ
বার্ত,
াাবনজায  দস্যগবনয
ভ ততা, উবদ্যাভ  র্ফর্বন্ন র্ফবাবগয াবথ ম্বনয়
। র্ফআযর্ডর্ফয
ভাধ্যবভ র্ভর্তয প্রাথর্ভক কাম িরীড়ভ শুরু য়ায় দস্যবৃদ র্ফআযর্ডর্ফয প্রর্ত আির্যকবাবফ ৃষতজ্ঞ।
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৩.৩.৪
দবস্যয নাভ
বভাোঃ তছয়দজ্জাভান

ভফাবয় ভর্ি
দস্য র্যর্চর্ত
র্ভর্তয নাভ
উিয চয কার্চয়া ৃষলক ভফায় র্ভর্ত র্রোঃ

 আদৄর্নক ৃষর্ল প্রভের্িয ব্যফায
 পর ফহুভখীকযণ
 ভৎস্যচাল বথবক ফার্ল িক আয় ৩ রক্ষ টাকা

ৃষর্লবত কভিস্থান সৃর্ষ্ট
 ৃষলক  ভফায়ী বনর্তবত্বয র্ফকা


কভিসূর্চয নাভ
ভর কভিসূর্চ

উবজরা
যায়পয

বজরা
রক্ষীপয

রক্ষীপয বজরায যায়পয উবজরায বভঘনা নদী ায বয় একটি গ্রাভ
চযকার্চয়া। গ্রাবভয অর্ধকাাং ভানুল দর্যদ্র। এই গ্রাবভ জন্গ্রণ কবযন
জনাফ বভাোঃ তছয়দজ্জাভান। র্তায ভতুযয য োবরখা অভাপ্ত বযবখই
র্যফাবযয ার ধযবত য়। পবর না কবয র্তর্ন র্নবজ নতুন র্কছু কযায স্বপ্ন
বদবখন। এই রক্ষযবক াভবন বযবখ ১৯৭২ াবর এরাকায
ৃষলকবদয
র্নবয় গবে বতাবরন ‘উিয চয কার্চয়া ৃষলক ভফায় র্ভর্ত র্রোঃ’। র্ভর্ত
গঠবনয য যায়পয ইউর্র্এ র্রোঃ এয দস্যদ গ্রণ কবযন।

র্ভর্ত গঠবনয য র্তর্ন র্ফআযর্ডর্ফয ঋণ য়তা আয র্নবজয াভান্য পর্ুঁ জ র্নবয় ব্যর্িগত  র্কছু জর্ভ র্রজ র্নবয় ৃষর্ল
কাজ শু কবযন। ৃষর্ল কাজ শুরু কযায য ফভয় র্তর্ন উন্নত ির্তবত চালাফাদ, অর্ধক পর উৎাদন  ভৄনাপায র্ফলবয়
বচষ্ট র্ছবরন। তাঁয এই উন্নত চালাফাবদয পরস্ব র্তর্ন ফতিভাবন একর্দবক আর্থ িকবাবফ স্বাফরম্বী অন্যর্দবক এরাকায
অনুকযণীয় ব্যর্িবত র্যণত বয়বছন। জনাফ তছয়দজ্জাভান শুদৄ একজন পর ৃষলকই নন র্তর্ন তাঁয খাভাবয এরাকায ১০
জবনয ফছযব্যাী এফাং প্রায় তার্ধক বরাবকয াভর্য়ক কভিাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট কবয র্দবয়বছন। পবর র্ফপর াংখ্যক র্যফায
তাঁয ভাধ্যবভ উৃষত বচ্ছ।
জনাফ তছয়দজ্জাভান একজন পর ভফায়ী। ১৯৭২ াবর তাঁয াবত গো উিয চয কার্চয়া ৃষলক ভফায় র্ভর্তয ফতিভান
াাবনজায র্তর্ন। তাঁয াাংগঠর্নক ক্ষভতা শুদৄ র্নজ র্ভর্তবতই ীভাফি যাবখনর্ন। ১৯৮০ বথবক ১৯৯২ ার ম ি র্তর্ন যায়পয
ইউর্র্এ র্রোঃ এয ব্যফস্থানা কর্ভটিয দস্য র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন। ১৯৯২ ার বথবক ১৯৯৬ ম িি উি ইউর্র্এ র্রোঃ
এয বার্ত বদ র্নফ িার্চত ন। ১৯৯৭ বথবক ২০০৪ ার ম ি এফাং ২০১২ বত অদ্যফর্ধ র্তর্ন যায়পয ইউর্র্এ র্রোঃ এয
বার্ত বদ দার্য়ত্ব ারন কযবছন। এছাো ফাল্যর্ফফা প্রর্তবযাধ, ভাদক প্রর্তবযাধ, এরাকায
-শৃাংখরা
 নানা
ি
গু ত্বপূণ াভার্জক কভিকাবণ্ড স্বতোঃস্ফুতিবাবফ জর্েত য়ায ভাধ্যবভ জনাফ তছয়দজ্জাভান একজন াধাযণ ৃষলক বথবক পর
ৃষলক  ভফায়ী বনর্তত্ব র্ববফ র্নবজবক প্রর্তর্ষ্ঠত কবযবছন।
ফতিভাবন র্তর্ন র্নজস্ব ১৫
একয জর্ভয াাার্ আবযা
১০ একয জর্ভ র্রজ র্নবয়
উন্নত ির্তবত ধান, য়ার্ফন,
করা  ফর্জ র্ফর্বন্ন
প্রকায পর চালাফাদ কযবছন।
চরর্ত ফছবয র্তর্ন ফবযা ধান
ববয়বছন ৫০ বভর্েক টন এফাং
য়ার্ফন ববয়বছন ২০০ ভণ।
এছাো র্তর্ন র্নজস্ব ০৩
একয জায়গা জুবে গবে
তুবরবছন একটি নার্যবকর 
সুার্য ফাগান। ৃষর্ল জর্ভ
জনাফ তছয়দজ্জাভাবনয ভাবছয খাভাবয বছবর
চালাফাদ
বথবক
জনাফ
তছয়দজ্জাভাবনয ফার্ল িক আয় প্রায় ২ রক্ষ টাকা। ৃষর্ল ছাো ার্ন উন্নয়ন বফাড ি বথবক ১১ একবযয ০৩ টি পকুয র্রজ র্নবয়
ফতিভাবন র্তর্ন ভাছ চাল কবয ফার্ল িক ভৄনাপা কবযন প্রায় ৩ (র্তন) রক্ষ টাকা।
তাঁয এ পরতায বছবন র্ফআযর্ডর্ফয ভাধ্যবভ অর্জিত ভফায়  ৃষর্ল ব্যফস্থানা ির্কিত জ্ঞান, র্নবজয ঐকার্িক প্রবচষ্টা 
একাগ্রতা র্ফবলবাবফ ায়ক বয়বছ। এছাো র্ফআযর্ডর্ফ, যায়পয ইউর্র্এ র্রোঃ এয র্ফর্বন্ন ম িাবয়য ভফায়ী 
কভিকতিা/কভিচার্যবৃদ আির্যকবাবফ বমার্গতা প্রদান কবযবছ। এ জন্য র্তর্ন কবরয কাবছ আির্যকবাবফ ৃষতজ্ঞ। র্তর্ন ভবন
কবযন র্নবজয আির্যক প্রবচষ্টা  াযস্পার্যক বমার্গতায ভাধ্যবভ বম বকান ফাধা অর্তরীড়ভ কবয পর য়া মায়।
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৩.৪

ভরধন গঠন
র্ফআযর্ডর্ফ দস্যবদয ভরধন গঠবনয ভাধ্যবভ র্ফর্নবয়াগ ক্ষভতা বৃর্ি  িবদয ভার্রকানা
র্নর্িত কযায জন্য ভফায় র্ভর্তয দস্যবদয র্নয়র্ভত বয়ায রীড়বয় উৎার্ত কবয। এছাো
আনুষ্ঠার্নক/অনানুষ্ঠার্নক উবয় র্ভর্ত/দবরয দস্যবদয র্নয়র্ভত পর্ুঁ জ গঠবনয জন্য র্নয়র্ভত
াপ্তার্ক ঞ্চয় জভায় উৎার্ত কবয। র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়বভয শুরু বথবক কর
প্রকল্প/কভিসূর্চয আতায় ৩০ জুন ২০১৬ ম িি দস্যবদয রীড়ভপর্ঞ্জত বয়ায ভরধবনয র্যভাণ
110
টািা এফং ক্রমপুদ্বিত সঞ্চে জমার দ্বরমাে 484
টািা।
দ্বরমাে ৪২.৮৭
লক্ষ

২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয মূলধন গঠ (

)

 ফছবয ভরধন গঠন ৫৫৬২.০৪ রক্ষ টাকা
 বয়ায জভা ৭৭০.৫৮ রক্ষ টাকা (১৪%)
 পুরুষ সদস্যর মশোর জমা ৩৫১.৪৭ লক্ষ টািা (৪১%)
 মদ্বহলা সদল্লস্যর মশোর জমা ৪৫৫.১১ লক্ষ টািা (৫৯%)
 ঞ্চয় জভা 4791.46 লক্ষ টািা (৮৬%)
 পুরুষ সদল্লস্যর সঞ্চে জমা ১২৬৭.৪৯ লক্ষ টািা (২৬%)
 মদ্বহলা সদল্লস্যর সঞ্চে জমা ৩৫২৩.৯৭ লক্ষ টািা (৭৪%)

শুরু বত জুন ২০১৬ ম িি ভরধন গঠ
2015-2016 অর্ জফছল্লর

6520.76

4538.86

0.00

0.00

6520.76

4538.86

11059.62

4791.46

11243.07

12825.11

7046.95

17369.38

18290.02

30194.49

48484.51

মমাট

মদ্বহলা

770.58

3523.97

মদ্বহলা

পুরুষ

455.11

1267.49

পুরুষ

মদ্বহলা

315.47

2030.87

পুরুষ

মদ্বহলা

0.00

489.33

মমাট

পুরুষ

0.00

সঞ্চে জমা

পুরুষ

455.11

মদ্বহলা

সফ জল্লমাট
সদ্বমদ্বত/দল

অনানুষ্ঠাদ্বনি
দল

1493.10

আনুষ্ঠাদ্বনি
সদ্বমদ্বত

মশোর জমা

পুরুষ

মদ্বহলা

সফ জল্লমাট
সদ্বমদ্বত/দল

অনানুষ্ঠাদ্বনি
দল

315.47

আনুষ্ঠাদ্বনি
সদ্বমদ্বত

ক্রমপুদ্বিত

778.16

িার্ জক্রল্লমর
ধরে
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৩.৪.১
র্ভর্তয
খানপয ভর্রা ভফায় র্ভর্ত র্রোঃ

ঞ্চবয় ভর্ি
র্ভর্ত র্যর্চর্ত
বযর্জোঃ নাং  তার্যখ
বযর্জোঃ নাং ৩৯ তা ০১/০২/১৯৮৭

 দস্যবদয বয়ায  ঞ্চয় জভা

 ৫.০০ রক্ষ টাকা
 ভাথার্ছু ভরধন ১২০০০ টাকা
 ২৬ ফাবয ৯১ রক্ষ টাকা ঋণ গ্রণ

কভিসূর্চয নাভ
উবজরা
ভর্রা উন্নয়ন র্দনাজপয দয

বজরা
র্দনাজপয

ফাাংরাবদ  বাযত ীভাবিয গাঁ বঘবল র্দনাজপয দয উবজরায একটি
গ্রাভ নাভ খানপয। ৩০
এই গ্রাবভয ভানুবলযা দবফরা দভৄবঠা বাত
বত না। র্ফর্বন্ন ভস্যায় জজির্যত র্ছর গ্রাভটি। বভ র্রক চার্দাগুবরা বথবক
ফর্ঞ্চত র্ছর গ্রাবভয বফর্যবাগ ভানুল। ১৯৮৬ াবর ফাাংরাবদব ক্ষুদ্রঋবণয
ব্যফায এয ব্যাক প্রচায র্ছর না। তখন গ্রাবভয ভানুল জানত না র্কবাবফ
র্নবজয জীফনমাত্রায ভান উন্নত কযা মায় এফাং বভ র্রক চার্দা পূযবণ
যাভি ায়া মায়। ভর্রাবদয উন্নয়ন র্ছবরা বখাবন সুদূযযাত র্ফলয়।

১৯৮৬ াবর ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাবড িয
অধীন র্দনাজপয দয উবজরায গ্রাভীণ
ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্নয়েণ
বজাযদাযকযণ প্রকল্প ফতিভাবন ভর্রা উন্নয়ন
অনুর্ফবাবগ ভাঠ াংগঠক  কাযী ল্লী
উন্নয়ন কভিকতিায যাভবি গ্রাবভয র্কছু
ভর্রা গঠন কবয কবযন ‘খানপয ভর্রা
ভফায় র্ভর্ত র্রোঃ’। র্ভর্ত বযর্জবেন
নাং ৩৯, তা ০১/০২/১৯৮৭ । র্ভর্ত
গঠবনয য দস্যবৃদ াপ্তার্ক বায
ভাধ্যবভ
২
)
। দস্যবৃদ াপ্তার্ক বায ভাধ্যবভ
র্নবজবদয সুখ, দ
ভ
খানপয ভর্রা ভফায় র্ভর্তয জনবচতনতাভরক কভিসূর্চ

ি গ্রণ কবযন। র্ফআযর্ডর্ফয বমার্গতায় দস্যবৃদ র্ফর্বন্ন ষ বমভন- খাদ্য  পর্ষ্ট, র্যফায
র্যকল্পনা, ৃষর্ল যাভি, র্ফশুি ার্নয জন্য নরকূ স্থান, স্বাস্থযেত ায়খানা ব্যফায, িানবক
বৃক্ষবযাণ,
ুঁ
ক্ষুদ্র র্ফর্নবয়াগ, পর্জ গঠন, আয়বৃর্িভরক কভিকাণ্ড, নাযী ক্ষভতায়ন ইতযার্দ র্ফলবয়য উয প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবয। মায পবর
দস্যবদয ভবধ্য বচতনতা বৃর্ি ায়।
ফতিভাবন র্ভর্তয দস্য াংখ্যা ৪১ জন। দস্যবদয র্নজস্ব ভরধবনয (বয়ায  ঞ্চয়) র্যভাণ ৫.০০ রক্ষ টাকা। ভাথার্ছু
ভরধবনয র্যভাণ প্রায় ১২০০০ টাকা। ১৯৮৮ াবর র্ভর্তয দস্যবদয প্রথভ
ঋণ গ্রবণয র্যভাণ র্ছর ৫০০ টাকা।
ফতিভান ভাথার্ছু ৪৬,০০০ টাকা। র্ভর্তয দস্যবৃদ শুরু
ম িি বভাট ২৬ ফায ঋণ গ্রণ
মায র্যভাণ
৯১.০০ রক্ষ টাকা।
গ্রণ
। দস্যবৃদ গরু
বভাটাতাজাকযণ প্রকবল্প ঋণ গ্রণ এফাং ঠিক র্ফর্নবয়াবগয ভাধ্যবভ র্নবজযা বমভন আত্মর্নবিযীর বয়বছন বতভনই র্যফাবযয
আর্থ িক দযফস্থা রাঘবফ ায়তা কযবত ক্ষভ বচ্ছন।
খানপয ভর্রা ভফায় র্ভর্তয দস্যবৃদ অত্র এরাকায উন্নয়বনয
গ্রাবভয অন্যান্য ভর্রাবদয বঙ্গ র্নবয় এর্গবয় চরবছ।
র্ভর্তয কাম িরীড়বভয ভাধ্যবভ এরাকায ভর্রাবদয ভবধ্য বচতনতা সৃর্ষ্ট বয়বছ। ফাল্যর্ফফা বযাধ, জনাংখ্যা র্নয়েণ, খাদ্য 
পর্ষ্ট িবকি বচতনতা বৃর্ি, স্বাস্থযেত ায়খানা ব্যফায, র্ফশুি ার্ন ান, নাযী র্নম িাতন বযাধ, বম তুক প্রথা র্নভ ির, প্রভৃর্ত
র্ফলবয় ভর্রাযা একবমাবগ কাজ কবযন। র্ভর্তয দস্যবৃদ ভবন কবযন ভর্রাবদয উন্নয়ন ভাবন ফাাংরাবদবয উন্নয়ন, ভগ্র
ফাঙ্গারী জার্তয উন্নয়ন। ভফায় নীর্তভারা অনুযণ, বাবরা াাবনজায  বার্ত র্নফ িাচন বফ িার্য র্ফআযর্ডর্ফয উবজরা
অর্পবয ার্ফ িক বমার্গতা  র্নবদ িনায কাযবণ র্ভর্তয দস্যবৃদ র্ফপর র্যভাণ ভরধন সৃর্ষ্টবত ায়তা কবযবছ।
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৩.৫

ঋণ ায়তা

o
B
o
”। র্কন্তু ভস্যা বরা প্রাথর্ভকবাবফ নুবলয
অথ ি
।
জনবগাষ্ঠী র্ফবল কবয
ৃষলক  দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয জন্য তা আয কঠিন। িবযয দবক জাভানবতয অবাবফ মখন
প্রার্িক  ক্ষুদ্র ৃষলকবদয
প্রার্তষ্ঠার্নক ঋণ গ্রবণয সুবমাগ র্ছর না তখন র্দ্ব-স্তয ভফায় ির্তয ভাধ্যবভ তদাযর্ক ঋণ সুর্ফধা চালু । যফতীবত মা
আয র্যভার্জিত বয় ‘ক্ষুদ্রঋণ’ নাবভ র্ফেব্যাী
ভ
। র্দ্ব-স্তয ভফায় ির্তয ভাধ্যবভ র্যচার্রত তদাযর্ক ঋণ
পরী  র্ফর্বন্ন ৃষর্ল মোর্ত র্ফবল কবয বচমবেয র্ফযীবত ভফায়ী ৃষলকবদয ভবধ্য ঋণ
চালু কযা য়।
১৯৭৫ াবর র্ফআযর্ডর্ফ ভর্রা উন্নয়ন কভিসূর্চ চালুয ভাধ্যবভ গ্রাভীণ ভর্রাবদয জন্য ঋণ
চালু কবয।
ৃষর্ল ভফাবয়য াাার্ আর্য দবক র্ফআযর্ডর্ফ র্ফর্বন্ন প্রকায দার্যদ্রয র্ফবভাচনভরক কভিসূর্চয আতায় ক্ষুদ্রঋণ কাম িরীড়ভ
শুরু কবয। ফতিভাবন র্ফআযর্ডর্ফ ২৬টি প্রকল্প/কভিসূর্চয ভাধ্যবভ ৃষলক, ভর্রা  দর্যদ্র বশ্রর্ণয ভবধ্য র্ফর্বন্ন আয়ফধ িক কভিকাবণ্ড
ঋণ
কযবছ এফাং যকার্য ম িাবয় র্যচার্রত ক্ষুদ্রঋবণয র্াংবাগ র্ফতযণ কবয র্ফআযর্ডর্ফ। শুরু বত
২০১৬
ম িি র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক দস্যবদয ভাবঝ রীড়ভপর্ঞ্জত ঋণ
র্যভাণ 13036.31 মিাটি টািা এফং এিই সমল্লে
আদােকৃত ঋল্লের দ্বরমাে 11716.65 মিাটি টািা।
ঋে
দ্বরমাে ৩৪.০৮ মিাটি
এফং আদাল্লের দ্বরমাে ২৫.৫২ মিাটি টািা।
“

3.5.1 ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয ঋণ
ফছবয বভাট ঋণ
পরুষ
ভর্রাবদয

- ১০৬৫.১৪ বকাটি টাকা
- ৪০৮.৩৪ বকাটি টাকা (৩৮%)
- ৬৫৬.৮০ (৬২%)

ফছবয ঋণ গ্রর্তা দস্য - ৪৮৮২২১ জন
পরুল ঋণ গ্রর্তা দস্য - ১৭৮১৬৮
৩৬%
দস্য - ৩১০০৫৩
৬৪%)
ভর্রা ঋণ গ্রর্তা ৬২%

ফছবয প্রকল্প/কভিসূর্চয ধযণ অনুমায়ী ঋণ






3.5.2 শুরু হল্লত
প্রকল্প/কভিসূর্চয
ধযণ
ভর কভিসূর্চ
ভর্রা উন্নয়ন কভিসূর্চ
এর্ডর্ভুি প্রকল্প
চরভান ভাপ্ত প্রকল্প
অন্য ভেণা
ফ িবভাট

ভাপ্ত র্কন্তু কাম িরীড়ভ চরভান প্রকল্প/কভিসূর্চ ৪৬%
ভর কভিসূর্চ - ২১%
এর্ডর্ভূি প্রকল্প - ২১%
ভর্রা উন্নয়ন কভিসূর্চ - ১০%
অন্য ভেণা
প্রকল্প/কভিসূর্চ - ৩%

২০১৬ র্ জন্ত ঋণ ায়
ঋণ
2015-2016 অর্ জফছল্লর
পরুল
ভর্রা
22352.74
6.70
0.00 10678.96
3282.17 18776.71
13987.28 35375.58
1211.66
841.83
40833.85 65679.78

বভাট
22359.44
10678.96
22058.88
49362.86
2053.49
106513.63

(রক্ষ টাকায়)
পরুল
303319.33
0.00
48697.98
208810.81
10293.34
571121.46

রীড়ভপর্ঞ্জত
ভর্রা
83.16
104928.07
215447.67
406303.11
5747.58
732509.59

বভাট
303402.49
104928.07
264145.65
615113.92
16040.92
1303631.05
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৩ ৫ ৩ ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয ঋণ আদা
 ফছবয ঋণ আদায় ৯৯৭.৪৮ বকাটি টাকা
 ভাপ্ত র্কন্তু কাম িরীড়ভ চরভান প্রকল্প/কভিসূর্চয
483.82 মিাটি টািা
 ভর কভিসূর্চয 215.09 মিাটি টািা
 এর্ডর্ভূি প্রকবল্পয 186.61মিাটি টািা
 ভর্রা উন্নয়ন কভিসূর্চ 94.62 মিাটি টািা
 অন্য ভেণা
প্রকল্প/কভিসূর্চ 17.34 মিাটি

৩ ৫ 4 শুরু বত

২০১৬ ম িি ঋণ আদা

প্রকল্প/কভিসূর্চয ধযণ

ঋণ আদা (

)

ভর কভিসূর্চ
ভর্রা উন্নয়ন কভিসূর্চ
এর্ডর্ভুি প্রকল্প
চরভান ভাপ্ত প্রকল্প

2015-2016 অর্ জফছল্লর
ক্রমপুদ্বিত
পরুল
ভর্রা
মমাট
পুরুষ
মদ্বহলা
21483.74
25.37 21509.11 272170.39
74.47
0.00
9461.63 9461.63
0.0
93870.75
2887.74 15773.54 18661.28 52113.28 188333.31
14178.03 34204.07 48382.10 181199.55 372279.77

অন্য ভেণা
ফ িবভাট

1195.93
39745.44

538.13
60002.74

৩ ৫ 5 র্ফগত ৫ ফছবয ঋণ ায়তা 

মমাট
272244.86
93870.75
240446.59
553479.32

1734.06
7319.97
4303.91
11623.88
99748.18 512803.19 658862.21 1171665.40

আদাবয়য তুরনাভরক র্চত্র
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৩.৫.6

বম থ র্ফর্নবয়াবগ উন্নত জীফন
র্ভর্ত র্যর্চর্ত
বযর্জোঃ নাং  তার্যখ

প্রকবল্পয নাভ

উবজরা

বজরা

১৭/বজ তার্যখ ২১/০৮/১৯৯৩ র্িোঃ

জী

ভর্নযাভপয

মবায

র্ভর্তয
কার্ভনগয র্ফিীন ভফায় র্ভর্ত র্রোঃ

 জাতীয় ভফায় পযষ্কায-২০১৪ প্রাপ্ত
 বম থ র্ফর্নবয়াবগয ভাধ্যবভ আত্মকভিাংস্থান

 রীড়ভপর্ঞ্জত ঋণ গ্রণ ৬৭.২৬ রক্ষ টাকা
 কল্যাণ তর্ফর গঠন

মবায বজরায ভর্নযাভপয উবজরায অিিগত একটি অনুন্নত গ্রাবভয
নাভ কার্ভনগয। গ্রাবভ ফফাকাযী প্রায় াবে চায াজায র্যফাবযয
ভবধ্য অর্ধকাাংই বখবট খায়া ভানুল। কভিাংস্থাবনয সুবমাগ র্ববফ
শুদৄ ৃষর্ল কাজ। অথ ি কষ্ট আয অবাবফয মাতনা তাঁবদয র্নতযঙ্গী।
এভনই র্যফাবযয একজন ব্যর্িয নাভ বভাোঃ ইউনু আরী। র্তর্ন
ফভয় র্কবাবফ গ্রাবভয দর্যদ্র ভানুবলয উকায কযা মায় ব র্চিা
কযবতন ।

১৯৯৩ াবরয শুরুবত জনাফ ইউনু আরীয র্যচয় য় ল্লী জীর্ফকায়ন প্রকবল্পয (াবফক আযর্র্র্) দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ভাঠ াংগঠক জনাফ বভাোঃ
আোঃ ভর্জবদয াবথ। আোঃ ভর্জবদয যাভবি গ্রাবভয ২১ জন র্ফিীন পরুল দস্যবক র্নবয় র্ফগত ১৯/০৫/১৯৯৩ র্িোঃ তার্যবখ ইউনু আরী
গঠন কবযন 'কার্ভনগয র্ফিীন ভফায় র্ভর্ত’। এযয র্ভর্ত র্নফন্ধন কবযন মায নম্বয ১৭/বজ তার্যখ ২১/০৮/১৯৯৩ র্িোঃ। র্ভর্ত
গঠবনয য দস্যবৃদ র্নয়র্ভত াপ্তার্ক বা  ঞ্চয় জভা কবযত শুরু কবযন। অতোঃয ১৪/০২/১৯৯৪ র্িোঃ তার্যবখ র্ভর্ত ভর্নযাভপয
ইউর্ফর্র্এ র্রোঃ এয দস্যদ রাব কবয। র্ফগত ০৪/০৩/১৯৯৪ র্িোঃ তার্যবখ ইউর্ফর্র্এ বত ২১ জন দবস্যয র্ফযীবত ৫২,০০০ টাকা
ঋণ গ্রণ কবয বম থবাবফ ক্ষুদ্রব্যফা খাবত র্ফর্নবয়াগ কবযন। প্রথভ ফছয গৃীত ঋণ র্ফর্নবয়াগ কবয ঋবণয টাকা র্যবাধ  ব্যয় ফাবদ
২০০০০ টাকা ভৄনাপা য়। যফতীবত দস্যবৃদ র্নয়র্ভতবাবফ ঋণ গ্রণ কবয বম থবাবফ র্ফর্নবয়াগ অব্যাত যাবখন মা অদ্যাফর্ধ চরভান।
ইবতাভবধ্য দস্যবৃদ প্রকবল্পয আতায় র্ফর্বন্ন ভবয় ভফায় ব্যফস্থানা, আয়ফধ িক কভিকাে, ফতফার্েয আর্ঙনায় ফর্জ চাল,
স্যার্নবটন, র্যফায র্যকল্পনা, র্ফশুি ার্ন ান, স্বাক্ষযতা প্রভৃর্ত র্ফলবয় বচতনতাভরক প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযন।
শুরু বথবক জুন ২০১৬ ম িি র্ভর্তয
দস্যবৃদ ফ িবভাট ৬৭.২৬ রক্ষ টাকা ঋণ গ্রণ
কবয বম থবাবফ কযাতকর, ভৄর্দবদাকান, াকফর্জ উৎাদন প্রভৃর্ত আয়ফধ িক কভিকাবণ্ড
র্ফর্নবয়াগ কবযবছন। এয াাার্ তাযা গৃীত
ঋবণয একটা অাং ব্যর্িগত আয়বৃর্িভরক
কভিকাবণ্ড র্ফর্নবয়াগ কবয রাবফান বয়বছন।
ফ িবল ২০১৬ াবর র্ভর্তয দস্যবদয গৃীত
ঋবণয র্যভাণ ৫.৮৮ রক্ষ টাকা।
ফতিভাবন র্ভর্তয বভাট দস্য াংখ্যা ২৮ জন
এফাং বয়ায ভরধবনয র্যভাণ ০.৩০ রক্ষ টাকা।
দস্যবদয ঞ্চয় জভায র্যভাণ ১.১৭ রক্ষ
টাকা। র্ভর্তয বভাট নগদ ভরধবনয র্যভাণ
২.৮৭ রক্ষ টাকা। র্ভর্তয ফতিভান িবদয
ভবধ্য যবয়বছ ১টি কযাযত কর, ১টি ভৄর্দ বদাকান,
র্নজস্ব ৩৩ তক জর্ভয উয ফর্জ খাভায। ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয ভৄনাপায র্যভাণ ১.৪০ রক্ষ টাকা। র্ভর্তয াপবল্যয স্বীৃষর্ত স্বরূ
‘জাতীয় ভফায় পযষ্কায ২০১৪’ রাব কবয। ফতিভাবন র্ভর্তয দস্যবৃদ বর্ফষ্যবত ক্ষুদ্র উবদ্যাগ ব্যফায় অর্ধকতয র্ফর্নবয়াগ কযায
র্যকল্পনা কযবছন।
ফতিভাবন র্ভর্তয দস্যবৃদ চযভ দার্যবদ্রযয অর্বা বথবক ভৄি বয় ভানেত জীফন মান কযবছন। িানবদয র্নয়র্ভত স্কুবর বপ্রযবণয
াাার্ কর দবস্যয র্যফায র্ফশুি খাফায ার্ন ান  স্বাস্থযেত ায়খানা ব্যফায কযবছন। মথামথবাবফ ভফায় াংরীড়াি র্নয়ভকানুন অনুযণ, র্নয়র্ভত ঞ্চয়  ঋবণয র্কর্স্ত র্যবাধ, গণতার্েক প্রর্রীড়য়ায় র্িাি গ্রবণয ভাধ্যবভ রাবজনক খাবত বম থ র্ফর্নবয়াগ,
র্ফর্নবয়াগৃষত কভিকাবণ্ড র্নবজবদয আত্মকভিাংস্থাবনয ব্যফস্থা কযা, কল্যাণ তর্ফর গঠন কবয অবক্ষাৃষত দর্যদ্র দবস্যয িাবনয
বরখাাোয জন্য ায়তা কযা র্ভর্তয পরতায অন্যতভ কাযণ ফবর দস্যবৃদ ভবন কবযন।
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৩৫৭

পৄবর পৄবর স্বপ্নমাত্রা
দস্য র্যর্চর্ত
প্রকবল্পয নাভ

বযবনা খাতুন

ার্েয়া র্িভাো ভর্রা র্ভর্ত

উবজরা
র্ঝকযগাছা

বজরা
মবায

মবায বজরায র্ঝকযগাছা উবজরায গদখারী ইউর্নয়বনয ার্েয়া গ্রাবভয
ফার্দা বযবনা খাতুন। স্বাভী আবনায়ায বাবন াভান্য একজন র্দন
ভজুয। স্বাভী, দই িান  বৃি েশুয-াশুর্ে র্নবয় ছয়জবনয অবাফপ্রর্ক্ষণ ছাোই পর ঋণ র্ফর্নবয়াগ
অনটবনয াংায। স্বাভীয স্বল্প আবয় দার্যবদ্রয াবথ ভেি কবয বকান
প্রথভ র্ফর্নবয়াগ ৫ তাাং জর্ভবত
যকবভ র্দনার্তাত কযবতন। স্বাভীয বযাজগাবযয াাার্ র্নবজ
ফতিভান র্ফর্নবয়াগ আোই র্ফঘা (র্রজ)
বযাজগায কবয স্বাফরম্বী য়ায স্বপ্ন বদখবতন বযবনা খাতুন। র্কন্তু
র্ভর্তয দস্যবদয কভিাংস্থান সৃর্ষ্ট
ঠিকভত বুবঝ উঠবত াযর্ছবরন না, র্কবাবফ র্যফাযবক দার্যবদ্রয
 ভার্ক গে আয় ৩০০০০ টাকা
অর্বা বথবক ভৄর্ি র্দবফন। এভনভয় র্ফআযর্ডর্ফয দর্যদ্র ভর্রাবদয
জন্য ভর্িত ল্লী কভিাংস্থান ায়তা প্রকবল্পয (ইবযবা) ভাঠ
াংগঠক বজর্ভন সুরতানায ভাধ্যবভ জানবত াবযন গ্রাবভ প্রায় ৫০ জনবক র্নবয় দটি ভর্রা র্ভর্ত গঠন বচ্ছ। র্ভর্ত 
র্ফআযর্ডর্ফ িবকি বজবন র্তর্ন র্ফগত ১৮/১২/২০১৩ র্ি: তার্যবখ ার্েয়া র্িভাো ভর্রা র্ভর্তয দস্য ন।







পৄর চাবলয জন্য প্রর্ি এরাকা

দস্য য়ায য র্ভর্তবত র্নয়র্ভত
ঞ্চয় জভা কযবত থাবকন। এযয
০৮/০২/২০১৪ র্ি: তার্যবখ র্ভর্ত
বত প্রথভফায ১৫,০০০ টাকা ঋণ
গ্রণ কবযন। ঋবণয টাকায় ফার্েয
াব প্রায় ৫ তক জায়গায় ম্পুণ ি
র্নজ উবদ্যাবগ গাদা পৄবরয চাল শু
কবযন। এ কাবজ বৃি েশুয-াশুর্ে 
স্বাভী
ায়তা এফাং অনুবপ্রযণা
বমাগাবত থাবকন। র্তন ভা য তায
পৄর ফাগান বথবক পৄর র্ফর্রীড় শুরু য়।
পৄর র্ফর্রীড়য ভাধ্যবভ র্তর্ন র্নজ
ুঁ ান
কাবজয প্রর্ত আত্মর্ফো খুবজ
এফাং র্নয়র্ভত ফাগাবনয র্যচম িা
কযবত থাবকন। ভাবঝ ভাবঝ পৄর
র্ফর্রীড় কবয ঋবণয র্কর্স্ত র্যবাধ 
র্নবজয পৄর ফাগাবন কভিব্যস্ত বযবনা খাতুন
র্যফাযবক ায়তা কযবত থাবকন।
প্রথভ ঋবণয বফাভল্য ভৄদয় টাকা র্যবাধ কবয র্দ্বতীয়ফায প্রকল্প বত ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রণ কবযন। র্নবজয র্কছু ঞ্চয়
 ঋবণয টাকা র্দবয় র্তর্ন আবযা জায়গা র্রজ র্নবয় গাদা পৄবরয াাার্ র্তর্ন র্কছু বগারাবয চাযা বযাণ কবযন। এবাবফ
াযা ফছয গাদা  বগারা পৄর চাল  র্ফর্রীড় কবয র্তর্ন র্নবজবক একজন পৄর চার্ল র্ববফ প্রর্তষ্ঠায ভাধ্যবভ র্যফাবযয অবাফ
বভাচবনয একটি বক্ষত্র ততর্য
।
ফতিভাবন স্বাভী  বৃি েশুয-োশুেীয ায়তায় ার্েয়া গ্রাবভয ৪টি স্থাবন প্রায় আোই র্ফঘা জর্ভ র্রজ র্নবয় বৃৎ র্যবয গাদা,
বগারা, যজনীগন্ধা  গ্যাবরার্যয়া পৄবরয খাভায গবে তুবরবছন। পৄরচাবলয াাার্ ফতিভাবন ফার্েবত ৬টি ছাগর ৩০৩৫টি াঁ-ভৄযগী ারন কবযন। তাঁয স্বাভী অবযয বক্ষবতয র্যফবতি র্নবজবয বক্ষবত কাজ কবযন। পৄর চাবল গর্তীরতা আনায
জন্য র্নজ র্ভর্তয বফ র্কছু দস্যবক র্তর্ন াবথ র্নবয়বছন। এয ভাধ্যবভ বযবনা খাতুন আত্ম-কভিাংস্থাবনয াাার্
অবন্যয কভিাংস্থাবনয ব্যফস্থা কবযবছন।
ফতিভাবন বযবনায র্যফাবযয ভার্ক আয় ৩০ ০০০ টাকা। র্তর্ন দই িানবক স্কুবর াঠাবচ্ছন। ফার্েয কবর স্বাস্থযেত
ায়খানা ব্যফায  র্ফশুি ার্ন ান কবযন। বযবনা খাতুন ব্যর্িগত পরতায র্ফলবয় জানান, র্ফআযর্ডর্ফয ায়তা আয
র্নবজয ততা, র্ফো  কবঠায র্যশ্রভ এফাং র্যফাবযয দস্যবদয বমার্গতায ভাধ্যবভ ভাত্র ৩ ফছবযয ভবধ্যই র্নবজয
দার্যদ্রযবক জয় কবযবছন। এ জন্য র্তর্ন র্যফাবযয দস্য র্ফআযর্ডর্ফয াংর্িষ্টবদয প্রর্ত আির্যকবাবফ ৃষতজ্ঞ।
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ভানফ িদ উন্নয়ন

প্রর্ক্ষণ ভানুবলয জ্ঞান, দক্ষতা  ভানর্কতাবক র্যফতিন কবয। গ্রাভফাাংরায িাদদ
জনবগাষ্ঠীবক প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ জনিবদ রূািবযয জন্য র্ফআযর্ডর্ফ সূচনারগ্ন
বথবকই কাজ কযবছ। র্ফআযর্ডর্ফ ভফাবয়য ভাধ্যবভ ল্লীয জনগণবক একটি াাংগঠর্নক
শৃঙ্খরায ভবধ্য আফি কবয। অতোঃয াংগঠিত গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীবক র্ফর্বন্ন আনুষ্ঠার্নক 
অনানুষ্ঠার্নক প্রর্রীড়য়ায় ভফায় ব্যফস্থানা, র্িাি গ্রণ প্রর্রীড়য়ায় অাংগ্রণ, ভতাভত
প্রকাবয ক্ষভতা বৃর্ি, বনর্তবত্বয র্ফকা, আয়ফধ িক  দক্ষতা উন্নয়নভরক প্রর্ক্ষণ,
াক্ষযতা, আদৄর্নক ৃষর্ল প্রভের্িয ব্যফায প্রভৃর্ত র্ফলবয় প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ ভানফ
িদ উন্নয়ন কবয থাবক। এছাো র্ভর্ত/দবরয াপ্তার্ক বায় যকাবযয র্ফর্বন্ন
উন্নয়নভরক কভিকাণ্ড স্বাস্থয র্যচম িা, র্শু পর্ষ্ট, ভার্তস্বাস্থয, জন্র্নয়েণ  প্রজনন
স্বাস্থযবফা, বম তুক, ফাল্যর্ফফা, ইবটির্জাং এয কুপর, আব ির্নক ভস্যা দূযীকযণ,
স্বাস্থযেত ায়খানা স্থান  ব্যফায ইতযার্দ র্ফলবয় বচতনতা বৃর্ি কযা য়।
র্ফআযর্ডর্ফ ল্লীয ভানফিদ উন্নয়বনয জন্য
উকাযববাগী দস্যবদয দার্যদ্রয র্ফবভাচন  আয়ফধ িক
কভিকাণ্ড র্নবিয র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষবণয াাার্ ল্লী
উন্নয়ন কাম িরীড়ভ মথামথ ফাস্তফায়বনয রবক্ষয
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয র্ফর্বন্ন প্রকায প্রর্ক্ষণ প্রদান
কবয থাবক। এছাো জাতীয় র্ক্ষা ব্যফস্থানা
একাবডভী (নাবয়ভ), ফাাংরাবদ বরাক প্রান প্রর্ক্ষণ
বকন্দ্র (র্ফর্এটির্), র্ফর্এ প্রান একাবডভী,
র্ফয়াভ পাউবেন, র্ফবাগীয় কর্ভনায কাম িারয় বত
র্ফর্বন্ন কযাডায ার্বিবয কভিকতিা এফাং অন্যান্য
যকার্য  বফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয জন্য
প্রর্ক্ষবণয আবয়াজন কবয। প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয
জন্য র্ফআযর্ডর্ফয র্নজস্ব ৩টি প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠান উবজরা ম িাবয় প্রর্ক্ষণ অফকাঠাবভা যবয়বছ। এ কর অফকাঠাবভা
মথামথ ব্যফাবযয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফয/প্রকল্পভ র্নজস্ব ব্যফস্থানায় উকাযববাগী দস্যবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয।

র্যডা ইন্টান ির্ ছাত্র-ছাত্রীবদ একর্দবনয র্যবয়নবটন বপ্রাগ্রাভ
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রীড়ভপর্ঞ্জত কভিকতিা/কভিচার্য প্রর্ক্ষণ

৪১৭৬৫ জন


রীড়ভপর্ঞ্জত উকাযববাগী প্রর্ক্ষণ

২৬৯৩৮২৯ জন
শুরু বত জুন ২০১৬ ম িি র্ফআযর্ডর্ফয ভানফ িদ উন্নয়ন

বভাট
2693829

1309849

বভাট

রীড়ভপর্ঞ্জত
দক্ষতা ভানর্ফক
উন্নয়ন
উন্নয়ন
1383980

অথ িফছবয
ভানর্ফক
উন্নয়ন
৯৮০১৭

দক্ষতা
উন্নয়ন
১২২০৪৬

41765

৭০২

রীড়ভপর্ঞ্জত
বদব র্ফবদব বভাট
41063

১০৬৪

১৪

১০৫০

অথ িফছবয
বদব র্ফবদব বভাট

উকাযববাগী

২২০০৬৩

কভিকতিা/কভিচার্য
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৩.৬.১

গল্পোঃ আত্মকভিাংস্থাবন বরাা
দস্য র্যর্চর্ত

বরাা আিায

ার্ভ ফাজায ল্লী ভাজ

প্রকবল্পয নাভ
উদকর্নক

উবজরা
গাইফান্ধা দয

বজরা
গাইফান্ধা

বরাা আিায গাইফান্ধা বজরায দয উবজরায বখারাাটি ইউর্নয়বনয
র্িভ বকাভযনই দআর্ন গ্রাবভয একজন আজন্ ক্ষীণ দৃর্ষ্ট িন্ন ভর্রা।
 ক্ষীণ দৃর্ষ্ট িন্ন
তায ফাফা একজন র্নভিাণ শ্রর্ভক এফাং ভা একজন গৃর্নী। ৫ (াঁচ) বাই ৬০ র্দন িক-ফাটিবকয প্রর্ক্ষণ
বফাবনয ভবধ্য
থ ি। ক্ষীণ দৃর্ষ্ট িন্ন বর বরাা আিায ১০ভ
িি
বশ্রণী
ম
োবরখা
কবযবছন।
াংাবযয অবাফ অনটন  র্তা বৃি
 স্থানীয় ফাজাবয ে যফযাকাযী
য়ায কাযবণ ২০১২ াবর ১৮ ফছয ফয়ব বরাা আিাবযয র্ফবয় য়
 ভার্ক গে আয় াঁচ াজায টাকা।
একই গ্রাবভয র্নভিাণ শ্রর্ভক জনাফ বভাোঃ বভাবরভ র্ভয়ায াবথ। স্বাভীয
অবাবফয াংাবয তদর্নক গে আয় ২৪০ টাকা। াংাবযয দস্য ২ জন। তাঁয
স্বাভীয র্নজস্ব জর্ভ ফরবত র্তন তক জর্ভবত ফতফার্ে। বমখাবন একটি টিবনয চারাঘবয তাযা ফফা কবয । দৃর্ষ্ট র্িবত ভস্যা
থাকবর ১০ভ বশ্রণী ম িি বরখাো কযায় বরাা ফভয় র্কছু একটা কযায র্চিা কযবতন। এযইভবধ্য ‘উিযাঞ্চবরয দর্যদ্রবদয কভিাংস্থান
র্নর্িতকযণ কভিসূর্চ-২য় ম িা ’ ীল িক প্রকবল্পয বরীড়র্ডট সুায বাইজায বফগভ াযভীন খাতুন গ্রাবভ বফইজ রাইন াববি কবয বরাাবক
প্রর্ক্ষবণয জন্য প্রস্তাফ বদন। বরাা এ প্রস্তাফ াদবয গ্রণ কবয উি প্রকবল্পয আতায় িক-ফাটিক বেবড ৬০ কভির্দফবয প্রর্ক্ষণ
গ্রণ কবযন। প্রর্ক্ষবণয ভয় বরাা তদর্নক ২৫০ টা কবয
বাতা ববতন। বই টাকা বথবক র্তর্ন শুদৄ তদর্নক আামায়ায খযচ কযবতন। পবর প্রাপ্ত বাতা ২৫০ টাকা বথবক
বরাা তদর্নক প্রায় ১৫০-১৬০ টাকা ঞ্চয় কবয প্রর্ক্ষণ
ববল ১০,০০০ টাকায একটি তর্ফর গঠন কবযন। উি টাকা
বথবক -ফাটিবকয কাজ কযায জন্য র্কছু উকযণ  র্কছু
এক যবঙয সুর্ত কাে  কবয়কটি প্রাইবডয ার্ে রীড়য় কবয
এয উয
-ফাটিবকয র্ফর্বন্ন নকা কবয র্নজ গ্রাভ 
আবাবয গ্রাবভ র্ফর্রীড় কবযন। এবত তাঁয আত্মর্ফো বৃর্ি
ায়। যফতীবত তাঁয নকাৃষত কাে আবাব র্ফর্রীড়
ছাো র্ফআযর্ডর্ফ অর্পবয ভাধ্যবভ প্রকবল্পয প্রদিনী 
র্ফরীড়য় বকবন্দ্র র্ফর্রীড়য সুবমাগ ান। এছাো র্ফআযর্ডর্ফ
অর্পবয কভিকতিা গাইফান্ধা বজরা দবযয র্ফর্বন্ন িকফাটিবকয
বদাকাবনয াবথ বরাাবক র্যচয়
কর্যবয় বদন।
বরাা এখন দবাবফ কাজ কবযন। র্নবজ কাে র্কবন তাবত িক-ফাটিবকয কাজ কবয বযয র্ফর্বন্ন বদাকাবন যফযা কবয
এফাং র্কছু বরীড়তা যার্য তাঁয ফার্ে বথবক র্কবন র্নবয় মায়। র্কছু বরীড়তা র্নবজ কাে র্কবন র্নবয় আব
বরাা বগুবরাবত বরীড়তায
ছদ অনুমায়ী িক-ফাটিবকয র্ডজাইন কবয বদন। ঈ - র্ফর্রীড় 
। পবর
বরাায আয় বফবে মায়। ফতিভাবন য ভার্ক গে আয় প্রায় ৫,০০০ টাকা। র্নবজয কাবজয র্যভাণ বৃর্ি ায়ায় বরাা গ্রাবভয আয
দ জন
ভর্রাবক িক-ফাটিবকয কাবজয প্রর্ক্ষণ র্দবয় কাযী র্ববফ র্নবয়াগ র্দবয়বছন। এর্দবক বরাা কাে ততর্যয জন্য বরাই
বভর্ন র্কবন বরাইবয়য কাজ র্খবছন। কাে ততর্য কবয তাবত িক-ফাটিবকয কাজ কযবর ভৄনাপায র্যভাণ বফর্ বফ ফবর ব ভবন
কবয। অন্যর্দবক ভৄনাপায অথ ি র্দবয় বরাা একটি বছাট গরু র্কবনবছন। র্নবজয অফয ভবয় র্তর্ন গরুয মত্ন কবযন। বরাায স্বাভী বরাায
কাবজ বমার্গতা কবযন। আগাভীবত িক-ফাটিক  গরু র্ফর্রীড়য ভৄনাপা বথবক স্বাভীয জন্য একটি ইর্জ ফাইক বকনায র্যকল্পনা কবযবছন।
এবত র্যফাবযয আবয়য ফহুভৄর্খতা বৃর্ি াবফ ফবর বরাা ভবন কবযন।
প্রকবল্পয কাম িরীড়বভ বমাগদাবনয পূবফ ি বরাায ফার্েবত স্বাস্থযেত ায়খানা র্ছর না। ফতিভাবন ফার্েয কবর স্বাস্থযেত ায়খানা ব্যফায
কবযন। পূবফ ি ফার্েবত খাফাবফয ার্নয ব্যফস্থা র্ছর না অবন্যয ফার্ে বথবক ার্ন র্নবয় এব ব্যফায কযবতন। এখন বরাা র্নবজয ফার্েবত
নরকূ স্থান কবযবছন। বরাা  তাঁয স্বাভী ফার্েয চাযাব র্ফর্বন্ন ধযবণয াক-ফর্জ চাল কবযন মা র্যফাবযয পর্ষ্টয বমাগান বদয়।
ফার্েবত র্ফদযৎ এয ব্যফস্থা না থাকবর ফতিভাবন র্তর্ন বভাফাইর ব্যফায কবযন। ফতিভাবন বরাায একটি র্ডর্এ আবছ বমখাবন ব ভাব
২০০ টাকা জভা কবযন।
প্রকল্প িবকি বরাা ফবর উিযাঞ্চবরয দর্যদ্রবদয কভিাংস্থান র্নর্িতকযণ কভিসূর্চ (২য় ম িায়) তাঁয বাগ্য র্যফতিন কবয ভাবজয ভাথা
উঁচু কবয ফাঁচবত র্র্খবয়বছ। বরাা র্নবজয আথ ি-াভার্জক উন্নয়বনয াাার্ বর্ফষ্যবত ভাবজয অন্যান্য দর্যদ্র ভানুবলয বাগ্য র্যফতিবন
আবযা পরবাবফ কাজ কযায জন্য স্বপ্ন বদবখন।
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৩.৬.২
দবস্যয নাভ
বভাোঃ তাজুর ইরাভ

দস্য র্যর্চর্ত
দবরয নাভ
ভথুযাপয গাাংরী াো র্ফিীন দর

কভিসূর্চ
র্ইর্

উবজরা
ভদৄখারী

বজরা
পর্যদপয

১৯৯২ ার। পর্যদপয বজরাধীন ভদৄখারী উবজরায গাজনা
ইউর্নয়বনয অ গতি ভথুযাপয গাাংরীাো গ্রাভ। গ্রাবভয ফার্দা বভাোঃ
ি
তাজুর ইরাভ বায় একজন াধায ফগাচালী।
র্নবজয মৎাভান্য
এফাং অবন্যয জর্ভ ফগাি র্নবয় চালাফাদ কবয কবষ্ট র্দনার্তাত কবয
রীড়ভপর্ঞ্জত ঋণ গ্রণ ৪.৫ রক্ষ টাকা
আর্ছবরন। এ ভয় র্তর্ন র্ফআযর্ডর্ফয উৎাদনভখী কভিাংস্থান
আোং এয ে যফযাকাযী
কভিসূর্চয (র্ইর্) একজ ন ভাঠ াংগঠবকয ভাধ্যবভ র্ইর্য

উবদ্দশ্য িবকি জানবত ববয র্ফগত ২০/০২/১৯৯২ র্িোঃ তার্যবখ
‘ভথুযাপয গাাংরী াো র্ফিীন দর’ এয দস্যদ গ্রণ কবযন। দস্যদ গ্রবণয য র্তর্ন ভার্ক ১০ টাকা াবয ঞ্চয় জভা
কযবত শুরু কবযন। শু য় তাজুবরয উন্নয়বনয বথ চরা।

াবটয ব্যাগ ততর্যয প্রর্ক্ষণপ্রাপ্ত
ফতিভান ভার্ক আয় ১৮০০০ টাকা

দস্য য়ায য বভাোঃ তাজুর ইরাভ
র্ইর্য আতায় াবটয ব্যাগ ততর্যয
প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযন। প্রর্ক্ষণ গ্রবণয
ি
য ফগাচাবলয
াাার্ র্তর্ন র্ইর্
বত প্রথভ ৩০০০ টাকা ঋণ গ্রণ কবয
াবটয ব্যাগ ততর্য শু কবযন। ব্যাগ ততর্য
শুরু কযায য র্তর্ন স্থানীয়বাবফ
ফাজাযজাত কযায াাার্ র্ইর্য
কারুগৃব যফযা শুরু কবযন। এযয
আয তাঁবক র্ছবন র্পবয তাকাবত য়র্ন।
াবটয ব্যাগ ততর্যয ভাধ্যবভ ঘটিবয়বছন
তাঁয দার্যদ্রয ভৄর্ি। ফতিভাবন র্তর্ন াবটয
ততর্য র্ফর্বন্ন যকবভয ব্যাগ ঢাকায়
ব্র্যাবকয
আোং
রীড়য়
বন্টাবয
প্রদিনী
বভাোঃ তাজুর ইরাভ
র্নয়র্ভতবাবফ যফযা কবয আবছন।
জনাফ বভাোঃ তাজুর ইরাবভয ফতিভান ভার্ক গে আয় প্রায় ১৮,০০০ টাকা। র্ইর্য আতায় ফতিভাবন তাঁয জভাৃষত
ঞ্চবয়য র্যভাণ ১১১০০ টাকা। র্ইর্য দস্য য়ায য র্তর্ন র্ফশুি ার্ন ান, স্যর্নবটন, দরীয় গর্তীরতা, বজোয
উন্নয়ন  ার্যফার্যক আইন র্ফর্বন্ন র্ফলবয় বচতনতা বৃর্িভরক প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন। র্ইর্ বত র্ফর্বন্ন ভবয় তাঁয
ফ িবভাট গৃীত ঋবণয র্যভাণ ৪.৫০ রক্ষ টাকা। র্তর্ন র্নয়র্ভতবাবফ তাঁয র্নকট ানা কর ঋণ র্যবাধ কবযবছন। তাঁয
এই পরতায জন্য র্ইর্ - র্ফআযর্ডর্ফ অর্প বত র্প্র- গ্রাজুবয়ট দস্য র্ববফ স্বীৃষর্ত প্রদান কযা বয়বছ।
ফতিভাবন র্তর্ন াভার্জকবাবফ সুর্যর্চত এফাং কর াভার্জক কভিকা অাং গ্রণ কবযন। জনাফ তাজুর ইরাভ এখন
িানবদয র্নয়র্ভত স্কুবর াঠান, স্বাস্থযেত ায়খানা ব্যফায কবযন। তাঁয ভবত র্ইর্য ভাধ্যবভ ঠিক র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ,
ব্যফা শুরুয অথ ি  উৎার্দত ে ফাজাযজাত কযায সুবমাগ তাঁয পরতায অন্যতভ কাযণ। র্তর্ন ফতিভাবন তাঁয ব্যফাবক
আবযা ফে কযায ভাধ্যবভ উৎাদন বৃর্িয স্বপ্ন বদখবছন। এবত স্থানীয় ভানুবলয কভিাংস্থাবনয াাার্ তাঁয আয় বৃর্ি াবফ।
রীড়ভউন্নর্তয জন্য র্ফআযর্ডর্ফয প্রর্ত র্তর্ন ৃষতজ্ঞতা প্রকা উিবযািয ভর্ি কাভনা কবযন।
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৩.৭

ৃষর্ল প্রভের্ি উন্নয়বন বচ ব্যফস্থানা



ল্লী উন্নয়বন ‘কুর্ভল্লা ভবডর’ এয প্রধান চাযটি উাদাবনয ভবধ্য বচ কাম িরীড়ভ
অন্যতভ। র্ফআযর্ডর্ফয সূচনারগ্ন বথবকই অর্ধক পর উৎাদবনয রবক্ষয
তৎকারীন ফ িাদৄর্নক ৃষর্ল প্রভের্ি র্নবিয চালাফাদ ির্তয প্রচরবনয জন্য
ৃষলক ভফায় র্ভর্তয ভাধ্যবভ ৃষলকবদয াংগঠিত কবয র্ফএর্ডর্, ব্যাাংক 
র্ফআযর্ডর্ফয বম থ প্রবচষ্টায় ৃষলকবদয ভাবঝ বচমে র্ফতযণ
। এবক্ষবত্র
র্ফআযর্ডর্ফ ৃষলকবদয াংগঠিত কযায ভাধ্যবভ বচমে গ্রবন
কবয র্ফএর্ডর্ 
ব্যাাংবকয ভবধ্য াংবমাবগয াবথ াবথ ভাঠম িাবয়য বচমবেয র্যচারনায় ভর
অনুঘটবকয ভূর্ভকা ারন কবয। ব্যাাংক র্ফআযর্ডর্ফয বম থ চুর্িয ভাধ্যবভয
িার্দত ব্যাাংর্কাং র্যকল্পনা বভাতাবফক র্ফআযর্ডর্ফ র্নয়র্েত ইউর্র্এ গুবরাবত
ব্যাাংক বচমে খাবত বভয়াদী ঋণ
কবয। র্ফতযণৃষত বচমবেয ভাধ্যবভ
বদবয র্ফপর র্যভাণ এরাকা চালাফাবদয আতায় র্নবয় আব। আর্
 নব্বই দবক র্ফআযর্ডর্ফ বচমে ঋবণয ভাধ্যবভ ভফায়ী ৃষলকবদয বচমে
র্ফতযণ কবয ৃষর্ল উৎাদবন র্ফিফ ঘটায়।
ষ দবকয শুরুয র্দবক যকায
গর্তীর কযায রবক্ষয বচমে ফাজাযজাতকযণ বফযকার্য
খাবতয জন্য উেুি কবয বদয়। এয পবর র্ফআযর্ডর্ফ-র্ফএর্ডর্-ব্যাাংক এয র্ের্রত উবদ্যাবগ বচমে র্ফতযণ কাম িরীড়ভ
প্রর্তবমার্গতায ভৄবখাভৄর্খ য়ায় র্ফআযর্ডর্ফয বচমে র্ফতযণ কাম িরীড়ভ র্স্তর্ভত বয় বে। জুন ২০১৬ ম িি বচ
ম্প্রাযণভরক কাম িরীড়বভয আতায়
বভাট ৩৫৫২৮৮টি
। র্ফতযণৃষত
গবীয
নরকূ ১৮৩৬০টি, অগবীয নরকূ ৪৪৫২৩টি, র্িচার্রত াি ১৯৪০৫টি এফাং স্তচার্রত াি ২৭৩০০০ টি । এছাো
বচমে খাবত বভাট র্ফযণৃষত ঋবণয র্যভাণ ২১০৭৮.৩৭ বকাটি টাকা।
দীঘ ির্দন ব্যফাবযয পবর অবনক নরকূ অবকবজা বয় মায়। পবর অবকবজা
নরকূবয ভবধ্য বভযাভতবমাগ্য নরকূগুবরাবক চর কযায রক্ষয র্ফআযর্ডর্ফ র্ফগত ১০ বপবুয়ার্য ২০১৩ ‘বচ ম্প্রাযণ’
ীল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন শুরু কবয। উি প্রকবল্পয আতায় ২০টি বজরায ৬১ টি উবজরায় র্ফআযর্ডর্ফভূি ৫২৪ টি
অচর/অবকবজা র্কন্তু বভযাভত বমাগ্য গবীয নরকূ বভযাভত কবয চরকযণ  বচ এরাকা বৃর্িয ভাধ্যবভ ৃষর্ল উৎাদন বৃর্ি
কবয দার্যদ্রয র্ফবভাচন কযা বফ। প্রকবল্পয আতায় বভাট চরৃষত গবীয নরকূবয াংখ্যা ৩০০টি।
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৩.৮

র্ফণন াংবমাগ সৃর্ষ্ট

র্ফ

আযর্ডর্ফ উকাবযববাগী
দস্যবদয উৎার্দত বেয
মথামথ ভান র্নর্িত কযা,
াংযক্ষণ, উৎাদবকয  ববািায
ন্যায্যভল্য প্রার্প্তয জন্য র্ফণন
াংবমাগ কাম িরীড়ভ র্যচারনা কবয।
ে াংযক্ষবণয জন্য র্ফআযর্ডর্ফয
র্ফর্বন্ন অফলুপ্ত প্রকবল্পয আতায়
র্নর্ভিত ১৬৮টি গুদাভঘয যবয়বছ।
এছাো কারুল্লী, কারুগৃ, ার্ি,
ল্লী ফাজায ব্রাে নাবভ ৮টি প্রদিনী
 র্ফরীড়য় বকন্দ্র যবয়বছ।

র্ফআযর্ডর্ফয র্নজস্ব ব্যফস্থানায় র্যচার্রত উবল্লখবমাগ্য প্রদিনী কাভ বরস্ বন্টায র্যর্চর্ত
৩.৮.১ কারুল্লী

‘কারুল্লী’ দার্যদ্রয দূযীকযবণ র্ফআযর্ডর্ফয একটি ব্যর্তরীড়ভধভী কাম িরীড়ভ। প্রৃষতবক্ষ এটি গ্রাবভয অায়  র্ফিীন দস্যবদয
উৎার্দত র্ফর্বন্ন ধযবনয র্ল্প  অন্যান্য বেয র্ফরীড়য়  প্রদিনী বকন্দ্র। ১৯৮৯ াবরয এর্প্রর ভাব র্ফআযর্ডর্ফয উবদ্যাবগ
জাান বাযীজ বকাঅাবযন বরার্ন্টয়াব িয (বজর্র্ব) কার্যগযী  আর্থ িক ায়তায় প্রর্তর্ষ্ঠত য় কারুল্লী। করুল্লীয প্রধান
উবদ্দশ্য বরা র্ফআযর্ডর্ফয সুর্ফধাববাগী এফাং অায়  র্ফিীন বগাষ্ঠীবক প্রর্ক্ষবণ ভাধ্যবভ অর্জিত দক্ষতা কাবজ রার্গবয় র্ফর্বন্ন
ে উৎাদন এফাং তা বদর্  আিজিার্তক ফাজাবয র্ফণন সুর্ফধা প্রদাবন ায়তা কযা। ফতিভাবন র্ফআযর্ডর্ফয প্রধান
কাম িারয় ল্লী বফন, ৫, কাযান ফাজায, ঢাকায় কারুল্লীয একটি প্রদিনী  র্ফরীড়য়বকন্দ্র যবয়বছ। প্রদিনী  র্ফরীড়য়বকন্দ্র ছাো
karupalli.brdb.gov.bd ই-কভিা াইবটয ভধ্যবভ কারুল্লীয ে র্ফরীড়য় কযা য়।
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৩.৮.২ ল্লী ফাজায

র্ফআযর্ডর্ফ ফাস্তফায়নাধীন দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য ভর্িত ল্লী কভিাংস্থান ায়তা (ইবযবা) প্রকল্পটি ফতিভান যকাবযয অগ্রার্ধকায প্রাপ্ত একটি প্রকল্প। প্রকবল্পয
আতায় গ্রাভীণ নাযীবদয উৎার্দত বেয ন্যায্যভল্য প্রার্প্ত র্নর্িতকযবণয রবক্ষয ‘ল্লী ফাজায’ ব্রাে নাবভ ঢাকা, খুরনা  মবাবয ০৩ (র্তন) টি বরস্ বন্টায
স্থান কযা বয়বছ। বরস্ বন্টাযভ প্রকবল্প র্নবয়ার্জত কভিচার্যবদয ভাধ্যবভ র্যচার্রত য়। একইাবথ ফতিভান ভবয় অনরাইন ভাবকিটিাং জনর্প্রয় য়ায়
প্রকবল্পয ই-কভা ি াইট; www.pallibazar.com.bd চালু কযা বয়বছ। ল্লী ফাজাবয বম কর ে র্ফরীড়য় কযা য় বগুর্র বরা - নকর্ কাঁথা, বফড

কবায, াবতয কাবজয র্ির্চ, ােী, াঞ্জাফী, পতুয়া, র্শুবদয র্ফর্বন্ন ধযবন বাাক, কুন কবায, য়ারবভট, াটজাত দ্রব্য, বার্চ এফাং উৎফ ফা
ঋতুবববদ নানা ধযবনয ার পযাবনয বালাক।

৩.৮.৩ উদকর্নক প্রকবল্পয প্রদিনী  র্ফরীড়য় বকন্দ্র

উদকর্নক প্রকবল্পয আতায় প্রর্ক্ষণপ্রাপ্ত উকাযববাগীবদয উৎার্দত র্ফর্বন্ন ধযবণয স্তর্ল্প, ৃষর্ল-অৃষর্ল বেয র্ফরীড়য়  প্রদিনীয
জন্য যাংপয বজরায় প্রদিনী কাভ র্ফরীড়য় বকন্দ্রটি প্রর্তর্ষ্ঠত য়। বকন্দ্রটিয ভাধ্যবভ প্রকল্প এরাকায ৫ টি বজরায ৩৫ টি উবজরায
দস্যবদয ন্যায্যভবল্য কাঁচাভার যফযা এফাং উকাযববাগীবদয উৎার্দত েভ প্রদিনী  র্ফরীড়য় র্নর্িত কযা য়। র্ফরীড়য়বকন্দ্র
ছাো েভ প্রকবল্পয ই-কভা ি াইবটয ভাধ্যবভ র্ফরীড়য় কযা য়। উদকর্নক প্রকবল্পয প্রদিনী  র্ফরীড়য় বকবন্দ্রয প্রধান েভ
বরা - নকর্ কাঁথা  নকর্ টুর্, নকর্ বফড কাবায, কুন কাবায, াটজাত ে, গনা াভগ্রী, যাংপবযয প্রর্ি তযর্ঞ্জ, জাভা,
াঞ্চাফী, ব্যাগ, ার্ে, র্ফর্বন্ন উৎফ এফাং ঋতুবববদ নানা ধযবণয ার পযাাবনয বাাক প্রভৃর্ত।
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৩.৯ গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা উন্নয়ন  াংস্কায

গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা র্নভিাণ  াংস্কায কাম িরীড়
র্ফআযর্ডর্ফয গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা র্নভিাণ  াংস্কায কাম িরীড়ভ অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন ধাযণায উয প্রর্তর্ষ্ঠত র্রাংক
ভবডর ির্তবত িার্দত র্আযর্ডর্-৩ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ িন্ন কযা বয় থাবক। র্রাংক ভবডর ির্তবত ল্লী অঞ্চবর গ্রাভ
উন্নয়ন কর্ভটি (র্জর্) গঠন কযা য়। ২০ বথবক ৩০ দস্য র্ফর্ষ্ট এ কর্ভটি প্রর্ত ভাব গ্রাবভ ফব বা কবযন। এ বায় গ্রাবভয
উন্নয়ন াংর্িষ্ট কর ভস্যা র্নবয় আবরাচনা কযা য়। আবরাচনায বপ্রর্ক্ষবত র্ফর্বন্ন উন্নয়ন কভিকাবণ্ডয (র্স্কভ) প্রস্তাফ ততর্য কবয
ইউর্নয়ন ম িাবয় ইউর্নয়ন ভিয় বায় (ইউর্র্এভ) উস্থান কযা য়। ইউর্র্এভএ অনুবভার্দত বর গ্রাবভয উন্নয়নভরক
কভিকাণ্ড ফাস্তফায়ন কযা য়। এ কর র্স্কভ ফাস্তফায়বনয বক্ষবত্র (র্তন) ধযবনয উৎ বথবক ব্যয় র্নফ িা কযা য়। র্স্কবভয বভাট
ব্যবয়য ৭০% (অনর্ধক ৭০,০০০) টাকা প্রকল্প বথবক, ২০% াংর্িষ্ট গ্রাবভয উকাযববাগী জনগণ এফাং ১০% াংর্িষ্ট ইউর্নয়ন
র্যলবদয তর্ফর বথবক প্রদান কযা য়। এ ির্তবত র্স্কভ ফাস্তফায়ন কযা বর যকাবযয কভ টাকায় অবনক বফর্ উন্নয়ন কযা
ম্ভফ য় এফাং উন্নয়ন প্রর্রীড়য়ায় জনগবণয প্রতযক্ষ অাংগ্রণ থাবক ভবভি প্রকবল্পয র্দ্বতীয় ম িাবয়য ভল্যায়ন প্রর্তবফদবন উবল্লখ
কযা বয়বছ। র্আযর্ডর্-৩ এয আতায় ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয এ ধযবনয ৬৩টি ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা র্নভিাণ  াংস্কাযভরক
র্স্কভ ফাস্তফায়ন কযা য়। ইতোঃপূবফ ি র্আযর্ডর্-২ এয আতায় বভাট ২৮১০ টি র্স্কভ ফাস্তফায়ন কযা য়।

47

গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা উন্নয়ন  াংস্কায কাম িরীড়বভয

য়

৩.১০

ম্প্রাযণ কাম িরীড়ভ

র্ফ



আযর্ডর্ফভুি দস্যবদয জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বন আয়বৃর্িভরক কভিকাণ্ড র্যচারনায াাার্ র্ফর্বন্ন
প্রকল্প/কভিসূর্চয আতায় ম্প্রাযণভরক কাম িরীড়ভ র্যচার্রত বচ্ছ। ম্প্রাযণভরক কাম িরীড়বভয ভবধ্য যবয়বছ
বৃক্ষবযাণ, ভৎস্য চাল, উন্নত চুল্লী স্থান, জরাফি ায়খানা স্থান, শুার্খয টিকাদান  র্ফর্বন্ন াভার্জক
বচতনাভরক কভিকাণ্ড।

১৫০৯৫৪২

২০১৫-২০১৬
৪৫৭১.২৩

২০১৫-২০১৬

ভাবছয বানা
র্ফতযণ

১৯.৪০

৩২১৩.৬৭ রক্ষ

২০১৫-২০১৬

শুার্খয
টিকাদান

২.৯৮ রক্ষ

৪৯৫২৭৪

২০১৫-২০১৬

উন্নত চুল্লী
স্থান

৮৮৯

২০৭৬৭৯৮

২০১৫-২০১৬

জরাফি
ায়খানা স্থান

৩৮০৯০

২৩০০.৪৯

৫০.৩৮ রক্ষ

২০১৫-২০১৬

বৃক্ষবযাণ

ম িরীড়ভ

৪৩৮

জুন ২০১৬ ম িি
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৩.১১ নাযী ক্ষভতায়বন র্ফআযর্ডর্ফ
নাযীযা ভেগ ভেগ ধবয বার্লত, ফর্ঞ্চত  অফবর্রত বয় আবছ। র্ফেব্যাী র্ফবল কবয বশ্রণী, ধভি, ভাজ, র্ক্ষা, দক্ষতা এক কথায় কর
বক্ষবত্র নাযী পরুবলয ভবধ্য অভতা যবয়বছ। নাযী াংাবযয কর কাজ কবয র্কন্তু র্িাি বনয় পরুল। ফাস্তর্ফক অবথ ি ভাজ  বদ গঠবন
তাঁবক িৃি কযা য় না। ফযঞ্চ র্িাি গ্রবণয কর বক্ষবত্র তাঁবদয প্রর্ত তফভলাভরক আচযণ, অফভল্যায়ন  ফর্ঞ্চত কযা বচ্ছ।
তফলাভরক আইন, াভার্জক  যােীয় কাঠাবভায জন্য নাযীযা তাঁবদয অর্ধকায আদাবয়য অনুীরবন ফাধাগ্রস্থ বচ্ছ। অথচ নাযী পরুবলয
ভবধ্য ভতা আনয়ন াভার্জক ন্যায়র্ফচায প্রর্তষ্ঠা াভার্জক উন্নয়ন  গনতার্েক ভল্যবফাধ অনুীরবনয পূফ িতি।
ক্ষভতায়ন এভন একটি ির্ত মা ভাবজয র্ফর্বন্ন বক্ষবত্র বমভনোঃ াভার্জক,
আথ িননর্তক ফা যাজননর্তক বক্ষবত্র ব্যর্ি ফা দবরয ক্ষভতায র্যফতিবন বাযাা
আনয়ন কবয। ক্ষভাতায়ন র্িধবযয র্নকট বথবক ক্ষভতা র্িীবনয র্নকট কবয।
তফলাভরক িদ ফন্টন, িবদয উয র্নয়েনীনতা, নাযীয ক্ষভতায অফস্থানবক
বাযাাীন কবয বতাবর। সুতাযাাং ঐ কর বক্ষবত্র নাযী পরুবলয ভবধ্য ভতা
আনয়নই ক্ষভতায়বনয অথ ি ফা ভর রক্ষয। এক কথায় আভযা ফরবত ার্য, এটা বকান
একভখী প্রর্রীড়য়া নয়, এটা র্দ্বার্ক্ষক প্রর্রীড়য়া। াংবক্ষব নাযী উন্নয়ন  ক্ষভতায়ন
ফরবত বুঝায়, নাযীয বভ র্রক অর্ধকায র্নর্িতকযণ, াাংর্ফধার্নক গ্যাযার্ন্ট
যােীয় কভিকাবেয করস্তবয তথা ার্যফার্যক, াভার্জক, যােীয়  আিজিার্তক
র্যীভায় নাযীয অাংগ্রণ  অর্ধকায র্নর্িতকযণ। প্রান, র্িাি গ্রণ এফাং
উন্নয়বনয ভর ধাযায় নাযীবক িৃি কযায রবক্ষয ১৯৭২ াবর ফঙ্গফন্দু বখ
ভৄর্জবুয যভান কর্তিক প্রথভ দবক্ষ গৃীত য়। এরবক্ষয র্ফআযর্ডর্ফয নাযীবদয
আথ িাভার্জক অফস্থায উন্নয়ন  ক্ষভতায়বন র্ফর্বন্ন কভিসূর্চ ফাস্তাফায়ন কযবছ।
র্ফআযর্ডর্ফ ১৯৭৫ ার বথবক ফ িপ্রথভ নাযীবদয ফ িবক্ষবত্র অাং গ্রণ এফাং তাঁবদয
বাগ্য উন্নয়বনয জন্য ভর্রা উন্নয়ন কভিসূর্চ (ভউ) চালু কবয। প্রথভ ম িাবয় ১৩০ টি
উবজরায় এ প্রকল্পটি ফাস্তফার্য়ত য়। এ প্রকল্পটিয উবদ্দশ্য বরা ফাাংরায সুর্ফধা ফর্ঞ্চত ভর্রাবদয আথ ি াভার্জক উন্নয়বন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা
যাখবত যাভি প্রদান  আর্থ িক বাবফ স্বাফরম্বী কযা।
নাযী উন্নয়বনয ভাধ্যবভ দার্যদ্র র্ফবভাচবন ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি পরুলবদয াাার্ ল্লী এরাকায অায়, দোঃস্, র্ফধফা, এর্তভ,
দার্যদ্র র্ফীন নাযীবদয আনুষ্ঠার্নক/অনানুষ্ঠার্নক দরভুি কবয তাঁবদযবক আয়বৃর্িভরক কভিকাে প্রর্ক্ষণ  ঞ্চয় জভায ভাধ্যবভ র্নজস্ব
পর্ুঁ জ গঠবন ায়তা কযা, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কযায পবর তাযা উাজিনভখী নানা কভিকাে র্যচারনা কবয অথ িননর্তকবাবফ স্বাফরম্বী বচ্ছ।
র্ফআযর্ডর্ফ গ্রাভীণ নাযীবদয র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ র্দবয় তাঁবদযবক কভিভৄখী  আত্মর্ন িবযীর কবয তুরবছ। পবর একর নাযী র্যফায 
ভাবজয র্ফর্বন্ন বক্ষবত্র গুরুত্বপূণ ভূর্ভকা ারন কযবছ।
র্ফআযর্ডর্ফ নাযীবদযবক প্রৃষত ক্ষভতায়ন র্নর্িত
কযায জন্য র্রঙ্গ তফলা হ্রা, আথ ি-াভার্জক
ক্ষভতা বৃর্ি, িবদয অর্ধকায যক্ষা, আত্মকভিাংস্থান সৃর্ষ্ট, জীফনমাত্রায গুনগত ভান উন্নয়ন,
ভানফ িদ উন্নয়ন, র্যবফ াংযক্ষণ, বচতনতা
বৃর্ি ফ ির্য নাযীবদয ার্ফ িক উন্নয়বনয জন্য র্যবফ
সৃর্ষ্ট এফাং নাযীবদয প্রতাক্ষ/বযাক্ষবাবফ দার্যদ্রয
র্ফবভাচন কভিকাবে িৃি কযবত ইবযবা,
গ্রাভউকক, ভর্ফবকউ, দউ ইতযার্দ র্ফর্বন্ন
প্রকল্প/কভ ির্চ প্রণয়ন  ফাস্তফায়বন র্ফআযর্ডর্ফ
কাম িকযী দবক্ষ গ্রণ কযবছ। আয়ফধ িনভরক
কাম িরীড়ভ বমভন ফতফােীবত াক-ফর্জ 
পরভৄবরয চাল, বফত  ফাঁবয কাজ, গরু
বভাটাতাজাকযণ, ছাগর ারন, াঁ-ভৄযগী  কবুতয
ারন, ভৎর্ল্প, তাঁতর্ল্প, র্চো-ভৄর্ে বাজা ইতযার্দ
বভাফাইর বভযাভত প্রর্ক্ষণ
কাম িরীড়বভয উয র্ফআযর্ডর্ফ প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয
তাঁবদয দক্ষ, কভিঠ  দার্য়ত্বীর র্ববফ গবে তুরবত ায়তা কযবছ। এফ প্রকল্প/কভিসূর্চয ভাধ্যবভ ল্লীয সুর্ফধা ফর্ঞ্চত ভর্রাযা আজ
আত্মর্নবিযীর বয়বছ এফাং দার্যদ্রয র্ফবভাচন অবনকাাং কবভবছ।
র্ফআযর্ডর্ফয ভর্রা উন্নয়ন কাম িরীড়বভয আতায় যকাবযয র্যকল্পনায াবথ াভঞ্জস্য বযবখ নাযী স্বাস্থযর্ক্ষা, ভার্তকারীন স্বাস্থয র্যচ িমা,
নাযীয স্বাস্থয উন্নয়ন র্ফলয়ক বফা, র্যফায র্যকল্পনা বফা, ফাল্য র্ফফা বযাধ, নাযী র্নম িাতন বযাধ, বম তুক প্রথা র্ন িভর, ঠিক ভবয় িান
বনয়া, বৃক্ষবযাণ  স্যার্নবটন ইতযার্দ িিবক বচতনতাভরক প্রর্ক্ষণ প্রদান ছাো ভর্রাবদয ফােীবত ফব আয়বৃর্িভরক প্রর্ক্ষণ
প্রদান কযা য়। তবফ ভবয়য াবথ াবথ এয র্যফতিন ঘবটবছ। ফতিভাবন র্ফআযর্ডর্ফ ভর্রাবদয প্রথাগত প্রর্ক্ষবণয াাার্
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ববাবকনার  কার্যগযী প্রর্ক্ষণ, কভিাংস্থাবনয জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ (র্ফবদগাভী নাযীবদয জন্য), বৃর্িকবল্প যাভি  বমার্গতা
কবয মাবচ্ছ। জুন ২০১৬ ার ম িি র্ফআযর্ডর্ফ ২৪.২৬ রক্ষ গ্রাভীণ ভর্রাবক ৮০৭৬০ টি র্ভর্ত/দবরয ভাধ্যবভ াংগঠিত কবয র্ফর্বন্ন
প্রকায বফা প্রদান কবয মাবচ্ছ। এভবয় র্ফআযর্ডর্ফয ভর্রা দস্যবদয বয়ায-ঞ্চয় জভায ভাধ্যবভ ভরধন গঠবনয র্যভাণ ৩৪৭.৩৩
এফাং ভ
কভিকাবণ্ড র্ফর্নবয়াবগয জন্য ভর্রাবদয র্ফযীবত র্ফতযণৃষত ঋবণয র্যভাণ ৭৩২৫.১০ বকাটি
টাকা।
একটি বদবয নাযী ভাজবক িাদৎদ বযবখ বদবয আথ ি াভার্জক উন্নয়ন বকানবাবফই ম্ভফ নয়। নাযীবদয উন্নয়বন ফতিভান যকায বম
কাম িকাযী দবক্ষ গ্রণ কযবছ বমভনোঃ কর স্তবয নাযী উন্নয়বনয রক্ষয র্নধ িাযণ, স্থানীয় যকায  জাতীয় ম িাবয় নাযীবদয প্রর্তর্নর্ধত্ব
বৃর্িকযণ, বচতনতা সৃর্ষ্ট  বজোয র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ, নাযীয ায়তা এফাং বফা দান প্রভৃর্ত মা র্তযই প্রাংনীয়। যকাবযয াাার্
র্ফআযর্ডর্ফ নাযীবদয উন্নয়বন দার্যদ্রয র্ফবভাচবন র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। র্ফগত াঁচ ফছবয নাযীযা অবনকদূয এর্গবয়বছ অথ িননর্তক
বক্ষবত্র তাঁবদয অফদান বফবেবছ। ৃষর্ল, ক্ষুদ্র কুটিয র্ল্প, বভাটযাইবকর বভযাভত, গার্েচরনা, কর্িউটায প্রর্ক্ষণ  াভার্জক ফনায়ন ফা
বৃক্ষবযাবণয র্দবক নাযীবক আবযা বফী উৎার্ত কযবত এফাং নাযীবদযবক র্নবজয াবয় দাোঁবনায জন্য আদৄর্নক করা বক র  তথ্য
প্রভের্িয বক্ষবত্র নাযীবদযবক িৃি কযায বচষ্টা অব্যাত যাখবছ। শুদৄ তাই নয় নাযীবদয বনর্তত্ব র্ফকাব র্ফআযর্ডর্ফ শুরু বথবকই কাম িরীড়ভ
চার্রবয় মাবচ্ছ। ফতিভান যকাবযয আভবর স্থানীয় যকায র্নফ িাচবন নাযীবদয অাং গ্রণ র্ফআযর্ডর্ফয অফদান অনস্বীকাম ি। ভফায়ী নাযী
বনত্রীযাই স্থানীয় যকাবযয র্ফর্বন্ন বদ র্নফ িার্চত বয় উন্নয়নভরক কভিকাবে অফদান যাখবছ।

ভবনায়াযা
টা

- পর নাযী উবদ্যািা

।
‘

এবকফাবযই
। দার্যবদ্রয
’

তাযা

।

।

 বফাতাভ ততর্যয প্রর্ক্ষণ গ্রণ
 ে যফযাকাযীোঃ কারুল্লী,
,
,
 কভিাংস্থান সৃর্ষ্ট ৮ জন

,

 ভার্ক গে আয় ৬০০০০ টাকা

১৯৮৬
কভিসূর্চয আতায় গ্রাবভ ২০
‘ ফ ি এনাবয়তপয ভর্রা ভফায় র্ভর্ত’ গঠন কবযন। র্ভর্তয বযর্জবেন নম্বয ৪৮
২৪ ০৪ ১৯৮৯ । র্ভর্ত গঠবনয য র্তর্ন র্নয়র্ভত উঠান তফঠবক
বমাগদান  ঞ্চয় জভা কযবত থাবকন। দস্য য়ায য র্ফআযর্ডর্ফ বত
১০০০
বণয ভাধ্যবভ
ভ
কযা শুরু কবযন। ভ
থ ি র্দবয় র্নয়র্ভত র্কর্স্তবত ঋণ র্যবাধ কবযন। র্কন্তু দার্যবদ্রয বফোজার বথবক বফর্যবয় আবত াবযর্ন।
১৯৯১ র্িোঃ জাানী অথ িায়বন র্ফআযর্ডর্ফয উবদ্যাবগ ‘টাঙ্গাইর ভর্রা প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট’ এ নার্যবকবরয বখার র্দবয় বফাতাভ ততর্যয উয র্তর্ন প্রর্ক্ষণ গ্রণ
কবযন। অতয র্ফআযর্ডর্ফ বথবক র্ভর্তয ভাধ্যবভ ৫০০০ কবয বফাতাভ ততর্য শুরু কবযন।
তকযবণয
।
য
।
ষ র্তর্ন
র্ফআযর্ডর্ফয
।
উবজরা
র্ফআযর্ডর্ফয কারুল্লীয
।
ভ
কারুল্লীবত

।
।

পয়ের

অচিম

কযবছন

পালাপাচল
কভিাংস্থাবনয ব্যফস্থা কবযবছন।
ৈতমায়ি

। এযয
র্নয়র্ভতবাবফ
ততর্য
বৈচিত্র চিয়ে আয়েি
বৈচর
- বৈচর
কারুপল্লী
ও
েম্প্রচৈ চৈচি
বৈচরর
ক্রে কয়রয়েি। কাযখানায কাঁচাভার
যা চৈচি
চিয়েয়ৈ ক্রে কয়রি। মূধি চিয়েৈ
ব্যৈিার কয়রয়েি।
বৈাৈাম বৈচরর কারখািাে ৈৈতমায়ি
মত
োড়াও েচমচৈর

বৈগয়মর মাচেক গড় আে ৬০,০০০ টাকা। পর্ তকু
কয়রি।

পচরৈয়ৈত ময়িাোরা বৈগম

বৈচর
মূধি ও েিয়যাচগৈার

চৈআরচিচৈর
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৩.১২ র্ফআযর্ডর্ফ  আইর্টি

২

০০৯ াবর জাতীয় দার্যদ্র ায হ্রা বক রবত্র (NSAPR) ফাাংরাবদবয উন্নয়বন ফ িার্ধক গুরুত্বপ্রাপ্ত অনুঘটক বরা
আইর্টি। ল্লী এরাকায অনগ্রয জনবগাষ্ঠীয উন্নয়বন আইর্টিবক অন্যতভ ায়ক (Tool) র্ববফ গে কবয ২০২১
াবরয ভবধ্য ফাাংরাবদবক ভধ্যভ আবয়য বদব র্যণত কযায বক্ষবত্র 'র্বন-২০২১'  'র্ডর্জটার ফাাংরাবদ' এয কভির্যকল্পনাভ র্ফবফচনায় র্নবয় র্ফআযর্ডর্ফয উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়ন কযা বয়বছ। বফা প্রদান ির্তয উন্নয়নাধবনয ভাধ্যবভ
দার্যদ্রয হ্রা  ল্লী এরাকায় ফফাযত পরুল  ভর্রাবদয বাবগ্যান্নয়বন র্ফআযর্ডর্ফ আর্ফ িবাবফই আইর্টিবক অন্যতভ
ার্তয়ায র্ববফ গ্রণ কবয। ল্লী এরাকায র্তণভর ম িাবয়য বনর্তবত্বয র্ফকাব উৎা প্রদান এফাং সুান প্রর্তষ্ঠা  দার্যদ্রয
হ্রাবয বক্ষবত্র ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’ এয বক রত্র অনুমায়ী র্ফআযর্ডর্ফয কভিকাবণ্ড আইর্টিয প্রবয়াগ উবল্লখবমাগ্য। ২০১০
াবর ভেগ্মর্যচারক (আযইএভ) এয বনর্তবত্ব র্ফআযর্ডর্ফয আইর্টি বর গঠন কযা য় এফাং বপ্রাগ্রার্ভাং াখায ভাধ্যবভ এ
ববরয কাম িরীড়ভ র্যচার্রত বচ্ছ। এ বর যকাবযয আইর্টি নীর্তভারা-২০১৫ এয রক্ষযভাত্রা অজিবন র্ফআযর্ডর্ফয আইর্টি
নীর্ত, বক র  রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযণ কবয থাবক।
৩.১২.১ র্ফআযর্ডর্ফয উন্নয়ন প্রবচষ্টায় আইর্টিয প্রবাফ
এটা প্রতযার্ত বম ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’ এয র্বনভ ফাস্তফার্য়ত বর ২০২১ াবরয ভবধ্য ফাাংরাবদ ভধ্যভ আবয়য বদব
র্যণত বফ। পবর বদবয কর নাগর্যক ভতা র্বর্িক উন্নয়বনয বক্ষবত্র ভবাবফ ক্ষভতাফান বত াযবফ। র্ফআযর্ডর্ফয
আইর্টি নীর্তয কাযবণ ল্লী এরাকায জনগবণয আথ ি-াভার্জক উন্নয়বনয জন্য কর উবদ্যাবগ আদৄর্নক করাবক র প্রবয়াগ
কযা ম্ভফ বয়বছ। পবর র্ফআযর্ডর্ফ দ্রুত, কভ খযবচ এফাং কভ র্বর্জবট গুণগতভাবনয বফা প্রদাবনয ভাধ্যবভ ল্লী এরাকায
ভানুবলয জীফনমাত্রায গুণগত ভাবন র্যফতিন আনবত ক্ষভ বয়বছ।
৩.১২.২ র্ডর্জটার র্ফআযর্ডর্ফয বক রগত অগ্রার্ধকাবযয বক্ষত্রভ  অগ্রগর্ত
(ক) আইর্টি প্রর্ক্ষণ
র্ফআযর্ডর্ফ কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয আইর্টি প্রর্ক্ষবণয র্ফলবয়
অগ্রার্ধকায প্রদান কবয আবছ। ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয ১২০ জন
কভিকতিা/কভিচার্যবক কর্িউটায ব্যফায,
৪০ জন
কভিকতিা/কভিচার্যবক ই-পাইর র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।
এয াাার্ ২৫০ জন কভিকতিা/কভিচার্যবক ফাাংরা ইউর্নবকাড
 র্নকল পন্ট ব্যফায এফাং র্ফর্বন্ন বভ র্রক প্রর্ক্ষবণ ২০৯ জন
কভিকতিা/কভিচার্যবক আইর্টি (কর্িউটায র্যচারনা) র্ফলবয়
প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। এছাো র্ফর্বন্ন প্রকল্প/কভিসূর্চয
আতায় সুর্ফধাববাগীবদয কর্িউটায র্যচারনা, বভাফাইর 
কর্িউটায বভযাভত র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।


(খ) ব্রডব্যাে ইন্টাযবনট  বটার র্ে আইর্ বটর্রবপান াংবমাগ
র্ফআযর্ডর্ফয দযদপ্তবয য়াই-পাই (Wi-Fi) প্রভের্িয সুর্ফধা ১৮ এভর্ফর্এ গর্ত িন্ন ব্রডব্যাে ইন্টাযবনট াংবমাগ চালু
এফাং কর বজরা  উবজরাদপ্তবয ব্রডব্যাে ইন্টাযবনট াংবমাগ চালু কযা বয়বছ। এছাো গুরুত্বপূণ ি দপ্তয/াংস্থায াবথ যার্য
বমাগাবমাগ ব্যফস্থা গবে বতারায জন্য ০৩ টি বটার র্ে আইর্ বটর্রবপান াংবমাগ স্থান কযা বয়বছ।
(গ) বয়ফাইট  ই-বভইর
র্ফআযর্ডর্ফয কর কাম িরীড়ভ জনেুবখ প্রকাবয িাটপভি র্ববফ
একটি Interactive বয়ফাইট (www.brdb.gov.bd)
চালু আবছ। বদবয ভানুবলয আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন াংরীড়াি কর
প্রকায বভ র্রক তথ্য, র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়ভ  নাগর্যক বফা
াংরীড়াি তথ্য, দাপ্তর্যক াংফাদ  অর্প আবদভ, প্রবয়াজনীয়
পযভ, প্রকল্প ফাস্তফায়ন নীর্তভারা ইতযার্দ বয়ফাইবট প্রকা
কযা বয়বছ। র্ফআযর্ডর্ফয বয়ফাইবটয ফতিভান বটভবিট
র্যফতিন কবয নতুন বয়ফ বাট িার ততর্য  ন্যানার বয়ফ
বাট িাবর ভেি কযায কাজ চরভান আবছ। এছাো র্ফআযর্ডর্ফয
৪৭৯টি উবজরা  ৬৪টি বজরাদপ্তবযয বয়ফ বাট িার ন্যানার
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বয়ফ বাট িাবর ভেি কযা বয়বছ। জ ইবরকের্নক বমাগাবমাবগয রবক্ষয র্ফআযর্ডর্ফয দযদপ্তয, বজরা  উবজরা
দপ্তযভবয জন্য ৭৫০টি অর্পর্য়ার বয়ফবভইর (বমভন: ddprog.brdb.gov.bd) ব্যফায কযা বচ্ছ। বমবকান স্থান
বথবক র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়ভ র্ফলবয় ফা অন্য বম বকান র্ফলবয় জানা ফা ভতাভত প্রদাবনয জন্য বয়ফ াইবট কবভন্ট ফক্স ভেি
কযা বয়বছ। র্ফআযর্ডর্ফয বয়ফাইবট ফার্ল িক র্বর্জটবযয াংখ্যা প্রায় ১০ রক্ষ।
(ঘ) র্র্ডএ
র্ফআযর্ডর্ফয কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয চাকর্যকারীন কর
বযকড ি াংযক্ষবণয রবক্ষয অনরাইন র্বর্িক র্র্ডএ
পটয়যায ততর্য কযা বয়বছ। একজন কভিকতিা/কভিচার্যয
চাকর্য াংরীড়াি বযকড ি বুক র্ববফ র্র্ডএ কাজ কযবফ।
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয অনরাইন পটয়যাবয বযর্জবেন
আবফদন  পটয়যাবযয Administrator কর্তিক
অনুবভাদন াববক্ষ এ পটয়যাবয প্রবফ (Access) কযা
এফাং ব্যর্িগত/চাকর্য াংরীড়াি তথ্য এর্ি কযা মায়। উবল্লখ্য
র্র্ডএ পটয়যাবযয অর্ধকতয উন্নয়ন কাজ অব্যাত যবয়বছ।
(ঙ) এভআইএ
অনরাইন এভআইএ পটয়যায ব্যফায কবয র্ফআযর্ডর্ফয এভআইএ র্যবাটিাংি ব্যফস্থা প্রফতিণ কযা বয়বছ। এ
পটয়যাবযয ভাধ্যবভ উবজরা ম িায় বথবক অনরাইন এর্িৃষত ডাটা দযদপ্তবয প্রর্রীড়য়াকযণ এফাং আউট বার্ িাং াবিাবয এ
ডাটা াংযক্ষণ কযা য়। উবল্লখ্য এভআইএ পটয়যাবযয অর্ধকতয উন্নয়ন কাজ অব্যাত আবছ।
(চ) ার্বি বপ্রাপাইর বুক
র্ফআযর্ডর্ফয কর বফা িবকি জানবত ার্বি বপ্রাপাইর বুক ততর্য কযা বয়বছ। এবত র্ফআযর্ডর্ফয বপ্রাপাইর, নাগর্যক
বফাভবয র্যর্চর্ত  বফা প্রদান ির্ত িবকি র্ফস্তার্যত ফণ িনা কযা বয়বছ। বয়ফাইবটয
http://brdb.gov.bd/images/Demo/book_no_17_brdb.pdf র্রাংবক র্ফআযর্ডর্ফয ার্বি বপ্রাপাইর বুক এয পটকর্ ায়া
মায়। এই র্রাংবক র্গবয় বম বকউ র্ফআযর্ডর্ফয বফাভ  বফা প্রার্প্তয প্রর্রীড়য়া িবকি জানবত াবযন এফাং কভিস্থবর
জফাফর্দর্তা  স্বচ্ছতা র্নর্িতকযবণ কভিকতিা/কভিচার্যগন এ র্রাংবকয াায্য র্নবত াবযন।
(ছ) বফা প্রদান ির্ত র্জকযণ (SPS)
তথ্য  প্রভের্ি প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ দ্রুত, কভ খযবচ এফাং কভ মাতায়াবত (Visit) নাগর্যক বফা যফযা কযায রবক্ষয র্ফআযর্ডর্ফ
বফা প্রদান ির্ত র্জকযবণ কাজ কবয আবছ। বফা প্রদাবন জফাফর্দর্তা  স্বচ্ছতা র্নর্িতকযবণ এটুআই বপ্রাগ্রাবভয
বমার্গতায় ইবতাভবধ্য কভিকতিাগণ বফা ির্ত র্জকযবণ বফ র্কছু উদ্ভাফনী আইর্ডয়া (Idea) ততর্য কবযবছন। এগুবরায
ভবধ্য ‘ঋণ র্ফতযণ র্জকযণ’ আইর্ডয়াটি প্রাথর্ভকবাবফ র্নফ িাচন কবয র্ফদ্যভান ঋণ র্ফতযণ ির্তবক জ কবয দ্রুত, কভ
খযবচ এফাং কভ মাতায়াবত (TCV) ঋণ র্ফতযণ ির্ত প্রফতিবণয জন্য কাজ চরবছ।
(জ) নাগর্যক বফায় উদ্ভাফন
ভেীর্যলদ
র্ফবাগ

এটুআই
বপ্রাগ্রাবভয
বমার্গতায়
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃর্ি  উদ্ভাফনী াংস্কৃর্তবক উৎা
প্রদাবন র্ফআযর্ডর্ফয উবদ্যাগ প্রাংনীয়। নাগর্যক বফায় উদ্ভাফন কাম িরীড়বভ
গর্তীরতা আনয়বনয জন্য র্ফআযর্ডর্ফয ৭৫ জন কভিকতিাবক এটুআই
বপ্রাগ্রাবভয বমার্গতায় ‘নাগর্যক বফায় উদ্ভাফন’, বভন্টর্যাং  ToT প্রর্ক্ষণ
প্রদান কযা বয়বছ। প্রর্ক্ষণপ্রাপ্ত কভিকতিাবৃবদয গৃীত বভাট ১২ টিয ভবধ্য
০৩টি ইবনাববন আইর্ডয়া ০৩টি উবজরায় াইরটিাং চরবছ। ভেীর্যলদ
র্ফবাবগয প্রজ্ঞান অনুমায়ী র্ফআযর্ডর্ফয দযদপ্তবয ইবনাববন কর্ভটি গঠন
কযা বয়বছ। গঠিত কর্ভটি কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয ইবনাববন আইর্ডয়া
গ্রবণ উৎা প্রদান কবয থাবক।

র্র্বর ার্বি ইন বডববরবভন্ট ইবনাববান-২০১৬ এ পর ইবনাববান
আইর্ডয়া ফাস্তফায়ন স্বীৃষর্ত নদ গ্রণ কযবছন ইউআযর্ড র্াংগাইয, ভার্নকগঞ্জ
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(ঝ) ভাইবরীড়াপাইন্যান্প পটয়যায (MFS)
র্ফআযর্ডর্ফয ফাস্তফায়নাধীন ইবযবা প্রকবল্প MFS প্রফতিণ কযা বয়বছ। এটি ভর দস্যবদয ডাটাবফইজ, MIS and AIS
ভর্িত পটয়যায মায ভাধ্যবভ দস্যবদয তথ্য, ঞ্চয়  ঋবণয তথ্য এফাং মাফতীয় র্াফ াংরীড়াি তথ্য ায়া মায়।
র্ফআযর্ডর্ফ এ পটয়যাযটিবক ভর কভিসূর্চ অন্যান্য প্রকবল্প চালু কযায উবদ্যাগ গ্রণ কবযবছ।
(ঞ) বাস্যার র্ভর্ডয়ায ব্যফায
উদ্ভাফনী উাবয় কাম িরীড়ভ ম্প্রাযবণয রবক্ষয র্ফআযর্ডর্ফ
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয উদ্ভাফনী আইর্ডয়া সৃজিন  তা র্নবজবদয ভবধ্য
বাগাবার্গ (Share) কযায জন্য বাস্যার র্ভর্ডয়ায ব্যফাবয উৎা প্রদান
কবয থাবক। বাস্যার র্ভর্ডয়া 'বপবুক' জীফবনয অবনক বক্ষবত্র  নাগর্যক
বফায় উদ্ভাফবনয অন্যতভ অফরম্বন র্ববফ র্ফবফর্চত বচ্ছ। র্ফআযর্ডর্ফয
অর্পর্য়ার গ্রু বজ facebook.com/groups/brdb.gov নাগর্যক
ভাজ  কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয ভবধ্য র্চিাবাফনায বাগাবার্গবত
(Sharing) গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কবযবছ। এবত কবয র্ফআযর্ডর্ফয
নাগর্যক বফাভ স্বল্প ভবয়, অল্প খযবচ এফাং কভ মাতায়াবত যফযা
কযা ম্ভফ বচ্ছ। র্ফআযর্ডর্ফয ৪৭৯ উবজরা  ৬৪ টি বজরাদপ্তবযয 'বপবুক বজ' বখারা বয়বছ। কর উবজরা 
বজরাদপ্তয এফাং র্ফআযর্ডর্ফয কভিকতিা/কভিচার্যগণ অর্পর্য়ার গ্রু বজ এ ভেি আবছন। বদবয বম বকান নাগর্যক 'বপবুক
বজ' এ ভেি বত াবযন।
(ট) ই-পাইর (নর্থ) ব্যফস্থানা
বফা প্রদান প্রর্রীড়য়ায় কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয দক্ষতা বৃর্িয ভাধ্যবভ কভিস্থবর স্বচ্ছতা 
জফাফর্দর্তা র্নর্িতকযবণ র্ফআযর্ডর্ফ এটুআই বপ্রাগ্রাবভয বমার্গতায় দযদপ্তবয ইপাইর্রাং কাম িরীড়ভ শুরু কবযবছ। পাইবর রার র্পতায বদ যাত্ন কভাবনায রবক্ষয কাগবজয
কভ ব্যফাবযয (less paper not paper less) ভাধ্যবভ বফাগ্রর্তা ফান্ধফ অর্প ততর্য
কযা ই-পাইর এয অন্যতভ উবদ্দশ্য। দযদপ্তবযয ০৩ জন কভিকতিাবক ই-পাইর্রাং
ব্যফস্থানা র্ফলবয় ToT প্রর্ক্ষণ  ১২০ জন কভিকতিা/কভিচার্যবক ই-পাইর ব্যফায
র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং ১৭টি াখায় ই পাইবরয ভাধ্যবভ দাপ্তর্যক কাম িরীড়ভ িাদন
কযা বচ্ছ।
(ঠ) কবিাবযট বভাফাইর ীভ  র্পল্ডবপা ি বরাবকটয পটয়যায ব্যফায
দযদপ্তয, বজরাদপ্তয  উবজরা দপ্তয ভবয ভবধ্য বটর্রবপান বনটয়াকি চর যবয়বছ। কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয ভবধ্য
আি:বমাগাবমাগ  সুর্ফধাববাগীবদয াবথ র্নযর্ফর্চ্ছন্ন বমাগাবমাগ যক্ষায জন্য ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয দদপ্তয  ভাঠম িাবয়য
কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয ভবধ্য ২২৫০টি কবিাবযট বভাফাইর র্ভ যফযা কযা বয়বছ। বভাফাইর অাবযটয ফাাংরার্রাংক এয
বমার্গতায় কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয অফস্থান জানায ভাধ্যবভ ভাঠ কাম িরীড়ভ অনুযবণয জন্য র্পল্ডবপা ি বরাবকটয পটয়যায
চালু কযা বয়বছ।
(ড) র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং র্বস্টভ
দযদপ্তবয স্থার্ত র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং র্বস্টবভয ভাধ্যবভ উবজরা
 বজরাদপ্তয এফাং প্রর্ক্ষণ ইনর্ষ্টটিউটগুবরায াবথ ভেি য়া মায়।
দযদপ্তয বথবক প্রর্ক্ষণ বন র্যচারনা, ভাঠ ম িাবয়য
কভিকতিাবৃবদয াবথ আবরাচনা, বজরাদপ্তযভবয ভার্ক ভিয়
বায় ভেি য়া এফাং ল্লী এরাকায সুর্ফধাববাগীবদয াবথ ভত
র্ফর্নভয় ইতযার্দ র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং এয ভাধ্যবভ কযা বচ্ছ। এয
ভাধ্যবভ ভাঠ ম িাবয়য কভিকতিাগণ দযদপ্তবযয উধ্বিতন কভিকতিাবৃবদয
াবথ ভেি বয় তাৎক্ষর্ণক ভস্যা ভাধাবনয র্নবদ িনা াবচ্ছন।
র্ফআযর্ডর্ফয ভাঠ ম িাবয়য কাম িরীড়ভ ফাস্তফায়বন এটা ইর্তফাচক ভূর্ভকা
ারন কযবছ। ম্প্রর্ত দযদপ্তয বথবক যার্য র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং এয ভাধ্যবভ ল্লী এরাকায় ফফাযত র্ফআযর্ডর্ফয
সুর্ফধাববাগীবদয াবথ ভত র্ফর্নভয়  প্রর্ক্ষণ বন র্যচারনায উবদ্যাগ গ্রণ কযা বয়বছ।
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(ত) র্ডর্জটার ার্জযা ব্যফস্থানা  র্র্ কযাবভযা স্থান
দযদপ্তবযয কভিকতিা/কভিচার্যবৃবদয ভয়ভবতা অর্পব ার্জযা  প্রস্থান র্নর্িতকবল্প ম্প্রর্ত র্পাংগায র্প্রন্ট বভর্বন
র্ডর্জটারাইজড ার্জযা ব্যফস্থা প্রফতিণ কযা বয়বছ। এছাো দযদপ্তবযয র্নযািা, কভিকতিা/কভিচার্য  দযদপ্তবয আগত
বফাগ্রর্তা/অর্তর্থবদয গর্তর্ফর্ধ াফ িক্ষর্ণক ম িবফবক্ষণ কযায জন্য প্রবফ দ্বায র্ফর্বন্ন গুরুত্বপূণ ি বলায, কর্যবডায  াখায়
র্র্ কযাবভযা স্থান কযা বয়বছ।
(থ) ই-বুবরটিন প্রকা: দযদপ্তবযয জনাংবমাগ  ভিয় াখা বথবক র্নয়র্ভতবাবফ প্রকার্ত তত্রভার্ক বুবরটিন বয়ফাইবট
ই-বুবরটিন র্ববফ প্রকা কযা য়। এবত র্ফর্বন্ন অনুষ্ঠান/কভিকাবণ্ডয প্রর্তবফদন, কাম িরীড়ভর্বর্িক াংফাদ, কভিবক্ষবত্র
কভিকতিাবৃবদয াপল্য  স্বীৃষর্ত, সুর্ফধাববাগীবদয াপল্য কথা এফাং ল্লী উন্নয়ন র্ফলয়ক গবফলণাত্র/বরখাভ প্রকা কযা
য়।

২৮

২০১৬

-পাইর (

)

না ষ
।
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৪.

ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প/কভিসূর্চভ
৪.১ ২০১৫-২০১৬ অথ িফছবয ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চ আতায় ফাস্তফার্য়ত প্রকল্পভবয অগ্রগর্ত (রক্ষ টাকায়)

9627.95
5366.69
9095.00

1366.20

** উবল্লর্খত প্রকল্পভ ছাো ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাগ ফাস্তফার্য়ত ‘ার্ফ িক গ্রাভ উন্নয়ন কভিসূর্চ (র্র্বর্ডর্-২য় ম িায়)’ এয একটি অাং র্ফআযর্ডর্ফয ভাধ্যবভ ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ।
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88977.75

9095

31334.43

199.35

199.35

2396.42

1283.74
2396.42

1283.74

1366.20

11094.08

20189.08

2865.00
40429.43

প্রিে
সাহায্য
২৪

২৩

5366.69

1432.17
3696.00
515.00
1299.80
199.35

399.92

1299.80
10640.99

২২

9627.95

3098.75

20

199.35

399.92

515.00

6561.00

9095.00
13505.99

ক্রমপুদ্বিত অর্ জ ব্যে
প্রিে
সাহায্য
২১

2865

3098.75

19

1432.17

9632.00
1870.34
2400.00
200.00
9095

2400.00
200.00

1308.00

18

1308.00

1870.34

20631.0
0
11536.0
0

2865.00
41534.34

17

5493.00

16

5493.00

1444.00
3700.00
530.00
1300.00
200.00
2865

1300.00
10674

প্রিে
সাহায্য

9632.00

3100.00

15

400.00

3100.00

14

200.00

400.00

530.00

6565.00

2865.00
13539

1300.00
200.00
2865

1300.00

13

অর্ জফছল্লর ব্যে

ক্রমপুদ্বিত অর্ জ ছাড়

প্রিে
সাহায্য

1444.00

3100.00
1444.00
3700.00
554.00

1444.00
6565.00

12

200.00
10698

13563

400.00

554.00

1060.00
500.00
1200.00

11

400.00

3100.00

৩700.00
1544.00

৩700.00
1544.00
1060.00

প্রিে
সাহায্য

10

40000.0
0
40000.0
0
0

ফ িবভাট

9

500.00

র্জর্ফ

8

1200.00

অাংীদার্যত্বভরক
ল্লী
উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় ম িায়

48004

7

14056.6
2

র্জর্ফ

48004

উিযাঞ্চবরয
দর্যদ্রবদয
কভিাংস্থান র্নর্িতকযণ
কভিসূর্চ ২য় ম িায়

13139.00

6

6093.00

র্জর্ফ

19085.4
5

ইর্নর্বয়টিব
পয
বডববরবভন্ট,
এভায়াযবভন্ট, এয়াযবন
এে রাইবর্রহুড প্রবজট
কুর্েগ্রাভ (আইর্ডইএর)

1906.00

5

প্রিে
সাহায্য

7

2043.75

র্জর্ফ

9487.00

বচ ম্প্রাযণ কভিসূর্চ

23167.0

4

6

14056.62

র্জর্ফ
এর্ডর্ফ

13139.00

ল্লী জীর্ফকায়ন প্রকল্প
(জী) - ২য় ম িায়

6093.00

3

33142.0
0

র্জর্ফ

1906.00

দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয রবক্ষয
অপ্রধান
স্য
উৎাদন,াংযক্ষণ,
প্রর্রীড়য়াকযণ

ফাজাযজাতকযণ কভিসূর্চ (২য়
ম িায়)

5

2043.75

2

4

9487.00

3
র্জর্ফ

23167.0

2
দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য
ভর্িত ল্লী কভিাংস্থান
ায়তা প্রকল্প

র্ জফছল্লর অর্ জ ছাড়
প্রিে
সাহায্য

74921.2

1
1

88977.75

প্রিল্লের নাম

32439.34

তহদ্বফল্ললর
উৎস

ক্র
নং

৪.১.১

দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য ভর্িত
প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ
অবথ িয উৎোঃ
প্রকল্প বভয়াদোঃ
প্রকল্প এরাকাোঃ

কভিাংস্থান ায়তা প্রকল্প

১৩১৩৯.৮২ রক্ষ টাকা
র্জর্ফ
জানুয়ার্য/২০১২-র্ডবম্বয/২০১৬
খুরনা  ফর্যার র্ফবাবগয ১৫টি বজরায ৫৯টি উবজরা।

প্রকবল্পয উবদ্দশ্যোঃ প্রকবল্পয প্রধান উবদ্দশ্য বচ্ছ প্রকল্প এরাকায অায়, দর্যদ্র ভর্রাবদয দার্যদ্রয দূযীকযণ  আথ িাভার্জক উন্নয়ন কযা। সুর্নর্দ িষ্ট উবদ্দশ্য বরাোঃ
ক) ভানফ িবদয বচতনতা বৃর্ি, উদ্বুিকযণ  উন্নয়ন কযা;
খ) জীফন-মাত্রায ভাবনান্নয়বনয জন্য আয়-ফধ িনভরক কভিকাবণ্ড স্থানীয় িবদয ব্যফায র্নর্িত কযা;
গ) ল্লী এরাকায দর্যদ্র ভর্রাবদয াংগঠন সৃর্ষ্ট কযা।
আর্থ িক অগ্রগর্তোঃ
২০১৫-২০১৬ াবরয অগ্রগর্ত (জুন ২০১৬ ম িি)
প্রকল্প ব্যয়
১৩১৩৯.৮২

ফযাদ্দ

অফভৄর্ি

ব্যয়

৩১০০.০০

৩১০০.০০

৩০৯৮.৭৫

ব্যবয়য ায
ফযাবদ্দয
৯৯.৯৫%

রীড়ভপর্ঞ্জত
অফভৄর্ি

রীড়ভপর্ঞ্জত
ব্যয়

৯৬৩২.০০

৯৬২৭.৯৫

অফভৄর্িয
৯৯.৯৫%

ফাস্তফ অগ্রগর্তোঃ
কাম িরীড়ভ
১
২
৩
৪
৫

র্ভর্ত গঠন (টি)
দস্য বর্তি (জন)
ভরধন গঠন (রক্ষ টাকা)
প্রর্ক্ষণ (জন)
ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ টাকা)
ভ

প্রকবল্পয
ফার্ল িক রক্ষযভাত্রা
ফার্ল িক অগ্রগর্ত
রক্ষযভাত্রা
(২০১৫-২০১৬)
(২০১৫-২০১৬)
২৭৮৪
৪২০
৪২২
৭৬২৫০
১০৫০০
১০৬৪২
১৬১৪.০০
৪০০.০০
৪০৩.২৭
৫০০০০
৮৮০৩
৮৮০৩
৫৫০০.০০
৫৫৩৫.৬৪
http://www.iresppw-brdb.gov.bd/

রীড়ভপর্ঞ্জত
অগ্রগর্ত
২৩২৯
৫৮৫২২
১০৯৭.২৫
৪৩৩৪৬
২০২০৯.৯১

ইবযবা প্রকবল্পয আততায়
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৪.১.২

দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয রবক্ষয অপ্রধান স্য উৎাদন, াংযক্ষণ, প্রর্রীড়য়াকযণ  ফাজাযজাতকযণ কভিসূর্চ (২য় ম িায়)।
প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ
অবথ িয উৎোঃ
প্রকল্প বভয়াদোঃ
প্রকল্প এরাকাোঃ

৬০৯৩.৬১ রক্ষ টাকা
র্জর্ফ
জুরাই/২০১১-জুন/২০১৬
৬৪ বজরায ২৫৬টি উবজরা।

প্রকবল্পয উবদ্দশ্যোঃ
ি
ক) ক্ষুদ্র, প্রার্িক চালী এফাং ফগাচালী
ৃষলকবদয াংগঠনভুি কবয অপ্রধান ষ্য উৎাদন, াংযক্ষণ, প্রর্রীড়য়াকযণ 
ফাজাযজাতকযবণ উদ্বুিকযণ;
খ) আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন এফাং পর্ষ্টভান বৃর্িয বক্ষবত্র অপ্রধান
িবকি জনগণবক বচতন কযা;
গ) সুর্ফধা ফর্ঞ্চত ভর্রা জনবগাষ্ঠীয আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন কযা;
ঘ) অপ্রধান ষ্য উৎাদন বৃর্ি  তফবদর্ক ভৄদ্রা াশ্রবয় ায়তা;
ঙ) উকাযববাগী দস্যবদয পর্ুঁ জ গঠবন ায়তা;
চ) প্রকল্প এরাকায দর্যদ্র চালীবদয প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ আদৄর্নক ৃষর্ল প্রভের্ি  ফাজাযজাতকযণ ব্যফস্থা ির্কিত
প্রভের্িগত তফজ্ঞার্নক তবথ্যয ব্যফায র্ক্ষা বদয়া; এফাং
) পর ফাজাযজাতকযবণ ভধ্য ববাগীবদয স্থবর উৎাদক  ববািাবদয ভাবঝ যার্য র্ফ ন সুবমাগ সৃর্ষ্ট।
আর্থ িক অগ্রগর্তোঃ
২০১৫-২০১৬ াবরয অগ্রগর্ত (জুন ২০১৬ ম িি)
প্রকল্প ব্যয়

৬০৯৩.৬১

ফযাদ্দ

অফভৄর্ি

ব্যয়

১৪৪৪.০০

১৪৪৪.০০

১৪৩২.১৭

ব্যবয়য ায
ফযাবদ্দয
৯৯.১৮%

রীড়ভপর্ঞ্জত
অফভৄর্ি

রীড়ভপর্ঞ্জত
ব্যয়

৫৪৯৩.০০

৫৩৬৬.৬৯

অফভৄর্িয
৯৯.১৮%

ফাস্তফ অগ্রগর্তোঃ
কাম িরীড়ভ
১
২
৩
৪
৫

দর গঠন (টি)
দস্য বর্তি (জন)
প্রর্ক্ষণ (জন)
প্রদিনী খাভায(টি)
পর্জ গঠন(রক্ষ টাকা)

প্রকবল্পয
ফার্ল িক রক্ষযভাত্রা
রক্ষযভাত্রা
(২০১৫-২০১৬)
৭৬৮০
১০১৬
২৩০৪০০
৫৫৪৩২
২৪১০৬২
৩৯২৮০
২৫৬০
৫৬৮
১৭৫৭.০০
৫০০.০০

ফার্ল িক অগ্রগর্ত
(২০১৫-২০১৬)
৯৫১
৪২৭৭৮
৩২০৮২
৫৬৮
১৩.০১

রীড়ভপর্ঞ্জত
অগ্রগর্ত
৭৬২৫
২১799৬
২০৩০১৮
২৫৬০
৬৮৫.৯৯

প্রকবল্পয আতায় সুনাভগঞ্জ বজরায ধভিাা উবজরায় প্রিদিনী িট  র্ফগঞ্জ বজরায রাখাই উবজরায় ভাঠ র্দফ
ারন
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৪.১.৩ ল্লী জীর্ফকায়ন প্রকল্প (জী) ২য় ম িায়।
প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ
অবথ িয উৎোঃ
প্রকল্প বভয়াদোঃ
প্রকল্প এরাকাোঃ

৩৩১৪২.০৭ রক্ষ টাকা
র্জর্ফ (১৯০৮৫.৪৫ রক্ষ টাকা), ইউর্ফর্র্এয আয় (১৪০৫৬.৬২ রক্ষ টাকা)
জুরাই/২০১২-জুন/২০১৭
৪২টি বজরায ১৯০টি উবজরা

প্রকবল্পয উবদ্দশ্যোঃ
ক)
র্ফিীন ভফায় র্ভর্তয ভাধ্যবভ সুর্ফধাববাগীবদয পর্ুঁ জ গঠন  আয়বৃর্িভরক কভিকাবণ্ড প্রর্ক্ষণ প্রদান;
খ)
দর্যদ্র জনবগাষ্ঠী র্ফবল কবয র্ফিীনবদয আয়ফধ িনভরক কভিকাবণ্ড ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
গ)
দর্যদ্র ভর্রাবদয কভিাংস্থান, আয়  বচতনতা বৃর্িয ভাধ্যবভ ক্ষভতায়ন;
ঘ)
দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয বকন্দ্রীয় াংগঠন ইউর্ফর্র্এয আর্থ িক স্বয়ম্ভযতা অজিন;
ঙ)
দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয আয়বৃর্িপূফ িক যকাবযয PRS এয রক্ষযভবয মথামথ ফাস্তফায়ন;
চ)
যকাবযয PR
DG’ এফাং উন্নয়ন বক বরয াবথ াংগর্ত বযবখ ৩৬০০০০ র্ফিীন দস্যবদয
আয় বৃর্িকযবণয ভাধ্যবভ দার্যদ্রয হ্রাকযণ।
আর্থ িক অগ্রগর্তোঃ
২০১৫-২০১৬ াবরয অগ্রগর্ত (জুন ২০১৬ ম িি)
প্রকল্প ব্যয়

৩৩১৪২.০৭

ফযাদ্দ

অফভৄর্ি

৬৫৬৫.০০

৬৫৬৫.০০

ব্যয়
৬৫৬১.০০

ব্যবয়য ায
ফযাবদ্দয
৯৯.৯৩%

রীড়ভপর্ঞ্জত
অফভৄর্ি

রীড়ভপর্ঞ্জত
ব্যয়

২০৬৩১.০০

২০১৮৯.০৮

অফভৄর্িয
৯৯.৯৩%

ফাস্তফ অগ্রগর্তোঃ
কাম িরীড়ভ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

প্রকবল্পয
রক্ষযভাত্রা

র্ভর্ত গঠন (টি)
দস্য বর্তি (জন)
বয়ায জভা (রক্ষ টাকা)
ঞ্চয় জভা (রক্ষ টাকা)
প্রর্ক্ষণ (জন)
ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ টাকা)
ঋণ আদায় (রক্ষ টাকা)
ভ

ফার্ল িক রক্ষযভাত্রা
(২০১৫-২০১৬)

৫৮৫৫
১৯৮৮
২১০৮৬৮
৭৪১৩৭
২৩৬.৪০
৮০.০০
৪৯৭.৪৬
৯০০.০০
৩৩৮৬০৯
১৪৪৫০০
২৬২২২.৩৩
১৯০৫৩.৮৬
---২৫৭৩৫.১৮
http://rlp.brdb.gov.bd/

ফার্ল িক অগ্রগর্ত
(২০১৫-২০১৬)

রীড়ভপর্ঞ্জত
অগ্রগর্ত

৬৯১
২৭০৭২
১৬৮.৪৫
৮২০.১২
১৪৪৫০০
১৬৩৭৮.০৫
১৪৩৯৩.৭০

১৯৭৩১
৬৮২৯৮৩
৩০৮০.০০
১৪৫১৪.৩৪
২৩৫৭১৩
২৪২৯৯৩.৩৯
২২৪১০৪.৪০

ধ িক কাম িরীড়ভ
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৪.১.৪

বচ ম্প্রাযণ কভিসূর্চ।
প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ
অবথ িয উৎোঃ
প্রকল্প বভয়াদোঃ
প্রকল্প এরাকাোঃ

১৯৮৩.০৬ রক্ষ টাকা
র্জর্ফ (১৮৩৫.৯৬ রক্ষ টাকা), ৃষলক ভফায় র্ভর্ত (১৪৭.১০ রক্ষ টাকা)
জানুয়ার্য/২০১৩-র্ডবম্বয/২০১৬
৫টি র্ফবাবগয ২০টি বজরায ৬১টি উবজরা।

প্রকবল্পয উবদ্দশ্যোঃ ৃষর্ল উৎাদন বৃর্ি  দার্যদ্রয হ্রাবয রবক্ষয র্ফআযর্ডর্ফয আতায় বভযাভতবমাগ্য গবীয নরকূ
বভযাভত  চালুকযণ।
আর্থ িক অগ্রগর্তোঃ
২০১৫-২০১৬ াবরয অগ্রগর্ত (জুন ২০১৬ ম িি)
প্রকল্প ব্যয়
১৯০৫.৭৪

ফযাদ্দ
৫৫৪.০০

অফভৄর্ি

ব্যয়

৫৩০.০০

৫১৫.০০

ব্যবয়য ায
ফযাবদ্দয

রীড়ভপর্ঞ্জত
অফভৄর্ি

রীড়ভপর্ঞ্জত
ব্যয়

১৮৭০.৩৪

১৩৬৬.২০

অফভৄর্িয

৯২.৯৬%

৯৭.১৬%

ফাস্তফ অগ্রগর্তোঃ
২০১৫-২০১৬ অথ িফছবযয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ৫০টি গবীয নরকূ বভযাভবতয কাম িাবদ প্রদান কযা বয়বছ।
ইবতাভবধ্যই ৪৫টি গবীয নরকূ বভযাভবতয কাজ িন্ন বয়বছ। অথ িফছবয ফাস্তফায়বনয ায ৯০%।
৪.১.৫. ইর্নর্বয়টিব পয বডববরবভন্ট, এভায়াযবভন্ট, এয়াযবন এে রাইবর্রহুড প্রবজট কুর্েগ্রাভ (আইর্ডইএর)।
প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ
অবথ িয উৎোঃ
প্রকল্প বভয়াদোঃ
প্রকল্প এরাকাোঃ

২০৪৩.৭৫ রক্ষ টাকা
র্জর্ফ
জুরাই/২০১২-জুন/২০১৬
কুর্েগ্রাভ বজরায ৯টি উবজরা।

প্রকবল্পয উবদ্দশ্যোঃ দোঃস্থ  অায় ভানুবলয বচতনতা সৃর্ষ্ট, আথ ি-াভার্জক ক্ষভতায়ন, কাম িরীড়ভ ভিবয়য ভাধ্যবভ
দার্যদ্রয র্ফবভাচন  জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন। সুর্নর্দ িষ্ট উবদ্দশ্য বচ্ছক) বচতনতা সৃর্ষ্ট, উদ্বুিকযণ এফাং ভানফ-িদ উন্নয়ন;
খ) ার্যফার্যক  াভার্জক সুপ্ত র্ি/ক্ষভতায উন্নয়ন;
গ) ব্যর্িগত, কভৄযর্নটি  াভার্জক উন্নয়বনয জন্য ল্লীয ভানুলবক াংগঠিত কবয ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট এফাং কর
প্রকায উন্নয়ন কভিকাবণ্ড ভিয় র্নর্িত কযা;
ঘ) আয়ফধ িনভরক কাম িরীড়বভয উবদ্যাবগয ভাধ্যবভ জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন।
আর্থ িক অগ্রগর্তোঃ
২০১৫-২০১৬ াবরয অগ্রগর্ত (জুন ২০১৬ ম িি)
প্রকল্প ব্যয়
২০৪৩.৭৫

ফযাদ্দ
৪০০.০০

অফভৄর্ি
৪০০.০০

ব্যয়
৩৯৯.৯২

ব্যবয়য ায
ফযাবদ্দয
৯৯.৯৮%

রীড়ভপর্ঞ্জত
অফভৄর্ি

রীড়ভপর্ঞ্জত
ব্যয়

১৩০৮.০০

১২৮৩.৭৪

অফভৄর্িয
৯৯.৯৮%

ফাস্তফ অগ্রগর্তোঃ
কাম িরীড়ভ
১
2

প্রর্ক্ষণ (জন)
প্রর্ বণািয িদ ায়তা (জন)
ভ

প্রকবল্পয
রক্ষযভাত্রা

ফার্ল িক রক্ষযভাত্রা
(২০১৫-২০১৬)

১৭৫৩৫
২৮০০
১৬৪১০
৪১০০
http://ideal.brdb.gov.bd/

ফার্ল িক অগ্রগর্ত
(২০১৫-২০১৬)
২৮২০
৪১০০

রীড়ভপর্ঞ্জত
অগ্রগর্ত
১৩০২০
১১৮৬৫
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৪.১.৬. উিযাঞ্চবরয দর্যদ্রবদয কভিাংস্থান র্নর্িতকযণ কভিসূর্চ ২য় ম িায়।
প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ
অবথ িয উৎোঃ
প্রকল্প বভয়াদোঃ
প্রকল্প এরাকাোঃ

৯৪.৮৮ রক্ষ টাকা
র্জর্ফ
এর্প্রর/২০১৪ - ভাচ ি/২০১৯
যাংপয, কুর্েগ্রাভ, গাইফান্ধা, নীরপাভাযী  রারভর্নযাট বজরায ৩৫টি উবজরায ১০৫টি
ইউর্নয়ন।

প্রকবল্পয উবদ্দশ্যোঃ
ক) প্রকল্প এরাকায় দার্যদ্রয হ্রা;
খ) উিযাঞ্চবরয দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয জন্য কর বভ সুবভ খাদ্য র্নযািা র্নর্িতকযণ;
গ) আত্ন-কভিাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্টয ভাধ্যবভ উৎাদন বৃর্ি;
ঘ) গযীফ উৎাদনকাযীবদয ততর্য বেয জন্য ফাজাযজাতকযবণয সুর্ফধা সৃর্ষ্ট;
ঙ) স্থানীয় িদ  জনর্িবক অৃষর্ল  অন্যান্য কাম িরীড়বভ র্নবয়ার্জতকযণ।
আর্থ িক অগ্রগর্তোঃ
২০১৫-২০১৬ াবরয অগ্রগর্ত (জুন ২০১৬ ম িি)
প্রকল্প ব্যয়
৯৪৮৭.৫৯

ফযাদ্দ

অফভৄর্ি

ব্যয়

১৩০০.০০

১৩০০.০০

১২৯৯.৮০

ব্যবয়য ায
ফযাবদ্দয

রীড়ভপর্ঞ্জত
অফভৄর্ি

রীড়ভপর্ঞ্জত
ব্যয়

২৪০০.০০

২৩৯৬.৪২

অফভৄর্িয

৯৯.৯৮%

৯৯.৯৮%

ফাস্তফ অগ্রগর্তোঃ
কাম িরীড়ভ
১
২
৩
৪
৫
৬

দর গঠন (টি)
দস্য বর্তি (জন)
ঞ্চয় জভা (রক্ষ টাকা)
প্রর্ক্ষণ (জন)
ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ টাকা)
ঋণ আদায় (রক্ষ টাকা)

প্রকবল্পয
রক্ষযভাত্রা
৬২৫

৩৩৬০০
৯০০.০০
৯০০.০০

ফার্ল িক রক্ষযভাত্রা
(২০১৫-২০১৬)
৩৫

ফার্ল িক অগ্রগর্ত
(২০১৫-২০১৬)
৫২

রীড়ভপর্ঞ্জত
অগ্রগর্ত
৫১২

৮.০০
৬৭২০
৩৫০.০০
৩৫০.০০

১০.২১
৫০৪০
১45.19
159.73

৬8.২4
৮৪০০
942.35
৫67.91
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৪.১.৭. অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় ম িায়)।
প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ
অবথ িয উৎোঃ
প্রকল্প বভয়াদোঃ
প্রকল্প এরাকাোঃ

২৩১৬৭.১৫ রক্ষ টাকা (র্জর্ফ-১৯৯২৭.১৫ এফাং ইউর্নয়ন র্যলদ  সুর্ফধাববাগী ৩২৪০.০০)
র্জর্ফ
জুরাই/২০১৫ বত জুন/২০২০
৬৪টি বজরায ২০০টি উবজরায ৬০০টি ইউর্নয়ন।

প্রকবল্পয উবদ্দশ্যোঃ
ক) গ্রাভ উন্নয়বন িৃি কবরয বমার্গতা  ভিবয়য র্যবফ সৃর্ষ্ট কযা;
খ) গ্রাভফাীগবণয চার্দা অনুাবয উন্নয়নভরক বফা প্রদান  প্রার্প্তয ব্যফস্থা র্নর্িত কযা;
গ) গ্রাভফাীগবণয র্ের্রত প্রবচ উন্নয়নভরক র্যকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযা;
ঘ) যকার্য  বফযকার্য াংস্থায কর বফা  ায়তা াধাযণ জনগবণয র্নকট ব ুঁছাবনা র্নর্িত কযা;
ঙ) গ্রাভীণ জীফনভান উন্নয়বন গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা র্নভিাণ  বভযাভত;
চ) ইউর্নয়ন র্যলদবক One Stop Service Delivery Station
র্যণত ক ;
ছ) উন্নয়ন কভিকাবণ্ডয কর
স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযা;
জ) গ্রাভ, ইউর্নয়ন  উবজরায ভবধ্য Vertical Linkage এফাং বফা গ্রণকাযী  বফা প্রদানকাযীবদয
ভবধ্য Horizontal Linkage স্থান কযা।
আর্থ িক অগ্রগর্তোঃ
২০১৫-২০১৬ াবরয অগ্রগর্ত (জুন ২০১৬ ম িি)
প্রকল্প ব্যয়

ফযাদ্দ

১৯৯২৭.১৫

অফভৄর্ি

২০০.০০

২০০.০০

ব্যয়

ব্যবয়য ায
ফযাবদ্দয

১৯৯.৩৫

৯৯.৬৭%

রীড়ভপর্ঞ্জত
অফভৄর্ি

রীড়ভপর্ঞ্জত
ব্যয়

২০০.০০

১৯৯.৩৫

অফভৄর্িয
৯৯.৬৭%

ফাস্তফ অগ্রগর্তোঃ
কাম িরীড়ভ
১
২
৩
৪
৫

র্বর্ডর্
র্বর্ডর্এভ
ইউর্র্
ইউর্র্এভ
র্বর্ডর্ স্কীভ

প্রকবল্পয
রক্ষযভাত্রা
৫৪০০
৩২৪০০০
৬০০
৩৬০০০
১০৮০০
ভ

ফার্ল িক রক্ষযভাত্রা
ফার্ল িক অগ্রগর্ত
(২০১৫-২০১৬)
(২০১৫-২০১৬)
৯০০
৯০০
৯০০
৯০০
১০০
১০০
২০০
২০০
৬৩
৬৩
http://prdp.brdb.gov.bd/

ষ

রীড়ভপর্ঞ্জত
অগ্রগর্ত
৯০০
৯০০
১০০
২০০
৬৩

ডি ভ
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৪.১.৮ ার্ফ িক

কভিসূর্চ (র্র্বর্ডর্)-২য় ম িায়

ার্ফ িক
কভিসূর্চ (র্র্বর্ডর্)-২য় ম িায় প্রকল্পটি ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয একটি প্রকল্প মা র্ফবাবগয
অধীনস্থ চাযটি াংস্থায ভাধ্যবভ ফাস্তফার্য়ত
। র্ফআযর্ডর্ফ তন্বধ্য একটি াংস্থা।
3
ফাড ি
ভ ।
প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ
অবথ িয উৎোঃ
প্রকল্প বভয়াদোঃ
প্রকল্প এরাকাোঃ

2424.4০৯ রক্ষ টাকা
র্জর্ফ
জুরাই ২০০৯ বত র্ডবম্বয ২০১৫ র্িোঃ ম িি
ফাাংরাবদবয ৬৪টি বজরায ৬৬টি উবজরায ৪২৭৫টি গ্রাভ। এযভবধ্য র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক
ফাস্তফায়নাধীন ১৭টি বজরায ১৭টি উবজরায ১১১০টি গ্রাভ।

প্রকবল্পয উবদ্দশ্যোঃ
ক) গ্রাভ র্বর্িক একক ভফায় াংগঠবনয আতায় গ্রাবভয কর বা  বশ্রণীয জনবগাষ্ঠীবক াংগঠিত কবয তাবদয
আথ ি-াভার্জক তথা াভর্গ্রক উন্নয়ন াধন;
খ)
গ)

ষ ভ
বফা দৃশ্যভানবাবফ গ্রাবভ ব ুঁছাবনা
র্নর্িত কযা;
স্থানীয় িবদয বফ িািভ ব্যফায, র্নর্জস্ব পর্ুঁ জ র্ফর্নবয়াগ এফাং যকার্য  বফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয বমার্গতায় গ্রাভবক উন্নয়বনয
বকন্দ্রর্ফন্দু র্ববফ প্রর্তষ্ঠা কযা।

আর্থ িক অগ্রগর্তোঃ
২০১৫-২০১৬ াবরয অগ্রগর্ত (জুন ২০১৬ ম িি)
প্রকল্প ব্যয়
2424.409
ফাস্তফ অগ্রগর্তোঃ
রীড়োঃ
নাং
১
২
৩
৪
৫
৬

ফযাদ্দ

অফভৄর্ি

ব্যয়

348.420

348.420

310.704

কাম িরীড়ভ

র্ভর্ত গঠন (টি)
দস্য বর্তি (জন)
ভরধন গঠন (রক্ষ টাকা)
প্রর্ক্ষণ (জন)
ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ টাকা)
ঋণ আদায় (রক্ষ টাকা)

ব্যবয়য ায
ফযাবদ্দয

অফভৄর্িয

89%

89%

প্রকবল্পয
রক্ষযভাত্রা

ফার্ল িক রক্ষযভাত্রা
(২০১৫-২০১৬)

ফার্ল িক অগ্রগর্ত
(২০১৫-২০১৬)

1110
166500
3043.86
157695
2981.10
2981.10

12000
350.00
6950
119.14
119.14

16848
621.85
7958
546.09
417.47

রীড়ভপর্ঞ্জত
অফভৄর্ি

রীড়ভপর্ঞ্জত
ব্যয়

2381.65

2315.376

রীড়ভপর্ঞ্জত
অগ্রগর্ত
1110
196036
4287.28
158603
3408.05
2551.95
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৪.২

র্নজস্ব ব্যফস্থানায় র্যচার্রত চরভান কভিসূর্চভ

রীড়োঃ কভিসূর্চ/প্রকবল্পয নাভ
নাং
১ ায র্ফতযণ  ঋণ
কাম িরীড়ভ

প্রকল্প এরাকা 
এরাকাোঃ ২০ বজরায ২২ টি উবজরা
বভয়াদোঃ জুরাই ১৯৭৯ বত জুন ১৯৮৭ ম িি

২

দোঃস্থ র্যফায উন্নয়ন
র্ভর্ত (দউ)

এরাকাোঃ ২৩ টি বজরায ২২ উবজরা
বভয়াদোঃ জুরাই ১৯৮২ বত জুন ১৯৯৩ ম িি

৩

ভর্রা র্ফিীন
বকন্দ্রীয় উন্নয়ন র্ভর্ত
(ভর্ফবকউ)

৪

উৎাদনভখী
কভিাংস্থান কভিসূর্চ
(র্ইর্)
ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভাচন
কভিসূর্চ (দার্ফক)

এরাকাোঃ ঢাকা, ভার্নকগঞ্জ, ভৄর্ন্পগঞ্জ,
গাজীপয, নাযায়ণগঞ্জ  নযর্াংদী
বজরায বভাট ২০ টি উবজরা
বভয়াদোঃ জুরাই ১৯৮৫ বত জুন ১৯৯৩ ম িি
এরাকাোঃ
৫টি
বজরায ২৭টি উবজরা
বভয়াদোঃ জুরাই ১৯৮৬ বত জুন ২০০৩ ম িি
এরাকাোঃ ২২টি বজরায ১২৩ উবজরা
বভয়াদোঃ জুরাই, ১৯৯৩ বথবক ২০০৫ ম িি
এরাকাোঃ টাঙ্গাইর বজরায় ১১টি উবজরা
বভয়াদোঃ জুরাই ১৯৯৪ বত জুন ১৯৯৯ ম িি

৫
৬

টাঙ্গাইর বজরায়
ভফাবয়য ভাধ্যবভ ৃষর্ল
 বচ কাম িরীড়ভ
ম্প্রাযণ  বজাযদায
প্রকল্প

৭

র্যলাফার্ে ল্লী
উন্নয়ন প্রকল্প
(এআযর্ডর্)

৮

ল্লী প্রগর্ত প্রকল্প

৯

ভর্িত দার্যদ্রয
র্ফবভাচন কভিসূর্চ
(দার্ফক)

১০ গ্রাভীণ ভর্রাবদয
উৎাদনভখী
কভিাংস্থান কভিসূর্চ
(গ্রাভউক)

১১ গ্রাভীণ ভর্রাবদয

উৎাদনভখী কভিাংস্থান
 বচতনতা বৃর্ি
কভিসূর্চ (গ্রাভউকক)

ফযাদ্দৃষত অবথ িয
র্যভাণ (উৎ)
১৭৩.৭২ রক্ষ টাকা
(এপএ/ইউএনর্ডর্)

আযএরএপ
১৭০.৭৭ রক্ষ টাকা
(ইউর্নবপ)
২৬৫৯.০৪ রক্ষ
টাকা (ইউর্নবপ)

ফাস্তফায়নকাযীোঃ বযজর্ভন
র্ফবাবগয ফাজাযজাতকযণ
াখা
ফাস্তফায়নকাযীোঃ বযজর্ভন
র্ফবাবগয র্ফবল প্রকল্প াখা
ফাস্তফায়নকাযীোঃ বযজর্ভন
র্ফবাবগয র্ফবল প্রকল্প াখা।

৯০৪১.৭৮ রক্ষ
টাকা (র্ডা 
র্জর্ফ)
১৭,০৬৬.০০ রক্ষ
প্রকবল্পয বয়ফ াইট
www.rpap.brdb.gov.bd/
টাকা (
)
২১৮.০০ রক্ষ টাকা ফাস্তফায়নকাযীোঃ বযজর্ভন
(র্জর্ফ)
র্ফবাবগয বচ াখা

এরাকাোঃ জাভারপয বজরায র্যলাফার্ে
উবজরা
বভয়াদোঃ জানুয়ার্য ১৯৯৬ বত র্ডবম্বয
১৯৯৮ ম িি
এরাকাোঃ ৪৭৬টি উবজরায ৪৭৬টি ইউর্নয়ন
বভয়াদোঃ জুরাই ২০০০ বত জুন ২০০৮ ম িি
এরাকাোঃ বদবয ৬৪ টি বজরায ৪৪৩ টি
উবজরা
বভয়াদোঃ ২০০৩ ার বত চরভান

২৬.০০ রক্ষ টাকা
(র্জর্ফ)

ফাস্তফায়নকাযীোঃ বযজর্ভন
র্ফবাবগয ফাজাযজাতকযণ
াখা

১৪৯৬৬.৭৮ রক্ষ
টাকা (
)

প্রকবল্পয বয়ফ াইট

১৮৪.২৫ বকাটি টাকা
(র্জর্ফ)

যাজস্ব ফাবজবটয আতায়
অনুন্নয়ন খাবত ছােৃষত আফতিক
ঋণ তর্ফর

এরাকাোঃ ৩টি বজরায ৩টি উবজরা
বভয়াদোঃ জানুয়ার্য ২০০৪ বত র্ডবম্বয
২০০৫ ম িি

২৯.১০ রক্ষ টাকা
(
)

ফাস্তফায়নকাযীোঃ বযজর্ভন
র্ফবাবগয ম্প্রাযণ াখা
ফাস্তফায়নকাযীোঃ বযজর্ভন
র্ফবাবগয র্ফবল প্রকল্প াখা

এরাকাোঃ ৩টি বজরায ৩টি উবজরা
বভয়াদোঃ জুরাই ২০০৭ বত জুন ২০১০ ম িি

২৮.০০ রক্ষ টাকা
(
)

ফাস্তফায়নকাযীোঃ বযজর্ভন
র্ফবাবগয র্ফবল প্রকল্প াখা

http://www.pppbd.org/
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রীড়োঃ কভিসূর্চ/প্রকবল্পয নাভ
নাং
১ াফ িতয চট্টগ্রাভ
ভর্িত ভাজ উন্নয়ন
প্রকল্প
২

প্রাথর্ভক স্বাস্থয
র্যচম িা প্রকল্প
(ব্যানর্এইচর্-০০৬)

৩

দবম িাগপূণ ি এরাকায়
দার্যদ্রয র্ফবভাচনকবল্প
র্ফবল ফহুভখী উন্নয়ন
প্রকল্প (দএদার্ফ)
অস্বচ্ছর ভৄর্িবমািা 
তাঁবদয বাষ্যবদয
প্রর্ক্ষণ 
আত্মকভিাংস্থান

৪

ফযাদ্দৃষত অবথ িয
র্যভাণ (উৎ)
এরাকাোঃ াফ িতয অঞ্চবরয ৩টি বজরায ৪২৬.৩১ রক্ষ
২৫টি উবজরা
টাকা, (র্জর্ফ)
বভয়াদোঃ জুরাই ১৯৯২ বথবক জুন
১৯৯৬ ম িি
এরাকাোঃ াট াজাযী-চট্টগ্রাভ,
১৬.০২ রক্ষ টাকা,
পর্কযাট - ফাবগযাট, ফাবকযগঞ্জ, র্ফে স্বাস্থয াংস্থা
ফর্যার। (প্রর্তটি উবজরায় ২টি
(WHO)
কবয ইউর্নয়ন)
বভয়াদোঃ জুরাই ১৯৯২ বত ২০০০
ম িি
এরাকাোঃ ১২টি বজরায ১২টি উবজরা ৮৭০.০০ রক্ষ টাকা
বভয়াদোঃ জুরাই ২০০০ বত জুন
(ইপাদ)
২০০৩ ম িি
প্রকল্প এরাকা 

ভেণারবয়য
নাভ
াফ িতয
চট্টগ্রাভ
র্ফলয়ক
ভেণারয়

স্বাস্থয
ভেণারয়

দবম িাগ
ব্যফস্থানা
 ত্রাণ
ভেণারয়
ভৄর্িভেি
র্ফলয়ক
ভেণারয়

এরাকাোঃ র্ফআযর্ডর্ফভূি বদবয
কর উবজরা
বভয়াদোঃ জুরাই ২০০৫ বত জুন
২০০৯ ম িি

৩৭৫০.০০ রক্ষ
টাকা (র্জর্ফ)

এরাকাোঃ ৩৯টি বজরায ১০৫টি
উবজরা
বভয়াদোঃ এর্প্রর ২০০৭ বত জুন
২০১৭ ম িি
এরাকাোঃ ৫৩টি বজরায ১৩৭টি
উবজরা
বভয়াদোঃ জানুয়ার্য ২০০৯ বত জুন
২০২০ ম িি

৯.২৭ রক্ষ টাকা
(র্জর্ফ)

ভূর্ভ
ভেণারয়

১০৬৫.০০ রক্ষ
টাকা (র্জর্ফ)

ভূর্ভ
ভেণারয়

কভিসূর্চ

৫

আদি গ্রাভ প্রকল্প-২

৬

গুচ্ছ গ্রাভ প্রকল্প

অস্বচ্ছর ভৄর্িবমািা  তাঁবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষণ  আত্মকভিাংস্থান কভিসূ
উবজরায়

ভবধ্য

ভিব্য
ফাস্তফায়বনোঃ
বযজর্ভন
র্ফবাবগয বচ
াখা
ফাস্তফায়বনোঃ
বপ্রাগ্রার্ভাং
াখা,র্যকল্পনা,
ভল্যায়ন 
র্যফীক্ষণর্ফবাগ
ফাস্তফায়বনোঃ
বযজর্ভন
র্ফবাবগয র্ফবল
প্রকল্প াখা
ফাস্তফায়বনোঃ
বযজর্ভন
র্ফবাবগয
ফাজাযজাতকযণ
াখা
ফাস্তফায়বনোঃ
প্রর্ক্ষণ র্ফবাগ

ফাস্তফায়বনোঃ
বযজর্ভন
র্ফবাবগয
ম্প্রাযণ াখা

ভয়ভনর্াং দয

ায়তা প্রদান
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৫. ভাপ্ত প্রকল্পভ
রীড়:নাং

প্রকল্প/কভিসূর্চয নাভ

১

২

০১
০২
০৩
০৪
০৫

আইআযর্ডর্ ভর প্রকল্প (প্রাথর্ভক ম িায়)
ফর্যার বচ এফাং ভূর্ভ ব্যফস্থানা জর্য প্রকল্প
আইআযর্ডর্ - বকয়ায গুদাভ প্রকল্প
আইআযর্ডর্ ভর প্রকল্প (প্রথভ ম িায়)

০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২

আইআযর্ডর্ - বকয়ায ( র্ইএআই) প্রকল্প
বফঞ্চ-ভাকি জর্য প্রকল্প
১৪৫ থানা /উবজরা ল্লী বফন র্নভিাণ প্রকল্প
স্ত চার্রত নরকূ বচ প্রকল্প
ভর্িত র্ক্ষা  ৃষর্ল উন্নয়ন প্রকল্প (র্ইএর্ডর্)
ল্লী অথ িায়বন যীক্ষাভরক প্রকল্প

১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪

প্রর্ক্ষণ কাভ উৎাদন বকন্দ্র (টির্র্র্ )
থানা প্রর্ক্ষণ ইউর্নট (টিটিইউ)
ভেফ উন্নয়বন াইরট প্রবজট
গুদাভ র্নভিাণ াইরট প্রকল্প
থানা য়াকি কাভ কার্যগযী প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র
ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ ( আযর্ড-১)
কুর্ষ্টয়া টাবগটি দর জর্য র্যচারনা প্রকল্প
আইআযর্ডর্ দয কাম িারয় র্নভিাণ প্রকল্প
ভেফ কভিসূর্চ
ফর্যার বচ প্রকল্প, র্ফআযর্ডর্ফ অাং
ভৄহুর্য বচ প্রকল্প, র্ফআযর্ডর্ফ অাং
কণ িপৄর্র বচ প্রকল্প, র্ফআযর্ডর্ফ অাং
চাঁদপয বচ প্রকল্প, র্ফআযর্ডর্ফ অাং
র্যাজগঞ্জ ভর্িত ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এআইআযর্ডর্ )
আইআযর্ডর্ ভর প্রকল্প (র্দ্বতীয় ম িায়)
বনায়াখারী ভর্িত ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআযর্ডর্-১)
ায  ঋণ র্ফতযণ াইরট প্রকল্প (পা-নযবয়)
জাতীয় ভেফ ভফায় কভবিক্স
ভর্িত ল্লী উন্নয়ন কভিসূর্চ (আইআযর্ডর্-৩য় ম িায়)

আইআযর্ডর্-এভর্র্, আইআযর্ডর্ আইর্বএ এফাং আইআযর্ডর্ - র্ড
প্রকল্প

গ্রাভীণ ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্যকল্পনা াইরট প্রকল্প (১
ম িায়)

গ্রাভীণ ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্নয়েণ প্রকল্প (২য় ম িায়)

ফাাংরাবদ ভেফ ভফায় কভিসূর্চ
ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠান
৩য় ক্ষুদ্র র্ল্প প্রর্তষ্ঠান প্রকল্প (এএআইর্)
স্ত চার্রত নরকূ প্রকল্প (এইচ টি ডর্িউ)
ায র্ফতযণ প্রকল্প (এপএ)
ল্লী দার্যদ্রয কভিসূর্চ (আযর্র্- নযভার)
দর্ক্ষণ র্িভ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এডর্িউআযর্ডর্)
ববারা বচ প্রকল্প (র্ফআইর্ )
র্ফবল ভর্রা প্রকল্প
ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযর্ড-২)
গবীয নরকূ প্রকল্প-২ (র্ডটিডর্িউ)
২য় ল্লী নরকূ প্রকল্প (এটির্)

ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয়
(রক্ষ টাকায়)
৩

৪

অবথ িয উৎ
৫

১৯৭০ - ১৯৭৩
১৯৭২ - ১৯৭৩
১৯৭৩ - ১৯৭৬
১৯৭৩ - ১৯৭৮
১৯৭৩ - ১৯৭৬

২১৭.৯৫
২৫.০০
৪৯০.০০
২৪৬.১২
৩২৫.০০

র্জর্ফ
ইউএএআইর্ড
বকয়ায
র্জর্ফ
র্জর্ফ, বকয়ায

১৯৭৪ -১৯৮০
১৯৭৪ - ১৯৭৫
১৯৭৪ -১৯৭৮
১৯৭৫ - ১৯৭৮
১৯৭৫ - ১৯৭৮
১৯৭৫ - ১৯৭৮
১৯৭৫ - ১৯৮০

৩২৪.০০
২৫.০০
৫৬৩.০০
৮৪৯.০০
৩২৫.০০
১১১.১৭
১৬৭.০০

র্জর্ফ -বকয়ায
ইউএএআইর্ড
ইউএএআইর্ড
ইউর্নবপ
বকয়ায
ইউএএআইর্ড

১৯৭৫ - ১৯৮০
৭০.২৫
১৯৭৫ -১৯৮১
১৬৮.০০
১৯৭৫ - ১৯৭৭
১৯.৯৬
১৯৭৬ - ১৯৮০
৫৬৪.২৭
১৯৭৬ - ১৯৮০
৭১.৭৮
১৯৭৬ - ১৯৮৪
৩৭৫৮.২৫
১৯৭৬ - ১৯৭৭
২৫৭.৫৯
১৯৭৭ - ১৯৮৪
৩৪১.৩৫
১৯৭৭ - ১৯৭৮
৮০.০০
১৯৭৭ - ১৯৯০
৩৭০৫.০০
১৯৭৭ - ১৯৯০
২১৭.৪১
১৯৭৭ - ১৯৯০
৫৪৩৬.০০
১৯৭৭ - ১৯৯০
৭০৪.২৪
১৯৭৭ - ১৯৮৫
৭২৪৮.৭৩
১৯৭৮ - ১৯৮০
১২৭৭.৬৯
১৯৭৮ - ১৯৮৪ ৩৩৩০.৭৯
১৯৭৮ - ১৯৮০
৬৭.০১
১৯৮০ -১৯৮২
১৪৯.৪৩
১৯৮০ -১৯৮৫
৪৮০৩.৪৯
১৯৮০ -১৯৮৫
৩৫৬.৯২
১৯৮০ -১৯৮৫
১৫৪৯.৪৩
১৯৮০ -১৯৮৫
১৬০.০৪
১৯৮১ -১৯৮৩
১৪৮.৮৭
১৯৮১ - ১৯৮৭
৪৮২২.১৩
১৯৮১ - ১৯৮৭
৪১০.৮৭
১৯৮২ - ৯৮৮
২৪৩৮.৫৯
১৯৮২ - ১৯৯০
১৮০১.৮১
১৯৮২ - ১৯৯০
৮৪১.৫০
১৯৮২ -১৯৮৫
৭৬.৫০
১৯৮৩ -১৯৯০ ১১৬৮৮.৩৩
১৯৮৩ -১৯৯২
১৪৭৬.৫৭
১৯৮৩ -১৯৯০
২১৫.৭৪

র্ডা
র্জর্ফ, আইর্ডএ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
আইর্ডএ
ডাচ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
র্ফে ব্যাাংক
র্ফে ব্যাাংক
র্ফে ব্যাাংক
র্ফে ব্যাাংক

IDA, CIDA

ADB, UNDP, UNICEF

র্জর্ফ
ডার্নডা
এপএ, নযবয়
র্জর্ফ
র্ডএ ,আইর্ডএ
আইর্ডএ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
IDA, UNICEF

FAO,UNDP

র্ফর্ফ, অগ্রণী ব্যাাংক
IDA,IFAD

এর্ডর্ফ,ইইর্
র্আইর্ডএ
IDA, SIDA,ODA, UNDP

র্ডএ, আইর্ডএ
এর্ডর্ফ
65

রীড়:নাং

প্রকল্প/কভিসূর্চয নাভ

৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬

ভূর্ভীন  র্ফিীনবদয বচমে র্ফতযণ প্রকল্প
বনায়াখারী ভর্িত ল্লী উন্নয়ন কভিসূর্চ (এনআইআযর্ডর্-২)
টাঙ্গাইর ৃষর্ল উন্নয়ন কভিসূর্চ (টিএর্ডর্)
ভর্িত নাযী  র্শু বমার্গতা উন্নয়ন প্রকল্প

৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২

ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযর্ড-৯ ২য় ম িায়)
আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাভ াােী এরাকা)
প্রাথর্ভক স্বাস্থয র্যচম িা প্রকল্প
র্ফআযর্ডর্ফ -জাইকা বভবযপয ছাগর ারন প্রকল্প
উিয র্িভ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডর্িউআযর্ডর্)
দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রকল্প (আযর্এর্ ১ভ ম িায়)
ল্লী দর্যদ্র ভফায় প্রকল্প (আযর্র্র্)

গ্রাভীণ ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্নয়েণ প্রকল্প (৩য় ম িায় )

ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযর্ড -৯, ১ভ ম িায়)
ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযর্ড-৫-র্ইর্) ১ভ ম িায়
ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযর্ড ১২)
ববারা মার্েক বচ প্রকল্প
পনোঃ পকুয খনন প্রকল্প
টাঙ্গাইর ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআযর্ডর্)
ভফাবয়য ভাধ্যবভ চালাফাদ াইরট প্রকল্প
গ্রাভীণ ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্নয়েণ প্রকল্প (৪থ ি ম িায়)

র্ফআযর্ডর্ফ উন্নয়ন ব্যফস্থানা  প্রর্ক্ষণ প্রকল্প
প্রার্তষ্ঠার্নক প্রর্ক্ষণ ায়ক র্িারীকযণ প্রকল্প
ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আযর্ড-৫ র্ইর্ ২ম িায়)
ফন্যা  াই
প্রফণ এরাকায় ন্যযনতভ ব্যবয় ল্লী ফার্ে র্নভিাণ প্রকল্প
ল্লী দর্যদ্রবদয কভিাংস্থান বক বরয প্রাবয়ার্গক গবফলণা কভিসূর্চ
এপ উইর্-২
াইবলান প্রফণ এরাকায র্যফাবযয জন্য র্ফবল প্রকল্প
ভবডর ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এভআযর্ডর্)
চট্টগ্রাবভয াইবলান  ফন্যা প্রফর এরাকায় বচ  ৃষর্ল মোর্ত যফযা
প্রকল্প

ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয়
(রক্ষ টাকায়)
১৯৮৩ -১৯৮৫
১১২.৩৩
১৯৮৪ - ১৯৯০ ১০৫৯৫.৫৬
১৯৮৪ -১৯৯০
১৮৬৪.০০
১৯৮৫ -১৯৯৩
২৬৫৯.০৪
১৯৮৫ - ১৯৯০
১৪২৪.২১
১৯৮৫ - ১৯৯২
৬১৬৮.৭২
১৯৮৬ -1৯৯০
১৪৭৬.৪৩
১৯৮৮ -১৯৯৬ ১০৭৫৪.০৬
১৯৮৯ - ১৯৯০
১৬.২৫
১৯৯০ - ১৯৯১
৮৮.৭৮
১৯৯০ - ১৯৯৩
২৪১৭.৪৯
১৯৯০ - ১৯৯৬
৩২৮.৬৮
১৯৯০ - ১৯৯৬
২৪৯৯.৩০
১৯৯০ - ১৯৯১
১৫৮.১২
১৯৯০ - ১৯৯১
৬৩৩.২০
১৯৯০ - ১৯৯৬
৪৩২৪.২৪
১৯৯১ - ১৯৯২
২০৬.২৫
১৯৯১ - ১৯৯৩
৩.২৩
১৯৯১ - ১৯৯৮
১৬৯.৪৪
১৯৯১ - ১৯৯৯
১৮০.০০
১৯৯২ - ২০০০
১৯৭৬.৯৫
১৯৯২ - ১৯৯৬
১০৯৯.৭৫

১৯৯২ - ২০০০
১৯৯২ - ১৯৯৬
১৯৯২ - ২০০০
১৯৯২ - ২০০০
১৯৮৩ -১৯৯২
১৯৯৩ -১৯৯৮
১৯৯৩ -১৯৯৮
টাঙ্গাইর বজরায ভফাবয়য ভাধ্যবভ ৃষর্ল  বচ কাম িরীড়ভ ম্প্রাযণ  বজাযদাযকযণ
১৯৯৪ - ১৯৯৯
বৃিয বনায়াখারী ল্লী দর্যদ্র ভফায় ায়তা প্রকল্প
১৯৯৫ - ২০০০
র্দ্বতীয় ববারা বচ প্রকল্প
১৯৯৬ -১৯৯৮
র্যলাফার্ে ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এআযর্ডর্)
১৯৯৬ -১৯৯৮
ল্লী র্ফিীন প্রকল্প (আযর্ফর্)
১৯৯৬ -২০০০
ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আয র্ড-৫, র্ইর্, ৩য় ম িায়)
১৯৯৬ -২০০৩
ল্লী দার্যদ্রয প্রকল্প
১৯৯৬ -১৯৯৮
কুর্েগ্রাভ দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রকল্প
১৯৯৭ - ২০০০
ফঙ্গফন্ধু দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রর্ক্ষণ কভবিক্স (BPATC), বকাটারীাো, ১৯৯৭ - ২০০০

৬৮০৮.৬৬
১৭৯৭৬.৮২
১৫.০০
২.৭১
৩১৭৪.৭৮
৬৬৫৫.০০
১০২১৭.৪৮
২১৮.০০
২৫০০.০০
১৭৮২৫.০৫
৯০.৩৩
১১৮৫০.০০
৮৮৭৯.০০
২৮৯.৩৮
৮৬৫.০০
১৬১৮.৩৭

অবথ িয উৎ
এপ পাউবেন
ডার্নডা
র্জটিবজড
ইউর্নবপ
র্আইর্ডএ
ইইর্
SIDA, NOARD

র্আইর্ডএ
এ ডাচ র্টিবজন
ডার্ফস্দউ এপ র্
র্জটিবজড
র্জর্ফ
র্আইর্ডএ,আইর্ডএ
র্ডএ
র্ডএ
SIDA, NOARD

র্জর্ফ
ইএর্এর্
ILO, UNFPA

আইএপএর্ড
জাান
জাান
ইইর্
এর্ডর্ফ,র্জর্ফ
র্জর্ফ
জাইকা
ADB, IFAD

র্জর্ফ
এর্ডর্ফ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
এর্ডর্ফ
র্জর্ফ
র্আইর্ডএ
এআইর্ডএ
এআইর্ডএ
এনআযএর্ড
র্জর্ফ

বগাারগঞ্জ এয ম্প্রাযণ, াংস্কায  আদৄর্নকায়ন প্রকল্প

৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮8
89
৯0

াভার্জক ক্ষভতায়ন প্রকল্প-১
াভার্জক ক্ষভতায়ন প্রকল্প-৩
াভার্জক ক্ষভতায়ন প্রকল্প-২
র্ইর্য গবফলণা কভিসূর্চ
র্ফআযর্ডর্ফয ভথ িন কভিসূর্চ
দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য আত্ম কভিাংস্থান কভিসূর্চ
ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভিসূর্চ (াংবার্ধত ২য় ম িায়)
রুযার রাইবর্রহুড প্রবজট

১৯৯৭ - ২০০২
১৯৯৭ - ২০০২
১৯৯৭ - ২০০২
১৯৯৮ -২০০০
১৯৯৮ -২০০০
১৯৯৮ -২০০৩
১৯৯৮ -২০০৫
১৯৯8- ২০০7

১৯৪৮.৫০
ইউএনর্ডর্
২৭৫২.৬৬
ইউএনর্ডর্
২৬৭৭.৪৯
ইউএনর্ডর্
০০.০০
এআইর্ডএ
৮৩০.০০
এআইর্ডএ
১০০০.০০
র্জর্ফ
১৭০৬৬.০০
র্জর্ফ
৩১৫৬৫.০০ এর্ডর্ফ/র্জর্ফ/ইউর্ফর্র্এ
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ক্র:নং

প্রকল্প/কভিসূর্চয নাভ

ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয়
(রক্ষ টাকায়)
২০০০ - ২০০১
৮৭০.০০
২০০০ - ২০০৪
৯৩৩.০৯
২০০০ - ২০০৪
৯৩৭.৮৭
২০০০ -২০০৫
৫৬১.৬৭

৯1
৯2
৯3
৯4

দবম িাগপূণ ি এরাকায় দার্যদ্রয র্ফবভাচনকবল্প র্ফবল ফহুভৄখী উন্নয়ন প্রকল্প(দএদার্ফ)

৯5
৯6
৯7
৯8
99
১০0
১০1
১০2
১০3
১০4

২০০১ - ২০০৯
২০০২ - ২০০৪
২০০৩ -২০০৪
এযাডববাবকর্ অন র্যপ্রডাকটিব বরথ এে বজোয ইসুযজবিা রুযার বকাঅাবযটিব
২০০৩ -২০০৫
উিয র্িভ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডার্িউ আযর্ডর্)
২০০৩ -২০০৬
ভর্িত দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভিসূর্চ (দার্ফক)
২০০৩ -২০০৬
দার্যদ্রয র্ফবভাচবন ভর্রাবদয আত্ম কভিাংস্থান কভিসূর্চ
২০০৩ -২০০৬
গ্রাভীণ ভর্রাবদয জন্য উৎাদনভৄখী কভিাংস্থান  উন্নয়ন কভিসূর্চ
২০০৪ - ২০০৫
অাংীদার্যত্বভরক র্রাংক ভবডর গ্রাভ উন্নয়ন প্রকল্প
২০০৪ - ২০০৫
দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয
অপ্রধান স্য উৎাদন, াংযক্ষণ, প্রর্রীড়য়াকযণ ২০০৫ -২০০৯
 ফাজাযজাতকযণ কভিসূর্চ
অস্বচ্ছর ভৄর্িবমা  তাঁবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষণ  আত্মকভিাংস্থান কভিসূর্চ
২০০৫ -২০০৯
অাংীদার্যত্বভরক র্রাংক ভবডর গ্রাভ উন্নয়ন প্রকল্প-২
২০০৫ - ২০১০
ভর্িত গ্রাভ উন্নয়ন কভিসূর্চ (র্র্বর্ডর্)
২০০৭ - ২০০৯
দর্যদ্র ভর্রাবদয উৎাদনভৄখী কভিাংস্থান  বচতনতা বৃর্ি কভিসূর্চ
২০০৭ - ২০০৯
উিযাঞ্চবরয ত দর্যদ্রবদয কভিাংস্থান র্নর্িতকযণ কভিসূর্চ (উদকর্নক) - ১ভ ম িায়
২০০৭ - ২০১১
আদি গ্রাভ উন্নয়ন প্রকল্প-২
২০০৭ - ২০১৭
ফঙ্গফন্ধু দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রর্ক্ষণ কভবিক্স (র্যচারনা ম িায়)
২০০৯ -২০১৩
কর্িউটায প্রর্ক্ষণ  র্যবফ উন্নয়বনয উয টিএ কভিসূর্চ, বালুকা, ২০১০ - ২০১১

১০5
১০6
১০7
১০8
১09
১১0
১১1
১১2

ফঙ্গফন্ধু দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রর্ক্ষণ কভবিক্স (র্যচারনা ম িায় )
অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএর্র্)
র্ফআযর্ডটিআই বব ত অফকাঠাবভা  প্রর্ক্ষণ সুর্ফধাদী ম্প্রাযণ
প্রকল্প
ল্লী প্রগর্ত প্রকল্প (র্র্র্)
াভার্জক ক্ষভতায়ন -২ প্রকল্প (াংবার্ধত) (কনর্রবডন বপজ)
আব ির্নক র্ভটিবগন কাম িরীড়ভ পয র্ইর্ বভম্বায

অবথ িয উৎ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
জাইকা
র্জর্ফ

১৪০০২.৮০
৭৫৪.০০
৯৯.৫০
১৪৫.০০
১৫০০০.০০
২২১২.০০
৫০০০.০০
২৯.১০
৬৪.৭৯
১৯৫০.৮০

র্জর্ফ
ইউএনর্ডর্
এআইর্ডএ
ইউএনএপর্এ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
এএআযর্ড
জাইকা
র্জর্ফ

২৫০০.০০
১৯৫০.৮০
৯৫০.৮০
২৮.০০
২৪৭৮.৪৩
৯৭৪.০০
৪৯০০.০০
১৩.৫০

র্জর্ফ
জাইকা
র্জর্ফ
এএআযর্ড
র্জর্ফ
র্জর্ফ
র্জর্ফ
র্জর্ফ, তককা

১৩.৫০

র্জর্ফ, তককা

ভয়ভনর্াং

১১3
114

কর্িউটায প্রর্ক্ষণ  র্যবফ উন্নয়বনয উয টিএ কভিসূর্চ, ীযগঞ্জ, যাংপয

২০১০ - ২০১১
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৬. র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়ভ ভল্যায়ন
যকাবযয উবদ্যাবগ র্ফর্বন্ন আিজিার্তক খ্যার্ত িন্ন গবফলণা াংস্থা  দর কর্তিক র্ফআযর্ডর্ফয কাম িরীড়ভ ভল্যায়ন কযা বয়বছ।
র্ফগত দ ফছবয র্ফআযর্ডর্ফয াভর্গ্রক কভিকাণ্ড ভল্যায়ন  ভীক্ষায় প্রাপ্ত র্কছু পরাপর/ভতাভত র্নেরূোঃ
রীড়োঃ
ভীক্ষায র্ফফযণ
প্রাপ্ত পরাপর/ভতাভত
নাং
১ ভীক্ষায নাভ: জী এয অর্বঘাত (১) যকাবযয ‘দার্যদ্রয র্ফবভাচন বক র ত্র’ এয রক্ষয অজিবন ল্লী জীর্ফকায়ন প্রকল্প

(জী) র্ফবল ভূর্ভকা ারন কযবছ। প্রকল্পটিয কাম িরীড়ভ াযা বদব র্ফস্তৃত কযায
র্ফলয়টি যকাবযয র্ফবফচনা কযা উর্চত।
(২) প্রকবল্পয ভাধ্যবভ উকাযববাগীবদয কভিাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় বৃর্ি, রীড়য়ক্ষভতা বৃর্ি  আথ িাভার্জক অফস্থায ব্যাক র্যফতিন বয়বছ।
ভীক্ষায নাভ: র্ফআযর্ডর্ফয (১) র্ফআযর্ডর্ফ সুর্ফধাববাগীবদয দার্যদ্রয র্ফবভাচবন পরবাবফ বমার্গতা কবয আবছ।
কাম িরীড়ভ ভল্যায়ন
র্ফআযর্ডর্ফয কভি এরাকায় দার্যবদ্রযয ায ১১% মা কভি এরাকা ফর্ িভূত তথা জাতীয়
গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: র্ফআইর্ডএ
গে বচবয় কভ।
ভয়: ২০১০
(২) র্জর্ডর্বত র্ফআযর্ডর্ফয অফদান (১.৯৩%)।
(৩) র্ফআযর্ডর্ফ সুর্ফধাববাগীবদয িদ আযবণ বমার্গতায ভাধ্যবভ উন্নত জীফনমাত্রা
এফাং নাযী ক্ষভতায়বন বমার্গতা ক ।
ভীক্ষায নাভ: ‘র্দ্ব-স্তয’ ভফায় (১) িয বথবক আর্য দবক টির্র্এ  বকএএ এয ভাধ্যবভ ঋণ  ৃষর্ল উকযণ
ব্যফস্থায ভল্যায়ন।
যফযাবয ভাধ্যবভ ৃষর্ল উৎাদন বৃর্িবত র্ফআযর্ডর্ফয অফদান খুফই তাৎম িপূণ ি।
গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আইএআযর্ড
ভয়: ২০১০
ভীক্ষায
নাভ:
জনবফায (১) জনবফাবথ ি যকার্য/বফযকার্য াংস্থাভবয বফায ভান বৃর্িবত র্আযর্ডর্-২ প্রকল্পটি
ভাবনান্নয়বন
র্আযর্ডর্-২
খুফই গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবছ।
প্রকবল্পয অর্বঘাত র্নরুন।
(২) বার্ল্ডাং ট্যাক্স প্রদাবন জনগণবক উৎাী কযবত বজাযাবরা ভূর্ভকা ারন কযবছ।
গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আইএভইর্ড
(৩) ইউর্নয়ন র্যলবদয উেুি ফাবজট বানুষ্ঠাবন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবছ।
ভয়: ২০১০
ভীক্ষায নাভ: র্ইর্ এয ভধ্যফতী (১) জীফনমাত্রায ভান উন্নয়বন ৭৩% উকাযববাগী উন্নত  নতুন বায় িৃি বয়বছন;
ভল্যায়ন।
(২) সুর্ফধাববাগীবদয িদ ১৪% বথবক ৬২%এ উন্নীত বয়বছ, ফার্ল িক আয় ৬০০% বৃর্ি
গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আইএভইর্ড
ববয়বছ এফাং স্বাস্থযেত ায়খানায ব্যফায ৫% বথবক ৯৯% এ উন্নীত বয়বছ।
ভয়: ২০১১
ভীক্ষায নাভ: ভর্িত দার্যদ্র (১) সুর্ফধাববাগীবদয দার্যদ্রয দূযীকযবণ আয় বৃর্িয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফ স্থার্য়ত্বীর উন্নয়ন
র্ফবভাচন কভিসূর্চয অর্বঘাত
র্নর্িত কবয মাবচ্ছ;
র্নরূণ।
(২) ভূর্ভীনবদয তুরনায় প্রার্িক ৃষলক ম্প্রদায় র্ফআযর্ডর্ফয ঋণ সুর্ফধা বফর্ ায়ায় ৃষর্ল
গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: স্টাযর্রাং
উন্নয়বন র্ফআযর্ডর্ফয প্রবচষ্টা অব্যাত আবছ,
ইউর্নবিার্টি, ইউবক।
(৩) বনর্তত্ব র্ফকাব র্ফআযর্ডর্ফ গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযায় ভাজ উন্নয়ন  র্িাি
ভয়: ২০১১।
গ্রবণয বক্ষবত্র জন অাংগ্রবণয র্ফলয়টি প্রাধান্য ববয়বছ;
(৪) অন্যান্য াংস্থায তুরনায় র্ফআযর্ডর্ফয সুর্ফধাববাগীগণ ক্ষুদ্রঋবণয টাকা অর্ধক াবয আয়
বৃর্িভরক কভিকাবণ্ড র্ফর্নবয়াগ কবয থাবক।
ভীক্ষায নাভ: র্আযর্ডর্-২ এয (১) প্রকবল্প প্রর্ক্ষণ, গ্রাভ কর্ভটি বা  ইউর্নয়ন ভিয় কর্ভটিয বায ভাধ্যবভ
অিফ িতী ভল্যায়ন।
কভিএরাকায জনগবণয আথ ি-াভার্জক উন্নয়বনয র্ফলবয় বচতনতা বৃর্ি
;
গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আযর্ডর্র্ড (২) র্ফআযর্ডর্ফয কভি এরাকায জনগণ কভি এরাকায ফাইবযয জনগবণয বচবয় অর্ধক
ভল্যায়ন দর।
র্যভাবন যকার্য/বফযকার্য বফা াংস্থায বফা ববয়বছ;
ভয়: ২০১২
(৩) গ্রাভফাী, যকার্য/বফযকার্য বফা াংস্থা  স্থানীয় জনপ্রর্তর্নর্ধবদয ভবধ্য াংবমাগ
স্থার্ত য়ায় যকাবযয উন্নয়ন ম িরীড়ভ বজই ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ।
ভীক্ষায নাভ: জী ২য় ম িায় (১)
ভ । র্ফর্বন্ন আয়ফধ িনভরক কভিকাবণ্ড ঋবণয
এয ভধ্যফতী ভল্যায়ন।
ব্যফায ঠিকবাবফ কযা বয়বছ, র্নজস্ব পর্ুঁ জ গঠবন (বয়ায  ঞ্চয়), দস্যবৃদ উদ্বুি
গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আযর্ডর্র্ড
বয়বছ, প্রার্তষ্ঠার্নক ঋণ গ্রণ, াভার্জক বচতনতাভরক কাবজ দস্যবৃদ উৃষত
ভল্যায়ন দর।
বয়বছ ফবর র্যরর্ক্ষত য়।
ভয়: ২০১৫
(২) প্রকবল্পয উবদ্দশ্য ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ উকাযববাগীবদয কভিাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় বৃর্ি,
রীড়য়ক্ষভতা বৃর্ি, স্থানীয় বনর্তবত্বয র্ফকা  আথ ি-াভার্জক অফস্থায র্যফতিন বয়বছ।
(৩) বদবয ার্ফ িক উন্নয়বন গ্রাবভয দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক জনিবদ রূািয কযবত বর এ
প্রকবল্পয কাম িরীড়ভ চরভান থাকা প্রবয়াজন।
র্নরূণ (Impact study)।
গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আইএভইর্ড
ভয়: ২০০৬

২

৩

৪

৫

৬

৭

8
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৭. র্ফআযর্ডর্ফয স্থাফয িদ
৭.১
র্যভাণ
১
২

৫
।
, উিযা ভবডর টাউন।

৩
)

ভভ
-

৭ তরা বফন
৮
ভ
১৩৮
।

০.৩ একয
১.৩৫
৭.৬৩

।

৭.২
/

০.৭৭ একয

অর্প র্ফর্ল্ডাং
এক তরা বফন

অকাঠাবভায র্ফফযণ
স্টাপ বকায়িাট িায
-

গুদাভ  অন্যান্য
ইউটিইউ বফন

২

০.৩৩ একয

-

-

-

৩

৩.১৬ একয

স্টাপ বকায়াট িায-১টি

-

৪

১.৬৮ একয

এক তরা বফন-১টি
দই তরা বফন-২টি
র্তন তরা বফন-১টি

স্টাপ বকায়াট িায-৩টি

১

টুয়াখারী

র্যভাণ

৫

কুর্ভল্লা

১.০০ একয

দই তরা বফন-১টি

-

অর্ডবটার্যয়াভ-১টি
কযার্ন্টন-১টি
-

৬

পর্যদপয

০.১০ একয

দই তরা বফন-১টি

-

-

৭

ববারা

২.৮৭ একয

র্তন তরা বফন-১টি

দইতরা বফন-২টি

দইতরা ফাাংবরা-১টি

৮

র্ফআযর্ডটিআই

১০.৬২ একয

প্রার্নক বফন-২টি
বাবস্টর বফন-৪টি

আফার্ক বফন-৫টি

অর্ডবটার্যয়াভ-১টি
কযাবপবটর্যয়া-১টি 
ভর্জদ-১টি

৭.৩

উবজরায়
িবদয ধযণ
াংখ্যা/র্যভাণ
৫৭.২৭ একয

িবদয র্ফফযণ
কাঠাবভায ধযণ

১

র্ফর্বন্ন উবজরায় জর্ভয র্যভাণ

২

অর্প বফন

৩

টিটিইউ

১৮টি

এক তরা বফন ২৯৬টি, দই তরা বফন
৯১টি  র্তন তরা বফন ১টি।
দই তরা বফন ২৩টি

৪

বকায়াট িায (বজাোফার্ে)

৩৫৭টি

দই তরা বফন (প্রর্তটিবত ৪টি ইউর্নট)

৫

গুদাভ

১৬৮টি

৬

য়াকি কাভ প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র

১০টি

৭

ভাবকিট/বদাকান

৮৯টি

৩৮৮টি

ভিব্য
গুদাভ  অন্যান্য

৩৯টি বদাকান
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৮. র্ফআযর্ডর্ফয গুরুত্বপূণ ি বটর্রবপান নম্বয
৮.১
দযদপ্তবযয কভিকতিাবৃবদয বটর্রবপান নম্বয (র্এর্ফএক্স এয জন্য +৮৮০-২-৮১৮০০৩০ বথবক ৮১৮০০৩৪)
রীড়োঃ
নাং

দফী

বটর্রবপান

র্এর্ফএক্স

বভাফাইর বপান

ইবভইর

ভার্যচারবকয দপ্তয
dg@brdb.gov.bd
১
ভার্যচারক
৮১৮০০০২
১০১
psdg@brdb.gov.bd
২
ভার্যচারবকয র্এ
১০২
০১৯৯১১৩২১০০
ddprc@brdb.gov.bd
৩ উর্যচারক (জনোঃ  ভোঃ)
৮১৮০০১৮
১০৩
০১৯৯১১৩২০৪০
প্রান র্ফবাগ
dradmn@brdb.gov.bd
৪
র্যচারক (প্রান)
৮১৮০০০৪
১০৪
০১৯৯১১৩২০০১
jdadmn@brdb.gov.bd
৫
ভেগ্মর্যচারক (প্রান)
৮১৮০০০৯
১১৩
০১৯৯১১৩২০০৭
ddadmin@brdb.gov.bd
৬ উর্যচারক (প্রান)
৮১৮০০১৭
১১৪
০১৯৯১১৩২০১৭
ddadmn2@brdb.gov.bd
৭
উর্যচারক (প্রান-২)
৮১৮০০২১
১০৭
০১৯৯১১৩২০১৮
অথ ি র্ফবাগ
drfinance@brdb.gov.bd
৮ র্যচারক (অথ ি)
৮১৮০০০৫
১২৪
০১৯৯১১৩২০০২
jdfinance@brdb.gov.bd
৯
ভেগ্মর্যচারক (অথ ি  র্াফ) ৮১৮০০১১
১২৫
০১৯৯১১৩২০০৮
jdaudit@brdb.gov.bd
১০ ভেগ্মর্যচারক (র্নোঃ  র্যোঃ) ৮১৮০০১৫
১৫২
০১৯৯১১৩২০০৯
ddaccts@brdb.gov.bd
১১ উর্যচারক (র্াফ)
৮১৮০০২৪
১২৭
০১৯৯১১৩২০১৯
ddbudget@brdb.gov.bd
১২ উর্যচারক (ফাবজট)
৮১৮০০২২
১২৮
০১৯৯১১৩২০২০
ddaudit@brdb.gov.bd
১৩ উর্যচারক (র্নযীক্ষা)
৮১৮০০২৬
১৫৯
০১৯৯১১৩২০২১
ddinspect@brdb.gov.bd
১৪ উর্যচারক (র্যদিন)
৮১৮৯৬৯৯
১৫৮
০১৯৯১১৩২০২২
বযজর্ভন র্ফবাগ
drfs@brdb.gov.bd.
১৫ র্যচারক (বযজর্ভন)
৮১৮০০০৬
১৫৭
০১৯৯১১৩২০০৩
jdccm@brdb.gov.bd
১৬ ভেগ্মর্যচারক (র্র্এভ)
৮১৮০০১৩
১৬৫
০১৯৯১১৩২০১১
jdesp@brdb.gov.bd
ভেগ্মর্যচারক
(ম্প্রোঃ

র্ফোঃ
প্রোঃ)
১৭
৮১৮০০১২
১১৭
০১৯৯১১৩২০১০
jdwdev@brdb.gov.bd
১৮ ভেগ্মর্যচারক (ভর্রা উন্নয়ন ) ৮১৮০০১৬
১৪২
০১৯৯১১৩২০
ddcredit@brdb.gov.bd
১৯ উর্যচারক (ঋণ)
৮১৮০০২৩
১১৫
০১৯৯১১৩২০২৯
ddcoop@brdb.gov.bd
২০ উর্যচারক (ভফায়)
৮১৮০০২৯
১৬৮
০১৯৯১১৩২০২৩
২১ উর্যচারক (ভাবকিটিাং)
৮১৮৯৬৯৮
১৩০
০১৯৯১১৩২০৩০ ddmarketing@brdb.gov.bd
২২ উর্যচারক (বচ)
৮১৮০১৩২
১৬০
০১৯৯১১৩২০২৮ ddirrigation@brdb.gov.bd
২৩ উর্যচারক (ম্প্রাযণ)
৮১৮৯৭৫১
১৬৬
০১৯৯১১৩২০২৪ ddextension@brdb.gov.bd
ddspproject@brdb.gov.bd
২৪ উর্যচারক (র্ফোঃ প্রকল্প)
৮১৮৯৭৫০
১৩১
০১৯৯১১৩২০২৫
২৫ উর্যচারক (ভর্রা উন্নয়ন ) ৮১৮০০২৭
১৩৮
০১৯৯১১৩২০২৬ ddwdevelop1@brdb.gov.bd
২৬ উর্যচারক (ভর্রা উন্নয়ন-২) ৫৫০১৩২৫৯
১৪০
০১৯৯১১৩২০২৭ ddwdevelop2@brdb.gov.bd
র্যকল্পনা র্ফবাগ
drplan@brdb.gov.bd.
২৭ র্যচারক (র্যকল্পনা)
৮১৮০০০৭
১৩৭
০১৯৯১১৩২০০৪
jdrem@brdb.gov.bd
২৮ ভেগ্মর্যচারক (আযইএভ)
৮১৮০০১৪
১৩৫
০১৯৯১১৩২০১৩
jdconst@brdb.gov.bd
২৯ ভেগ্মর্যচারক (র্যকল্পনা)
৮১৮০০১০
১৩৯
০১৯৯১১৩২০১২
ddplan@brdb.gov.bd
৩০ উর্যচারক (র্যকল্পনা)
৮১৮০০২০
১২৯
০১৯৯১১৩২০৩৪
ddevalu@brdb.gov.bd
৩১ উর্যচারক (গবফলণা  ভল্যায়ন) ৮১৮৯৬৯৭
১৩৬
০১৯৯১১৩২০৩৩
ddmonitor@brdb.gov.bd
৩২ উর্যচারক (ভর্নটর্যাং)
৮১৮০০১৯
১৪১
০১৯৯১১৩২০৩২
ddprog@brdb.gov.bd
৩৩ উর্যচারক (বপ্রাগ্রার্ভাং)
৮১৮০০২৫
১৪৩
০১৯৯১১৩২০৩১
প্রর্ক্ষণ র্ফবাগ
drtraining@brdb.gov.bd
৩4 র্যচারক (প্রর্ক্ষণ)
৮১৮০০০৮
১৪৯
০১৯৯১১৩২০০৫
ddtraining@brdb.gov.bd
৩5 উর্যচারক (প্রর্ক্ষণ)
৮১৮৯৫০৯
১৫০
০১৯৯১১৩২০৩৫
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৮.২

প্রকল্প/কভিসূর্চ দপ্তযভবয বটর্রবপান নম্বয

রীড়োঃনাং

দফী

বটর্রবপান

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

প্রকল্প র্যচারক (প্রপ্র)
প্রকল্প র্যচারক (জী)
উপ্রকল্প র্যচারক (জী, প্রান)
উপ্রকল্প র্যচারক (জী, অথ ি)
আঞ্চর্রক র্যচারক (জী, ঢাকা)
আঞ্চর্রক র্যচারক (জী, চট্টগ্রাভ)

র্এর্ফএক্স

বভাফাইর বপান

১২৬
১১২
১২২
১২৩
১৫৬

০১৯২২৬৪৪৮৫৮
01931999777
01931999600
01931999907
01931999286
01931999318
01931999286
01931999311
01931999296
01959926666
01991132047
01708515171
০১৯৯১১৩২০৪৫
01750993983
01711148455
01718342314
01955509555
01955509503

৮১৮০০৪৪
৮১৮০০৩৭
৮১৮০০৩৬
৮১৮০০৩৬
৮১৮০০৩৮
031671948

আঞ্চর্রক র্যচারক (জী, যাজাী)

0721-774538

আঞ্চর্রক র্যচারক (জী, র্বরট)
আঞ্চর্রক র্যচারক (জী, মবায)
প্রকল্প র্যচারক (দার্ফক)
উর্যচারক (দার্ফক)
প্রকল্প র্যচারক (র্আযর্ডর্-৩)
উর্যচারক (র্আযর্ডর্-৩)
প্রকল্প র্যচারক (উদকর্নক, যাংপয)
উপ্রকল্প র্যচারক (উদকর্নক)
র্নফ িাী র্যচারক (র্ইর্, পর্যদপয)
প্রকল্প র্যচারক (ইবযবা)
উপ্রকল্প র্যচারক (ইবযবা)

0821-2870475

042164138
৮১৮০০৩৫
৮১৮০০৩৫
৮১৮০০৪৬
৮১৮০০৪০
০৫২১৫৫৩৪৮
৮১৮০০৪৭
০৬৩১৬৪৫৯৮
৮১৮০১৪৪
৮১৮০১৪৩

৮.৩
প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউটভবয বটর্রবপান নম্বয
রীড়োঃ নাং
দফী
বটর্রবপান
১
২
৩
৪

৮.৪
রীড়োঃ নাং

র্যচারক, র্ফআযর্ডটিআই
ভেগ্মর্যচারক, র্ফআযর্ডটিআই
এনআযর্ডটির্, বনায়াখারী
ভর্রা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র, টাঙ্গাইর

০৮২১-২৮৭০৪৭০
০৮২১-২৮৭০২২১
০৩২১৬১০৫৬
০৯২১৬৩৬৯৭

১০৫
১০৯
১৫১
১৭৮
১৯২
১৮৮
১৯১

বভাফাইর বপান

ইবভইর
pdrlp2brdb@gmail.com

rpddhaka@gmail.co,
rpdrlpctg@gmail.com
rdofficerlp2sylhet@gmail.com

rdrlp2jess@gmail.com
info@rpapbrdb.gov.bd
prdp3.brdb@yahoo.com
pduhdkonik@gmail.com
saruarbrdb@gmail.com
pepf@btcl.net.bd
iresppwad@gmail.com

ইবভইর

০১৯৯১১৩২০০৬ drbrdti@brdb.gov.bd
০১৯৯১১৩২০১৫
01991133721 lmtctangil@yahoo.com

বজরায উর্যচারকগবৃবদয বটর্রবপান নম্বয
বজরায নাভ

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

ঞ্চগে
ঠাকুযগাঁ
র্দনাজপয
নীরপাভাযী
রারভর্নযাট
কুর্েগ্রাভ
যাংপয
গাইফান্ধা
জয়পযাট
ফগুো
র্যাজগঞ্জ
াফনা
নাবটায
নগাঁ
চাঁাইনফাফগঞ্জ
যাজাী
কুর্ষ্টয়া

১৮

বভবযপয

দাপ্তদ্বরি মপান
056861342
01719026869
053163274
055161613
059161493
058161643
052165628
054161298
057162618
05166355
0751-62649
073166574
077162619
074162400
078152094
07216130
07162486

বভাফাইর নম্বয
০১৯৯১১৩২১-০১
০১৯৯১১৩২১-০২
০১৯৯১১৩২১-০৩
০১৯৯১১৩২১-০৪
০১৯৯১১৩২১-০৫
০১৯৯১১৩২১-০৭
০১৯৯১১৩২১-০৬
০১৯৯১১৩২১-০৮
০১৯৯১১৩২১-০৯
০১৯৯১১৩২১-১০
০১৯৯১১৩২১-১৫
০১৯৯১১৩২১-১৬
০১৯৯১১৩২১-১২
০১৯৯১১৩২১-১১
০১৯৯১১৩২১-১৩
০১৯৯১১৩২১-১৪
০১৯৯১১৩২১-১৭

০১৯৯১১৩২১-১৮

ই-বভইর
ddpanchagar@brdb.gov.bd
ddthakurgaon@brdb.gov.bd
dddinajpur@brdb.gov.bd
ddnilphamari@brdb.gov.bd
ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
ddkurigram@brdb.gov.bd
ddrangpur@brdb.gov.bd
ddgaibanda@brdb.gov.bd
ddjoypurhat@brdb.gov.bd
ddbogra@brdb.gov.bd
ddsirajgonj@brdb.gov.bd
ddpabna@brdb.gov.bd
ddnator@brdb.gov.bd
ddnaogaon@brdb.gov.bd
ddcngonj@brdb.gov.bd
ddrajshahi@brdb.gov.bd
ddkushtia@brdb.gov.bd
ddmeherpur@brdb.gov.bd
71

রীড়োঃ নাং
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪

বজরায নাভ
চুয়াডাঙ্গা
র্ঝনাইদ
ভাগুযা
মবায
নোইর
াতক্ষীযা
খুরনা
ফাবগযাট
ফযগুনা
টুয়াখারী
ববারা
ফর্যার
ঝারকাঠি
র্বযাজপয
বগাারগঞ্জ
ভাদাযীপয
যীয়তপয
পর্যদপয
যাজফার্ে
ভার্নকগঞ্জ
ঢাকা
ভৄর্ন্পগঞ্জ
নাযায়নগঞ্জ
নযর্াংদী
গাজীপয
টাঙ্গাইর
জাভারপয
বযপয
ভয়ভনর্াং
র্কবাযগঞ্জ

বনত্রবকানা
সুনাভগঞ্জ
র্বরট
বভ রবীফাজায
র্ফগঞ্জ
ব্রাহ্মণফার্েয়া
কুর্ভল্লা
চাঁদপয
বনায়াখারী
রক্ষীপয
বপনী
চট্টগ্রাভ
কক্সফাজায
ফাদযফান
যাঙ্গাভাটি
খাগোছর্ে

দাপ্তদ্বরি মপান
076181127
045162185
048851212
042165818
048162498
047163864
041723169
046862579
044862555
044162384
049161643
04312176089
049862642
046162696
026685601
066161450
060161426
063162662
064165389
027710429
7454048
027611231
7691164
029462450
029261636
092164043
098162325
093161654
09167203
094161823
0951-61874
087163472
08212870476
086153084
083163443
085158247
08176112
084163567
032162241
0381-62134
033161099
031670690
0341-63515
036162316
035162140
037161865

বভাফাইর নম্বয
০১৯৯১১৩২১-১৯
০১৯৯১১৩২১-২০
০১৯৯১১৩২১-২১
০১৯৯১১৩২১-২৩
০১৯৯১১৩২১-২২
০১৯৯১১৩২১-২৪
০১৯৯১১৩২১-২৫
০১৯৯১১৩২১-২৬
০১৯৯১১৩২১-৩২
০১৯৯১১৩২১-৩১
০১৯৯১১৩২১-৩০
০১৯৯১১৩২১-২৯
০১৯৯১১৩২১-২৮
০১৯৯১১৩২১-২৭
০১৯৯১১৩২১-৪৭
০১৯৯১১৩২১-৪৮
০১৯৯১১৩২১-৪৯
০১৯৯১১৩২১-৪৫
০১৯৯১১৩২১-৪৬
০১৯৯১১৩২১-৩৯
০১৯৯১১৩২১-৪০
০১৯৯১১৩২১-৪৪
০১৯৯১১৩২১-৪৩
০১৯৯১১৩২১-৪২
০১৯৯১১৩২১-৪১
০১৯৯১১৩২১-৩৭
০১৯৯১১৩২১-৩৬
০১৯৯১১৩২১-৩৫
০১৯৯১১৩২১-৩৪
০১৯৯১১৩২১-৩৮
০১৯৯১১৩২১-৩৩
০১৯৯১১৩২১-৫০
০১৯৯১১৩২১-৫১
০১৯৯১১৩২১-৫২
০১৯৯১১৩২১-৫৩
০১৯৯১১৩২১-৫৪
০১৯৯১১৩২১-৫৫
০১৯৯১১৩২১-৫৬
০১৯৯১১৩২১-৫৮
০১৯৯১১৩২১-৫৭
০১৯৯১১৩২১-৫৯
০১৯৯১১৩২১-৬০
০১৯৯১১৩২১-৬১
০১৯৯১১৩২১-৬৪
০১৯৯১১৩২১-৬৩
০১৯৯১১৩২১-৬২

ই-বভইর
ddchuadanga@brdb.gov.bd
ddjhenaidha@brdb.gov.bd
ddmagura@brdb.gov.bd
ddjessore@brdb.gov.bd
ddnarail@brdb.gov.bd
ddsatkhira@brdb.gov.bd
ddkhulna@brdb.gov.bd
ddbagerhat@brdb.gov.bd
ddborguna@brdb.gov.bd
ddpatuakhali@brdb.gov.bd
ddbhola@brdb.gov.bd
ddbarisal@brdb.gov.bd
ddjhalokati@brdb.gov.bd
ddpirojpur@brdb.gov.bd
ddgopalgonj@brdb.gov.bd
ddmadaripur@brdb.gov.bd
ddShariatpur@brdb.gov.bd
ddfaridpur@brdb.gov.bd
ddrajbari@brdb.gov.bd
ddmanikgonj@brdb.gov.bd
dddhaka@brdb.gov.bd
ddmunshigonj@brdb.gov.bd
ddnarayangonj@brdb.gov.bd
ddnarsingdi@brdb.gov.bd
ddgazipur@brdb.gov.bd
ddtangail@brdb.gov.bd
ddjamalpur@brdb.gov.bd
ddsherpur@brdb.gov.bd
ddmymensingh@brdb.gov.bd
ddkishoreganj@brdb.gov.bd
ddnetrokona@brdb.gov.bd
ddsunamganj@brdb.gov.bd
ddsylhet@brdb.gov.bd
ddmbazar@brdb.gov.bd
ddhabigonj@brdb.gov.bd
ddbbaria@brdb.gov.bd
ddcomilla@brdb.gov.bd
ddchandpur@brdb.gov.bd
ddnoakhali@brdb.gov.bd
@brdb.gov.bd
ddfeni@brdb.gov.bd
ddchittagong@brdb.gov.bd
ddCoxsbazar@brdb.gov.bd
ddbban@brdb.gov.bd
ddrangamati@brdb.gov.bd
ddkchari@brdb.gov.bd
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৯.

জাতীয় র্দফ উদমান
জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয
যভাবনয ৪১তভ াাদত ফার্ল িকী
 জাতীয় বাক র্দফ উরবক্ষয
র্ফআযর্ডর্ফ
র্দনব্যাী
অনুষ্ঠানভারায আবয়াজন কবয।
দযদপ্তবয বদায়া ভার্পর ববল
এর্তভবদয ভাবঝ ফস্ত্র র্ফতযণ
অনুষ্ঠাবন ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
র্ফবাবগয বাযপ্রাপ্ত র্চফ ড. প্রাি
কুভায যায়। ১৫ আগস্ট ২০১৬।

ভান র্ফজয় র্দফ
২০১5 উরবক্ষয
তৎকারীন
ভার্যচারবকয
বনর্তবত্ব ধানভর্ে
৩২ নম্ববয জার্তয
র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ
ভৄর্জবুয যভাবনয
প্রর্তৃষর্তবত শ্রিাঘ িয
র্নবফদন।
১৬
র্ডবম্বয ২০১5।

ভান ীদ র্দফ  আিজিার্তক
ভার্তবালা র্দফ ২০১৬ উরবক্ষয
বকন্দ্রীয় ীদ র্ভনাবয পষ্পস্তফক
অিণ। ২১ বপব্রুয়ার্য ২০১৬।
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