
 

 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

২০২০-২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি 

ল্লীবফন 

৫ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

২০২০-২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি 

ল্লীবফন 

৫ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মর্দ ভন্বর্ত কৃর্ল খাভায গবে বতারা না মায় তাবর আভাবদয কৃর্ল উন্নয়ন ব্যাত বফ। 

 

-জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  দার্যদ্র র্ফবভাচন কযা, ভানুবলয আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন কযাই আভাবদয রক্ষ্য। 

 

 

                                                                 -ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ার্না 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বমবতু আনাযা গযীফ, বমবতু আনাবদয ঘবয খাফায বনই, অথচ আনাযা র্বক্ষ্া চান না, বই জন্য আনাবদযই 

ঞ্চয় কযা দযকায। তাবত বর্ফষ্যবত আযাভ াবফন । মর্দ বর্ফষ্যবত আযাভ ববত চান, তবফ এখন কষ্ট করুন । 

 

-র্ি-স্তয ভফায় দ্ধর্তয প্রফতিক ড. আখতায ার্ভদ খাঁন 

 

 

 

 

 

 



 

 

ফাণী 

 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারবয়য অধীন ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি র্ফআযর্ডর্ফ’য ২০২০-২০২১ 

অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবত মাবে বজবন আর্ভ আনর্িত। 

 

‘ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্রয র্ফবভাচন’ ফতিভান যকাবযয ভর রক্ষ্য। গ্রাভীণ অথ িনীর্তয র্ফকা, কভ িাংস্থান সৃর্ষ্টয অনুকূর 

র্যবফ ততযীয ভাধ্যবভ দার্যদ্রয র্ফবভাচবন র্ফআযর্ডর্ফ তায প্রর্তষ্ঠারগ্ন বথবক কাজ কবয মাবে। লাবটয দবকয 

বলাধ ি বত এ াংস্থাটি াযাবদব র্ফখ্যাত কুর্ভল্লা ভবডর এফাং যফতীবত অন্যান্য কভ িসূর্চয ভাধ্যবভ ল্লীয ক্ষুদ্র   

 প্রার্িক চালীবদয াংগঠন সৃর্ষ্ট, প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দক্ষ্তা উন্নয়ন, প ুঁর্জ গঠন  ঋণ প্রদান ইতযার্দ 

সুর্যকর্িত কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন কবয আবছ।  

 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান ক্ষুধা দার্যদ্রভৄক্ত একটি ভদ্ধ ফাাংরাবদবয স্বপ্ন বদবখর্ছবরন। জার্তয 

র্তায এই স্বপ্ন ফাস্তফায়বন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ার্না র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবেন। দার্যদ্র র্ফবভাচবন 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয উন্নয়ন দ িন আজ র্ফশ্বব্যী ভাদৃত। জার্তয র্তায আযাধ্য স্বনপূযবণ র্ফআযর্ডর্ফ গুরুত্বপূণ ি 

ভূর্ভকা যাখবছ। 

 

র্ফআযর্ডর্ফ বদবয কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধয াাার্ গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠী র্ফবল কবয ভেফ  ভর্রাবদয াংগঠিত 

কবয তাবদয আথ ি াভার্জক উন্নয়ন ভর্রাবদয ক্ষ্ভতায়বনয ভাধ্যবভ গ্রাভীন অথ িণীর্ত বজাযদাযকযবণ অগ্রণী 

ভূর্ভকা ারন কযবছ। ফার্ল িক প্রর্তবফদবন র্ফগত ফছবযয কাম িক্রবভয াাার্ আঘাভী র্দবনয র্যকিনাভ 

র্যরক্ষ্ীত বফ আা কর্য। 

 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২০২১ প্রণয়ন  প্রকাবয বঙ্গ জর্েত করবক আির্যক ধন্যফাদ জানাই।  

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু। 

 

বভাোঃ তাজুর ইরাভ, এভর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 ভন্ত্রী 

         স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 



 

 

 

  

 

 

প্রর্তভন্ত্রী  

      স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

ফাণী 

 

স্বাধীন ফাাংরাবদ পনগ িঠবন বম কর বফাভরক প্রর্তষ্ঠানবক জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান অগ্রার্ধকায 

র্দবয়র্ছবরন তায ভবধ্য তদানীিন আইআযর্ডর্ তথা ফতিভান র্ফআযর্ডর্ফ অন্যতভ। ‘র্ি-স্তয’ র্ফর্ষ্ট ভফায় ফা 

কুর্ভল্লা দ্ধর্তয াাার্ র্ফর্বন্ন দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভ িসূর্চয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফ ল্লীয প্রতযি অঞ্চবরয কৃলক, 

প্রার্িক চার্ল, ভর্রা  র্ফত্তীনবদয াংগঠিত কবয প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, বনতৃবত্বয র্ফকা, ঞ্চয়  ঋণায়তায ভাধ্যবভ 

আর্থ িক বফাভুর্ক্ত, আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট  ফাজাযজাতকযণ সুর্ফধা প্রদাবনয ভাধ্যবভ ল্লী এরাকায উন্নয়বন 

র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। 

 

দার্যদ্রযভৄক্ত তফলম্যীন “ভদ্ধ ফাাংরাবদ” গোয স্বপ্ন ফাস্তফায়বনয রবক্ষ্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী বখ ার্নায 

বনতৃবত্ব ফতিভান যকায অগ্রার্ধকায র্বর্ত্তবত কাজ কবয মাবে। দার্যদ্র দূযীকযবণ গৃীত র্ফর্বন্ন দবক্ষ্ ফাস্তফায়বনয 

রবক্ষ্য র্ফআযর্ডর্ফ ‘ভানফ াংগঠনর্বর্ত্তক উন্নত ল্লী’ গঠন কবয র্ফর্বন্ন প্রকায কাম িক্রভ র্যচারনা কযবছ। 

র্ফআযর্ডর্ফয চরভান কাম িক্রভ ফঙ্গফন্ধুয ‘বানায ফাাংরা’ গেবত অগ্রণী ভূর্ভকা যাখবফ ফবর আভায র্ফশ্বা।  

 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয র্ফআযর্ডর্ফ’য াভর্গ্রক কাম িক্রবভয উয র্বর্ত্ত কবয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকাবয উবযাগবক 

আর্ভ াদৄফাদ জানাই। এ প্রর্তবফদবন র্ফআযর্ডর্ফয ার্ফ িক কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত প্রর্তপর্রত বয়বছ এফাং ল্লী উন্নয়ন 

াংর্িষ্ট গবফলক  অাংীজবনয প্রতযাা পূযবণ ক্ষ্ভ বফ ফবর আর্ভ ভবন কর্য।  

 

প্রর্তবফদনটি প্রকাবয াবথ জর্েত করবক আির্যক ধন্যফাদ । 

 

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাবদ র্চযজীফী বাক। 

 

স্বন বট্টাচার্য্ি, এভর্ 

 

 

 



 

 

  

 

র্চফ 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাগ  

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

 ফাণী  

 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভাবনয বনতৃবত্ব ১৯৭১ বন র্ফশ্ব ভানর্চবত্র উদয় য় স্বাধীন াফ িববৌভ 

ফাাংরাবদবয। বদবয ভানুবলয যাজননর্তক ভৄর্ক্ত  অথ িননর্তক উন্নয়বনয ভবধ্যই র্নর্ত স্বাধীনতায ভর বচতনা। 

াংখ্যাগর্যষ্ঠ জনবগাষ্ঠী অদৄযর্লত ল্লী জনবদয উন্নয়ন, বদবয ার্ফ িক অথ িননর্তক উন্নয়ন র্নর্িত কযবণ গুরুত্বপূণ ি 

ভুর্ভকা ারন কবয। ল্লী জনবদয ভর্ন্বত উন্নয়বন কাম িক্রভ র্যচারনা কবয চবরবছ ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি 

(র্ফআযর্ডর্ফ)। ভবয়য র্যফতিবন এফাং উন্নয়বনয ক্রভধাযায়  র্ফআযর্ডর্ফয কাম িক্রভ  বকৌবর  এববছ র্ফফতিন  

ফহুভার্ত্রকতা। মায র্ফপর অর্বঘাত যবয়বছ ল্লীয জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়বন। 

ল্লী উন্নয়ন কাম িক্রবভয ফাৎর্যক ব্যফস্থানা  অজিবনয াভর্গ্রক তবেয াংকরন র্ববফ র্ফআযর্ডর্ফ কতৃিক 

২০২০-২০২১ অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযা বে বজবন আর্ভ আনর্িত। স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় ভন্ত্রণারবয়য গুরুত্বপূণ ি াংস্থা র্ববফ র্ফআযর্ডর্ফ ল্লীয জনগবণয আথ িাভার্জক অফস্থায উন্নয়ন  দার্যদ্রয 

র্ফবভাচবন র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। ভফায় আবিারনবক র্নভৃত ল্লীবত ছর্েবয় বদয়ায় র্ফআযর্ডর্ফ’য ভূর্ভকা 

প্রাংনীয়।  

র্ফশ্বব্যাী গৃীত  অনুসৃত  বটকই উন্নয়ন অবীষ্ট ২০৩০ এয রক্ষ্যভাত্রাভ অজিন  এফাং ২০৪১  াবর উন্নত বদ 

র্ববফ বানায ফাাংরা রুায়বনয পূফ িতি র্ববফ বটকই ল্লী উন্নয়ন  ল্লীয জনবগাষ্ঠীবক উন্নয়বনয ভরধাযায় 

ম্পৃক্ত  কযবনয রবক্ষ্য র্ফআযর্ডর্ফ কতৃিক র্যচার্রত কাম িক্রবভয ভবধ্য াংগঠন সৃর্ষ্ট, র্নর্ফে প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান  

উিুদ্ধকযণ, প্রর্ক্ষ্বনাত্তয ায়তা, র্নজস্ব ভরধন সৃর্ষ্ট, ম্পদ ব্যফস্থানা   ভরধন ায়তা, উৎাদবন বটকই  

প্রভের্ক্তয ব্যফায ম্প্রাযণ, ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা উন্নয়ন ইতযার্দ র্ফবল প্রর্নধানবমাগ্য। র্ফআযর্ডর্ফয এ কভ িধাযা 

আগার্ভবত আবযা ার্নত  ম্প্রার্যত বফ ফবর আর্ভ ভবন কর্য।  

র্ফআযর্ডর্ফ কতৃিক প্রকার্ত ‘ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২০২১’ এ প্রর্তষ্ঠাবনয অগ্রমাত্রায় একটি স্মাযক গ্রন্থ র্ববফ 

র্যগর্নত বফ ভবভ ি আা প্রকা কর্য। এ প্রকানায াবথ াংর্িষ্ট করবক ধন্যফাদ জানাই। 

 

বভাোঃ ভর্উয যভান এনর্ডর্ 
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ভার্যচারক 

[বগ্রড-১] 

ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি 

 

ফাণী 

 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা ফছবযয উবল্লযখবমাগ্য কাম িক্রভভবয ভবধ্য অন্যতভ। ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি 

(র্ফআযর্ডর্ফ) এয ২০২০-২০২১ অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়ন কাম িক্রবভ াংভেক্ত থাকবত ববয আর্ভ বীলণ 

আনর্িত। তফর্শ্বক কবযানাকারীন (বকার্বড-১৯) াংকবটয ভবধ্য র্ফআযর্ডর্ফ’য প্রধান কাম িারয় এফাং এয আতাধীন 

কর র্ফবাগ, প্রকি  কভ িসূর্চয দপ্তযভ এফাং বজরা  উবজরায ভাধ্যবভ কবরয র্নযর র্যশ্রভ   উবযাবগ 

দার্যদ্রয র্ফবভাচন কাম িক্রভ অব্যাত বযবখ এয গর্তীরতা র্পর্যবয় আনায জন্য বম ভেগািকাযী দবক্ষ্ভ গ্রণ কযা 

বয়বছ তায প্রর্তপরন এ ফার্ল িক প্রর্তবফদবন প্রকা ববয়বছ। 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভাবনয স্ববপ্নয বানায ফাাংরা র্ফর্নভ িাবণয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী বখ 

ার্না ফহুভার্ত্রক প্রয়া গ্রণ কবযবছন। এর্ডর্জ অজিবনয ভাধ্যবভ ২০৩০ াবরয ভবধ্য বটকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা 

অর্জিত বফ এফাং রুকি ২০৪১ এয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদ বফ র্ফবশ্বয একটি উন্নত যাষ্ট্র । এ রক্ষ্য অজিবন এ প্রর্তষ্ঠাবনয 

কভ িকতিা-কভ িচাযীগণ দৃঢ় প্রর্তজ্ঞ। 

র্ফআযর্ডর্ফ’য সুর্নর্দ িষ্ট কভ ির্যকিনা যবয়বছ মা ফাস্তফায়বন প্রথাগত দ্ধর্ত  গতানুগর্তক ধাযায ফদবর- ঋণ 

কাম িক্রভ ভর্নটর্যাং, বখরাী ঋণ হ্রাকযণ, বযকড ি ারনাগাদকযণ, নীর্যক্ষ্া  র্যদ িন তথা স্বেতা এফাং 

জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযবণয রবক্ষ্য ৫টি টাক্সবপাব িয আতায় ২৫টি ভর্নটর্যাং  অর্ডট টীভ র্যচারনা; নববর 

কবযানা বাইযবয প্রবাবফ সৃষ্ট অর্তভার্যবত ল্লীয প্রার্িক জনবগাষ্ঠীয জীফন-ভান উন্নয়বন ক্ষ্র্তগ্রস্থ ক্ষুদ্র, কুটিয  

ভাঝার্য র্ি উবযাক্তাবদয জন্য এএভই ঋণ চালু; বাানচবয স্থানাির্যত ফরপূফ িক ফাস্তুচ্যযত ভায়ানভায নাগর্যকবদয 

প্রর্ক্ষ্ণ র্যচারনা; কবযানা াংকট বভাকাবফরায় কভ িচাযীবদয আর্থ িক প্রবণাদনা প্রদান; বকার্বড-১৯ ভাভার্য 

প্রর্তবযাবধ স্বাস্থযর্ফর্ধ বভবন অর্প কাম িক্রভ র্যচারনা  জীফনমান এফাং কবযানা বাইযা যীক্ষ্ায জন্য জনগণবক 

উিুদ্ধকযণ ইতযার্দ কাম িক্রভ র্ফআযর্ডর্ফবক নতুনবাবফ র্যর্চর্ত এবন র্দবয়বছ। এছাো যকাবযয জাতীয় কভ িসূর্চয 

াবথ াভঞ্জস্য বযবখ অতযি উৎা উদ্দীনায াবথ  র্ফআযর্ডর্ফ’য কর স্তবযয কভীবদয ভন্ববয় মথাবমাগ্য 

ভম িাদায় ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এয “জন্তফার্ল িকী (ভৄর্জফফল ি)” এফাং “স্বাধীনতায সুফণ িজয়িী” উদমান 

উরবক্ষ্ নানার্ফধ কভ িসূর্চ গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযা বে। 

ফার্ল িক প্রর্তবফদবন ২০২০-২০২১ অথ িফছবয র্ফআযর্ডর্ফ কতৃিক ফাস্তফার্য়ত র্ফর্বন্ন কাবজয র্ফফযণ প্রর্তপর্রত বয়বছ 

মা াভর্গ্রক কভ িম্পাদবনয একটি দার্রর্রক তের্চত্র র্ববফ র্ফবফর্চত বফ। এয ভাধ্যবভ ফ িাধাযবণয র্নকট 

র্ফআযর্ডর্ফ’য কাবজয স্বেতা, জফাফর্দর্তা, উন্নয়ন  ক্ষ্ভতা প্রকা াবফ।  প্রকানায াবথ াংর্িষ্টবদয প্রর্ত 

র্নযিয শুববো । 
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ড. আখতায ার্ভদ খান উদ্ভার্ফত কুর্ভল্লা ভবডবরয র্ি-স্তয র্ফর্ষ্ট ভফায় ব্যফস্থায ফাস্তফ রূায়বণয জন্য প্রর্তর্ষ্ঠত 

‘ভর্ন্বত ল্লী উন্নয়ন কভ িসূর্চ’ ল্লীয জনগবণয আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়বন যকাবযয ফ িার্ধক আস্থা র্নবয় 

র্ফআযর্ডর্ফ নাবভ র্ফকা রাব কবয। র্ফআযর্ডর্ফ বদবয উন্নয়ন  ল্লীয জনগবণয চার্দাবক অগ্রার্ধকায প্রদান কবয 

কৃর্ল আদৄর্নকায়ন  উৎাদন বৃর্দ্ধ, ভর্রাবদয উন্নয়ন  ক্ষ্ভতায়ন এফাং দার্যদ্র র্ফবভাচবন ভেবগাবমাগী 

প্রকি/কভ িসূর্চ গ্রণ কবয যকাযবযয যকাবযয ‘বটকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা’ অজিবনয জন্য প্রবচষ্টা চার্রবয় মাবে।  

র্ফআযর্ডর্ফয এই প্রবচষ্টা এফাং কভ িকাবেয াপবেয প্রয়া প্রর্তফাবযয ভত এফায প্রর্তপর্রত বয়বছ ২০২০-২০২১ 

বনয ফার্ল িক প্রর্তবফদবন। প্রর্তবফদবন র্ফআযর্ডর্ফয বগৌযবফাজ্জ্বর অতীবতয াাার্ প্রদত্ত নাগর্যক বফা, র্ফর্বন্ন 

র্ফবাগ য়াযী অগ্রগর্ত আবরাচযফছবয ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট, নতুন দস্য অিভূ ির্ক্ত, ভরধন গঠন, ঋণ ায়তা প্রদান, 

ভানফ ম্পদ উন্নয়বনয জন্য প্রর্ক্ষ্ণ, র্ফণন াংবমাগ সৃর্ষ্ট, গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা র্নভ িাণ, নাযীক্ষ্ভতায়ন, আদৄনীক 

তে প্রভের্ক্ত ব্যফস্থায প্রচরন র্ফর্বন্ন র্ফলবয়য অগ্রগর্ত, াপবেয ধাযাফার্কতা, বর্ফষ্যত কভ িবকৌর প্রর্তপর্রত 

বয়বছ। এছাো র্ফআযর্ডর্ফ কতৃিক ২০২০-২০২১ অথ িফছবয ফাস্তফার্য়ত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ র্ফর্বন্ন র্ফলয় 

উস্থান কযা বয়বছ। প্রতযাাকর্য প্রর্তবফদবনয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফ ম্পবকি ম্যক ধাযণা ায়া মাবফ।  

ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়বন তে াংগ্র, মাচাই এফাং াংবমাজন র্ফবয়াজবনয ভাধ্যবভ র্ফন্যা কযায বক্ষ্বত্র র্যকিনা 

র্ফবাবগয গবফলণা  ভোয়ন াখায কভ িকতিা/কভ িচার্য  াংর্িষ্ট র্ফবাগভবয প্রতযক্ষ্  বযাক্ষ্ বমার্গতা, 

ম্পদানা  উবদষ্টা কর্ভটিয দবস্যবৃবিয ম িাবরাচনা  সুর্চর্িত যাভব িয জন্য প্রর্তবফদনটি প্রকা ম্ভফ 

বয়বছ।  

এ জন্য তাঁবদয কবরয প্রর্ত আির্যক কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযর্ছ। একই াবথ কৃতজ্ঞতা প্রকা কযর্ছ প্রর্তবফদন 

প্রকাবয াবথ জর্েত উবদষ্টা কর্ভটিয দস্যবৃিবক- মাঁবদয গুরুত্বপূণ ি যাভ ি  র্দক র্নবদ িনা প্রর্তবফদবনয 

ভাবনান্নয়বন ায়ক বয়বছ। 

বফ িার্য আির্যকবাবফ কতৃজ্ঞতা প্রকা কযর্ছ র্ফআযর্ডর্ফয সুবমাগ্য  শ্রদ্ধাবাজন ভার্যচারক ভবাদবয়য প্রর্ত 

মাঁয গুরুত্বপূণ ি র্দক র্নবদ িনা, ার্ফ িক তদাযর্ক,  বমার্গতায জন্য দ্রুততভ ভবয় প্রর্তবফদনটি প্রকা কযা ম্ভফ 

বয়বছ। একইাবথ কৃতজ্ঞতা প্রকা কযর্ছ ভাঠ ম িাবয়য কভ িযত র্ফআযর্ডর্ফয ফ িস্তবযয কভ িকতিা/কভ িচার্যবৃবিয -

মাঁবদয র্যশ্রভরব্ধ অগ্রগর্তয র্চত্র প্রর্তবফদবন প্রকার্ত বয়বছ। 

২০২০-২০২১ অথ িফছবযয প্রর্তবফদনটি দ্রুততভ ভবয় প্রকার্ত য়ায় ভুরত্রুটি ফা গূরুত্বপূন ি অবনক র্ফলয় র্ন্নবফর্ত 

না বত াবয। এ র্ফলবয় াংর্িষ্ট র্ফবাগ  াখা বত সুর্নর্দ িষ্ট প্রস্তাফনা  ভতাভত প্রদাবনয জন্য অনুবযাধ যইর। 

এরূ প্রস্তাফনা  ভতাভত ২০২১-২০২২ অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদনবক আয তেফহুর, ক্রটিভক্ত  সুিযবাবফ 

প্রকাব ায়ক বফ। বফ িার্য প্রর্তবফদনটিবত প্রর্তপর্রত র্ফলয়ার্দ াংর্িষ্টবদয নূন্যতভ চার্দা পূযণ  কবরয 

র্নকট গ্রণবমাগ্য বর র্ফআযর্ডর্ফয পরতায াাার্ আভাবদয প্রবচষ্টা াথ িক বফ।  

 

 

বভাোঃ াবজদুর ইরাভ 

ভেগ্র্যচারক (আযইএভ) 

 

 

 

 



 

 

ম্পাদনা  প্রকানা র্যলদ 

উবদষ্টা ল িদ 

প্রধান উবদষ্টা  
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ভার্যচারক (বগ্রড-১) 

 

উবদষ্টাবৃি  

এ.এভ. ভাসুদুয যভান  

র্যচারক (প্রান) 
 

আফদুয যর্দ 

র্যচারক (বযজর্ভন) 
 

বভাোঃ ইভাইর বাবন 

র্যচারক (অথ ি) 
 

যদায বভা: বকযাভত আরী 

র্যচারক (র্যকিনা) 
 

ড. বভাাম্মদ বভাস্তপা কাভার 

র্যচারক (প্রর্ক্ষ্ণ) 
 

ম্পাদনা ল িদ 

আফায়ক 
 

বভাোঃ াবজদুর ইরাভ 

ভেগ্ র্যচারক (আযইএভ) 
 

দস্যবৃি 

বভাোঃ র্জয়াউয যীদ, উর্যচারক (গবফলণা  ভোয়ন) 

বভাোঃ নুরুজ্জাভান, উর্যচারক (জনাংবমাগ  ভন্বয় ) 

বভাোঃ ীদুর ইরাভ, উর্যচারক (ভর্নটর্যাং) 

 বভাোঃ র্জয়াউর াান, উর্যচারক (র্যকিনা) 

বভাোঃ ীদুর আরভ, কাযী র্যচারক (ভোয়ন) 
 

কভ িবমাগী 

বভাোঃ যর্নুয ইরাভ, রাইবের্যয়ান 

আপর্যন পাযীয়া আজাদ, কাযী  র্যচারক (ভোয়ন) 

রর্তপা খাতুন, বেবনাগ্রাপায-কাভ-কর্ম্পউটায অাবযটয, গবফলণা  ভোয়ন াখা 

বভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, উচ্চভান কাযী, আযইএভ অনুর্ফবাগ
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সূর্চত্র 

 

ক্রভ র্ফলয় পৃষ্ঠা 

১  প্রথভ অধ্যায়োঃ ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ) এয র্যর্চর্ত ১৯ 

১.১ র্ফআযর্ডর্ফ’য উন্নয়বনয ক্রভধাযা  

১.২ রূকি (Vision), অর্বরক্ষ্য (Mission), বকৌরগত উবদ্দশ্য এফাং কাম িাফর্র  

১.৩ র্যচারনা ল িদ  

১.৪ াাংগঠর্নক স্তয  

২  র্িতীয় অধ্যায়োঃ র্ফআযর্ডর্ফ’য র্ফবাগভবয র্যর্চর্ত  কাম িক্রভ ২৭ 

২.১ ভার্যচারবকয দপ্তয  

২.২ প্রান র্ফবাগ  

২.৩ অথ ি  র্াফ র্ফবাগ  

২.৪ বযজর্ভন র্ফবাগ  

২.৫ র্যকিনা র্ফবাগ  

২.৬ প্রর্ক্ষ্ণ র্ফবাগ  

২.৭ প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠানভ  

৩  তৃতীয় অধ্যায়োঃ ২০২০-২০২১ অথ িফছবয র্ফআযর্ডর্ফ’য অঙ্গর্বর্ত্তক অজিন ৪১ 

৩.১ এক নজবয কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত  

৩.২ ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট  

৩.৩ ভরধন সৃর্ষ্ট  

৩.৪ ঋণ ায়তা প্রদান  

৩.৫ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  

৩.৬ কৃর্ল প্রভের্ক্ত  বচ ব্যফস্থানা  

৩.৭ ল্লী বেয র্ফণন াংবমাগ সৃর্ষ্ট  

৩.৮ গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা উন্নয়ন   

৩.৯ ম্প্রাযণ কাম িক্রভ  

৩.১০ নাযীয ক্ষ্ভতায়বন র্ফআযর্ডর্ফ  

৩.১১ র্ডর্জটার ফাাংরাবদবয অগ্রমাত্রায় র্ফআযর্ডর্ফ  

৪  চতুথ ি অধ্যায়োঃ র্ফবল জাতীয় কভ িসূর্চ ারবন র্ফআযর্ডর্ফ ৬১ 

৪.১ ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এয জন্তফার্ল িকী (ভৄর্জফফল ি) উদমান   

৪.২ ভান স্বাধীনতা র্দফ এফাংস্বাধীনতায সুফণ িজয়িী উদমান   

 

৫ 

 ঞ্চভ অধ্যায়োঃ ২০২০-২০২১ অথ িফছবয র্ফআযর্ডর্ফ’য র্ফবল কাম িক্রভ ৬৫ 

৫.১ র্ফআযর্ডর্ফ’য ক্রা বপ্রাগ্রাভ  

৫.২ এএভই ঋণ  কাম িক্রভ  

৫.৩ বাানচবয স্থানাির্যত ফরপূফ িক ফাস্তুচ্যযত ভায়ানভায নাগর্যকবদয জীফনমাত্রায ায়ক  বচতনতা 

বৃর্দ্ধভরক প্রর্ক্ষ্ণ 

 

৫.৪ কবযানা াংকট বভাকাবফরায় কভ িচাযীবদয আর্থ িক প্রবণাদনা  

৫.৫ বকার্বড-১৯ প্রর্তবযাবধ/ র্ফস্তায বযাবধ গৃর্ত কাম িক্রভ  

৬  লষ্ঠ অধ্যায়োঃ ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (এর্ডর্) ভুক্ত প্রকিভ ৭৫ 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (এর্ডর্) ভুক্ত প্রকিভ  

৬.১ উত্তযাঞ্চবরয দর্যদ্রবদয কভ িাংস্থান র্নর্িতকযণ কভ িসূর্চ (উদকর্নক)  

৬.২ অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকি-৩ (র্আযর্ডর্-৩)  

৬.৩ গাইফান্ধা ভর্ন্বত ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্র দূযীকযণ প্রকি  

৬.৪ দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয রবক্ষ্য পর্ষ্ট ভদ্ধ উচ্চ ভবেয অপ্রধান স্য উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ কভ িসূর্চ  

 ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয ফার্ল িক কভ িসূর্চভুক্ত প্রকিভ  

৬.৫ ার্ফ িক গ্রাভ উন্নয়ন কভ িসূর্চ (র্র্বর্ডর্) র্ফআযর্ডর্ফ’য অাং  
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ক্রভ র্ফলয় পৃষ্ঠা 

৭  প্তভ অধ্যায়োঃ চরভান কভ িসূর্চভ ৮৫ 

৭.১  র্নজস্ব ব্যফস্থানায় চরভান কভ িসূর্চভ  

৭.১.১ ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (দার্ফক)  

৭.১.২ ল্লী প্রগর্ত কভ িসূর্চ  

৭.১.৩ উৎাদনভখী কভ িাংস্থান কভ িসূর্চ (র্ইর্)  

৭.১.৪ ল্লী জীর্ফকায়ন কভ িসূর্চ (জীক)  

৭.১.৫ দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য ভর্ন্বত ল্লী কভ িাংস্থান ায়তা প্রকি (ইবযবা)  

৭.১.৬ ভর্ন্বত দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (দার্ফক)  

৭.২ অন্যান্য ভন্ত্রণারবয়য প্রকি/ কভ িসূর্চ  

৭.২.১ াফ িতয চট্টগ্রাভ ভর্ন্বত ভাজ উন্নয়ন কভ িসূর্চ  

৭.২.২ ফীয ভর্ক্তবমাদ্ধা  তাঁবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষ্ণ  আত্ম-কভ িাংস্থান কভ িসূর্চ  

৭.২.৩ আদ ি গ্রাভ প্রকি-২  

৭.২.৪ গুে গ্রাভ প্রকি   

৮  অষ্টভ অধ্যায়োঃ ভাপ্ত প্রকিভবয তার্রকা ৯৫ 

৯  নফভ অধ্যায়োঃ র্ফআযর্ডর্ফ’য কাম িক্রভ ভোয়ন ৯৯ 

১০  দভ অধ্যায়োঃ র্ফআযর্ডর্ফ’য স্থাফয ম্পদ ১০১ 

১১  একাদ অধ্যায়োঃ পরতায গি ১০৩ 

১২  িাদ অধ্যায়োঃ র্ফআযর্ডর্ফ’য গুরুত্বপূণ ি বটর্রবপান নম্বয ১০৯ 

১৩  ত্রবয়াদ অধ্যায়োঃ র্চবত্র র্ফআযর্ডর্ফ ১১৫ 
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প্রথভ অধ্যায় 

ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ) এয র্যর্চর্ত 

 

 

 

১.১ র্ফআযর্ডর্ফ’য উন্নয়বনয ক্রভধাযা 

১.২ রূকি (Vision), অর্বরক্ষ্য (Mission), বকৌরগত উবদ্দশ্য এফাং কাম িাফর্র 

১.৩ প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাবভা  র্যচারনা ল িদ 

১.৪ াাংগঠর্নক স্তয 
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১.১ র্ফআযর্ডর্ফ’য উন্নয়বনয ক্রভধাযা 

 

জাতীয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান ল্লীয জনগন  জনবদয ফহুভার্ত্রক উন্নয়বনয রবক্ষ্য ১৯৭২ াবর ভর্ন্বত 

ল্লী উন্নয়ন কভ িসূর্চ (আইআযর্ডর্) এয কাম িক্রভ াযাবদব ছর্েবয় বদন। ল্লী উন্নয়বন আইআযর্ডর্’য পরতা, অফদান 

 গুরুত্ব র্ফবফচনা কবয ১৯৮২ াবর ৯ র্ডবম্বয Bangladesh Rural Development Board 

Ordinance, ১৯৮২ (অধ্যাবদ নাং-৫৩, ১৯৮২) এয ভাধ্যবভ যকার্য প্রর্তষ্ঠান র্ববফ প্রর্তর্ষ্ঠত য়। ফাাংরাবদ 

ল্লী উন্নয়ন বফাড ি অধ্যাবদ ১৯৮২, যর্তক্রবভ আদৄর্নক  ভেবগাবমাগী কবয ৭ ভাচ ি, ২০১৮ তার্যখ ফাাংরাবদ ল্লী 

উন্নয়ন বফাড ি আইন, ২০১৮ এয বগবজট প্রকার্ত য় । 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ার্নায র্ফচক্ষ্ন বনতৃবত্ব বদবয ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয রবক্ষ্য র্ফআযর্ডর্ফ র্থকৃবতয 

ভূর্ভকা ারন কযবছ। উবল্লখ্য, BIDS এয ২০১০ াবরয ভোয়ন  প্রর্তবফদন অনুমায়ী জাতীয় ম িাবয় র্জর্ডর্বত 

র্ফআযর্ডর্ফ’য অফদান ১.৯৩%। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ার্নায বনতৃত্বাধীন যকাবযয আইন  র্ফর্ধ, গৃীত নীর্ত-

বকৌর, দার্যদ্রয র্ফবভাচন জনভানুবলয জীফন  াভার্জক বক্ষ্বত্র র্ফআযর্ডর্ফ’য উন্নয়ন কাম িক্রভ র্যচারনা কবয 

আবছ। 

র্ফআযর্ডর্ফ সুচনা রগ্ন বথবক গ্রাভীন ক্ষুদ্র   প্রার্িক কৃলকবদয ‘‘র্ি-স্তয’’ ভফাবয়য ভাধ্যবভ াংগঠিত কবয আদৄর্নক কৃর্ল 

প্রভের্ক্ত যফযা, বনতৃবত্বয র্ফকা, ক্ষ্ভতা উন্নয়ন  বচতনতা সৃর্ষ্ট ইতযার্দ কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ খায উৎাদন বৃর্দ্ধ  

কৃলক বশ্রণীয আথ ি-াভার্জক উন্নয়বন ভূর্ভকা ারন কবয আবছ। ৯০ দবকয ভাঝাভার্ঝ র্ফআযর্ডর্ফ ভফায় দ্ধর্তয 

াাার্ ল্লী উন্নয়ন দর গঠবনয ভাধ্যবভ দার্যদ্রয র্ফবভাচন কাম িক্রভ শুরু কবয। ফতিভাবন র্ফআযর্ডর্ফ’য আতায় ভফায় 

র্ভর্ত  ল্লী উন্নয়ন র্ভর্তয াংখ্যা ১,৬৯,৯৩৩টি এফাং দস্য অিিভূক্ত ৫১,১০,০০২ জন। 

দর্যদ্র জনবগার্ষ্ঠয ভৄরধন গঠবন উৎার্ত কযা র্ফআযর্ডর্ফ’য অন্যতভ কাম িক্রভ। এ কাম িক্রবভয অাং র্াবফ র্ফর্নবয়াবগয 

ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধ  ম্পবদয ভার্রকানা র্নর্িত কযায জন্য দস্যবদয বয়ায  ঞ্চয় জভায় উৎার্ত কযা য়। 

র্ফআযর্ডর্ফ’য আতায় দস্যবদয জুন ২০২১ ম িি বয়ায জভায র্যভান ১২,৯৩৯.৬৮ রক্ষ্ টাকা, ঞ্চয় জভা 

৫৯,৯৫৩.২৩ রক্ষ্ টাকা, বভাট ভৄরধন ৭২,৮৯২.৯১ রক্ষ্ টাকা। 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয র্ফআযর্ডর্ফ‘য র্নয়র্ভত কাম িক্রবভয াাার্ ম্প্রর্ত র্কছু র্ফবল দবক্ষ্ গ্রন কবয- 

১। র্ফআযর্ডর্ফ’য বজরা  উবজরা ম িাবয় র্নর্ফে ভর্নটর্যাং বখরাী ঋণ হ্রা, কর বযকড ি ারনাগাদকযণ এফাং 

র্নযীক্ষ্া  র্যদ িন উরবক্ষ্য ক্রযা বপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন। 

২। নববর কবযানা বাইযা (বকার্বড-১৯) ভাভার্যবত ক্ষ্র্তগ্রস্থ প্রার্িক জনবগার্ষ্ঠবক যকাবযয আর্থ িক প্রবণাদনা 

প্যাবকবজয আতায় যকায কতৃিক ফযাদ্দকৃত ৩০০.০০ বকাটি টাকায ভবধ্য ১৫০.০০ বকাটি টাকা উবযাক্তা ঋণ 

র্ফতযণ। 

৩। বালানচবয স্থানাির্যত ফরপূফ িক ফাস্তচ্যযত ভায়ানভায নাগর্যকবদয জীফনমাত্রা ায়ক  বচতনতা বৃর্দ্ধভরক প্রর্ক্ষ্ণ। 

৪। কবযানা াংকট বভাকাবফরায় কভ িচাযীবদয ১৫.০০ বকাটি টাকা আর্থ িক প্রবণাদনা প্রদান। 

৮ভ ঞ্চভ ফার্ল িক র্যকিনায আবরাবক র্ফআযর্ডর্ফ’য ভাধ্যবভ ল্লী জনবগাষ্ঠীয ক্ষ্ভতা উন্নয়ন, ল্লী জীর্ফকায়ন ম্যার্াং, 

ল্লী এরাকায উৎার্দত বেয ফাজাযজাতকযণ বটকই  সুলভ উন্নয়বনয জন্য প্রর্ক্ষ্ণ একটি গুরুত্বপূণ ি ভাধ্যভ। 

র্ফআযর্ডর্ফবত চাকুর্যজীর্ফ  র্ফআযর্ডর্ফ’য আতাভূক্ত সুপরববাগীবদয প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয জন্য র্ফআযর্ডর্ফ’য র্নজস্ব ৩টি 

প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠান, ২৩টি উবজরা প্রর্ক্ষ্ণ ইউর্নট এফাং উবজরা ল্লী বফবনয াবথ প্রর্ক্ষ্ণ কক্ষ্ যবয়বছ। মায ভাধ্যবভ 

বচতনতা বৃর্দ্ধ দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ  আয়বৃর্দ্ধভরক কভ িকাবে র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কযা বয় থাবক। জুন ২০২১ ম িি 

২,২৭,৭৩১ জন কভ িচাযী এফাং ৬৯,৫৫,৬৫৯ জন সুপরববাগীবক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কযা বয়বছ। 
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ত্তয দক  তদ্পপূবফ ি জাভানত ছাো প্রর্তষ্ঠার্নক ঋবণয সুবমাগ র্ছরনা। তৎকারীন আইআযর্ডর্’বত জাভানত ছাো 

তদাযর্ক ঋণ সুর্ফধা চালু য়। যফতীবত মা আয র্যভার্জিত বয় ‘ক্ষুদ্রঋণ’ নাবভ র্যর্চর্ত রাব কবয। শুরু বত 

জুন/২০২১ ম িি র্ফআযর্ডর্ফ ৫২,৩৩,২২৯ জন দবস্যয ভাবঝ ১৯,০৯,৫৭০.১৪ রক্ষ্ টাকা ঋণ র্ফতযণ কবয। একই ভবয় 

আদাবয়য র্যভান ১৭,৫০,০৮৫.৫৬ রক্ষ্ টাকা। আদাবয়য ায ৯৭%। 

প্রর্ক্ষ্ণ  ঋণ ায়তায াাার্ সুপরববাগীবদয র্ফতযণকৃত কৃর্ল উকযণ, ায, ফীজ, বচমন্ত্র বদবয কৃর্ল উৎাদন 

বৃর্দ্ধ  খাবয স্বয়াংম্পূণ িতা অজিবন ভখ্য ভূর্ভকা যাখবছ। র্ফআযর্ডর্ফ তৎকারীন ফ িাদৄর্নক বচ ব্যফস্থায়  র্ফপর এরাকা 

চালাফাবদয আতায় র্নবয় আব। এ কর বচ এরাকায় র্ফর্বন্ন যকবভয ৩,৫৫,২৮৮টি বচমন্ত্র র্ফতযণ কবয। 

র্ফআযর্ডর্ফ'য  সুপরববার্গবদয উৎার্দত বেয ভান র্নর্িতকযণ, াংযক্ষ্ণ, উৎাদক  ববাক্তাবদয ন্যার্য্ ভে প্রার্প্তয 

জন্য র্ফণন  াংবমাগ কাম িক্রভ র্যচারনা কবয। কারুল্লী, কারূগৃ, ল্লীফাজায, উদকর্নক বরস্ বন্টায নাবভ 

র্ফআযর্ডর্ফ’য ৪টি প্রদ িনী  র্ফক্রয় বকন্দ্র যবয়বছ।  

স্থানীয় চার্দায আবরাবক ল্লীফার্য অাংগ্রবণ র্যকিনা প্রণয়ন  বফা ম্প্রাযবণ র্ফআযর্ডর্ফ ‘র্রাংক ভবডর’ 

উদ্ভাফন কবয। গ্রাভ কর্ভটি বত চার্দা ইউর্নয়ন র্যলবদয ভাধ্যবভ াংর্িষ্ট জার্তগঠনভরক র্ফবাবগ মায়। পবর বফায 

তিততা ফা ফাদ যা এযাবনা ম্ভফ য় এফাং জন অাংগ্রণ বৃর্দ্ধ ায়। এ বফায আতায় ইউর্নয়ন র্যলদ  জনগবণয 

অাংর্দার্যবত্ব র্ফআযর্ডর্ফ ১৯,২৫২টি ক্ষুদ্র স্কীভ ফাস্তফায়ন কবয। 

গ্রাভীণ ার্ফ িক অফস্থায উন্নয়ন, “রাইবর্রহুড র্ববরজ” প্রর্তষ্ঠা, ল্লী উন্নয়ন ডাটাবফজ প্রণয়ন, ল্লী এরাকায় তে প্রভের্ক্তয 

উন্নয়ন, ল্লী ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা উন্নয়ন কাম িক্রভ ম্প্রাযণ, পর াংযক্ষ্ণ ব্যফস্থায উন্নয়ন, ক্ষুদ্র  ভাঝাযী র্বিয র্ফকা, 

ল্লী অথ িনীর্তয ফহুভৄখীকযণ ইতযার্দ সুলভ ল্লী উন্নয়ন র্নর্িতকবি কাম িকয উবযাগ গ্রণ, র্যকিনা প্রণয়ন  

ফাস্তফায়ন কযা বে। উবল্লর্খত উবযাগভ পরবাবফ ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ রুকি - ২০৪১ ফাস্তফায়বন র্ফআযর্ডর্ফ 

উবল্লখবমাগ্য অফদান যাখবত ক্ষ্ভ বফ। ইবতাভবধ্য ১ভ বপ্রর্ক্ষ্ত র্যকিনা (২০১০-২০২১) ফাস্তফায়ন ম্পন্ন বয়বছ। 

ফতিভাবন ২য় বপ্রর্ক্ষ্ত র্যকিনা (২০২১-২০৪১) ফাস্তফায়নাধীন যবয়বছ। ইবতাভবধ্য ৮ভ ঞ্চভ ফার্ল িক র্যকিনা 

অনুবভার্দত বয়বছ। এ র্যকিনায় ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয কাম িাফর্র সুর্ফন্যস্ত কযা বয়বছ। ল্লী উন্নয়ন  

দার্যদ্রয র্ফবভাচবন এ র্ফবাবগয কাম িক্রভ ফাস্তফায়নকাযী অন্যতভ াংস্থা র্ফআযর্ডর্ফ। 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী বখ ার্না ২০৪১ াবরয ভবধ্য উন্নত বদ র্ফর্ন িভাবণয রুকি র্নধ িাযণ কবযবছন। ব 

অনুমায়ী বদবয ার্ফ িক উন্নয়ন কাম িক্রভ র্ফআযর্ডর্ফয চরভান যবয়বছ। 

 

ভার্নকগঞ্জ বজরায র্াংগাইয উবজরায় র্ফআযর্ডর্ফ’য র্ভর্তয দস্য  কভ িকতিাবদয ভতর্ফর্নভয় বা 
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১.২ রূকি (Vision), অর্বরক্ষ্য (Mission), বকৌরগত উবদ্দশ্য এফাং কাম িাফর্র 

 

রূকি (Vision)     : ভানফ াংগঠন র্বর্ত্তক উন্নত ল্লী । 

   অর্বরক্ষ্য(Mission): স্থানীয় জনবগাষ্ঠীবক াংগঠিত কবয প্রর্ক্ষ্ণ, ভরধন সৃজন, আদৄর্নক প্রভের্ক্ত, র্ফযভান সুবমাগ  

ম্পবদয ভর্ন্বত ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ আত্মর্নবিযীর ল্লী। 

বকৌরগত উবদ্দশ্যভ (Strategic Objectives): 

 দস্যবদয আর্থ িক বফাভুর্ক্ত; 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

 কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধবত আদৄর্নক প্রভের্ক্তয ম্প্রাযণ; 

 ল্লীয দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয ক্ষ্ভতা উন্নয়ন; 

 ল্লীয জনগবনয কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট। 

 

কাম িাফর্র (Functions): 

 আনুষ্ঠার্নক  অনানুষ্ঠার্নক ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট; 

 ভানর্ফক  দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ; 

 উকাযববাগীবদয ভরধন সৃর্ষ্ট  ব্যফস্থানা; 

 কৃর্ল ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ র্ফতযণ  ব্যফস্থানা; 

 র্ফর্বন্ন অাংীজনবদয (Stakeholder) ভাবঝ ল্লী উন্নয়ন কাম িক্রবভয ভন্বয়াধন; 

 ল্লী উন্নয়ন  দার্যদ্রয র্ফবভাচন র্ফলয়ক উন্নয়ন প্রকি ফাস্তফায়ন; 

 গ্রাভীণ বনতৃবত্বয র্ফকা  নাযীয ক্ষ্ভতায়ন; 

 কৃর্লয উৎাদনীরতা বৃর্দ্ধয রবক্ষ্য বচমন্ত্র  অন্যান্য আদৄর্নক কৃর্ল প্রভের্ক্ত স্তািয  

ম্প্রাযণ এফাং অপ্রধান স্য উৎাদবন ায়তা; 

 সুপরববাগীবদয উৎার্দত বেয র্ফণন াংবমাগ স্থাবনয ভাধ্যবভ ল্লী উৎাদন বৃর্দ্ধ  ল্লী 

বেয প্রায; 

 স্থানীয় উন্নয়বন জনগবণয অাংগ্রবণয  সুবমাগ সৃর্ষ্ট  এফাং জার্তগঠনভরক র্ফর্বন্ন দপ্তবযয াবথ 

গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীয াংবমাগ স্থান  প্রদত্ত বফায ভন্বয়। 
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১.৩ র্ফআযর্ডর্ফ’য র্যচারনা ল িদ 

 

ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি আইন, ২০১৮ অনুমায়ী র্যচারনা ল িদ র্নম্নরূ: 

১। ভাননীয় ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় - বচয়াযম্যান 

২। ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী ফা উ-ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় - বাই- বচয়াযম্যান 

৩। র্চফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাগ - দস্য 

৪। দস্য, র্যকিনা কর্ভন (ল্লী উন্নয়ন র্ফলয়ক দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা) - দস্য 

৫। ভার্যচারক, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবডর্ভ, কুর্ভল্লা - দস্য 

৬। ভার্যচারক, ল্লী উন্নয়ন একাবডর্ভ, ফগুো - দস্য 

৭। ভার্যচারক, ফঙ্গফন্ধু দার্যদ্রয র্ফবভাচন  ল্লী উন্নয়ন একাবডর্ভ - দস্য 

৮। র্নফন্ধক  ভার্যচারক, ভফায় অর্ধদপ্তয - দস্য  

৯। কৃর্ল র্ফবাগ, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ র্ফবাগ, অথ ি র্ফবাগ, এফাং স্থানীয় যকায র্ফবাবগয ভেগ্-র্চফ দভম িাদায র্নবম্ন 

নয় এভন একজন কভ িকতিা-  দস্য 

১০। উবজরা বকন্দ্রীয় ভফায় র্ভর্ত ফা থানা বকন্দ্রীয় ভফায় র্ভর্তয জাতীয় বপডাবযবনয বচয়াযম্যান - দস্য 

১১। উবজরা বকন্দ্রীয় ভফায় র্ভর্ত ফা থানা বকন্দ্রীয় ভফায় র্ভর্তবক আর্থ িক ায়তা প্রদানকাযী প্রধান প্রর্তষ্ঠান 

ভ ইবত যকায কতৃিক ভবনানীত দস্য - দস্য 

১২। ভার্যচারক, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি - দস্য-র্চফ 

  

 

 

 

 

 

 

 

র্ফআযর্ডর্ফ’য র্যচারনা ল িবদয ৫১ তভ বা (বাচ্য িয়ার) 
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১.৪ াাংগঠর্নক স্তয 

র্ফআযর্ডর্ফ’য কর কাম িক্রভ ভার্যচারবকয ার্ফ িক তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত য়। প্রধান কাম িারয়  ভাঠ কাম িারয় 

ম্বর্রত দুই স্তয র্ফর্ষ্ট প্রার্নক ব্যফস্থায ভাধ্যবভ কর কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযা য়। প্রধান কাম িারবয়য বযজর্ভন 

র্ফবাবগয ার্ফ িক তত্ত্বাফধাবন ভাঠ ম িাবয়য কাম িক্রভ র্যচার্রত য়। ভাঠ ম িাবয়য কাম িারবয়য ভবধ্য যবয়বছ বজরা দপ্তয  

উবজরা দপ্তয। উবজরা দপ্তয ভাঠ ম িাবয় কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন  যার্য জনগবণয বফা প্রদান কবয। দয দপ্তয  

উবজরা দপ্তবযয ভবধ্য বতুফন্ধন র্ববফ কাজ কবয বজরাদপ্তয।  

 

দয দপ্তয 

অফস্থানোঃ র্ফআযর্ডর্ফ’য দযদপ্তয ঢাকায় অফর্স্থত।  

র্ফবাগভোঃ বযজর্ভন র্ফবাগ, প্রান র্ফবাগ, অথ ি  র্াফ র্ফবাগ, র্যকিনা র্ফবাগ এফাং 

প্রর্ক্ষ্ণ র্ফবাগ। 

জনফরোঃ প্রর্তটি র্ফবাগ একজন র্যচারবকয বনতৃবত্ব র্যচার্রত য়। এছাো ভেগ্র্যচারক, 

উর্যচারক, কাযী র্যচারক  অন্যান্য কভ িচার্যবৃি র্ফবাগ র্যচারনায় ায়তা 

কবযন।  

অন্যান্যোঃ দযদপ্তবয র্ফর্বন্ন প্রকি/ কভ িসূর্চভবয আরাদা দপ্তয যবয়বছ। 

 

 

 

 

 

বজরা দপ্তয 

 

অফস্থানোঃ বদবয ৬৪টি প্রার্নক বজরা। 

জনফরোঃ বজরাদপ্তবযয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন একজন উর্যচারক। তাঁবক 

বমার্গতা কবযন একজন উপ্রকি র্যচারক (৩০ টি বজরায়), একজন র্াফযক্ষ্ক 

 অন্যান্য কভ িচার্যবৃি।  

কাম িক্রভোঃ বজরা প্রান  বজরা ম িাবয় অন্যান্য জার্ত গঠনভরক প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ ভন্বয়াধন, 

বজরায ফার্ল িক কভ ির্যকিনা প্রস্তুত, উবজরা দপ্তবযয কাম িক্রভ ভন্বয়, তদাযর্ক  

র্যফীক্ষ্ণ অন্যান্য কাজ এফাং দযদপ্তয  উবজরাদপ্তবযয ভবধ্য বতুফন্ধন র্ববফ 

কাজ কযা। 

 

 

 

 

উবজরা দপ্তয 

 

অফস্থানোঃ বদবয প্রার্নক র্ফন্যাবয ফ ির্নম্ন স্তয উবজরাবত র্ফআযর্ডর্ফ’য উবজরা দপ্তয 

অফর্স্থত। ফতিভাবন র্ফআযর্ডর্ফ’য উবজরা দপ্তবযয াংখ্যা ৪৯৪ টি। 

জনফরোঃ উবজরা দপ্তবযয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন উবজরা ল্লী উন্নয়ন কভ িকতিা 

(ইউআযর্ড)। ইউআযর্ডবক ার্ফ িক বমার্গতা কযায জন্য যবয়বছ কাযী ল্লী 

উন্নয়ন কভ িকতিা (এআযর্ড), র্াফযক্ষ্ক  র্ফর্বন্ন প্রকি/ কভ িসূর্চয কভ িচার্যবৃি।  

কাম িক্রভোঃ উবজরা দপ্তবযয প্রধান কাজ বরা স্থানীয় ম িাবয় জন অাংীদার্যত্বভরক কভ ির্যকিনা 

প্রণয়ন, দযদপ্তবযয র্নবদ িনা বভাতাবফক র্ফর্বন্ন প্রকি/কভ িসূর্চ ভাঠ ম িাবয় ফাস্তফায়ন, 

স্থানীয় প্রান, জাতীগঠনভরক র্ফর্বন্ন র্ফবাগ/ াংস্থা, স্থানীয় যকায  র্ফআযর্ডর্ফয 

ভবধ্য ভন্বয়াধন। 
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র্িতীয় অধ্যায় 
 

র্ফআযর্ডর্ফ’য র্ফবাগভবয র্যর্চর্ত  কাম িক্রভ 

 

২.১ ভার্যচারক দপ্তয 

২.২ প্রান র্ফবাগ 

২.৩ অথ ি  র্াফ র্ফবাগ 

২.৪ বযজর্ভন র্ফবাগ 

২.৫ র্যকিনা র্ফবাগ 

২.৬ প্রর্ক্ষ্ণ র্ফবাগ 

2.৭ প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠানভ 
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২.১ ভার্যচারক দপ্তয 

র্ফআযর্ডর্ফ’য দযদপ্তয ল্লী বফবনয র্িতীয় তরায় ভার্যচারক দপ্তয অফর্স্থত। এ দপ্তবয ভার্যচারক ভবাদবয়য 

একাি র্চফ, একজন একাি কাযী, একজন কর্ম্পউটায অাবযটয  র্তনজন অর্প ায়ক ভার্যচারবকয কর 

কাবজ বমার্গতা কবয থাবকন। এছাো জনাংবমাগ  ভন্বয় াখাটি যার্য ভার্যচারক ভবাদবয়য র্নয়ন্ত্রবণ কাম ি 

ম্পাদন কবয থাবক। 

জনাংবমাগ  ভন্বয় াখা ভার্যচারক ভবাদবয়য র্নয়ন্ত্রণ  র্নবদ িনা অনুাবয একজন উর্যচারবকয বনতৃবত্ব 

র্যচার্রত য়। এ াখা বফাবড িয বক্ষ্ ফর্ িভৄখী জনাংবমাগ এফাং র্ফআযর্ডর্ফ’য র্ফর্বন্ন র্ফবাগ/াখায াবথ 

আত্মবমাগাবমাগ বযবখ ার্ফ িক ভন্বয়বকয দার্য়ত্ব ারন কবয। জনাংবমাগ  ভন্বয় াখা র্নম্নফর্ণ িত কাম িার্দ ম্পাদন 

কবয থাবক- 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য র্যচারনা ল িবদয বা আফাবন ভার্যচারক ভবাদয়বক ায়তা, কাম ির্ফফযণী প্রণয়ন 

 বপ্রযণ; 

 দয দপ্তবযয ভার্ক ভন্বয় বা, বজরায উর্যচারকগবণয বম্মরন এফাং জাতীয়  অবযিযীণ ম িাবয় 

অনুর্ষ্ঠত কর প্রকায বা অনুষ্ঠাবনয ব্যফস্থানা  ভন্বয়; 

 াংফাদ ভাধ্যবভয াবথ বমাগাবমাগ যক্ষ্া  ভন্বয় এফাং জাতীয় তদর্নক র্ত্রকায় প্রকার্ত র্ফআযর্ডর্ফ 

াংক্রাি  কর প্রকায াংফাদ/ তে াংগ্র  াংযক্ষ্ণ; 

 জাতীয় াংবদয র্ফর্বন্ন প্রবেয জফাফ ততর্য  বপ্রযণ এফাং র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত স্থায়ী কর্ভটিয বায 

র্দ্ধাি ফাস্তফায়বনয অগ্রগর্তয প্রর্তবফদন ততর্য  বপ্রযণ; 

 ভন্ত্রণারবয় অনুর্ষ্ঠত ভার্ক ভন্বয় বায কাম িত্র ততর্য এফাং াংর্িষ্ট র্ফবাবগ বপ্রযণ; 

 তে অর্ধকায আইবনয আতায় তে যফযাবয বপাকার বয়ন্ট র্ববফ দার্য়ত্ব ারন; 

 শুদ্ধাচায বকৌর ফাস্তফায়বনয রবক্ষ্য বপাকার বয়ন্ট র্ববফ দার্য়ত্ব ারন;  

 র্ফআযর্ডর্ফ’য অনরাইন র্নউজ বরটায ‘র্ফআযর্ডর্ফ ই-বুবরটিন’ ম্পাদনা  প্রকা। 

 

২.২ প্রান র্ফবাগ 

প্রান র্ফবাবগয অন্যতভ কাজ বরা র্ফআযর্ডর্ফ’য াাংগাঠর্নক কাঠাবভায আতায় ভানফম্পদ র্যকিনা (Human 

Resource Planning) প্রণয়ন  ব্যফস্থানা। দ সৃজন, র্নবয়াগ, বদান্নর্ত, ফদর্র, র্বরকন বগ্রড/টাইভবস্কর 

প্রদান, চাকুর্য স্থায়ীকযণ, ভন্ত্রণারবয় প্রার্নক র্ফলবয় র্ফর্বন্ন প্রর্তবফদন বপ্রযণ ইতযার্দ কাম ি ম্পাদন  প্রান র্ফবাবগয 

আতায় ম্পার্দত বয় থাবক। এ র্ফবাবগ একটি অনুর্ফবাবগয আতায় াব িাবনর াখা  াধাযণ র্যচম িা াখা নাবভ 

২টি াখা যবয়বছ। র্যচারক (প্রান) র্ফবাবগয প্রধান এফাং একজন ভেগ্র্যচারবকয অধীবন দুইজন উর্যচারক দুইটি 

াখায দার্য়ত্ব ারন কবযন। উর্যচারকবদয ায়তা কযায জন্য াখাভব যবয়বছ কাযী র্যচারক  অন্যান্য 

কভ িচার্যবৃি। প্রান র্ফবাবগয উবল্লখবমাগ্য কাম িক্রভ র্নম্নরূ- 

 কভ িকতিা/কভ িচার্যবৃবিয র্নবয়াগ, ফদরী, বদান্নর্ত, চাকুর্য স্থায়ীকযণ  বগ্রবডন তার্রকা াংক্রাি  কাম িক্রভ; 

 কভ িকতিা/কভ িচার্যবৃবিয টাইভবস্কর, র্বরকন বগ্রড  উচ্চতয বগ্রড প্রদান াংক্রাি কাম িক্রভ; 

 আইন/র্ফর্ধ, চাকুর্য প্রর্ফধানভারা াংক্রাি খো প্রণয়ন কাম িক্রভ; 

 প্রার্নক র্ফন্যা, স্তযর্বর্ত্তক াংযক্ষ্ণ  স্থায়ীকযণ, দ সৃজন প্রভৃর্ত ভন্ত্রণারবয়য াবথ ত্র বমাগাবমাগ; 

 জনফর াংক্রাি র্ফর্বন্ন প্রর্তবফদন প্রণয়বনয য াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়, দপ্তয  াংস্থায় বপ্রযণ; 

 কভ িকতিা/কভ িচার্যবৃবিয র্ক্ষ্া, র্ফবদ ভ্রভণ, ছুটি, বনন াংক্রাি আবদ জার্য; 

 কভ িকতিা/কভ িচার্যবৃবিয ফার্ল িক বগানীয় প্রর্তবফদন  চাকুর্যকারীন তে াংগ্র; 

 কোণ তর্ফর, র্যফায র্নযাত্তা তর্ফর, বগাষ্ঠীফীভা াংক্রাি প্রার্নক কাম িার্দ ম্পাদন; 

 র্ফআযর্ডর্ফ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয বনন াংক্রাি মাফতীয় কাম িার্দ ম্পাদন; 
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 কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয কোণ তর্ফর, র্যফায র্নযাত্তা তর্ফর, বগাষ্ঠীফীভা াংক্রাি  প্রার্নক কাম িার্দ ম্পাদন; 

  অর্প শাংখরা ফজায় যাখায স্বাবথ ি শাংখরাজর্নত কাম িক্রভ গ্রণ, র্ফবাগীয় ভাভরা রুজু  র্নষ্পর্ত্তকযণ; 

 আদারবত র্ফআযর্ডর্ফ’য বক্ষ্  র্ফবক্ষ্ দাবয়যকৃত র্ফর্বন্ন ভাভরা  আর্র বভাকদ্দভাভ র্নষ্পর্ত্ত; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য কর কভ িকতিা/কভ িচাযীয ফার্ল িক বগানীয় প্রর্তবফদন (এর্আয) াংগ্র  াংযক্ষ্ণ, এয ত্রুটি র্ফচ্যযর্ত 

র্চর্িত  এতদাংক্রাি  কাম িার্দ ম্পাদন; 

 বদান্নর্ত/র্বরকন বগ্রড/টাইভ বস্কর প্রদাবনয বক্ষ্বত্র এর্আয াংক্রাি মাফতীয় তোর্দ াব িাবনর াখাবক 

যফযা কযা; 

 কর ভৄদ্রণ কাজ  যফযা, ভর্নাযী দ্রব্য, আফাফত্র, তফদুযর্তক যঞ্জাভার্দ ক্রয়,  বভযাভত  াংযক্ষ্ণ; 

 কভ িচার্যবৃবিয ফাৎর্যক র্রবার্যজ যফযা, র্ফর্বন্ন ক্রয়-র্ফক্রয় াংক্রাি বটোয কর্ভটিয বা আবয়াজন; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য কভ িকতিা/কভ িচার্যবৃবিয গৃর্নভ িাণ  বভাটযাইবকর ক্রয় ঋণ প্রর্ক্রয়াকযণ; 

 কভ িকতিাবৃবিয দাপ্তর্যক বটর্রবপান াংবমাগ, অর্প কক্ষ্ ফযাদ্দ, ার্ন  র্ফদুযৎ র্ফর র্যবাধ; 

 ল্লীবফবনয কক্ষ্ বাো প্রদান ল্লীকানন আফার্ক কভবেবক্সয ফাা ফযাদ্দ/ফার্তর  যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ; 

 দয দপ্তবযয ক্রয় র্ফক্রয়  বজরা দপ্তবযয ফার্েবাো াংক্রাি প্রার্নক অনুবভাদন; 

 ফাবজট ফযাদ্দ অনুমায়ী র্ফর্বন্ন ধযবনয মানফান ক্রয়, যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ  বভযাভতকযণ; 

 কভ িকতিাবদয ভবধ্য মানফান ফযাদ্দ; 

 মানফাবনয ঠিক ব্যফায  প্রবয়াজনীয় জ্বারানী যফযা। 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয ম্পার্দত  কাম িক্রভ 

চাকুযী স্থায়ীকযণ  বদান্নর্ত প্রদান 

ক্রভ বদয নাভ স্থায়ীকযণ বদান্নর্ত 

১ ভেগ্র্যচারক - ০২ 

২ উর্যচারক - ১১ 

৩ উ-প্রকি র্যচারক - ১০ 

৪ কাযী র্যচারক/ইউআযর্ড - ৫৮ 

৫ রাইবের্যয়ান ০১ - 

৬ কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ িকতিা ০১ ১১১ 

৭ র্যাংখ্যান কাযী ০১ - 

৮ র্াফ যক্ষ্ক ১৫১ - 

৯ র্াফ কাযী ০২ - 

১০ গবফলণা অনুন্ধানকাযী ০১ - 

১১ বেবনাগ্রাপায কাভ কর্ম্পউটায অাবযটয ০৪ ০৩ 

১২ অর্প কাযী/ইউর্ডএ ৩৫ ০৮ 

১৩ গ্রাভ াংগঠক ৪০ - 

১৪ ড্রাপট ম্যান ০১ - 

১৫ প্রধান প্রর্ক্ষ্ক  ০১ ০১ 

১৬ প্রধান ফাবুর্চ ি ০১ - 

১৭ গােী চারক ০৬ - 

১৮ অর্প ায়ক ০৪ - 

 বভাট ২৪৯ ২০৪ 
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বনন কাম িক্রভ 

ক্র. নাং দফী র্আযএর এয আবদ জাযী বনন র্নষ্পর্ত্ত 

১ ভেগ্র্যচারক ০১ ০ 

২ উর্যচারক ০৫ ১০ 

৩ উ-প্রকি র্যচারক ৬ ০১ 

৪ কাযী র্যচারক/ ইউআযর্ড ১৫ ৩৫ 

৫ কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ িকতিা ৩৬ ৩১ 

৬ অর্ডটয/ র্াফ যক্ষ্ক ১ ৪ 

৭ উচ্চভান কাযী/ অর্প কাযী ৪ ৩ 

৮ ভাঠ াংগঠক ১২ ১৫ 

৯ অর্প ায়ক ৬ ১৩ 

১০ ড্রাইবায ০ ১ 

বভাট ৮৬ ১১৩ 
 

শঙ্খরা কাম িক্রভ    

ক্রোঃ 

নাং 

ভাভরায ধযণ ২০২০-২০২১ বনয 

ভাভরা দাবয়য াংখ্যা 

২০২০-২০২১ বনয 

ভাভরা র্নষ্পর্ত্তয াংখ্যা 

জুন, ২০২১ তার্যখ ম িি 

অর্নষ্পন্নকৃত ভাভরায াংখ্যা 

১ আদারবত ভাভরা  ০২ ০৬ ১৩৯ 

২ র্ফবাগীয় ভাভরা  ০৬ ০৭ ৭ 

 বভাট ০৮ ১৩ ১৪৬ 

 

২.৩ অথ ি  র্াফ র্ফবাগ 

অথ ি  র্াফ র্ফবাবগয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফ’য আর্থ িক ব্যফস্থানা াংক্রাি মাফতীয় কাম িার্দ র্যচার্রত য়। র্ফবাবগয 

অধীন (১) অথ ি  র্াফ  (২) র্নযীক্ষ্া নাবভ ২টি অনুর্ফবাগ যবয়বছ। অথ ি  র্াফ অনুর্ফবাবগয অধীন যবয়বছ  (ক) অথ ি 

 ফাবজট াখা এফাং (খ) র্াফ াখা। র্নযীক্ষ্া অনুর্ফবাবগয অধীন র্নযীক্ষ্া াখা। র্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন 

কবযন র্যচারক (অথ ি) এফাং ২টি অনুর্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন দুইজন ভেগ্র্যচারক। র্তনটি াখায 

প্রধান র্তনজন উর্যচারক। উর্যচারকবদয ায়তা কবযন কাযী র্যচারক  অন্যান্য কভ িচার্যবৃি। এ র্ফবাবগয 

াখা র্বর্ত্তক উবল্লখবমাগ্য কাম িক্রভ র্নম্নরূ- 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য যাজস্ব খাবতয ফার্ল িক  াংবার্ধত ফাবজট প্রণয়ন, অথ ি ছাে  ফাবজট র্নয়ন্ত্রণ; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য অাবযনার ইউর্নটভবয ফার্ল িক/ াংবার্ধত ফাবজট প্রণয়ন  অথ ি ছাে; 

  বজরা দপ্তযভবয আফতিক (কৃর্ল)  দার্ফবকয র্যচারন ব্যবয়য অাং বত ব্যবয়য ফাবজট প্রর্ক্রয়াকযণ; 

  ফাবজট ফযাবদ্দয জন্য াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারবয়য াবথ বমাগাবমাগ যক্ষ্া  ভন্বয়; 

  র্ফআযর্ডর্ফ’য ফাবজট ফযাদ্দ অনুমায়ী যাজস্ব খাত এফাং ভরধনী খাবতয কর ধযবণয আর্থ িক বরনবদন ম্পাদন; 

 দয দপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয (র্আযএরগাভী) র্নয়র্ভত বফতন বাতা প্রদান; 

 কভ িকতিা/ কভ িচাযীবদয র্জর্এপ, কভ িচাযী কোণ তর্ফর, কভ িচাযী র্যফায র্নযাত্তা তর্ফর  বগাষ্ঠী ফীভা 

াংক্রাি  বরনবদন ম্পাদন  র্াফ াংযক্ষ্ণ; 

  ছুটি নগদায়ন, বর্ফলৎ তর্ফবরয ানা, অফযববাগীবদয বনন দাফী, এককারীন আনুবতার্লক র্যবাধ; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য অবযিযীণ র্নযীক্ষ্াসূর্চ প্রণয়ন, র্নযীক্ষ্া ম্পাদন, প্রর্তবফদন প্রকা  াংর্িষ্ট দপ্তবয বপ্রযণ; 

 স্থানীয়  যাজস্ব অর্ধদপ্তয কতৃিক উত্থার্ত র্নযীক্ষ্া আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষ্য াংক্রাি  দপ্তবয েডর্ট জফাফ বপ্রযণ; 

 অর্ডট আর্ত্ত দ্রুত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষ্য র্িক্ষ্ীয়/ র্ত্রক্ষ্ীয় বায আবয়াজন; 

 অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষ্য স্থানীয়  যাজস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয এফাং ভন্ত্রণারবয়য াবথ বমাগাবমাগ যক্ষ্া কযা; 

 কভ িকতিা/ কভ িচার্যবৃবিয বফতন র্নধ িাযণ (জাতীয় বফতন বস্কর, র্বরকন বগ্রড, টাইভ বস্কর, বদান্নর্ত প্রভৃর্ত); 
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 র্ফআযর্ডর্ফ’য অবযিযীণ র্নযীক্ষ্াসূর্চ প্রণয়ন, র্নযীক্ষ্া ম্পাদন, প্রর্তবফদন প্রকা  াংক্রাি  দপ্তবয বপ্রযণ; 

 স্থানীয়  যাজস্ব অর্ধদপ্তয কতৃিক উত্থার্ত র্নযীক্ষ্া আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষ্য াংক্রাি  দপ্তবয েডর্ট জফাফ বপ্রযণ; 

 অর্ডট আর্ত্ত দ্রুত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষ্য র্িক্ষ্ীয়/ র্ত্রক্ষ্ীয় বায আবয়াজন; 

 অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষ্য স্থানীয়  যাজস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয এফাং ভন্ত্রণারবয়য াবথ বমাগাবমাগ যক্ষ্া কযা। 
 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয ম্পার্দত কাম িক্রভ 
 

  ২০২০-২০২১ অথ িফছবয ফাবজট ফযাদ্দ, তর্ফর প্রার্প্ত  অথ ি ছাে/ অফভৄর্ক্ত 
 

ক্রভ প্রধান প্রধান খাতভ ২০২০-২০২১ অথ িফছয ২০২১-২০২২ 

অথ িফছবয 

ম্ভাব্য ফাবজট 

ফাবজটফযাদ্দ/ প্রার্প্ত অথ িছাে/অফভৄর্ক্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ৩৬৩১ আফতিক অনুদান 

১ ৩৬৩১১০১-বফতন ফাফদ ায়তা ১১৬৫০০০ ১১৬৫০০০ ১২২২৫০০ 

২ ৩৬৩১১০২-বাতার্দ ফাফদ ায়তা ৭৯০৩৪৮ ৭৯০৩৪৮ ৮৩৩৫০০ 

৩ ৩৬৩১১০৩- ে  বফা ফাফদ ায়তা ২৫৬০০০ ২৫৬০০০ ৩০১০০০ 

৪ ৩৬৩১১০৩-বনন  অফয সুর্ফধা 

ায়তা 

৫২৩০০০ ৫২৩০০০ ৫০২০০০ 

৫ ৩৬৩১১০৭-গবফলণা অনুদান ৩০০০ ৩০০০ ২৫০০ 

৬ ৩৬৩১১০৯- অন্যান্য অনুদান ৭০০০ ৭০০০ ৭০০০ 

 উবভাট আফতিক অনুদান ২৭৪৪৩৪৮ ২৭৪৪৩৪৮ ২৮৬৮৫০০ 

 ৩৬৩২-ভৄরধন অনুদান 

১ ৩৬৩২১০২- মন্ত্রার্ত অনুদান ৩০০০ ৩০০০ ৩৫০০ 

২ ৩৬৩২১০৩- মানফান ফাফদ ায়তা - -  

৩ ৩৬৩১১০৫-তে বমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত অনুদান ১৭২০০ ১৭২০০ ১৮০০০ 

৪ ৩৬৩২১০৬- অন্যান্য ভৄরধন অনুদান ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০ 

 উবভাট ভৄরধন অনুদান ৬০২০০ ৬০২০০ ৩১৫০০ 

 বভাট ২৮০৪৫৪৮ ২৮০৪৫৪৮ ২৯০০০০০ 
  

 

 

২০২১-২০২২ অথ িফছবয অফযজর্নত বাতার্দ প্রদান  

     

২০২১-২২ অথ িফছবয র্নযীক্ষ্া কাম িক্রভ 
 

ক্রভ র্নযীক্ষ্ায ধযণ ২০২০-২০২১ ফছবয 

আর্ত্তয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ ফছবয 

র্নষ্পর্ত্তয াংখ্যা 

জুন, ২০২১ তার্যবখ 

অর্নষ্পন্ন আর্ত্তয াংখ্যা 

১ অবযিযীণ র্নযীক্ষ্া ২১২৬ ৫৩ ২০৭৩ 

২ স্থানীয়  যাজস্ব র্নযীক্ষ্া ১৪২ ৯২ ৫০ 

 বভাট ২২৬৮ ১৪৫ ২১২৩ 

ক্রভ র্ফফযণ 

 

২০২০-২০২১ ফছবয র্যবাধ 

জন টাকা 

১ র্আযএর বাতা প্রদান ১১৫ জন ৫,৮৫,৫৯,৩৯৮/- 

২ অফযজর্নত ছুটিনগদায়ন বাতা প্রদান ১৪২ জন ৮,৯০,১৮,৩৬৬/- 

৩ অফয জর্নত র্যফায কোণ  তর্ফবরয অথ ি প্রদান ০৭ জন ৩৫,০০,০০০/- 

৪ অফযজর্নত আনুবতার্লক বাতা প্রদান ১০৯ জন ৩৭,২৮,০৮,১৫৮/- 

৫ অফযবাতা প্রদান ১,৯৫৮ জন ৩৯,৪৫,১৭,০৪৩/- 

৬ অফয জর্নত র্জর্এপ অথ ি প্রদান  ৮৫ জন ৫,২৩,৯৯,৮২৯/- 

৭ অফয জর্নত র্যফায র্নযাত্তা  তর্ফবরয অথ ি প্রদান ১৩১ জন ৫৪,৫২,১৪০/- 

৮ বগাষ্ঠী ফীভা ১২ জন ৮৬,১৮,০৮০/- 
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২.৪ বযজর্ভন র্ফবাগ 

বযজর্ভন র্ফবাগ র্ফআযর্ডর্ফ’য ভাঠ কাম িক্রভ তদাযর্ক, নীর্তগত ায়তা প্রদান  ভাঠ প্রান তত্ত্বাফধান কবয থাবক। 

এছাো র্ফআযর্ডর্ফ’য ভাঠ কাম িক্রভ ত্বযার্ন্বত কযায রবক্ষ্য র্ফর্বন্ন দপ্তয/ াংস্থায াবথ ভন্বয়াধন কবয থাবক। ভাঠ 

ম িাবয়য কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয বক্ষ্বত্র উদ্ভূত ভস্যা ভাধাবন প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা এ র্ফবাবগয অন্যতভ কাজ। র্ি-

স্তয ভফায় কাম িক্রভ, ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট, ভরধন গঠন, ঋণ ব্যফস্থানা র্ফর্বন্ন ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকি/ কভ িসূর্চ বযজর্ভন 

র্ফবাবগয আতায় র্নজস্ব তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত য়। 

বযজর্ভন র্ফবাবগয দাপ্তর্যক কাম িক্রভ ৩টি অনুর্ফবাগ  ৬টি াখায ভাধ্যবভ ম্পার্দত বয় থাবক। অনুর্ফবাগ ৩টি 

বরাোঃ (১) ঋণ, ভফায়  ফাজাযজাতকযণ অনুর্ফবাগ, (২) ম্প্রাযণ  র্ফবল প্রকি অনুর্ফবাগ এফাং (৩) ভর্রা 

উন্নয়ন অনুর্ফবাগ। ভফায়, ঋণ  ফাজাযজাতকযণ অনুর্ফবাবগয আতায় যবয়বছ ঋণ াখা, ভফায় াখা, 

ফাজাযজাতকযণ াখা  বচ াখা বভাট ৪টি াখা। ম্প্রাযণ  র্ফবল প্রকি অনুর্ফবাবগয আতায় যবয়বছ 

মথাক্রবভ ম্প্রাযণ াখা  র্ফবল প্রকি াখা। র্যচারক (বযজর্ভন) বযজর্ভন র্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব 

ারন কবযন। ৩টি অনুর্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন ৩জন ভেগ্র্যচারক এফাং ৬টি াখায প্রধান র্ববফ 

দার্য়ত্ব ারন কবযন ৬ জন উর্যচারক। এছাো ভর্রা উন্নয়ন অনুর্ফবাবগ দুইজন উর্যচারক দার্য়ত্ব ারন কবযন। 

উর্যচারকবদয ায়তা কযায জন্য াখাভব যবয়বছ কাযী র্যচারক  অন্যান্য কভ িচার্যবৃি। বযজর্ভন 

র্ফবাবগয উবল্লখবমাগ্য কাম িক্রভ র্নম্নরূোঃ 

 ভফায় আইন  নীর্তভারা বভাতাবফক র্ি-স্তযভফায় কাম িক্রভ ভাঠ ম িাবয় তদাযর্ক  র্যফীক্ষ্ণ;  

 ইউর্র্এ’য কভ িচার্যবদয ার্ব ি রুর, র্নবয়াগ, বফতনবাতা, স্যারাযী াব িাট  গ্রাচ্যইটি াংক্রাি  কাম িক্রভ 

ম্পাদন; 

 ল্লী উন্নয়ন দবকয ভবনানীত ব্যর্ক্ত/ প্রর্তষ্ঠাবনয তার্রকা প্রণয়ন জাতীয় ম িাবয়য র্ফর্বন্ন দবকয জন্য 

ভবনানয়ন প্রদাবনয দবক্ষ্ গ্রণ; 

 বজরা  উবজরায াবথ র্ফর্বন্ন র্ফলবয় র্নয়র্ভত বমাগাবমাগ যক্ষ্া; 

 অবযিযীণ ঋণ ভন্বয় বা অনুষ্ঠাবনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 প্রাথর্ভক ভফায় র্ভর্ত  উবজরা বকন্দ্রীয় ভফায় র্ভর্তয ভবধ্য প্রার্তষ্ঠার্নক ঋবণয াংবমাগ সৃর্ষ্ট; 

 ভফায়ীবদয উৎার্দত ে ফাজাযজাতকযণ াংক্রাি কাম িক্রভ; 

 সুষ্ঠুবাবফ ঋণ কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য ব্যাাংক, র্ফআযর্ডর্ফ, বজরা  উবজরা দপ্তবযয ভবধ্য ভন্বয় াধন; 

 অফলুপ্ত প্রকবিয আতায় র্নর্ভ িত ১৬৮ টি গুদাভঘবযয সুষ্ঠুবাবফ ব্যফায র্নর্িতকযণ এফাং ইউর্র্এয র্ফর্নবয়াগ 

কাম িক্রভ ভন্বয়  তদাযর্ক কযা; 

 ফার্ল িক ঋণ র্ফতযণ রক্ষ্যভাত্রা প্রণয়ন; 

 কৃলক ভফায় র্ভর্তয ভাধ্যবভ র্যচার্রত বচ ব্যফস্থানা াংক্রাি কাম িক্রভ তদাযর্ক  ভন্বয়; 

 বচ কাম িক্রভ াংক্রাি তে ব্যফস্থানা, প্রর্তবফদন প্রণয়ন  বপ্রযণ; 

 বচমবন্ত্রয র্ফযীবত বানারী ব্যাাংবকয ানা ফবকয়া ঋণ আদায়  র্যবাবধয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 ভাঠ ম িাবয়য গবীয নরকূ র্যচারনা াংক্রাি ভস্যা ভাধাবনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 কৃলক ভফায় র্ভর্তয ভাধ্যবভ র্যচার্রত বচ কাম িক্রভ উন্নয়ন  ম্প্রাযবণয জন্য সুার্য প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন; 

 উবজরাভব র্নর্ভ িত বজাোফার্েয কাম িক্রভ তদাযর্ক। এছাো াফ িতয চট্টগ্রাভ ভর্ন্বত ভাজ উন্নয়ন প্রকিটি 

তদাযর্ক কবয; 

 ভাঠম িাবয় র্যদ িন কাম িক্রভ মথামথবাবফ ম্পাদবনয রবক্ষ্য নীর্তভারা  ছক প্রণয়ন; 

 দযদপ্তবযয কভ িকতিা কতৃিক দার্খরকৃত প্রর্তবফদন ম িাবরাচনাপূফ িক প্রবয়াজনীয় সুার্য প্রদান  াংযক্ষ্ণ; 

 বজরায উর্যচারকগবণয ভ্রভণ র্ফফযণী ম িাবরাচনা, অনুবভাদন  অনুবভার্দত র্ফর বপ্রযণ: 

 বজরা উবজরা দপ্তয র্যদ িণ; 

 র্ফআযর্ডর্ফভূক্ত ভফায়ীবদয জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বন র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ বমভন- বৃক্ষ্বযাণ, ভৎস্য চাল, উন্নত চ্যল্লী 

স্থান, জরাফদ্ধ ায়খানা স্থান, গফার্দ শুয টিকাদান  র্ফর্বন্ন াভার্জক বচতনাভরক কভ িকাে ফাস্তফায়ন; 

 ভাপ্ত প্রকিভবয জন্য কন্টাক্টবর র্ববফ দার্য়ত্ব ারন, মাফতীয় নর্থত্র, ভারাভাবরয র্াফ  দর্ররত্র 

াংযক্ষ্ণ এফাং অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষ্য েডীট জফাফ প্রস্ত্ত্তত কবয ভন্ত্রণারয় াংর্িষ্ট দপ্তবয বপ্রযণ। 
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ভর্রা উন্নয়ন অনুর্ফবাগ 

গ্রাভীণ ভর্রাবদয আথ ি-াভার্জক তথা ার্ফ িক উন্নয়বনয রবক্ষ্য ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাবড িয আতায় “গ্রাভীণ ভর্রা 

ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্যকিনা বজাযদাযকযণ” ীল িক একটি প্রকি ১৯৭৫ ার বত র্ডবম্বয/ ১৯৭৫ ম িি 

কযানার্ডয়ান-র্ডা  র্ফশ্বব্যাাংবকয আর্থ িক ায়তায় প্রথবভ ৩০টি এফাং যফতীবত আবযা ১০০টি বভাট ১৩০টি 

উবজরায় পরবাবফ ফাস্তফার্য়ত য়। প্রকবিয পরতায বপ্রর্ক্ষ্বত জানুয়াযী/ ১৯৯৬ বত জুন/ ২০০৪ ম িি যাজস্ব 

ফাবজবটয আতায় নতুন ২২টি উবজরা বভাট ১৫২টি উবজরায় “ভর্ন্বত গ্রাভীণ ভর্রা উন্নয়ন কভ িসূর্চ (ভক)” 

নাবভ কাম িক্রভটি ফাস্তফার্য়ত য়। ইবতাভবধ্য ২২ বভ ২০০৪ তার্যবখ ভাপ্ত প্রকবিয ১০০ উবজরায জনফর যাজস্ব ফাবজবট 

স্থানাির্যত য়। ১০০টি উবজরায জনফবরয ভাধ্যবভ প্রথবভাক্ত ১৩০টি উবজরায কাম িক্রভ অব্যাত যাখা য় এফাং 

ফ িববল গৃর্ত ২২টি উবজরা বত কাম িক্রভ প্রতযাায কবয বনয়া য়। ফতিভাবন র্ফআযর্ডর্ফ’য ভার্যচারক ভবাদবয়য 

র্নয়ন্ত্রনাধীন এফাং র্যচারক, বযজর্ভন তত্ত্বাফধাবন যাজস্ব ফাবজটভূক্ত ১০০টি এফাং যাজস্ব ফাবজট ফর্ িভূত ৩০টি ফ িবভাট 

১৩০টি উবজরায় “ভর্রা উন্নয়ন অনুর্ফবাগ (ভউ)” র্ববফ কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ত বে।  

ভর্ন্বত ভর্রা উন্নয়ন এয কাম িক্রভ র্যচারনায ভাধ্যবভ ভর্রাবদয আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়ন, ভর্রা ক্ষুদ্র উবযাক্তা 

সৃর্ষ্ট, নাযীয ক্ষ্ভতায়ন, বনতৃবত্বয র্ফকা এফাং র্যকর্িত র্যফায গবে বতারা য়। এ রবক্ষ্য অজিবনয জন্য র্নবম্নাক্ত 

কাম িক্রভগুবরা ফাস্তফায়ন কযা বে।  

১) ভফায় র্ভর্ত গঠন, দস্য বর্তি, প ুঁর্জ গঠন, ঋণ র্ফতযণ  আদায় এফাং বচতনতা বৃর্দ্ধ। 

২) বনতৃত্ব র্ফকা, প্রাথর্ভক স্বাস্থয র্যচম িা, র্যফায র্যকিনা দ্ধর্ত গঠন এফাং আদৄর্নক দক্ষ্তা বৃর্দ্ধভরক প্রর্ক্ষ্ণ 

প্রদান। 

৩) উবজরা র্বর্ত্তক র্ফর্বন্ন যকাযী/ বফযকাযী কভ িকতিাবদয িাযা বচতনতা  াধাযণ জ্ঞান বৃর্দ্ধভরক প্রর্ক্ষ্ণ 

প্রদান। 

৪) ফাাংরাবদ যকাবযয গৃর্ত র্ফর্বন্ন উন্নয়ন র্যকিনায াবথ র্ভর বযবখ ভর্রাবদয উিুদ্ধকযণ। 

৫) ভর্রাবদয আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়বনয রবক্ষ্য তাবদয আয়ফধ িন কভ িকাবেয জন্য ঋণ ায়তা প্রদান। 
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২০২০-২০২১ অথ িফছবয ম্পার্দত কাম িক্রভ 

 

ঋণ কাম িক্রভ 

 র্ি-স্তয ভফায় দ্ধর্তয আতায় ইউর্র্এ’য ভাধ্যবভ ঋণ কাম িক্রভ: 

১) আফতিক (কৃর্ল) ঋণ কভ িসূর্চয আতায় ২০০৩-২০০৪ বত এ ম িি ১৩১২৫.০০ রক্ষ্ টাকা ঋণ তর্ফর, 

বতুিকীয অব্যর্য়ত তর্ফর, টাঙ্গাইর কৃর্ল বচ কভ িসূর্চ, এপএ, র্যলাফার্ে উন্নয়ন প্রকি এফাং আযএরএপ 

প্রবৃর্দ্ধ বভাট ঋণ তর্ফর ২৫০৩৭.১২ রক্ষ্ টাকায় উন্নীত বয়বছ। ২০২০-২০২১ অথ িফছবয ৫৮,১০৪ জন 

উকাযববাগীয ভাবঝ ১৬৬৬৪.১৬ রক্ষ্ টাকা ঋণ র্ফতযণ কযা বয়বছ।  

২) ২০২০-২০২১ অথ িফছবয বানারী ব্যাাংক (পরী) বদবয ১৯টি বজরায় ১২,০২১ জন উকাযববাগীয ভাবঝ 

৫২০২.৬৫ রক্ষ্ টাকা এফাং (র্চাংেী) ৩টি বজরায় ৭,৬৯০ জনদবস্যয ভাবঝ ৩০০৮.৩৩ রক্ষ্ টাকা ঋণ র্ফতযণ 

কযা বয়বছ।  

৩) র্নজস্ব তর্ফর বত প্রর্ত উবজরায় কভবক্ষ্ ২০.০০ রক্ষ্ টাকা ঋণ র্ফতযবণয র্নবদ িনা  নীর্তভারা বদয়া 

বয়বছ। ২০২০-২০২১ অথ িফছবয ৩২টি বজরায় র্নজস্ব তর্ফর বত ৮,১৯৬ জন দবস্যয ভাবঝ ৩০৯৫.৭৭ রক্ষ্ 

টাকা ঋণ র্ফতযণ কযা বয়বছ। 

বজরা  উবজরা র্যদ িন (২০২০-২০২১) 

১) র্যদ িনকাযী কভ িকতিায াংখ্যা -  ৬৭জন 

২) বজরা দপ্তয র্যদ িন াংখ্যা - ৪২ টি 

৩) উবজরা র্যদ িন াংখ্যা - ১৩১টি 

৪) প্রর্তবফদন প্রার্প্ত ৮টি এফাং যফতী ব্যিফস্থা গ্রবণয জন্য ত্র বপ্রযণ াংখ্যা ৮ টি 

 

ফীয ভৄর্ক্তবমাদ্ধা  তাঁবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষ্ণ  আত্মকভ িাংস্থান কভ িসূর্চ 

১) প্রকি এরাকা      : ৬৪ বজরায কর উবজরা 

২) প্রকি বভয়াদ      : জুরাই ২০০২ বত চরভান 

৩) প্রকি ফযাদ্দ       : ৩৯০০.০০ রক্ষ্ টাকা (র্জর্ফ) 

৪) উবযাগী ভন্ত্রণারয় : ভৄর্ক্তভেদ্ধ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৫) উবদ্দশ্য            : ফীয ভৄর্ক্তবমাদ্ধা  তাঁবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষ্ণ, ঋণ ায়তা প্রদান, আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় 

বৃর্দ্ধ, জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়ন। 
আদ ি গ্রাভ প্রকি - ২ 

১) প্রকি এরাকা       : ৪১ বজরায ১০৫টি উবজরা 

২) প্রকি বভয়াদ        : এর্প্রর ২০০৭ বত জুন ২০২৫ ম িি 

৩) প্রকি ফযাদ্দ        :  ৯২৭.০০ রক্ষ্ টাকা (র্জর্ফ) 

৪) উবযাগী ভন্ত্রণারয়  : ভূর্ভ  ভন্ত্রণারয় 

৫) উবদ্দশ্য        : ভূর্ভীন  গৃীনবদয আয়ফধ িক  বৃর্ত্তভরক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, ঋণ ায়তা প্রদান, 

আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট,আয় বৃর্দ্ধ, জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়ন 
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াফ িতয চট্টগ্রাভ ভর্ন্বত ভাজ উন্নয়ন কভ িসূর্চ 

১) প্রকি এরাকা      : াফ িতয অঞ্চবরয ০৩টি বজরায ২৫টি উবজরা 

২) প্রকি বভয়াদ       : এর্প্রর ১৯৯২ বত জুন ১৯৯৬ ম িি 

৩) প্রকি ফযাদ্দ       : ৪২৬.৩১ রক্ষ্ টাকা (র্জর্ফ) 

৪) উবযাগী ভন্ত্রণারয় : াফতিয চট্টগ্রাভ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৫) উবদ্দশ্য             : াফতিয অঞ্চবর ফফাকাযী জনবগাষ্ঠীয আয়ফধ িনভরক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, ঋণ ায়তা, প্রদান 

আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় বৃর্দ্ধ, জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়ন 

গুেগ্রাভ ২য় ম িায় 

১) প্রকি এরাকা : ৬৪ বজরায ১৭৮টি উবজরা 

২) প্রকি বভয়াদ  : জানুয়ার্য ২০০৯ বত র্ডবম্বয ২০২৫ ম িি 

৩) প্রকি ফযাদ্দ  : ২৫৬৫.০০ রক্ষ্ টাকা (র্জর্ফ) 

৪) উবদ্দশ্য        : বদবয ভূর্ভীন  গৃীন পূনফ িার্ত দস্যবদয আয়ফধ িনভরক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, ঋণ ায়তা 

প্রদান, আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় বৃর্দ্ধ, জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়ন 

 

 

২.৫ র্যকিনা র্ফবাগ 

র্যকিনা র্ফবাবগয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফ’য বর্ফষ্যৎ কাম িক্রভ  প্রকি/কভ িসূর্চয প্রস্তাফনা ততর্য, চরভান প্রকিভবয 

মথামথ র্যফীক্ষ্ণ, গবফলণা  ভোয়ন কযা, আদৄর্নক তে প্রভের্ক্তয প্রবয়াগ  কর প্রকায ববৌত অফকাঠাবভা 

র্নভ িাণ/বভযাভত/াংস্কায াংক্রাি মাফতীয় কাম িার্দ ম্পন্ন কযা য়। র্ফবাবগয অধীন ২টি অনুর্ফবাগ  ৫টি াখা যবয়বছ। 

অনুর্ফবাগ ২টি বরাোঃ (১) গবফলণা, ভোয়ন  র্যফীক্ষ্ণ অনুর্ফবাগ  (২) র্যকিনা অনুর্ফবাগ। র্ফবাবগয আতায় 

াখা ৫টি বরা (ক) র্যকিনা াখা (খ) গবফলণা  ভোয়ন াখা (গ) র্যফীক্ষ্ণ াখা (ঘ) বপ্রাগ্রার্ভাং াখা  (ঙ) 

র্নভ িাণ াখা। র্ফবাবগয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযন র্যচারক (র্যকিনা) এফাং ২টি অনুর্ফবাবগয প্রধান র্ববফ 

দার্য়ত্ব ারন কবযন দুইজন ভেগ্র্যচারক। 

াখাভবয প্রধান র্ববফ উর্যচারকগণ দার্য়ত্ব ারন কবযন। উর্যচারকবদয ায়তা কযায জন্য প্রর্তটি াখায় 

যবয়বছ কাযী র্যচারক  অন্যান্য কভ িচার্যবৃি। র্যকিনা র্ফবাবগয উবল্লখবমাগ্য কাম িক্রভ র্নম্নরূোঃ 

 উন্নয়ন প্রকবিয র্ডর্র্, টির্র্, আযর্ডর্র্, আযটির্র্, র্র্ডর্র্  প্রকি াযাংবক্ষ্ প্রণয়ন  প্রণীত 

প্রস্তাফভ  প্রর্ক্রয়াকযবণয র্নর্ভত্ত াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয় র্ফবাগ ফা কতৃিবক্ষ্য াবথ ভন্বয়াধন; 

 ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (এর্ডর্), াংবার্ধত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (আযএর্ডর্)  ভধ্য বভয়াদী ফাবজট কাঠাবভা 

(এভটির্ফএপ) ভন্ত্রণারবয় বপ্রযণ  ভন্বয়; 

 ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয াবথ র্ফআযর্ডর্ফ’য ফার্ল িক কভ ি ম্পাদন চ্যর্ক্তয খো প্রণয়ন  চূোিকযণ; 

 ভন্ত্রণারয়, র্যকিনা কর্ভন, ইআযর্ড, উন্নয়ন াংস্থা  বমাগী বদবয প্রর্তর্নর্ধবদয াবথ বমাগাবমাগ  ভন্বয়;  

 যকাবযয চার্দা অনুমায়ী জাতীয় গুরুত্বপূণ ি র্ফলবয় (বমভন-আইন, র্ফর্ধ, নীর্তভারা ইতযার্দ) ভতাভত প্রদান; 

 র্ফআযর্ডর্ফয র্ফর্বন্ন প্রকি/কভ িসূর্চয কাম িক্রভ ভোয়ন; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য কভ িকাে র্বর্ত্তক বছাট র্যবয গবফলণা কাম িক্রভ র্যচারনা; 

 ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রস্ত্ত্তত, ম্পাদনা  প্রকা; 

 জাতীয় াংবদ ফছবযয প্রথভ অর্ধবফবন ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কতৃিক প্রবদয় বালবণ অিভু ির্ক্তয জন্য ফাাংরাবদ ল্লী 

উন্নয়ন বফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ) এয তে বপ্রযণ; 

 জাতীয় াংবদ ফাবজট অর্ধবফবন অথ িভন্ত্রী কতৃিক প্রবদয় বালবণ র্ফআযর্ডর্ফ’য তে বপ্রযণ; 

 জাতীয় াংবদ প্রে উত্তয বফ িয র্ফআযর্ডর্ফ’য অাংবয জফাফ প্রদান; 
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 যকাবযয াপবেয র্ফআযর্ডর্ফ অাংবয তে বপ্রযণ; 

 অথ িননর্তক ভীক্ষ্ায তে বপ্রযণ; 

 ভন্ত্রণারবয়য কতৃিক প্রকার্ত ফার্ল িক প্রর্তবফদবনয তে বপ্রযণ; 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়, র্ফবাগ/ াংস্থা কতৃিক ভবয় ভবয় মার্চত তে বপ্রযণ; 

 ল্লী উন্নয়ন ম্পর্কিত র্ফর্বন্ন প্রকায ফই-পস্তক, জান িার, প্রর্তবফদন  অন্যান্য াবঠাকযণ াংগ্র, াংযক্ষ্ণ  

যফযা; 

 র্ফবাগীয় াঠক র্ক্ষ্া  গবফলণা প্রর্তষ্ঠাবনয ছাত্র, র্ক্ষ্ক  গবফলকবদয গ্রন্থাগায বফা প্রদান; 

 র্ফআযর্ডর্ফয ফার্ল িক প্রর্তবফদন  অন্যান্য প্রকানা র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়, দপ্তয  াংস্থাভব বপ্রযণ; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য ার্ফ িক কাম িক্রভ র্যফীক্ষ্ণ; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য কাম িক্রবভয তে ম্বর্রত র্নয়র্ভত প্রর্তবফদন প্রণয়ন  াংযক্ষ্ণ; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য কাম িক্রবভয কার্ঙখত রক্ষ্য অজিন র্নর্িতকযবণ কতৃিক্ষ্বক তে ায়তা প্রদান; 

 র্নধ িার্যত পযম্যাট  ভবয় র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা কতৃিক মার্চত প্রর্তবফদন বপ্রযণ র্নর্িত কযা; 

 এর্ডর্ভুক্ত প্রকিভবয ার্ফ িক অগ্রগর্ত র্যফীক্ষ্ণ, প্রর্তবফদন প্রণয়ন  ম িাবরাচনা বা আবয়াজন; 

 যকাবযয ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’ বঘালণায াবথ াভঞ্জস্য বযবখ র্ফআযর্ডর্ফ’য তে প্রভের্ক্ত কাম িক্রভ র্যচারনা; 

 এভআইএ ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফ’য কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত াংক্রাি তে র্যফীক্ষ্ণ াখা াংর্িষ্ট 

দপ্তযভবক যফযা কযা; 

 তে প্রভের্ক্ত অফকাঠাবভা ব্যফস্থানা (াড িয়যায, পটয়যায, ভানফ ম্পদ); 

 National Web Portal এয আতায় র্ফআযর্ডর্ফ’য বয়ফাইট (Interactive) ব্যফস্থানা; 

 ার্ব ি ইবনাবববনয বপাকার বয়ন্ট র্ববফ দার্য়ত্ব ারন; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য তে প্রভের্ক্ত (আইর্টি) র্ফলয়ক বপাকার বয়ন্ট র্ববফ দার্য়ত্ব ারন; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য কর্ম্পউটায ক্রয়  ব্যফস্থানা; 

 APA, NIS  র্ফর্বন্ন ভবয় চার্ত তে প্রভের্ক্ত ম্পর্কিত প্রর্তবফদন বপ্রযণ। 

 

 

 

 

 

বফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (র্টিবজন চাট িায) ফাস্তফায়বন ম্পৃক্ততা  বচতনতা র্ফলয়ক র্দনব্যাী কভ িারা 
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২০২০-২০২১ অথ িফছবযয ফাস্তফায়নাধীন এর্ডর্ভূক্ত প্রকিভ 

 

ক্রভ প্রকবিয নাভ  বভয়াদ প্রকি ফযাদ্দ 

(রক্ষ্ টাকা) 

প্রকবিয এরাকা  

 

১ 

 

উত্তযাঞ্চবরয দর্যদ্রবদয কভ িাংস্থান র্নর্িতকযণ 

কভ িসূর্চ (২য় ম িায়) 

 

১ এর্প্রর, ২০১৪ 

 বত  

৩০ জুন ২০২২ 

১৩১৪৭.৫৮ যাংপয, কুর্েগ্রাভ, গাইফান্ধা, 

নীরপাভাযী  রারভর্নযাট 

বজরায ৩৫ টি উবজরা 

২ অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকি (৩য় 

ম িায়) 

১ জুরাই, ২০১৫  

বত  

৩০ জুন ২০২২ 

২৩৬৩৩.৪৭ ৬৪টি বজরায ২১৫টি 

উবজরায ৬৫০টি ইউর্নয়ন। 

৩ গাইফান্ধা ভর্ন্বত ল্লী দার্যদ্রয দূযীকযণ প্রকি ১ জানুয়ার্য, ২০১৮ 

 বত  

৩১ র্ডবম্বয ২০২১ 

৪১৭৭.৩৩ গাইফান্ধা বজরায ৭ টি 

উবজরা 

৪ দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয রবক্ষ্য পর্ষ্ট ভদ্ধ উচ্চ ভবেয 

অপ্রধান স্য উৎাদান  ফাজাযজাতকযণ 

১ জানুয়ার্য, ২০১৯ 

 বত  

৩১ র্ডবম্বয ২০২৩ 

২০৬৩৫.০৫ ৬৪ বজরায ২৫৬টি উবজরা। 

 

৫ ার্ফ িক গ্রাভ উন্নয়ন কভ িসূর্চ (র্র্বর্ডর্) 

(উর্ফ’য এর্ডর্- র্ফআযর্ডর্ফ’য অাং) 

১ জানুমাযী, ২০১৮ 

 বত  

৩১ র্ডবম্বয ২০২১ 

৮৫৯৩.০৬ ২০ বজরায ৪৬ টি উবজরায 

২,৮৫০ টি গ্রাভ। 

 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয এর্ডর্’বত ০২টি অনুবভার্দত নতুন উন্নয়ন প্রকি 

 

ক্রভ. প্রকবিয নাভ বভয়াদ প্রকি ব্যয় প্রকি এরাকা 

১ দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য ভর্ন্বত ল্লী কভ িাংস্থান 

ায়তা প্রকি - ইবযবা (২য় ম িায়)  

জুরাই ২০২১ 

- জুন ২০২৬ 

৩৪৬.৫৫ খুরনা  ফর্যার 

র্ফবাবগয ১৫ টি বজরায 

৫৯ টি উবজরা 

২ ল্লী জীর্ফকায়ন প্রকি (৩য় ম িায়) জুরাই ২০২১ 

- জুন ২০২৬) 

৯২৮.৮৮ ৪২টি বজরায ১৯০টি 

উবজরা 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয এর্ডর্’বত প্রস্তার্ফত ৪টি অননুবভার্দত নতুন উন্নয়ন প্রকি 

ক্রভ প্রকবিয নাভ  বভয়াদ  প্রাক্কর্রত ব্যয় 

(রক্ষ্ টাকা) 

প্রকবিয এরাকা  

 

১ ভর্রা প্রর্ক্ষ্ণ ইনর্েটিউট, টাাংগাইর এয ম্প্রাযণ, 

াংস্কায  আদৄর্নকায়ন প্রকি। 

(জানুমাযী ২০২১ - র্ডবম্বয ২০২৩) 

১৪৯৬৬.৯৪ 

 

 

বদরা, টাাংগাইর দয, 

টাাংগাইর 

২ রারভর্নযাট, নীরপাভাযী,কুর্েগ্রাভ  ঞ্চগে বজরায 

দর্যদ্রবদয জীফনভান উন্নয়ন প্রকি (জুরাই ২০২০ - জুন 

২০২৪) 

১৩৩৫৩.৫৬ 

 

 

 

রারভর্নযাট, 

নীরপাভাযী,কুর্েগ্রাভ  ঞ্চগে 

বজরায াবফক র্ছটভরভুক্ত 

০৯ টি উবজরা 

৩ ফঙ্গফন্ধু আত্মর্নবিযীর  বটকই ল্লী উন্নয়ন ভাোয োন  

ডাটাবফজ প্রকি (জুরাই ২০২১ - জুন ২০২৫) 

৫৬০০০.০০ 

 

বদবয ৮টি র্ফবাবগয ৬৪টি 

বজরায ৪৯৪ টি উবজরা 

৪ াফ িতয চট্টগ্রাভ ভাজ উন্নয়ন প্রকি 

(জুরাই ২০২১ - জুন ২০২৬) 

৪৮০০০.০০ াফ িতয অঞ্চবরয ৩টি বজরা 
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র্নভ িাণ াখায ২০২০-২০২১ অথ িফছবযয কাম িক্রভ র্নম্নরূ 

 

 কাবজয নাভ 

প্রধান কাম িারয় 

  

 

 

 

১। দয দপ্তয ল্লী বফবনয গ্যাবযবজয বলায উঁচ্যকযণ, বববভন্ট টাইর, তফদুযর্তক াংস্কায 

আনুার্ঙ্গক কাজ 

২। ল্লী বফবনয ৬ষ্ঠ  ৭ভ তরা ম িি র্র্েয এ এ বযর্রাং, র্র্েঘয, কর্যবডায  র্রপট 

এয মু্মখবাগ টাইর, যাংকযণ  আনুার্ঙ্গক কাজ। 

৩। ল্লী বফবনয  ৫ভ তরায় নাভাবজয স্থান াংস্কায  আদৄর্নকায়ন ছাবদয প্যাবটন্ট বোন 

াংস্কায কাজ। 

উবজরা উবজরা ল্লী বফন বভযাভত/াংস্কায (৩১টি)। 

 

উদকর্নক উদকর্নক প্রকবিয অধীবন ১০ তরা পাউবেন র্ফর্ষ্ট র্ডবে কাভ বরস্ বন্টায র্নভ িাণ 

াংক্রাি কাজ 

 

২.৬ প্রর্ক্ষ্ণ র্ফবাগ 

প্রর্ক্ষ্ণ র্ফবাগ ভেবগাবমাগী ভানফ ম্পদ ততর্যয জন্য র্ফআযর্ডর্ফ’য কর কভ িকতিা/ কভ িচার্য ভাঠ ম িাবয়য 

উকাযববাগীবদয প্রর্ক্ষ্ণ আবয়াজবনয রবক্ষ্য ফাবজট প্রণয়ন ফাস্তফায়ন র্যকিনা/ র্নবদ িনা র্দবয় থাবক। এছাো 

তফবদর্ক প্রর্ক্ষ্বণয জন্য উভেক্ত কভ িকতা ভবনানয়ন  এ ম্পর্কিত দাপ্তর্যক কাম িক্রভ ম্পাদন এফাং র্ফর্বন্ন র্ফলয় 

র্বর্ত্তক বর্ভনায  কভ িারা এ র্ফবাগ কতৃিক আবয়াজন কযা য়। 

র্যচারক (প্রর্ক্ষ্ণ) এয বনতৃবত্ব এ র্ফবাগ র্যচার্রত য়। র্যচারকবক ায়তা কযায জন্য ১ জন উর্যচারক, ২ 

জন কাযী র্যচারক  অন্যান্য কভ িচার্যবৃি যবয়বছ। র্ফআযর্ডর্ফ’য আতায় ফতিভাবন র্তনটি  প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠান 

যবয়বছ। 

২.৭ প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠানভ 

২.৭.১ ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ ইনর্েটিউট (র্ফআযর্ডটিআই), র্বরট 

       ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ ইনর্েটিউট (র্ফআযর্ডটিআই) ল্লী উন্নয়ন বক্টবয বদবয প্রাচীনতভ প্রর্ক্ষ্ণ 

প্রর্তষ্ঠান র্ববফ দক্ষ্ ভানফম্পদ ততর্য  গবফলণাভরক কাবজ ভূর্ভকা ারন কবয চবরবছ। স্বাধীনতাপূফ িকাবর গ্রাভ 

উন্নয়বনয জন্য প্রণীত র্ব-এইড কভ িসূর্চয কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয জন্য ১৯৫৪ াবর প্রর্তষ্ঠানটিয জন্।  

স্বাধীনতায য ল্লী উন্নয়ন কাম িক্রবভয গুরুত্ব বৃর্দ্ধ  ম্প্রার্যত য়ায় স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

১৯৭৪ াবরয বভ ভাব ইনর্েটিউটবক ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাবড িয পূফ িসূর্য ভর্ন্বত ল্লী উন্নয়ন কভ িসূর্চ 

(আইআযর্ডর্) এয র্নকট স্তািয কবয। যফতীবত ১৯৯২ বন এটিবক র্ফআযর্ডর্ফ’য অধীবন জাতীয় ম িাবয়য 

ইনর্েটিউবটয ভম িাদা র্দবয় নাভকযণ কযা য় ‘ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ ইনর্েটিউট (র্ফআযর্ডটিআই)’। 

র্ফআযর্ডটিআই’য অফস্থান 

র্বরট বজরা দয বত ৮ র্কবরার্ভটায পূফ ি-দর্ক্ষ্বণ খার্দভনগবয র্বরট-তাভার্ফর ভােবকয উত্তয াবশ্বি ১০.৬২ 

একয জর্ভয উয নয়নার্বযাভ প্রাকৃর্তক র্যবফব র্ফআযর্ডটিআই অফর্স্থত। ইনর্েটিউবটয আাব যবয়বছ কৃর্ল 

প্রর্ক্ষ্ণ ইনর্েটিউট (এটিআই), র্ফর্ক র্িনগযী, ভৎস্য খাভায  প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র, খার্দভ টি এবেট, র্বরট দয 

উবজরা র্যলদ এফাং প্রখ্যাত সুর্প াধক মযত াহ্ যান (যাোঃ) ভাজায যীপ।  
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একাবডর্ভক বফন 

র্ফআযর্ডটিআই’য প্রর্ক্ষ্ণ কাম িক্রবভয বকন্দ্রস্থর র্ি-তরর্ফর্ষ্ট আদৄর্নক প্রার্নক-কাভ-একাবডর্ভক বফন। এয 

র্নচতরায় কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয ৩৫টি অর্প  অনুলদ বাকক্ষ্ অফর্স্থত। র্িতীয় তরায় যবয়বছ ৪টি বশ্রর্ণকক্ষ্, মায 

প্রর্তটিয বঙ্গ একটি কবয র্র্েবকট কক্ষ্ আবছ। এছাো যবয়বছ আদৄর্নক প্রর্ক্ষ্ণ াভগ্রী াংযক্ষ্ণাগায এফাং র্এ র্বেভ 

ম্বর্রত ১০০ আনর্ফর্ষ্ট একটি বম্মরন কক্ষ্। এগুবরা ম্পূণ িবাবফ ভার্ির্ভর্ডয়া, াউে র্বেভ  ীতাত র্নয়ন্ত্রণ 

সুর্ফধায আতায় যবয়বছ। র্ফআযর্ডটিআই একাবডর্ভক বফন একবঙ্গ াঁচটি ব্যাবচ ২৪০ জন অাংগ্রণকাযীবক প্রর্ক্ষ্ণ 

সুর্ফধা প্রদাবন ক্ষ্ভ। 

প্রর্ক্ষ্ণ াংর্িষ্ট র্ফআযর্ডটিআই’য অন্যান্য সুর্ফধা 

প্রায় ১০ াজায াঠ্যাভগ্রী ম্বর্রত র্ফআযর্ডটিআই রাইবের্য এফাং আদৄর্নক কর্ম্পউটায োফ একাবডর্ভক বফবনয 

বদাতরায় অফর্স্থত। ইনর্েটিউবট প্রর্ক্ষ্ণাথীবদয জন্য চাযটি বাবেবর ১৬২ জবনয থাকায ব্যফস্থা আবছ। র্িতরর্ফর্ষ্ট 

ভডান ি কযাবপটার্যয়ায দুটি বর একবঙ্গ ৩৫০ জনবক খাফায র্যবফন কযা মায়। র্ফবনাদবনয জন্য যবয়বছ বটর্রর্বন 

 বখরাদৄরায উকযণভদ্ধ র্তনটি কভনরুভ। জুরাই, ২০০৭ বন ৬০০ আনর্ফর্ষ্ট একটি অতযাদৄর্নক অর্ডটর্যয়াভ 

র্ফআযর্ডটিআই-এয সুর্ফধার্দবক আবযা ভদ্ধ কবযবছ। অর্ডটর্যয়াবভয সুর্ফধার্দয ভবধ্য যবয়বছ াফ িক্ষ্র্ণক বজনাবযটয, 

আদৄর্নক ব্দ  আবরাক র্নয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা এফাং বকন্দ্রীয়বাবফ ীতাত র্নয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা। এছাো র্ফআযর্ডটিআই জাবভ 

ভর্জবদ প্রায় ১৫০ জন ভৄরভান একবঙ্গ নাভাজ আদায় কযবত াবযন। ইনর্েটিউবটয বকন্দ্রস্থবর প্রায় দুই একয 

আয়তবনয পকুয যবয়বছ। কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয আফার্ক বফনগুবরা কযাম্পাবয অবযিবয অফর্স্থত। 

 

র্ফআযর্ডটিআই’য জনফর কাঠাবভা 

যাজস্ব খাবত র্ফআযর্ডটিআই’য বভাট জনফর ৪১ জন। এবদয ভবধ্য র্যচারক, ২ জন ভেগ্র্যচারক, ৮ জন 

অনুবদষ্টা/উর্যচারক, রাইবের্যয়ান, আটি িে, প্রার্নক কভ িকতিা  জুর্নয়য অর্পায (র্াফ)- বভাট অনুলদ দস্য 

১৫ জন। অফর্ষ্ট ২৬ জন কভ িচাযী রুটিন দাপ্তর্যক কাম িক্রবভ ায়তা কবয থাবকন। বশ্রর্ণকক্ষ্, বাবের, কযাবপবটর্যয়া, 

অর্ডবটার্যয়াভ, র্নযাত্তা যক্ষ্া, ফাগান  কযাম্পা র্যেন্নতায ভত র্নয়র্ভত কাবজয জন্য যাজস্ব খাবত বকান ায়ক 

কভ িচাযীয দ না থাকায় র্নজস্ব আয় বত ভাোযবযার  াকুে বফতবন অর্নয়র্ভত কভ িচাযী র্দবয় র্যচার্রত বে।      

 

২.৭.২ বনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র (এনআযর্ডটির্)  

বনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র (এনআযর্ডটির্) ডার্নডায অথ িায়বন বনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন প্রকি-২ এয আতায় 

১৯৮৭ বন বনায়াখারী বজরা বযয প্রাণবকন্দ্র ভাইজদীবত ০.৮৭ একয জর্ভয উয র্নর্ভ িত য়। ১৯৯২ বন বনায়াখারী 

ল্লী উন্নয়ন প্রকি-২ ভাপ্ত বর প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্রটি ১৯৯৫ ন বথবক বৃত্তয বনায়াখারী দার্যদ্রয ভফায় ায়তা প্রকবিয 

অধীবন র্যচার্রত য়। যফতীবত যকার্য র্দ্ধাবিয আবরাবক প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্রটি ২০০১ বত ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভাচন 

কভ িসূর্চ (দার্ফক) এয আতাভূক্ত কযা য়। র্ফআযর্ডর্ফ’য ৪১তভ বফাড ি বায র্দ্ধািক্রবভ জুরাই ২০০৫ বথবক প্রর্ক্ষ্ণ 

বকন্দ্রটি র্নজস্ব আয় িাযা দার্ফবকয র্নয়ন্ত্রাধীবন র্যচার্রত বে। এনআযর্ডটির্ প্রর্তষ্ঠাকরীন বথবকই গ্রাবভয দর্যদ্র 

জনগণবক র্ফর্বন্ন আয়ফধ িনভরক প্রর্ক্ষ্ণ র্দবয় আত্মকভ িাংস্থাবনয ভাধ্যবভ স্বাফরম্বী য়ায সুবমাগ সৃর্ষ্ট কবয চরবছ। 

এছাো বুক র্কর্াং, টিটি, নাযীয ক্ষ্ভতায়ন, দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ, র্যবয়বন্টন বকা ি, র্যবো ি বকা ি র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষ্ণ 

এখাবন অনুর্ষ্ঠত বয় থাবক। র্িতর বফন র্ফর্ষ্ট প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্রটিবত ৪০ আন র্ফর্ষ্ট ২টি বশ্রর্ণকক্ষ্, ১০০ আনর্ফর্ষ্ট 

অর্ডবটার্যয়াভ, ৫০ আনর্ফর্ষ্ট ডাইর্নাং র, ২টি বপর্র্রবটটয কক্ষ্  ৮০ জন প্রর্ক্ষ্ণাথীয আফার্ক ব্যফস্থা যবয়বছ। 
  

২.৭.৩ টাঙ্গাইর ভর্রা প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র (ডর্িউটির্) 

টাঙ্গাইর ভর্রা প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র ১৯৮৪ াবর জাভ িান কার্যগযী বমার্গতায় প্রর্তর্ষ্ঠত য়। ১৯৮৭ াবর ভর্রাবদয 

বৃর্ত্তভরক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয একভাত্র প্রর্তষ্ঠান র্ববফ এটি র্ফআযর্ডর্ফ’য ভর্রা কভ িসূর্চয অিিভূক্ত য়। জুরাই ২০০৫ 

াবর প্রকি বভয়াদকাবরয জন্য এটি র্ফআযর্ডর্ফ-জাইকায বমৌথ উবযাবগ র্যচার্রত র্আযর্ডর্ প্রকবিয র্নকট ন্যস্ত 

কযা য়। পবর প্রর্তষ্ঠানটি র্রাংক ভবডর বের্নাং বন্টায (এরএভটির্) র্ববফ র্যর্চর্ত রাব কবয। র্রাংক ভবডর বের্নাং 

বন্টাযটি যাজধানী ঢাকা বত ১০০ র্কবরার্ভটায দূবয টাঙ্গাইর বজরা বযয নতুন ফা টার্ভ িনার বত ২০০ র্ভটায উত্তবয 

বদরাবত টাঙ্গাইর-ভয়ভনর্াং ভর েবকয াব বৃক্ষ্যার্জ র্যবফর্ষ্টত ৩.১৬৮ একয জর্ভয উয স্থার্ত। এখাবন 

র্আযর্ডর্-৩ প্রকবিয কভ িকতিা/ কভ িচার্যবৃবিয প্রর্ক্ষ্ণ ছাো প্রকিভূক্ত ইউর্নয়ন র্যলবদয বচয়াযম্যান  দস্য 

এফাং র্ফআযর্ডর্ফ’য সুর্ফধাববাগীবদয র্ফর্বন্ন র্ফলবয়য উয দক্ষ্তা উন্নয়নভরক প্রর্ক্ষ্ন প্রদান কযা য়। প্রর্তষ্ঠানটিবত 
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সুপরববাগীবদয বম কর র্ফলবয়য উয বৃর্ত্তভরক প্রর্ক্ষ্ণ বদয়া য় বগুর্র বরাোঃ দর্জির্ফযা, িক, ফাটিক, 

এভেয়ডাযী, াঁ-ভৄযগী  শু ারন, ফর্জ চাল, না িাযী ব্যফস্থানা ইতযার্দ।  

 

প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠানটি র্ি-তর বফন র্ফর্ষ্ট একটি আফার্ক প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র। বফবন বভাট ২৩টি কক্ষ্ আবছ। এখাবন ১০০ জন 

প্রর্ক্ষ্ণাথী প্রর্ক্ষ্বণয সুর্ফধা ম্বর্রত একটি কক্ষ্  ভভাবয অর্প কক্ষ্ যবয়বছ। প্রর্ক্ষ্ণাথীবদয থাকায জন্য ১০টি 

আফার্ক কক্ষ্ যবয়বছ বমখাবন বভাট ২০ জন প্রর্ক্ষ্ণাথী অফস্থান কযবত াবয। এছাো এখানকায ডাইর্নাং এ একবঙ্গ 

৩০ জবনয খায়ায সুব্যফস্থা যবয়বছ।  

২০২০-২০২১ অথ িফছবয প্রর্ক্ষ্ণ কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত 

     ক) র্ফআযর্ডর্ফভূক্ত প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠান এয ভাধ্যবভ প্রর্ক্ষ্ণ 

ক্রভ প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ প্রর্ক্ষ্বণয ধযন প্রর্ক্ষ্ণ িাথীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ ক্রভপর্ঞ্জত 

১ ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ 

ইনর্েটিউট (র্ফআযর্ডটিআই) 

র্ফলয় র্বর্ত্তক অনরাইন 

প্রর্ক্ষ্ণ (টির্) 

১২০ ৯৭৪৫২ 

         

       খ) র্ফআযর্ডর্ফ ফর্ভূ িত প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠাবনয ভাধ্যবভ প্রর্ক্ষ্ণ 

ক্রভ প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ প্রর্ক্ষ্বণয ধযন প্রর্ক্ষ্ণ িাথীয াংখ্যা 

১ জাতীয় র্যকিনা  উন্নয়ন 

একাবডভী 

র্ফলয় র্বর্ত্তক অনরাইন 

প্রর্ক্ষ্ণ (টির্) 

৬ জন 

 

        গ) র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তবযয প্রর্ক্ষ্ণ 

ক্রভ প্রর্ক্ষ্বণয ধযন প্রর্ক্ষ্ণ িাথীবদয াংখ্যা (২০২০-২০২১) 

১ কভ িকতিা/ কভ িচাযীবদয ৬০ ঘন্টা প্রর্ক্ষ্ণ ১,৮০০ জন 

২ ই-নর্থ প্রর্ক্ষ্ণ ১৮০ জন 

৩ দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ (বগ্রড ১৭-২০) ৪৫ জন 

৪ ক্রা বপ্রাগ্রাভ াংক্রাি প্রর্ক্ষ্ণ ৭৮৪ জন 

৫ এর্এ প্রর্ক্ষ্ণ ৬৪ জন 

 বভাট ২৩,৪২১ জন 

            

        ঘ) র্ফআযর্ডর্ফ বজরা  উবজরা ম িাবয় প্রর্ক্ষ্ণ 

ক্রোঃনাং প্রর্ক্ষ্বণয ধযণ প্রর্ক্ষ্ণ িাথীয াংখ্যা (২০২০-২০২১) 

১ কভ িকতিা, কভ িচাযী ২০,৫০৮ জন 

২ সুপরববাগীবদয দক্ষ্তা উন্নয়ন ২৯,৬৪০ জন 

৩ বাানচবয স্থানাির্যত ভায়ানভায নাগর্যকবদয প্রর্ক্ষ্ণ ৪,৯৫০ জন 

 

 

 

 

 

 

 



                    
                                          ফার্ল িক প্রর্িবফদন 2020-২০21                    33 

 

 

 

 

তৃতীয় অধ্যায় 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয র্ফআযর্ডর্ফ’য অঙ্গর্বর্ত্তক কাম িক্রবভয অজিন 

 

৩.১ এক নজবয কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত 

৩.২ ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট 

৩.৩ ভরধন সৃর্ষ্ট 

৩.৪ ঋণ ায়তা প্রদান 

৩.৫ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

৩.৬ কৃর্ল প্রভের্ক্ত  বচ ব্যফস্থানা 

৩.৭ ল্লী বেয র্ফণন াংবমাগ সৃর্ষ্ট 

৩.৮ গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা উন্নয়ন  

৩.৯ ম্প্রাযণ কাম িক্রভ 

৩.১০ নাযীয ক্ষ্ভতায়বন র্ফআযর্ডর্ফ 

৩.১১ র্ডর্জটার ফাাংরাবদবয অগ্রমাত্রায় র্ফআযর্ডর্ফ 
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৩.১ এক নজবয কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত 

র্ফআযর্ডর্ফ’য কাম িক্রভ ভরতোঃ ভাঠবকন্দ্রীক। ভাঠ ম িাবয় র্ফআযর্ডর্ফ ভফায় র্ভর্ত/ ল্লী উন্নয়ন দর গঠন, দস্য 

অিভূ ির্ক্ত, ঞ্চয় জভা, বয়ায, আদায়, ঋণ ায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এফাং র্ফআযর্ডর্ফ’য দয দপ্তয, বজরাদপ্তয, 

উবজরাদপ্তয  র্নজস্ব প্রর্তষ্ঠান/ বকবন্দ্রয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন ধযবনয প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, অন্যান্য যকার্য/ বফযকার্য 

প্রর্তষ্ঠান র্ফর্বন্ন বদব কভ িকতিা/ কভ িচার্য  সুপরববাগীবদযবক প্রর্ক্ষ্বণ বপ্রযণ কযা বয় থাবক। এছাো 

সুপরববাগীবদয ভাবঝ কৃর্ল উকযণ  ম্পদ র্ফতযণ কযা য়। একই াবথ ম্প্রাযণ কাম িক্রভ র্যচার্রত য়। এ কর 

বক্ষ্বত্র ২০২০-২০২১ অথ িফছবযয অজিন, জুন ২০২১ এ র্স্থর্ত এফাং ক্রভপর্ঞ্জত অজিন র্নম্নরূ- 

ক্রভ কাম িক্রবভয ধযন  নাভ ২০২০-২০২১ অজিন জুন, ২০২১ র্স্থর্ত ক্রভপর্ঞ্জত অজিন  

(জুন, ২০২১) 

ক) াাংগঠর্নক কাম িক্রভ 

১ ভানফ াংগঠন (াংখ্যা) (ভফায় র্ভর্ত  

ল্লী উন্নয়ন র্ভর্ত) 

৩,৫৬২ ১,৬৯,৯৩৩ ১,৮০,০১৩ 

২ দস্য (জন) ১,৪১,৪১৩ ৫১,১০,০০২ ৫৮,৪৪,২৯৬ 

খ) দস্যবদয র্নজস্ব তর্ফর সৃর্ষ্ট এফাং ঋণ কাম িক্রভ: 

৩ বয়ায (রক্ষ্ টাকা) ৭১৩.৭৯ ১২৯৩৯.৬৮ ১৬৭৪৭.৩৩ 

৪ ঞ্চয় (রক্ষ্ টাকা) ৫২০০.৯৬ ৫৯৯৫৩.২৩ ৯৩৬৫৩.১৬ 

৫ ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) ১২৪৪৩৯.০০ ১৯০৯৫৭০.১৪ ১৯০৯৫৭০.১৪ 

৬ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) ১২৫০,৪৫.৫৩ ১৭৫০০,৮৫.৫৬ ১৭৫০০,৮৫.৫৬ 

৭ আদাবয়য ায ৭১% ৯৭% ৯৭% 

৮ ঋণ গ্রীতা দস্য   (জন) ৩,৭৮,৬৯৪ ৫,২৩,৩২,২২৯ ৫,২৩,৩২,২২৯ 

গ) প্রর্ক্ষ্ণ 

৯ সুপরববাগী (জন) (দক্ষ্তা উন্নয়ন, 

আয়ফধ িণভরক, উিুদ্ধকযণ) 

১,৭৩,১৯৪ ৬৯,৫৫,৬৫৯ ৬৯,৫৫,৬৫৯ 

১০ কভ িকতিা/কভ িচার্য (জন) ৪৪,৬০৬ ২,২৭,৭৩১ ২,২৭,৭৩১ 

ঘ) বচমন্ত্র র্ফতযণ 

১১ গবীয নরকূ - ১৮,৩৬০ ১৮,৩৬০ 

১২ অগবীয নরকূ - ৪৪,৫২৩ ৪৪,৫২৩ 

১৩ র্ক্তচার্রত াম্প - ১৯,৪০৫ ১৯,৪০৫ 

১৪ স্তচার্রত নরকূ - ২,৭৩,০০০ ২,৭৩,০০০ 

   বভাট -   ৩,৫৫,২৮৮ ৩,৫৫,২৮৮ 

ঙ) ম্পদ র্ফতযণ 

১৫ ফীজ  চাযা র্ফতযণ ১৮,৮৯২ জন,  

৫৫ রক্ষ্ টাকা 

৩০,০৯৫ জন,  

১০৫.০০ রক্ষ্ টাকা 

৩০,০৯৫ জন,  

১০৫.০০ রক্ষ্ টাকা 

১৬ ১। বরাই বভর্ন  

২। র্কট ফক্স (র্ফর্ বভর্ন, বনবুরাইজায, 

িাড সুগায ইর্েবকটয, পাে এইড 

ফক্স 

৩। বভাফাইর বভযাভত টুর 

- 

- 

 

- 

১,১৬০ টি 

৪০ বট 

 

৮০ বট 

১,১৬০ টি 

৪০ বট 

 

৮০ বট 

চ)  ম্প্রাযণ কাম িক্রভ 

১৭ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা ২,৫৬৮ ১৯,২৫২ ১৯,২৫২ 

১৮ বৃক্ষ্ বযাণ (রক্ষ্ টি) ৪৮.২৩ ২০,৪৯৩.৬২ ২০,৪৯৩.৬২ 

১৯ ভৎস্য চাল (রক্ষ্ টি) ৩৯.৪১ ১২৩৩.৮৮ ১২৩৩.৮৮ 

২০ গৃার্রত শুার্খয টিকা (রক্ষ্ টি) ২১.১৬ ৩৩৮.৪১ ৩৩৮.৪১ 

২১ উন্নত চ্যর্ল্ল স্থান (রক্ষ্ টি) ০.৩০ ০.৭৪ ০.৭৪ 

২২ স্বাস্থযম্মত ায়খানা (রক্ষ্ টি) ০.১৫ ০.৬৬ ০.৬৬ 
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 ভানফ ংগঠন সৃর্ি - ৩৫৬৮টি 

 ভফায় র্ভর্ি- ৮৬টি 

 ল্লী উন্নয়ন দর- ৩৪৮২টি 

 পুরুল ভানফ ংগঠন - ১৯৯১টি  

 ভর্রা ভানফ ংগঠন - ১৫৭৭টি  

 ভানফ াংগঠন-১৬৯৯৩৩টি 

 ভফায় র্ভর্ত-9526৩টি 

 ল্লী উন্নয়ন দর-৭৪৬৭০টি 

 পরুল ভানফ াংগঠন-৯৫৫০৯টি  

 ভর্রা ভানফ াংগঠন-৭৪৪২৪টি  

৩.২ ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট 

সূচানারগ্ন বথবক র্ফআযর্ডর্ফ’য ভর উবদ্দশ্য র্ছর গ্রাভীণ ক্ষুদ্র  প্রার্িক কৃলকবদয ‘র্ি-স্তয’ ভফাবয়য ভাধ্যবভ াংগঠিত 

কবয আদৄর্নক কৃর্ল প্রভের্ক্ত যফযা, খায উৎাদন বৃর্দ্ধ, গ্রাভীণ বনতৃত্ব সৃর্ষ্টয ভাধ্যবভ কৃলক বশ্রর্ণয আথ ি-াভার্জক 

উন্নয়ন, ভতাভত প্রকাবয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধ  বচতনতা বৃর্দ্ধ। বফ িার্য ল্লীয জনবগাষ্ঠীবক ভফাবয়য ভাধ্যবভ াংগঠিত 

কবয াংর্িষ্ট ভফায় র্ভর্তবক ল্লীয ার্ফ িক উন্নয়বনয োট পযভ র্ববফ ব্যফাবযয ভাধ্যবভ যকার্য কর বফা 

জনগবণয বদাযবগাোয় বৌুঁবছ বদয়া। যফতীবত একর্দবক যকার্য র্ফর্বন্ন দপ্তবযয স্বীয় দ্ধর্ত অনুমায়ী বফাদান শুরু 

এফাংঅন্যর্দবক গ্রাভীণ ক্ষুদ্র  প্রার্িক কৃলকবদয ফাইবয র্ফপর র্ফত্তীন/দর্যদ্র জনবগাষ্ঠী র্ফআযর্ডর্ফয কাম িক্রবভয ফাইবয 

থাকায় নব্বই দবকয ভাঝাভার্ঝ ভবয় র্ফআযর্ডর্ফ ভফায় দ্ধর্তয াাার্ অনানুষ্ঠার্নক দর (ভফায় র্নফদ্ধন ছাো) 

গঠবনয ভাধ্যবভ দার্যদ্রয র্ফবভাচন কাম িক্রভ শুরু কবয। র্ফআযর্ডর্ফয কাম িক্রবভয শুরু বথবক জুন/ ২০২১ ম িি ভানফ াংগঠন 

১.৭০ রক্ষ্ টি এফাং দস্য াংখ্যা ৫১.১০ রক্ষ্ জন র্ফযভান যবয়বছ। 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট 

 
 

 

 

 

জুন ২০২১ ম িি র্ফযভান ভানফ াংগঠন  

 

 

 

 

 

 

পরুল ভানফ 

াংগঠন 

৫৬% 

ভর্রা ভানফ 

াংগঠন 

৪৪% 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয ভানফ াংগঠন সৃর্ষ্ট 

পরুল ভানফ 

াংগঠন 

৫৬% 

ভর্রা ভানফ 

াংগঠন 

৪৪% 

জুন ২০২১ ম িি র্ফযভান ভানফ াংগঠন  
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দস্য অিভু ির্ক্ত 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুন ২০২১ ম িি র্ফযভান দস্য অিভু ির্ক্ত  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 শুরু বি জুন ২০২১ ম িন্ত র্ফদ্যভান ভানফ ংগঠন  

 

ক
াম

ি ক্র
ব
ভ

য
 ধ

য
ন
 

20২০-২০২১ অর্ িফছবয জুন 2021 র্ির্ি 

ভফায় 

র্ভর্ি 

ল্লী উন্নয়ন 

দর 

ফ িবভাট 

র্ভর্ি/দর 

ভফায়  

র্ভর্ি 

ল্লী উন্নয়ন 

দর 

ফ িবভাট 

র্ভর্ি/দর 
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৬

 

1
৯
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1
5

৪
৮

 

৩
৪
৮

২
 

1
৯
৯
১
 

১
৫
৭
১
 

৩
৫
৬

৮
 

6
৫
৩

৩
৫
 

২
৯
৯
২
৮

 

৯
৫
২
৬

৩
 

৩
০
১
৭
৪
 

৪
৪
৪
৯
৬

 

৭
৪
৬

৭
০
 

9
৫
৫
০
৯
 

৭
৪
৪
২
৪
 

1
৬

৯
৯
৩

৩
 


দ
স্য

 

1
৬

০
২
৩

 

১
৩

০
৬

৫
 

২
৯
০
৮

৮
 

6
৩

৩
৭
০
 

4
৮

৯
৩

৫
 

1
1
2

৩
০
5

 

7
৯
৩

৯
3

 

৬
২
০
০
০
 

1
৪
১
৩

৯
৩

 

2
১
৪
৮

৯
২
৭
 

১
০
৯
৮

৩
৪
৯
   

3
২
৪
৭
২
৭
৬

 

৭
৫
৮

৫
৯
৮

 

1
১
০
৪
১
২
৮

 

১
৮

৬
২
৭
২
৬

 

2
৯
০
৭
৫
২
৫
 

2
২
০
২
৪
৭
৭
 

5
১
১
০
০
০
২
 

 ফছবয নতুন দস্য-১৪১,৪১৩জন 
 

 ভফায় র্ভর্ত-২৯,০৮৮জন 

 ল্লী উন্নয়ন র্ভর্ত-১,১২,৩২৫জন 
 

 পরুল-৭9,৩৯3জন 

 ভর্রা-৬২,০০০ জন 

 ফতিভান দস্য-৫১,১০,০০২ জন 
 

 ভফায় র্ভর্তয দস্য-৩২,৪৭,২৭৬ জন 

 ল্লী উন্নয়ন র্ভর্তয দস্য–

১৮,৬২,৭২৬জন 
 

 বভাট পরুল দস্য-২9,07,525 জন 

 বভাট ভর্রা  দস্য-২2,02,477 জন 

পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা 

ভফায় র্ভর্ি ল্লী উন্নয়ন র্ভর্ি 

2020-2021 2020-2021

16,023 13,065 

63,3৭0 48,935 

2020-২০21 অর্ িফছবয দস্য অন্তর্ভ ির্ি 

পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা 

ভফায় র্ভর্ি ল্লী উন্নয়ন র্ভর্ি 

জুন 2021 র্ির্ি 

2148927 

1098349 

758598 

1104128 

জুন 2021 দস্য অন্তর্ভ ির্ি (র্ির্ি) 
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 ফছবয ভরধন গঠন ৫৯১৪.৭৫ রক্ষ্ টাকা 

 বয়ায জভা ৭১৩.৭৯ রক্ষ্ টাকা 
 

 পুরুল দস্যয ময়ায জভা ৩৯০.৩০ রক্ষ টাকা 

 ভর্রা দবস্যয ময়ায জভা ৩২৩.৪৯ রক্ষ টাকা 
 

 ঞ্চয় জভা  ৫২০০.৯৬ রক্ষ টাকা 

 পুরুল দবস্যয ঞ্চয় জভা 1951.62 রক্ষ টাকা 

 ভর্রা দবস্যয ঞ্চয় জভা ৩249.34 রক্ষ টাকা 

 

৩.৩ ভরধন সৃর্ষ্ট 

 

র্ফআযর্ডর্ফ দস্যবদয ভরধন গঠবনয ভাধ্যবভ র্ফর্নবয়াগ ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধ  ম্পবদয ভার্রকানা র্নর্িত কযায জন্য ভফায় 

র্ভর্তয দস্যবদয র্নয়র্ভত বয়ায ক্রবয় উৎার্ত কবয। এছাো আনুষ্ঠার্নক/ অনানুষ্ঠার্নক উবয় র্ভর্ত/ দবরয 

দস্যবদয র্নয়র্ভত প ুঁর্জ গঠবনয জন্য র্নয়র্ভত াপ্তার্ক ঞ্চয় জভায় উৎার্ত কবয। শুরু বথবক জুন/ ২০২১ ম িি 

দস্যবদয বয়ায ভরধবনয র্যভাণ 1২৯.৪০ মকাটি টাকা এফং ঞ্চয় জভায র্যভাণ ৫৯৯.৫৩মকাটি টাকা। র্র্বর্ডর্য 

আওিায় মূরধন গঠবনয র্যভাণ ৭২৮.৯৩ মকাটি রক্ষ টাকা। 

 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয মূরধন গঠন (রক্ষ টাকায়) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু বত জুন/ ২০২১ ম িি র্ফযভান ভরধন 

 

পু ুঁর্জ গঠন  

কাম িক্রবভয 

ধযন 

20২০-20২১ অর্ িফছবয র্ির্ি 

ভফায় 

র্ভর্ি 

ল্লী 

উন্নয়নদর 

ফ িবভাট 

র্ভর্ি/দর 

ভফায় 

র্ভর্ি 

ল্লী 

উন্নয়নদর 
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390.৩০ 323.৪৯ 

1951.62 

3249.34 

পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা 

ময়ায ঞ্চয় 

2020-2021

2020-2021 অর্ িফছবযয মূরধন গঠন (রক্ষ 

টাকায়) 
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৩.৪ ঋণ ায়তা প্রদান 
 

ল্লী অঞ্চবরয ক্ষুদ্র  প্রার্িক কৃলক, ফগ িাচালী, র্ফত্তীন, তদর্যদ্র অফবর্রত এফাং সুর্ফধা ফর্ঞ্চত জনবগাষ্ঠীবক উন্নয়বনয 

ভর বরাতধাযায় ম্পৃক্ত কযবত র্ফআযর্ডর্ফ গুরুত্বপূণ ি দার্য়ত্ব ারন কবয মাবে। কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধ, কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট  

বটকই উন্নয়বন ঋণ একটি চার্রকা র্ক্ত। ত্তবযয দবক জাভানবতয অবাবফ মখন ল্লীয প্রার্িক  ক্ষুদ্র কৃলকবদয 

প্রার্তষ্ঠার্নক ঋণ গ্রবণয সুবমাগ র্ছর না তখন র্ি-স্তয ভফায় দ্ধর্তয ভাধ্যবভ জাভানত র্ফীন তদাযর্ক ঋণ সুর্ফধা চালু 

য়। যফতীবত মা আয র্যভার্জিত বয় ‘ক্ষুদ্রঋণ’ নাবভ র্ফশ্বব্যাী র্যর্চর্ত রাব কবয। র্ি-স্তয ভফায় দ্ধর্তয 

ভাধ্যবভ র্যচার্রত তদাযর্ক ঋণ র্ববফ পরী  র্ফর্বন্ন কৃর্ল মন্ত্রার্ত র্ফবল কবয বচমবন্ত্রয র্ফযীবত ভফায়ী 

কৃলকবদয ভবধ্য ঋণ ায়তা চালু কযা য়। এয াাার্ ১৯৭৫ াবর র্ফআযর্ডর্ফ ভর্রা উন্নয়ন কভ িসূর্চ চালুয ভাধ্যবভ 

গ্রাভীণ ভর্রাবদয জন্য ঋণ ায়তা চালু কবয। কৃর্ল ভফাবয়য াাার্ আর্য দবক র্ফআযর্ডর্ফ র্ফর্বন্ন প্রকায 

দার্যদ্রয র্ফবভাচনভরক কভ িসূর্চয আতায় ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ শুরু কবয। ফতিভাবন র্ফআযর্ডর্ফ প্রকি/ কভ িসূর্চয ভাধ্যবভ 

কৃলক, ভর্রা  দর্যদ্র বশ্রর্ণয ভবধ্য র্ফর্বন্ন আয়ফধ িক কভ িকাবে ঋণ ায়তা প্রদান কযবছ এফাং যকার্য ম িাবয় 

র্যচার্রত ক্ষুদ্রঋবণয র্াংবাগ র্ফতযণ কবয র্ফআযর্ডর্ফ। শুরু বত জুন ২০২১ ম িি র্ফআযর্ডর্ফ কতৃিক দস্যবদয ভাবঝ 

ক্রভপর্ঞ্জত ঋণ ায়তায র্যভাণ ১৯০৯৫.৭০ বকাটি টাকা এফাং একই ভবয় আদায়কৃত ঋবণয র্যভাণ ১৭৫০০.৮৬ 

বকাটি টাকা। 
 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয ঋণ ায়তা 

 

  

 

 

 

 

 

 

ফছবয প্রকি/ কভ িসূর্চয ধযন অনুমায়ী ঋণ ায়তা 

 

3.5.2 শুরু বি জুন/ ২০২১ ম িন্ত ঋণ ায়তা 

প্রকি/ কভ িসূর্চয 

ধযন 

ঋণ ায়তা (রক্ষ্ টাকায়) 

2020-2021অর্ িফছবয ক্রভপর্ঞ্জত 

পরুল ভর্রা বভাট পরুল ভর্রা বভাট 

ভর কভ িসূর্চ 27134.78 839.13 27973.91 382818.75 35115.60 417934.35 

বচ মন্ত্র - - - 20947.01 - 20947.01 

ভর্রা উন্নয়ন কভ িসূর্চ 0.00  9940.38 9940.38 0.00 158766.95 158766.95 

এর্ডর্ভুক্ত প্রকি 3481.07 2618.45 6099.52 3809.77 5759.95 9569.72 

চরভান  প্রকি 22718.43 55896.20 78614.63 948569.86 330792.04 1279361.90 

অন্য ভন্ত্রণারয় 912.50 456.83 1369.33 13013.34 15757.89 18771.23 

র্র্বর্ডর্ 222.83 218.40 441.23 2320.45 1898.53 4218.98 

ফ িবভাট 54469.61 69969.39 124439.00 746471.66 1163098.48 1909570.14 

ফছবয মভাট ঋণ ায়িা - 1244.39 মকাটি টাকা 

পুরুল দবস্যয র্ফযীবি -544.70 মকাটি টাকা  

ভর্রাবদয দবস্যয র্ফযীবি-৬৯৯.৬৯ মকাটি টাকা 

 

ফছবয ঋণ গ্রর্িা দস্য - 37৮694 জন 

পুরুল ঋণ গ্রর্িা দস্য – 16৭২১৭ জন 

ভর্রা ঋণ গ্রর্িা দস্য – 211477 জন 

 

 র্নজস্ব ব্যফিানায় চরভান কভ িসূর্চ 63% 

 মূর কভ িসূর্চ - ২3% 

 এর্ডর্ভূি প্রকল্প - 5% 

 ভর্রা উন্নয়ন কভ িসূর্চ - 8% 

 অন্য ভন্ত্রণারবয়য প্রকল্প/কভ িসূর্চ - 1% 

 র্র্বর্ডর্- ০.5% 

 

 

2020-2021 

পুরুল 

44% 

2020-2021 

ভর্রা 

56% 

2020-2021 অর্ িফছবয  পুরুল ও ভর্রা ঋণ ায়িায ায 

23% 

8% 

০.5% 
63% 

1% 0% 

প্রকল্প/কভ িসূর্চ র্বর্িক ঋণ ায়িা 

মূর কভ িসূর্চ 

ভর্রা উন্নয়ন 

অনুর্ফবাগ 

এর্ডর্ভূি প্রকল্প  

র্নজস্ব ব্যফিানায় 

র্যচার্রি 

অন্যান্য ভন্ত্রণারয় 

র্র্বর্ডর্ 
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২০২০-২০২১ অথ িফছবয ঋণ আদায় 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       শুরু বত জুন ২০২১ ম িি ঋণ  আদায় 

 

প্রকি/কভ িসূর্চয ধযন ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকায়) 

2020-2021 অর্ িফছবয ক্রভপুর্িি 

পরুল ভর্রা মভাট পুরুল ভর্রা মভাট 

ভর কভ িসূর্চ 26593.79 822.50 27416.29 369077.27 11414.77 380492.04 

বচ মন্ত্র 104.21 - 104.21 19৩৭৩.৩৪ - 19৩৭৩.৩৪ 

ভর্রা উন্নয়ন কভ িসূর্চ 0.00 10464.22 10464.22 0.0 147526.14 147526.14 

এর্ডর্ভুক্ত প্রকি 1037.63 1251.31 2288.94 1300.6২ 3003.16 4303.78 

র্নজস্ব ব্যফস্থানায় 

র্যচার্রত কভ িসূর্চ 

27932.10 55345.13 83277.23 32078৩.০5 859648.60 118043১.৬5 

অন্য ভন্ত্রণারবয়য কভ িসূর্চ ৭৮২.৩৮ ৩৬৫.০৯ ১১৪৭.৪৭ ৯৫১৪.০৪ ৪৩৭১.৪৬ ১৩৮৮৫.৫০ 

র্র্বর্ডর্ 172.40 174.77 347.17 2035.51 2037.60 4073.11 

ফ িবভাট 56622.47 68423.04 125045.53 722083.83 102801.73 1750085.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ফছবয ঋণ আদায় 1250.46 মকাটি টাকা 

 র্নজস্ব ব্যফিানায় র্যচার্রি প্রকল্প/ কভ িসূর্চয 832.77 

মকাটি টাকা 

 মূর কভ িসূর্চয 274.17 মকাটি টাকা 

 এর্ডর্ভূি প্রকবল্পয  22.89 মকাটি টাকা 

 ভর্রা উন্নয়ন অনুর্ফবাগ 104.64 মকাটি টাকা 

 অন্য ভন্ত্রণারবয়য প্রকল্প/  কভ িসূর্চ 11.48 মকাটি  টাকা 

 মচ মন্ত্র- 1.04 মকাটি টাকা 

 র্র্বর্ডর্-3.47 মকাটি টাকা 

22% 

8% 

2% 67% 

1% 
0% 

0% 

প্রকল্প/কভ িসূর্চয ধযন অনুমায়ী ঋণ আদায় 

মূর কভ িসূর্চ 

ভর্রা উন্নয়ন 

অনুর্ফবাগ 

এর্ডর্ভূি প্রকল্প  

র্নজস্ব ব্যফিানায় 

র্যচার্রি 

অন্যান্য ভন্ত্রণারয় 

র্র্বর্ডর্ 

মচ মন্ত্র 
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৩.৫ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

প্রর্ক্ষ্ণ ভানুবলয জ্ঞান, দক্ষ্তা  ভানর্কতাবক র্যফতিন কবয। গ্রাভ ফাাংরায িাদদ জনবগাষ্ঠীবক প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ 

জনম্পবদ রূািবযয জন্য র্ফআযর্ডর্ফ সূচনারগ্ন বথবকই কাজ কযবছ। র্ফআযর্ডর্ফ ভফাবয়য ভাধ্যবভ ল্লীয জনগণবক একটি 

াাংগঠর্নক শঙ্খরায ভবধ্য আফদ্ধ কবয। অতোঃয াংগঠিত গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীবক র্ফর্বন্ন আনুষ্ঠার্নক  অনানুষ্ঠার্নক প্রর্ক্রয়ায় ভফায় 

ব্যফস্থানা, র্দ্ধাি গ্রণ প্রর্ক্রয়ায় অাংগ্রণ, ভতাভত প্রকাবয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধ, বনতৃবত্বয র্ফকা, আয়ফধ িক  দক্ষ্তা উন্নয়নভরক 

প্রর্ক্ষ্ণ, াক্ষ্যতা, আদৄর্নক কৃর্ল প্রভের্ক্তয ব্যফায প্রভৃর্ত র্ফলবয় প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন কবয থাবক। এছাো 

র্ভর্ত/দবরয াপ্তার্ক বায় যকাবযয র্ফর্বন্ন উন্নয়নভরক কভ িকাে স্বাস্থয র্যচম িা, র্শু পর্ষ্ট, ভাতৃস্বাস্থয, জন্র্নয়ন্ত্রণ  প্রজনন 

স্বাস্থযবফা, বমৌতুক, ফাের্ফফা, ইবটির্জাং এয কুপর, আব ির্নক ভস্যা দূযীকযণ, স্বাস্থযম্মত ায়খানা স্থান  ব্যফায ইতযার্দ 

র্ফলবয় বচতনতা বৃর্দ্ধ কযা য়। র্ফআযর্ডর্ফ ল্লীয ভানফম্পদ উন্নয়বনয জন্য উকাযববাগী দস্যবদয দার্যদ্রয র্ফবভাচন  

আয়ফধ িক কভ িকাে র্নব িয র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষ্বণয াাার্ ল্লী উন্নয়ন কাম িক্রভ মথামথ ফাস্তফায়বনয রবক্ষ্য কভ িকতিা/কভ িচার্যবৃবিয 

র্ফর্বন্ন প্রকায প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কবয থাবক। এছাো জাতীয় র্ক্ষ্া ব্যফস্থানা একাবডভী (নাবয়ভ), ফাাংরাবদ বরাক প্রান প্রর্ক্ষ্ণ 

বকন্দ্র (র্ফর্এটির্), র্ফর্এ প্রান একাবডভী, র্ফয়াভ পাউবেন, র্ফবাগীয় কর্ভনায কাম িারয় বত র্ফর্বন্ন কযাডায ার্ব িবয 

কভ িকতিা এফাং অন্যান্য যকার্য  বফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয জন্য প্রর্ক্ষ্বণয আবয়াজন কবয। প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয জন্য র্ফআযর্ডর্ফয 

র্নজস্ব ৩টি প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠান উবজরা ম িাবয় প্রর্ক্ষ্ণ অফকাঠাবভা যবয়বছ। এ কর অফকাঠাবভা মথামথ ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

র্ফআযর্ডর্ফয/ প্রকিভ র্নজস্ব ব্যফস্থানায় উকাযববাগী দস্যবদয প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কবয। 

২০২০-2021 অর্ িফছবয র্ফআযর্ডর্ফ মভাট 44,606 জন কভ িকিিা/কভ িচাযী এফং 1,73,194 জন উকাযববাগীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কবযবছন । এছাড়া র্ফআযর্ডর্ফয আওিায় উকাযববাগী প্রর্ক্ষবণয ংখ্যা প্রায় 69.56 রক্ষ। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

শুরু বত জুন ২০21 ম িি  র্ফআযর্ডর্ফয ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

কভ িকিিা/কভ িচার্য উকাযববাগী 

অর্ িফছবয ক্রভপুর্িি অর্ িফছবয ক্রভপুর্িি 

মদব র্ফবদব মভাট মদব র্ফবদ

ম 

মভাট দক্ষিা 

উন্নয়ন 

আয়ফধ িণমূর

ক 

উদ্বুদ্ধকযণ মভাট দক্ষিা 

উন্নয়ন 

আয়ফধ িণমূর

ক 

উদ্বুদ্ধকযণ মভাট 
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 ক্রভপর্ঞ্জত কভ িকতিা/কভ িচার্য প্রর্ক্ষ্ণ 

227731জন 

 ক্রভপর্ঞ্জত উকাযববাগী প্রর্ক্ষ্ণ 

6955659 জন 

 

24% 

25% 

51% 

সুপরববাগীবদয প্রর্ক্ষণ (ক্রভপুর্িি) 

দক্ষিা উন্নয়ন 

আয়ফধ িণমূরক 

উদ্বুদ্ধকযণ 

সুপরববাগীবদয দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ, কুর্ড়গ্রাভ দয, কুর্ড়গ্রাভ 
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৩.৬ কৃর্ল প্রভের্ক্ত  বচ ব্যফস্থানা 

 

ল্লী উন্নয়বন ‘কুর্ভল্লা ভবডর’ এয প্রধান চাযটি উাদাবনয ভবধ্য বচ কাম িক্রভ অন্যতভ। র্ফআযর্ডর্ফয সূচনারগ্ন বথবকই 

অর্ধক পর উৎাদবনয রবক্ষ্য তৎকারীন ফ িাদৄর্নক কৃর্ল প্রভের্ক্ত র্নব িয চালাফাদ দ্ধর্তয প্রচরবনয জন্য কৃলক ভফায় 

র্ভর্তয ভাধ্যবভ কৃলকবদয াংগঠিত কবয র্ফএর্ডর্, ব্যাাংক  র্ফআযর্ডর্ফয বমৌথ প্রবচষ্টায় কৃলকবদয ভাবঝ বচমন্ত্র 

র্ফতযণ কবযবছ। এবক্ষ্বত্র র্ফআযর্ডর্ফ কৃলকবদয াংগঠিত কযায ভাধ্যবভ বচমন্ত্র গ্রবণ উিুদ্ধ কবয র্ফএর্ডর্  ব্যাাংবকয 

ভবধ্য াংবমাবগয াবথ াবথ ভাঠম িাবয়য বচমবন্ত্রয র্যচারনায় ভর অনুঘটবকয ভূর্ভকা ারন কবয। ব্যাাংক র্ফআযর্ডর্ফয 

বমৌথ চ্যর্ক্তয ভাধ্যবভয ম্পার্দত ব্যাাংর্কাং র্যকিনা বভাতাবফক র্ফআযর্ডর্ফ র্নয়র্ন্ত্রত ইউর্র্এ গুবরাবত ব্যাাংক 

বচমন্ত্রখাবত বভয়াদী ঋণ র্ফর্নবয়াগ কবয। র্ফতযণকৃত বচমবন্ত্রয ভাধ্যবভ র্ফআযর্ডর্ফ বদবয র্ফপর র্যভাণ এরাকা 

চালাফাবদয আতায় র্নবয় আব। র্নম্নফর্ণ িত প্রকিভবয আতায়  র্ফআযর্ডর্ফ বচমন্ত্র ঋবণয ভাধ্যবভ ভফায়ী কৃলকবদয 

বচমন্ত্র র্ফতযণ কবয কৃর্ল উৎাদবন র্ফেফ ঘটায়। 
 

র্ফাং তাব্দীয বল দবকয শুরুয র্দবক যকায বফযকার্য খাতবক গর্তীর কযায রবক্ষ্য বচমন্ত্র ফাজাযজাতকযণ 

বফযকার্য খাবতয জন্য উমু্মক্ত কবয বদয়।এয পবর র্ফআযর্ডর্ফ-র্ফএর্ডর্-ব্যাাংক এয র্ম্মর্রত উবযাবগ বচমন্ত্র র্ফতযণ 

কাম িক্রভ প্রর্তবমার্গতায ভৄবখাভৄর্খ য়ায় র্ফআযর্ডর্ফয বচমন্ত্র র্ফতযণ কাম িক্রভ র্স্তর্ভত বয় বে। বচ ম্প্রাযণভরক 

কাম িক্রবভয আতায় র্ফআযর্ডর্ফ বভাট ৩,৫৫,২৮৮ টি বচমন্ত্র র্ফতযণ কবয। র্ফতযণকৃত বচমবন্ত্রয ভবধ্য গবীয নরকূ 

১৮,৩৬০টি, অগবীয নরকূ ৪৪,৫২৩টি, র্ক্তচার্রত াম্প ১৯,৪০৫টি এফাং স্তচার্রত াম্প ২,৭৩,০০০টি । এছাো 

বচমন্ত্র খাবত বভাট র্ফতযণকৃত ঋবণয র্যভাণ ২০৯৪৭.০১ বকাটি টাকা।  
 

র্ফআযর্ডর্ফ’য ভাধ্যবভ র্ফতযণকৃত বচমন্ত্র ভ দীঘ ির্দন ব্যফাবযয পবর অবনক নরকূ অবকবজা বয় মায়। পবর 

অবকবজা নরকূবয ভবধ্য বভযাভতবমাগ্য নরকূগুবরাবক চর কযায রক্ষ্য র্ফআযর্ডর্ফ ২০১৩ াবর ‘বচ ম্প্রাযণ’ 

ীল িক প্রকি ফাস্তফায়ন শুরু কবয। উক্ত প্রকবিয আতায় ২০টি বজরায ৬১টি উবজরায় ৩৩৪টি অচর/ অবকবজা র্কন্তু 

বভযাভতবমাগ্য গবীয নরকূ বভযাভত কবয চরকযণ  বচ এরাকা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধবত ভূর্ভকা যাখবছ। 
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র্ফআযর্ডর্ফ’য বচ কাম িক্রভ াংক্রাি ফাস্তফার্য়ত উন্নয়ন প্রকিভোঃ 

µভ cÖK‡íi bvg 

I †gqv` 

GjvKv eivÏ I Drm ev Í̄evqb mn‡hvMx 

c«wZôvb 

কাম িক্রভ 

1 ewikvj †mP 

cÖKí 

(weAvBwc) 

1977-1990 

ewikvj m`i, 

eveyMÄ, 

ev‡KiMÄ, 

SvjKvwV m`i I 

bjwQwU Dc‡Rjv 

37050.00 

j¶ UvKv, 

wRIwe I 

wek¦e¨vsK 

1) evsjv‡`k cjøx Dbœqb 

†evW© 

2) evsjv‡`k K…wl Dbœqb 

K‡c©v‡ikb| 

3) evsjv‡`k cvwb 

Dbœqb †evW© 

4)  K…wl m¤cÖmviY 

wefvM 

1) cv¤ú Mªyc MVb 

2) weAvBwc GjvKvq mKj 

†KGmGm m`m¨‡K cv¤ú ¯‹x‡g 

AšÍf©y³KiY 

3) K…wl DcKiY cv¤ú/ ‡mP, mvi, 

exR, F‡Yi gva¨‡g A_© †RvMvb 

4) K…wl I Lv`¨ Drcv`b e…w× 

2 KY©dzwj †mP 

cÖKí 

1977-1990 

PÆMÖvg ‡Rjvi, 

nvUnvRvix, 

ivDRvb I 

ivs¸wbqv 

Dc‡Rjv| 

4800.00 

j¶ UvKv, 

wek¦e¨vsK 

1) evsjv‡`k cjøx Dbœqb 

†evW© 

2) evsjv‡`k K…wl Dbœqb 

Ki‡cv‡ikb 

3) K…wl m¤cÖmviY wefvM 

1) cÖKí GjvKvi 46,000 GKi 

Rwgয eb¨v wbqš¿Y I †mP e¨e ’̄vi 

gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× 

2) cªKí GjvKvi †KGmGm 

m`m¨‡`i †mP Kvh©µ‡gi AvIZvq 

Avbv I myweav cÖ`vb 

3 gyûix †mP 

cÖKí 

1977-1987 

‡dbx m`i, 

QvMj bvBqv, 

†mvbvMvRx, 

ciïivgczi I 

PÆMÖvg †Rjvi 

gx‡ik¦ivB 

Dc‡Rjv 

156.00 

†KvwU UvKv, 

AvšÍR©vwZK 

Dbœqb ms ’̄v, 

BD‡ivwcqvb 

A_©‰bwZK 

†Mvwô, 

KvbvwWqvb 

wmWv 

1) evsjv‡`k cjøx Dbœqb 

†evW© 

2) evsjv‡`k K…wl Dbœqb 

K‡c©v‡ikb| 

3) evsjv‡`k cvwb 

Dbœqb †evW© 

4) K…wl m¤cÖmviY wefvM 

1) †mP `j MVbj 

2) cÖwk¶Y 

3) †mP ¯‹xg cÖYqb 

4) †mP hš¿ mieivn 

5) K…wl FY mnvqZv 

6) †mP myweav e…w× 

7) eb¨v wbqš¿b 

8) cvwb wb®‹vkb 

9) †gŠmygx †mP myweav m…wói  

10) K…wl Kv‡R Kg©ms ’̄vb m„wó 

4 Pvu`cyi †mP 

cÖKí 

1977-1990 

Pvu`cyi m`i, 

dwi`MÄ, 

nvBgPi, gZje, 

j¶xcyi †Rjvi 

ivgMÄ I ivqcyiv 

Dc‡Rjv 

704.24 

j¶ UvKv, 

wek¦e¨vsK 

1) evsjv‡`k cjøx Dbœqb 

†evW© 

2) evsjv‡`k  cvwb 

Dbœqb †evW© 

3) K…wl m¤cÖmviY wefvM 

1) †mP `j MVb 

2) †mP hš¿ †¶Îvqb I Z`viKx 

3) †mP I mgevq Kvh©µg †Rvi`vi 

KiY 

5 Mfxi bjK‚c 

2q cÖKí 

1983-1992 

XvKv, gqgbwmsn, 

wK‡kviMÄ I 

Kzwgjøv †Rjvi 

60wU Dc‡Rjv 

142.00 

wgwjqb 

Wjvi, 

AvšÍR©vwZK 

Dbœqb ms ’̄v 

I e„wUk 

miKvi 

1) evsjv‡`k cjøx Dbœqb 

†evW© 

2) evsjv‡`k K…wl Dbœqb 

K‡c©v‡ikb| 

3) K…wl m¤cÖmviY wefvM 

1) 4,000 Mfxi bjK~c ’̄vc‡bi 

gva¨‡g †mPvaxb Rwg 3.45 j¶ 

GKi n‡Z 6.05 j¶ GK‡i 

DbœxZKiY 

2) Lv`¨ I K…wl Drcv`b e„w× 

3) cÖvwšÍK Pvlx‡`i Kg©ms ’̄vb e„w× 

4) K…wl DcKiY, ¯̂í I `xN© 

†gqv`x FY myweav cÖ`vb Ges 

`vwi`ª¨ nªvm 

6 wØZxq bjK‚c 

cÖKí 

1984- 1990 

Rvgvjczi, 

‡kiczi, Uv½vBj, 

gsgbwmsn I 

†bÎ‡Kvbv †Rjvi 

25 Dc‡Rjv 

312.00 j¶ 

UvKv, 

Gwkqv Dbœqb 

e¨vsK 

1) evsjv‡`k cjøx Dbœqb 

†evW© 

2) evsjv‡`k K…wl Dbœqb 

K‡c©v‡ikb| 

3) evsjv‡`k  cjøx 

we`y¨Zvqb †evW© 

4) evsjv‡`k 

†c‡Ævwjqvg K‡c©v‡ikb| 

1) Mfxi bjK~c ’̄vc‡bi gva¨‡g 

†mP h‡š¿i myô e¨envi wbwðZKiY 

2) †mP GjvKv e„w×, Kg©ms ’̄vb 

m„wó, Drcv`b e„w× I `vwi`ª¨ nªvm 

7 ‡fvjv †mP 

cÖKí 

1985-1990 

‡fvjv m`i, 

†evinvb DwÏb I 

jvj‡gvnb 

12155.00 

j¶ UvKv 

1) evsjv‡`k cjøx Dbœqb 

†evW© 

2) evsjv‡`k cvwb 

1) †mP `j MVb 

2) KgvwÛs Gwiqv e„w× I Dbœqb 

3) kw³ PvwjZ cv¤ú mieivn 
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µভ cÖK‡íi bvg 

I †gqv` 

GjvKv eivÏ I Drm ev Í̄evqb mn‡hvMx 

c«wZôvb 

কাম িক্রভ 

Dc‡Rjv Dbœqb †evW© 

 

4)  cÖ`k©Yx Lvgvi ’̄vcb 

5) hvwš¿K Pvlvev‡`i cªwk¶Y 

6)  K…wl FY mnvqZv cª`vb 

8 ‡mP 

e¨e ’̄vcbv 

Kg©m‚wP 

(IMP) 

1981-1991 

300 Dc‡Rjv| 

cÖavbZ 

weAviwWwe KZ©…K 

M„nxZ wewfbœ †mP 

I cjøx Dbœqb 

cÖK‡íi AvIZvq 

cwiPvwjZ 

AviwW-2 1) evsjv‡`k cjøx Dbœqb 

†evW© 

2) evsjv‡`k K…wl Dbœqb 

K‡c©v‡ikb 

3) ’̄vbxq miKvi 

cÖ‡KŠkj Awa`ßi 

4) K…wl m¤cÖmviY wefvM 

1) †mPvaxb Rwgi cwigvb e„wদ্ধ 

2) †mP LiP nªvm 

3) †mP cvwb e¨env‡i K…l‡`i 

msL¨v e„w× 

4) 3,55,288 †mP hš¿ cÖK‡íi 

AvIZvq G‡b mwVK e¨envi 

wbwðZKiY 

9 ‡mP 

m¤cÖmviY 

cÖKí 

Rvনুয়াwi 

2013 n‡Z 

wW‡m¤^i 

2015 ch©šÍ 

5 wefv‡Mi 20 

†Rjvi 61 

Dc‡Rjv 

1983.06 

j¶ UvKv 

wRIwe Ges 

147.10 j¶ 

UvKv 

‡KGmGm 

1) evsjv‡`k cjøx Dbœqb 

†evW© 

2) evsjv‡`k K…wl Dbœqb 

K‡c©v‡ikb 

1) weAviwWwef~³ ৩৩৪ APj / 

A‡K‡Rv wKš` †givgZ †hvM¨ Mfxi 

bjK~c †givgZ I †mP GjvKv 

e„w×i gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× 

K‡i `vwi ª̀¨ nªvm Kiv 

 

 

 

৩.৭ ল্লী বেয র্ফণন াংবমাগ সৃর্ষ্ট 

 

 

আযর্ডর্ফ উকাবযববাগী দস্যবদয 

উৎার্দত বেয মথামথ ভান 

র্নর্িত কযা, াংযক্ষ্ণ, উৎাদবকয 

 ববাক্তায ন্যার্য্ ভে প্রার্প্তয জন্য 

র্ফণন াংবমাগ কাম িক্রভ র্যচারনা 

কবয। ে াংযক্ষ্বণয জন্য 

র্ফআযর্ডর্ফয র্ফর্বন্ন অফলুপ্ত প্রকবিয 

আতায় র্নর্ভ িত ১৬৮টি গুদাভঘয 

যবয়বছ। এছাো কারুল্লী, কারুগৃ, 

ার্ি, ল্লী ফাজায োে নাবভ ৫টি 

প্রদ িনী  র্ফক্রয় বকন্দ্র যবয়বছ, 

বমখাবন র্ফআযর্ডর্ফ’য উকাযববাগী 

দস্যবদয উৎার্দত ে র্ফক্রবয়য 

ভাধ্যবভ ন্যার্য্ভবেয ব্যফস্থানা কযা 

বয় থাবক।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ফ 
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র্ফআযর্ডর্ফয র্নজস্ব ব্যফস্থানায় র্যচার্রত উবল্লখবমাগ্য প্রদ িনী কাভ বরস্ বন্টায র্যর্চর্ত 

কারুল্লীোঃ 

 

‘কারুল্লী’ দার্যদ্রয দূযীকযবণ র্ফআযর্ডর্ফয একটি ব্যর্তক্রভধভী কাম িক্রভ। প্রকৃতবক্ষ্ এটি  গ্রাবভয অায়  র্ফত্তীন 

দস্যবদয উৎার্দত র্ফর্বন্ন ধযবনয স্তর্ি  অন্যান্য বেয র্ফক্রয়  প্রদ িনী বকন্দ্র। ১৯৮৯ াবরয এর্প্রর ভাব 

র্ফআযর্ডর্ফয উবযাবগ জাান বাযীজ বকাঅাবযন বরার্ন্টয়াব িয (বজর্র্ব) কার্যগযী  আর্থ িক ায়তায় 

প্রর্তর্ষ্ঠত য় কারুল্লী। কারুল্লীয প্রধান উবদ্দশ্য বরা র্ফআযর্ডর্ফয সুর্ফধাববাগী এফাং অায়  র্ফত্তীন বগাষ্ঠীবক 

প্রর্ক্ষ্বণ ভাধ্যবভ অর্জিত দক্ষ্তা কাবজ রার্গবয় র্ফর্বন্ন স্তর্িজাত ে উৎাদন এফাং তা বদর্  আিজিার্তক ফাজাবয 

র্ফণন সুর্ফধা প্রদাবন ায়তা কযা। ফতিভাবন র্ফআযর্ডর্ফয প্রধান কাম িারয় ল্লী বফন, ৫, কাযান ফাজায, ঢাকায় 

কারুল্লীয একটি প্রদ িনী  র্ফক্রয়বকন্দ্র যবয়বছ। প্রদ িনী  র্ফক্রয়বকন্দ্র ছাো karupalli.brdb.gov.bd এই-

কভ িা াইবটয ভাধ্যবভ কারুল্লীয ে র্ফক্রয় কযা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

উদকর্নক প্রকবিয প্রদ িনী  র্ফক্রয় বকন্দ্র 
 

উদকর্নক প্রকবিয আতায় প্রর্ক্ষ্ণ প্রাপ্ত উকাযববাগীবদয উৎার্দত র্ফর্বন্ন ধযবনয স্তর্ি, কৃর্ল-অকৃর্ল বেয 

র্ফক্রয়  প্রদ িনীয জন্য যাংপয বজরায় প্রদ িনী কাভ র্ফক্রয় বকন্দ্রটি প্রর্তর্ষ্ঠত য়। বকন্দ্রটিয ভাধ্যবভ প্রকি এরাকায ৫টি 

বজরায ৩৫টি উবজরায দস্যবদয ন্যার্য্ভবে কাঁচাভার যফযা এফাং উকাযববাগীবদয উৎার্দত েভ প্রদ িনী  

র্ফক্রয় কযা য়। এছাো েভ প্রকবিয ই-কভা ি াইবটয ভাধ্যবভ র্ফক্রয় কযা য়। এ প্রকবিয প্রধান েভ বরা- 

নকর্ কাঁথা, নকর্ টুর্, নকর্ বফড কাবায, কুন কাবায, াটজাত ে, গনা াভগ্রী, যাংপবযয প্রর্দ্ধ তযর্ঞ্জ, জাভা, 

াঞ্জাফী, ব্যাগ, ার্ে, র্ফর্বন্ন উৎফ এফাং ঋতুবববদ নানা ধযবনয ার পযাাবনয বাাক প্রভৃর্ত। সুপরববাগীবদয 

উৎার্দত ে প্রদণী  র্ফণন সুর্ফধা প্রদান প্রকবিয আতায় র্ফআযর্ডর্ফ’য কাম িক্রভ র্যচারনায সুর্ফধাবথ ি 

যাংপবয ১০তরা র্বর্ত্ত র্ফর্ষ্ট একটি ৬তরা বফন র্নভ িাণ কাজ চরভান যবয়বছ।  
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৩.৮ গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা উন্নয়ন  াংস্কায 

 

র্ফআযর্ডর্ফয গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা র্নভ িাণ  াংস্কায কাম িক্রভ অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন ধাযণায উয প্রর্তর্ষ্ঠত 

র্রাংক ভবডর দ্ধর্তবত ম্পার্দত র্আযর্ডর্-৩ প্রকবিয ভাধ্যবভ ম্পন্ন কযা বয় থাবক। র্রাংক ভবডর দ্ধর্তবত 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 বপ্রর্ক্ষ্বত র্ফর্বন্ন উন্নয়ন 

কভ িকাবেয (র্স্কভ) প্রস্তাফ ততর্য কবয ইউর্নয়ন ম িাবয় ইউর্নয়ন ভন্বয় বায় (ইউর্র্এভ) উস্থান কযা য়। 

ইউর্র্এভএ অনুবভার্দত বর গ্রাবভয উন্নয়নভরক কভ িকাে ফাস্তফায়ন কযা য়। এ কর র্স্কভ ফাস্তফায়বনয বক্ষ্বত্র (র্তন) 

ধযবনয উৎ বথবক ব্যয় র্নফ িা কযা য়। 

র্স্কবভয বভাট ব্যবয়য ৭০% (অনর্ধক 8০,০০০) টাকা প্রকি বথবক, ২০% াংর্িষ্ট গ্রাবভয উকাযববাগী জনগণ এফাং 

১০% াংর্িষ্ট ইউর্নয়ন র্যলবদয তর্ফর বথবক প্রদান কযা য়। এ দ্ধর্তবত র্স্কভ ফাস্তফায়ন কযা বর যকাবযয কভ 

টাকায় অবনক বফর্ উন্নয়ন কযা ম্ভফ য় এফাং উন্নয়ন প্রর্ক্রয়ায় জনগবণয প্রতযক্ষ্ অাংগ্রণ থাবক ভবভ ি প্রকবিয র্িতীয় 

ম িাবয়য ভোয়ন প্রর্তবফদবন উবল্লখ কযা বয়বছ। র্আযর্ডর্-৩ এয আতায় এ ধযবনয 12442টি ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা 

র্নভ িাণ  াংস্কাযভরক র্স্কভ ফাস্তফায়ন কযা য়। ইতোঃপূবফ ি র্আযর্ডর্-২ এয আতায় বভাট 6৮১০ টি র্স্কভ ফাস্তফায়ন 

কযা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কুর্ভল্লায় ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা (যাস্তা) র্নভ িাণ জাভারপয দবয নরকূ স্থান 



                    
                                          ফার্ল িক প্রর্িবফদন 2020-২০21                    46 

 

 

৩.৯ ম্প্রাযণ কাম িক্রভ 

 

র্ফআযর্ডর্ফভুক্ত দস্যবদয জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বন আয়বৃর্দ্ধভরক কভ িকাে র্যচারনায াাার্ র্ফর্বন্ন প্রকি/কভ িসূর্চয 

আতায় ম্প্রাযণভরক কাম িক্রভ র্যচার্রত বে। ম্প্রাযণভরক কাম িক্রবভয ভবধ্য যবয়বছ বৃক্ষ্বযাণ, ভৎস্য চাল, 

উন্নত চ্যল্লী স্থান, জরাফদ্ধ ায়খানা স্থান, শুার্খয টিকাদান  র্ফর্বন্ন াভার্জক বচতনাভরক কভ িকাে। 

 

গাইফান্ধা বজরায বগার্ফিগঞ্জ উবজরায় না িার্য ল্লীবত কভ িযত র্াংজনী দবরয দস্যগণ 

 

জুন ২০২১ ম িি  ম্প্রাযণ কাম িক্রভ 

 

বৃক্ষ্বযাণ জরাফদ্ধ  

ায়খানা স্থান 

উন্নত চ্যল্লী 

স্থান 

শুার্খয 

টিকাদান 

ভাবছয বানা 

র্ফতযণ 

নার্যবকবরয 

চাযাবযাণ 

২
০
২
০
-
২
০
২
১
 

ক্র
ভ

প
র্ঞ্জ

ত
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০
২
০
-
২
০
২
১
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১
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৩.১০ নাযীয ক্ষ্ভতায়বন র্ফআযর্ডর্ফ 

 

         ল্লী উন্নয়বন নাযীয অংগ্রণ র্নর্িি কযায রবক্ষে র্ফর্বন্ন যকার্য ও মফযকার্য প্রর্িষ্ঠান কাজ কবয মাবে। মায 

ভবে র্ফআযর্ডর্ফ যকাবযয ল্লী উন্নয়ন মকীবরয াবর্ ংগর্ি মযবে র্দ্বস্তয ভফায় দ্ধর্িয াাার্ দার্যদ্র্ে র্ফবভাচন 

কভ িসূর্চয আওিায় অনানুষ্ঠার্নক নাযী ংগঠন গবড় মিারা, প্রর্ক্ষণ প্রদান, ঋণ ায়িা প্রদান, পু ুঁর্জ গঠন, ম্পবদয সুষ্ঠু 

ব্যফায, প্রমৄর্ি স্তান্তয, নাযী ক্ষভিায়ন, র্রঙ্গ ভিা বৃর্দ্ধ ও ভফায়ীবদয উৎার্দি ণ্য ফাজাযজািকযবণ বমার্গিা 

কবয আবছ। এ রবক্ষে র্ফআযর্ডর্ফ নাযীবদয আর্ িাভার্জক অফিায উন্নয়ন ও ক্ষভিায়বনয র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ গ্রণ কবযবছ। 

নাযীবদয ফ িবক্ষবে অংগ্রণ এফং িাবদয বাগ্য উন্নয়বনয জন্য ফ িপ্রর্ভ ফ্লাগী মপ্রাগ্রাবভয আওিায় র্ফআযর্ডর্ফ ১৯৭৫ 

াবর মদবয ১৩০ টি উবজরায় ভর্রা উন্নয়ন কভ িসূর্চ চালু কবয। ফাংরায সুর্ফধা ফর্ঞ্চি, অায় ,দুঃি, র্ফধফা, এর্িভ, 

দার্যদ্র্ে, র্ফিীন নাযীবদয দরভূি কবয িাবদয প্রর্ক্ষণ, পুর্িঁ গঠবন ায়িা, ক্ষুদ্র্ঋবণয ভােবভ উাজিনমুেী নানা 

কভ িকাবে ম্পৃি কযা য়। আজ িাযা কভ িমুেী আত্মর্নবিযীর এফং র্যফায ও ভাবজ গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা যােবছ। 

র্ফআযর্ডর্ফয ভােবভ মদবয কর উবজরায় নাযীবদয দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্ক্ষবণয াবর্ নাযী স্বািে র্ক্ষা, ভাতৃকারীন 

স্বািে র্যচম িা, র্যফায র্যকল্পনা, ফাল্যর্ফফা মযাধ, নাযী র্নম িািিন মযাধ, মমৌতুক প্রর্া র্নমূ ির, ঠিক ভবয় ন্তান মনয়া 

 কর র্ফলবয় িাযা বচিন। র্ফআযর্ডর্ফ জুন/2021 ম িন্ত ভর্রা ংগঠন 74,424টি দস্য 22,02,477 জন, ময়ায 

জভা 4488.35 রক্ষ টাকা, ঞ্চয় জভা 35084.88 রক্ষ টাকা, প্রর্ক্ষণ 37,28,676 জন এফং ঋণ ায়িা প্রদান 

11630.99 মকাটি টাকা। 1975 ার মর্বক নাযীবদয ফ িবক্ষবে অংগ্রণ ও বাগ্য উন্নয়বনয জন্য ভর্িি ভর্রা উন্নয়ন 

কভ িসূর্চ চালু কবয। যফিীবি ভর্রা উন্নয়ন অনুর্ফবাগ নাবভ নাযীবদয বাগ্য উন্নয়বন কাজ কবয মাবে। এছাড়া 

র্ফআযর্ডর্ফ’য আওিাধীন অন্যান্য প্রকল্প ও কভ িসূর্চবিও নাযীবদয অগ্রর্ধকায মদওয়া বে।  

       র্ফআযর্ডর্ফ গ্রাভীণ নাযীবদয ক্ষভিায়ন র্নর্িি কযায জন্য র্রঙ্গ বফলম্য হ্রা, আর্ ি-াভার্জক ক্ষভিা বৃর্দ্ধ, 

ম্পবদয অর্ধকায অজিন, আত্মকভ িংিান সৃর্ি, জীফনমাোয গুনগিভান উন্নয়ন, ভানফম্পদ উন্নয়ন, র্যবফ ংযক্ষণ 

 র্ফর্বন্ন দার্যদ্র্ে র্ফবভাচন কভ িকাবে নাযীবদয ম্পৃি কবয কর প্রকল্প ও কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন কবয আবছ। এ কর 

প্রকল্প ও কভ িসূর্চয ভােবভ আয়ফধ িনমূরক কাম িক্রভ মমভন- াকর্ি চাল, পরফুবরয চাল, কায মরাই, দর্জি র্ফদ্যা, 

নকঁা, ফাটিক, বুটিক,অোম্ব্রয়ডার্য, নকর্ কাঁর্া, ফাশঁ ও মফবিয কাজ, শুার্ে ারন, মৃৎর্ল্প, িাঁি র্ল্প, র্চড়ামুর্ড় 

বাজা, ক্ষুদ্র্ ও কুটিয র্ল্প িান, কর্ম্পউটায চারনা ইিোর্দ কাম িক্রবভয উয প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয িাবদয দক্ষ ভানফ 

ম্পদ র্াবফ গবড় উঠবি ায়িা কযবছ। 

 

 

র্ফআযর্ডর্ফ’য গ্রাভীন নাযীবদয ভফায় র্ভর্ি ও 

অনানুষ্ঠার্নক দবর অন্তিভূি কবয গ্রাভ, ওয়াড ি, 

ইউর্নয়ন ও উবজরা ম িাবয় নাযী মনতৃবত্বয সুবমাগ 

সৃর্ি কবযবছ। ফিিভান যকাবযয িানীয় যকায 

র্নফ িাচবন নাযীবদয অংগ্রবণ র্ফআযর্ডর্ফ মূখ্য 

র্ভর্ভকা ারন কযবছ। র্ফআযর্ডর্ফভূি নাযী মনেীগণ 

িানীয় যকাবযয অর্ধকাং বদ র্নফ িার্চি বয় 

উন্নয়ন মূরক কভ িকাবে গুরুত্বপূণ ি অফদান যােবছ। 

র্ফআযর্ডর্ফ’য একর কাম িক্রবভয ভােবভ গ্রাভীণ 

নাযীযা কভ িমুেী, আত্মর্নব িযীর এফং র্যফায ও 

ভাবজ গুরুত্বপূণ ি র্ভর্ভকা যােবছ। 
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৩.১১ র্ডর্জটার ফাাংরাবদবয অগ্রমাত্রায় র্ফআযর্ডর্ফ 

 

(ক) র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং/বাচ্যিয়ার বা 

কবযানা প্রাদুব িাবফয কাযবণ স্বাস্থয ঝুঁর্ক থাকায় র্ফবাগীয় 

কাম িক্রভ র্যচারনায স্বাবথ ি র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং 

র্বেভ এয ভাধ্যবভ দয দপ্তয বথবক উবজরা, বজরা, 

প্রর্ক্ষ্ণ ইনর্ষ্টটিউট  ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিাবৃবিয 

াবথ আবরাচনা, ভার্ক ভন্বয় বায় ভেক্ত য়া, 

প্রর্ক্ষ্ণ বন র্যচারনা এফাং ল্লী এরাকায 

সুর্ফধাববাগীবদয াবথ র্নয়র্ভত ভতর্ফর্নভয় কযা বে। 

ফতিভাবন এ জুভ অযা ব্যফাবযয রবক্ষ্য ৫০০ জন 

অাংগ্রণকাযী ভর্ন্বত রাইবন্প আইর্ড ব্যফায কযা 

বয়বছ। 

 

 

 

(খ) দাপ্তর্যক বয়ফাইট 

র্ফআযর্ডর্ফ জাতীয় তে ফাতায়বন ভেক্ত বয়বছ এফাং 

র্নয়র্ভত তে ফাতায়বন আবডট কযা বে 

র্ফআযর্ডর্ফ’য আতাভূক্ত কর বজরা  উবজরা 

দপ্তয জাতীয় তে ফাতায়বন ভেক্ত বয়বছ। ম্প্রর্ত 

র্ফআযর্ডটিআই জাতীয় তে ফাতায়বন ভেক্ত বয়বছ। এ 

তে ফাস্তফায়বনয বফাফক্স মাফতীয় র্ফলয়ার্দ র্নয়র্ভত 

আবডট কযা বে। 

 

 
র্ফআযর্ডর্ফ দাপ্তর্যক বয়ফাইট 

 

(গ) াব িানার ডাটাীট (র্র্ডএ) 

র্ফআযর্ডর্ফ’য কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয চাকর্যকারীন 

কর বযকড ি াংযক্ষ্বণয রবক্ষ্য অনরাইন র্র্ডএ 

পটয়যায ততর্য কযা বয়বছ। একজন 

কভ িকতিা/কভ িচার্যয চাকর্য াংক্রাি বযকড ি বুক র্ববফ 

র্র্ডএ কাজ কযবফ। এয ভাধ্যবভ প্রান র্ফবাগ 

বজ দ্রুত  স্বেতায াবথ ভানফম্পদ কাম ি ম্পাদন 

কযবত াযবছ। ইবতাভবধ্য প্রায় ২৪২৪ (দুই 

াজাযচাযত চর্ব্ব) জন  কভ িকতিা/কভ িচাযীবক 

র্র্ডএ এয আতায় আনা বয়বছ। ফতিভাবন PDS 

বক Dynamic কযায জন্য কার্যগযী উন্নয়ন কামক্রভ 

চরভান যবয়বছ। 

 র্ফআযর্ডর্ফ াব িানার ডাটা ীট (র্র্ডএ) 

র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং/বাচ্যিয়ার বা 
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(ঘ) ই-নর্থ 

দয দপ্তবযয াংর্িষ্ট করবক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয 

য াখায় ই-নর্থ কাম িক্রভ অব্যাত আবছ। 

ইবতাভবধ্য বজরা দপ্তযভ ই-পাইর্রাং কাম িক্রভ 

চালু কবযবছ। দাপ্তর্যক কাবজ ই-নর্থ ব্যফাবযয 

জন্য র্ফর্বন্ন ভবয় র্দক র্নবদ িনা ত্র বদয়া 

বে। উবজরা দপ্তবয ই-নর্থ চালুয 

প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রবণয জবন্য অনুবযাধ 

জানাবনা বয়বছ। 

 

 

ই-পাইর (নর্থ) ব্যফস্থানা 

(ঙ) দাপ্তর্যক বয়ফবভইর 

র্ফআযর্ডর্ফ দযদপ্তয  বজরা  উবজরা ম িাবয়য 

১ভ বশ্রর্ণয কভ িকতিাবদয র্ফযীবত ৭৫০ টিয বফর্ 

দাপ্তর্যক বয়ফবভইর চালু যবয়বছ। দাপ্তর্যক বয়ফবভইর 

ব্যফাবযয জন্য র্ফর্বন্ন র্দকর্নবদ িনা বদয়া বে। 

 

 

র্ফআযর্ডর্ফ বয়ফবভইর 

(চ) ইর্ন্টবগ্রবটড ার্ব ি বডর্রবার্য োটপভ ি র্বেভ 

    ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয আতাধীন দপ্তয/াংস্থাভবয জন্য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাগ কতৃিক “ইর্ন্টবগ্রবটড 

ার্ব ি বডর্রবার্য োটপভ ি র্বেভ” নাবভ একটি বন্ট্রার পটয়যায কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।তাবদয চার্দা 

অনুমায়ী কর প্রকায ডকুবভন্ট যফযা ঠিক বমার্গতা কযা বে। 

(ছ) সুর্ফধাববাগী ডাটাবফজ র্বেভ 

     র্ফআযর্ডর্ফ’য সুর্ফধাববাগী ডাটাবফজ উন্নয়নপূফ িক ডাটা এর্ন্ট্র কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। ইবতাভবধ্য ১,৪০,০০০ (এক 

রক্ষ্ চর্ল্ল াজায) জন সুর্ফধাববাগী ডাটাবফবজয আতায় এববছ।  

জ) ম্যাবনজবভন্ট ইনপযবভন র্বেভ (এভআইএ) 

    এভআইএ পটয়যায উন্নয়ন কবয বজরা ম িাবয় 

ফাস্তফায়বনয প্রর্ক্রয়া চরভান যবয়বছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              র্ফআযর্ডর্ফ এভআইএ পটয়যায 
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(ঝ) ই-বুবরটিন প্রকা 

দযদপ্তবযয জনাংবমাগ  ভন্বয় াখা বথবক 

প্রকার্ত তত্রভার্ক বুবরটিন বয়ফাইবট ই-

বুবরটিন র্ববফ প্রকা কযা য়। এবত র্ফর্বন্ন 

অনুষ্ঠান/কভ িকাবেয প্রর্তবফদন, কাম িক্রভর্বর্ত্তক 

াংফাদ, কভ িবক্ষ্বত্র কভ িকতিাবৃবিয াপে  

স্বীকৃর্ত, সুর্ফধাববাগীবদয াপে কথা এফাং 

ল্লী উন্নয়ন র্ফলয়ক গবফলণাত্র/ বরখাভ 

প্রকা কযা বে । 

 

র্ফআযর্ডর্ফ ই-বুবরটিন 

(ঞ) কব িাবযট বভাফাইর র্ভ 

র্ফআযর্ডর্ফ’য দযদপ্তয, বজরা  উবজরা 

ম িাবয়য যাজস্ব ফাবজবটয আতায় কর 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ২৫০০ কব িাবযট 

বভাফাইর র্ভ যফযা কযা বয়বছ। 

বপ্রাগ্রার্ভাং াখায ভাধ্যবভ কার্যগযী র্দক 

এফাং প্রান াখায ভাধ্যবভ প্রার্নক 

কাম িক্রভ র্যচার্রত বে । 

  

কব িাবযট বভাফাইর র্ভ 

(ট) র্ডর্জটার ার্জযা 

দয দপ্তবয র্পঙ্গায র্প্রবন্টয ভাধ্যবভ কর 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয তদনর্িন র্ডর্জটার 

ার্জযা র্নর্িত কযা বে। 

 

 

(ঠ) র্ডর্জটার বফা 

ইবনাববন কভ ির্যকিনা ফাস্তফায়বনয অাং 

র্ববফ র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তবয ব্যফাবযয 

জন্য “ কর্ম্পউটায/আইর্টি যঞ্জাভ 

বভযাভত চার্দা পযভ” নাবভ একটি 

র্ডর্জটার বফা ততযী কযা বয়বছ। মায 

ভাধ্যবভ দয দপ্তবযয বম বকান াখা বথবক 

প্রবয়াজনীয় কর্ম্পউটায/আইর্টি যঞ্জাভ 

বভযাভবতয জন্য চার্দা বপ্রযণ কযা মাবফ। 

 

 

র্ডর্জটার বফা 
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(ড) ই-র্জর্ 

প্রবয়াজনীয় প্রর্ক্ষ্ণ ম্পবন্নয য র্নভ িাণ 

াখায ভাধ্যবভ ই-র্জর্ কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা বে। 

 

 
ই-র্জর্ 

(ঢ) েডব্যাে ইন্টাযবনট ার্ব ি 

র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তবযয কর র্ফবাগ/অনুর্ফবাগ/াখা এ দাপ্তর্যক কাম িক্রভ চরভান যাখা এফাং র্ডর্জটার ফাাংরাবদ 

র্ফর্নভ িাবণ ফ িদা র্নযর্ফর্েন্ন ইন্টাযবনট যফযা কযা বে। এছাো র্ফর্বন্ন ভবয় অনাকার্ঙ্খত ভস্যা ভাধাবনয 

জন্য একটি র্ফকি ইন্টাযবনট াংবমাগ যবয়বছ। 

 

(ণ) বরাকার এর্যয়া বনটয়াকি (LAN) 

 র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তবযয কর র্ফবাগ/অনুর্ফবাগ/াখায চার্দা বভাতাবফক বনটয়াকি ম্প্রাযন কাজ চরভান 

যবয়বছ। 

 

(ত) বাশ্যার র্ভর্ডয়ায ব্যফায 

র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তবযয জন্য অর্পর্য়ার 

বপবুক বজ, টুইটায বজ এফাং ইউটিউফ 

চযাবনর বখারা বয়বছ এফাং র্ফআযর্ডর্ফ’য 

কর বজরাদপ্তয  উবজরা দপ্তবযয জন্য 

অর্পর্য়ার বজ বখারা বয়বছ। বাশ্যার 

র্ভর্ডয়ায ঠিক ব্যফাবযয রবক্ষ্য 

র্নবদ িনাভ এই ভাধ্যবভ আবরাড কযা 

বে। 

 

 
র্ফআযর্ডর্ফ মাশ্যার র্ভর্ডয়া ব্যফায 
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চতুথ ি অধ্যায় 

 

র্ফবল জাতীয় কভ িসূর্চ ারবন র্ফআযর্ডর্ফ  

 

 

৪.১ ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এয জন্তফার্ল িকী (ভৄর্জফফল ি) উদমান  

৪.২ ভান স্বাধীনতা র্দফ এফাং স্বাধীনতায সুফণ িজয়িী উদমান  
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৪.১ ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এয জন্তফার্ল িকী (ভৄর্জফফল ি) উদমান  

ভৄর্জফ ফবল ি র্ফআযর্ডর্ফ’য গৃর্ত কাম িক্রভোঃ 
 

 ১৭ ভাচ ি ২০২১ তার্যখ ল্লী বফন, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাবড িয দয দপ্তয, ৫, কাযান ফাজায ঢাকায় ফঙ্গফন্ধুয 

প্রর্তকৃর্তবত পষ্পস্তফক অ িণ। 

  ১৭-২৩ ভাচ ি ২০২১ ম িি দয দপ্তয, বজরা  উবজরা দপ্তবয র্ফবল বফা প্তা ারন। 

 র্ডবম্বয ২০২০ বত র্ডবম্বয ২০২১ ম িি দয দপ্তবয বর্ভনায/ য়াকি আবয়াজন। 

 ৩০ জুন ২০২১ র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তবয স্বযর্ণকা প্রকা। 

  ১৭ ভাচ ি ২০২১ ল্লী বফবন ফঙ্গফন্ধু কণ িায স্থান। 

 ১৭ ভাচ ি ২০২১ তার্যখ ভৄর্জফ ফল ি উরবক্ষ্য কর উবজরায় একবমাবগ ঋণ র্ফতযণ উৎফ উদমান। 

 ২৬ ভাচ ি ২০২১ র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তয , বজরা  উবজরায় ভান স্বাধীনতা  র্ফজয় র্দফ উদমান। 

  ১৫ আগে ২০২১ ধানভর্ে-৩২, ঢাকা এফাং র্ফআযর্ডর্ফ দয কাম িারয় ল্লী বফবন স্থার্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু 

বখ ভৄর্জবুয যভান এয প্রর্তকৃর্তবত পষ্পস্তফক অ িণ। 

 ১৫ আগে ২০২১র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তয   ল্লী কানন আফার্ক এরাকা উত্তযা, ঢাকায় বকাযআনখানী, র্ভরাদ  

র্ফবল বদায়া ভার্পর এফাং এর্তভবদয ভাবঝ ফস্ত্র র্ফতযণ।  

  জুন ২০২০ বত র্ডবম্বয ২০২১ ম িি প্রাথর্ভক র্ভর্ত/ ল্লী উন্নয়ন দবর সুপরববাগীবদয উিুদ্ধকযবনয ভাধ্যবভ 

বৃক্ষ্বযান। 

 

 

 

 

 

 

 

 ভার্যচারক ভবাদয় কতৃিক ফঙ্গফন্ধু কণ িায উবন্াচন 

জাতীয় বাক র্দফ উরবক্ষ্য আবরাচনা বা  বদায়া ভার্পর 
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৪.২ ভান স্বাধীনতা র্দফ এফাং স্বাধীনতায সুফণ িজয়িী উদমান  

 

গৃর্ত কাম িক্রভোঃ 

 ২৬ ভাচ ি ২০২১ ন্ধযা বত র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তয ল্লী বফবন আবরাকজ্জাকযণ 

  ২৬ ভাচ ি ২০২১ কার ৬.০০ টায় র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তয ল্লী বফবন জাতীয় তাকা উবত্তারন 

  ২৬ ভাচ ি ২০২১ কার ৮.০০ টায় ধানভর্ে ৩২ নম্বয  এ ফঙ্গফন্ধুয প্রর্তকৃর্তবত পষ্পস্বফক অ িণ  

  ২৬ ভাচ ি ২০২১ কার ১০.০০ টায় র্ফআযর্ডর্ফ দয কাম িারবয় স্থার্ত ফঙ্গফন্ধুয প্রর্তকৃর্তবত পষ্পস্বফক 

অ িণ 

  ২৬ ভাচ ি ২০২১ কার ১০.৩০ টায় র্ফআযর্ডর্ফ বম্মরন কবক্ষ্ বকক বকবট স্বাধীনতায সুফণ িজয়িী উদমান 

  ২৬ ভাচ ি ২০২১ কার ১১.০০ টায় র্ফআযর্ডর্ফ বম্মরন কবক্ষ্, র্ফআযর্ডর্ফ’য প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র এফাং ল্লী 

কানবন আবরাচনা, র্ফবল বদায়া, বভানাজাত এফাং প্রাথ িনা আবয়াজন কযা য়। 

 ২৫ ভাচ ি ২০২১ র্ফকার বত র্ফআযর্ডর্ফ দয দপ্তয, র্ফআযর্ডর্ফ’য প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র, বজরা  উবজরা 

কাম িারয়ভবয সুর্ফধাজনক/দ িনীয় স্থাবন জাতীয় কভ িসূর্চয াবথ াভঞ্জস্য বযবখ ব্যানায, বপস্টুন (ড্রডাউন 

ব্যানায/প্যানা) প্রদ িন 

  ২৬ ভাচ ি ২০২১ র্ফআযর্ডর্ফ’য বজরা  উবজরায কাম িারয়ভ অথফা বজরা প্রান/উবজরা প্রাবনয 

াবথ াভঞ্জস্য বযবখ ভৄর্ক্তবমাদ্ধা ভাবফ  ঋণ র্ফতযণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বকক বকবট স্বাধীনতায সুফণ িজয়িী উদমান 
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ঞ্চভ অধ্যায় 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছবয র্ফআযর্ডর্ফ’য র্ফবল কাম িক্রভ 

 
 ৫.১ র্ফআযর্ডর্ফ’য ক্রা বপ্রাগ্রাভ  

 ৫.২ এএভই ঋণ কাম িক্রভ 

 ৫.৩ বাানচবয স্থানাির্যত ফরপূফ িক ফাস্তচ্যযত ভায়ানভায নাগর্যকবদয জীফনমাত্রায ায়ক  

বচতনতা বৃর্দ্ধভরক প্রর্ক্ষ্ণ 

 ৫.৪ কবযানা াংকট বভাকাবফরায় কভ িচাযীবদয আর্থ িক প্রবণাদনা 

 ৫.৫ বকার্বড-১৯ প্রর্তবযাধ/ র্ফস্তায বযাবধ গৃর্ত কাম িক্রভ 
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৫.১   ক্রা বপ্রাগ্রাভ র্যচারনা 

 

 

র্ফআযর্ডর্ফ’য অতীত বগৌযফভয় ঐর্তয র্পর্যবয় আনায রবক্ষ্য ভার্যচারক নফজাগযণ সৃর্ষ্টকাযী ক্রযা বপ্রাগ্রাবভয সুচনা 

কবযবছন। র্ফআযর্ডর্ফ’য ভাঠ ম িাবয়য ার্ফ িক কাম িক্রবভ গর্তীরতা আনয়ন, র্ফযভান কর প্রকায অর্নয়ভ র্নয়র্ভতকযণ 

এফাং জফাফর্দর্তা  সুান র্নর্িতকযবণয রবক্ষ্য র্নর্দষ্ট ভবয় ফাস্তফায়বনয র্নর্ভত্ত গৃর্ত একগুে কভ িসূর্চয নাভ 

ক্রযা বপ্রাগ্রাভ ২০২০-২০২১। এয আতায় বজরা  উবজরায ঋণ কাম িক্রভ র্নর্ফে ভর্নটর্যাং, বখরাী ঋণ হ্রাবয 

রক্ষ্যভাত্রা অজিবনয র্ফবল তদাযর্ক, কর বযকড ি ারনাগাদকযণ এফাং র্নযীক্ষ্া  র্যদ িন কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। 

এ কর কাম িক্রভ অর্ধকতয বজাযদাযকযবণয রবক্ষ্য ক্রা বপ্রাগ্রাবভয আতায় ৫ টি টাস্কবপা ি এফাং ২৫ টি ভর্নটর্যাং  

অর্ডট টীভ গঠন কযা বয়বছ। ভর্নটর্যাং  অর্ডট টীবভয কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত ভার্যচারক ভবাদবয়য যার্য 

তত্ত্বাফধাবন ভোয়ন কযা বে। এয পবর ভাঠ ম িাবয়য কাম িক্রবভ শঙ্খরা বৃর্দ্ধ  বযকড িত্র ারনাগাদকযণ 

র্ফআযর্ডর্ফ’য কাম িক্রবভ প্রাণ ঞ্চায বয়বছ। 

ক্রযা বপ্রাগ্রাভ ২০২০-২০২১ এয উবল্লখবমাগ্য রক্ষ্য  উবদ্দশ্যভ র্নম্নরূ 

 ভাঠ ম িাবয় কভ িকতিা  কভ িচাযীগবণয র্নয়র্ভত উর্স্থর্ত র্নর্িতকযণ,  

 অর্ িত দার্য়ত্ব মথামথবাবফ ারন র্নর্িতকযণ,  

 ভাঠ ম িাবয়য ভবয়াবমাগী র্যবাটি িাং র্বেভ  বনটয়াকি ততর্য 

 ঋণ কাক্রিবভয অপরাইন ডাটাবফইজ ততর্য, 

 ঋণ র্ফতযণ  আদায় কাম িক্রবভ গর্তীরতা আনয়ন, 

 বভয়াবদাত্তীণ ি বখরাী ঋণ নীয় ভাত্রায় কর্ভবয় আনা,  

 বুক র্কর্াং, একাউন্টস্  বযকড িস্ ারনাগাদকযণ,  

 র্ফযভান অর্নয়ভভ র্নয়র্ভতকযণ,  

 বদব্যাী কর বজরা  উবজরা দপ্তবযয দীঘ ি র্দবনয বর্োং র্নযীক্ষ্া ম্পাদন, 

 বাচ্যিয়ার বায ভাধ্যবভ কভ িকতিা  কভ িচাযীবদযবক কবভ ি উজ্জীফীতকযণ,  

 তদর্নক ভর্নটর্যাং  াপ্তর্ক র্নর্ফে ভর্নটর্যাং ম্পাদন, এফাং জফাফর্দর্তা  সুান র্নর্িতকযণ। 

 

ক্রযা বপ্রাগ্রাভ এয অঙ্গভ 

ক্রযা বপ্রাগ্রাবভয রক্ষ্য  উবদ্দশ্যভ ফাস্তফায়বনয র্নর্ভত্ত র্কছু অঙ্গ র্নধ িাযণ কযা য়। মায ভবধ্য গুরুত্বপূণ ি অঙ্গভ 

বেোঃ  

 কবযানাকারীন ভর্নটর্যাং বর গঠন 

 ভাচ ি, ২০২০ ভাব ফাাংরাবদব কবযানায প্রাদুব িাফ বদখা র্দবর অন্যান্য জার্ত গঠনভরক র্ফবাবগয ন্যায় 

র্ফআযর্ডর্ফ’য ভাঠ ম িাবয়য দপ্তযভব কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয র্নয়র্ভত উর্স্থর্ত এফাং র্ভর্ত/ দর ম িাবয় 

ভাঠকভীবদয মথামথবাবফ গভনাগভবনয বক্ষ্বত্র র্কছুটা স্থর্ফযতা বদখা বদয়। এ জন্য ভার্যচারক তাৎক্ষ্র্ণকবাবফ 

র্ফআযর্ডর্ফ’য দয দপ্তয ল্লী বফবন কভ িকতিাবদয রুটিনভার্পক দার্য়ত্ব র্দবয় একটি ভর্নটর্যাং বর স্থান কবযন। 

ভর্নটর্যাং ববরয কভ িকতিাগণ প্রর্তর্দনই বটর্রবপাবনয ভাধ্যবভ বজরা  উবজরা দপ্তযভব কভ িকতিা  

কভ িচাযীবদয র্নয়র্ভত উর্স্থর্ত এফাং র্ভর্ত  দর ম িাবয় ভাঠকভীবদয গভনাগভন র্নর্িত কবযন। 

 ক্রযা বপ্রাগ্রাভ র্চফারয় স্থান 

ভার্যচারক, র্ফআযর্ডর্ফ ক্রযা বপ্রাগ্রাভ াংক্রাি কর নীর্ত  বকৌর র্নধ িাযণ, র্যকিনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন  

ার্ফ িক ভন্বয় াধবনয জন্য র্ফআযর্ডর্ফ’য দযদপ্তয ল্লী বফবন একটি ক্রযা বপ্রাগ্রাভ র্চফারয় স্থান কবযন। 

ক্রযা বপ্রাগ্রাভ াংক্রাি নীর্ত র্নধ িাযণ, র্যকিনা প্রণয়ন  ার্ফ িক ভন্বয় াধবনয র্নর্ভত্ত এ র্চফারবয় 

ভার্যচারবকয বনতৃবত্ব একটি উবদষ্টা র্যলদ যবয়বছ। এছাো র্ফর্বন্ন বকৌর র্নধ িাযবণয জন্য একটি এক্সাট ি 

টিভ এফাং র্যকিনা ফাস্তফায়ন, কভ ি ম্পাদন  ভাঠ ম িাবয়য াবথ ভন্বয় াধবনয জন্য একটি য়ার্কিাং গ্রু 

যবয়বছ।   
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 টাস্কবপা ি র্যচারনা 

  কবযানাকারীন  যফতী ভবয় র্ফবল র্ফবল কাম িক্রভ ম্পাদন এফাং র্ফআযর্ডর্ফ’য ার্ফ িক কাম িক্রবভ 

গর্তীরতা আনয়বনয রবক্ষ্য ক্রযা বপ্রাগ্রাভ ২০২০-২০২১ এয আতায় ভার্যচারক ভবাদয় ০৫ টি টাস্কবপা ি 

গঠন কবযন। যকাবযয ০৫ জন ভেগ্র্চফ  র্ফআযর্ডর্ফ’য র্যচারক এক একটি টাস্কবপা ি এয বনতৃবত্ব যবয়বছন। 

এ ছাো প্রর্তটি টাস্কবপাব ি ভেগ্ র্যচারক ম িাবয়য একজন ভর্নটর্যাং কভ িকতিা এফাং উর্যচারক  কাযী 

র্যচারক র্তন দস্যর্ফর্ষ্ট একটি অর্ডট  র্যদ িন টিভ যবয়বছ।  

 বপাকার বয়ন্ট  

         ভাঠ ম িাবয়য বজরা  উবজরা বথবক অর্ডট  র্যদ িন টিভ, ভর্নটর্যাং কভ িকতিা এফাং কখবনা টাস্কবপা ি প্রধান 

এয ভাধ্যবভ তদর্নক, াপ্তর্ক ফা ভার্ক ভর্নটর্যাং এয র্বর্ত্তবত াংগৃর্ত কর তে উবজরা, বজরা, 

র্ফবাগয়ার্য এফাং ভগ্র বদবয বপ্রর্ক্ষ্বত একীভূতকযণ, র্ফবিলণ, তুরণাভরক গ্রার্পক র্চত্র ততর্য এফাং ভিব্য 

তা ভার্যচারবকয র্নকট উস্থাবনয রবক্ষ্য ক্রযা বপ্রাগ্রাবভয জন্য একজন বপাকার বয়ন্ট যবয়বছন।  

 বাচ্যিয়ার বা 

        ক্রযা বপ্রাগ্রাবভয অন্যতভ আয একটি কবম্পাবনন্ট বরা ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিাবদয াবথ ভার্যচাবকয 

অনরাইনর্বর্ত্তক বাচ্য িয়ার বা। ভার্যচারক র্নয়র্ভতবাবফ জুভ অযা এয ভাধ্যবভ বাচ্য িয়ার বা অনুষ্ঠাবনয 

ভাধ্যবভ ভাঠ কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত ভোয়ন, জফাফর্দর্তা আনয়ন এফাং র্ফযভান ভস্যা  ম্ভাফনায আবরাবক 

র্যকিনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন র্নবদ িনা প্রদান কযবছন।  

 

 

 

 

 

 

 

ক্রযা বপ্রাগ্রাবভয অজিনভ- 

 ভাঠ কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয র্নয়র্ভত উর্স্থর্ত  অর্ িত দার্য়ত্ব মথামথবাবফ ারন র্নর্িতকযণ 

 ভবয়াবমাগী র্যবাটি িাং র্বেভ  বনটয়াকি ততর্য 

 ঋণ কাম িক্রবভয অপরাইন ডাটাবফইজ ততর্য 

 ভাঠ কাম িক্রবভয র্ক্তারী ভর্নটর্যাং বনটয়াকি সৃর্ষ্ট-                                                                      

াপ্তার্ক র্যবাট ি উবজরায় প্রস্তুত, বজরায উর্যচারক এয র্নকট বপ্রযণ, অর্ডট  র্যদ িন দরবনতায 

র্নকট বপ্রযণ, ভর্নটর্যাং কভ িকতিায র্নকট বপ্রযণ, টাস্কবপা ি প্রধাবনয র্নকট বপ্রযণ, ভার্যচারক ভবাদবয়য 

র্নকট উস্থান। 

 ঋণ কাম িক্রবভ র্ফবল কবয বখরাী ঋণ আদাবয় গর্তীরতা বৃর্দ্ধ 

 ভাঠ ম িাবয় বুক র্কর্াং, একাউন্টস্  বযকড িস্ ারনাগাদ ততর্য 

 ভাঠ ম িাবয়য দীঘ ি র্দবনয বর্োং র্নযীক্ষ্া ম্পাদন 
 

ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিাবদয াবথ বাচ্যিয়ার বায় অর্ িত 

দার্য়ত্ব মথামথবাবফ ারবনয র্ফলবয় র্নবদ িনা প্রদান কযবছন 

জনাফ সুর্প্রয় কুভায কুন্ডু, ভার্যচারক, র্ফআযর্ডর্ফ। 

বখরাী ঋণ আদাবয়য রবক্ষ্য ক্রযা বপ্রাগ্রাভ র্ফআযর্ডর্ফ 

দয উবজরা, ভার্নকগঞ্জ। 
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৫.২ এএভই ঋণ কাম িক্রভ 

‘এববছ ল্লীয শুবর্দন, র্ফআযর্ডর্ফ র্দবে এএভই ঋণ’─এই বলাগানবক াভবন বযবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বঘার্লত 

প্রবণাদনা প্যাবকবজয আতায় স্বি সুবদ বদব্যাী র্ফআযর্ডর্ফ’য ভাধ্যবভ উবযাক্তা ঋণ কাম িক্রভ শুরু বয়বছ। 

বকার্বডজর্নত অর্তভার্যবত ক্ষ্র্তগ্রস্ত গ্রাভীণ অথ িনীর্ত পনরুদ্ধাবযয রবক্ষ্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী র্কছু র্ফবল উবযাগ গ্রণ 

কবযবছন। এ কর উবযাবগয আতায় ল্লী এরাকায প্রার্িক জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন এফাং কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝার্য 

র্িবক রক্ষ্য কবয র্ফআযর্ডর্ফ’য অনুকূবর ২০২০-২০২১ অথ িফছবয প্রবণাদনাস্বরূ ফযাদ্দকৃত ৩০০ বকাটি টাকায ভবধ্য 

প্রথভ ধাব ১৫০ বকাটি টাকা ছাে কযা য়। ছােকৃত অথ ি ল্লীয ক্ষ্র্তগ্রস্ত ক্ষুদ্র উবযাক্তাবদয ভবধ্য জ বতি 

প্রবণাদনাস্বরূ ঋণ ায়তা প্রদান কযা বয়বছ। ভাঠ ম িাবয় এ র্ফর্নবয়াগ কাম িক্রভ পরবাবফ র্যচারনা, র্ফআযর্ডর্ফ’য 

চরভান কাম িক্রবভয াবথ এয ঙ্গর্ত যক্ষ্া এফাং এয ভাধ্যবভ ক্ষ্র্তগ্রস্তবদয গ্রাভীণ অথ িনীর্তবত পনফ িাবনয রবক্ষ্য অথ ি 

ভন্ত্রণারবয়য র্নবদ িনা অনুমায়ী 'বকার্বড-১৯ প্রবণাদনা: ল্লী উবযাক্তা ঋণ তর্ফর র্যচারন নীর্তভারা’ প্রণয়ন কযা য়। 

বকার্বড-১৯ এয ক্ষ্র্তকয প্রবাফ কাটিবয় ল্লী ক্ষুদ্র উবযাক্তাগণ স্বাবার্ফক কভ িকাবে র্পবয আায ভাধ্যবভ গ্রাভীণ 

অথ িনীর্তয পর উত্তযণ, ল্লী এরাকায় প্রার্িক জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন এফাং কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝার্য র্ি খাতবক 

রক্ষ্য কবয প্রণীত নীর্তভারায আতায় র্যচার্রত ‘ল্লী উবযাক্তা ঋণ’ ফাাংরাবদবয ল্লী উন্নয়বন নতুন ভাত্রা ভেক্ত 

কবযবছ। একইাবথ দর্যদ্র জনগণবক আয় উৎাযী দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ, স্বকভ িাংস্থাবনয ভাধ্যবভ আত্মর্নবিযীর কবয বতারা, 

ার্যফার্যক  াভার্জক উন্নয়ন এফাং নাযী উবযাক্তা কর ধযবনয উবযাক্তা উদ্দীবন অতযি কাম িকয ভূর্ভকা যাখবছ।  

ল্লী উবযাক্তা ঋবণয রক্ষ্য 

উবযাক্তা ঋবণয রক্ষ্য বরা কবযানা ভাভার্যয অর্বঘাবত যকাবযয অর্ফযাভ উবযাগ  প্রবচষ্টায অাং র্াবফ ল্লী 

অঞ্চবরয ক্ষ্র্তগ্রস্ত কুটিয, ক্ষুদ্র এফাং ভাঝার্য র্ি খাবত চরভান াংকট রাঘবফ বকার্বড-১৯ প্রবণাদনা প্যাবকবজয আতায় 

ঋণ র্ফতযণ র্নর্িত কযায ভাধ্যবভ গ্রাভীণ অথ িনীর্তবক গর্তীর কযা, প্রার্িক জনবগাষ্ঠীয কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্টয 

ভাধ্যবভ প্রকৃত ভজুর্য ফজায় বযবখ জীফন মাত্রায ভাবনান্নয়ন  দার্যদ্রয র্ফবভাচন।   

ল্লী উবযাক্তা ঋবণয উবদ্দশ্য 

র্ফআযর্ডর্ফ’য বফাভরক কাম িক্রবভয াবথ ভন্বয় বযবখ বকার্বড-১৯ প্রবণাদনা প্যাবকবজয আতায় ঋণ র্ফর্নবয়াবগয 

ভাধ্যবভ র্নবম্নাক্ত উবদ্দবশ্য কাম িক্রভ র্যচারনা কযা বফ: 

(১) কবযানা ভাভার্যয অর্বঘাবত ক্ষ্র্তগ্রস্ত ল্লী এরাকায ক্ষুদ্র, কুটিয  ভাঝার্য র্ি উবযাগভবক প্রবণাদনা প্রদাবনয 

ভাধ্যবভ অথ িনীর্তবত পনফ িার্ত কবয উৎাদনক্ষ্ভ স্বাবার্ফক অফস্থায় বৌুঁছাবত ায়তা কযা; 

(২) ফাাংরাবদবয শ্রভফাজাবয কভ িাংস্থাবনয য সৃষ্ট বনর্তফাচক প্রবাফ হ্রা কবয অবীষ্ট প্রকৃত ভজুর্য  ফর্ধ িত আয় 

অজিবন ায়তা কযা;  

(৩) র্ফআযর্ডর্ফ’য সুর্ফধাববাগী দস্য মাযা আয় উৎার্য কভ িকাবে অাংগ্রণ কবয প্রার্িক অফস্থান বথবক ল্লী উবযাক্তা য়ায 

বথ র্কছুটা পর বয়বছন এফাং র্নকট বর্ফষ্যবত ল্লী উবযাক্তায় র্যণত য়ায ভত ম্ভাফনাভয় অফস্থাবন আবছন তাবদয 

কভ িকােবক উৎার্ত কযা; 

(৪) গ্রাভীণ ম িাবয় র্ি র্ফকাবয সুবমাগ সৃর্ষ্ট, উবযাক্তা বশ্রণী গবে বতারা এফাং দার্যদ্রয র্ফবভাচবন ায়তা কযা; 

৫) সুপরববাগীবদয উৎার্দত ে ল্লী র্ফণীয ভাধ্যবভ ফাজাযজাতকযবণ ায়তা কযা; 

৬) আয়  বচতনতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ দর্যদ্র ভর্রাবদয ক্ষ্ভতায়ন  উন্নয়ন প্রর্ক্রয়ায় ম্পৃক্ত কযা; 

৭) যকাবযয উন্নয়ন নীর্ত  বকৌবরয আবরাবক প্রার্িক জনবগাষ্ঠীয আত্মকভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট, উৎাদনীর  

আয় উৎার্য কভ িকাবে ম্পৃক্তকযবণয ভাধ্যবভ স্বাফরম্বী কযা। 
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সুপরববাগী জনবগাষ্ঠী 

স্থানীয় ম্পদ  র্নজস্ব ভরধন ব্যফায কবয র্কাংফা র্ফআযর্ডর্ফ’য আতায় গৄণ িায়ভান ঋণ কভ িসূর্চয উকযণ, বমভন-ঋণ, 

প্রর্ক্ষ্ণ, বমার্গতা, বফা, যফযা ইতযার্দ কাবজ রার্গবয় বম কর দস্য দক্ষ্তা  াভেি বৃর্দ্ধ কবয উবল্লখবমাগ্য 

কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট কবযবছন এফাং র্যফাবযয বভৌর্রক চার্দা র্ভটিবয় ম্পদ সৃর্ষ্ট কযবত ক্ষ্ভ বয়বছন, তাবক 

বকার্বড-১৯ প্রবণাদনা প্যাবকবজয আতায় ল্লী উবযাক্তা র্ববফ এএভই  আয় উৎার্য কভ িকাবে ঋণ ায়তা 

প্রদাবনয জন্য সুপরববাগী র্ববফ র্ফবফচনা কযা য়। র্ফআযর্ডর্ফ’য চরভান কাম িক্রবভয াাার্ ভগ্র ফাাংরাবদবয 

৮টি র্ফবাবগয ৬৪টি বজরায ৪৯৪টি উবজরায় বকার্বড-১৯ প্রবণাদনা প্যাবকবজয আতায় এই ঋণ কাম িক্রভ র্যচার্রত 

বে।   

র্ফর্বন্ন প্রকাবযয ল্লী উবযাক্তা 

বকার্বড-১৯ প্রবণাদনা প্যাবকবজয আতায় র্ফআযর্ডর্ফ কতৃিক র্নম্নফর্ণ িত ৪ (চায) কযাটাগর্যয সুপরববাগীবক ল্লী 

উবযাক্তা ঋণ প্রদান কযা বফ∑ 

১) র্ফআযর্ডর্ফ’য প্রকি/কভ িসূর্চয আতায় সৃষ্ট র্প্র-গ্রাজুবয়ট/গ্রাজুবয়ট/ল্লী উবযাক্তা: র্ফআযর্ডর্ফ’য র্ফর্বন্ন 

প্রকি/কভ িসূর্চয আতায় বম কর দস্য আয়ফধ িনভরক কভ িকাে র্যচারনায ভাধ্যবভ আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্টবত পর 

বয়বছন ফা প্রর্তষ্ঠান গবে তুবরবছন াভর্গ্রকবাবফ ব ভস্ত দস্যবক বফাঝায়। বমভন- 

র্প্র-গ্রাজুবয়ট: বম দস্য তায দক্ষ্তা এফাং াভেিবক কাবজ রার্গবয় আয়বৃর্দ্ধভরক কভ িকাে াপবেয াবথ র্যচারনা 

কবয উবল্লখবমাগ্যবাবফ আয় বৃর্দ্ধ কযবত এফাং বভৌর্রক চার্দা র্ভটিবয় র্যফায প্রর্তারন কযায াভেি ফা ম্পদ সৃর্ষ্ট 

কযবত ক্ষ্ভ বয়বছন তাবক র্প্র-গ্রাজুবয়ট দস্য র্ববফ র্ফবফচনা কযা বয়বছ। 

গ্রাজুবয়ট: বম দস্য তায দক্ষ্তা এফাং াভেি বৃর্দ্ধ কবয আয়বৃর্দ্ধভরক কভ িকাে াপবেয াবথ র্যচারনা কবয র্নবজ 

স্বাফরম্বী বয় ব্যফার্য়ক প্রর্তষ্ঠান গবে তুবরবছন এফাং অবন্যয কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট কযবত ক্ষ্ভ বয়বছন তাবক গ্রাজুবয়ট 

দস্য র্ববফ র্ফবফচনা কযা বয়বছ।  

২) স্বাফরম্বী ল্লী উবযাক্তা ভফায়ী/ভফায় র্ভর্ত/অনানুষ্ঠার্নক দবরয দস্য:  

র্ফআযর্ডর্ফ’য আতায় গঠিত প্রাথর্ভক ভফায় র্ভর্তয দস্য মাযা আয় উৎাযী কভ িকাবেয ভাধ্যবভ র্নবজযা পর 

বয়বছন এফাং মাবদয কভ িকাবে অর্ধক ঋণ র্ফর্নবয়াগ কযবর আবযা আয় বৃর্দ্ধয সুবমাগ যবয়বছ তাবদযবক বফাঝায়। 

র্ফআযর্ডর্ফভুক্ত র্ভর্ত/দবরয দস্য মাযা র্ফর্বন্ন আয় উৎাযী কভ িকাবে র্ফযীবত ঋণ গ্রণ কবয র্নয়র্ভত ঋণ র্যবাধ 

কবযবছন, তাবদয ভবধ্য মাযা এখবনা ল্লী উবযাক্তা ঋণ গ্রবণয াভেি ফা বমাগ্যতা অজিন কবযনর্ন র্কন্তু এরূ াভেি ফা 

বমাগ্যতা অজিবনয প্রর্ক্রয়ায় যবয়বছন, তাবদয এই নীর্তভারায অধীবন আয় উৎাযী কভ িকাবেয র্ফযীবত বফ িাচ্চ 

১,০০,০০০/-(এক রক্ষ্ টাকা ম িি) ঋণ র্ফতযণ কযা য়। এবক্ষ্বত্র র্ফআযর্ডর্ফ কতৃিক ফাস্তফায়নাধীন র্ফর্বন্ন 

প্রকি/কভ িসূর্চয র্নজস্ব নীর্তভারা অনুযবণ এই ঋণ কাম িক্রভ র্যচারনা কযা বয়বছ। 

৩) বাজীফী ল্লী উবযাক্তা দর: বাজীফী উবযাক্তা ফরবত মাবদয কভ িকাে ভরত আত্মকভ িাংস্থানভরক এফাং মাযা 

র্নজস্ব আইর্ডয়া, নতুন প্রভের্ক্ত, স্থানীয় ফাজাযজাতকযণ সুর্ফধা ইতযার্দ কাবজ রার্গবয় ইবতাভবধ্য প্রর্তষ্ঠান গবে তুবরবছন 

এফাং মাযা কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, উৎাদন বৃর্দ্ধ  অথ িনীর্তবত অফদান যাখবত র্কছুটা পরতা অজিন কবযবছন এফাং ঋণ 

র্ফর্নবয়াবগয ভাধ্যবভ মাবদয অর্ধকতয পরতা অজিবনয সুবমাগ যবয়বছ তাবদযবক র্নবয় নফগঠিত দর বফাঝায়। 

৪) বাজীফী উবযাক্তা: নতুন প্রভের্ক্ত  ফাজাযজাতকযণ সুর্ফধা কাবজ রার্গবয় র্নবজয উদ্ভার্ফত আইর্ডয়া ফা র্যকিনা 

ফাস্তফ রূ বদয়ায ভাধ্যবভ আয়ফধ িনভরক কভ িকাবে র্নবজ দক্ষ্তা অজিন কবযবছন এফাং আবযা দক্ষ্ জনফর সৃর্ষ্ট কবয 

তাবদয ভাধ্যবভ র্নজস্ব র্যকিনাবক ব্যফায় রু র্দবত উবযাগী ভূর্ভকা বনয়া ব্যর্ক্তবক াভর্গ্রকবাবফ বাজীফী উবযাক্তা 

র্ববফ র্ফবফচনা কযা বয়বছ, বমভন- 

একক উবযাক্তা: ব্যফায় অবথ িয াংকুরান াববক্ষ্ ভাবকিট র্ফবিলণ কবয ব্যফার্য়ক র্যকিনা র্নধ িাযণপূফ িক, র্মর্ন 

অবন্যয অধীবন চাকর্যয র্যফবতি র্নবজই বছাটখাট একটি ব্যফা শুরু কবযন, তাবক একক উবযাক্তা ফবর। 

বাজীফী একক উবযাক্তা: বা একটি পার্ ি ব্দ। এয আর্বধার্নক অথ ি বে জীর্ফকা ফা জীফন ধাযবণয উায়। কাবজই 

জীফন ধাযবণয জন্য ভানুল বম কাজ কবয ফা বম উায় অফরম্বন কবয তাবক বা ফবর। আয নতুন নতুন প্রভের্ক্ত কাবজ 

রার্গবয় দক্ষ্ জনফবরয ভাধ্যবভ র্নবজয উদ্ভার্ফত আইর্ডয়া ফা বকাবনা র্যকিনাবক ব্যফার্য়ক ফাস্তফ রূ বদয়ায জন্য 
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বচষ্ট য়া ফা উবযাগী ভূর্ভকা বনয়াবক বাজীফী একক উবযাক্তা ফবর। উবযাক্তা তাঁয র্যকিনাবক ব্যফাবয় রু 

বদয়ায জন্য কর প্রকায ঝুঁর্ক গ্রণ এফাং বভধা, শ্রভ  অবথ িয র্ফর্নবয়াগ কবয। 

উবল্লখ্য, র্ইর্ এয র্নজস্ব কভ িসূর্চয াবথ বকার্বড-১৯ প্রবণাদনা প্যাবকবজয আতায় প্রদত্ত ঋণ সুর্ফধা পৃথক প্রবণাদনা 

র্ববফ ভেক্ত কযা বয়বছ।  

ঋণ প্রার্প্তয বমাগ্যতা 

 অন্য বকান যকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয ঋণ সুর্ফধাববাগী বফন না; 

 র্ফআযর্ডর্ফ বত ইবতাপূবফ ি গৃীত ঋণ (মর্দ থাবক) ১০০% র্যবাধ থাকবত বফ; 

 বার্বর্ত্তক কাবজ প্রর্র্ক্ষ্ত/দক্ষ্/অর্বজ্ঞতাম্পন্ন এফাং র্নবজয  অবন্যয কভ িাংস্থান সৃজবন ক্ষ্ভ; 

 র্ফআযর্ডর্ফ’য ভর কভ িসূর্চ অন্য বমবকান প্রকি ফা কভ িসূর্চয র্ভর্ত/দবরয গ্রাজুবয়ট দস্য (প্রবমাজয 

বক্ষ্বত্র); 

 এরাকায স্থায়ী ফার্িা এফাং ঐ এরাকায ক্ষুদ্র/ভাঝার্য উবযাক্তা বত বফ/এন্টাযপ্রাইজ থাকবত বফ; 

 কভবক্ষ্ ১ (এক) ফছয র্ভর্ত/দবরয দস্য র্ববফ আবছন এফাং দরীয় শঙ্খরা বভবন চবরবছন (প্রবমাজয 

বক্ষ্বত্র বিালজনকবাবফ ম িবফক্ষ্ণকার অর্তক্রভ কবযবছন); 

 ফয়ীভা ১৮ বথবক ৬০ ফছবযয ভবধ্য মাযা াযীর্যক  ভানর্কবাবফ ক্ষ্ভ; 

 র্ফবল বমাগ্যতা র্ফবফচনায় নতুন দস্য বর্তিয ভাধ্যবভ এই ঋণ র্ফতযণ কযা মাবফ।  

র্ফর্নবয়াবগয খাতভ 

ল্লী উবযাক্তা ঋণ র্ফর্নবয়াবগয বক্ষ্বত্র কৃর্লর্বর্ত্তক অন-পাভ ি  অপ-পাভ ি কাম িক্রভ এফাং আয় উৎাযী কভ িকাবে 

বফাখাত াভার্জকবাবফ গ্রণবমাগ্য ম্ভাব্য বম বকান খাতবক র্ফবফচনায় বনয়া মাবফ। এবক্ষ্বত্র র্নম্নরূ 

র্ফলয়গুবরাবক গুরুত্ব র্দবয় র্ফর্নবয়াবগয খাত র্নফ িাচন কযা বমবত াবয- 

 স্থানীয়বাবফ উবযাক্তাবদয চার্দা; 

 উবযাবগয নতুন নতুন আইর্ডয়া; 

 অি র্যভাবণ র্ফর্নবয়াবগ স্বিতভ ভবয় অর্ধক ভৄনাপা সৃর্ষ্ট কযবত ক্ষ্ভ এভন উবযাগভ; 

 বম কর উবযাবগ বফর্ াংখ্যক বরাবকয কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট য়; 

 বম কর উবযাবগ ঝুঁর্ক অবক্ষ্াকৃত কভ; 

 বম কর উবযাবগয বক্ষ্বত্র উৎার্দত বেয ফাজাযজাতকযণ সুর্ফধা বফর্; 

 কভ ঝর্কপূণ ি আয় উৎাযী অন্যান্য খাত। 

র্ফর্নবয়াবগয কর্তয় খাবতয উদাযণ 

পৄর/পরভবরয চাল, বভৌভার্ছ চাল, বডইর্য পাভ ি, বার্ি পাভ ি, না িার্য, ভৎস্যচাল/যাচার্য, খায প্রর্ক্রয়াকযণ, বফকার্য, ধান 

বানা/চাতার, ভৎর্ি, তযর্ঞ্জ র্ি, তাঁত ফা বুনন র্ি, ততযী বাাক র্ি, কাঠ/র্েবরয আফাফত্র ফা যঞ্জাভ ততর্য, 

কাঁা-র্তর-বোঞ্জ র্ি, োর্েক/বভরাভাইন র্ি, বরাকার ভটযমান/বফাট র্নভ িাণ র্ি, বভাফাইর বপান বদাকান/র্ফজবন, 

গনা ততর্য (স্বণ ি, রুা, র্টিবগাল্ড, ভাটি, কাঠ), বভাভফার্ত ততর্য, ভায কবয়র ততর্য, ক্ষুদ্র ব্যফা, ভবনাার্য বদাকান এফাং 

আয় উৎাযী অন্যান্য খাত। 

ঋণ ীভা 

 একজন উবযাক্তা দবস্যয একক ঋবণয ীভা বফ ফ ির্নম্ন ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) টাকা বত বফ িাচ্চ 

৫,০০,০০০/- (াঁচ রক্ষ্) টাকা ম িি। তবফ র্ফবল বক্ষ্বত্র উবযাক্তায ক্ষ্ভতা বববদ দযদপ্তবযয অনুবভাদন াববক্ষ্ 

এই ঋণ ীভা বফ িাচ্চ ২৫,০০,০০০/-(পঁর্চ রক্ষ্) টাকা ম িি বৃর্দ্ধ কযা মাবফ। 

 র্ফজবন েযাবনয র্বর্ত্তবত উবযাক্তায প্রকৃত চার্দা, র্ফর্নবয়াবগয ক্ষ্ভতা, কভ িকাবেয ধযন, কভ িকাবে তায র্নজস্ব 

র্ফর্নবয়াবগয র্যভাণ ইতযার্দয উয ঋবণয র্যভাণ র্নব িয কযবফ।  

 ফ িবক্ষ্বত্র প্রস্তার্ফত কভ িকাবেয জন্য র্ফজবন েযাবন উর্ল্লর্খত ফ িবভাট র্ফর্নবয়াবগয নূযনতভ ৩০% ঋণ গ্রীতা র্নবজ 

র্ফর্নবয়াগ কযবফন। 
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ঋবণয বভয়াদ  বফাভে 

ঋবণয বভয়াদ বফ দুই ফছয (২৪ ভা)। বফ িাচ্চ ৬ (ছয়) ভাবয বগ্র র্র্যয়ড বফ িাচ্চ ২ ফছবযয ভবধ্য এই ঋণ 

র্যবাধ কযবত বফ। উবযাক্তাগণ লযাট বযট দ্ধর্তবত ফার্ল িক ৪% বফাভবে এই ঋণ সুর্ফধা াবফন। 

র্ফআযর্ডর্ফ সৃর্ষ্টরগ্ন বথবক ল্লীয জনগণ  জনবদয উন্নয়নকবি কৃর্লবত ‘বচ-ায-ফীজ’ প্রভের্ক্তয ভন্ববয় কৃর্ল উৎাদন 

বৃর্দ্ধ, আয় বৃর্দ্ধবত ায়ক র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধ, ক্ষুদ্রঋণ ায়তা প্রদান, কভ িসৃজন 

ইতযার্দ কভ িকাে র্যচারনায ভাধ্যবভ বদবয দার্যদ্রয হ্রাকযবণ গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কবয আবছ। চরভান উবযাক্তা 

ঋণ কাম িক্রভ র্ফআযর্ডর্ফ’বত নতুন ভাত্রা ভেক্ত কবযবছ। উবল্লখ্য, র্ফআযর্ডর্ফ’য ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন বফা কাম িক্রবভয াাার্ 

সুপরববাগী দস্যবদয আয় বৃর্দ্ধয রবক্ষ্য ভরধন ায়তা র্ববফ ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কযা ত। এ ঋবণয র্র্রাং র্নধ িার্যত  

অতযি কভ য়ায় র্র্রাংবয়য বফ িাচ্চ ীভায় বৌুঁছায য ফর্ধ িত চার্দায বমাগান বদয়া ম্ভফ না য়ায় সুপরববাগীগণ 

অবনকবক্ষ্বত্র র্নজ উবযাবগয প্রর্ত আগ্র ার্যবয় বপরায ম্ভাফনা থাকবতা। অবনবক র্নবজবদয প্রবয়াজবন র্ফআযর্ডর্ফ 

বছবে র্ফর্বন্ন বফযকার্য প্রর্তষ্ঠান এফাং ব্যাাংক বথবক উচ্চ সুবদ ঋণ র্নবয় কভ িকাে র্যচারনা কযবত ফাধ্য বতা। উবযাক্তা 

ঋণ র্নোঃবিব ল্লীয ক্ষুদ্র উবযাক্তা সৃর্ষ্টবত কাম িকয ভূর্ভকা যাখবফ এফাং র্ফআযর্ডর্ফ’য প্রর্ত ভানুবলয আস্থা বৃর্দ্ধ াবফ। 

াাার্ এ ঋবণয ভাধ্যবভ ল্লীয অথ িননর্তক কভ িকাে আবযা গর্তীর বফ।  

কবযানায় ক্ষ্র্তগ্রস্ত ল্লী উবযাক্তাবদয ল্লী অথ িনীর্তবত পণফ িাবনয বক্ষ্বত্র যকাবযয একটি ভানর্ফক উবযাগ ‘ল্লী 

উবযাক্তা ঋণ’। প্রায় বদে ফছয মাফৎ চরভান কবযানা অর্তভার্যবত ফাাংরাবদ র্ফশ্ব অথ িনীর্ত র্ফম িবয়য মু্মখীন। 

ইবতাভবধ্য অবনক ক্ষুদ্র  ভাঝার্য র্ি ফন্ধ বয় বগবছ। অবনবক চাকর্য ার্যবয় বফকায বয় ভানবফতয জীফন মান 

কযবছ। র্ফবল কবয বদবয ক্ষুদ্র ল্লী উবযাক্তাগণ মাযা তাবদয বল ম্বরটুকু র্ফর্নবয়াগ কবয বদবয উৎাদন ব্যফস্থা 

ল্লী অথ িনীর্ত চর বযবখ জাতীয় অথ িনীর্তবত র্ফবল অফদান যাবখন তাবদয অবনবকই আজ ক্ষ্র্তগ্রস্ত। দীঘ ি ভয় 

কবযানাজর্নত র্ফর্ধ-র্নবলবধয কাযবণ স্বাবার্ফক কাম িক্রভ ফন্ধ থাকায় জীফন ফাঁচাবনায তার্গবদ অবনবক প ুঁর্জ ার্যবয় 

বপবরবছন, ঋণ র্যবাবধয ক্ষ্ভতা ার্যবয়বছন। কবযানায় ক্ষ্র্তগ্রস্ত এ কর ব্যর্ক্ত  প্রর্তষ্ঠান ‘ল্লী উবযাক্তা ঋণ’ গ্রণ 

কবয ক্ষ্র্ত পর্লবয় ল্লী অথ িনীর্তবত পণফ িাবনয সুবমাগ াবফন। র্ফআযর্ডর্ফ যকাবযয এ ধযবনয একটি ভৎ উবযাবগয 

অাংীদায বত ববয র্তযই গর্ফ িত। 

 
 

 

  

 

 

 

 

ঢাকা বজরায বকযানীগঞ্জ উবজরায় সুপরববাগীবদয ভাবঝ এএভই ঋণ 

র্ফতবযণ অনুষ্ঠাবন র্ফআযর্ডর্ফ’য ম্মার্নত ভার্যচারক  

ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাগ, জনাফ স্বন বট্টাচার্য্ি 

এএভই ঋণ র্ফতযণ উবিাধন কবযন 
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৫.৩ বাানচবয স্থানির্যত ফরপূফ িক ফাস্তুচ্যযত ভায়ানভায নাগর্যকবদয জীফনমাত্রায ায়ক  বচতনতা বৃর্দ্ধভরক 

প্রর্ক্ষ্ণ 

ফাাংরাবদবয র্নকটতভ প্রর্তবফী বদ র্ভয়ানভায এয জার্তগত র্ফবিল-র্াংা-র্নীেন-র্নম িাতন আয তযামবজ্ঞয 

স্বীকায বয় যাখাইন যাবজযয এক র্ফার বযার্ঙ্গা জনবগাষ্ঠী র্নজ র্ববটভাটি বথবক র্ফতার্যত বয় ফাাংরাবদব 

আশ্রয় গ্রণ কবয। এ জনবগাষ্ঠীয জন্য ঘযফার্ে র্নভ িান, খায ায়তা প্রদান সুিয জীফনমাত্রায রবক্ষ্য র্যকর্িত 

বাবফ বাানচবয স্থানাির্যত কযা য়। যকার্য এ উবযাবগয অাং র্ববফ ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ি 

(র্ফআযর্ডর্ফ) বাানচবয স্থানাির্যত উবল্লর্খত নাগর্যকবদয জীফনমাত্রায় ায়ক বচতনতা বৃর্দ্ধভরক  

জীর্ফকায়বনয জন্য প্রর্ক্ষ্ণ কাম িক্রভ গ্রণ কবয। 

 

 

 

 
 

 

র্ফআযর্ডর্ফ’য কভ িকতিা-কভ িচার্য, প্রর্ক্ষ্ক, র্ফবলজ্ঞ 

ভন্ববয় ২৭ জানুয়ার্য, ২০২১ বত প্রর্ক্ষ্ণ পরবাবফ 

ফাস্তফার্য়ত য়। 

 

 

এখাবন াঁ-ভৄযর্গ ারন, গফার্দ শুারন, ভৎস্য চাল, 

কৃর্লকাজ, ফাঁ বফত  কুটিয র্ি, বরাই  সূর্চ 

র্িকভ ি বেবড প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ ফাস্তুচ্যযত র্ভয়ানভায 

নাগর্যকবদয দক্ষ্ কযায কাম িক্রভ গ্রণ কযা য়। 

জুন/২০২১ ম িি বভাট 49৫০ জনবক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কযা 

বয়বছ, মা বাানচবয স্থানাির্যত ফরপূফ িক ফাস্তুচ্যযত 

ভায়ানভায নাগর্যকবদয বচতনতা বৃর্দ্ধ কভ িাংস্থান 

সৃর্ষ্ট   জীর্ফকায়বনয ায়ক বফ। 
 

 

বাানচবয স্থানাির্যত ফরপূফ িক ফাস্তুচ্যযত ভায়ানভায নাগর্যকবদয জীফনমাত্রায ায়ক  বচতনতাভরক প্রর্ক্ষ্ণ উবিাধনকাবর র্ফআযর্ডর্ফ’য 

ভাননীয় ভার্যচারক  অন্যান্য কভ িকতিাবৃি 

র্ফআযর্ডর্ফ বথবক প্রর্ক্ষ্ণপ্রাপ্ত বযার্ঙ্গা যণাথীবদয ভাবঝ বরাই 

বভর্ন র্ফতযণ কযা বে। 

দক্ষ্তা উন্নয়নভরক প্রর্ক্ষ্ণ গ্রণ কযবছন বযার্ঙ্গা যণাথীগণ। 
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৫.৪  কবযানা াংকট বভাকাবফরায় কভ িচাযীবদয আর্থ িক প্রবণাদনা 

াম্প্রর্তক তফর্শ্বক ভাভাযী প্রাণঘার্ত কবযানা বাইযা প্রাদুব িাবফয কাযবণ র্ফআযর্ডর্ফ’য চরভান কাম িক্রভ র্কছুটা ক্ষ্র্তয 

মু্মখীন বয়বছ। এয পবর সুপরববাগী দস্যগণ র্নজস্ব আবয় র্যচার্রত  প্রকবি কভ িযত কভ িচার্যগণ বফতনবাতায 

াংকবট বেন। যকায কতৃিক র্ফআযর্ডর্ফ’য অনুকূবর তফর্শ্বক কবযানা ভাভাযী কাযবণ সৃষ্ট আদ কারীন আর্থ িক 

অফস্থায উত্তযবণয র্নর্ভবত্ত ২০১৯-২০২০ অথ িফছবযয াংবার্ধত ফাবজবট এককারীন ১৫.০০ (বনয) বকাটি টাকা প্রবণাদনা 

প্রদান কযা য়। 

এয পবর র্ফআযর্ডর্ফ’য প্রকি  কভ িসূর্চয কভ িকতিা/কভ িচার্যগবণয ভবধ্য কভ িচাঞ্চবেয সৃর্ষ্ট বয়বছ এফাং ভাঠ ম িাবয় 

র্ফআযর্ডর্ফ’য কভীযা কবযানাকারীন াংকট কাটিবয় কাবজ ভবনার্নবফ কবযবছন। এয পরশ্রুর্তবত ভাঠ ম িাবয় কাবজ গর্ত 

বৃর্দ্ধ াবে। 

 
 

৫.৫ বকার্বড-১৯ প্রর্তবযাধ/ র্ফস্তায বযাবধ গৃর্ত কাম িক্রভ 

 

কবযানা বাইযা (বকার্বড-১৯) প্রাদুব িাফকারীন 

র্ফআযর্ডর্ফ’য দয কাম িারয়  ভাঠ ম িাবয়য 

কর কভ িকতিা-কভ িচার্যবদয াফ িক্ষ্র্ণক স্বাস্থয 

সুযক্ষ্া র্নর্িত কবয উকাযববাগীবদয বফা 

প্রদাবনয রবক্ষ্য যকার্য র্নবদ িনা অনুযণপূফ িক 

র্ফআযর্ডর্ফ বফ র্কছু কাম িক্রভ গ্রণ কবয।  

 

 দয দপ্তবয একটি স্বাস্থয সুযক্ষ্া কর্ভটি 

গঠিত য়, মায ভাধ্যবভ বকার্বড আক্রাি 

কভ িকতিা-কভ িচাযীবক বকার্বড যীক্ষ্া, 

াাতাবরয বফা গ্রবণ ার্ফ িক 

বমার্গতা কযা য়।  

 কভ িকতিা-কভ িচার্যবদয দ্রুততভ ভবয়য 

ভবধ্য টিকাদান র্নফন্ধন কাম িক্রবভ ায়তা 

প্রদান কযা য়। 

 কভ িকতিা-কভ িচার্যবদয যাে 

স্যার্নটাইজায, ভাস্ক, র্রকুইড বা 

যফযা কযা য়।  

 যকাযী র্নবদ িানুমায়ী অর্প ফন্ধকারীন 

ই-বভইর, বভবঞ্জায, জুভ অযা ইতযার্দ 

ব্যফাবযয ভাধ্যবভ বফা কাম িক্রভ কাম িকয 

যাখা।  

 ভাঠ ম িাবয় উকাযববাগীবদয বকার্বড 

যীক্ষ্া, টীকা গ্রণ এফাং বকার্বড 

প্রর্তবযাবধয জন্য যকার্য র্নবদ িনাভ 

ভানায জন্য উিুদ্ধকযণ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াি মধায়া স্কীভ, দয উবজরা, মগাারগি 
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লষ্ঠ অধ্যায় 

 

ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (এর্ডর্)ভূক্ত প্রকিভ  

 

র্ফআযর্ডর্ফ’য এর্ডর্ভূক্ত প্রকি 

৬.১ উত্তযাঞ্চবরয দর্যদ্রবদয কভ িাংস্থান র্নর্িতকযণ কভ িসূর্চ-২য় ম িায় (উদকর্নক) 

৬.২ অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকি-৩ (র্আযর্ডর্-৩) 

৬.৩ গাইফান্ধা ভর্ন্বত ল্লী দার্যদ্রয দূযীকযণ প্রকি 

৬.৪ দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয রবক্ষ্য পর্ষ্ট ভদ্ধ উচ্চ ভবেয অপ্রধান স্য উৎাদন              

ফাজাযজাতকযণ কভ িসূর্চ 

 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয ফার্ল িক কভ িসূর্চভূক্ত প্রকি  

৬.৫ ার্ফ িক গ্রাভ উন্নয়ন কভ িসূর্চ (র্র্বর্ডর্) র্ফআযর্ডর্ফ’য অাং। 
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২০২০-২০২১ অথ িফছবয ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (এর্ডর্)’য আতায় ফাস্তফার্য়ত প্রকিভবয আর্থ িক অগ্রগর্ত (বকাটি টাকা) 

র্ফআযর্ডর্ফ’য এর্ডর্ভূক্ত প্রকি 

ক্র. 

নাং 

প্রকবিয নাভ 

 

ফাস্তফায়নকার 

 

প্রকি 

ফযাদ্দ 

আর্থ িক ফছবযয অগ্রগর্ত ব্যবয়য % ায শুরু বত জুন, ২০২১ ম িি 

ফযাদ্দ অফভৄক্ত ব্যয় ফযাবদ্দয অফভৄর্ক্তয অফভৄক্ত ব্যয় %ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ উত্তযাঞ্চবরয 

দর্যদ্রবদয 

কভ িাংস্থান 

র্নর্িতকযণ 

কভ িসূর্চ-২য় ম িায় 

১ এর্প্রর, ২০১৪ 

বত 

৩০ জুন ২০২১ 

১৩১.৪৮ ২৩.৪৮ ২৩.৪৮ ১৬.৮৬ ৭২% ৭২% 
১৩০.৩

২ 
১১৫.৯৫ ৮৯% 

২ অাংীদার্যত্বভরক 

ল্লী উন্নয়ন প্রকি- 

৩য় ম িায় 

১ জুরাই, ২০১৫ 

বত 

৩০ জুন ২০২২ 

২৩৬.৩৪ ৩০.০০ ৩০.০০ ২৯.৯৪ ৯৯.৮০% ৯৯.৮০% ১৪৭.৮৮ ১৪৪.৮৪ ৯৮% 

৩ গাইফান্ধা ভর্ন্বত 

ল্লী দার্যদ্রয 

দূযীকযণ প্রকি 

১ জানুয়ার্য, ২০১৮ 

বত 

৩১ র্ডবম্বয ২০২১ 

৪১.৭৮ ৬.৮০ ৬.৮০ ৬.৭৫ ৯৯% ৯৯% ৩১.৪৯ ২৯.৯৩ ৯৫% 

৪ দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয 

রবক্ষ্য পর্ষ্ট ভদ্ধ 

উচ্চ ভবেয 

অপ্রধান স্য 

উৎাদন              

ফাজাযজাতকযণ 

কভ িসূর্চ  

 

 

১ জানুয়ার্য, ২০১৯ 

বত 

৩১ র্ডবম্বয ২০২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০৬.৩৫ ৩৭.৫০ ৩৭.৫০ ৩৬.৮৮ ৯৮% ৯৮% ৭২.৭৭ ৬৯.৩০ ৯৫% 

 

 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয এর্ডর্ভূক্ত প্রকি (র্ফআযর্ডর্ফ অাং) 

 

 

ক্র. 

নাং 

 

প্রকবিয নাভ 

 

ফাস্তফায়নকার 

 

প্রকি 

ফযাদ্দ 

আর্থ িক ফছবযয অগ্রগর্ত ব্যবয়য % ায শুরু বত জুন, ২০২১ ম িি 

ফযাদ্দ অফভৄক্ত ব্যয় ফযাবদ্দয অফভৄর্ক্তয অফভৄক্ত ব্যয় %ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ 

ার্ফ িক গ্রাভ উন্নয়ন 

কভ িসূর্চ 

(র্র্বর্ডর্) 

১ জানুমাযী, ২০১৮ 

বত 

৩১ র্ডবম্বয ২০২১ 

৮৫.৯৩ ৬.৪৭ ৬.৪৭ ৫.১৯ ৮০% ৮০% ১৮.২২ ১৪.৭৯ ৮১% 
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            ৬.১  উত্তযাঞ্চবরয দর্যদ্রবদয কভ িাংস্থান র্নর্িতকযণ কভ িসূর্চ-২য় ম িায় (উদকর্নক) 

 

 

প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ   ১৩১৪৭.৫৮রক্ষ্ টাকা 

অবথ িয উৎোঃ    র্জর্ফ 

প্রকি বভয়াদোঃ   এর্প্রর/২০১৪ - জুন/২০২২ 

প্রকি এরাকাোঃ   যাংপয, কুর্েগ্রাভ, গাইফান্ধা, নীরপাভাযী 

 রারভর্নযাট বজরায ৩৫ টি 

উবজরা 

কভ িসূর্চয উবদ্দশ্যোঃ  

ক) প্রকি এরাকায বভৌসুভী অবাফগ্রস্থ অর্ত দর্যদ্র 

জনবগাষ্ঠীবক াংগঠিত কবয আয়ফধ িন কভ িসূর্চ গ্রবণয 

ভাধ্যবভ উৎাদনভখী আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট। 

খ) দার্যদ্রয ীর্েত বদবয উত্তযাঞ্চবরয ৩৫ উবজরায 

অর্ত দর্যদ্র পরুল  ভর্রাবদযবক দক্ষ্তা 

উন্নয়নভরক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ তাবদয 

কভ িদক্ষ্তা বৃর্দ্ধ কযা। 

গ) স্বকভ িাংস্থান বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ াভার্জক  খায 

র্নযাত্তা বজাযদাযকযণ। 

ঘ) স্থানীয় জনর্ক্ত  স্থানীয় ম্পবদয ফ িার্ধক 

ব্যফাবযয ভাধ্যবভ জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন র্নর্িত 

কযা। 

ঙ) স্বি বফাভবেয র্ফর্নভবয় উকাযববাগী দস্যবদয 

ভবধ্য ঋণ প্রদান।  

চ) উকাযববাগীবদয জন্য কাঁচাভার প্রার্প্ত জরবয কযা 

এফাংMarket Linkage গবে বতারায রবক্ষ্য 

র্ফবাগীয় বয প্রদ িণী কাভ র্ফক্রয় বকন্দ্র স্থান। 

 

 

 

 

 

 

আর্থ িক অগ্রগর্ত 

         

             

 

কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত 

ক্রোঃ 

নাং 

কাম িক্রভ প্রকবিয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

 (২০২০-২০২১) 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা/ কভ ির্যকিনা 

১ দর গঠন (টি) ৬২৫ ২৪ ১০৩৭ ২৫ 

২ দস্য বর্তি (জন) ১০,০০০ ৫০৩ ১৩৪২৪ ১২২০ 

৩ ঞ্চয় জভা (রক্ষ্ টাকা) - ১৫.৮৯ ১৭১.৮৮ ১৫.০০ 

৪ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) ৩৮৬৪০ ৫০৪০ ৩৬৯৬০ ১৬৮০ 

৫ ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) ১৫৯৯.৫৭ ৬০৬.২৪ ৩৪৪৬.৫৭ ১০০০০.০০ 

৬ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) ১৫৯৯.৫৭ ৪৬১.৬২ ২৩৫০.৭০ ৭০০.০০ 

প্রকি ব্যয় 

 

২০২০-২০২১ াবরয অগ্রগর্ত  ক্রভপর্ঞ্জত 

অফভৄর্ক্ত 

ক্রভপর্ঞ্জত 

ব্যয় 

ফযাদ্দ 

 

অফভৄর্ক্ত 

 

ব্যয় 

 

ব্যবয়য ায 

ফযাবদ্দয অফভৄর্ক্তয 

১৩১৪৭.৫৮ ২৩৮৪.০০ ২৩৮৪.০০ ১৬৮৬.২৩ ৭১% ৭১% ১৩০৩১.৯০ ১১৫৯৪.৫৫ 

সুপরববাগীবদয উৎার্দি ণ্য র্যদ িন কযবছন ল্লী উন্নয়ন 

ও ভফায় র্ফবাবগয ভাননীয় র্চফ ও র্ফআযর্ডর্ফ’য 

ভার্যচারক  
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৬.২ অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকি (১ভ াংবার্ধত) (র্আযর্ডর্-৩) 

 

প্রাক্কর্রত ব্যয় : ২৭৯৯০.৭৭ রক্ষ্ টাকা (র্জর্ফ-২৩৬৩৩.৪৭ এফাং ইউর্নয়ন র্যলদ  সুর্ফধাববাগী ৪৩৫৭.৩০) 

         অবথ িয উৎ  : র্জর্ফ  

প্রকি বভয়াদ : জুরাই/২০১৫ - জুন/২০২২  

           প্রকি এরাকা: ৬৪টি বজরায ২১৫টি উবজরায ৬৫০টি ইউর্নয়ন। 

 

           প্রকবিয উবদ্দশ্যোঃ 

ক) জন অাংগ্রণ, স্বচছতা  জফাফর্দর্তায ভাধ্যবভ ইউর্নয়ন ম িাবয় উন্নয়ন কভ িকাে  জনগবণয চার্দা 

র্বর্ত্তক জার্তগঠন ভরক র্ফবাগ ভবয বফা র্নর্িত কযা, বফা প্রদানকাযী  বফা গ্রণকাযীবদয ভবধ্য 

Horizontal র্রাংবকজ এফাং গ্রাভ, ইউর্নয়ন  উবজরায ভবধ্য Vertical র্রাংবকজ স্থাবনয ভাধ্যবভ 

বটকই ল্লী উন্নয়ন র্নর্িত কযা। 

খ) ইউর্নয়ন র্যলদবক One Stop Service Delivery Station র্াবফ র্যণত কযা। 

গ) গ্রাভ উন্নয়বনয ম্পৃক্ত কবরয ভবধ্য বমার্গতা ভন্ববয়য র্যবফ সৃর্ষ্ট কযা। 

ঘ) গ্রাভফার্গবণয র্ম্মর্রত প্রবচষ্টায় উন্নয়নভরক র্যকিনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযা। 

ঙ) গ্রাভীণ জীফনভান উন্নয়বন গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা র্নভ িাণ কযা। 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আর্থ িক অগ্রগর্ত 

 

প্রকি ব্যয় 

 

২০২০-২০২১ াবরয অগ্রগর্ত ক্রভপর্ঞ্জত   

অফভৄর্ক্ত 

ক্রভপর্ঞ্জত 

ব্যয় 
ফযাদ্দ 

 

অফভৄর্ক্ত 

 

ব্যয় 

 

ব্যবয়য ায 

ফযাবদ্দয অফভৄর্ক্তয 

২৩৬৩৩.৪৭ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ২৯৯৩.৮১ ১০০% ১০০% ১৪৭৮৭.৫২ ১৪৪৮৪.৬২ 

 

 

 

 

 

 

ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (আযর্ডএ) র্ভরনায়িন, ফগুড়ায় অনুর্ষ্ঠি র্আযর্ডর্-৩ এয আঞ্চর্রক কভ িারা। 
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  কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত 

ক্রোঃ নাং কাম িক্রভ প্রকবিয রক্ষ্যভাত্রা ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

২০২০-২১ 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২০-২০২১ অথ িফছবযয  

রক্ষ্যভাত্রা/ কভ ির্যকিনা 

১ র্বর্ডর্ ৫,৮৫০ ৪৫০ ৫,৮৫০ ৪৫০  

২ র্বর্ডর্এভ ৩,১৫,৮৩৫ ৫৯৮১২ ১,৫৭,১০৫ ৬৩,১৮০ 

৩ ইউর্র্ ৬৫০ ৫৫ ৬৫০ ৫৫ 

৪ ইউর্র্এভ ৩৮,১৯৬ ৬৩২৫ ২৫১৯৬ ৭,৮০০ 

৫ র্বর্ডর্ স্কীভ ১৭,৭১৬ ২৫৬৮ ১২৪৪২ ৩,১৯৮ 

৬ প্রর্ক্ষ্ণ ৬,৪৩,৭১২ ৩৯৯০০ ৩,৭৫৮০০ ৪৩,৭২২ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফর্যার বজরায আনগরঝযা উবজরায় প্রাথর্ভক র্ক্ষ্া প্রর্তষ্ঠাবন বফঞ্চ যফযা 
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৬.৩ গাইফান্ধা ভর্ন্বত ল্লী দার্যদ্রয দূযীকযণ প্রকি 
 

প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ    ৪১৭৭.৭৩ রক্ষ্ টাকা 

অবথ িয উৎোঃ র্জর্ফ  

প্রকি বভয়াদোঃ জানুয়াযী/২০১৮ - র্ডবম্বয/২০২১  

প্রকি এরাকাোঃ গাইফান্ধা বজরায ৭ টি উবজরা। 

প্রকবিয উবদ্দশ্যোঃ 

ক) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট এফাং আয়  ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ গাইফান্ধা বজরায দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয 

ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধ াধন। 

খ) ভেবগাবমাগী প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কবয দক্ষ্তা উন্নয়বনয ভাধ্যবভ উবযাক্তা সৃর্ষ্ট কভ িাংস্থান  আত্মকভ িাংস্থান। 

গ) প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ কৃর্ল  অকৃর্ল খাবত দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ  কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট। 

ঘ) ল্লী জনাধাযবণয বচতনতা বৃর্দ্ধ  অর্ধকায ম্পবকি বচতনতা বৃর্দ্ধকযণ। 
 

 

 
 

 
 

 

 

            আর্থ িক অগ্রগর্ত 

প্রকি ব্যয় 

 

২০২০-২০২১ াবরয অগ্রগর্ত (জুন ২০২১ম িি) ক্রভপর্ঞ্জত 

অফভৄর্ক্ত 

ক্রভপর্ঞ্জত 

ব্যয় 
ফযাদ্দ 

 

অফভৄর্ক্ত 

 

ব্যয় 

 

ব্যবয়য ায 

ফযাবদ্দয অফভৄর্ক্তয 

৪১৭৭.৭৩ ৬৮০.০০ ৬৮০.০০ ৫৭৪.৭৩ ৯৯% ৯৯% ৩১১৪.২৬ ২৯৯৩.২২ 

 

 

         কাম িক্রবভয অগ্রগর্তোঃ 

ক্রভ কাম িক্রভ প্রকবিয রক্ষ্যভাত্রা ফার্ল িক অগ্রগর্ত ২০২০-২০২১ ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত 

১ র্ভর্ত গঠন (াংখ্যা) ৪৫৫ ৭৯ ৪৪৫ 

২ দস্য বর্তি (জন) ১৫,৮০০ ২৮১২ ১৫০৯০ 

৩ প ুঁর্জ গঠন (রক্ষ্ টাকায়) ০ ১০৪.০৩ ২০৬.২৯ 

৪ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) ১৫,৮০০ ৫০০০ ১৪২৫৫ 

৫ প্রর্ক্ষ্বণাত্তয ঋণ ায়তা ২৫২৮.০০ ১০৫৩.০৩ ১৬৭৮.৯০ 

৬ ঋণ আদায় ০০ ৫৬৭.৭০ ৬৯২.৭৬ 

 

 

 

 

গাইফান্ধা ভর্ন্বত ল্লী দার্যদ্র  দূযীকযণ  প্রকবিয আতায় ফাঁ  বফত 

ল্লীযর্যদ িন কবযন জনাফ বজভৄন নাায, উপ্রধান, র্যকিনা 

কর্ভন। দূগ িাপয, াদুোপয, গাইফান্ধা। 

গাইফান্ধা ভর্ন্বত ল্লী দার্যদ্র  দূযীকযণ প্রকবিয আতায় 

এভেয়ডাযী ল্লীয কভ িযত সুপরববাগীগণ, বারাফর্েী, বগার্ফন্ধগঞ্জ, 

গাইফান্ধা। 
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৬.৪ দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয রবক্ষ্য পর্ষ্ট ভদ্ধ উচ্চ ভবেয অপ্রধান স্য উৎাদান  ফাজাযজাতকযণ কভ িসূর্চ 

 
 

প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ  ২০৬৩৫.০৫ রক্ষ্ টাকা 

অবথ িয উৎোঃ    র্জর্ফ  

প্রকি বভয়াদোঃ   জানুয়াযী/ ২০১৯ বত র্ডবম্বয/ 

২০২৩ ম িি 

প্রকি এরাকাোঃ ৬৪ বজরায ২৫৬ টি উবজরা। 
প্রকবিয উবদ্দশ্যোঃ 

 প্রকি এরাকায় ডার, বতর  ভরা জাতীয় 

অপ্রধাণ স্য উৎাদবনয প্রায ঘটাবনা  ল্লীয 

দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন এফাং 

অপ্রধান বস্যয আভদানী র্নব িযতা হ্রাকযণ।  

 

 

 

   আর্থ িক অগ্রগর্ত 

প্রকি ব্যয় 

 

২০২০-২০২১ াবরয অগ্রগর্ত  ক্রভপর্ঞ্জত 

অফভৄর্ক্ত 

ক্রভপর্ঞ্জত 

ব্যয় 

২০২১-

২০২২অথ িফছবযয 

প্রস্তার্ফত ফযাদ্দ 
ফযাদ্দ 

 

অফভৄর্ক্ত 

 

ব্যয় 

 

ব্যবয়য ায 

ফযাবদ্দয অফভৄর্ক্তয 

২০৬৩৫.০৫ ৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ৩৬৮৭.৪০ ৯৮% ৯৮% ৭২৭৬.৫০ ৬৯৩০.২২ ৫০০০.০০ 

 

 

    কাম িক্রবভয অগ্রগর্তোঃ 

ক্রভ কাম িক্রভ প্রকবিয রক্ষ্যভাত্রা ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

২০২০-২০২১ 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা/কভ ির্যকিনা 

১ জর্য ৩০০০০০ ১,১০,০০০ ২,৪৪,৯১৫ 51,200 

২ র্ভর্ত গঠন (াংখ্যা) ৭৮৬০ ৩,০০০ ৫,৯২৪ 1,280 

৩ দস্য বর্তি (জন) ২,৭০,০০০ ৮২,১৪৬ ১,৪৮,৯৩০ 47,360 

৪ প ুঁর্জ গঠন (রক্ষ্ টাকায়) ৩২৪০.০০ ৭১১.০০ ৯৪৮.৩১ 900.00 

৫ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) ৬০,৯০০ ১৮৮০ ২২১৬৬ 21,000 

৬ প্রর্ক্ষ্বণাত্তয ঋণ ায়তা ১১০০০.০০ ৪৪৪০.২৫ ৪৪৪০.২৫ 5000.00 

 

 

 

 

 

 

দার্যদ্র র্ফবভাচবনয রবক্ষ্য পর্ষ্ট ভদ্ধ উচ্চ ভবেয অপ্রধান স্য উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ কভ িসূর্চয আতায়  

কুর্ভল্লা বজরায চার্িনা উবজরায় ভূট্টা চাল প্রদ িনী েট 

দার্যদ্র্ র্ফবভাচবনয রবক্ষে পুর্ি মৃদ্ধ উচ্চ মূবল্যয অপ্রধান স্য উৎাদন ও 

ফাজাযজািকযণ কভ িসূর্চয সুপযববাগীবদয ভাবঝ ফীজ ও চাযা র্ফিযণ 

উৎফ 
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৬.৫  ার্ফ িক গ্রাভ উন্নয়ন কভ িসূর্চ (র্র্বর্ডর্) ৩য় ম িায় (র্ফআযর্ডর্ফ অাং) 

 

প্রাক্কর্রত ব্যয়োঃ  ৮,৫৯৩.০৯ রক্ষ্ টাকা 

অবথ িয উৎোঃ    র্জর্ফ  

প্রকি বভয়াদোঃ   জানুয়াযী/২০১৮ বত র্ডবম্বয/২০২১ ম িি 

প্রকি এরাকাোঃ  ২০ বজরায ৪৬ টি উবজরায ২,৮৫০ টি গ্রাভ। 

 

প্রকবিয উবদ্দশ্যোঃ 

  প্রকবিয ভর উবদ্দশ্য বে গ্রাভর্বর্ত্তক একক ভফায় াংগঠবনয আতায় গ্রাবভয ধনী-দর্যদ্র, নাযী-

পযম্নল,র্কবায-র্কবাযী র্নর্ফ িববল কর বা  বশ্রণীয জনবগাষ্ঠীবক াংগঠিত কবয তাবদয আথ ি-াভার্জক 

তথা াভর্গ্রক উন্নয়বনয ভাধবভ দার্যদ্র র্ফবভাচন কযা। 

 

 

         আর্থ িক অগ্রগর্ত 

প্রকি ব্যয় 

 

২০২০-২০২১ াবরয অগ্রগর্ত ক্রভপর্ঞ্জত 

অফভৄর্ক্ত 

ক্রভপর্ঞ্জত ব্যয় 

ফযাদ্দ অফভৄর্ক্ত ব্যয় 

ব্যবয়য ায 

ফযাবদ্দয অফভৄর্ক্তয 

৮৫৯৩.০৬ ৬৪৬.৪০ ৬৪৬.৪০ ৫১৮.২৬ ৮০% ৮০% ১৮২১.৪৪ ১৪৭৮.৬০ 

 

          কাম িক্রবভয অগ্রগর্তোঃ 

 

ক্রভ কাম িক্রভ প্রকবিয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফার্ল িক 

অগ্রগর্ত 

২০২০-২০২১ 

ক্রভপর্ঞ্জত 

অগ্রগর্ত 

২০২১-২০২২ 

অথ িফছবযয রক্ষ্যভাত্রা/ 

কভ ির্যকিনা 

১ র্ভর্ত গঠন (াংখ্যা) ২,৮৫০ ১০ ২১৪৮ ৭১১ 

২ দস্য বর্তি (জন) ৪,১২,০০০ ১১৭৭১ ২৪৬৯০৪ ২৭,৫০০ 

৩ প ুঁর্জ গঠন (রক্ষ্ টাকায়) ১৩,৮৮৬.৮০ ৬৮৪.৭৮ ৫৬৭০.১৮ ১০৭৭.৪০ 

৪ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) ৪,১৫,০৭৮ ১৫৪৩৫ ৮৬৯১৮ ২০.০০০ 

৫ প্রর্ক্ষ্বণাত্তয ঋণ ায়তা ৮,৭০৬.৫০ ৪৪১.২৩ ৪২১৮.৯৮ ৬৯৬.৭০ 

৬ ঋণ আদায় ০ ৩৪৭.১৭ ৪০৭৩.১১ ১০০% 
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প্তভ অধ্যায় 

চরভান কভ িসূর্চভ 

 
 

৭.১  র্নজস্ব ব্যফস্থানায় চরভান কভ িসূর্চভ 

৭.১.১ ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (দার্ফক) 

৭.১.২ ল্লী প্রগর্ত কভ িসূর্চ 

৭.১.৩ উৎাদনভখী কভ িাংস্থান কভ িসূর্চ (র্ইর্) 

৭.১.৪ ল্লী জীর্ফকায়ন কভ িসূর্চ (জীক) 

৭.১.৫ দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য ভর্ন্বত ল্লী কভ িাংস্থান ায়তা প্রকি (ইবযবা) 

৭.১.৬ ভর্ন্বত দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (দার্ফক) 

৭.২ অন্যান্য ভন্ত্রণারবয়য প্রকি/ কভ িসূর্চ 

৭.২.১ াফ িতয চট্টগ্রাভ ভর্ন্বত ভাজ উন্নয়ন কভ িসুর্চ 

৭.২.২ ফীয ভর্ক্তবমাদ্ধা  তাঁবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষ্ণ  আত্ম-কভ িাংস্থান কভ িসূর্চ 

৭.২.৩ আদ ি গ্রাভ প্রকি-২ 

৭.২.৪ গুে গ্রাভ প্রকি  
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৭.১ র্নজস্ব ব্যফস্থানায় চরভান কভ িসূর্চভ 

৭.১.১ ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (দার্ফক) 

 

প্রকি এরাকাোঃ ২২ বজরায় ১২৩টি উবজরা। 

প্রকবিয উবদ্দশ্যোঃ 

ক) দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক (পরুল  ভর্রা) আনুষ্ঠার্নক/ অনানুষ্ঠার্নক র্ভর্ত/ দবর াংগঠিত কবয তাবদযবক আয়ফধ িনভরক 

কভ িকাবে ম্পৃক্ত কবয তাবদয কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট কযা এফাং ার্ফ িক জীফনমাত্রায ভান উন্নয়বন ায়তা 

দান স্থানীয় বাবফ দার্যদ্র র্ফবভাচবনয ব্যফস্থা কযা। 

খ) প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ এফাং কভ িক্ষ্ভ জনর্ক্তবত রূািয কযা। 

গ) নাযীয ক্ষ্ভতায়ন এফাং াভার্জক উন্নয়ন কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ র্ফত্তীন জনবগার্ষ্ঠয বাগ্যবন্নায়বন এফাং জীফনমাত্রায 

গুনগত র্যফতিন াধন। 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাম িক্রবভয অগ্রগর্তোঃ 

 
ক্রোঃ 

নাং 

কাম িক্রভ প্রকবিয রক্ষ্যভাত্রা ফার্ল িক অগ্রগর্ত ২০২০-২০২১ ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত 

১ র্ভর্ত গঠন (াংখ্যা) ১৮,২৫৫ ৭৭ ১৭৮৯৩ 

২ দস্য বর্তি (জন) ৫,৯০ ,১৫০ ৬৯৬১ ৫৭২১৯৫ 

৩ ঞ্চয় জভা (রক্ষ্ টাকা) ১৬৫০০.০০ ৪৭৩.৭৮ ১৫১৭৩.৬৯ 

৪ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) উকাযববাগী ১১,৬২,৩৯৪ - ১০৯০১৮২ 

৫ ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) ২৮৫৬৯০.০০ ১৩৫৩৭.৬৭ ২৬৩৭২৯.১৩ 

৭ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) ২৫০৯৫৫.৫ ১২৮৯৯.৩০ ২৪৫৩৫৯.৭৬ 

 

 

 

 

টাঙ্গাইর বজরায কার্রার্ত উবজরায উত্তয বফতবডাফা 

দার্ফক দবরয দস্য যর্ফ চন্দ্র ার এয দর্জিয বদাকান 
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৭.১.২ ল্লী প্রগর্ত কভ িসূর্চ 

 

 

প্রকি এরাকাোঃ ৪৭৬টি উবজরায ৪৭৬টি ইউর্নয়ন 

প্রকবিয উবদ্দশ্যোঃ 

ক)  ক্ষুদ্র ঋণ  প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ দর্যদ্র জনবগার্ষ্ঠয আয়ফধ িন এফাং দার্যদ্র র্ফবভাচন। 

খ) াভার্জক উন্নয়ন, ার্ফ িক গ্রাভ উন্নয়ন, নাযীয ক্ষ্ভতায়ন  স্বাস্থয বফা প্রার্প্তবত ায়তা এফাং কৃর্ল  াভার্জক 

ফনায়ন প্রভৃর্ত বক্ষ্বত্র বচতনতা বৃর্দ্ধ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            কাম িক্রবভয অগ্রগর্তোঃ 

 

ক্রোঃ 

নাং 

কাম িক্রভ প্রকবিয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

২০২০-২০২১ 

ক্রভপর্ঞ্জত 

অগ্রগর্ত 

২০২১-২০২২ 

অথ িফছবযয রক্ষ্যভাত্রা 

১ দর গঠন (াংখ্যা) ১৩,৩৩০ ৭৬ ৯৫০৪ ১৪৪ 

২ দস্য বর্তি (জন) ৩৮,৫০০০ ৫,৬২৩ ২,১৮,২৯৩ ৫,৪০০ 

৩ জভা (রক্ষ্ টাকা) ১,৫০০.০০ ১৮৯.৮৩ ২৫৮৬.২৬ ১৮০.০০ 

৪ ঋণ র্ফতযণ ৩৪,৬৫৩.২২ ৫৯৬৩.১৯ ৮৮৯১৬.৪৪ ৬০০০.০০ 

৫ ঋণ আদায় ২৯২৯৮.০৯ ৫৮০৮.৬৫ ৭৬৪০৯.৭০ ৬০০০.০০ 

৬ ঋণ গ্রীতা ৩,৮৫,০০০ ২০.২৩৪ ৫,৪৮,২৭০ ২০,০০০ 

৭ প্রর্ক্ষ্ণ (আইর্জএ) ১৯,২৫০ ০০ ১৯,৭৫৭ ৩৫০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঞ্চগে বজরায আবটায়াযী উবজরায ফায আউর্রয়া গ্রাভ ল্লী প্রগর্ত 

দবরয দস্য অজপা বফগবভয চাবয়য বদাকান 
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৭.১.৩ উৎাদনভৄখী কভ িাংস্থান কভ িসূর্চ (র্ইর্) 
 

প্রকি এরাকাোঃ  পর্যদপয, ভাদাযীপয, যাজফােী, বগাারগঞ্জ  র্যয়তপয বজরায কর উবজরা 

 

         প্রকবিয উবদ্দশ্যোঃ 
 

প্রধান রক্ষ্য  উবদ্দশ্য বরা অর্বষ্ট জনবগাষ্ঠী (র্ফত্তীন/ ভুর্ভীন) মাবদয ফতফােী জর্ভয র্যভান ৫০ 

তাাংবয বফর্ নয়, মাযা কার্য়ক র্যশ্রভ এফাং মাবদয র্নর্দষ্ট আবয়য বকান উৎ বনই তাবদয অনানুষ্ঠার্নক  দর 

গঠবনয ভাধ্যবভ ঞ্চয় জভা কবয প ুঁর্জ গঠবন উিুদ্ধ কযা, ঋণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ আয় বৃর্দ্ধভরক কভ িকাে র্যচারনা 

কবয দীঘ ি বভয়াদী কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট কযা এফাং অথ িননর্তক  াভার্জকবাবফ র্ফত্তীনবদয জীফনমাত্রায ভান উন্নত 

কযবত ায়তা কযা। 

 

  

 

   

 কাম িক্রবভয অগ্রগর্তোঃ 
ক্রোঃ নাং কাম িক্রভ কভ িসূর্চয রক্ষ্যভাত্রা ফার্ল িক অগ্রগর্ত  

২০২০-২০২১ 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ 

অথ িফছবযয রক্ষ্যভাত্রা 

১ দর গঠন (াংখ্যা) ৩০ ২৭ ১০৫৩১ ২৮ 

২ দস্য বর্তি (জন) ৮,০০০ ৫৯২৮ ১৯৩৭৩৫ ৬১২০ 

৩ ঞ্চয় জভা (রক্ষ্ টাকা) ১৩৮০.০০ ১৩৩৭.০০ ৭৮২১.৪৫ ১৩০২.২০ 

৪ ঋণ র্ফতযণ ২৯,৭১০.৮০ ২৪৩৬৮.১৪ ৩৩০৯০২.৪৯ ২৩০০০.০০ 

৫ ঋণ আদায় ২৬২০৮.৭২ ২৪০২৭.৯৭ ৩১৪০৯৮.৬৩ ২৩০০০.০০ 

৬ লযাফ োর্েন স্থান ২,১০০ ১৮১২ ৮৮৭৬৩ ১৭২২ 

৭ স্ত চার্রত নরকূ 

র্ফতযণ 

৬৫০ ৭১৭ ২২২৭০ ৫৮৬ 

 

 

 

যীয়িপুয মজরায নর্ড়য়া উবজরায র্েিায ২ নং র্ফিীন (র্ইর্) দবরয দস্য মুিা মফগভ এয কাবঠয আফাফবেয মদাকান 
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৭.১.৪ ল্লী জীর্ফকায়ন কভ িসূর্চ (জীক) 

 

কভ িসূর্চ এরাকাোঃ ৪২ টি বজরায ১৯০ টি উবজরা 

 

কভ িসূর্চ’য উবদ্দশ্যোঃ  

ক) র্ফত্তীন ভর্রা  পরুল এয ভন্ববয় ভফায় র্ভর্ত/ দর গঠবনয ভাধ্যবভ সুর্ফধাববাগীবদয বয়ায  ঞ্চয় জভা কবয 

র্নজস্ব প ুঁর্জ গঠন। 

খ) উকাযববাগীবদয ভফায় ব্যফস্থানা   দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ তাবদয  আয়ফধ িনভরক কভ িকাে   র্নজস্ব 

প্রর্তষ্ঠাবনয কাম িক্রভ র্যচারনায় ক্ষ্ভ কবয বতারা। 

গ) র্ফত্তীনবদয ভাবঝ আয়ফধ িনভরক কভ িকাবে ক্ষুদ্রঋণ র্ফতযণ পূফ িক তাবদয কভ িাংস্থান  আয় উাজিবন সুবমাগ  সৃর্ষ্ট 

কযা। 

ঘ) আয়  বচতনতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ দর্যদ্র ভর্রাবদয ক্ষ্ভতায়ন  উন্নয়ন প্রর্ক্রয়ায় ম্পৃক্তকযণ। 

ঙ) যকাবয উন্নয়ননীর্ত  বকৌবরয আবরাবত র্ফত্তীনবদয আত্মকভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট, আয়বৃর্দ্ধ  দার্যদ্র র্ফবভাচন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাম িক্রবভয অগ্রগর্তোঃ 

 

ক্রোঃ 

নাং 

কাম িক্রভ প্রকবিয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

(২০২০-২০২১) 

ক্রভপর্ঞ্জত 

অগ্রগর্ত 

২০২১-২০২২ অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ র্ভর্ত গঠন (টি) ২২.৯২৭ ১১ ২০,৩৫৩ ১৯০ 

২ দস্য বর্তি (জন) ৭,৬২,৮৮৩ ৩৯৩৬ ৬,৪৪,৪৫৬ ২,৪৩২ 

৩ বয়ায জভা (রক্ষ্ টাকা) ৩,২৮৪.২৬ ৯০.৬৯ ১৬০৩.৭০ ৯৫.০০ 

৪ ঞ্চয় জভা (রক্ষ্ টাকা) ১৫,৮৮১.৯৯ ৩৭৩.৯১ ৫৯৭৬.৩৫ ৫১৩.০০ 

৫ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) ৫,২২,৪৫৪ - ২,০৫,৪৮৮ -- 

৬ ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) ৫,৩২১.০২ ১২২১৪.৪২ ৩১৯৩৪২.১৮ ২৪,৯১০.৭৯ 

৭ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) ---- ১২২২৬.২৫ ২৯৭৮৩৪.৬৬ ২১১৭৮.৫৯ 

 

 

 

 

 

যীয়তপয বজরায ডাভৄডযা উবজরায যাবয়যকার্ি ভর্রা দবরয 

দস্য াীনা বফগবভয দুগ্ধ খাভায 
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৭.১.৫ দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য ভর্ন্বত ল্লী কভ িাংস্থান ায়তা প্রকি (ইবযবা) 

 

প্রকি এরাকাোঃ খুরনা  ফর্যার র্ফবাবগয ১৫টি বজরায ৫৯টি উবজরা। 

 
প্রকবিয উবদ্দশ্যোঃ  

প্রকবিয প্রধান উবদ্দশ্য বে প্রকি এরাকায অায়, দর্যদ্র ভর্রাবদয দার্যদ্র দূযীকযণ  আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন 

কযা। 

ক) ভানফ ম্পবদয বচতনতা বৃর্দ্ধ, উিুদ্ধকযণ  উন্নয়ন কযা; 

 

খ) জীফন-মাত্রায ভাবনান্নয়বনয জন্য আয়-ফধ িনভরক কভ িকাবে স্থানীয় ম্পবদয ব্যফায র্নর্িত কযা; 

 

গ) ল্লী এরাকায দর্যদ্র ভর্রাবদয াংগঠন সৃর্ষ্ট কযা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাম িক্রভ অগ্রগর্ত 

 
ক্রোঃনাং কাম িক্রভ প্রকবিয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

(২০২০-২০২১) 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ র্ভর্ত গঠন (টি) 2.784 ২৭ ৩০৬১ ২০০ 

২ দস্য বর্তি (জন) 76.250 ১২৯০ ৮৪৭১৭ ৫০০০ 

৩ ভরধন গঠন (রক্ষ্ টাকা) 1,614.00 ১১২.২৪ ২৭৩৩.৬৪ ২০০.০০ 

৪ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) 60.000 - ৬০,০০০ ৮৫২০ 

৫ ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) 7,177.00 ১০৮৭৯.২৫ ৭১৫৫৭.৯৪ ১১২১০.০০ 

৬ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) - ১০৭৮৭.৪৬ ৬১৭৬৬.৭৫ ১১০০০.০০ 

 

 

                   

 

 

 

 

ভাগুযা বজরায ার্রখা উবজরায দর্যরই র্িভ াো 

ভর্রা র্ভর্তয ম্যাবনজায ানাজ খাতুবনয গরুয খাভায 
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7.১.6 ভর্ন্বত দার্যদ্র র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (দার্ফক) 

 

২ বভ ২০২১ বত- ১। ভর্ন্বত দার্যদ্র র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (দার্ফক), ২। ভর্রা র্ফত্তীন বকর্ন্দ্রয় উন্নয়ন র্ভর্ত 

(ভর্ফবকউ), ৩। গ্রাভীণ ভর্রাবদয জন্য উৎাদনভৄখী কভ িাংস্থান  বচতনতা বৃর্দ্ধ কভ িসূর্চ (গ্রাভউকক), ৪। গ্রাভীণ 

ভর্রাবদয জন্য উৎাদনভৄখী কভ িাংস্থান কভ িসূর্চ (গ্রাভউক), ৫। দুস্থ র্যফায উন্নয়ন র্ভর্ত (দুউ), ৬। দুবম িাগ 

এরাকায় দার্যদ্র র্ফবভাচনকবি র্ফবল ফহুভখী উন্নয়ন কভ িসূর্চ (দুএদার্ফ)  ৭। প্রাথর্ভক স্বাস্থয র্যচম িা কভ িসূর্চ 

(ব্যানর্এইচর্) একীভূত কবয ভর্ন্বত দার্যদ্র র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (দার্ফক) নাবভ কাম িক্রভ শুরু কযা য়। 

উবদ্দশ্য: গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবদয াংগঠবনয ভাধ্যবভ র্নজস্ব তর্ফর সৃর্ষ্ট, র্নযফর্েন্ন জাভানত র্ফীন ঋণ কাম িক্রভ 

র্যচারনা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খুরনা বজরায পৄরতরা উবজরায দাবভাদয াাাো ভর্রা র্ভর্তয দস্য ারভা খাতুবনয বুটিক, বুটিক  াবতয কাবজয কাবযয বদাকান 

 

কাম িক্রভ অগ্রগর্ত 

 
ক্রোঃনাং কাম িক্রভ ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

(২০২০-২০২১) 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ র্ভর্ত গঠন (টি) 97 25824 28 

২ দস্য বর্তি (জন) 2640 604921 13470 

৩ ভরধন গঠন (রক্ষ্ টাকা) 269.40 6627.52 89.80 

৪ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) - 19362 - 

৫ ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) 3337.49 176278.60 12000.00 

৬ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) 4267.45 154041.00 12000.00 
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৭.২ অন্যান্য ভন্ত্রণারবয়য প্রকি/ কভ িসূর্চ 

৭.২.১ াফ িতয চট্টগ্রাভ ভর্ন্বত ভাজ উন্নয়ন কভ িসুর্চ 

১) প্রকি এরাকা      : াফ িতয অঞ্চবরয ০৩টি বজরায ২৫টি উবজরা 

2) প্রকি ফযাদ্দ       : ৪২৬.৩১ রক্ষ্ টাকা (র্জর্ফ) 

3) উবযাগী ভন্ত্রণারয় : ফতিয চট্টগ্রাভ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

4) উবদ্দশ্য             : াফতিয অঞ্চবর ফফাকাযী জনবগাষ্ঠীয আয়ফধ িক  বৃর্ত্তভৄরক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, ঋণ ায়তা, 

প্রদান আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় বৃর্দ্ধ, জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়ন 

 

কাম িক্রভ অগ্রগর্ত 

 
ক্রোঃনাং কাম িক্রভ ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

(২০২০-২০২১) 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ র্ভর্ত গঠন (টি) 16 962 5 

২ দস্য বর্তি (জন) 472 17323 100 

৩ ভরধন গঠন (রক্ষ্ টাকা) 1.38 197.78 1.50 

৪ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) - 19362 - 

৫ ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) 4৬4.79 6415.61 400.00 

৬ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) 426.51 5863.19 400.00 

 

৭.২.২ ফীয ভৄর্ক্তবমাদ্ধা  তাবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষ্ণ  আত্মকভ িাংস্থান কভ িসূর্চ 

১) প্রকি এরাকা      : ৬৪ বজরায কর উবজরা 

২) প্রকি বভয়াদ      : জুরাই ২০০২ বত চরভান 

৩) প্রকি ফযাদ্দ       : ৩৯০০.০০ রক্ষ্ টাকা (র্জর্ফ) 

৪) উবযাগী ভন্ত্রণারয় : ভৄর্ক্তভেদ্ধ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৫) উবদ্দশ্য            : ফীয ভৄর্ক্তবমাদ্ধা  তাঁবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষ্ণ, ঋণ ায়তা প্রদান, আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় 

বৃর্দ্ধ, জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়ন। 
 

কাম িক্রভ অগ্রগর্ত 

 
ক্রোঃনাং কাম িক্রভ ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

(২০২০-২০২১) 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

1 দস্য বর্তি (জন) 00 35480 00 

2 প্রর্ক্ষ্ণ (জন) - 35480 - 

3 ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) 751.50 10627.31 750.00 

4 ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) 690.16 7624.05 750.00 
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৭.২.৩ আদ ি গ্রাভ প্রকি-২ 

১) প্রকি এরাকা       : ৪১ বজরায ১০৫টি উবজরা 

২) প্রকি বভয়াদ       : এর্প্রর ২০০৭ বত জুন  ২০২৫ ম িি 

৩) প্রকি ফযাদ্দ        :  ৯২৭.০০ রক্ষ্ টাকা (র্জর্ফ) 

৪) উবযাগী ভন্ত্রণারয়  : ভূর্ভ  ভন্ত্রণারয় 

৫) উবদ্দশ্য        : ভূর্ভীন  গৃীনবদয আয়ফধ িক  বৃর্ত্তভরক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, ঋণ ায়তা প্রদান, 

আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় বৃর্দ্ধ, জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়ন 

 

 

কাম িক্রভ অগ্রগর্ত 

 
ক্রোঃনাং কাম িক্রভ ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

(২০২০-২০২১) 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ র্ভর্ত গঠন (টি) 00 552 00 

২ দস্য বর্তি (জন) 00 15731 00 

৩ ভরধন গঠন (রক্ষ্ টাকা) 00 128.34 1.44 

৪ প্রর্ক্ষ্ণ (জন) 00 15731 00 

৫ ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) 242.04 4572.86 250.00 

৬ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) 159.47 3670.44 250.00 

 

 

৭.২.৪  গুে গ্রাভ প্রকি 

১) প্রকি এরাকা : ৬৪ বজরায ১৭৮টি উবজরা 

২) প্রকি বভয়াদ  : জানুমাযী ২০০৯ বত র্ডবম্বয ২০২৫ম িি 

৩) প্রকি ফযাদ্দ  : ২৫৬৫.০০ রক্ষ্ টাকা (র্জর্ফ) 

৪) উবদ্দশ্য        : বদবয ভূর্ভীন  গৃীন পূনফ িার্ত দস্যবদয আয়ফধ িক  বৃর্ত্তভৄরক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, ঋণ 

ায়তা প্রদান, আত্ম-কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় বৃর্দ্ধ, জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়ন 

 

কাম িক্রভ অগ্রগর্ত 

 
ক্রোঃনাং কাম িক্রভ ফার্ল িক অগ্রগর্ত 

(২০২০-২০২১) 

ক্রভপর্ঞ্জত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ র্ভর্ত গঠন (টি) ৫৯ ৮34 44 

২ দস্য বর্তি (জন) 3960 26970 1320 

৩ ভরধন গঠন (রক্ষ্ টাকা) 6.24 175.01 5.80 

৪ ঋণ র্ফতযণ (রক্ষ্ টাকা) 375.79 3571.06 2000.00 

৫ ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকা) 297.84 2591.01 2000.00 
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অষ্টভ অধ্যায় 

ভাপ্ত প্রকিভবয তার্রকা 
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৮.১  ভাপ্ত প্রকিভবয তার্রকা 

 
ক্রভ প্রকি/কভ িসূর্চয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয় 

(রক্ষ্ টাকায়) 

অবথ িয উৎ 

০১ আইআযর্ডর্ ভর প্রকি (প্রাথর্ভক ম িায়) ১৯৭০ - ১৯৭৩ ২১৭.৯৫ র্জর্ফ 

০২ ফর্যার বচ এফাং ভূর্ভ ব্যফস্থানা জর্য প্রকি ১৯৭২ - ১৯৭৩ ২৫.০০ ইউএএআইর্ড 

০৩ আইআযর্ডর্ - বকয়ায গুদাভ প্রকি ১৯৭৩ - ১৯৭৬ ৪৯০.০০ বকয়ায 

০৪ আইআযর্ডর্ ভর প্রকি (প্রথভ ম িায়) ১৯৭৩ - ১৯৭৮ ২৪৬.১২ র্জর্ফ 

০৫ আইআযর্ডর্-এভর্র্, আইআযর্ডর্ আইর্বএ এফাং আইআযর্ডর্ - র্ড প্রকি ১৯৭৩ - ১৯৭৬ ৩২৫.০০ র্জর্ফ, বকয়ায 

০৬ আইআযর্ডর্ - বকয়ায ( র্ইএআই) প্রকি ১৯৭৪ -১৯৮০ ৩২৪.০০ র্জর্বুবকয়ায 

০৭ বফঞ্চ-ভাকি জর্য প্রকি ১৯৭৪ - ১৯৭৫ ২৫.০০ ইউএএআইর্ড 

০৮ ১৪৫ থানা /উবজরা ল্লী বফন র্নভ িাণ প্রকি ১৯৭৪ -১৯৭৮ ৫৬৩.০০ ইউএএআইর্ড 

০৯ স্ত চার্রত নরকূ বচ প্রকি ১৯৭৫ - ১৯৭৮ ৮৪৯.০০ ইউর্নবপ 

১০ ভর্ন্বত র্ক্ষ্া  কৃর্ল উন্নয়ন প্রকি (র্ইএর্ডর্) ১৯৭৫ - ১৯৭৮ ৩২৫.০০ বকয়ায 

১১ ল্লী অথ িায়বন যীক্ষ্াভরক প্রকি ১৯৭৫ - ১৯৭৮ ১১১.১৭ ইউএএআইর্ড 

১২ গ্রাভীণ ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্যকিনা াইরট প্রকি (১ভ ম িায়) ১৯৭৫ - ১৯৮০ ১৬৭.০০ IDA, CIDA 

১৩ প্রর্ক্ষ্ণ কাভ উৎাদন বকন্দ্র (টির্র্র্) ১৯৭৫ - ১৯৮০ ৭০.২৫ র্ডা 

১৪ থানা প্রর্ক্ষ্ণ ইউর্নট (টিটিইউ) ১৯৭৫ -১৯৮১ ১৬৮.০০ র্জর্ফ, আইর্ডএ 

১৫ ভেফ উন্নয়বন াইরট প্রবজক্ট ১৯৭৫ - ১৯৭৭ ১৯.৯৬ র্জর্ফ 

১৬ গুদাভ র্নভ িাণ াইরট প্রকি ১৯৭৬ - ১৯৮০ ৫৬৪.২৭ র্জর্ফ 

১৭ থানা য়াকি কাভ কার্যগযী প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র ১৯৭৬ - ১৯৮০ ৭১.৭৮ র্জর্ফ 

১৮ ল্লী উনণয়ন প্রকি-১ (আযর্ড-১) ১৯৭৬ - ১৯৮৪ ৩৭৫৮.২৫ আইর্ডএ 

১৯ কুর্ষ্টয়া টাবগ িট দর জর্য র্যচারনা প্রকি ১৯৭৬ - ১৯৭৭ ২৫৭.৫৯ ডাচ 

২০ আইআযর্ডর্ দয কাম িারয় র্নভ িাণ প্রকি ১৯৭৭ - ১৯৮৪ ৩৪১.৩৫ র্জর্ফ 

২১ ভেফ কভ িসূর্চ ১৯৭৭ - ১৯৭৮ ৮০.০০ র্জর্ফ 

২২ ফর্যার বচ প্রকি, র্ফআযর্ডর্ফ অাং ১৯৭৭ - ১৯৯০ ৩৭০৫.০০ র্ফশ্ব ব্যাাংক 

২৩ ভৄহুর্য বচ প্রকি, র্ফআযর্ডর্ফ অাং ১৯৭৭ - ১৯৯০ ২১৭.৪১ র্ফশ্ব ব্যাাংক 

২৪ কণ িপৄর্র বচ প্রকি, র্ফআযর্ডর্ফ অাং ১৯৭৭ - ১৯৯০ ৫৪৩৬.০০ র্ফশ্ব ব্যাাংক 

২৫ চাঁদপয বচ প্রকি, র্ফআযর্ডর্ফ অাং ১৯৭৭ - ১৯৯০ ৭০৪.২৪ র্ফশ্ব ব্যাাংক 

২৬ র্যাজগঞ্জ ভর্ন্বত ল্লী উন্নয়ন প্রকি (এআইআযর্ডর্ ) ১৯৭৭ - ১৯৮৫ ৭২৪৮.৭৩ ADB, UNDP, UNICEF 

২৭ আইআযর্ডর্ ভর প্রকি (র্িতীয় ম িায়) ১৯৭৮ - ১৯৮০ ১২৭৭.৬৯ র্জর্ফ 

২৮ বনায়াখারী ভর্ন্বত ল্লী উন্নয়ন প্রকি (এনআইআযর্ডর্-১) ১৯৭৮ - ১৯৮৪ ৩৩৩০.৭৯ ডার্নডা 

২৯ ায  ঋণ র্ফতযণ াইরট প্রকি (পা-নযবয়) ১৯৭৮ - ১৯৮০ ৬৭.০১ এপএ, নযবয় 

৩০ জাতীয় ভেফ ভফায় কভবেক্স ১৯৮০ -১৯৮২ ১৪৯.৪৩ র্জর্ফ 

৩১ ভর্ন্বত ল্লী উন্নয়ন কভ িসূর্চ (আইআযর্ডর্-৩য় ম িায়) ১৯৮০ -১৯৮৫ ৪৮০৩.৪৯ র্ডএ ,আইর্ডএ 

৩২ গ্রাভীণ ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্নয়ন্ত্রণ প্রকি (২য় ম িায়) ১৯৮০ -১৯৮৫ ৩৫৬.৯২ আইর্ডএ 

৩৩ ফাাংরাবদ ভেফ ভফায় কভ িসূর্চ ১৯৮০ -১৯৮৫ ১৫৪৯.৪৩ র্জর্ফ 

৩৪ ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠান ১৯৮০ -১৯৮৫ ১৬০.০৪ র্জর্ফ 

৩৫ ৩য় ক্ষুদ্র র্ি প্রর্তষ্ঠান প্রকি (এএআইর্) ১৯৮১ -১৯৮৩ ১৪৮.৮৭ র্জর্ফ 

৩৬ স্ত চার্রত নরকূ প্রকি (এইচ টি ডর্িউ) ১৯৮১ - ১৯৮৭ ৪৮২২.১৩ IDA, UNICEF 

৩৭ ায র্ফতযণ প্রকি (এপএ) ১৯৮১ - ১৯৮৭ ৪১০.৮৭ FAO,UNDP 

৩৮ ল্লী দার্যদ্রয কভ িসূর্চ (আযর্র্- নযভার) ১৯৮২ - ৯৮৮ ২৪৩৮.৫৯ র্ফর্ফ, অগ্রণী ব্যাাংক 

৩৯ দর্ক্ষ্ণ-র্িভ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (এডর্িউআযর্ডর্) ১৯৮২ - ১৯৯০ ১৮০১.৮১ IDA, IFAD 

৪০ ববারা বচ প্রকি (র্ফআইর্) ১৯৮২ - ১৯৯০ ৮৪১.৫০ এর্ডর্ফ,ইইর্ 

৪১ র্ফবল ভর্রা প্রকি ১৯৮২ -১৯৮৫ ৭৬.৫০ র্আইর্ডএ 

৪২ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (আযর্ড-২) ১৯৮৩ -১৯৯০ ১১৬৮৮.৩৩ IDA,SIDA,ODA, 

UNDP  

৪৩ গবীয নরকূ প্রকি-২ (র্ডটিডর্িউ) ১৯৮৩ -১৯৯২ ১৪৭৬.৫৭ র্ডএ, আইর্ডএ 

৪৪ ২য় ল্লী নরকূ প্রকি (এটির্) ১৯৮৩ -১৯৯০ ২১৫.৭৪ এর্ডর্ফ 

৪৫ ভূর্ভীন  র্ফত্তীনবদয বচমন্ত্র র্ফতযণ প্রকি ১৯৮৩ -১৯৮৫ ১১২.৩৩ এপ পাউবেন 

৪৬ বনায়াখারী ভর্ন্বত ল্লী উন্নয়ন কভ িসূর্চ (এনআইআযর্ডর্-২) ১৯৮৪ - ১৯৯০ ১০৫৯৫.৫৬ ডার্নডা 

৪৭ টাঙ্গাইর কৃর্ল উন্নয়ন কভ িসূর্চ (টিএর্ডর্) ১৯৮৪ -১৯৯০ ১৮৬৪.০০ র্জটিবজড 
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ক্রভ প্রকি/কভ িসূর্চয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয় 

(রক্ষ্ টাকায়) 

অবথ িয উৎ 

৪৮ ভর্ন্বত নাযী  র্শু বমার্গতা উন্নয়ন প্রকি ১৯৮৫ -১৯৯৩ ২৬৫৯.০৪ ইউর্নবপ 

৪৯ গ্রাভীণ ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্নয়ন্ত্রণ প্রকি (৩য় ম িায় ) ১৯৮৫ - ১৯৯০ ১৪২৪.২১ র্আইর্ডএ 

৫০ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (আযর্ড -৯, ১ভ ম িায়) ১৯৮৫ - ১৯৯২ ৬১৬৮.৭২ ইইর্ 

৫১ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (আযর্ড-৫-র্ইর্) ১ভ ম িায় ১৯৮৬ -১৯৯০ ১৪৭৬.৪৩ SIDA, NOARD 

৫২ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (আযর্ড ১২) ১৯৮৮ -১৯৯৬ ১০৭৫৪.০৬ র্আইর্ডএ 

৫৩ ববারা মার্ন্ত্রক বচ প্রকি ১৯৮৯ - ১৯৯০ ১৬.২৫ এ ডাচ র্টিবজন 

৫৪ পনোঃ পকুয খনন প্রকি ১৯৯০ - ১৯৯১ ৮৮.৭৮ ডার্িউ এপ র্ 

৫৫ টাঙ্গাইর ল্লী উন্নয়ন প্রকি (টিআযর্ডর্) ১৯৯০ - ১৯৯৩ ২৪১৭.৪৯ র্জটিবজড 

৫৬ ভফাবয়য ভাধ্যবভ চালাফাদ াইরট প্রকি ১৯৯০ - ১৯৯৬ ৩২৮.৬৮ র্জর্ফ 

৫৭ গ্রাভীণ ভর্রা ভফাবয়য ভাধ্যবভ জনাংখ্যা র্নয়ন্ত্রণ প্রকি (৪থ ি ম িায়) ১৯৯০ - ১৯৯৬ ২৪৯৯.৩০ র্আইর্ডএ, আইর্ডএ 

৫৮ র্ফআযর্ডর্ফ উন্নয়ন ব্যফস্থানা  প্রর্ক্ষ্ণ প্রকি ১৯৯০ - ১৯৯১ ১৫৮.১২ র্ডএ 

৫৯ প্রার্তষ্ঠার্নক প্রর্ক্ষ্ণ ায়ক র্ক্তারীকযণ প্রকি ১৯৯০ - ১৯৯১ ৬৩৩.২০ র্ডএ 

৬০ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (আযর্ড-৫ র্ইর্ ২ম িায়) ১৯৯০ - ১৯৯৬ ৪৩২৪.২৪ SIDA, NOARD 

৬১ ফন্যা  াইবলান প্রফণ এরাকায় নূযনতভ ব্যবয় ল্লী ফার্ে র্নভ িাণ প্রকি ১৯৯১ - ১৯৯২ ২০৬.২৫ র্জর্ফ 

৬২ ল্লী দর্যদ্রবদয কভ িাংস্থান বকৌবরয প্রাবয়ার্গক গবফলণা কভ িসূর্চ ১৯৯১ - ১৯৯৩ ৩.২৩ ইএর্এর্ 

৬৩ এপডর্িউইর্-২ ১৯৯১ - ১৯৯৮ ১৬৯.৪৪ ILO, UNFPA 

৬৪ াইবলান প্রফণ এরাকায র্যফাবযয জন্য র্ফবল প্রকি ১৯৯১ - ১৯৯৯ ১৮০.০০ আইএপএর্ড 

৬৫ ভবডর ল্লী উন্নয়ন প্রকি (এভআযর্ডর্) ১৯৯২ - ২০০০ ১৯৭৬.৯৫ জাান 

৬৬ চট্টগ্রাবভয াইবলান  ফন্যা প্রফর এরাকায় বচ  কৃর্ল মন্ত্রার্ত যফযা প্রকি ১৯৯২ - ১৯৯৬ ১০৯৯.৭৫ জাান 

৬৭ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (আযর্ড-৯, ২য় ম িায়) ১৯৯২ - ২০০০ ৬৮০৮.৬৬ ইইর্ 

৬৮ আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন প্রকি (চট্টগ্রাভ াােী এরাকা) ১৯৯২ - ১৯৯৬ ১৭৯৭৬.৮২ এর্ডর্ফ,র্জর্ফ 

৬৯ প্রাথর্ভক স্বাস্থয র্যচম িা প্রকি ১৯৯২ - ২০০০ ১৫.০০ র্জর্ফ 

৭০ র্ফআযর্ডর্ফ -জাইকা বভবযপয ছাগর ারন প্রকি ১৯৯২ - ২০০০ ২.৭১ জাইকা 

৭১ উত্তয-র্িভ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (এনডর্িউআযর্ডর্) ১৯৮৩ -১৯৯২ ৩১৭৪.৭৮ ADB, IFAD 

৭২ দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রকি (আযর্এর্ ১ভ ম িায়) ১৯৯৩ -১৯৯৮ ৬৬৫৫.০০ র্জর্ফ 

৭৩ ল্লী দর্যদ্র ভফায় প্রকি (আযর্র্র্) ১৯৯৩ -১৯৯৮ ১০২১৭.৪৮ এর্ডর্ফ 

৭৪ টাঙ্গাইর বজরায ভফাবয়য ভাধ্যবভ কৃর্ল  বচ কাম িক্রভ ম্প্রাযণ  

বজাযদাযকযণ 

১৯৯৪ - ১৯৯৯ ২১৮.০০ র্জর্ফ 

৭৫ বৃত্তয বনায়াখারী ল্লী দর্যদ্র ভফায় ায়তা প্রকি ১৯৯৫ - ২০০০ ২৫০০.০০ র্জর্ফ 

৭৬ র্িতীয় ববারা বচ প্রকি ১৯৯৬ -১৯৯৮ ১৭৮২৫.০৫ এর্ডর্ফ 

৭৭ র্যলাফার্ে ল্লী উন্নয়ন প্রকি (এআযর্ডর্) ১৯৯৬ -১৯৯৮ ৯০.৩৩ র্জর্ফ 

৭৮ ল্লী র্ফত্তীন প্রকি (আযর্ফর্)    

৭৯ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (আয র্ড-৫, র্ইর্, ৩য় ম িায়) ১৯৯৬ -২০০৩ ৮৮৭৯.০০ এআইর্ডএ 

80 cjøx `vwi ª̀¨ cÖKí 1996 -1998 289.38 GmAvBwWG 

৮১ কুর্েগ্রাভ দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রকি ১৯৯৭ - ২০০০ ৮৬৫.০০ এনআযএর্ড 

৮২ ফঙ্গফন্ধু দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রর্ক্ষ্ণ কভবরক্স (BPATC), বকাটারীাো, 

বগাারগঞ্জ এয ম্প্রাযণ, াংস্কায  আদৄর্নকায়ন প্রকি 

১৯৯৭ - ২০০০ ১৬১৮.৩৭ র্জর্ফ 

৮৩ াভার্জক ক্ষ্ভতায়ন  প্রকি-১ ১৯৯৭ - ২০০২ ১৯৪৮.৫০ ইউএনর্ডর্ 

৮৪ াভার্জক ক্ষ্ভতায়ন  প্রকি-৩ ১৯৯৭ - ২০০২ ২৭৫২.৬৬ ইউএনর্ডর্ 

৮৫ াভার্জক ক্ষ্ভতায়ন  প্রকি-২ ১৯৯৭ - ২০০২ ২৬৭৭.৪৯ ইউএনর্ডর্ 

৮৬ র্ইর্য গবফলণা কভ িসূর্চ ১৯৯৮ -২০০০ ০০.০০ এআইর্ডএ 

৮৭ র্ফআযর্ডর্ফ’য ভথ িন কভ িসূর্চ ১৯৯৮ -২০০০ ৮৩০.০০ এআইর্ডএ 

৮৮ দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য আত্ম কভ িাংস্থান কভ িসূর্চ ১৯৯৮ -২০০৩ ১০০০.০০ র্জর্ফ 

৮৯ ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (াংবার্ধত ২য় ম িায়) ১৯৯৮ -২০০৫ ১৭০৬৬.০০ র্জর্ফ 

৯০ রুযার রাইবর্রহুড প্রবজক্ট (আযএরর্) ১৯৯৮- ২০০৭ ৩১৫৬৫.০০ এর্ডর্ফ/র্জর্ফ/ইউর্ফর্র্এ 

৯১ দুবম িাগপূণ ি এরাকায় দার্যদ্রয র্ফবভাচনকবি র্ফবল ফহুভৄখী উন্নয়ন প্রকি (দুএদার্ফ) ২০০০ - ২০০১ ৮৭০.০০ র্জর্ফ 
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ক্রভ প্রকি/কভ িসূর্চয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয় 

(রক্ষ্ টাকায়) 

অবথ িয উৎ 

৯২ ফঙ্গফন্ধু দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রর্ক্ষ্ণ কভবেক্স (র্যচারনা ম িায় ) ২০০০ - ২০০৪ ৯৩৩.০৯ র্জর্ফ 

৯৩ অাংীদার্যত্বভরক ল্লী উন্নয়ন প্রকি (টিএর্র্) ২০০০ - ২০০৪ ৯৩৭.৮৭ জাইকা 

৯৪ র্ফআযর্ডটিআই ববৌত অফকাঠাবভা  প্রর্ক্ষ্ণ সুর্ফধাদী ম্প্রাযণ প্রকি ২০০০ -২০০৫ ৫৬১.৬৭ র্জর্ফ 

৯৫ ল্লী প্রগর্ত প্রকি (র্র্র্) ২০০১ - ২০০৯ ১৪০০২.৮০ র্জর্ফ 

৯৬ াভার্জক ক্ষ্ভতায়ন -২ প্রকি (াংবার্ধত) (কনর্রবডন বপজ) ২০০২ - ২০০৪ ৭৫৪.০০ ইউএনর্ডর্ 

৯৭ আব ির্নক র্ভটিবগন কাম িক্রভ পয র্ইর্ বভম্বায ২০০৩ -২০০৪ ৯৯.৫০ এআইর্ডএ 

৯৮ এযাডববাবকর্ অন র্যপ্রডাকটিব বরথ এে বজোয ইসুযজ বরা রুযার বকা-

অাবযটিব 

২০০৩ -২০০৫ ১৪৫.০০ ইউএনএপর্এ 

৯৯ উত্তয-র্িভ ল্লী উন্নয়ন প্রকি (এনডার্িউ আযর্ডর্) ২০০৩ -২০০৬ ১৫০০০.০০ র্জর্ফ 

১০০ ভর্ন্বত দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভ িসূর্চ (দার্ফক) ২০০৩ -২০০৬ ২২১২.০০ র্জর্ফ 

১০১ দার্যদ্রয র্ফবভাচবন ভর্রাবদয আত্মকভ িাংস্থান কভ িসূর্চ ২০০৩ -২০০৬ ৫০০০.০০ র্জর্ফ 

১০২ গ্রাভীণ ভর্রাবদয জন্য উৎাদনভৄখী কভ িাংস্থান  উন্নয়ন কভ িসূর্চ ২০০৪ - ২০০৫ ২৯.১০ এএআযর্ড 

১০৩ অাংীদার্যত্বভরক র্রাংক ভবডর গ্রাভ উন্নয়ন প্রকি ২০০৪ - ২০০৫ ৬৪.৭৯ জাইকা 

১০৪ দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয রক্ষ্য অপ্রধান স্য উৎাদন, াংযক্ষ্ণ, প্রর্ক্রয়াকযণ  

ফাজাযজাতকযণ কভ িসূর্চ 

২০০৫ -২০০৯ ১৯৫০.৮০ র্জর্ফ 

১০৫ অস্বের ভৄর্ক্তবমাদ্ধা  তাবদয বাষ্যবদয প্রর্ক্ষ্ণ  আত্মকভ িাংস্থান কভ িসূর্চ ২০০৫ -২০০৯ ২৫০০.০০ র্জর্ফ 

১০৬ অাংীদার্যত্বভরক র্রাংক ভবডর গ্রাভ উন্নয়ন প্রকি-২ ২০০৫ - ২০১০ ১৯৫০.৮০ জাইকা 

১০৭ ভর্ন্বত গ্রাভ উন্নয়ন কভ িসূর্চ (র্র্বর্ডর্) ২০০৭ - ২০০৯ ৯৫০.৮০ র্জর্ফ 

১০৮ দর্যদ্র ভর্রাবদয উৎাদনভৄখী কভ িাংস্থান  বচতনতা বৃর্দ্ধ কভ িসূর্চ ২০০৭ - ২০০৯ ২৮.০০ এএআযর্ড 

১০৯ উত্তযাঞ্চবরয ত দর্যদ্রবদয কভ িাংস্থান র্নর্িতকযণ কভ িসূর্চ (উদকর্নক) - ১ভ ম িায় ২০০৭ - ২০১১ ২৪৭৮.৪৩ র্জর্ফ 

১১০ আদ ি গ্রাভ উন্নয়ন প্রকি-২ ২০০৭ - ২০১৭ ৯৭৪.০০ র্জর্ফ 

১১১ ফঙ্গফন্ধু দার্যদ্রয র্ফবভাচন প্রর্ক্ষ্ণ কভবেক্স (র্যচারনা ম িায়) ২০০৯ -২০১৩ ৪৯০০.০০ র্জর্ফ 

১১২ কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষ্ণ  র্যবফ উন্নয়বনয উয টিএ কভ িসূর্চ, বালুকা, 

ভয়ভনর্াং  ীযগঞ্জ, যাংপয।  

২০১০ - ২০১১ ১৩.৫০ র্জর্ফ, তককা 

১১৩ দার্যদ্রয র্ফবভাচবনয রবক্ষ্য অপ্রধান স্য উৎাদন, াংযক্ষ্ণ, প্রর্ক্রয়াকযণ  

ফাজাযজাতকযণ 

২০১১-২০১৬ ৬০৯৩.১৩ র্জর্ফ 

১১৪ ার্ফ িক গ্রাভ উন্নয়ন কভ িসূচী (র্র্বর্ডর্)-২য় ম িায় ২০০৯-২০১৫ ২৪২৪.৪০৯ র্জর্ফ 

১১৫ বচ ম্প্রাযণ প্রকি ২০১৩-২০১৫ ১৯৮৩.০৬ র্জর্ফ  বকএএ 

১১৬ ইর্নর্বয়টিব পয বডববরবভন্ট, এভায়াযবভন্ট, এয়াযবন এে 

রাইবর্রহুড প্রবজক্ট কুর্েগ্রাভ (আইর্ডএএর) 

২০১২-২০১৬ ২০৪৩.৭৫ র্জর্ফ 

১১৭ দর্যদ্র ভর্রাবদয জন্য ভর্ন্বত ল্লী কভ িাংস্থান ায়তা প্রকি (ইবযবা) ২০১২-২০১৮ ১৫৭৩৪.০০ র্জর্ফ 

১১৮ ল্লী জীর্ফকায়ন প্রকি (জী) ২য় ম িায় ২০১২-২০১৮ ৫৬৯৫১.০০ র্জর্ফ  ইউর্ফর্র্এ 
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র্ফআযর্ডর্ফ’য  কাম িক্রভ ভোয়ন 
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র্ফআযর্ডর্ফ’য  কাম িক্রভ ভোয়ন 

যকাবযয উবযাবগ র্ফর্বন্ন আিজিার্তক খ্যার্তম্পন্ন গবফলণা াংস্থা/ দর কতৃিক র্ফর্বন্ন ভবয় র্ফআযর্ডর্ফ’য কাম িক্রভ ভোয়ন কযা বয়বছ। 

াভর্গ্রক কাভ িকাে ভোয়ন  ভীক্ষ্ায় প্রাপ্ত উবল্লখবমাগ্য পরাপর/ ভতাভত র্নম্নয: 

ক্রভ ভীক্ষ্ায র্ফফযণ প্রাপ্ত পরাপর/ ভতাভত 

১ 
ভীক্ষ্ায নাভ: র্ফআযর্ডর্ফ’য 

কাম িক্রভ ভোয়ন 

গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: র্ফআইর্ডএ 

গবফলণাকার: ২০১০ 

(১) র্ফআযর্ডর্ফ সুর্ফধাববাগীবদয দার্যদ্রয র্ফবভাচবন পরবাবফ বমার্গতা কবয আবছ। 

র্ফআযর্ডর্ফ’য কভ ি এরাকায় দার্যবদ্রয ায ১১%, মা কভ ি এরাকা ফর্ভূ িত তথা জাতীয় গবেয 

বচবয় কভ। 

(২) র্জর্ডর্বত র্ফআযর্ডর্ফ’য অফদান ১.৯৩ তাাং। 

(৩) র্ফআযর্ডর্ফ সুর্ফধাববাগীবদয ম্পদ আযবণ বমার্গতায ভাধ্যবভ উন্নত জীফনমাত্রা এফাং নাযী 

ক্ষ্ভতায়বন বমার্গতা কযবছ। 

২ 
ভীক্ষ্ায নাভ: র্ইর্ এয 

ভধ্যফতী ভোয়ন। 

গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আইএভইর্ড 

ভোয়নকার: ২০১১ 

(১) জীফনমাত্রায ভান উন্নয়বন ৭৩% উকাযববাগী উন্নত  নতুন বায় ম্পৃক্ত বয়বছন। 

(২) সুর্ফধাববাগীবদয ম্পদ ১৪% বথবক ৬২%এ উন্নীত বয়বছ, ফার্ল িক আয় ৬০০% বৃর্দ্ধ ববয়বছ 

এফাং স্বাস্থযম্মত ায়খানায ব্যফায ৫% বথবক ৯৯% এ উন্নীত বয়বছ। 

৩ ভীক্ষ্ায নাভ: জী ২য় ম িায় 

এয ভধ্যফতী ভোয়ন। 

গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: উর্ফ 

ভোয়ন দর। 

ভোয়নকার: ২০১৫ 

(১) প্রকবিয প্রর্ক্ষ্ণ কাম িক্রভ অবক্ষ্াকৃত বাবরা। র্ফর্বন্ন আয়ফধ িনভরক কভ িকাে, ঋবণয ব্যফায 

ঠিকবাবফ কযা বয়বছ। র্নজস্ব প ুঁর্জ (বয়ায  ঞ্চয়) গঠবন দস্যবৃি উিুদ্ধ বয়বছ, 

প্রার্তষ্ঠার্নক ঋণ গ্রণ, াভার্জক বচতনতাভরক কাবজ দস্যবৃি উকৃত বয়বছ ফবর 

র্যরর্ক্ষ্ত য়। 

(২) প্রকবিয উবদ্দশ্য ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ উকাযববাগীবদয কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, আয় বৃর্দ্ধ, ক্রয়ক্ষ্ভতা 

বৃর্দ্ধ, স্থানীয় বনতৃবত্বয র্ফকা  আথ ি-াভার্জক অফস্থায র্যফতিন বয়বছ। 

(৩) বদবয ার্ফ িক উন্নয়বন গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক জনম্পবদ রূািয কযবত বর এ প্রকবিয 

কাম িক্রভ চরভান থাকা প্রবয়াজন। 

৪ ভীক্ষ্ায নাভ: ইবযবা র্িতীয়  

াংবার্ধত ীল িক প্রকবিয 

ভার্প্ত ভোয়ন  

গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আইএভইর্ড 

ভোয়নকার: ২০১৮ 

(১) দর্যদ্র ভর্রাবদয বচতনতা বৃর্দ্ধ  দক্ষ্তা উন্নয়বনয ভাধ্যবভ ভানফ ম্পদ উন্নয়বনয রবক্ষ্য 

প্রর্ক্ষ্বণয ভান বার য়ায় প্রর্ক্ষ্ণাথীগণ উবদ্দশ্য পূযবণ ক্ষ্ভ বয়বছ। ৫৮,৭২৫ জন 

সুপরববাগীবক বরাই এভেয়ডার্য, বভাফাইর ার্ব ির্াং, াঁ-ভৄযর্গ ারন, গফার্দ শু ারন, 

স্তর্ি, ভৎস্য  কাঁকো চাল, াক-ফর্জ চাল, ভা  র্শুস্বাস্থয র্যচম িা, বনতৃত্বর্ফকা, নাযী 

উন্নয়ন  াংগঠন ব্যফস্থানা ইতযার্দ প্রর্ক্ষ্ণ ভানফ ম্পদ উন্নয়বন ায়ক বয়বছ। 

(২) স্থানীয় ম্পদ পর্ঞ্জকযবণয ভাধ্যবভ আয়-ফধ িনভরক কভ িকাবেয ব্যফায এফাং সুপরববাগীবদয 

আয়ফধ িনভরক কভ িাংস্থান সৃর্ষ্টয ভাধ্যবভ ২১০০.০০ রক্ষ্ টাকা র্নজস্ব তর্ফর সৃর্ষ্ট বয়বছ। 

উক্ত তর্ফর মথামথ ব্যফাবযয পবর তাবদয জীফনভাবনয উন্নর্ত বয়বছ। 

(৩) ব্যর্ক্তগত  াভর্গ্রক স্বাথ ি যক্ষ্ায় গ্রাভীণ ভর্রাবদয াংগঠিতকযবণয ভাধ্যবভ ২,৮৮১ টি ভর্রা 

র্ভর্তয ৭৮,৪৪৪ জন সুপরববাগী দস্যবক প্রকিভূক্ত কযা বয়বছ। 

৫ ভীক্ষ্ায নাভ: র্আযর্ডর্-৩ 

এয ভধ্যফতী ভোয়ন 

গবফলণা প্রর্তষ্ঠান: আযর্ডর্র্ড 

ভোয়নকার: ২০১৯ 

(১) যকার্য বফাদাবন ভন্বয় সৃর্ষ্ট, স্বেতা  জফাফর্দর্তা বৃর্দ্ধ, যকার্য-বফযকার্য বফা প্রদাবন 

ভন্বয় সৃর্ষ্ট, জনপ্রর্তর্নর্ধবদয জফাফর্দর্তা বৃর্দ্ধ, গ্রাবভয াধাযণ ভানুবলয বচতনা বৃর্দ্ধ 

ববয়বছ। র্ফর্বন্ন র্ফবাবগয ভবধ্য ভন্বয়াধন, যকার্য কভীবদয কাম িক্রবভয স্বীকৃর্ত  ভোয়ন 

এফাং জার্ত গঠনভরক র্ফবাগ  গ্রাবভয ভানুবলয ম্পকি উন্নয়ন বয়বছ। 

(২) প্রকি ফাস্তফায়বন যকার্য অাং, ইউর্নয়ন র্যলদ, গ্রাবভয ভানুবলয অথ ি, কার্য়ক র্যশ্রভ  

ভতাভবতয ভন্বয় এফাং অাংগ্রণ থাকায় অাংগ্রণভরক দ্ধর্ত র্তযকায অবথ ি অনুযণীয় 

বে। 

(৩) গ্রাভ উন্নয়ন কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়ায পবর াধাযণ  সুর্ফধা ফর্ঞ্চত বরাকজন তাবদয 

ভস্যা  ম্ভাব্য ভাধান জানবত ববযবছ। এবক অবযয বমার্গতায র্যবফ ততর্য  

উন্নয়ন র্যকিনায় অাং গ্রবণয সুবমাগ ততর্য বয়বছ। 

(৪) র্ফর্বন্ন জার্তগঠনভরক র্ফবাবগয প্রর্তর্নর্ধ, ইউর্ বচয়াযম্যান, বভম্বায  র্ফর্বন্ন ম িাবয়য 

বরাকজন ইউর্নয়ন ভন্বয় কর্ভটি বা (ইউর্র্এভ) এ উর্স্থত থাকায় ফায াবথ ভন্বয় 

বে। কাবজয র্যবফ উন্নর্ত বে। 

(৫) উনু্ক্ত ফাবজট বা, গ্রাভীণ ক্ষুদ্র অফকাঠাবভা র্নভ িাবণ জনগবণয অাংীদার্যত্ব, সুর্ফধা ফর্ঞ্চত 

জনবগাষ্ঠীবক ভাবজয ভর বরাত ধাযায় আনা, স্থানীয় যকাবযয তৃণভর ধা ইউর্নয়ন 

র্যলদবক র্ক্তার্রকযবণ বজাযাবরা ভূর্ভকা যাখবছ। 
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দভ অধ্যায় 

 

র্ফআযর্ডর্ফ’য স্থাফয ম্পদ 
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১০.১ দযদপ্তয  ঢাকা ভানগবয অফর্স্থত ম্পর্ত্ত/ স্থানা 

 

ক্রভ দপ্তবযয নাভ/ অফস্থান অফকাঠাবভায র্ফফযণ 
জর্ভয 

র্যভাণ 
ভিব্য 

১ দয কাম িারয়, ৫ কাযান ফাজায, ঢাকা ৭ তরা বফন ০.৩ একয কর জায়গায 

খাজনা ারনাগাদ 

র্যবাধ 
২ ল্লীকানন, উত্তযা ভবডর টাউন ৮টি আফার্ক বফবন 

১৩৮ টি লযাট। 

১.৩৫ একয 

৩ যাভপযা, ঢাকা (র্ফটির্ব বফন  ার্তযর্ঝর 

াংরগ্ন), বভৌজা-উরন 

খার্র জর্ভ ৭.৬৩ একয 

 

১০.২ বজরা ম িাবয় অফর্স্থত ম্পর্ত্ত/ স্থানা 

 

ক্রভ দপ্তবযয নাভ/ অফস্থান জর্ভয র্যভাণ 
অকাঠাবভায র্ফফযণ 

অর্প র্ফর্ল্ডাং োপ বকায়িাট িায গুদাভ  অন্যান্য 

১ টুয়াখারী ০.৭৭ একয এক তরা বফন - ইউটিইউ বফন 

২ যাজাী ০.৩৫ একয - - - 

৩ টাঙ্গাইর ভর্রা উন্নয়ন 

প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র 

৩.১৬৮ একয এক তরা বফন-১টি 

দুই তরা বফন-২টি 

োপ বকায়াট িায-

১টি 

- 

৪ বনায়াখারী ল্লী উন্নয়ন 

প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র 

০.৮৭ একয র্তন তরা বফন-১টি োপ বকায়াট িায-

৩টি 

অর্ডবটার্যয়াভ-১টি 

কযার্ন্টন-১টি 

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

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

৭ ববারা ২.৮৭ একয র্তন তরা বফন-১টি দুইতরা বফন-২টি দুইতরা ফাাংবরা-১টি 

৮ র্ফআযর্ডটিআই, র্বরট ১০.৬২ একয প্রার্নক বফন-২টি 

বাবের বফন-৪টি 

আফার্ক বফন-

৫টি 

অর্ডটর্যয়াভ-১টি 

কযাবপবটর্যয়া-১টি  

ভর্জদ-১টি 

 

১০.৩ উবজরায় অফর্স্থত ম্পর্ত্ত/স্থানা 

 

ক্রভ 

 

ম্পবদয ধযণ 
ম্পবদয র্ফফযণ 

াংখ্যা/ র্যভাণ কাঠাবভায ধযন 

১ র্ফর্বন্ন উবজরায় জর্ভয র্যভাণ ৫৭.২৭ একয  

২ অর্প বফন ৩৮৮টি এক তরা বফন ২৯৬ টি দুই তরা বফন ৯১ টি   

র্তন তরা বফন ১ টি। 

৩ ইউটিইউ ১৮টি দুই তরা বফন ২৩টি 

৪ বকায়াট িায (বজাোফার্ে) ৩৫৭টি দুই তরা বফন (প্রর্তটিবত ৪টি ইউর্নট) 

৫ গুদাভ ১৬৮টি - 

৬ য়াকি কাভ প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র ১০টি - 

৭ ভাবকিট/ বদাকান ৮৯টি ৩৯টি বদাকান 
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একাদ অধ্যায় 

 

পরতায গি 
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১১.১ বভাোঃ যর্পকুর ইরাভ এয পরতায গিগাঁথা 

বভাোঃ যর্পকুর ইরাভ, র্তা বভাোঃ াবভজ উর্দ্দন, ভাতাোঃ যাাতুন খাতুন, গ্রাভোঃ চয র্জরাইন, উবজরাোঃ ভার্নকগঞ্জ 

দয, বজরাোঃ ভার্নকগঞ্জ। জীফন ভেবদ্ধ একজন পর ব্যর্ক্তয নাভ। র্তা-ভাতা স্ত্রী  বছবর-বভবয় র্নবয় অবাবফয াংায 

র্ছর তায। দু’বফরা দু’ভৄবঠা বাবতয াংস্থান বতা না বকান বকান র্দন। এভন দূর্দ িবন র্ফআযর্ডর্ফ’য কভ িকতিাবদয 

যাভব ি তায ভতই ২০ জন দস্য একর্ত্রত কবয গবে বতাবরন চয র্জরাইন ল্লী প্রগর্ত  পরুল দর নাবভ একটি াংগঠন, 

মায স্বীকৃর্ত নাং-১৮, তার্যখ-১২/০৬/২০০৬ র্রোঃ। র্ফআযর্ডর্ফ বত প্রর্ক্ষ্ণ গ্রণ কবয প্রথভ দপায় র্তর্ন ৭,০০০/- (াত 

াজায) টাকা ঋণ গ্রণ কবযন। এই ঋবণয টাকা র্নবজয জভাবনা র্কছু অথ ি একর্ত্রত কবয অবন্যয জর্ভ চাল কযা শুরু 

কবযন। র্ফআযর্ডর্ফ’য প্রর্ক্ষ্ণরব্ধ জ্ঞান  কৃর্ল র্ফবাবগয বমার্গতা র্নবয় ফর্জ চাল শুরু কবযন। া, কযরা, 

পৄরকর্, ফাধাকর্, র্ঝঙ্গা, টর ইতযার্দ চাল বতা জর্ভবত। ফর্জ চাল বথবক রাবফান বয় র্তর্ন একভয় র্দ্ধাি বনন 

র্তর্ন একটি গফার্দ শুয খাভায কযায।  

 

 

 

 

গফার্দ শুয খাভায কযায বক্ষ্বত্র র্ফআযর্ডর্ফ’বক াব ান র্তর্ন। খাভায কযায উবদ্দবশ্য র্তর্ন র্ফআযর্ডর্ফ বত 

৩৫,০০০/- (পঁয়র্ত্র াজায) টাকা ঋণ গ্রণ কবযন এফাং র্নবজয জভাবনা প ুঁর্জ িাযা শুরু কবযন গরুয খাভায। তায খাভাবয 

ফতিভাবন ফে জাবতয ১০টি গরু, ৭টি ছাগর আবছ। তায স্ত্রী অতযি র্যশ্রভী এফাং র্নষ্ঠাফান। র্তর্ন র্নজ ফােীয উঠাবন 

াঁ-ভৄযগী ারন কবয প ুঁর্জ গঠবনয ভাধ্যবভ তায স্বাভীয খাভাবয অবথ িয বমাগান বদন। র্তর্ন বছবরবক প্রর্তর্ষ্ঠত কবযবছন 

এফাং বভবয়বক এইচএর্ া কর্যবয় র্ফফা র্দবয়বছন। ভাবঠ র্তর্ন ৫ র্ফঘা কৃর্ল জর্ভ ক্রয় কবযবছন, াাার্ ফার্েবত 

াকা ঘয কবযবছন। ফতিভাবন তায অর্জিত ম্পবদয আর্থ িক ভে প্রায় ২৫.০০ রক্ষ্ টাকা। এছাো র্তর্ন াভার্জক 

কভ িকাবে অাংগ্রণ কবয থাবকন। ফাে র্ফফা বযাধ, ভাদক  বমৌতুক র্ফবযাধী কভ িকাবে তায ভূর্ভকা যবয়বছ। 

এরাকায় পর ব্যর্ক্ত র্ববফ তায মবথষ্ট সুনাভ যবয়বছ। র্তর্ন ফতিভাবন একজন সুর্খ ভানুল। এই উন্নর্তয জন্য র্তর্ন 

র্ফআযর্ডর্ফ’য র্নকট কৃতজ্ঞ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
                                          ফার্ল িক প্রর্িবফদন 2020-২০21                    91 

 

 

১১.২ গীতা যাণীয পরতায গি 

আজ বথবক র্ফ ফছয আবগয কথা। াত জন দবস্যয াংায র্নবয় বকান যকবভ চরর্ছর গীতা যাণী  তাঁয স্বাভী কাজর 

াটিকবযয জীফন। স্বাভী স্ত্রী দু’জন র্ভবর তদর্নক ভজুযীয র্ফর্নভবয় াটি বফানায কাজ কবয বকান যকবভ াংায 

চারাবতন। অবাবফয াংাবয ফাফা-ভায কাবজ ায়তা কযবত বমবয় ফে বছবরয োবরখা ফন্ধ বয় মায়। এযকভ 

দুোঃভবয় গীতা যাণীয র্যচয় য় র্ফআযর্ডর্ফ’য উৎাদনভখী কভ িাংস্থান কভ িসূর্চ (র্ইর্)’য ভাঠ াংগঠক বভাোঃ র্ভজানুয 

যভাবনয বঙ্গ। গীতা যাণীয ফার্েয অনর্ত দূবয ভৄর্রভ াোয় আবগ বথবকই র্ইর্’য একটি দর র্ছর। অবনকর্দন ধবয 

গীতা যাণী তাবদয কাম িক্রভ বদবখ আর্ছর। ভবন ভবন বাফবতা র্কছু প ুঁর্জ ববর বযয কাজ না কবয র্নবজই বতা ব্যফা 

শুরু কযা বমত। ঠিক এযকভ এক ভয় র্ভজানুয যভাবনয দর কযায যাভ ি গীতা যাণী লুবপ বনন। র্ভজানুয যভাবনয 

যাভব ি গীতাযাণী র্ন্দু াোয় একটি নতুন দর গঠন কবযন। বটি ২৩ ভাচ ি ২০০১ াবরয কথা। দবরয নাভ যাখা য় 

উত্তয চাকধ াটিকয াো ভর্রা র্ফত্তীন দর। গীতাযাণী দবরয বাবনত্রী ন। বই বথবক র্ইর্’য াবথ থ চরা গীতা 

যাণীয। তায বনতৃবত্ব দরটি আজ স্বাথ িকবাবফ র্যচার্রত বে। ৫ র্দন বভয়াদী বচতনতা বৃর্দ্ধ  দরীয় গর্তীরতা 

প্রর্ক্ষ্ণ ববল প্রথভ ফাবয ৬,০০০/- (ছয় াজায) টাকা ঋণ গ্রণ কবযন কুটিয র্ি (ীতর াটি বুনন  র্ফক্রয়) 

কভ িকাবেয উয। ঋবণয টাকা স্বাভীয াবত তুবর র্দবয় াটি ততযীয কাঁচাভার র্কবন র্দবত ফবরন। স্বাভী-স্ত্রী দুজবন র্ভবর 

ততযী কযবত থাবকন স্ববপ্নয ীতর াটি। স্বাভী আয ফে বছবর র্ভবর র্ফর্বন্ন াট  গ্রাভ গৄবয গৄবয াটি র্ফর্ক্র কবযন। র্দন 

ববল ঘবয র্পবয টাকা তুবর বদন স্ত্রী গীতা যাণীয াবত। রাববয টাকা র্দবয় র্কর্স্ত র্যবাধ কবযন। র্িতীয় ফাবয ৯,০০০/-

(নয় াজায) টাকা ঋণ বনন এফাং পরবাবফ তা র্যবাধ কবযন। এবাবফ ১৬ ফাবয র্ইর্ বথবক ৪,২৭,০০০/- (চায রক্ষ্ 

াতা াজায) টাকা ঋণ গ্রণ কবয র্যবাধ কবযন।  

 

 

 বছবর বভবয়য বরখাোয ফাধা বকবট মায়। দুটি বভবয়বক আইএ া কযাবনায য র্ফবয় র্দবয়বছন। ফতিভাবন ফায বছাট 

বভবয় কবরবজ েবছ। দুই বছবরবক দুইটি বদাকান কবয র্দবয়বছন। ফতিভাবন গীতা যাণীয র্নজস্ব ঞ্চয় ২১,৯৬৭/- (একু 

াজায নয়ত াতলর্ট্ট) টাকা জভা বয়বছ। কবযানায অর্তভাযীয কাযবণ দুই ফছয তায ব্যফায বফ ক্ষ্র্ত বয়বছ। এই 

ক্ষ্র্ত পর্লবয় র্নবত প্রধানভন্ত্রী’য প্রবনাবদানা তর্ফর বথবক তাবক দুই ফছয বভয়াদী ভাত্র ৪% রাবব ২.০০ (দুই রক্ষ্ টাকা 

ঋণ প্রদান কযা বয়বছ। আা কযা বে গীতা যাণীয ব্যফা আফায আবগয ভবতা গৄবয দাোবফ। গীতা যাণী তায এই 

পরতায জন্য র্ইর্ তথা র্ফআযর্ডর্ফ’য র্নকট কৃতজ্ঞ।   
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১১.৩ াথী বফগবভয দর্যদ্রতা জবয়য কার্নী 

ফগুো বজরায বযপয উবজরায় াফবিগী ইউর্নয়বনয ধভ িকাভ গ্রাবভ দুই িান ফফা কবযন ত দর্যদ্র বভাছাোঃ 

াথী বফগভ। তায স্বাভী একজন বযান চারক। তায চায জবনয াংাবয ফভয় অবাফ অনটন বরবগই থাকবতা। অবাবফয 

াত বথবক র্নবজয ফত-র্বটা ফন্ধক র্দবয় ফ িাি বত চবরর্ছর এই র্যফাযটি। ঠিক এভনই এক াংকটভয় ভহুবতি াথী 

বফগভ ২০০৫ াবর র্ফআযর্ডর্ফ’য আতাধীন ভর্রা উন্নয়ন কভ িসূর্চ’য ধভ িকাভ পূফ ি ভর্রা ভফায় র্ভর্তবত বর্তি ন। 

ফতিভাবন তায গৃর্ত ঋবণয র্যভান ৩৫,০০০/- (য়ঁর্ত্র াজায) টাকা এফাং ঞ্চয় জভায র্যভান ১১,০০০/- (এগাবযা 

াজায) টাকা। র্ফআযর্ডর্ফ বত ঋণ র্নবয় র্তর্ন গবে বতাবরন ছবনয ততযী দৃর্ষ্ট নিন র্ফর্বন্ন প্রকাবযয ঝর্ে ততযীয 

কাযখানা। ফতিভাবন তায কাযখানায উৎার্দত ে স্থানীয় একটি াংস্থায ভাধ্যবভ বদবয গর্ে বর্যবয় ইউবযাবয র্ফর্বন্ন 

বদব যপ্তানী বে।  

 
 

 

 ফতিভাবন তায ঝর্ে ততযীয কাযখানায় গ্রাবভয ২০(র্ফ) জন ত-দর্যদ্র ভর্রা কাজ কবয তাবদয াংায র্যচারনা 

কযবছন। এখন তায কর খযচ ফাবদ ভার্ক আয় ১০,০০০/- (দ াজায) টাকা থাবক। বভাছাোঃ াথী বফগভ জানান আবগ 

ঠিকভত র্যফায র্নবয় র্তন বফরা বখবত াযত না, আয এখন দুই বছবরবক স্কুবর াঠায় এফাং সুবখ-ার্িবতই র্দন-মান 

কযবছ। স্বাস্থয  র্যবফ যক্ষ্ায় বভাছাোঃ াথী বফগভ অতযি বচতন। র্তর্ন এখন স্বাস্থযম্মত ায়খানা ব্যফায  

র্যকর্িত র্যফায গঠবনয জন্য তায কাযখানায শ্রর্ভক প্রর্তবফীবদয ভাবঝ অনুবপ্রযণা বমাগাবেন। াথী বফগবভয 

র্যফাযটি এখন গ্রাবভয অবনবকয কাবছই এক অনুকযনীয় ভবডর। র্তর্ন জানান র্ফআযর্ডর্ফ’য বমার্গতা আয র্নবজয 

বুর্দ্ধভত্তা  শ্রবভয উয র্বর্ত্ত কবয আর্ভ বম র্দন ফদবরয স্বপ্ন বদবখর্ছরাভ তা ফাস্তফায়ন কযবত ববযর্ছ। র্ফআযর্ডর্ফ 

ভাজবনয চো সুবদয কফর বথবক ফার্চবয় আভায স্বাভীয ফত-র্বটা যক্ষ্া আভায র্যফাবযয আর্থ িক স্বেরতা এবন 

র্দবয়বছ এফাং এখন আর্ভ াভার্জকবাবফ প্রর্তর্ষ্ঠত। এজন্য আর্ভ র্ফআযর্ডর্ফ’বক ধন্যফাদ জানাই। 
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১১.৪ র্ফত্তীন ারুর বফগভ এখন স্বাফরম্বী ারুর বফগভ 

র্নবজয কতিৎযতা  কবঠায র্যশ্রভ কবয র্নবজয বাগ্যবক র্নবজই স্বাফরম্বী কযায একজন বমাদ্ধা বনত্রবকানা বজরায 

ফাযাট্টা উবজরায ১ নাং ফাউী ইউর্নয়বনয ববটুয়কািা গ্রাবভয তদর্যদ্র ারুর বফগভ। দার্যবদ্রয কাযবন বরখাো 

বতভন কযবত াবযনর্ন। ভাত্র ঞ্চভ বশ্রণী মিি োবরখা কযায য কভ ফয়বই র্ফবয় বয় মায় দর্যদ্র ফগ িাচালী াজু 

র্ভয়ায াবথ। ফতিভাবন ব র্তর্ন াঁচ িাবনয জননী। স্বাভীয াংাবয বকান ভবত র্দন-মান কযর্ছবরন ারুর বফগভ। 

াঁচটি িান র্নবয় তায স্বাভী াংায বাবরা বাবফ চারাবত াযর্ছবরন না। তখন র্তর্ন র্নবজয াবয় দাোবনায জন্য এফাং 

বছবরবভবয়বক রারন-ারবনয জন্য আত্ম-ক িাংস্থাবনয থ খু ুঁজবত থাবকন। একর্দন ারুর বফগবভয াবথ বদখা য় 

র্ফআযর্ডর্ফ’য ভর্ন্বত দার্যদ্র র্ফবভাচন কভ িসূ ির্চ (দার্ফক) এয ভাঠ কাযীয াবথ। প্রকবিয র্নয়ভ কানুন ম্পবকি 

অফগত বয় র্তর্ন ২০০৪ াবর ববটুয়াকািা র্ফত্তীন ভর্রা দবরয দস্য ন  ঞ্চয় জভা কযবত থাবকন। প্রথভ ম িাবয় 

ভাত্র ৫০০০/- (াঁচ াজায) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রণ কবয র্তর্ন র্নজস্ব টাকা ভন্ববয় ১ টি গাবী ক্রয় কবযন। র্নবজয অর্বজ্ঞতা 

এফাং প্রকি বথবক গৃর্ত প্রর্ক্ষ্ণ গাবী ারবন কাবজ রাগান।  

 

 

 

গাবীয দুধ র্ফর্ক্র কবয াংাবযয র্কছু র্কছু খযচ বভটাবনা  ঋবণয র্কর্স্ত র্যবাধ কযবত থাবকন। যফতীবত আফায 

র্তর্ন ১০,০০০/- (দ াজায) টাকা ঋণ গ্রণ কবযন  র্নজস্ব ঞ্চবয়য টাকা র্দবয় ফ িবভাট ২৯,০০০/- (উনর্ত্র াজায) 

টাকা র্দবয় র্তর্ন আয একটি গাবী ক্রয় কবযন এফাং এয াাার্ ফাঁ-বফবতয কাজ শুরু কবযন। ফছয গৄযবত না গৄযবতই 

গরু বথবক উৎার্দত দুধ র্ফর্ক্র কবয এফাং ফাঁ-বফবতয কাজ কবয র্তর্ন র্িগুন ভৄনাপা ববত শুরু কবযন। উক্ত ভৄনাপা বত 

৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) টাকায় ফত-ফােীয জায়গা ক্রয় টিবনয ঘয ততযী কবযন। যফতীবত র্তর্ন ৫ভ দপায় 

৩০,০০০/-(র্ত্র াজায) টাকা ঋণ গ্রন কবয গৃর্ত ঋণ র্যবাধ কবযন। ফতিভাবন তায ৩ টি গাবী  ২টি লাে-গরু 

বভাট ৫টি গরু আবছ, মা বথবক ার্যফাবযয আর্ভবলয চার্দা পূযণ কবয ফছবয প্রায় ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) টাকা আয় 

কবযন। অযর্দবক ফাঁ-বফবতয কাজ বথবক ফছবয আয প্রায় ৫০,০০০/- টাকা আয় কবযন। মায ভাধ্যবভ তায াংাবয 

দার্যবদ্রয অন্ধকায দূয বয়বছ। তায এই কভ িকাবে তায র্ভর্তয অন্যান্য দস্যযা অনুপ্রার্ণত বয়বছন এফাং তাযা তায 

ভত উবযাগ গ্রণ কযবত বচষ্ট বেন। তায কবঠায র্যশ্রভ আয র্ফআযর্ডর্ফ’য বমার্গতাই তাবক দার্যবদ্রয কযার গ্রা 

বথবক ভৄক্ত কবযবছ। 
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িাদ অধ্যায় 

 

র্ফআযর্ডর্ফ’য গুরুত্বপূণ ি বটর্রবপান নম্বয 
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১২.১ দযদপ্তবযয কভ িকতিাবৃবিয বটর্রবপান নম্বয  

(র্এর্ফএক্স এয জন্য ৮১৮০০৩০-৩৪) 

 
ক্রভ দফী বটর্রবপান র্এর্ফএক্স বভাফাইর বপান ইবভইর 

ভার্যচারবকয দপ্তয 

১ ভার্যচারক ৮১৮০০০২ ১০১  dg@brdb.gov.bd/ 

dgbrdb@gmail.com 

২ ভার্যচারবকয একাি র্চফ  ১০২ ০১৯৯১১৩২১০০ psdg@brdb.gov.bd 

৩ উর্যচারক (র্আযর্) ৮১৮০০১৮ ১০৩ ০১৯৯১১৩২০৪০ ddprc@brdb.gov.bd 

প্রান র্ফবাগ 

৪ র্যচারক (প্রান) ৮১৮০০০৪ ১০৪ ০১৯৯১১৩২০০১ dradmn@brdb.gov.bd 

৫ ভেগ্র্যচারক (প্রান) ৮১৮০০০৯ ১১৩ ০১৯৯১১৩২০০৭ jdadmn@brdb.gov.bd 

৬ উর্যচারক (প্রান) ৮১৮০০১৭ ১১৪ ০১৯৯১১৩২০১৭ ddadmin@brdb.gov.bd 

৭ উর্যচারক (প্রান-২) ৮১৮০০২১ ১০৭ ০১৯৯১১৩২০১৮ ddadmn2@brdb.gov.bd 

অথ ি র্ফবাগ 

৮ র্যচারক (অথ ি) ৮১৮০০০৫ ১২৪ ০১৯৯১১৩২০০২ drfinance@brdb.gov.bd 

৯ ভেগ্র্যচারক 

(অথ ি  র্াফ) 

৮১৮০০১১ ১২৫ ০১৯৯১১৩২০০৮ jdfinance@brdb.gov.bd 

১০ ভেগ্র্যচারক 

(র্নযীক্ষ্া  র্যদ িন) 

৮১৮০০১৫ ১৫২ ০১৯৯১১৩২০০৯ jdaudit@brdb.gov.bd 

১১ উর্যচারক(র্াফ) ৮১৮০০২৪ ১২৭ ০১৯৯১১৩২০১৯ ddaccts@brdb.gov.bd 

১২ উর্যচারক(ফাবজট) ৮১৮০০২২ ১২৮ ০১৯৯১১৩২০২০ ddbudget@brdb.gov.bd 

১৩ উর্যচারক(র্নযীক্ষ্া) ৮১৮০০২৬ ১৫৯ ০১৯৯১১৩২০২১ ddaudit@brdb.gov.bd 

১৪ উর্যচারক (র্যদ িন) ৮১৮৯৬৯৯ ১৫৮ ০১৯৯১১৩২০২২ ddinspect@brdb.gov.bd 

বযজর্ভন র্ফবাগ 

১৫ র্যচারক (বযজর্ভন) ৮১৮০০০৬ ১৫৭ ০১৯৯১১৩২০০৩ drfs@brdb.gov.bd. 

১৬ ভেগ্র্যচারক (র্র্এভ) ৮১৮০০১৩ ১৬৫ ০১৯৯১১৩২০১১ jdccm@brdb.gov.bd 

১৭ ভেগ্র্যচারক (ম্প্রাযণ  র্ফবল 

প্রকি) 

৮১৮০০১২ ১১৭ ০১৯৯১১৩২০১০ jdesp@brdb.gov.bd 

১৮ ভেগ্র্যচারক (ভর্রা উন্নয়ন) ৮১৮০০১৬ ১৪২ ০১৯৯১১৩২০১৪ jdwdev@brdb.gov.bd 

১৯ উর্যচারক (ঋণ) ৮১৮০০২৩ ১১৫ ০১৯৯১১৩২০২৯ ddcredit@brdb.gov.bd 

২০ উর্যচারক (ভফায়) ৮১৮০০২৯ ১৬৮ ০১৯৯১১৩২০২৩ ddcoop@brdb.gov.bd 

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 

২৪ উর্যচারক (র্ফোঃ প্রকি) ৮১৮৯৭৫০ ১৩১ ০১৯৯১১৩২০২৫ ddspproject@brdb.gov.bd 

২৫ উর্যচারক (ভর্রা উন্নয়ন-১) ৮১৮০০২৭ ১৩৮ ০১৯৯১১৩২০২৬ ddwdevelop1@brdb.gov.bd 

২৬ উর্যচারক (ভর্রা উন্নয়ন-২) ৫৫০১৩২৫৯ ১৪০ ০১৯৯১১৩২০২৭ ddwdevelop2@brdb.gov.bd 

র্যকিনা র্ফবাগ 

২৭ র্যচারক (র্যকিনা) ৮১৮০০০৭ ১৩৭ ০১৯৯১১৩২০০৪ drplan@brdb.gov.bd. 

২৮ ভেগ্র্যচারক (আযইএভ) ৮১৮০০১৪ ১৩৫ ০১৯৯১১৩২০১৩ jdrem@brdb.gov.bd 

২৯ ভেগ্র্যচারক(র্যকিনা) ৮১৮০০১০ ১৩৯ ০১৯৯১১৩২০১২ jdconst@brdb.gov.bd 

৩০ উর্যচারক (র্যকিনা) ৮১৮০০২০ ১২৯ ০১৯৯১১৩২০৩৪ ddplan@brdb.gov.bd 

৩১ উর্যচারক (গবফলণা  ভোয়ন) ৮১৮৯৬৯৭ ১৩৬ ০১৯৯১১৩২০৩৩ ddevalu@brdb.gov.bd 

৩২ উর্যচারক (র্যফীক্ষ্ণ) ৮১৮০০১৯ ১৪১ ০১৯৯১১৩২০৩২ ddmonitor@brdb.gov.bd 

৩৩ উর্যচারক (বপ্রাগ্রার্ভাং) ৮১৮০০২৫ ১৪৩ ০১৯৯১১৩২০৩১ ddprog@brdb.gov.bd 

প্রর্ক্ষ্ণ র্ফবাগ 

৩৪ র্যচারক (প্রর্ক্ষ্ণ) ৮১৮০০০৮ ১৪৯ ০১৯৯১১৩২০০৫ drtraining@brdb.gov.bd 

৩৫ উর্যচারক (প্রর্ক্ষ্ণ) ৮১৮৯৫০৯ ১৫০ ০১৯৯১১৩২০৩৫ ddtraining@brdb.gov.bd 
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১২.২ প্রকি/ কভ িসূর্চ দপ্তযভবয বটর্রবপান নম্বয 

 

ক্রভ দফী বটর্রবপান র্এর্ফএক্স বভাফাইর বপান ইবভইর 

১ প্রকি র্যচারক  

(ল্লী প্রগর্ত কভ িসূর্চ) 

৮১৮০০৪৪ ১২৬ ০১৭১৬৪৫৭৮৮১ pdpallipragati@gmail.com 

২ প্রকি র্যচারক  

(ল্লী জীর্ফকায়ন প্রকি-জী) 

৮১৮০০৩৭ ১১২ ০১৭১২১২২৯২৭ pdrlp2brdb@gmail.com 

 

৩ উ প্রকি র্যচারক  

(জী, প্রান) 

৮১৮০০৩৬ ১২৩ ০১৯৩১৯৯৯৯০৭ 

০১৯৩১৯৯৯৬৬৬ 

- 

 

৪ উ প্রকি র্যচারক  

(জী, অথ ি  র্াফ) 

৮১৮০০৩৬ ১২২ ০১৭১৪৮২৭৯১৯  

- 

৫ কভ িসূর্চ র্যচারক  

(দার্ফক) 

৮১৮০০৩৫ ১০৫ ০১৯৫৯৯২৬৯৯৯ padabik@gmail.com 

 

৬ উর্যচারক  

(দার্ফক) 

৮১৮০০৩৫ ১০৯ ০১৯৯১১৩২০৪৭  

- 

৭ প্রকি র্যচারক  

(র্আযর্ডর্-৩) 

৮১৮০০৪১ ১৫১ ০১৭১৪৬০৮৮৪১ prdp3brdb@gmail.com 

 

৮ উর্যচারক  

(র্আযর্ডর্-৩) 

৮১৮০০৪০ ১৬৭ ০১৭৩৩১৬১৯৫৭ - 

 

৯ প্রকি র্যচারক  

(উদকর্নক, যাংপয) 

০৫২১৫৫৩৪৮  ০১৭৫০৯৯৩৯৮৩ pduhdkonik@gmail.com 

১০ উ প্রকি র্যচারক  

(উদকর্নক) 

৮১৮০০৪৭ ১৯২ ০১৭১৫৭৯৩৮৪২  

১১ র্নফ িাী র্যচারক 

(র্ইর্, পর্যদপয) 

০৬৩১৬৪৫৯৮  ০১৭১৪৫০৯৮৮৪ pepfrd@gmail.com 

 

১২ প্রকি র্যচারক (ইবযবা) ৮১৮০১৪৪ ১৮৮ ০১৯৫৫৫০৯৫৫৫ 

০১৭৩৯৯৪৪৪৪৪ 

iresppwad@gmail.com 

 

১৩ উ প্রকি র্যচারক (ইবযবা) ৮১৮০১৪৩ ১৯১ ০১৯৫৫৫০৯৫০৩ 

০১৭১৫৬২০৪০৫ 

- 

 

 

 
 

১২.৩ প্রর্ক্ষ্ণ ইনর্েটিউটভবয বটর্রবপান নম্বয 

 
ক্রভ দফী বটর্রবপান বভাফাইর বপান ইবভইর 

১ র্যচারক, র্ফআযর্ডটিআই ০২৯৯৬৬৪২৭৬৮ ০১৯৯১১৩২০০৬ brdti1954@gmail.com 

২ ভেগ্র্যচারক, র্ফআযর্ডটিআই - ০১৯৯১১৩২০১৫ ddnrdtc@gmail.com 

৩ এনআযর্ডটির্, বনায়াখারী ০২৩৩৪৪৯১০৫৬  ddnrdtc@gmail.com 

৪ ভর্রা উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ বকন্দ্র, 

টাঙ্গাইর 

০৯২১৬৩৬৯৭ ০১৯৯১১৩৩৭২১ lmtctangail@yahoo.com 
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১২.৪ বজরায উর্যচারকবৃবিয বটর্রবপান নম্বয 

ক্রোঃ নাং বজরায নাভ দাপ্তর্যক বপান বভাফাইর নম্বয ই-বভইর 

১ ঞ্চগে ০২৫৮৯৯৪২০৪২ ০১৯৯১১৩২১-০১ ddpanchagar@brdb.gov.bd 

২ ঠাকুযগাঁ ০১৭১১২০৮৬৭৪ ০১৯৯১১৩২১-০২ ddthakurgaon@brdb.gov.bd 

৩ র্দনাজপয ০২৫৮৯৯২৩২৭৪ ০১৯৯১১৩২১-০৩ dddinajpur@brdb.gov.bd 

৪ নীরপাভাযী ০২৫৮৯৯৫৫৫৯০ ০১৯৯১১৩২১-০৪ ddnilphamari@brdb.gov.bd 

৫ রারভর্নযাট ০২৫৮৯৯৮৬৭৩৭ ০১৯৯১১৩২১-০৫ ddlalmonirhat@brdb.gov.bd 

৬ কুর্েগ্রাভ ০২৫৮৯৯৫০১৬১ ০১৯৯১১৩২১-০৭ ddkurigram@brdb.gov.bd 

৭ যাংপয ০৫২১৬৫৬২৮ ০১৯৯১১৩২১-০৬ ddrangpur@brdb.gov.bd 

৮ গাইফান্ধা ০৫৪১৬১২৯৮ ০১৯৯১১৩২১-০৮ ddgaibanda@brdb.gov.bd 

৯ জয়পযাট ০২৫৮৯৯১৫৮০০ ০১৯৯১১৩২১-০৯ ddjoypurhat@brdb.gov.bd 

১০ ফগুো ০৫১৬৬৩৫৫ ০১৯৯১১৩২১-১০ ddbogra@brdb.gov.bd 

১১ র্যাজগঞ্জ ০২৫৮৮৮৩০৬৪৯ ০১৯৯১১৩২১-১৫ ddsirajgonj@brdb.gov.bd 

১২ াফনা ০২৫৮৮৪২৫৭৪ ০১৯৯১১৩২১-১৬ ddpabna@brdb.gov.bd 

১৩ নাবটায ০২৫৮৮৮৭২৬১৯ ০১৯৯১১৩২১-১২ ddnator@brdb.gov.bd 

১৪ নগাঁ ০২৫৮৮৮৮১৭০০ ০১৯৯১১৩২১-১১ ddnaogaon@brdb.gov.bd 

১৫ চাঁাইনফাফগঞ্জ ০৭৮১৫২০৯৪ ০১৯৯১১৩২১-১৩ ddcngonj@brdb.gov.bd 

১৬ যাজাী ০২৫৮৮৮৫১১৩০ ০১৯৯১১৩২১-১৪ ddrajshahi@brdb.gov.bd 

১৭ কুর্ষ্টয়া ০২৪৭৭৭৮২৪৮৭ ০১৯৯১১৩২১-১৭ ddkushtia@brdb.gov.bd 

১৮ বভবযপয ০২৪৭৭৭৯২৬৬৮ ০১৯৯১১৩২১-১৮ ddmeherpur@brdb.gov.bd 

১৯ চ্যয়াডাঙ্গা ০২৪৭৭৭৮৭৫৬২ ০১৯৯১১৩২১-১৯ ddchuadanga@brdb.gov.bd 

২০ র্ঝনাইদ ০২৪৭৭৭৪৭১৪৭ ০১৯৯১১৩২১-২০ ddjhenaidha@brdb.gov.bd 

২১ ভাগুযা ০২৪৭৭৭১০৭১২ ০১৯৯১১৩২১-২১ ddmagura@brdb.gov.bd 

২২ মবায ০২৪৭৭৭৬২৫৩৪ ০১৯৯১১৩২১-২৩ ddjessore@brdb.gov.bd 

২৩ নোইর ০২৪৭৭৭৩০৯৮ ০১৯৯১১৩২১-২২ ddnarail@brdb.gov.bd 

২৪ াতক্ষ্ীযা ০২৪৭৭৭৪১১৩৭ ০১৯৯১১৩২১-২৪ ddsatkhira@brdb.gov.bd 

২৫ খুরনা ০২৪৭৭৭০০১৬৯ ০১৯৯১১৩২১-২৫ ddkhulna@brdb.gov.bd 

২৬ ফাবগযাট ০২৪৭৭৭৫২৫১৪ ০১৯৯১১৩২১-২৬ ddbagerhat@brdb.gov.bd 

২৭ ফযগুনা ০২৪৭৮৮৮৬৫৫০ ০১৯৯১১৩২১-৩২ ddborguna@brdb.gov.bd 

২৮ টুয়াখারী ০২৪৭৮৮৩৫৩৮৪ ০১৯৯১১৩২১-৩১ ddpatuakhali@brdb.gov.bd 

২৯ ববারা ০৪৯১৬১৬৪৩ ০১৯৯১১৩২১-৩০ ddbhola@brdb.gov.bd 

৩০ ফর্যার ০২৪৭৮৮৬১৪১৫ ০১৯৯১১৩২১-২৯ ddbarisal@brdb.gov.bd 

৩১ ঝারকাঠি ০২৪৭৮৮৭৫৬৪২ ০১৯৯১১৩২১-২৮ ddjhalokati@brdb.gov.bd 

৩২ র্বযাজপয ০২৪৭৮৮৯০৫৮৯ ০১৯৯১১৩২১-২৭ ddpirojpur@brdb.gov.bd 

৩৩ বগাারগঞ্জ ০২৪৭৮৮২১৭৪৫ ০১৯৯১১৩২১-৪৭ ddgopalgonj@brdb.gov.bd 

৩৪ ভাদাযীপয ০২৪৭৮৮১১৪৫০ ০১৯৯১১৩২১-৪৮ ddmadaripur@brdb.gov.bd 

৩৫ যীয়তপয ০২৪৭৮৮১৫২২২ ০১৯৯১১৩২১-৪৯ ddShariatpur@brdb.gov.bd 

৩৬ পর্যদপয ০২৪৭৮৮০২৬৬২ ০১৯৯১১৩২১-৪৫ ddfaridpur@brdb.gov.bd 

৩৭ যাজফার্ে ০২৪৭৮৮০৭৫২৪ ০১৯৯১১৩২১-৪৬ ddrajbari@brdb.gov.bd 

৩৮ ভার্নকগঞ্জ ০২৯৯৬৬১০৪২৯ ০১৯৯১১৩২১-৩৯ ddmanikgonj@brdb.gov.bd 

৩৯ ঢাকা ০২৫৮৩১৪৬৬১২ ০১৯৯১১৩২১-৪০ dddhaka@brdb.gov.bd 

৪০ ভৄর্ন্পগঞ্জ ০২৯৯৭৭৩১২৩১ ০১৯৯১১৩২১-৪৪ ddmunshigonj@ brdb.gov.bd 

৪১ নাযায়নগঞ্জ ০২২২৪৪২৭২৬১ ০১৯৯১১৩২১-৪৩ ddnarayangonj@brdb.gov.bd 

৪২ নযর্াংদী ০২৯৪৬২৪৫০ ০১৯৯১১৩২১-৪২ ddnarsingdi@brdb.gov.bd 

৪৩ গাজীপয ০২৪৯২৬১৬৩৬ ০১৯৯১১৩২১-৪১ ddgazipur@brdb.gov.bd 

৪৪ টাঙ্গাইর ০২৯৯৭৭৫৩৫৬৫ ০১৯৯১১৩২১-৩৭ ddtangail@brdb.gov.bd 

৪৫ জাভারপয ০২৯৯৭৭৭২৭৭৩ ০১৯৯১১৩২১-৩৬ ddjamalpur@brdb.gov.bd 

৪৬ বযপয ০২৯৯৭৭৮১৫৬৬ ০১৯৯১১৩২১-৩৫ ddsherpur@brdb.gov.bd 

৪৭ ভয়ভনর্াং ০৯১৬৭২০৩ ০১৯৯১১৩২১-৩৪ ddmymensingh@brdb.gov.bd 

৪৮ র্কবাযগঞ্জ ০২৯৯৭৭৬১৫৪২ ০১৯৯১১৩২১-৩৮ ddkishoreganj@brdb.gov.bd 

৪৯ বনত্রবকানা ০২৯৯৬৬৫১৮০৬ ০১৯৯১১৩২১-৩৩ ddnetrokona@brdb.gov.bd 
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mailto:ddfaridpur@brdb.gov.bd
mailto:ddrajbari@brdb.gov.bd
mailto:ddmanikgonj@brdb.gov.bd
mailto:dddhaka@brdb.gov.bd
mailto:ddnarayangonj@brdb.gov.bd
mailto:ddnarsingdi@brdb.gov.bd
mailto:ddgazipur@brdb.gov.bd
mailto:ddtangail@brdb.gov.bd
mailto:ddjamalpur@brdb.gov.bd
mailto:ddsherpur@brdb.gov.bd
mailto:ddmymensingh@brdb.gov.bd
mailto:ddkishoreganj@brdb.gov.bd
mailto:ddnetrokona@brdb.gov.bd
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ক্রোঃ নাং বজরায নাভ দাপ্তর্যক বপান বভাফাইর নম্বয ই-বভইর 

৫০ সুনাভগঞ্জ ০৮৭১৬৩৪৭২ ০১৯৯১১৩২১-৫০ ddsunamganj@brdb.gov.bd 

৫১ র্বরট ০২৯৯৬৬৪২৭৭৪ ০১৯৯১১৩২১-৫১ ddsylhet@brdb.gov.bd 

৫২ বভৌরবীফাজায ০৮৬১৫৩০৮৪ ০১৯৯১১৩২১-৫২ ddmbazar@brdb.gov.bd 

৫৩ র্ফগঞ্জ ০৮৩১৬৩৪৪৩ ০১৯৯১১৩২১-৫৩ ddhabigonj@brdb.gov.bd 

৫৪ োহ্মণফার্েয়া ০২৩৩৪৪২৮২৪৭ ০১৯৯১১৩২১-৫৪ ddbbaria@brdb.gov.bd 

৫৫ কুর্ভল্লা ০৮১৭৬১১২ ০১৯৯১১৩২১-৫৫ ddcomilla@brdb.gov.bd 

৫৬ চাঁদপয ০২৩৩৪৪৮৭৫৬৭ ০১৯৯১১৩২১-৫৬ ddchandpur@brdb.gov.bd 

৫৭ বনায়াখারী ০২৩৩৪৪৬২২৪১ ০১৯৯১১৩২১-৫৮ ddnoakhali@brdb.gov.bd 

৫৮ রক্ষ্ীপয ০২৩৩৪৪৪১২৩৪ ০১৯৯১১৩২১-৫৭ ddlaxmipur@brdb.gov.bd 

৫৯ বপনী ০৩৩১৬১০৯৯ ০১৯৯১১৩২১-৫৯ ddfeni@brdb.gov.bd 

৬০ চট্টগ্রাভ ০২৩৩৪৪৭০৩৯০ ০১৯৯১১৩২১-৬০ ddchittagong@brdb.gov.bd 

৬১ কক্সফাজায ০৩৪১-৬৩৫১৫ ০১৯৯১১৩২১-৬১ ddcoxsbazar@brdb.gov.bd 

৬২ ফািযফান ০২৩৩৩৩০২৫৪৬ ০১৯৯১১৩২১-৬৪ ddbban@brdb.gov.bd 

৬৩ যাঙ্গাভাটি ০২৩৩৩৩৭১৭৯৮ ০১৯৯১১৩২১-৬৩ ddrangamati@brdb.gov.bd 

৬৪ খাগোছর্ে ০২৩৩৩৩৪৩৮৬৫ ০১৯৯১১৩২১-৬২ ddkchari@brdb.gov.bd 

mailto:ddsunamganj@brdb.gov.bd
mailto:ddsylhet@brdb.gov.bd
mailto:ddmbazar@brdb.gov.bd
mailto:ddhabigonj@brdb.gov.bd
mailto:ddbbaria@brdb.gov.bd
mailto:ddcomilla@brdb.gov.bd
mailto:ddchandpur@brdb.gov.bd
mailto:ddnoakhali@brdb.gov.bd
mailto:urdolakshmipursadar@brdb.gov.bd
mailto:ddfeni@brdb.gov.bd
mailto:ddchittagong@brdb.gov.bd
mailto:ddcoxsbazar@brdb.gov.bd
mailto:ddbban@brdb.gov.bd
mailto:ddrangamati@brdb.gov.bd
mailto:ddkchari@brdb.gov.bd
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ত্রবয়াদ অধ্যায় 

 

র্চবত্র র্ফআযর্ডর্ফ 
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র্ফআযর্ডর্ফ’য দয দপ্তবয ফঙ্গফন্ধু’য প্রর্তকৃর্তবত শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় 

যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী জনাফ স্বন 

বট্টাচার্য্ি  ল্লী উন্নয়ন ভফায় র্ফবাবগয র্চফ ভবাদয় 

বালা আবিারবন র্দবদয প্রর্ত শ্রদ্ধাঞ্জরী জ্ঞান 

স্বাধীনতায  সুফণ ি জয়িী ২৬ ভাচ ি ভান স্বাধীনতা  জাতীয় র্দফব 

ভান ভৄর্ক্তভেবদ্ধয কর ীদ  ফীয ভৄর্ক্তবমাদ্ধাবদয প্রর্ত র্ফনম্র 

শ্রদ্ধা জ্ঞান কবযন ভার্যচারক ভবাদয় 

ল্লী বফবন ফঙ্গফন্ধু কণ িায 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ার্নায জন্র্দন ারন টাঙ্গাইর বজরায দয উবজরায় ফাাইর বযাড বত াজীাো 

ম িি যাস্তায ইট র্রাং কাবজয উবিাধন কবযন র্ফআযর্ডর্ফ’য 

ভার্যচারক  
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সুপরববাগীবদয র্নবয় য়াড ি বা দয উবজরা কুর্ষ্টয়া 
ইউর্নয়ন ভন্বয় কর্ভটিয বা র্ফগঞ্জ দয, র্ফগঞ্জ 

উন্নত জাবতয গরু ারন  গরুয খাভায ব্যফস্থানা র্ফলয়ক 

প্রর্ক্ষ্ণ, ফাস্তফায়বন র্ফআযর্ডর্ফ, বাবনপয, র্কবাযগঞ্জ 

টাঙ্গাইর বজরা ল্লীবফন পনোঃর্নভ িান উবিাধন কবযন 

ভার্যচারক ভবাদয় 

াতক্ষ্ীযা বজরায শ্যাভনগয উবজরায সুপরববাগীবদয গৃার্রত 

শুয টিকাদান কভসূর্চ 

সুপরববাগীবদয ভাবঝ উন্নত জাবতয ভািা  বরবুয চাযা র্ফতযণ, 

পূফ িধরা, বনত্রবকাণা 



                    
                                          ফার্ল িক প্রর্িবফদন 2020-২০21                    102 

 

 

 

 

 
 

 

বকার্বড ১৯-এ ক্ষ্র্তগ্রস্ত ল্লী উবযাক্তাবদয ভাবঝ ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী বঘার্লত প্রবণাদনা ঋবণয বচক প্রদান কযবছন ভাননীয় 

প্রর্তভন্ত্রী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়, জনাফ 

স্বন বট্টাচার্য্ি 

 

 

 

 

 

 

 

এএভই ঋণ র্ফতযবণ উর্স্থত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় র্ফবাবগয 

ভাননীয় র্চফ   ভার্যচারক ভবাদয় যাংপয দয, যাংপয 

ইউর্নয়ন ভন্বয় বা, দাউদকার্ি, কুর্ভল্লা 

২০২১-২২ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চ্যর্ক্ত স্বাক্ষ্য 
দয দপ্তয  বজরা ম িাবয়য কভ িকতিাবদয াবথ বাচ্য িয়ার বা 

১৫ আগে জাতীয় বাক র্দফব র্ফআযর্ডর্ফ’য ভাধ্যবভ 

এর্তভবদয ভাবঝ ফস্ত্র র্ফতযণ কযবছন স্থানীয় যকায, ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ বভাোঃ তাজুর 

ইরাভ, ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী জনাফ স্বন বট্টাচার্য্ি  

র্ফআযর্ডর্ফ’য ভার্যচারক জনাফ সুর্প্রয় কুভায কুন্ডু 


