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প্রকল্প পটভূমি 
 

বাাংলাদেদের অর্ যনীমির প্রধান চামলকা েমি কৃমি। কৃমির উন্নয়দনর িাধ্যদি ক্ষুধা, অপুমি ও োমরদ্র্য 

মবদিাচদনর লদযয  বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য (মবআরমর্মব) মনরলস কাজ কদর র্াদে। োমরদ্র্যমুি, 

আত্মমনর্যরেীল ও সুখী সমৃদ্ধ বাাংলাদেে মবমনি যাদে মবআরমর্মব'র অবোন উদল্লখদর্াগ্য। বাাংলাদেে উন্নয়ন 

গদবিো প্রমিষ্ঠান (BIDS) কর্তযক সম্পামেি এক সিীযায় বেদের বিাট বেেজ উৎপােন (মজমর্মপ) বি 

মবআরমর্মব’র অবোন ১.৯৩% বদল উদল্লখ করা হদয়দে। গ্রািীে জনদগাষ্ঠীর আর্ য-সািামজক উন্নয়নসহ পল্লী 

উন্নয়ন ও োমরদ্র্য মবদিাচদন মবআরমর্মব একটি বৃহৎ সরকারী প্রমিষ্ঠান। মবমর্ন্ন ধরদের কৃমিজ ফসল বর্িন- 

র্াল, তিলবীজ, িসলা জািীয় ফসল অপ্রধান েস্য মহসাদব পমরগমেি। বাাংলাদেে মবদের অন্যিি জনবহুল ও 

উন্নয়নেীল বেে মহদসদব পমরমচি। বেে কৃমি উৎপােদনর বযদে প্রধান খাদ্য েস্য (ধান) উৎপাদল্পন 

স্বয়াংসম্পূে যিা অজযন করদলও অপ্রধান খাদ্য েস্য উৎপাদল্পন স্বয়াংসম্পূে যিা অজযন করদি পাদরমন। প্রমি বের 

প্রচুর তবদেমেক মুদ্র্ার মবমনিদয় এ সকল ফসল  আিাদের আিোমন করদি হয়। বাাংলাদেদের বর্ৌগমলক 

অবস্থান, বিৌসুমি আবহাওয়া এবাং নামিেীদিাষ্ণ প্রাকৃমিক পমরদবদের কারদে প্রচুর পমরিাদে ঋতুমর্মিক 

অপ্রধান েস্য বর্িন মবমর্ন্ন প্রকার র্াল জািীয় (মুগ, িসুর, বোলা, িটর, বখসারী, িাসকলাই ইিযামে), 

তিলবীজ জািীয় (সমরিা, মিল, মিচস, কাচলচজরা, সূর্ যমূখী, সয়ামবন ও মচনাবাোি ইিযামে),  িসলা জািীয় 

(আো, হলুে, রসুন, বেঁয়াজ, িমরচ ইিযামে) এবাং ভু্ট্টা উৎপােদনর সুদর্াগ মবদ্যিান রদয়দে। মকন্তু আধুমনক 

প্রযুমিগি জ্ঞান, িথ্য, পু ুঁমজ, সাংরযে, প্রমিয়াজািকরে এবাং সুষু্ঠ বাজারজািকরদের অর্াদব অপ্রধান েস্য 

উৎপােন অদনকটা অলার্জনক িদি য কৃিককূল িদন কদরন। ফদল চামিরা মবদেিি: ক্ষুদ্র্, প্রামিক ও 

বগ যাচামিদের এ সুদর্াগ মবদ্যািান র্াকা সত্ত্বেও অপ্রধান েস্য উৎপােদনর আগ্রহ হামরদয় বফদলদেন। অর্চ এসব 

মনিয প্রদয়াজনীয় েদস্যর ব্যাপক চামহো র্াকা সত্ত্বেও উৎপােন ও সরবরাদহর িদধ্য সািঞ্জস্য বনই। এর ফদল 

বাজার ের উঠানািা কদর এবাং মূল্য বৃমদ্ধর কারদে জীবনর্াো মবমিি হদে। ফদল এ সকল অপ্রধান েস্য 

উৎপােন বৃমদ্ধ ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হদল অস্বার্ামবক বাজারের মনয়ন্ত্রে করা সম্ভব হদব এবাং একই 

সাদর্ তবদেমেক আিোমন ব্যয় সাশ্রদয়র িাধ্যদি বেদের অর্ যননমিক কাঠাদিা িজবুি রাখদি অবোন রাখদব।  

 

এ সকল েস্য উৎপােদন উৎসাহ, পু ুঁমজর বর্াগান এবাং প্রমেযেসহ অন্যান্য সহায়ক সহত্ত্ব াচগিা প্রোন করা 

হদল অপ্রধান েদস্যর উৎপােন বৃমদ্ধ করা সম্ভব। ফদল একমেদক আিোমন মনর্ যরিা সাংদকাচনসহ খাদ্য 

মনরাপিার বাড়মি বলয় সৃমি হদব, অন্যমেদক কৃমির িাদনান্নয়নসহ খাদ্যার্াস পমরবিযদনর বহুমবধ বযে সৃমি 

হদব। অপ্রধান েস্য উৎপােন বৃমদ্ধ, চািদর্াগ্য পমিি জমির অমধক ব্যবহার (বসি মর্টায়), সঠিক সাংরযে ও 

বাজারজািকরদের িাধ্যদি আয় বৃমদ্ধ, কি যসাংস্থান সৃমি ও োমরদ্র্য মবদিাচন করার লল্পক্ষে িিমিাল্পন 

চিআরচিচি’র আওিায় ০১ জানুয়ারী ২০১৯ চরঃ িল্পি ৩১ চিল্পসম্বর ২০২৩ চরঃ ত্ত্বিয়াল্পদ সম্পূণ ম চজওচি 

অথ মায়ল্পন ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যল্পয় “দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্পের অপ্রধান িস্য  

উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী” নাল্পি প্রকল্পটি িাস্তিাচয়ি িল্পে। 
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১।  প্রকদল্পর উদেশ্যঃ(Objective of the project) 
 

প্রকদল্পর মূল উদেশ্য হদলা প্রকল্প এলাকায় র্াল, বিল ও িসলা জািীয় অপ্রধান েস্য উৎপােদনর প্রসার 

ঘটাদনা ও পল্লীর েমরদ্র্ জনদগাষ্ঠীর জীবনর্াোর িাদনান্নয়ন এবাং অপ্রধান েদস্যর আিোমন মনর্ যরিা হ্রাসকরে। 
  

প্রকদল্পর সুমনমে যি উদেশ্য সমূহঃ 

ক) ক্ষুদ্র্, প্রামিক ও বগ যাচািী কৃিক মবদেিি: িমহলাদের সাংগঠিি করা ও অপ্রধান েস্য চাদি উদ্বুদ্ধকরে; 

খ) সেস্যদের মনজস্ব মূলধন সৃমি ও িার র্র্ার্র্ ব্যাবহার মনমিিকরে; 

গ) অপ্রধান েস্য চাদির লদযয িানব সম্পে উন্নয়ন ও প্রযুমি সহায়িা প্রোন; 

ঘ) অপ্রধান েস্য আিোমন মনর্ যরিা কিাদনা, আর্ য-সািামজক উন্নয়ন এবাং োমরদ্র্য হ্রাসকরে; 

ঙ) অপ্রধান েস্য সাংরযে, প্রমিয়াকরে ও মবপেন সহায়িা প্রোন। 

২।  প্রকদল্পর কি যএলাকাঃ (project Working area) 
  বেদের ৬৪টি বজলার ২৫৬টি উপদজলা (িামলকা-পমরমেি-৬)। 
 

৩। প্রকদল্পর অর্ যায়ন (project cost) 
  সম্পূে য সরকামর অর্ যায়ন, বিাট বরাে ২০৬ বকাটি ৩৫ লাখ ০৫ হাজার টাকা।  
 

৪। প্রকদল্পর কি য অাংগ (Components): 
 
ক)  স্থান মনব যাচন (Site Seletion): অদপযাকৃি সুমবধাবমিি এবাং অপ্রধান েস্য চাি উপদর্াগী জমির 

এলাকা (গ্রাি) মনব যাচন । পর্ যাপ্ত কৃমি িদথ্যর মর্মিদি এলাকা মনব যাচন এবাং এরূপ কাদজর জন্য 

জমরপ কার্ যিি পমরচালনা।  
 

খ) ক্ষুদ্র্, প্রামিক ও বগ যাচামিদের সিন্বদয় েল গঠন (Group Formation): 
প্রকল্প কি যধারায় সাাংগঠমনক অবকাঠাদিা মহদসদব প্রকদল্পর বিয়াদে বিাট ৭৬৮০টি েল গঠন করা 

হদব।  
 

গ) ক্ষুদ্র্ সিদয়র িাধ্যদি পু ুঁমজ গঠন (Capital Formation): 
স্বমনর্যরিার অন্যিি অবলম্বন পু ুঁমজগঠন; পু ুঁমজ গঠন ও সম্পে আহরদের জন্য সাপ্তামহক মর্মিদি 

েদলর সেস্যদের চিি টাকা হাদর ক্ষুদ্র্ সিদয়র িাধ্যদি পু ুঁমজ গঠন করা িল্পি।  
 

ঘ) প্রমেযে (Training): 

 

নতুন প্রযুমিগি জ্ঞান ও উৎপােন েযিা সৃমি, সাংরযে ও মবপbে ব্যবস্থা উন্নয়দনর জন্য প্রমেযে 

প্রোন করা িল্পি। অপ্রধান েস্য উৎপােদনর মনমিি চািাবাদের উদদ্যাগ গ্রহদের জন্য উদু্বদ্ধকরে 

প্রমেযে এ প্রকদল্পর প্রমেযে কি যসূমচর আওিায় রদয়দে। ত্ত্বজলা ও উপদজলা পর্ যাদয় সাংমিি সাংস্থার 

মবিয়মর্মিক অমর্জ্ঞ কি যকিযাগে প্রমেযে প্রোন করদবন।  
 

ঙ) র্দর্াপযুি প্রযুচি ও িথ্য মর্মিক জ্ঞান সরবরাহ ( Supply suitable technology and 

scientific  information): 

 

কৃমি সাংমিি মবমর্ন্ন গদবিোমূলক প্রমিষ্ঠাদনর উদ্ভামবি নব নব িথ্য ও প্রযুমিগি কলা বকৌেল 

উপকারদর্াগীদের িদধ্য সরবরাহ করা িল্পি।  
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চ) অপ্রধান েস্য বাজারজািকরে (Minor Crops marketing): 
 

স্থানীয় ও আিমলক পর্ যায় জামিগঠনমূলক সংস্থা সমূহ মবদেি কদর সিবায় বাজার, মবআরমর্মব, 

মবএমর্মস, কৃমি মবর্াগ ও অন্যান্য ববসরকামর সাংস্থার কামরগমর সহায়িার িাধ্যদি উৎপােনকারীদের 

সাদর্ সাংদর্াগ স্থাপন, উৎপােন ও পণ্য বাজারজাি করা িল্পি। এছাড়া ৬৪টি বজলায় ৬৪০ জন 

পাইকারী মবদিিার সাদর্ ৬৪ টি টিদির িাধ্যদি মবপেন সাংদর্াগ স্থাপন করা হদব। 
 

ে) অপ্রধান েস্য উৎপােদন িাষল্প াগ্য পমিি জমির ব্যবহার ( Minor Crops Production 

on Cultivable Fallow Land): 
 

অপ্রধান েস্য উৎপােদন বসিবামড়র উঠাদন, রন্ধনোলার পাদেয, চিচ ন্ন িাগাল্পনর পাল্পবম, পল্পথর 
পাল্পবম অবমস্থি িাষল্প াগ্য পমিি জমির সদব যাচ্চ ব্যবহার করা িল্পি।  

 

জ) ঋে কা মক্রি (Credit activities): 
 

প্রমেযে প্রাপ্ত প্রকদল্পর সদস্যল্পদর অপ্রধান েস্য উৎপােদন এ প্রকল্পল্পর িাধ্যল্পি স্বল্প সুল্পদ ঋণ প্রদান 

করা িল্পি। 

 

ঝ) প্রমেযে উির সহায়িা (Post training support): 
 

েয ও আগ্রহী সুফলল্প াগী কৃষকল্পদর এ প্রকল্প িল্পি চিনামূল্পে অপ্রধান িল্পস্যর িীজ ও িারা প্রদান 

প্রদান করা িল্পি।  

 

 

৫। প্রকদল্পর সুমবধাদর্াগী জনদগাষ্ঠীঃ  

 

জমরদপর িাধ্যদি প্রমি উপদজলা হদি ৩০টি েল গঠদনর িাধ্যদি অপ্রধান িস্য উৎপােদনর সাদর্ সম্পৃি 

েমরদ্র্ ক্ষুদ্র্, প্রামিক ও বগ যাচািী  ৭৬৮০টি েল মনব যামচি কদর ৬৪টি বজলার ২৫৬টি উপদজলায় বিাট ২৭০০০০ 

জন উপকারদর্াগী সেস্যদক প্রকদল্প অিভ যি করা হদব। অমর্ষ্ঠ জনদগাষ্ঠী মনব যাচদনর িাপকাঠি মনম্নরুপ: 

ক)  র্াদের মনজস্ব িামলকানায় বকান চািদর্াগ্য জমি বনই, বর্িন বগ যাচািী, কৃমি শ্রমিক ও ভূমিহীন; 

খ)  এলাকাদর্দে র্াদের মনজস্ব িামলকানায় ০.১০-০.৫০ একর পর্ যি জমি রদয়দে (বগ যাচািী/ েমরদ্র্ কৃিক); 

গ)  র্াদের মনজস্ব িামলকানায় ০.৫১-১.২০ একর পর্ যি চািদর্াগ্য জমি রদয়দে (ক্ষুদ্র্ চািী); 

ঘ)  র্াদের মনজস্ব িামলকানায় ১.২১-২.০০ একর পর্ যি জমি রদয়দে (প্রামিক কৃিক) এবাং 

ঙ) বর্ সকল কৃিক অপ্রধান েস্য চাদি আগ্রহী, র্াদের বামড়র আদেপাদে/আঙ্গীনায়/রান্নাঘদরর পাদেয চািদর্াগ্য 

পমিি জমি রদয়দে, অপ্রধান েস্য বাজারজািকরদের সমহি সম্পিৃ এবাং সাাংগঠমনক কাদজ আগ্রহী, এোড়া 

প্রদয়াজনীয় উপকরে (জমি, বসচ ব্যাবস্থা, কৃমিকাদজ ব্যবহৃি র্ন্ত্রাাংে ইিযামে) সহ সহায়ক উপাোন আদে, 

িাদেরদকও উদ্বুদ্ধকরে ও প্রকল্প বর্দক প্রমেযে সহায়িা প্রোন করা হদব। 
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২য় পমরদেে  
 

প্রার্মিক কার্ যিি 
 

২.  প্রকদল্পর উদেশ্য বাস্তবায়দনর মনমিি মনধ যামরি কি যকান্ড বা প্রকদল্পর অাংগসমূহ (Components) 

বাস্তবায়দন করেীয় পেদযপসমূহঃ  
 

 অপ্রধান েস্য চাদির জন্য প্রকৃি স্থান মনব যাচন: 

 ক্ষুদ্র্, প্রামিক ও বগ যাচািীদের  সিন্বদয় েল গঠন; 

 ক্ষুদ্র্ সিদয়র িাধ্যদি পু ুঁমজ গঠন; 

 সদচিনিা ও েযিা বৃমদ্ধকরে, প্রমেযে, বসমিনার ও কি যোলার আদয়াজন; 

 র্দর্াপযুি প্রযুমি ও িথ্য মর্মিক জ্ঞান সরবরাহ; 

 অপ্রধান েস্য উৎপােন, সাংরযে, প্রমিয়াকরে ও বাজারজািকরদে  প্রিযয ও পদরাযর্াদব সহায়িা 

প্রোন; 

 ঋে কা মক্রি; 

 প্রমেযদনাির উন্নি ও গুনগিিাদনর বীজ সরবরাহ; 

 প্রযুমি হস্তাির ও সম্প্রসারদের জন্য প্রেে যনী প্লট স্থাপন এবাং 

 পমরবীযে ও মূল্যায়ন কা মক্রি। 

 

৩য় পমরদেে  
 

৩.  প্রকল্প এলাকা বা গ্রাি মনব যাচন  

 

৩.১.   প্রকল্পভূি চনল্পনাি ১৯টি অপ্রধান েস্য উৎপােন হয় বা সম্ভাবনা রদয়দে এিন স্থান মনব যাচন করল্পি 

হদব ।  

         (ক) র্াল জািীয়: মুগ, িসুর, বোলা, িটর, বখসারী, িাসকলাই;  

         (খ) তিল জািীয়: সমরিা, মিল, মিচস, কাচলচজরা, সূর্ যমূখী, সয়ামবন, মচনাবাোি;  

         (গ)িসলা জািীয়: বেঁয়াজ, রসুন, আো, হলুে, িমরচ এিং  

         (ঘ) ভু্ট্টা। 
 

৩.২ গ্রাি মনব যাচনকাদল উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কি মকিমাল্পক সিকারী পল্লী উন্নয়ন কি মকিমা ও িাঠ সংগঠক 

সি সদরজমিদন গ্রাি পমরেে যন করদি হদব এবাং উপল্প াচগিা সদরজমিদন র্াচাই করদি হদব।  
 

৩.৩ গ্রাি মনব যাচন কাদল কৃমিমর্মিক িথ্য বর্িন বিৌসুমি বায়ু, আবহাওয়া, জমির বা িাটির গুনাগুন, 

কৃিকদের পূব য অমর্জ্ঞিা ইিযামে মবিয় সিকযিার সমহি মবদবচনা করদি হদব।   
 

৩.৪ সাধারের্াদব গ্রাি মনব যাচদনর বযদে বপৌর এলাকা বমহভূ যি গ্রাি মনব যাচন করা সিীচীন হদব।  

 

৩.৫ কৃমি মবর্াগ, মবএমর্মস’র প্রমিমনমধর সাদর্ আদলাচনা ও পরািে য কদর চূড়াির্াদব প্রকল্প এলাকা, গ্রাি 

মনব যাচন করদি হদব।  
 

৩.৬ প্রকদল্পর িাঠসংগঠক প্রার্মিকর্াদব প্রকল্প এলাকা বা গ্রাি মনব যাচদনর োময়ত্ব পালন করদবন এবাং 

ইউআরচিও ও এআরচিও এর সামব যক সহদর্ামগিায় গ্রাদির িথ্যামে সাংগ্রহ ও সাংরযে করদবন।   
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৪র্ য পমরদেে  
 

 

 

৪.  জমরপ কার্ যিি 

 

৪.১  প্রকদল্পর আওিায় চূড়াির্াদব প্রকল্প এলাকা (গ্রাি) মনব যামচি হওয়ার পর মনধ যামরি ফরদি জমরপ 

পমরচালনা করা হদব। (জমরপ ফরি পমরমেি-৭) 
  

৪.২ জমরপ কার্ যিদির উদেশ্য হদব- 
   

- অর্ীষ্ঠ জনদগাষ্ঠী সনািকরে।  

- িাদের আর্ য-সািামজক অবস্থা মনরূপন।  

- ববি িাকয িথ্য মহদসদব সাংরযণ। 

- অপ্রধান েস্য উৎপােন, মবপেন, সাংরযে ও বাজারজািকদের প্রার্মিক অিস্থা চনরুপণ।  
 

 

 

৪.৩ ইউআরচিও ও এআরচিও এর িদারচকল্পি প্রকদল্পর িাঠসংগঠক জমরপ কাজ পমরচালনা করদবন। 
 

 

৪.৪ প্রকদল্পর িাঠসংগঠক ইউমনয়ন পমরিদের সাধারে িথ্যামে চিল্পেষণ ও ইউমনয়ন পর্ যাদয় কি যরি কৃমি 

েপ্তদরর কি যকিযা, স্থানীয় বাজার কমিটি ও স্থানীয় গণ্যিান্য বনর্তবৃদের সাদর্ আদলাচনা ও পরািে য 

কদর িদথ্যর (মবদেিিঃ অপ্রধান েস্য উৎপােনমর্মিক কৃমি িদথ্যর) র্র্ার্ যিা মনমিি করদবন। 

সাংমিি ইউআরচিও জমরদপর প্রাপ্ত িদথ্যর (মবদেিি: েস্য উৎপােন মর্মিক কৃমিজ িথ্য) র্র্ার্ যিা 

র্াচাই করদবন। 

 

৪.৫ প্রকদল্পর িাঠসংগঠক সাংগৃহীি িথ্যামে চিল্পেষণ কদর মনম্নরূপ িথ্য সাংবমলি একটি িামলকা 

উপদজলা পল্লী উন্নয়ন অমফসার বরাবদর োমখল করদবন।  
 

(ক) জমির িামলকানাঃ  
১। র্াদের বকান চািদর্াগ্য জমি ত্ত্বনই বর্িন-বগ যাচামি, কৃচষ শ্রমিক ও ভূমিহীন 
২। র্াদের ০.১০-০.৫০ একর পর্ যি জমি আদে (েমরদ্র্ চামি) 
৩। র্াদের ০.৫১-১.২৫ একর জমি আদে (ক্ষুদ্র্ চামি) 
৪। র্াদের ১.২৬-২.০০ একর জমি আদে (প্রামিক চামি)। 

 

(খ) অপ্রধান েস্য উৎপােনঃ  
১। অপ্রধান েস্য উৎপােদনর আগ্রহ আদে মকন্তু চািদর্াগ্য জমি নাই।  
২। আগ্রহ ও জমি রদয়দে।  

  

৪.৬ উপযু যি প্রমিদবেন প্রামপ্তর পর উপদজলা পল্লী উন্নয়ন অমফসার সাংমিি কৃমি মবর্াদগর প্রমিমনমধ সহ 

নমুনা মর্মিক কদয়কটি এলাকা সদরজমিন পমরেে যন করদবন। 
  
৪.৭ উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কি যকিযা কৃমি মবর্াগ এবাং মবএমর্মস’র সাংদগ আদলাচনা কদর অর্ীষ্ঠ 

জনদগাষ্ঠীর িামলকা সনাি ও চূড়াি করদবন এিং চনজ দপ্তল্পর সংরক্ষণ করদবন।  
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৫ি পমরদেে  
 

 

৫.  েলগঠন, েল পমরচালনা ও ব্যবস্থাপনা  

 

৫.১.  জচরল্পপ প্রাপ্ত িল্পের উপর চ চি কল্পর অর্ীষ্ঠ জনদগাষ্ঠীর পুরুি ও িমহলাদের সিন্বদয় েল গঠন করা 

হদব। প্রকদল্পর িাঠসংগঠক েলগঠদনর প্রার্মিক োময়ত্ব পালন করদবন। 

 

৫.২ েলগঠদনর প্রার্মিক বকৌেল হদব- 

 -   গ্রাি, পাড়া বা িহল্লা মর্মিক েলগঠন করা হদব।  

- আগ্রহী ব্যমিদের নাি েদল আওিাভূি হদব।  

- বগ যাচামি, কৃমি শ্রচিক, ভূমিহীন এবাং অল্প জমির িামলকদের অগ্রামধকার প্রোন করা হদব।  

- েদলর সদস্য হওয়ার জন্য আদবেন ফরি (পমরমেি-৮) পূরণ করল্পি িল্পি। 

 

৫.৩ েলগঠদনর বর্ সিস্ত নীমি অনুসরে করা হদব িা হদেঃ 

 -    অন্য বকাদনা একইরূপ প্রকল্প/কি যসূমচর সাংদগ জমড়ি নয়।   

- বয়স ১৮ বের 55 eQi ch©šÍ   

- স্থায়ীর্াদব বসবাসকারী (র্ার িসিবামড় আদে) 

- এক পমরবার বর্দক ০১(এক) জন (খানা প্রধান) 

- েদলর সেস্য সাংখ্যা 3০-4০ জন (M‡o 35 Rb) 

- কৃিক হদল পুরুি বা িমহলা অমর্ন্নর্াদব সেস্য হদি পারদব 

- েদলর অর্যিদর ৫ জন সেস্য মনদয় দল পচরিালনা কচিটি গঠন করল্পি িল্পি। 

- পুরুি বা িমহলা একত্ত্বত্র বা পৃর্ক েল গঠন করা  াল্পি।   

 

৫.৪ েল গঠদনর সাাংগঠমনক সর্ায় মনম্নবমে যি মবিদয় মসদ্ধাি গৃহীি হদব র্া সাংগঠমনক সর্ার বরজুদলেদন 

উদল্লখ র্াকদব (নমুনা পমরমেি-৯): 

 -    েদলর নাি ও কার্ য সীিানা  

- েদলর সেস্য ও সেস্যার িামলকা চূড়ািকরে  

- েদলর পচরিালনা কচিটি গঠন 

- সিয় আোয়, জিা, সাংরযে, আমর্ যক বলনদেন 

- পমরচালনা মনয়ি-নীমি 

 

৫.৫ েদলর স্বীকৃমি প্রোনঃ 

 েল গঠদনর িামরখ হদি ৪ সপ্তাহ পর্ যদবযদে রাখদি হদব। কাজকি য সদিািজনক হদল েলদক 

আনুষ্ঠামনক স্বীকৃমি প্রোন করা হদব। উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কি যকিযা/সিকারী পল্লী উন্নয়ন কি মকিমা 

েদলর কার্ যিি পমরেে যন কদর (পচরদি মণ প্রচিল্পিদল্পনর নমুনা: পচরচিষ্ট-১০) সিি হদল এই স্বীকৃমি 

প্রোন করদবন (মনধ যামরি ফরি: পমরমেি-১১) ।   
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৫.৬ েদলর ব্যবস্থাপনাঃ  
১। েদলর সাাংগঠমনক সর্ায় ৫ সেস্য মবমেি কমিটি গঠিি হদব। কমিটির গঠন কাঠাদিা মনম্নরূপঃ 

(ক) সর্াপমি 
(খ) সহসর্াপমি 
(গ) ম্যাল্পনজার  

(ঘ) আেে য কৃিক  
(ঙ) বকািাধ্যয   

২। কমিটির বিয়াে হদব ২ বের। 
৩। পরবিীদি সেস্যদের সম্মমিিদি ব্যবস্থাপনা পমরিে গঠিি হদব।  
৪। প্রকদল্পর িাঠসংগঠক দল গঠন ও ব্যিস্থাপনাল্পি সহায়িা করদবন। 
৫। েদলর ব্যবস্থাপনা পমরিদের কাজ হদব প্রকদল্পর কার্ যিি বাস্তবায়ন, েদলর মহসাব মনকাে সাংরযে, 

বলনদেনসহ সর্ানুষ্ঠান করা এবাং প্রকদল্পর কর্তযপয প্রেি অন্য বকান োময়ত্ব পালন। প্রকদল্পর 

িাঠসংগঠক েদলর কি যকান্ড িত্ত্বাবধান এবাং িোরমক করদবন।  
 

৫.৭ েদলর কার্ যিিঃ 
 প্রকদল্পর আওিায় একটি েল মনম্নবমে যি কার্ যিি পমরচালনা করদবঃ   

- েদলর সর্া সহ সকল েলীয় কার্ যিদি অাংেগ্রহে করা 
- মনয়মিি সিয় আিানি জিা বেয়া 
- অপ্রধান েস্য প্রকদল্পর সকল প্রমেযে সি অন্যান্য কি মকাল্পে অাংে গ্রহে করা 
- প্রমেযে অমজযি মবিয় বাস্তবায়দন আগ্রিী হওয়া 
- অপ্রধান েস্য উৎপােদন মবমর্ন্ন উপকরে সাংগ্রহ ও িা উৎপােদনর কাদজ ব্যবহাদর আগ্রহী হওয়া 
- ঋেসহ সকল উপকরে সঠিকর্াদব ব্যবহার ও বফরি প্রোন 
- েদলর ও প্রকদল্পর র্াবিীয় মনয়িনীমি র্র্ার্র্র্াদব পালন করা 
- প্রকদল্পর মনদে যেনা অনুসাদর সঠিকর্াদব সকল োময়ত্ব পালন করা।   

 

৫.৮ সেস্যদের োময়ত্ব কিযব্যঃ 
 - েদলর ব্যবস্থাপনা পমরিদের মসদ্ধাি বাস্তবায়ন করা  

- সঠিক সিদয় সঠিক উদদ্যাগ গ্রহে (প্রকদল্পর পরািে য অনুসাদর) 
- প্রমেযদে অাংেগ্রহে করা 
- প্রকদল্পর কার্ যিি বাস্তবায়দন িৎপর র্াকা 
- মনয়মিি সিয় জিা োন ও সর্ায় অাংেগ্রহে করা 
- গৃহীি ঋদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সিয়িি পমরদোধ। 

 
৫.৯      েল গঠদনর েিযাবমল  

১।  সাধারের্াদব একটি গ্রাদি একটি েল সাংগঠিি হদব। িদব গ্রাদির এলাকা বড় হদল পাড়া বা 

িহল্লামর্মিক সল্পি মাচ্চ দুইটি েল গঠন করা র্াদব। 
২। মনমে যি গ্রাদির এলাকার িদধ্য বসবাসরি স্থায়ী বামসো এই েদলর সেস্য হদি পারদবন। 
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৩। সাধারের্াদব ক্ষুদ্র্ বা প্রামিক চামি এই েদলর সেস্য হদি পারদবন, িদব অপ্রধান েস্য 

উৎপােদন জমির ব্যবস্থা র্াকদল অর্ যাৎ বগ যাচামি ও কৃমি শ্রমিকও েদলর সেস্য হদি 

পারদবন। 
৪। গঠিি েল অনানুষ্ঠামনক প্রকৃমির হদব। িল্পি স্বীকৃচি নম্বর থাকল্পি িল্পি। 
৫। একই েদল পুরুি মকাংবা িমহলা (পমরবার প্রধান) েদলর সেস্য হদি পারদবন।  
৬।  মনয়মিি চিি টাকা সাপ্তামহক সিয় আিানি দ্বারা েদলর মনজস্ব পু ুঁমজ গঠিি হদব। 
৭। একটি েদল নুযনিি ৩০-৪০ (গল্পড় ৩৫) জন সেস্য অিভূ যি করা র্াদব। 
৮। প্রকল্প কর্তযক মনধ যামরি মনয়ি শাংখলা, মনদে যেনা বা উপদেে এবাং িত্ত্বাবধাদনর িাধ্যদি েল 

পমরচামলি হদব। 
৯।  গ্রাদির বা িহল্লা বা পাড়ার নািানুসাদর েদলর নাি মনধ যারে হদব।  
১০।  উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কি যকিযা এই সকল েদলর উপর সকল প্রকার প্রোসমনক যিিা 

প্রদয়াগ করদবন। 
১১। েদলর জন্য মনধ যামরি ত্ত্বরচজস্টার ও খািাপত্রাচদ সাংরযে ও ব্যবহার করা। 
১২। দল্পলর সদস্যগণল্পক প্রকদল্পর অপ্রধান েস্য মবদেিজ্ঞদের পরািে য অনুসরদে কি যগ্রহদে উদদ্যাগী 

হদি হদব। 
১৩। েদলর কার্ যিি সদিািজনক না হদল প্রকল্প কর্তযপয েল বামিদলর যিিা সাংরযে করদবন।   
 
 

৬ষ্ঠ পমরদেে  
 

পু ুঁমজ গঠন  
 
৬.  প্রকদল্পর কি যকাত্ত্বের অন্যিি একটি উপাোন হদে েদলর সেস্যগদের ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ সিয় জিার িাধ্যদি 

মনজস্ব পু ুঁমজগঠন।  
এই প্রদচিায় মনম্নরূপ পেদযপ গ্রহে করা র্াদব: 

৬.১ সপ্তাদহ কিপদয ২০ (চিি) টাকা কদর বাধ্যিামূলকর্াদব সিয় আিানি জিা করা। 
৬.২ এই সিয় েদলর সাপ্তামহক সর্ায় আোয় হদব, এ জন্য সেস্য মর্মিক পােবই ব্যবহৃি হদব। 
৬.৩ েদলর নাদি প্রকদল্পর উপদজলা েপ্তদর এই সিয় জিা হদব এবাং ব্যাাংক বরট অনুর্ায়ী সিত্ত্বয়র উপর 

সুে প্রোন করা হদব। 
৬.৪ সদল্পস্যর প্রদয়াজদন েদলর মসদ্ধাি অনুসাদর সঞ্চয়কৃি অথ ম উদিালন করা র্াদব। 
৬.৫ প্রদিযক সেস্য প্রমিটি ফসদলর বিৌসুদি প্রকদল্পর মসদ্ধাি অনুসাদর বিৌসুিী আিানি জিা করদবন।      
৬.৬ প্রকদল্পর িাঠসংগঠক েল হদি সিয় আোয় কদর উপদজলা েপ্তদর সাংমিি ব্যাাংক মহসাদব জিা 

মেদবন। 
৬.৭ িাঠসংগঠক প্রদিযক মিন িাস অির েল ও উপদজলা পর্ যাদয় সিয় জিার মস্থমি সিন্বয় কদর পরীযা 

করদবন। বকান গরমিল হদল িা িাৎযমেক মনরসদনর ব্যবস্থা মনদবন। 
৬.৮    প্রকল্প বিয়াে বেদি প্রকল্প চলিান না র্াকদল সাংমিি উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কি যকিযা প্রিাোমে 

সাংরযে সাদপদয সেস্যদের জিাকৃি সমুেয় সিয় বফরি মেত্ত্বি পারল্পি।   
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৭ি পমরদেে  
 

প্রমেযে কার্ যিি   
 

৭.  প্রকদল্পর আওিায় গঠিি েদলর সেস্যদেরদক অপ্রধান েস্য উৎপােন, সাংরযে, প্রমিয়াকরেসহ 

বাজারজািকরে বযে সৃমির জন্য প্রমেযে প্রোন প্রকদল্পর একটি গুরুত্বপূে য অনুসৃি উপাোন।  
 

৭.১ প্রকদল্পর প্রমেযে ব্যবস্থাপনার তবমেিযঃ 
 -   প্রমেযে প্রকল্প কি যকাদন্ডর অন্যিি একটি উপাদান।  

-   এ প্রমেযে েলদনিা, েদলর সেস্য ও প্রকদল্পর কি যকিযা-কি যচারীদের জন্য প্রদর্াজয।  
-   প্রমেযদের প্রধান উদেশ্য হদে প্রযুমিগি িথ্য আোন প্রোন, আধুমনক চািাবাে পদ্ধমি,    
    সঠিকিািায় সঠিক পদ্ধমিদি কৃমি উপকরে ব্যবহার, জ্ঞান, ধারো ও েযিা প্রোন এবাং  
    উদ্ধুদ্ধকরে। 

- উৎপামেি েস্য প্রমিয়াকরে ও বাজারজািকরে। 
- সঠিক মবপেন িথ্য ও বকৌেল। 
- আয় বৃমদ্ধ ও োমরদ্র্য মনরসন।  

 
 

৭.২ প্রকদল্পর আওিায় প্রধানি বর্ সকল প্রমেযদের ব্যবস্থা রদয়দেঃ 
  

ক্রঃ নং প্রমেযদের মবিয় 
(Topics of Training) 

প্রমেযে প্রোনকারী সাংস্থা 
(Training organization) 

১. অপ্রধান েস্য উৎপােদন 

প্রযুমিগি ধারো, হস্তাির 

সাংিাি জ্ঞান ও ধারো 

কৃমি সম্প্রসারে অমধেপ্তর, কৃচষ চিপণন 
অচধদপ্তর, কৃচষ গল্পিষনা প্রচিষ্ঠান, চিএচিচস ও 

মবআরমর্মব 
২. উৎপামেি েস্য সাংরযে মবএমর্মস, কৃমি মবর্াগ ও মবআরমর্মব 

৩. উৎপামেি েস্য প্রমিয়াকরে মবএমর্মস, কৃমি মবর্াগ ও মবআরমর্মব 

৪. উৎপামেি েস্য বাজারজািকরে কৃমি মবপেন অমধেপ্তর ও সিবায় বাজার 

কর্তযপয 

৫. উদ্ধ্বুদ্ধকরে কি যসূমচ প্রকল্প কর্তযপয 

৬. কি যচারীদের বিৌমলক প্রমেযে  প্রকল্প কর্তযপয 

   

এোড়াও বীজ উৎপােন, বীজ সাংরযে এবাং রযোদবযে ও সিমন্বি বপাকা-িাকড় েিন মবিদয় 

প্রমেযদের ব্যবস্থা এ প্রকদল্পর প্রমেযে কি যকাদন্ডর আওিায় রদয়দে।  
 

৭.৩ প্রকদল্পর প্রমেযে আদয়াজদন প্রকদল্পর িাঠসংগঠকবের করেীয়ঃ 
 -   েদলর সকদলর সাংদগ আদলাচনা কদর প্রকৃি প্রমেযোথী মনব যাচন।  

-   মবিয়মর্মিক বর্াগ্য ও আগ্রহী প্রমেযোর্ী মনব যাচন।  
-  প্রমেযে অমজযি জ্ঞান সঠিকর্াদব বাস্তবায়দনর জন্য িোরমক ও িত্ত্বাবধান।  
-  প্রমেযদের মবিয়বস্তু িাঠ পর্ যাদয় আদলাচনা কদর মনরূপন।  
-  ফদলাআপ কদর সঠিক প্রমেযোর্ী মনব যাচন।  
 

    মবঃদ্র্ঃ প্রমেযোর্ী মনব যাচদনর বযদে বগ যাচািী, কৃমি শ্রমিক, ভূমিহীন ও িমহলা সেস্যগে  
   অগ্রামধকার পাববন।  
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৮ি পমরদেে  
 

প্রেে যনী প্লট স্থাপন (অপ্রধান িস্য/ল্পেঁল্পিা কল্পপাষ্ট):    
 

 

৮.১ কৃিক মনব যাচনঃ 
 প্রকল্পল্পর কার্ যক্রল্পি অংিগ্রিল্পণ আগ্রহী িল্পি হদব।    

 বর্ সব কৃিক কৃমি কাদজর সাদর্ প্রিযযর্াদব জমড়ি এবাং র্াদের িাষ ন্ত্র, ক্ষুদ্র্ বসচ র্ন্ত্রপামি, বে 

বিমেন, চনজস্ব জচি, বসিমর্টা ইিযামে রদয়দে িাদেরদক অগ্রামধকার মর্মিদি মনব যাচন করা হদব। 

 নতুন প্রযুমি সম্পদকয সাংদবেনেীল ও আগ্রহী হদি হদব এবাং সুপামরেকৃি কলাদকৌেল পমরপূে যর্াদব 

প্রদয়াদগর ব্যাপাদর উৎসাহী হদি হদব। 

 সকল আর্ য-সািামজক স্তদরর প্রমিমনমধত্বকারী (িাঝারী, ক্ষুদ্র্, প্রামিক ও ভূমিহীন) কৃিকদের মনব যাচন 

করদি হদব।  

 তজব সার সাংরযে ও বসি বাড়ীদি েস্য উৎপােন প্রেে যনীর জন্য র্িদূর সম্ভব িমহলা চািীদক 

মনব যাচন করদি হদব।  
 

৮.২ প্রেে যনী প্লট মনব যাচদনর িানদে: 

 অপ্রধান ফসল উৎপাদল্পন উপল্প াগী ভূমির ধরে, িাটির উব যরােমি এবাং আবহাওয়াগি তবমেদিযর 

প্রমিমনমধত্বকারী। 

 উন্মুি এবাং সহদজই পামন বসচ ও মনষ্কােন করা র্ায়।  

 একই ফসল বা জাি অর্ যাৎ অমর্ন্ন প্রেে যনী বািযার জন্য ০.৭৫ মকঃমিঃ ব্যবধান বরদখ প্রেে যনী  স্থাপন 

করদি হদব।  

 প্রেে যনী প্লট মনব যাচদনর জন্য িসমজে, হাটবাজার, রাস্তাঘাট, ইউমনয়ন অমফস এর কাোকামে জায়গা 

অগ্রামধকার পাদব।  

 প্রেে যনী প্লট এিন জায়গায় হদি হদব বর্খাদন অপ্রধান েস্য উৎপােন ও বাজারজািকরে সহজির 

হদব। 

 বসচ সুমবধা আদে অর্বা ক্ষুদ্র্ বসচ র্ন্ত্র সম্প্রসারে করা র্াদব এিন জায়গায় প্রেে যনী এবাং অন্যান্য 

ফামি যাং মসদিি প্রেে যনীর জন্য স্থান মনব যাচন করদি হদব।  
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৮.৩ প্রেে যনী সাইনদবার্ য  

 প্রেে যনী বযদি বীজ বপদনর/ ত্ত্বেঁল্পিা কল্পপাষ্ট প্লট স্থাপল্পনর পরপরই এিন জায়গায় সাইনদবার্ য স্থাপন 

করদি হদব র্া সহদজই নজদর পদড়।  

 সাইন ববার্ য তেঘ য-প্রস্থ (৬৫ বসঃমিঃ x ৪৫ বসঃমিঃ) মবমেি হদব। সাইনদবার্ য বাঁে অর্বা কাদঠর 

খ ুঁটির সাদর্ েি কদর বসাদি হদব। সকল সাইন ববাদর্ যর আকার ও নকো মনদম্ন বেয়া হদলা- 
 সাইনদবার্ য নীল রাং এর হদব এবাং সাো অযদর মনদম্নাি কর্াগুদলা বলখা র্াকদব: 

প্রেে যনী প্লট 
ফসল্পলর নাি :  

জাি :  

বরাপদনর িাচরখ :  

কিমল্পনর (সম্ভাব্য) িাচরখ :  

বিৌসুি :  

কৃিদকর নাি :  

গ্রাি :  

ইউমনয়ন :  

োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্পের অপ্রধান েস্য উৎপােন 

ও বাজারজািকরে কি যসূমচ 

বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য 

উপদজলা---------------------------------বজলা:--------------------------------- 

 
 
 

 সাইনদবার্ য নীল রাং এর হদব এবাং সাো অযদর মনদম্নাি কর্াগুদলা বলখা র্াকদব: 
প্রেে যনী প্লট 

প্রেে যনীর নাি :  ত্ত্বেঁল্পিা কল্পপাষ্ট 

ত্ত্বেঁল্পিার সংখ্যা (িীজ) :  

স্থাপল্পনর িাচরখ :  

চরং/ পাল্পত্রর সংখ্যা :  

কৃিদকর নাি :  

গ্রাি :  

ইউমনয়ন :  

োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্পের অপ্রধান েস্য উৎপােন 

ও বাজারজািকরে কি যসূমচ 

বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য 

উপদজলা---------------------------------বজলা:--------------------------------- 

 
 



14 

 

 

৮.৪ প্রেে যনী প্লল্পটর আকার এিং নকিাঃ  
 

- প্রেে যনী বযদি আকার ও নকো মবআরমর্ব’র মনদে যে অনুর্ায়ী হদি হদব, িাঠসংগঠক বপদনর 

সিয় চামহো অনুর্ায়ী কামরগমর সহদর্ামগিা প্রোদনর জন্য উপমস্থি র্াকদবন।  

- খািার পদ্ধমির প্রেে যনী প্লটগুদলা কিপদয ৫(পাঁচ) েিক হদি হদব। প্রমি েদস্যর জন্য ফসল 

মবন্যাদস বমে যি চািাবাে কলাদকৌেল অনুসরে করদি হদব। মনব যামচি প্লটটিদক দু’র্াদগ র্াগ 

করদি হদব। এক অাংদে উন্নি চািাবাে পদ্ধমি এবাং অপর অাংদে কৃিদকর মনজস্ব প্রযুমি 

প্রেমে যি হদব। কৃিদকর মনজস্ব প্রযুমি প্লদটর আকার জমির প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী কি ববেী হদি 

পাদর।  

- প্রেে যনীর জন্য একজন কৃিদকর একটি প্লট মনব যাচন করদি হদব। এক দল্পলর একই কৃিদকর দু’টি 

প্রেে যনীপ্লট মনব যাচন করা র্াদব না। প্লদটর আকার (ফসল্পলর) ৫ েিক হদি ১০ েিক হদি পাদর।    

- ত্ত্বেঁল্পিা কল্পপাষ্ট স্থাপল্পনর জন্য  উঁচু এিং ছায়াযুি স্থান চনি মািন করল্পি িল্পি।  াল্পি চরং িা িাটির 

পাল্পত্র পাচন না উঠল্পি পাল্পর এিং চিঁপড়া িা উঁইল্পপাকা না লাল্পগ। 

- প্রচিটি প্রদি মনী প্লল্পটর জন্য ১ টি কল্পর কৃষক িাঠ চদিস করল্পি িল্পি। 

 

৮.৫ িথ্য সাংরযেঃ 
িাঠসংগঠকগে প্রেে যনী প্লদটর জন্য একটি বরমজস্টার বই বা েদক িথ্য সাংরযে করদবন এবাং িাদি 

উৎপােন ব্যবস্থাপনা, রযনাদবযে, সাংগ্রহ, ফলন এবাং ফসল সাংরযেসহ র্াবিীয় িথ্য এিনমক িাঠ 

মেবস ও প্রেে যনী সম্পদকয িথ্যামে ও ছচি সংরক্ষণ করদবন। 
 

৮.৬ উপকরে সরবরাহঃ 
বাাংলাদেে কৃমি উন্নয়ন কদপ যাদরেন এবাং বাাংলাদেে কৃমি গদবিো ইনমস্টটিউট বর্দক উন্নি জাদির 

বীজ এিং স্থানীয় চিলারল্পদর বর্দক সার সাংগ্রহ করদি হদব। চামহো বিািাদবক স্থানীয় মর্লারদের 

কাে বর্দক কীটনােক সাংগ্রহ করা র্াদব। বীদজর অাংকুদরােগি যিিা সম্পদকয মনমিি হদয় বীজ 

িয় মকাংবা বীদজর সরবরাহ গ্রহে করদবন। প্রেে যনীর প্রারমম্ভক খরচ প্রকল্প কর্তযক সরবরাহ করা হদব। 

এছাড়া ত্ত্বেঁল্পিা কল্পপাষ্ট প্রেে যনী প্লল্পটর জন্য ত্ত্বেঁল্পিা, চরং/ িাটির পাত্র এিং ত্ত্বসল্পির জন্য টিন ও 

িাঁি প্রকল্প কর্তমপক্ষ সরিরাি করল্পি। 
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৮.৭ কি যসূমচ িমনটমরাং 
 

প্রকল্প পমরচালক, উপপ্রকল্প পমরচালক, েস্য উৎপাদন মবদেিজ্ঞ, সহকারী পমরচালক, অপ্রধান েস্য 

মবদেিজ্ঞ, েস্য উন্নয়ন কি যকিযা এবাং মবআরমর্মব’র সাংমিি কি যকিযাগে মনয়মিির্াদব প্রদি মনী প্লট 

সপচকমি কার্ যিি িমনটর করদবন। এোড়া সাংমিি িন্ত্রোলয় মবএআরআই, মবএমর্মস, মর্এই’র 

কামরগরী মবদেিজ্ঞ েল প্রদিযক বজলায় প্রেে যনী কি যসূমচ মনরীযে করদবন। িমনটমরাং এর সিয় বর্ 

সব মবিয়গুদলার মেদক নজর মেদি হদব িা হদলাঃ 
- প্রেে যনী স্থাদনর উপদর্ামগিা; 

- কৃিক মনব যাচদনর র্র্ার্ যিা; 

- প্রেে যনীর রযনাদবযে, বর্িন আগাো েিন, কীটনােদকর ব্যবহার ইিযামে; 

- পাদের িাদঠ জন্মাদনা েদস্যর সাদর্ প্রেেনী প্লদটর তুলনা; 

- প্রেে যনীর সামব যক অবস্থা এিং 

- প্রেে যনী সাইনদবাদর্ যর আকার  ও অবস্থান।  

- এলাকার কৃষকগণ কিটুক উদ্বুদ্ধ িল্পেন। 
 

৮.৮ খািার পদ্ধমি প্রেে যনীর মূল্যায়ন এবাং প্রর্াব র্াচাই: 
সাংমিি িন্ত্রোলয় মবআরমর্মব’র সদর দপ্তর, বজলা এবাং উপল্পজলা পর্ যাদয়র কি যকিযা, েস্য উন্নয়ন 

কি যকিযাগে ও অপ্রধান েস্য মবদেিজ্ঞ প্রেে যনী কৃিক এবাং এলাকার অন্যান্য কৃিক কিটুকু উন্নি 

প্রযুমি গ্রহে কদরদেন িার মূল্যায়ন করদবন। 
 

এই কি যসূমচর প্রর্াব র্াচাইদয়র জন্য মনম্নবমন যি মবিয়গুদলা সহায়ক হদি পাদর  
 প্রেমে যি প্রযুমির লার্জনকিা এবাং ফলন বৃমদ্ধ সম্পদকয প্রেে যনী কৃিদকর িিািি  

 প্রযুমির র্র্ার্ যিা (কৃমিিামত্বক ও অর্ যননমিক) 

 পরবিী বেদরর চািাবাে পমরকল্পনায় নতুন উৎপােন প্রযুমি গ্রহদন কৃিক কিটা আগ্রহী? 

 প্রেে যনীর পাদের িাঠগুল্পলার েদস্যর মনমবড়িা কিটুকু ববদড়দে? 

 পােযবিী এলাকার কৃিকগে মনজস্ব উদদ্যাদগ প্রযুমি গ্রহে কদরদেন মক? 

 কৃিকদের িাদঝ প্রেমে যি ফসদলর বীদজর চামহো ববদড়দে মক? 

 প্রেমে যি ফসদলর আওিায় জমির পমরিাে ববদড়দে মক? 

  াচি ম কল্পপাষ্ট প্রেে যনী স্থাপল্পনর িাধ্যল্পি কৃষল্পকর আগ্রি ত্ত্বিল্পড়ল্পছ চক? 

 অপ্রধান িস্য উৎপাদন িাড়ল্পছ চকনা? 

 উপকারল্প াগীল্পদর জীিনিাল্পনর ইচিিািক পচরিিমন িল্পে চকনা? 
 

৮.৯ িথ্য সাংগ্রদহর েক: 
প্রেে যনীর মবস্তামরি িথ্য সাংগ্রদহর জন্য েস্য উৎপােন প্রযুমি মনম্নবমে যি েক অনুসাদর উি িদথ্যর 

সারাাংে তিমর করদি হদব। 
 

১। কৃিদকর পমরমচমি 
ক) নাি: 
খ) দল্পলর নাি: 

গ) মনবন্ধীকরে িামলকায় িমিক নম্বর: 

ঘ) গ্রাি: 

ঙ) উপল্পজলা এবাং 

ি) ত্ত্বজলা: 
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২। প্রেে যনী বযদির উন্নি ও কৃিদকর প্রযুমির তুলনামূলক চিত্র: 
 

িঃনাং কৃমি কাদজর িে  উন্নি প্রযুমি কৃিদকর প্রযুমি 
১ ২ ৩ ৪ 
১। েদস্যর নাি   

২। জাি   

৩। বপন/দরাপদের িামরখ   

৪। ফসল বিালার বা কিযদনর িামরখ   

৫। উৎপােন খরচ(টাকা/একর) 

- িানব শ্রি 
- জমি তিরী 
- বপন/দরাপে 
- পমরচর্ যা 
- বসচ 
- কিযন ও পমরবহন 
- লাঙ্গল/িাষ ন্ত্র 

- উপকরেঃ 
             বীজ--------------------- 
             সার--------------------- 
             বালাই নােক------------ 
- পমরবহন 

  

৬। বিাট খরচ (টাকা/একর)   

৭। েদস্যর ফলন (দকমজ/একর)   

৮। উপজাদির ফলন(দকমজ/একর)   

৯। একক প্রমি মূল্য(টাকা/একর)   

১০। বিাট আয় (েস্য + উপজাি)   

১১। বিাট ব্যয়   

১২। মুনাফা (দিাট আয় – বিাট ব্যয়)   
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৯ি পমরদেে  
 

পমরবীযে    
 
৯.  িাঠসংগঠল্পকর উপর প্রকদল্পর কার্ যিদির অগ্রগমির (সিয় মর্মিক) িথ্য সাংরযে এবাং প্রোদনর 

োময়ত্ব প্রার্মিকর্াদব ন্যস্ত র্াকদব।  

 

৯.১ পমরবীযে কার্ যক্রি: 
 -   প্রকদল্পর িামসক অগ্রগমি প্রেয়ন ও বপ্ররে; 

-   প্রকল্প সের েপ্তদর প্রেি অগ্রগমি প্রমিদবেন ‘ছক অনুসাদর’ িথ্য বপ্ররে এিং 

-  মনধ যামরি সিদয়র িদধ্য উপদজলা হদি বজলায় এবাং বজলা হদি সের েপ্তদর প্রমিদবেন বপ্ররে     

    করদি হদব।   

 

৯.২ প্রকল্প কর্তযক বপ্রমরি পমরবীযদের ‘েক’ অনুসরে করদি হদব (পমরমেি-১২) 
 মনম্নবমে যি পমরবীযে পদ্ধমি অনুসরে করা হদব-    

(ক) মবআরমর্মব’র মনধ যামরি েক এবাং সিদয় সিদয় সরকামর মনদে যেনা অনুসাদর ত্ত্বপ্রচরি িোচদ 

(খ) প্রমিদবেন বপ্ররদের সিয়কালঃ 
িাদসর ১ িামরখ হদি ৩০/৩১ িামরখ পর্ যি িামসক বিয়াে গণ্য হদব। চনধ মাচরি ছল্পক প্রচিল্পিদন 

উপদজলা হদি বজলা পর্ যাদয় ১(এক) কমপ বপ্রমরি হদব। মবআরমর্মব’র বজলা দপ্তরল্পক উপদজলা িল্পি 
প্রাপ্ত িথ্য সিন্বয় কদর প্রকল্প সের েপ্তদর বপ্ররে করদি হদব। সাংমিি  উপদজলা হদি ৩ িামরদখর 

িদধ্য বজলা েপ্তদর এিং ৫ িামরদখর িদধ্য প্রকল্প সদরেপ্তদর িথ্য বপ্ররে মনমিি করদি হদব। 
 
মবঃদ্র্ঃ উপদজলা েপ্তর হদি প্রাপ্ত অগ্রগমি প্রমিদবেন বজলা েপ্তর মনমবড়র্াদব মূল্যায়ন করদবন  

এবাং র্র্ার্র্ িটি মবচুযমি সাংদোধদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা মনদবন। বর্ সকল মবিয় প্রকল্প 

েপ্তদরর নজদর আনা প্রদয়াজন িা প্রকল্প েপ্তরদক মলমখি আকাদর জ্ঞাি করদি হদব। 
 
 

 ১০ি পমরদেে  
 

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা   
 
১০.  প্রকল্পল্পর সদর দপ্তর িল্পি ঢাকায় চিআরচিচি প্রধান কা মালল্পয়। প্রকল্প বাস্তবায়দনর োময়দত্ব প্রকল্প 

পমরচালক ছাড়াও ১ জন উপপ্রকল্প পমরচালক, ১ জন িস্য উৎপাদন চিল্পিষÁ, ৪ জন সহকারী 

পমরচালক, ১ জন সিকারী ত্ত্বপ্রাগ্রািার, ১ জন মহসাবরযণ কি যকিযা সহ ৪ জন অন্যান্য কি যচারী 

প্রকল্প কাল্পজ সহায়িা করদবন। প্রকল্প পমরচালক কি যসূমচ বাস্তবায়দন সদর দপ্তর ও িাঠ পর্ যাদয়র 

কি যকিযা ও কি যচারীদের প্রদয়াজনীয় মনদে যেনা ও সহদর্ামগিা প্রোন করদবন। মবআরমর্মব’র ২৫৬টি 

উপদজলার পল্লী উন্নয়ন কি যকিযা, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কি যকিযা, চিসািরক্ষক এিং িাঠ পর্ যাদয়র 

কি যচারীগে কি যসূমচ বাস্তায়দন িাদক সহায়িা করদবন। বজলা পর্ যাদয় মবআরমর্মব’র উপপমরচালক 

কার্ যিি বাস্তবায়ন িোরক করদবন। বজলা েপ্তদর প্রকদল্পর অধীদন কি যরি কি যকিযা ও কি যচারীগে 

িাঁদক প্রদয়াজনীয় সহায়িা োন করদবন। উপদজলা পর্ যাদয় প্রকল্প েপ্তর উপদজলা পল্লী র্বদন স্থামপি 
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হদব। উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কি যকিযার সামব যক োময়দত্ব উপদজলা পর্ যাদয় প্রকদল্পর কার্ যিি বাস্তবাময়ি 

হদব। উপদজলা পর্ যাদয় পল্লী উন্নয়ন কি যকিযা ও চিসািরক্ষক প্রকদল্পর মহসাব মলখন ও সাংরযে 

করদবন। প্রকদল্পর কার্ যিি সুষু্ঠর্াদব বাস্তবায়ন, প্রদয়াজনীয় ও যুদগাপদর্াগী নীমিিালা প্রেয়ন এবাং 

কার্ যিি পর্ যাদলাচনা, পমরবীযে এবাং সিন্বদয়র জন্য জািীয়, বজলা এবাং উপদজলা  পর্ যাদয় মবমর্ন্ন 

কমিটি রদয়দে। র্া প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বলয়ভূি।  
 
১০.১  প্রকল্প মস্টয়ামরাং কমিটি (মপএসমস) গঠন ও কি যপমরমধ: 

 

পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় মবর্াদগর সমচদবর সর্াপমিদত্ব জািীয় পর্ যাদয় মবমর্ন্ন িন্ত্রনালয়/মবর্াগ/সাংস্থার 

প্রমিমনমধর সিন্বদয় একটি মস্টয়ামরাং কমিটি (মপএসমস) গঠন করা িল্পয়ল্পছ। প্রকল্প মস্টয়ামরাং কমিটির গঠন 

কাঠাদিা ও কার্ যপমরমধ মনম্নরুপ: 

 

০১ সমচব, পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় মবর্াগ সর্াপমি 

০২ িহাপমরচালক, বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য (মবআরমর্মব) সেস্য 

০৩ যুগ্ন-সমচব (পমরকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় মবর্াগ সেস্য 

০৪ প্রমিমনমধ, পল্লী প্রমিষ্ঠান উইাং, কৃমি, পামন সম্পে ও পল্লী প্রমিষ্ঠান মবর্াগ, 

পমরকল্পনা কমিেন 

সেস্য 

০৫ প্রমিমনমধ, আইএিইমর্, পমরকল্পনা িন্ত্রোলয়  সেস্য 

০৬ প্রমিমনমধ, কার্ যিি মবর্াগ, পমরকল্পনা কমিেন সেস্য 

০৭ প্রমিমনমধ, অর্ য মবর্াগ, অর্ য িন্ত্রোলয় সেস্য 

০৮ প্রমিমনমধ, এনইমস-একদনক ও সিন্বয় অনুমবর্াগ, পমরকল্পনা মবর্াগ   সেস্য 

০৯ প্রমিমনমধ, কৃমি সম্প্রসারে অমধেপ্তর সেস্য 

১০ উপপ্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় মবর্াগ সেস্য 

১১ পমরচালক (পমরকল্পনা), মবআরমর্মব, ঢাকা সেস্য 

১২ প্রকল্প পমরচালক, োমরদ্র্য মবদিাচদের লদযয ‘পুমি সমৃদ্ধ উচ্চমূদল্যর অপ্রধান েস্য 

উৎপােন ও বাজারজািকরে কি যসূমচ’ 

সেস্য 

১৩ মসমনয়র সহকারী প্রধান (সাংমিি োখা), পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় মবর্াগ সেস্য সমচব 

 

কমিটির কার্ যপমরমধ: 

1) প্রকদল্পর অগ্রগমি পর্ যাদলাচনা; 

2) প্রকদল্পর কার্ যিি বাস্তবায়ন কাদল বকান সিস্যার সম্মুখীন হদল সিস্যা এবাং প্রকল্প বাস্তবায়দন 

সীিাবদ্ধিা সনািকরে ও িা িাৎযমনকর্াদব সিাধান করা; 

3) প্রকল্প পমরচালনার জন্য কাঠাদিাগি বকৌেল তিরী ও মনদে যেনা প্রোন। 

4) প্রকল্প বাস্তবায়দন বর্ বকান মবিদয় সুপামরে করদব।  

5) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবিী প্রকল্প বটকসই করদি প্রদয়াজনীয় মেক মনদে যেনামূলক সুপামরে করদব। 

6) কমিটি প্রমি বের একবার অর্বা প্রদয়াজদন একামধকবার সর্ার আহবান করদব। 

7) কমিটি প্রদয়াজদন বর্ বকান সেস্যদক বকা-অপট করদি পারদব।  
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১০.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (মপআইমস) গঠন ও কি যপমরমধ: 

প্রকদল্পর তেননমেন কি যকান্ড সুষু্ঠর্াদব বাস্তবায়ন, সিন্বয় ও িোরমকর জন্য বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য এর 

িহাপমরচালদকর সর্াপমিদত্ব মনম্নরুপর্াদব একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (মপআইমস) গঠন করা িল্পয়ল্পছ। 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (মপআইমস) এর গঠন কাঠাদিা ও কার্ যপমরমধ মনম্নরুপ:  

 

০১ িহাপমরচালক, বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য (মবআরমর্মব), ঢাকা সর্াপমি 

০২ প্রকল্প পমরচালক, োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয পুমি সমৃদ্ধ উচ্চমূদল্যর অপ্রধান 

েস্য উৎপােন ও বাজারজািকরে কি যসূমচ। 

সেস্য 

০৩ মসমনয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সাংমিি োখা), পল্লী উন্নয়ন ও 

সিবায় মবর্াগ মবর্াগ 

সেস্য 

০৪ প্রমিমনমধ, পল্লী প্রমিষ্ঠান উইাং, কৃমি, পামন সম্পে ও পল্লী প্রমিষ্ঠান মবর্াগ, 

পমরকল্পনা কমিেন 

সেস্য 

০৫ প্রমিমনমধ, আইএিইমর্, পমরকল্পনা িন্ত্রোলয় সেস্য 

০৬ প্রমিমনমধ, কার্ যিি মবর্াগ, পমরকল্পনা কমিেন সেস্য 

০৭ প্রমিমনমধ, কৃমি সম্প্রসারে অমধেপ্তর সেস্য 

০৮ প্রমিমনমধ, বাাংলাদেে কৃমি গদবিো কাউমিল  সেস্য 

০৯ প্রমিমনমধ,বাাংলাদেে কৃমি উন্নয়ন কদপ যাদরেন (মবএমর্মস) সেস্য 

১০ প্রমিমনমধ, কৃমি মবপেন অমধেপ্তর সেস্য 

১১ প্রমিমনমধ, অর্ য মবর্াগ, অর্ য িন্ত্রোলয় সেস্য 

১২ প্রমিমনমধ, এনইমস-একদনক ও সিন্বয় অনুমবর্াগ, পমরকল্পনা মবর্াগ   সেস্য 

১৩ উপপমরচালক (পমরকল্পনা), মবআরমর্মব, ঢাকা সেস্য সমচব 

  

কমিটির কি য পমরমধ ও োময়ত্বাবলীঃ  

০১)  প্রকদল্পর কার্ যিদির লযযিাো মনধ যারে 

০২) প্রকল্প বাস্তবায়দন সিস্যা মচমিিকরে এবাং বসগুমল সিাধাদনর প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহন       

           করদব। 

০৩) বর্ বকান সিস্যা মনদয় আদলাচনা এবাং িা সিাধাদনর সুপামরে প্রোন। 

০৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রমি চার িাস পরপর অর্বা র্খন প্রদয়াজন হদব িখন সর্ার 

আদয়াজন করদব। 

০৫) কমিটি প্রদয়াজদন বর্ বকান সেস্যদক বকা-অপট করদি পারদব।  
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১০.৩ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগমি পর্ যদবযে কমিটি (মপএিমস) গঠন ও কার্ যপমরমধ: 

প্রকদল্পর িাঠ পর্ যাদয়র বাস্তবায়ন অগ্রগমি পর্ যদবযে এর লদযয পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় মবর্াদগর সমচদবর 

প্রমিমনমধর সিন্বদয় মনম্নবমে যির্াদব ০৬ সেস্য মবমেি এ কমিটি গঠন করা িল্পয়ল্পছ। কমিটির কাঠাদিা ও 

কার্ যপমরমধ মনম্নরুপ:  

০১ সমচদবর প্রমিমনমধ, পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় মবর্াগ সর্াপমি 

০২ উপপমরচালক (পমরকল্পনা), মবআরমর্মব, ঢাকা সেস্য 

০৩ উপপ্রধান (পমরকল্পনা), পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় মবর্াগ সেস্য 

০৪ প্রমিমনমধ (পল্লী প্রমিষ্ঠান উইাং), পমরকল্পনা িন্ত্রোলয় সেস্য 

০৫ মসমনয়র সহকারী প্রধান (সাংমিি োখা), পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় মবর্াগ সেস্য 

০৬ প্রকল্প পমরচালক, োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয ‘‘পুমি সমৃদ্ধ উচ্চমূদল্যর অপ্রধান েস্য 

উৎপােন ও বাজারজািকরে কি যসূমচ’’। 

সেস্য সমচব 

         

কার্ যপমরমধ ও োময়ত্বাবলীঃ  

০১)  প্রকল্প এলাকার িাঠ পর্ যাদয় প্রকল্প কি যকান্ড পর্ যদবযে। 

০২)  এ কমিটি িাঠ পমরেে যদনর িাধ্যদি বেদর কিপদয দুইবার িাদঠর  কার্ যিি পমরেে যন করদব এবাং 

পমরেে যন প্রমিদবেন প্রোন করদব। 

০৩)  এ িমনটমরাং টিদির জন্য প্রদয়াজনীয় সম্মানী ও ব্যয় সাংমিি প্রকল্প বরাে হদি মনব যাহ হদব। 

০৪) প্রদয়াজদন কমিটিদি বর্ বকান সেস্যদক বকা-অপট করা র্াদব।  

 

১০.৪ প্রকদল্পর বজলা সিন্বয় কমিটি ও কার্ যপমরমধ 

প্রকল্প কার্ যিি সুষ্ঠুর্াদব বাস্তবায়ন ত্বরামন্বি করদি বজলা পর্ যাদয় মনম্নরুপর্াদব একটি বজলা সিন্বয় কমিটি 

গঠন করা িল্পয়ল্পছ। 

০১ বজলা প্রোসক সর্াপমি 

০২ উপপমরচালক, কৃমি সম্প্রসারে অমধেপ্তর সেস্য 

০৩ উপপমরচালক, সিাজদসবা অমধেপ্তর সেস্য 

০৪ উপপমরচালক, বজলা বাজারজািকরে  কি যকিযা, কৃমি মবপনে অমধেপ্তর সেস্য 

০৫ বজলা িমহলা মবিয়ক কি যকিযা সেস্য 

০৬ প্রমিমনমধ, বাাংলাদেে কৃমি উন্নয়ন কদপ যাদরেন (মবএমর্মস) সেস্য 

০৭ উপপমরচালক, মবআরমর্মব সেস্য সমচব 
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কার্ যপমরমধ ও োময়ত্বাবলীঃ  

০১)  কমিটি বজলাধীন অিভ যি উপদজলা সমূদহ কি যসূমচর অগ্রগমি মনমিিকরে, কাদজর অগ্রগমি 

পর্ যাদলাচনা এবাং বাস্তবায়ন কাজ িোরমক করদব। 

০২)  প্রকদল্পর সের েপ্তদরর পমলমস বিািাদবক বজলা এবাং উপদজলার সিন্বয় সাধন এবাং প্রদয়াজনীয় 

পেদযপ গ্রহন করদব। 

০৩) বজলা পর্ যাদয় বীজ িয় ও মবিরে সাংিাি মবিদয় িয় কমিটিদক প্রদয়াজনীয় সহায়িা প্রোন করদব। 

০৪)  কমিটি প্রমি দুই িাদস একবার সর্া আহবান করদব। 

 

 

১০.৫ প্রকদল্পর উপদজলা সিন্বয় কমিটির গঠন ও কার্ যপমরমধ:  

 

প্রকল্প সুষু্ঠ ও সিয়িি বাস্তবায়দনর জন্য উপদজলা পর্ যাদয় মনম্নরুপ একটি উপদজলা সিন্বয় কমিটি গঠন করা 

িল্পয়ল্পছ: 

 

০১ উপদজলা বচয়ারম্যান উপদেিা 

০২ উপদজলা মনব যাহী কি যকিযা সর্াপমি 

০৩ উপদজলা কৃমি কি যকিযা সেস্য 

০৪ উপদজলা যুব উন্নয়ন কি যকিযা সেস্য 

০৫ বচয়ারম্যান, ইউমসমসএ মলঃ, মবআরমর্মব সেস্য 

০৬ র্ানার র্ারপ্রাপ্ত কি যকিযা সেস্য 

০৭ বীজ ও সার মবপেন প্রমিমনমধ (স্থানীয়) সেস্য 

০৮ উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কি যকিযা সেস্য সমচব 

 

     

    কার্ যপমরমধ ও োময়ত্বাবলীঃ  

 

০১) উপদজলা পর্ যাদয় কি যসূমচ বাস্তবায়ন, অগ্রগমি পর্ যাদলাচনা ও কার্ যিি িোরমক করদব। 

০২) সিন্বয়সাধন, সিস্যা মচমিিকরে ও স্থানীয় পর্ যাদয় সিাধাদনর পন্থা মনরুপে এবাং প্রদয়াজনীয়        

          বযদে উদ্ধযিন কমিটি ও কর্তযপযদকর  সাদর্ বর্াগাদর্াগ রযা করদব। 

০৩)   কমিটি  প্রমি চিন িাদস একবার সর্া আহবান করদব। 

০৪) উপল্পজলা প মাল্পয় প্রদে যেী প্লট স্থাপন ও বীজ মবিরে অগ্রগমি পর্ যাদলাচনা ও কার্ যিি িোরমক     

          করদব। 

০৫)  প্রকল্প বাস্তবায়দনর সুমবধাদর্ য প্রদয়াজদন জরুরী সর্ার আহবান করদব। 
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একােে পমরদেে  
 

মহসাব রযে পদ্ধমি  
 

১১। প্রকদল্পর মহসাব সুষ্ঠুর্াদব সাংরযদের জন্য মনম্নবমে যি মবিয়গুদলা অনুসরে করা প্রদয়াজন: 
 

   ক) আয় ও ব্যদয়র মহসাব সদর দপ্তল্পরর চনল্পদ মিনানুসাল্পর সংরক্ষণ করল্পি হদব 
   খ)  প্রকদল্পর মহসাব মনয়মিির্াদব প্রেয়ন ও সাংরযে করদি হদব। এোড়া িামসক, তেিামসক, িান্মামসক 

এবাং বামি যক মহসাব প্রমিদবেন তিরী কদর বজলা েপ্তদরর িাধ্যদি প্রকল্প সের েপ্তদর বপ্ররে করদি 

হদব।  
  গ)  সরকামর মবমধ মবধান প্রমিপালন সাদপদয ব্যয় মনব যাহ করদি হদবঃ 

- অনুদিামেি মর্মপমপ’র সাংস্থান অনুর্ায়ী ব্যয় করদি হদব  
- র্র্ার্র্ কর্তযপদযর অনুিমি ব্যিীি অথ ম ব্যয় করা র্াদব না 
- এক খাল্পির অথ ম অন্য খাল্পি ব্যয় করা  াল্পি না 

- তেমনক আয়-ব্যয় এর মহসাব বসমেনই কযাে বইদি মলমপবদ্ধ করদি হদব।  
 

  ঘ) র্াবিীয় িালািাল ও বস্টেনামর মজমনসপে িদয়র মহসাব রাখদি হদব। এসব মজমনসপদের জন্য 

আলাো স্টক বরমজিার রাখদি হদব এবাং চামহো অনুর্ায়ী এসব মজমনসপে মবিরদের পূে য মববরে 

স্টক বরমজিাদর রাখদি হদব।   
 
আমর্ যক ব্যবস্থাপনাঃ  

 

প্রকদল্প বিাট ৩টি স্তদর আমর্ যক মহসাব সাংরযে করা হদব।  
- প্রকল্প সের েপ্তর পর্ যায় 
- বজলা পর্ যায় 
- উপদজলা পর্ যায়    

 
প্রকল্প সের েপ্তর পর্ যায়ঃ  

 

প্রকল্প পমরচালক সরকাদরর মবমধমবধান অনুসরে কদর প্রাপ্ত অর্ য বজলা ও উপদজলা পর্ যাদয় োড় 

করদবন। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যাচিিগ ম োড়কৃি অর্ য মনদে যেনা ও সরকাদরর মবমধমবধান অনুর্ায়ী ব্যয় করা 

হদে মকনা িা মনমিি করদবন।  
 

বজলা পর্ যায়ঃ  
 
 

- প্রকল্প সের েপ্তর বর্দক প্রাপ্ত অর্ য ও িা খরদচর মহসাব সাংরযে করদি হদব।  
- প্রকদল্পর জন্য বজলা পর্ যাদয়  বর্ ব্যাাংক মহসাব বখালা হদব বসই মহসাদব সরাসমর অর্ য বপ্ররে করা 

হদব এবাং খরদচর মবর্াজন একটি পে বেয়া হদব।  
- উপপমরচালদকর েপ্তদরর মহসাবরযক মহসাদবর খািা সাংরযে করদবন। 
- র্র্ার্র্ কর্তযপদযর অনুদিােন ব্যিীি এক খাদির টাকা অন্য খাদি খরচ করা র্াদব না মকাংবা 

বকান আিঃখাি সিন্বয় করা র্াদব না।  
- সকল খরদচর মবল-র্াউচার এবাং কযাে বমহ সহ অন্যান্য বরমজস্টার সমূহ র্র্ার্র্র্াদব সাংরযে 

করদি হদব।  
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উপদজলা পর্ যায়ঃ  
 
 

- িাঠ পর্ যাদয় কি যরি প্রকদল্পর কি যকিযা ও কি যচারীদের ববিন র্ািা সহ মবমর্ন্ন খরচ ও অন্যান্য 

িহমবল উপদজলা পর্ যাদয় সরাসমর বপ্ররে করা হদব।  

- প্রকদল্পর জন্য উপদজলা পর্ যাদয় বর্ ব্যাাংক মহসাব বখালা হদব বসই মহসাদব সরাসমর অর্ য বপ্ররে 

করা হদব এবাং খরদচর মবর্াজন পদের িাধ্যদি জানাদনা হদব।  

- ব্যাাংক মহসাব উপদজলা পল্লী উন্নয়ন অমফসার ও রাজস্ব বাদজটভূি সিকারী পল্লী উন্নয়ন 

অমফসার এর বর্ৌর্ স্বাযদর পমরচামলি হদব। সিকারী পল্লী উন্নয়ন অচফসাল্পরর পদ শূন্য 

থাকল্পল উপদজলা পল্লী উন্নয়ন অমফসার ও চিসািরক্ষক এর বর্ৌর্ স্বাযদর পমরচামলি হদব। 

মহসাবরযক খািাপে সাংরযে করদবন। 

- কর্তযপদযর র্র্ার্র্ অনুদিােন ব্যিীি এক খাদির টাকা অন্য খাদি খরচ করা র্াদব না মকাংবা 

বকান আিঃখাি সিন্বয় করা র্াদব না।  

- সকল খরদচর মবল-র্াউচার এবাং কযাে বমহ সহ অন্যান্য বরমজস্টার সমূহ র্র্ার্র্র্াদব সাংরযে 

করদি হদব।  

 
 

দ্বােে পমরদেে  
 

পমরেে যন  
 

১২. প্রকদল্পর কার্ যিি সুষু্ঠর্াদব বাস্তবায়দনর জন্য িাঠ পর্ যাদয় পমরেে যন ও িত্ত্বাবধান অিযি জরুমর। ইহা 

সািমগ্রক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূে য অাংে।  
 

১২.১ এ জন্য প্রকদল্পর িাঠসংগঠকল্পক মনদম্নাি কার্ যিি জরুমরর্াদব সম্পােন করদি হদব- 
ক) েদলর সাপ্তামহক সর্ায় মনয়মিি উপমস্থমি 
খ) সাপ্তামহক সর্ায় উদ্বদু্ধকরণ প্রমেযে অনুষ্ঠান 
গ) েদলর খািাপোমে পমরবীযে, পমরেে যন 
ঘ) অপ্রধান েস্য উৎপােদন মবমর্ন্ন উপাোন সাংগ্রদহ কামরগমর সহায়িা প্রোদনর ব্যবস্থা করা 
ঙ) মনয়মিি িথ্য সাংগ্রহ কদর ইউআরমর্ও বরাবদর উপস্থাপন  
ি)      প্রদি মনী প্লট িাস্তিায়নাধীন সিল্পয় চনয়চিি পচরদি মন। 
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১২.২ ইউআরমর্ও পর্ যাদয় 

 
              ইউআরচিও চনল্পনাি কা মািলী সপাদন করল্পিন 
 

- ইউআরমর্ও অথিা িার প্রচিচনচধ মনয়মিি দল্পলর সাপ্তামহক সর্া সহ মবমর্ন্ন সর্ায় বর্াগ 

বেদবন।  
- কৃমি মবর্াগ, মবএমর্মস, কৃমি মবপেন অমধেপ্তদরর সাংদগ বর্াগাদর্াগ কদর বর্ৌর্র্াদব পরািি ম  

সর্া আদয়াজন।  
- েস্য উৎপােদন মবমর্ন্ন সিস্যা-সহদর্ামগিার পর্ ও উপায় মচমিিকরে ও বস বিািাদবক র্র্ার্র্ 

ব্যবস্থা গ্রহে 
- িানসম্মি িীজ ও িারা সংগ্রি ও চিিরণ 

- ঋে কার্ যিি সর্দে ও মনমবড়র্াদব পর্ যাদলাচনা ও িোরমককরে 
- প্রেে যনী খািার স্থাপল্পন উৎসাহ প্রোন ও প্রকৃি বাস্তবায়ন িোরমককরে। 
- প্রমেযে জ্ঞান প্রদয়াগ মবিদয় পর্ যাদলাচনা করে। 
- কার্ যিদির মনমবড় িমনটমরাং।  

 
 

েদয়ােে পমরদেে  
 

ঋে কার্ যিি     
 
১৩.  পু ুঁমজর অর্াব বহতু সেস্যবৃে অপ্রধান েস্য উৎপােদন সহায়ক কৃমিজ উপাোন এবাং উন্নিির প্রযুমি 

ব্যবহার করদি না পারায়, ফসল প্রমিয়াকরে ও বাজারজািকরদের ব্যবস্থা না র্াকায় একমেদক 

প্রিযামেি উৎপােন হয় না। অন্যমেদক ন্যায্যমূল্য বর্দকও বমিি হন। এজন্য প্রকদল্পর চনজস্ব 

িিচিল্পলর িাধ্যদি ঋে কার্ যিি বাস্তবাময়ি হদব।  
 

১৩.১ ঋে কার্ যক্রবির উদেশ্য- 
 ক) উৎপােদনর জন্য আমর্ যক সহায়িা 

খ) প্রদয়াজনীয় উপকরে সাংগ্রদহর জন্য পু ুঁমজ বর্াগান 
গ) ন্যায্যমূল্য মনমিদির জন্য সুদর্াগ-সুমবধা প্রোন 
ঘ)  উন্নি প্রযুমি ব্যবহার কদর উৎপােন বৃমদ্ধ 
ঙ) বাড়মি আদয়র সুমবধা করা।  

 

১৩.২ ঋে কার্ যক্রবির খাি- 
 ক) উৎপােন কার্ যক্রল্পি ঋে  

খ) িাজারজািকরল্পণ ঋে 
গ) উৎপামেি পদণ্যর প্রচক্রয়াকরল্পণ ঋণ 
ঘ)  খািার স্থাপদনর জন্য আমর্ যক অনুোন।  
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১৩.৩ প্রকল্পল্পর মনয়িনীমি অনুর্ায়ী ঋদের প্রমিয়াকরে করা হদব। িদব সকল বযদে ঋে প্রামপ্তর জন্য 

সদল্পস্যর বর্াগ্যিা হদব মনম্নরূপ- 
 

ক) েদলর মনয়মিি সেস্য, মর্মন সকল কার্ যক্রল্পি র্র্ারীমি অাংেগ্রহে কদরন ও মনয়মিি সিয়    
জিা বেন।  
খ)  বলনদেন আচরে সল্পতাষজনক। 
গ) অপ্রধান েস্য উৎপােদনর জন্য সকল উপকরে/উপাোন রদয়দে। 
ঘ) অপ্রধান েস্য উৎপােদন আগ্রিী, েয ও অমর্জ্ঞ। 

 

ঋদের প্রমিয়া অর্ যাৎ ঋদের আদবেন, িঞ্জুমর, ঋে মবিরে এবাং ঋে পমরদোধ পদ্ধমি প্রকল্পল্পর 

েিযানুসাদর পমরচামলি হদব।  
 

১৩.৪ ঋে কার্ যিি বাস্তবায়দন প্রকল্প সদর দপ্তর, বজলা ও উপদজলা পর্ যাদয় কি যরি প্রকদল্পর 

কি যকিযা/কি যচারীদের োময়ত্ব-কিযব্যঃ 
 

িাঠ সংগঠক: 
  - ঋে প্রামপ্তর জন্য প্রদয়াজনীয় সহায়িা োন 

 - ঋদের প্রকৃি চামহো ও বযে মনে যয় 
 - েল কর্তযক ঋে আদবেন পে প্রেয়দন সহায়িা োন 
 - প্রকৃি বর্াগ্য ঋে গ্রহীিা বাোই 
 -  ঋে কার্ যিি বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় সহায়িা োন 
 -  ঋে আোয় ও পমরদোদধ সহায়িা প্রোন।  
 

উপদজলা পর্ যায়ঃ 
  - বর্াগ্য ও প্রকৃি ঋে গ্রহীিা বাোই ও মনব যাচন  

 - ঋে কার্ যিি বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় সহায়িা প্রদান 

 - ঋে িহমবদলর সঠিক মহসাব সাংরযে ও চামহো প্রোন  
 - ঋদের সঠিক িদথ্যর মর্মিদি মহসাব পর্ যদবযে 
 -        ঋণ চিিরণ ও আদায় চনচিিকরণ। 

 

বজলা পর্ যায়ঃ 
- ঋে কার্ যিি মূল্যায়ন, িমনটমরাং। 
- ঋে িহমবল পর্ যদবযে কদর প্রদয়াজনীয় পেদযপ গ্রহে। 
- উপদজলা পর্ যাদয় ঋে কার্ যিি িোরমককরে। 
-  ঋদের প্রমিদবেন সাংগ্রহ ও পর্ যাদলাচনা কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহে।   

 

প্রকল্প সদর দপ্তর পর্ যায়ঃ 
- ঋে কার্ যিদির িহমবল সাংগ্রহ ও উপদজলা পর্ যাদয় বরােকরে। 
- ঋে কার্ যিি পমরচালনার প্রদয়াজনীয় মনদে যেনা প্রোন।  
- ঋে কার্ যিি চনয়চিি াল্পি মূোয়ন, িচনটচরং ও িোরমককরে। 
- ঋে কার্ যিদির সমহি সাংমিি ফরিসমূহ মুদ্র্ণ কদর বকন্দ্রীয়র্াদব বপ্ররে।  
- ঋে সাংিাি প্রমেযে কি যোলা আদয়াজন।  
- ঋদের অগ্রগমি পর্ যাদলাচনা। 
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13.5| FY Kvh©µg jÿ¨gvÎvt 

    FY Kvh©µ‡g wb‡¤œv³ jÿ¨gvÎvmg~n AwR©Z n‡et 
 

(K) FY Znwej n‡Z AcÖavb km¨ Drcv`b, wecYb/evRviKvZKiY I cb¨ cÖwµqvKiY Kvh©µ‡gi Dci 

A_© eivÏ _vK‡e Ges wewb‡qvM‡hvM¨ Znwe‡ji cwigvb µgvš̂‡q e„w× cv‡e| 

(L) mg Í̄ Av`vq‡hvM¨ F‡Yi 100% Av`vq Kiv n‡e| 

(M) cÖKí GjvKvq 7680wU `j MVb K‡i 2,30,400 Rb Afxó Rb‡Mvôx‡K FY Kvh©µ‡gi AvIZvq 

Avbv n‡e| 

(N) gvVmsMV‡Ki gva¨‡g Kg©KvÛ wfwËK FY weZiY I Av`vq wbwðZ Kiv n‡e| 

(O) DcKvi‡fvMx m`m¨‡`i FY e¨env‡ii gva¨‡g Av_© mvgvwRK Dbœqb wbwðZ করা n‡e| 
 

 

FY Znwej e¨e ’̄vcbv 

  

13.6| FY Znwej e¨e ’̄vcbv I cwiPvjbv c×wZt 

1. cÖKí GjvKvi cÖwZ Dc‡Rjvq †h †Kvb Zdwmwj e¨vs‡Ki ¯’vbxq kvLvq Ò`vwi ª̀¨ we‡gvP‡bi j‡ÿ¨ 

cywó mg„× D”P g~‡j¨i AcÖavb km¨ Drcv`b I evRviRvZKiY কি মসূিীÓ wk‡ivbv‡g GKwU  STD wnmve 

খুলল্পি িল্পি| 

2. FY Kvh©µ‡gi Rb¨ G FY Zহwej N~bv©qgvb Znwe‡ji cÖavb Drm n‡e| 

3. BDAviwWI Ges GAviwWI/wnmveiÿK †hŠ_fv‡e GB wnmve cwiPvjbv Ki‡eb| GAviwWI c` k~b¨ 

_vK‡j BDAviwWI Ges wnmveiÿK †hŠ_fv‡e GB wnmve cwiPvjbv Ki‡eb| 

4. AwZwi³ Znwej cÖ‡qvRb n‡j †Rjv `ß‡ii gva¨‡g cÖKí `ß‡i Pvwn`v †cÖiY Ki‡Z n‡e| 

5. mKj‡ÿ‡Î cwiKíbv gvwdK Ges `ÿZvi mwnZ FY Znwe‡ji e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

6. evwl©K cwiKíbvq FY weZi‡bi wbav©wiZ jÿ¨gvÎv, gvVmsVK Iqvix jÿ¨gvÎv, FY Av`vq, Znwej 

gRy` UvKvi cwigv‡Yi Dci wfwË K‡i FY Znwej cwiPvjbv Ki‡Z n‡e| 

7. mnKvix cjøx Dbœqb Kg©KZv© gvVmsMVK‡`i cÖ ‘̄K…Z kxU (Av`vq I weZiY‡hvM¨ cwigvb) cixÿv 

K‡i Dc‡Rjv cjøx Dbœqb কি যকিযার mwnZ Av‡jvPbvµ‡g Av`vq I weZi‡Yi jÿ¨gvÎv wba©viY Ki‡eb| 

8. FY Znwe‡ji †Kvb A_© hv‡Z Ajm c‡o bv _v‡K †m w`‡K bRi ivL‡Z n‡e| 

9. wb‡¤œewY©Z AcÖavb km¨ Drcv`b wecYb/evRviRvZKiY I cY¨ cÖwµqvKiY Kvh©µ‡gi Dci FY 

cÖ`vb Kiv n‡e| 

(K) Wvj RvZxq km¨ (gyM, gmyi, †Qvjv, †Lmvix, gUi, gvmKjvB) 

(L) †Zj RvZxq km¨ (mwilv, m~h©g~Lx, Pxbvev`vg, mqvweb I KvwjwRiv, wZj, wZwm) 

(M) gmjv RvZxq km¨ (Av`v, njy`, imyb, wcuqvR, gwiP)| GQvov f~Æv dmj| 

(N) avb, Mg, cvU, AvL, Avjy, Pv I ZvgvK e¨ZxZ AÂj wfwËK AcÖavb dm‡ji Rb¨ G FY 

cÖ`vb‡hvM¨ n‡e| 
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13.7 F‡Yi wmwjs ev m‡ev©”P mxgvt 

AcÖavb k‡m¨i Drcv`b, wecYb/evRviRvZKiY I cY¨ cÖwµqvKi‡Yi Rb¨ wb¤œi~cfv‡e F‡Yi wmwjs 

wbav©iY Kiv n‡jv| 

     K) Drcv`b FY: GKK/e¨w³MZ †ÿ‡Î         -     15,000 †_‡K 50,000 UvKv| 

                        ‡hŠ_ Kg©Kv‡Û     - 25,000 †_‡K 75,000 UvKv 

     L) wecYb/evRviRvZKiY FY: GKK/e¨w³MZ - 12,000 †_‡K 50,000 UvKv  

                                   ‡hŠ_ Kg©Kv‡Û - 30,000 †_‡K 150,000 UvKv 

     M) cY¨ cÖwµqvKiY FY: GKK/e¨w³MZ        -     12,000 †_‡K 50,000 UvKv 

                                    ‡hŠ_ Kg©Kv‡Û      - 30,000 †_‡K 150,000 UvKv 

 

     Dfq ‡ÿ‡Î cieZ©x cÖwZ `dvq 25% ch©šÍ F‡Yi wmwjs e„w× Kiv hv‡e| 

 

 

13.8  FY Kvh©µ‡gi we‡eP¨ welqt 

1) Kg©Kv‡Ûi aiY; 

2) DcKiY cÖvwß Ges evRviRvZKiY myweav; 

3) ¯’vbxq m¤ú` e¨env‡ii m¤¢ve¨Zv; 

4) m`m¨/`‡ji c~e© AwfÁZv/cÖwkÿY; 

5) jvf cÖvwßi m¤¢ve¨Zv; 

6) FY cwi‡kva AvPiY Ges  

7) SzuwK| 

Dc‡iv³ welqmg~n we‡ePbv K‡i ¯’vbxq KZ©„cÿ mš‘ó n‡j wbw ©̀ó `‡j FY Kh©µg cwiPvjbv Kiv hv‡e| 

 

13.9    FY MÖn‡Yi m`m¨ chv©‡q †hvM¨vZvt 

K) GjvKvi ’̄vqx evwm›`v n‡Z n‡e| ’̄vqx evwm›`v wbwðZKi‡Y RvZxq cwiPqc‡Îi mZ¨vwqZ       

(GAviwWI KZ©„K) d‡UvKwc eva¨Zvg~jKfv‡e msiÿY Ki‡Z n‡e| RvZxq cwiPqcÎ 

cÖwµqvaxb _vK‡j BDwbqb cwil`/‡cŠimfv/wmwU K‡cv©‡ikb KZ©„K cÖ`Ë bvMwiKZ¡ mb`cÎ 

msiÿY Ki‡Z n‡e| 

L)  m`m¨‡K cÖK‡íi AvIZvf~³ GjvKvi AcÖavb km¨ Drcv`b, ÿy`ª I cÖvwšÍK Pvlx, eM©Pvlx, 

msiÿK, cÖwµqvKvix I evRviRvZKvix n‡Z n‡e| 

M)  Ab¨ ‡Kvb Dbœqb cÖKí/Kg©m~wP ev GKB ai‡Yi Ab¨ ‡Kvb miKvix/‡emiKvix cÖwZôv‡bi m`m¨ 

bv _vKv Ges myweav‡fvMx F‡Yi Rb¨ we‡eP¨ n‡eb bv| 

N)  wbqwgZ mvßvwnK mfvq Dcw ’̄wZ I mÂq AvgvbZ Rgv _vK‡Z n‡e| FY MÖn‡bi mgq m`‡m¨i 

Kgc‡ÿ F‡Yi 20% mÂq Rgv _vK‡Z n‡e| 

O)  m`m¨i eqm 18 eQi n‡Z 55 eQ‡ii g‡a¨ n‡Z n‡e| 

P)  m`m¨ fwZ© ev `j MV‡bi ch©‡eÿY Kvj 60 w`b| 
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13.10 `j ch©v‡q †hvM¨Zvt 

      wb‡¤œv³ kZ© c~iY mv‡c‡ÿ GKwU `j FY MÖn‡Y ‡hvM¨Zv AR©b Ki‡e- 

K)  Rixc g~‡j wbw ©̀ó Afxó Rb‡Mvôx wb‡q AbvbyôvwbK `j MwVZ n‡e Ges †hvM¨Zv we‡ePbvq cywó 

mg„× D”P g~‡j¨i AcÖavb km¨ Drcv`b I evRviRvZKiY Kg©m~Pxi ¯x̂K…wZ cÖvß n‡Z n‡e| 

L)  m`m¨/`j Ab¨ †Kvb miKvix/‡emiKvix cÖwZôv‡bi ¯x̂K„wZ cÖvß n‡Z cvi‡e bv| 

M)   FY MÖn‡Y”Q~K `‡ji wbqwgZ DVvb ‰eVK, mvßvwnK Ges evwl©K mfvq †hvMv`vb, wbqwgZ mÂq 

Rgv Ges c~e© FY mgqgZ cwi‡kva, cvkewn nvjbvMv` Kiv I FY e¨envi wVKgZ n‡Z n‡e| 

13.11|  FY cwiKíbv cÖYqb I FY eivÏ cÖ Í̄ve †cÖiYt 

cÖ‡Z¨K Avw_©K eQi ïiæi c~‡e©B Dc‡Rjvi evrmwiK FY cwiKíbv (Pvwn`v) cÖKí GjvKvi 

Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZv©MY h_vh_ KZ…©c‡ÿi gva¨‡g cÖK‡íi m`i `ß‡i ‡cÖiY Ki‡eb| 

cÖKíf~³ Dc‡Rjv ch©vq n‡Z FY Pvwn`v cÖvwßi ci cÖK‡íi m`i `ß‡i †mme GKxf~Z I hvPvB 

evQvB c~e©K Dc‡Rjv ch©v‡q †cÖiY Ki‡eb| 
 

13.12| FY Av‡e`‡bi cÖwµqvKiY 

 1| wb¤œwjwLZ e¨w³/msMVb FY cÖwµqvKiY/gÄyixi mv‡_ mswkøó _vK‡e| 
 

K) Av‡e`bKvix m`m¨/m`m¨v; 

L) AcÖavb km¨ ¯x̂K„Z `‡ji mfvcwZ/g¨v‡bRvi; 

M) gvV msMVK; 

N) wnmveiÿK; 

O) AcÖavb km¨ Dbœqb Awdmvi; 

P) mnKvix cjøx Dbœqb Awdmvi; 

Q) Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmvi; 

R) FY Aby‡gv`b KwgwU| 

 

2| m`m¨/`j ch©v‡qt 

FY Kvh©µg cÖwµqvKi‡Yi †ÿ‡Î cwiwkó-1 e¨w³ F‡Yi Av‡e`bcÎ wnmv‡e we‡ewPZ n‡e| 

Av‡e`bcÎ `‡ji g¨v‡bRvi Ges cÖ‡qvRb‡ev‡a gvVmsMV‡Ki mnvqZvq c~iY K‡i mvßvwnK mfvq 

`‡ji g¨‡bRv‡ii wbKU †ck Ki‡Z n‡e| g¨v‡bRvi FY MÖn‡Y”QzK Av‡e`bKvix m`m¨‡`i Av‡e`b 

mg~n `‡ji e¨e¯’vcbv KwgwUi we‡ePbv I Aby‡gv`‡bi Rb¨ †ck Ki‡eb| KwgwUi FY Av‡e`b mg~n 

we‡ePbv I Aby‡gv`‡b gvVmsMV‡Ki gZvgZ cÖavb¨ w`‡Z n‡e| mvwe©K we‡ePbvi ci Aby‡gvw`Z n‡j 

H w`b ev c‡ii w`b Av‡e`bcÎ gvVmsMV‡Ki wbKU `vwLj Ki‡eb| gvVmsMVK Av‡e`b cÖvwßi 02 

(`yB) w`‡bi g‡a¨ wbR gšÍe¨mn mnKvix cjøx Dbœqb Awdmv‡ii wbKU `vwLj Ki‡eb| FY 

Av‡e`bc‡Îi m‡½ wb‡¤œv³ KvMRcÎ/`wjjcÎ `vwLj Ki‡Z n‡e| 

K) e¨w³/‡hŠ_ FY Av‡e`bcÎ| 
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L) `‡ji e¨e¯’vcbv KwgwUi wm×všÍ (m`m¨‡`i AbyK~‡j F‡Yi cwigvb D‡jøL c~e©K FY MÖn‡Yi 

wm×všÍ, Dc‡Rjv `ßi n‡Z F‡Yi UvKv D‡Ëvj‡bi Rb¨ ÿgZv cÖ`vb welqK wm×všÍ)| 

M) m`m¨/`j ch©v‡q 20% mÂ‡qi cÖgvbcÎ| 

N) GKK/`jxq AsMxKvibvgv (bb RywWwkqvj ó¨v‡¤ú)|  

O) `vqe×KiY cÎ (cwiwkó-2)| 

P) wWwc †bvU (cwiwkó-3)| 

Q) cÖ‡Z¨K m`‡m¨i iw½b Qwe| 

R) c Ö‡Z¨K m`‡m¨i RvZxq cwiPqc‡Îi (GbAvBwW) mZ¨vwqZ Kwc| 

S) RvZxq cwiPqcÎ cÖwµqvaxb _vK‡j BDwbqb cwil`/‡cŠimfv/wmwU K‡c©v‡ikb KZ…©K cÖ`Ë    

¯’vqx evwm›`vi mb`cÎ| 

 

13.13 | Dc‡Rjv FY Aby‡gv`b KwgwUt   

gvVmsMV‡Ki gva¨‡g cÖvß FY `iLv Í̄mg~n Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmv‡ii mv‡_ Av‡jvPbvµ‡g 

mnKvix cjøx Dbœqb Awdmvi (mvaviY) mfv AvnŸvb Ges FY Aby‡gv`‡bi PzovšÍ e¨e¯’v wb‡eb| 

F‡Yi Av‡e`bcÎ cÖvwßi 07 (mvZ) Kg©w`e‡mi g‡a¨ FY P~ovšÍKiY I weZiY †kl Ki‡Z n‡e| 

†Kvb FY `iLv Í̄ ÎæwUc~Y© ev A‡hvM¨ we‡ewPZ n‡j `j/ gvV msMVK‡K ZvrÿwbKfv‡e Rvbv‡Z n‡e 

Ges `iLv¯Í `‡j †diZ cvVv‡Z n‡e| 

wb‡¤œ ewY©Z Kg©KZv© mgš^‡q Dc‡Rjv FY Aby‡gv`b KwgwU MwVZ n‡e| 

K) Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmvi                mfvcwZ 

L) Dc‡Rjv K…wl Awdmvi ev Zvi g‡bvbxZ cÖwZwbwa 1 Rb     m`m¨ 

M) weGwWwm (exR) Gi cÖwZwbwa         m`m¨ 

N) AcÖavb km¨ Dbœqb Awdmvi         m`m¨  

O) mnKvix cjøx Dbœqb Awdmvi (mvaviY)            m`m¨ mwPe 

 

13.14| FY Aby‡gv`b I FY †PK cÖ`vb| 

FY Aby‡gv`b KwgwU KZ…©K F‡Yi Av‡e`bcÎ Aby‡gv`b wKsev evwZj msµvšÍ wm×všÍ mswkøó 

ewn‡Z wjwce× Ki‡Z n‡e| FY Aby‡gv`b m¤̂wjZ wm×všÍ MÖn‡bi ci Avw_©K cÖwµqvi Rb¨ bw_  

wnmveiÿK Gi wbKU †cÖiY Ki‡Z n‡e| KwgwUi Aby‡gv`‡bi cieZx© 02 (`yB) w`‡bi g‡a¨ 

mswkøó `‡ji bv‡g F‡Yi †PK cÖ`vb Ki‡Z n‡e| Z‡e F‡Yi `iLv Í̄ cÖvwß †_‡K m‡ev©”P 07 

(mvZ) Kvh© w`e‡mi g‡a¨B FY msµvšÍ mKj Kvh©µg †kl Ki‡Z n‡e| gvVmsVK, `‡ji 

g¨v‡bRvi I mswkøó ÿgZvcÖvß m`m¨ wbav©wiZ w`b I mgqm~wP Abyhvqx Dc‡Rjv `ßi †_‡K 

F‡Yi †PK MÖnY Ki‡eb| cÖwZwU `‡ji F‡Yi UvKv Dc‡Rjv `ß‡i mswkøó Kg©KZ©v I 

gvVmsMV‡Ki Dcw ’̄wZ‡Z weZiY wbwðZ Ki‡Z n‡e| Ab¨_vq mswkøó Kg©KZv© I gvVmsMVK `vqx 

n‡eb| FY weZi‡Yi mgq g~j RvZxq cwiPqcÎ Aek¨B cixÿv Ki‡Z n‡e| 
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13.15| FY weZiY mb`cÎt 

FY weZiYKv‡j 02 (`yB) Kwc FY weZiY mb`cÎ e¨envi Ki‡Z n‡e| FY weZiYKv‡j 

mb`c†Î ZvwiL, FY MÖnxZvi ¯v̂ÿi cÖf…wZ Kjvg gvVmsMVK, mnKvix cjøx Dbœqb Awdmvi 

Dcw ’̄Z †_‡K c~iY K‡i wb‡eb| mb`c‡Î `‡ji g¨v‡bRvi, mfvcwZ, gvVmsMVK I mnKvix 

cjøx Dbœqb Awdmvi ¯v̂ÿi Ki‡eb Ges Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmvi cÖwZ¯v̂ÿi Ki‡eb| Giyc 

02 Kwc g‡a¨ 01 Kwc `‡ji Rb¨ Ab¨ Kwc Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmvi msiÿY Ki‡eb| 

m`m¨‡`i cvkewn‡Z weZiYK…Z F‡Yi cwigvb wjwce× Ki‡Z n‡e Ges m`m¨‡`i ¯̂vÿi KvW© c~iY K‡i 

Dc‡Rjv `ß‡i msiÿY Ki‡Z n‡e| 

 
 

 

13.16| FY cwi‡kv‡ai wbqgt 

K) mvaviYfv‡e mKj FY cwi‡kv‡ai †gqv` n‡e m‡e©v”P 1 (GK) eQi| 

L) `j KZ©„K F‡Yi A_© MÖn‡Yi ZvwiL †_‡K 3 (wZb) gv‡mi ci (1 eQi c~Y© nIqvi c~‡e©B) mgvb 

39 wKw¯Í‡Z F‡Yi A_© cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

M) mwVK mg‡q (1 eQ‡ii g‡a¨) `j/m`m¨Mb M„nxZ FY cwi‡kva bv Ki‡j weAviwWweÕi cÖPwjZ 

wbq‡g/cÖkvmwbK AvB‡bi gva¨‡g/m`m¨ wKsev `‡ji iwÿZ mÂq AvgvbZ †_‡K mgš^q Kibv‡_© 

mgy`q my`mn FY Av`vq Kiv n‡e| 

N) †Kvb m`m¨/`j FY †Ljvcx n‡j FY Av`v‡qi ci cÖkvmwbK fv‡e D³ `‡ji ¯x̂K…wZ/m`m¨ c` 

evwZj Kiv wKsev bv Kiv wel‡q cÖKí KZ©„cÿ wm×všÍ MÖnY Ki‡Z cvi‡eb| 

O) weZiYK…Z F‡Yi 4% my` mij nvi Av‡ivc K‡i wKw¯Í wfwË‡Z Avmj F‡Yi mv‡_ my‡`i UvKv 

Av`vq Ki‡Z n‡e| LvZvcÎ I cvkewn wjwce× Kivi `vwqZ¡ cÖv_vwgKfv‡e gvVmsMV‡Ki| 

Av`vqK…Z UvKv mvßvwnK Avv`vqkxU (WCS) G wjwce× K‡i GK Kwc `‡j msiwÿZ n‡e Ges 

Ab¨ Kwc gvVmsMVK Dc‡Rjv `ß‡i h_vixwZ Rgv w`‡eb| 

P) FY MÖwnZv `‡ji mvßvwnK mfvq g¨v‡bRv‡ii Dcw ’̄wZ‡Z gvVmsMV‡Ki wbKU FY cwi‡kva 

Ki‡eb| 

Q) Av`vqK…Z A_© mswkøó gvVmsMVK AcÖavb k‡m¨i e¨vsK wnmv‡e Rgv Ki‡eb Ges Rgvi iwk` 

wnmveiÿK Gi wbKU Rgv w`‡q WCS G ¯̂vÿi MÖnY Ki‡eb| 

R) Av`vqK…Z A_© Rywbqvi Awdmvi (wnmve) AcÖavb k‡m¨i mswkøó ewnc‡Î h_vh_fv‡e wjwce× 

Ki‡eb| 
 

13.17| my‡`i nvi I wefvRbt 

weZiYK…Z FY kZKiv 4 UvKv (4%) mij nv‡i Av‡ivc K‡i Av`vq Ki‡Z n‡e| Dnvi wefvRb 

wb¤œi~ct 

  

(1) AviGjGd   2% 

(2) mvwf©m PvR©   1% 

(3) KzFY     0.5% 

(4) g¨v‡bRvi Kwgkb 0.5% 

             ‡gvU         4% 
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13.18| AviGjGd (&FY Znwej)  
 

cÖK‡íi Dc‡Rjv `ß‡ii wbKUeZx© myweavRbK †h †Kvb ivóªqvZ¡ e¨vsK kvLvq Ò`vwi ª̀¨ we‡gvP‡bi 

j‡ÿ¨ cywó mg„× D”P g~‡j¨i AcÖavb km¨ Drcv`b I evRviRvZKiY Kg©m~PxÓ wk‡ivbv‡g GKwU 

jvfRbK wnmve _vK‡e| m`i `ß‡ii ‡K› ª̀xq AviGjGd Znwej wnmve n‡Z cÖvß A_© mivmwi G 

wnmv‡e Rgv n‡e| cÖK‡íi AvbyôvwbK ¯̂xK…wZcÖvß Ges FY MÖn‡Y †hvM¨ `j/m`m¨ †P‡Ki gva¨‡g 

F‡Yi A_© jvf Ki‡eb| Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmv‡ii mv‡_ mnKvix cjøx Dbœqb 

Awdmvi/wnmveiÿK Gi †hŠ_ ¯v̂ÿ‡i D³ wnmve cwiPvwjZ n‡e| gvVmsVK WCS Gi gva¨‡g 

Av`vqK…Z A_© e¨vsK wnmv‡e Rgv Ki‡eb| wnmveiÿK h_vixwZ mKj A‡_©i LvZLvqvix wnmve 

mswkøó LwZqv‡b msiÿY Ki‡eb| 

 

 

13.19|  KyFY wPwýZKiYt 

      K) wb‡¤œv³ Kvi‡Y FY MÖwnZvi FY KzFY wn‡m‡e we‡ewPZ n‡et 

 FY MÖwnZv m`‡m¨i g„Zy¨ Ges FY cwi‡kv‡a mÿg Gi~c Iqvwik bv _vK‡j; 

 FY MÖwnZv m`m¨ cÖvK…wZK ~̀‡hv©M/b`x fvsMbRwbZ Kvi‡Y Avw_©Kfv‡e wbt¯̂ n‡j; 

 cÖvK…wZK ev Ab¨ †Kvb Kvi‡b ¯’vqxfv‡e GjvKv Z¨vM Ki‡j; 

 ‡Kvb ~̀N©Ubvq c½yZ¡eiY Ki‡j, AwMœ`» ev RxebNvwZ †Kvb e¨vwa‡Z AvµvšÍ n‡q DcvR©b 

mÿgZv nvwi‡q FY MÖwnZv m`m¨/Zvi cwievi FY cwi‡kv‡a Aÿg n‡j| 

 ‡`Dwjqv †NvwlZ n‡j| 

 mvRvcÖvß †divwi Avmvwg n‡j| 
 

     L) KzFY wPwýZKi‡Y mZK©Zvt 

 ‡¯”̂Qvq FY †Ljvcx m`‡m¨i †hŠw³K I MÖnY‡hvM¨ KviY Qvov FY KzFY wn‡m‡e wPwýZ bv 

KiY; 

 KzFY wn‡m‡e wPwýZ Ki‡Yi c~‡e© KyFY nIqvi KviY I h_v_©Zv BDAviwWI, GAviwWI Ges 

mswkøó gvV msMVK KZ…©K m‡iRwg‡b e¯‘wbôfv‡e hvPvBKiY; 

 FY MÖnxZvi g„Zy¨, Avw_©K A¯”̂QjZv I ¯’vqxfv‡e †`k Z¨v‡Mi †ÿ‡Î mswkøó BDwbqb cwil‡`i 

†Pqvig¨vb KZ©„K cÖ`Ë cÖZ¨qb cÎ wbwðZKiY; 

 RxebNvwZ e¨vwa‡Z AvµvšÍ, c½yZ¡, BZ¨vw` †ÿ‡Î mswkøó we‡klÁ Wv³vi KZ©„K cÖ`Ë mb`cÎ 

MÖnY Ges wbwðZKiY; 

 g„Zz¨ e¨wZZ Ab¨vb¨ KzFY wPwýZKi‡Yi †ÿ‡Î Aek¨B AwaKZi mZ©KZv Aej¤̂b I cixÿv 

wbixÿvi gva¨‡g wbwðZ n‡Z n‡e Ges BDAviwWI, GAviwWI Ges mswkøó gvV msMVK KZ©„K 

welqwU cÖZ¨vwqZ n‡Z n‡e; 

 KzFY mg~n †KejgvÎ KzFY Znwej _vKv mv‡c‡ÿ we‡ePbv Ki‡Z n‡e| Z‡e KzFY Znwej 

¯í̂Zvi †ÿ‡Î g„Zy¨RwbZ KzFY mgš^‡qi welqwU AMÖvwaKvi wfwË‡Z we‡ePbv Ki‡Z n‡e| 
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M) KzFY mgš̂q/Ae‡jvcb cØwZ t  

g„Z m`‡m¨i †ÿ‡Î N~Yv©qgvb FY MÖwnZv †Kvb m`m¨ g„Zy¨i ci Zvi IqvwikM‡bi FY cwi‡kv‡ai 

Avw_©K msMwZ bv _vK‡j FY MÖwnZv m`‡m¨i g„Zz¨i †hŠw³K mg‡qi g‡a¨ Zvi ‰ea Iqvwik KZ…©K 

gvV msMV‡Ki mnvqZvq Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmvi eivei FY gIKz‡di Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| Av‡e`bc‡Îi mv‡_ mswkøó `j KZ©„K g„Z e¨w³i RgvK…Z mÂq †_‡K e‡Kqv F‡Yi UvKv 

mgš̂q Kivi wm×všÍ, BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb KZ©„K cÖ`Ë g„Zz¨ mb` Ges IqvwikM‡bi FY 

cwi‡kv‡ai Avw_©K m½wZ bv _vKvi mb` mshy³ Ki‡Z n‡e| Av‡e`bcÎ cÖvwßi ci BDAviwWI, 

GAviwWI Ges mswkøó gvV msMVK KZ©„K m‡iRwg‡b hvPvBc~e©K FY Ae‡jvc‡bi h_v_©Zv cÖvwß 

mv‡c‡ÿ cÖ_gZ mÂq †_‡K F‡Yi UvKv mgš̂q c~e©K Aewkó FY (mvwf©m PvR© mn) KzFY Znwej 

†_‡K mgš̂‡qi Rb¨ DccwiPvj‡Ki wbKU Av‡e`b Ki‡eb| BDAviwWIÕi mycvwi‡ki Av‡jv‡K 

Aewkó UvKv KzFY Znwej n‡Z mgš̂q Kivi Rb¨ mswkøó ‡Rjv `ß‡ii DccwiPvjK Awdm 

Av‡`k Rvwi Ki‡eb| g„Z e¨w³i FY Ae‡jvc‡bi cÖwµqv PjvKvjxb mwgwZi Ab¨vb¨ m`‡m¨i 

FY Kvh©µg Ae¨vnZ _vK‡e| 

 

 

 

N) g„Zz¨ e¨ZxZ wPwýZ Ab¨vb¨ KyFY mgš̂q t 

 

G‡ÿ‡Î KzFY mgš̂‡qi bxwZgvjv †gvZv‡eK †h mKj m`‡m¨i FY KzFY wn‡m‡e wPwýZ n‡e 

Zv‡`i ZvwjKv cÖYqb K‡i BDAviwWI, GAviwWI Ges mswkøó gvV msMVK KZ©„K welqwU 

m‡iRwg‡b hvPvB c~e©K KzFY mgš̂‡qi h_v_©Zv cÖvwß mv‡c‡ÿ Dc ’̄vcb Ki‡Z n‡e| G‡ÿ‡Î 

KzFY wn‡m‡e wPwýZ KviY mg~n m‡iRwg‡b BDAviwWI, GAviwWI Ges mswkøó gvV msMVK 

KZ©„K e ‘̄wbôfv‡e hvPvBKiZt BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb I mswkøó Iqv‡W©i †Kvb m`m¨ 

KZ©„K cÖZ¨vwqZ n‡e| RxebNvwZ e¨wai †ÿ‡Î mswkøó we‡klÁ Wv³v‡ii mb` _vK‡Z n‡e| 

Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmvi KzFY wn‡m‡e cwiMwYZ nIqvi my¤úó KviY I cÖZ¨qb cÎ Ges 

KzFY Znwej n‡Z mgš̂‡qi cÖ Í̄ve ch©v‡jvPbv K‡i Zv ev¯Íevq‡bi Rb¨ mycvwik Ki‡e| 

BDAviwWIÕi mycvwi‡ki ci DccwiPvjK KZ…©K Aby‡gvw`Z n‡Z n‡e| Dc‡Rjv cjøx Dbœqb 

Awdmvi KZ©„K cÖ_‡g mswkøó m`‡m¨i RgvK…Z mÂq †_‡K e‡Kqv F‡Yi UvKv mgš̂q Ki‡Z 

n‡e| Aewkó UvKv KzFY Znwej n‡Z mgš̂q Ki‡Z n‡e|G cÖwµqv AbyaŸ© 30 w`‡bi g‡a¨ 

m¤úbœ Ki‡Z n‡e| 



33 

 

িতুদ মি পমরদেে  
 

1৪| wnmv‡ei KvMR cÎvw` Ges eBcÎ mg~nt 

      

K) Dc‡Rjv ch©v‡q wnmveiÿK cÖv_wgKfv‡e wb‡¤œv³ wnmv‡ei KvMRcÎ I eBcÎ msiÿY Ki‡eb| 

01)  K¨vk ewn; 

02)  mvaviY LvwZqvb; 

03)  ¯x̂K…wZ cÖvß `‡ji †iwRóvi; 

04)  óK †iwRóvi; 

05)  kwU©s kxU (‡WweU/‡µwWU); 

06)  mÂq AvgvbZ LwZqvb; 

07)  cwi`k©b ewn; 

08)  ‡µwWU/‡WweU fvDচvi; 

09)  bM` cÖ`vb Av‡`k; 

10)  †PK Bmy¨ †iwRóvi;  

11)  K‡R©i LwZqvb; 

12)  mnKvix LwZqvb (my‡`i wefvRbt- AviGjGd cÖe„w×-2% mvwf©m PvR©-1%, KzFY-0.5% 

I g¨v‡bRvi Kwgkb-0.5%); 

13)  DcKiY weZiY †iwRóvi; 

14)  cÖ`k©bx cøU †iwRóvi; 

15)  cÖ‡qvRbvbymv‡i Ab¨vb¨ LwZqvb| 

 

L) `j ch©v‡q iwÿZ eBc‡Îi ZvwjKvt  

1) m`m¨ †iwR÷vi; 

2) K¨vk ewn;  

৩) সঞ্চয় খচিয়ান; 

৪) কল্পজমর খচিয়ান; 

5) mvaviY LwZqvb; 

6) †iRy‡jkb ewn; 

7) cÖ`k©bx cøU †iwRóvi; 

8) cwi`k©b ewn; 

9) WCS 
 

`j msMV‡bi cÖ_g অিস্থায় gvV msMVKMb Gme eBcÎ †jLvi `vwqZ¡ cvjb Ki‡eb Ges `‡ji 

g¨v‡bRvi A_ev iwÿZ m`m¨ ch©vqµ‡g G `vwqZ¡ MÖnb Ki‡eb| 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পচরচিষ্ট 

(১-১২ পর্ যি) 
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পমরমেি -০১ 

িাংলাল্পদি পল্লী উন্নয়ন ত্ত্বিাি ম 

দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী 

উপল্পজলা:............................. ত্ত্বজলা:.............................। 

         

   ঋণ আল্পিদনপত্র 

 

উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসার 

চিআরচিচি 

উপল্পজলা:...................... ত্ত্বজলা:....................... 
 

আচি দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী, চিআরচিচি উপল্পজলা 

অচফল্পসর চনকট ঋণ িন্জুল্পরর জন্য আল্পিদন করচছ এিং এজন্য প্রল্পয়াজনীয় িে প্রদান করচছ। 

১। নাি:............................................................................................................... 

২। চপিা/স্বািীর নাি:............................................................................................... 

৩। িািার নাি:...................................................................................................... 

৪। দল্পলর নাি:........................................................................................................ 

৫। ঠিকানা: গ্রাি:..................................... িাকঘর:..................................................... 

              ইউচনয়ন:..........................উপল্পজলা:............................ল্পজলা:....................... 

৬। সপচি ও দায় ত্ত্বদনা: 

        ক) সদল্পস্যর সঞ্চয় জিার পচরিান:..............................................টাকা 

        খ) স্থাির সপচির িিমিান মূে:........................................ টাকা 

        গ) অস্থাির সপচির িিমিান মূে:........................................ টাকা 

        ঘ) দায়ল্পদনার( চদ থাল্পক) পচরিান:....................................... টাকা 

৭। প্রস্তাচিি কি মকাল্পের নাি: ১).....................................২)..................................... 

৮। ঋল্পণর জন্য আল্পিদনকৃি টাকার পচরিান:...............................টাকা। দফা নং.............. 

৯। পূল্পি ম গৃিীি অপ্রধান িস্য প্রকল্পল্পর ঋল্পণর সংখ্যা:............টি। ত্ত্বিাট টাকার পচরিান:...................টাকা। 

১০। সি মল্পিষ গৃিীি ঋল্পণর পচরিান:........................টাকা। পচরল্পিাল্পধর ত্ত্বিষ িাচরখ:................. 

আচি এিদ্বারা প্রচিজ্ঞাপূি মক ত্ত্বঘাষনা করচছ ত্ত্ব , 

১। উপল্পর িচণ মি িোিলী সম্পূণ মরুল্পপ সিে। 

২। প্রকল্প কর্তমক িন্জুরকৃি ঋণ প্রস্তাচিি কি মকাল্পে ব্যিিার করল্পি িাধ্য থাকি।  

৩। ঋণ গ্রিল্পণর িাচরখ িল্পি চনধ মাচরি সিল্পয়র িল্পধ্য আসল ও সুদ চনধ মাচরি চনয়ল্পি সাপ্তাচিক চকচস্তল্পি পচরল্পিাধ করল্পি িাধ্য 

থাকি। 

৪। অন্য ত্ত্বকান ব্যাংক িা ঋণ প্রদানকারী সংস্থার চনকট আিার ত্ত্বকান দায় ত্ত্বদনা নাই। 

৫। অত্র প্রকল্পল্পর ঋণ পচরল্পিাধ না িওয়া পর্ যত অন্য ত্ত্বকান ব্যাংক িা ঋণ প্রদানকারী সংস্থা িল্পি ঋণ গ্রিণ করি না। 

 

িাচরখ:...............................                                          আল্পিদনকারীর স্বাক্ষর 

 

স াপচি ও ম্যাল্পনজাল্পরর সুপাচরি: 

১। আল্পিদনকারী.....................................অপ্রধান িস্য উৎপাদন দল্পলর সদস্য। চিচন চনয়চিি সাপ্তাচিক স ায় ত্ত্ব াগদান ও 

সঞ্চয় জিা কল্পরল্পছন। চিচন দলীয় শংখলা ত্ত্বিল্পন িল্পলন। িাল্পক ...................টাকা ঋণ প্রদাল্পনর জন্য সুপাচরি করা িল্পলা। 

 

    স্বাক্ষর:..............................                                            স্বাক্ষর:.............................. 

            (ম্যাল্পনজার)                                                                       (স াপচি) 

 

ছচি 
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িাঠ সংগঠল্পকর সুপাচরি: আচি প্রিেয়ন করচছ ত্ত্ব , 

১। আল্পিদনকারী জনাি/ল্পিগি..................................................., .......................অপ্রধান িস্য উৎপাদন দল্পলর 

সদস্য। চিচন চনয়চিি সাপ্তাচিক স ায় ত্ত্ব াগদান ও সঞ্চয় জিা কল্পরল্পছন। চিচন পূল্পি মর ঋণ ( চদ থাল্পক) চনয়চিি পচরল্পিাধ 

কল্পরল্পছন এিং দলীয় শংখলা ত্ত্বিল্পন িল্পল ঋণ গ্রিল্পণর ত্ত্ব াগ্যিা অজমন কল্পরল্পছন। 

 

২। দল্পলর.............নং চসদ্ধাত িচির.............নং পািায়....................চরঃ িাচরল্পখ অনুচষ্ঠি স ায় এই চসদ্ধাত চলচপিদ্ধ 

আল্পছ। 

 

৩। আল্পিদনকারীল্পক..........................টাকা কথায়:....................................টাকা ঋণ িন্জুর করার সুপাচরি করা 

িল্পলা। 

 

িাচরখ:.................................                      স্বাক্ষর:.......................................... 

                                                                    (নাি সি িাঠ সংগঠল্পকর সীল) 

 

ুচনয়র অচফসার (চিসাি) এর সুপাচরি: 

 

১। গ্রাি সংগঠল্পকর উপল্পরচল্লচখি িতল্পব্যর সাল্পথ আচি একিি। আল্পিদনকারী সদল্পস্যর পূল্পি ম গৃিীি ঋণ সুদাসল্পল সমূদয় 

পচরল্পিাধ আল্পছ। 

 

২। আল্পিদনকারীল্পক..........................টাকা কথায়:....................................টাকা ঋণ িন্জুর করার সুপাচরি করা 

িল্পলা। 

 

িাচরখ:.................................                      স্বাক্ষর:.......................................... 

                                                                    (নাি সি চিসািরক্ষল্পকর সীল) 

 

এআরচিও’র সুপাচরি: 

উপল্পরাি দলটি সল্পরজচিল্পন পচরদি মন পূি মক ঋণ প্রস্তাল্পির  থাথ মিা  ািাই কল্পর আল্পিদনকারীল্পক ......................টাকা 

কথায়:.....................................................টাকা ঋণ িন্জুরীর জন্য সুপাচরি করা িল্পলা। 

 

িাচরখ:.................................                      স্বাক্ষর:.......................................... 

                                                                         (নাি সি এআরচিও’র সীল) 

 

ইউআরচিও’র চসদ্ধাত: 

দল্পলর চসদ্ধাত এিং উপল্পরাি সুপাচরি চিল্পিিনা কল্পর আল্পিদনকারীল্পক .......................টাকা 

কথায়:...................................................টাকা িাচষ মক ৪% সুল্পদ চিিরল্পণর িাচরখ িল্পি ০১ (এক) িছর সিল্পয়র িল্পধ্য 

আসল ও সুদ চনধ মাচরি চনয়ল্পি পচরল্পিাল্পধর িল্পিম ঋণ িন্জুর করা িল্পলা। 

 

 

উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসার 

(নাি সি সীল) 
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  পমরমেি -০২ 

 

িাংলাল্পদি পল্লী উন্নয়ন ত্ত্বিাি ম 

দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী 

উপল্পজলা:............................. ত্ত্বজলা:.............................। 

 

 

দায়িদ্ধ রাখার একরারনািা 

 

 

এই একরারনািা.........................সল্পনর..........................িাচরল্পখ আচি.................................... 

চপিা/স্বািী:........................................................ িািা:.................................................... 

গ্রাি:............................................. 

িাকঘর:................................উপল্পজলা:.....................ত্ত্বজলা:.............................. কর্তমক 

সপাচদি িল্পলা। এ দচলল আিার উিরাচধকারীগন, িোিধায়কবৃন্দ ও চনচদ মষ্ট ব্যচিিগ মল্পকও অতভূ মি করল্পি। 

দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী আিাল্পক 

ও আিার পচরিাল্পরর সদস্যল্পক িাচষ মক িিকরা ৪% সুল্পদ ত্ত্বিাট............................টাকা ঋণ গ্রিল্পনর 

িাচরখ িল্পি ৩ িাস পর সিান ৩৯ সাপ্তাচিক চকচস্তল্পি সম্পূন ম পচরল্পিাধ করার িল্পিম ঋণ িন্জুর কল্পরল্পছ। 

 িচদন উি ঋল্পণর টাকা ও িার সুদ সম্পূণ ম পচরল্পিাধ না িল্পি, িিচদন পর্ যত উি টাকা এিং এই ঋল্পণর 

টাকায় অচজমি সপচি আচি ত্ত্বকান অিস্থাল্পিই িস্তাতর করি না। আচি ঋণ প্রদাল্পন  ািিীয় িিম িানল্পি িাধ্য 

থাকি। ঋল্পণর টাকা সম্পূণ ম  পচরল্পিাল্পধর পূল্পি ম ত্ত্বকান কারণিিি: ঋল্পণর টাকা িা িদ্বারা অচজমি সপচি চিনষ্ট 

িল্পলও আচি সম্পূণ ম ঋণ ও সুদ পচরল্পিাল্পধ িাধ্য থাকি। ঋল্পণর টাকা সম্পূণ ম পচরল্পিাল্পধর ব্যথ মিার কারল্পণ উি 

দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী আিার 

স্থাির/অস্থাির সপচি িল্পি ঋণ ও সুল্পদর টাকা আদায় করল্পি িা আদাল্পয়র জন্য আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রিণ 

করল্পি পারল্পি। এল্পি আচি িা আিার উিরাচধকারীগণ ত্ত্বকানরুপ আপচি করল্পি পারল্পি না এিং আপচি করল্পল 

আইনগি ত্ত্বকান বিধিা থাকল্পি না। এই একরারনািা আচি স্বজ্ঞাল্পন ও সুস্থ িচস্তল্পে স্বাক্ষর করলাি। 

 

 

                                                                                                ....................... 

(আল্পিনকারীর স্বাক্ষর) 

িাচরখ:................. 

স্বাক্ষী: 

 

১।  স্বাক্ষর........................................             ২। স্বাক্ষর............................................ 

      নাি:.............................................                   নাি:............................................. 

     চপিা/স্বািীর নাি:..............................              চপিা/স্বািীর নাি:.............................. 

     গ্রাি:.............................................              গ্রাি:............................................. 

     িাকঘর:.........................................                িাকঘর:......................................... 

     উপল্পজলা:.......................................               উপল্পজলা:....................................... 

     ত্ত্বজলা:...........................................               ত্ত্বজলা:........................................... 

 

ত্ত্বনাট: িচিলা ঋণ গ্রিীিার ত্ত্বক্ষল্পত্র উপল্পরাি স্বাক্ষীদ্বল্পয়র িল্পধ্য একজন িল্পিন ঋণ গ্রিীিার পচরিার প্রধান। 
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                                                                                                              পমরমেি -০৩ 
 

িাংলাল্পদি পল্লী উন্নয়ন ত্ত্বিাি ম 

দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী 

উপল্পজলা:............................. ত্ত্বজলা:.............................। 

 

 

পাওনা অঙ্গীকারপত্র 

(চিচপ ত্ত্বনাট) 

 

 

আচি চননস্বাক্ষরকারী..................................উপল্পজলা দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের 

অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী, চিআরচিচি ত্ত্বথল্পক অদ্য........................িাচরল্পখ 

..........................টাকা (কথায়:.................................................টাকা) ঋণ চিসাল্পি গ্রিণ করলাি 

ও িাচিিািাত্র উি কি মসূিীল্পক অথিা প্রকল্পল্পর নীচিিালা ও অন্যান্য  চনল্পদ মিানুসাল্পর এিং প্রল্পদয় সুদ সি (সুদ 

৪%) পচরল্পিাধ করার অঙ্গীকাল্পর আচি এই চিিাে প্রচিসচর ত্ত্বনাট সই করলাি। 

 
 

রাজস্ব স্টোস্প 

 

 

স্বাক্ষর:............................................................. 

পূণ ম নাি:........................................................... 

চপিা/স্বািীর নাি:................................................ 

িািার নাি:....................................................... 

দল্পলর নাি:........................................................ 

গ্রাি:................................................................ 

িাকঘর:............................................................ 

উপল্পজলা:.......................................................... 

ত্ত্বজলা:.............................................................. 

 

প্রচিস্বাক্ষচরি: 

 

সদল্পস্যর নাি:.................................... ম্যাল্পনজাল্পরর নাি:...................................... 

স্বাক্ষর:............................................ স্বাক্ষর:.................................................... 

িাচরখ:............................................ িাচরখ:.................................................... 
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                                   পমরমেি -০৪ 

িাংলাল্পদি পল্লী উন্নয়ন ত্ত্বিাি ম 

দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী 

উপল্পজলা:............................. ত্ত্বজলা:............................. 
 

           সঞ্চয় উল্পিালল্পনর আল্পিদনপত্র 
 

 

উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসার  

চিআরচিচি 

উপল্পজলা:...................... ত্ত্বজলা:....................... 

 

আচি আিার জিাকৃি সঞ্চয়......................................টাকা ত্ত্বথল্পক............................................ 

(কারল্পণ)..........................টাকা উল্পিালন করল্পি ইচ্ছুক। 

 

সদস্য ত্ত্বকাি নং...........................................                  .............................. 

দল্পলর নাি:................................................                    আল্পিদনকারীর স্বাক্ষর 

                                                                                    নাি:.............................                                                                         

                                                                  িাচরখ:......................... 

িাঠ সংগঠল্পকর সুপাচরি: 

১) নূন্যিি ত্ত্ব  পচরিান সঞ্চল্পয়র চস্থচি থাকা আিশ্যক                 :.........................................টাকা। 

২) উল্পিালল্পনর জন্য সুপাচরিকৃি টাকার পচরিান                       :.........................................টাকা। 

                                                                         স্বাক্ষর:.......................................... 

                                                                         িাচরখ:.......................................... 

চিসািরক্ষক এর িিািি: 

১) সঞ্চল্পয়র িিমিান চস্থচি                                                  :..........................................টাকা। 

২) সি মল্পিষ সঞ্চয় উল্পিালল্পনর পচরিান                                   :..........................................টাকা। 

                                                                         স্বাক্ষর:.......................................... 

                                                                         িাচরখ:.......................................... 

 

 

আল্পিদনকারীর সঞ্চয় ত্ত্বথল্পক............................টাকা উল্পিালল্পনর অনুল্পিাদন ত্ত্বদয়া িল্পলা। 

 

 

উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসার 

                                                                   িাচরখ:............................ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

গ্রিীিার প্রাচপ্ত স্বীকার 

অনুল্পিাচদি..............................টাকা/টাকার ত্ত্বিক বুচিয়া পাইলাি। 

 

                                    স্বাক্ষর:................................. 

                                        নাি:......................................                                                                         

                                        িাচরখ:................................... 
 

( ত্ত্বনাট: সঞ্চয় উল্পিালল্পনর জন্য দল্পলর ব্যিস্থাপনা কচিটির চসদ্ধাত থাকল্পি িল্পি।) 
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                                   পমরমেি -০৫ 

িাংলাল্পদি পল্লী উন্নয়ন ত্ত্বিাি ম 

দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী 

উপল্পজলা:............................. ত্ত্বজলা:.............................। 

 

           মৃি ব্যচির ঋণ িওকুল্পফর ফরি 
 

উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসার  

চিআরচিচি 

উপল্পজলা:...................... ত্ত্বজলা:....................... 

 

িরহুি/িরহুিা................................................চপিা/স্বািী:...................................................িািা:..............

........................................ দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ 

কি মসূিী এর আওিাধীন......................................................দল্পলর সদস্য চছল্পলন। চিচন 

চিগি...........................িাচরল্পখ মৃতুেিরণ কল্পরল্পছন (মৃতুে সনদ সংযুি)। সপল্পকম আচি িার........................িই এিং 

আচিই িার বিধ অ ি ািক/ওয়াচরি। মৃি ব্যচি কর্তমক গৃিীি ঋল্পণর টাকা পচরল্পিাল্পধর সািেম নাই চিধায় িার সঞ্চয় িািদ 

জিাকৃি টাকা সিন্বয়াল্পত িাঁকী ঋল্পণর .....................টাকা িওকুফ করার জন্য আল্পিদন করচছ। 

 

.............................. 

আল্পিদনকারীর স্বাক্ষর 

নাি:............................. 

িাচরখ:......................... 

 

িাঠ সংগঠল্পকর সুপাচরি: িরহুি/িরহুিা................................................এর ওয়াচরি কর্তমক ঋণ পচরল্পিাল্পধর সািেম 

নাই। wcs এিং পািিই অনু ায়ী সঞ্চয় িািদ জিাকৃি.............................টাকা সিন্বয়াল্পত িাকী.....................টাকা 

কুঋণ িিচিল িল্পি সিন্বয় করার জন্য সুপাচরি করা িল্পলা।     

 

স্বাক্ষর ও িাচরখ:.......................................... নাি:.................................................... 

 

সিকারী পল্লী উন্নয়ন অচফসাল্পরর িিািি: মৃি ব্যচির ওয়াচরি কর্তমক ঋণ পচরল্পিাল্পধর সািেম নাই চিধায় সঞ্চয় খাল্পি জিাকৃি 

টাকা সিন্বয়াল্পত িাকী টাকা কুঋণ িিচিল িল্পি সিন্বয় করার জন্য সুপাচরি করা িল্পলা। 

 

স্বাক্ষর ও িাচরখ:.......................................... নাি:.................................................... 

 

চিসািরক্ষল্পকর িিািি: িরহুি/িরহুিা................................................এর চনকট ঋণ িািদ .........................টাকা 

পাওনা। wcs অনু ায়ী সঞ্চয় খাল্পি িার.............................টাকা জিা আল্পছ। িিমিাল্পন অত্র দপ্তল্পর কুঋণ চস্থচির 

পচরিান.........................টাকা। 

 

স্বাক্ষর ও িাচরখ:.......................................... নাি:.................................................... 

 

িরহুি/িরহুিা................................................এর মৃতুেজচনি কারল্পণ এিং িার পল্পক্ষ দাচখলকৃি আল্পিদনপত্র অনু ায়ী 

মৃি ব্যচির সঞ্চয় িািদ জিাকৃি..........................টাকা ঋণ খাল্পি সিন্বয় করা িল্পলা। অিচিষ্ট 

ঋল্পণর......................টাকা (কথায়:.................................................) কুঋণ ত্ত্বথল্পক সিন্বল্পয়র প্রস্তাি অনুল্পিাদনকল্পল্প 

উপপচরিালক, চিআরচিচি,.............................িরাির সুপাচরি করা িল্পলা। 

                                                        

                                                                                  উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসার 

                                                                                                (সীল) 
 

উপল্পরাি িোচদ ও সুপাচরি চিল্পিিনা কল্পর িরহুি/িরহুিা................................................এর চনকট িল্পি  ঋণ িািদ 

পাওনা.............................টাকা (কথায়:.................................................) কুঋণ িিচিল ত্ত্বথল্পক সিন্বয় করার 

অনুল্পিাদন ত্ত্বদয়া  িল্পলা। 
 

                                                    উপপচরিালক 

                                                                                 চিআরচিচি,............................. 
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পমরমেি -০৬  
 

 

িাংলাল্পদি পল্লী উন্নয়ন ত্ত্বিাি ম 

দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী 

 

প্রকল্পভি বজলা ও উপদজলা সমূহঃ 

 

ি নাং মবর্াগ বজলা উপদজলা 

1.  ঢাকা ঢাকা (৩) নবাবগঞ্জ, ধািরাই, বোহার 

2.  বগাপালগঞ্জ (৫) বগাপালগঞ্জ সের, বকাটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া, কামেয়ানী, বিাকদসেপুর 

3.  গামজপুর (৩) কাপামসয়া,  শ্রীপুর, কালীগঞ্জ 

4.  ফমরেপুর (৫) ফমরেপুর সের, নগরকাো, িধুখালী,  াঙা, ববায়ালিারী 

5.  টাঙ্গাইল (৬) িধুপুর, ধনবাড়ী, ভয়াপুর, বগাপালপুর, কালীহামি, নাগরপর 

6.  মকদোরগঞ্জ (৬) মকদোরগঞ্জ সের, তর্রব, বহাদসনপুর, কটিয়ামে, পাকুমেয়া, কমরিগঞ্জ 

7.  িাোমরপুর (৪) িাোমরপুর সের, মেবচর, কালমকমন, রানজর 

8.  িামনকগঞ্জ (৪) বেৌলিপুর, সাটুমরয়া, হমররািপুর, চঘওর 

9.  মুমিগঞ্জ (৪)  মুমিগঞ্জ সদর, মসরাজেীখান, টঙ্গীবামড়, গজামরয়া 

10.  রাজবাড়ী (৩) রাজবাড়ী সের, বামলয়াকাচন্দ, ত্ত্বগায়ালন্দ 

11.  নরমসাংমে (৪) মেবপুর, ববলাদবা, পলাে, িদনাহরমে 

12.  েমরয়িপুর (২) জামজরা, নমড়য়া 

13.  নারায়নগঞ্জ (২) আড়াইহাজার, রুপগঞ্জ 

14.  িয়িনমসাংহ িয়িনমসাংহ (৬) বগৌমরপুর, চত্রিাল, হালুয়াঘাট, ফুলবামড়য়া, মুিাগাো, ফুলপুর 

15.  বনেদকানা (৪) বনেদকানা সের, আটপাড়া, বকন্দুয়া, পূব যদধালা 

16.  জািালপুর (৫) জািালপুর সের, ইসলািপুর, বিলােহ, িাোরগঞ্জ, সমরিাবাড়ী 

17.  বেরপুর (৫) বেরপুর সের, নকলা, শ্রীবেী, নামলিাবাড়ী, মঝনাইগািী 

18.  বমরোল বমরোল (৪) বগৌরনেী, আনগলঝরা, িাল্পকরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ 

19.  বর্ালা (৩) বর্ালা সের, লালদিাহন, ববারহানুেীন 

20.  বরগুনা (২) বরগুনা সের, িািনা 

21.  পটুয়াখালী (২) বাউফল, দিচিনা 

22.  মপদরাজপুর (৩) মপদরাজপুর সের, র্ান্ডামরয়া, িঠিাচড়য়া 

23.  ঝালকাঠি (২) ঝালকাঠি সের, রাজাপুর 

24.  চট্রগ্রাি চট্রগ্রাি (৫) রাঙ্গুনীয়া, সািকাচনয়া, ত্ত্বিায়ালখালী, হাটহাজারী, চেনাইে 

25.  কুমিল্লা (৬) সের েমযে, বরুড়া, লাকসাি, চামেনা, বেমবদ্বার, চিিাস 

26.  চাঁেপুর (২) িাঁদপর সদর, োহারামস্ত 

27.  ব্রাহ্মেবাড়ীয়া (৩) নবীনগর, িাঞ্চারািপর, কসিা 

28.  লযীপুর (২) রায়পুর, কিলনগর 

29.  বফনী (৩) বফনী সের, োগলনাইয়া, পরশুরাি 

30.  বনায়াখালী (৩) বনায়াখালী সের, বকাম্পানীগঞ্জ, কমবরহাট 

31.  রাঙ্গািাটি (৩) রাঙ্গািাটি সের, কাপ্তাই, কাউখালী 

32.  খাগড়ােমড় (৩) িামনকেমড়, িহালেমড়, রািগড় 

33.  বােরবান (৩) বােরবান সের, রুিা, বরায়াাংেমড় 

34.  কক্সবাজার (৩) চকমরয়া, রামু , কুতুিচদয়া 
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ি নাং মবর্াগ বজলা উপদজলা 

35.  খলনা 

 

খলনা (৩) ফুলিলা, ডুমুমরয়া, রুপসা 

36.  বাদগরহাট (৩) ফমকরহাট, বিাল্লাহাট, মচিলিারী 

37.  চুয়ার্াঙ্গা (৪) চুয়ার্াঙ্গা সের, আলির্াঙ্গা, োমুরহুো, জীবননগর 

38.  কুমিয়া (৫) কুমিয়া সের, বেৌলিপুর, বখাকসা, কুিারখালী, বর্ড়ািারা 

39.  র্দোর (৮) সের, অর্য়নগর, বচৌগাো, মঝকরগাো, োে যা, িমনরািপুর, বাঘারপাড়া, বকেবপুর  

40.  মঝনাইেহ (৬) সের, বকাটচাঁেপুর, কালীগঞ্জ, হমরনাকুন্ডু, িদহেপুর, বিলকুপা 

41.  নড়াইল (৩) নড়াইল সের, কামলয়া, বলাহাগড়া 

42.  িাগুরা (৪) িাগুরা সের, বিাহাম্মেপুর,  োমলখা,  শ্রীপুর 

43.  বিদহরপুর (৩)  বিদহরপুর সের, গাাংনী,  মুমজবনগর 

44.  সািযীরা (৩) সের, িালা, কালীগঞ্জ 

45.  রাজোহী রাজোহী (৯) বিাহনপুর, পবা, বাগিারা, িাদনার, বাঘা,  চারঘাট,  পুঠিয়া, দূগ যাপুর, বগাোগাড়ী  

46.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৩) সের, মেবগঞ্জ, নাদচাল 

47.  জয়পুরহাট (৩) সের, কালাই, পাঁচমবমব,  

48.  নওগাঁ (৪) সের, িাো, িহাদেবপুর,  পেীিলা,  

49.  নাদটার (৫)  সদর, িড়াইগ্রাি, গুরুোসপুর, লালপুর, মসাংড়া 

50.  পাবনা (৭)  আটঘমরয়া, র্াঙ্গুড়া,  চাটদিাহর, সাঁমর্য়া,  ঈেরেী,  ফমরেপুর, সুজানগর 

51.  মসরাজগঞ্জ (৬) উল্লাপাড়া, োহজােপুর,  কািারখে,  রায়গঞ্জ,  িাড়াে, ববলকুমচ 

52.  বগুড়া (৯) দুপচাঁমচয়া,  ধুনট, গাবিলী, সামরয়াকামে, বেরপুর, মেবগঞ্জ, োজাহানপুর, নেীগ্রাি, 

কাহালু  

53.  রাংপুর রাংপুর (৭) পীরগঞ্জ, গঙ্গাচড়া, পীরগাো, বেরগঞ্জ, কাউমনয়া, মিঠাপুকুর, িারাগঞ্জ  

54.  মেনাজপুর (৬) বীরগঞ্জ,  ফুলবাড়ী, খানসািা, মচমররবের, পাব যিীপুর, ববাঁচাগঞ্জ, 

55.  গাইবান্ধা (৩) পলােবাড়ী, সাদুল্লযাপুর, সুেরগঞ্জ  

56.  কুমড়গ্রাি (৪) সের, নাদগেরী. রাজারহাট, উমলপুর,  

57.  লালিমনরহাট (৪) সের, হামিবান্ধা, আমেিিামর, কামলগঞ্জ,  

58.  নীলফািারী (৪) মর্িলা, বর্ািার, জলঢাকা, তসয়েপুর, 

59.  ঠাকুরগাঁও (৩) সের, রানীিংককল, বামলয়ার্াঙ্গী 

60.  পিগড় (৩) সের, বেবীগঞ্জ, ববাো, 

61.  মসদলট মসদলট (৪) সের, বগালাপগঞ্জ, মবয়ানীবাজার, ‰RšÍvcyi 

62.  বিৌলর্ীবাজার (৩) কুলাউড়া, কিলগঞ্জ, শ্রীিঙ্গল 

63.  হমবগঞ্জ (২) িাধবপুর, চুনারুঘাট,  

64.  সুনািগঞ্জ (২)  QvZK, বোয়ারাবাজার  
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                                                                                              পমরমেি -০৭              

  বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড                                       

োরিদ্র্য রবদ াচদনি লদযয পুরি সমৃদ্ধ উচ্চ মূদেি অপ্রধান শস্য উৎপােন ও বাজািজাতকিণ ক ডসূচী 

উপদজলা: ------------------------------------------ বজলা: ----------------------------------। 

 

জরিপ ফি  

১। খানা/পরিবাি প্রধাদনি সাধািণ তথ্য: 

(ক) না :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

(খ)  াতাি না :---------------------------------------------------------------------------------------------------------।  

(গ) রপতা/স্বা ীি না :---------------------------------------------------------------------------------------------------। 

(ঘ) ঠিকানা:  গ্রা :--------------------------------------------------। র্াকঘি:-------------------------------------------। 

                 উপদজলা:----------------------------------------------। বজলা: -------------------------------------------। 

(ঙ)) জাতীয় পরিচয় পত্র(NID) নম্বি:-----------------------------------------------------------------------------------।  

(চ) জন্ম রনবন্ধন নম্বি(NID না থাকদল): --------------------------------------------------------------------------------। 

(ছ) জন্ম তারিখ (NID অনুসাদি): -----------------------------। (জ) ব াবাইল নম্বি:------------------------------------। 

(ঝ) রশযাগত ব াগ্যতা:----------------------------------------। (ঞ) বপশা: --------------------------------------------। 

(ট) আদয়ি উৎস:----------------------------------------------। (ঠ) বারষ ডক আয়: ----------------------------------টাকা। 

২। পারিবারিক তথ্য:  

(ক) পরিবাদিি সেস্য সাংখ্যা:----------------জন।  [ পুরুষ:-------------জন,  রিলা:------------জন, অন্যান্য:-------জন।] 

(খ) পরিবাদিি উপজডনয  সেস্য সাংখ্যা: ------------------জন। (গ) পারিবারিক বারষ ডক আয়:----------------------টাকা। 

৩। সম্পে সাংক্রান্ত তথ্য: 

(ক) বসত বারিি জর ি পরি াণ----------শতাাংশ। (খ) বারিি ধিণ: পাকা/ আধাপাকা/ অন্যান্য (টিন, বাঁশ, খি বা  াটিি)। 

(গ) অন্যান্য সম্পদেি না  ও পরি াণ: ----------------------------------------------------------------------------------- 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

৪। কৃরষ কাজ সাংক্রান্ত তথ্য: 

(ক) চাষাবােদ াগ্য জর ি পরি াণ---------শতাাংশ। (খ) জর ি  ারলকানা: রনজস্ব/বগ ডা/রনজস্ব ও বগ ডা/চুরিরিরিক/অন্যান্য। 

(গ) চাষাবােকৃত প্রধান প্রধান ফসদলি না  (উৎপােন পরি াণসি): -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------(ঘ) কৃরষ  কাজ িদত বারষ ডক আয়:-------------------------- টাকা। 
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৫। ব্যবসা সাংক্রান্ত তথ্য: 

(ক) ব্যবসাি না :------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

(খ) ব্যবসাি ধিণ: রনজস্ব ব্যবসা প্ররতষ্ঠান (স্থায়ী/ব ৌসু রিরিক)/িািা ব্যবসা প্ররতষ্ঠান (স্থায়ী/ব ৌসু রিরিক)/অন্যান্য:----------

----------------------------------------------। (গ) ব্যবসা িদত বারষ ডক আয়: ------------------------------------------ টাকা। 

৬। প্ররশযণ সাংক্রান্ত তথ্য: 

(ক) পরিবাি/ খানা প্রধান বকান প্ররতষ্ঠান িদত কৃরষ/ ব্যবসা সাংক্রান্ত রবষদয় প্ররশযণ কদিদছন রক না( িযাঁ/না):-----------------। 

(খ) প্ররশযণ গ্রিণ কদি থাকদল তাি না  ও স য়:---------------------------------------------------------------------------। 

(গ) প্ররশযণ গ্রিণ না কদি থাকদল প্ররশযদণ আগ্রিী রক না (িযাঁ/না):---------------------। 

 (ঘ) প্ররশযদণ আগ্রিী িদল রক ধিদনি প্ররশযদণ আগ্রিী (ব য়ােসি):----------------------------------------------------------। 

৭। অন্যান্য তথ্য: 

(ক) বসত বারিি আরিনায়/পাদবড পরতত বা অনাবােী জর /জায়গা আদছ রক না (আদছ/নাই):---------------------------------। 

(খ) পরতত বা অনাবােী জর /জায়গা থাকদল তাি পরি ান:----------- শতাাংশ। 

 (গ) অপ্রধান শস্য চাদষ আগ্রিী রক না(িযাঁ/না): ----------। 

(ঘ) অপ্রধান শস্য চাদষ আগ্রিী িদল কতটুক জর দত বা বকাথায় রক রক  অপ্রধান শস্য চাষাবাে কিদত চান:---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

(ঙ) অপ্রধান শস্য বাজািজাতকিণ ব্যবসায় আগ্রিী রক না (িযাঁ/না):---------------------।  

(চ) আগ্রিী িদল রকিাদব ব্যবসা পরিচালনা কদিন বা কিদবন তাি তথ্য:-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

(ছ) পারিবারিক বকান ঋণ আদছ রক না(িযাঁ/না):------------------------। (জ) ঋদণি প্রদয়াজন আদছ রক না(িযাঁ/না):-----------। 

(ঝ) ঋদণি প্রদয়াজন িদল চারিো উদল্লখ করুন:----------------------------টাকা। (ঞ) ঋণ বকান কাদজ ব্যবিাি কিদত চান:----

-------------------------------------------------------। (ট) পরিবািটি আরথ ডকিাদব সচ্ছল রক না(িযাঁ/না):--------------------।    

 

    

তথ্য প্রোনকািীি স্বাযি                                                                 তথ্য গ্রিণকািীি/জরিপকািীি স্বাযি (তারিখসি) 

না : ---------------------------------------------------                    না :----------------------------------------------

পরিবাি প্রধাদনি সদি সম্পকড:-----------------------                      পেবী:----------------------------------------------  

 

প্ররতস্বাযি(তথ্য পূিণ  াচাইপূব ডক): 

 

 

রিসাবিযক                                                       এআিরর্ও                                                     ইউআিরর্ও 

 (সীলসি)                                                          (সীলসি)                                                      (সীলসি) 
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পমরমেি-৮ 

evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© 

`vwi ª̀¨ we‡gvP‡bi j‡ÿ¨ cywó mg„× D”P g~‡j¨i AcÖavb km¨ Drcv`b I evRviRvZKiY Kg©m~Px 

Dc‡Rjv:................................... 

    ‡Rjv:................................... 

 

দল্পলর নাি দল্পলর ত্ত্বকাি(২ চিচজট) সদস্য  ত্ত্বকাি(২ চিচজট) 

   

 

`‡ji m`m¨ nIqvi Rb¨ Av‡e`b dig 
 
 
 

1| Av‡e`bKvixi bvg:..................................................................................................| 

2| wcZv/ ¯̂vgxi bvg:...................................................................................................| 

3| c~b©v½ wVKvbv: MÖvg:....................................|     WvKNi:............................................| 

                     IqvW© bs:..............................|     BDwbqb:...........................................| 

                     Dc‡Rjv:...............................|    †Rjv:...............................................|  

4| evwm›`v ¯’vqx/A ’̄vqx:.........................|  

5| ‰eevwnK Ae ’̄v(UxK wPý w`b): weevwnZ/AweevwnZ/weaev/wecZœxK| 

6| cwiev‡ii m`m¨ msL¨v:...................... Rb| 7| DcvR©bÿg m`m¨ msL¨v:..................... Rb| 

8| cwiev‡ii evwl©K Avq:......................UvKv| 9| wbR gvwjKvbvaxb Rwgi cwigvb:........ kZvsk| 

10| wjR/fvov/eM©vPvlK…Z Rwgi cwigvb:........................................ kZvsk| 

11| AcÖavb km¨ Pvl†hvM¨ Rwgi cwigvb:........................................ kZvsk| 

12| g~j †ckv:...................................|   13| Ab¨vb¨ †ckv: ...........................................| 

14| RvZxq cwiPqcÎ b¤̂i(NID):.................................................................................| 

      A_ev AbjvBb wcÖ‡›UW Rb¥ wbeÜb b¤̂i(hw` NID bv _v‡K):...........................................| 

15| †gvevBj b¤̂i:......................................................................................................| 

16| eqm(fwZ©i Zvwi‡L):..............................................................................................| 

Avwg evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© (weAviwWwe) KZ©„K ev¯Íevqbvaxb Ô`vwi ª̀¨ we‡gvP‡bi j‡ÿ¨ cywó mg„× 

D”P g~‡j¨i AcÖavb km¨ Drcv`b I evRviRvZKiY Kg©m~PxÕ kxl©K cÖK‡íi mvwe©K Kvh©µg I 

wbqgKvbyb m¤ú‡K© AewnZ n‡qwQ| Zr‡cÖwÿ‡Z GB cÖK‡íi AvIZvq msMwVZ 

Ò............................................(MÖv‡gi bvg/ cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î cvovi bvg mn) AcÖavb km¨ Drcv`b 

`jÓ Gi m`m¨ n‡Z B”QzK| Avwg AcÖavb km¨ Drcv`‡b AvMÖnx| Avwg `j I cÖK‡íi mKj wbqg Kvbyb 

†g‡b Pjvi A½xKvi KiwQ| 
 

 

Av‡e`bKvixÕi ¯̂vÿi 

ZvwiL: 

 

Av‡e`bKvix Dc‡i D‡jøwLZ wVKvbvi ¯’vqx evwm›`v| wZwb AÎ GjvKvq................. eQi hver 

¯’vqxfv‡e emevm Ki‡Qb| wZwb cÖK‡íi wbqg Abyhvqx m`m¨ nIqvi Av‡e`b K‡i‡Qb Ges `‡j 

.....................UvKv mÂq Rgv K‡i‡Qb| Zv‡K `‡ji m`m¨ Kiv †h‡Z cv‡i| 

                                                                                      

                                                                                        g¨v‡bRvi Gi ¯v̂ÿi                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     (ZvwiL I wmjmn) 
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Dc‡i D‡jøwLZ mKj Z_¨ mwVK nIqvq cÖK‡íi wbqgvbymv‡i 

Rbve/‡eMg..........................................;wcZv/¯̂vgx:......................................................‡

K...................................(MÖv‡gi bvg/ cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î cvovi bvg mn) AcÖavb km¨ Drcv`b `j 

Gi cÖv_wgKfv‡e m`m¨ g‡bvbxZ Kiv n‡jv| `‡j Zvi m`m¨ b¤̂i/‡KvW:.................. cÖ`vb Kiv 

n‡jv| 

                                                                                   

 

                                                                                         mfvcwZ Gi ¯v̂ÿi                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     (ZvwiL I wmjmn) 

 

 

Av‡e`bKvix, `‡ji g¨v‡bRvi I mfvcwZÕi cÖ`Ë Z_¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b K‡i hvPvB Kiv n‡q‡Q| 

Dc‡ii mKj Z_¨ mwVK| wZwb msMwVZ `‡ji Kvh©mxgvbvq emevmiZ ¯’vqx evwm›`v| wZwb `‡ji mKj 

wbqg Kvbyb †g‡b Pjvi A½xKvi K‡i‡Qb| Zv‡K PzovšÍfv‡e `‡ji m`m¨ Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

gvV msMVK Gi ¯v̂ÿi 

 (ZvwiL I wmjmn) 

 

 
 

Av‡e`bKvix cÖK‡íi Avw_©K wbqg Kvbyb h_vh_fv‡e cvjb K‡i‡Qb| wZwb cÖK‡íi wbqg Abyhvqx m`m¨ 

nIqvi Av‡e`b I cÖ‡qvRbxq mÂq Rgv K‡i‡Qb| Zvi cÖ`Ë Z_¨ mwVK| Zv‡K `‡ji PzovšÍ m`m¨ c` 

cÖ`vb Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

 

wnmveiÿK Gi ¯̂vÿi 

  (ZvwiL I wmjmn) 

 

 

 

Av‡e`bKvix `‡ji wbqgvbymv‡i cÖ‡qvRbxq mKj KvMRcÎ `vwLj K‡i‡Qb| wZwb AcÖavb km¨ 

Drcv`‡b AvMÖnx| Zuvi cÖ`Ë Z_¨ mwVK| Zuv‡K `‡ji PzovšÍ m`m¨ c` cÖ`vb Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

 

GAviwWI Gi ¯v̂ÿi 

 (ZvwiL I wmjmn) 
 

 

Dch©y³ Z_¨ I mycvwi‡ki wfwË‡Z Av‡e`bKvix‡K Ò........................................(MÖv‡gi bvg) 

AcÖavb km¨ Drcv`b `jÓ Gi................bs m`m¨ wnmv‡e PzovšÍ ¯x̂K…wZ cÖ`vb Kiv n‡jv/m`m¨ c` 

cÖ`vb Kiv n‡jv| 

 

BDAviwWI Gi ¯v̂ÿi 

  (ZvwiL I wmjmn) 



47 

 

পমরমেি-৯ 

দল্পলর নাি: 

ত্ত্বকাি নং: 

সাাংগঠমনক সর্ার বরজুদলেন 
সর্ার িামরখ : 
স্থান : 
সিয় : 
স া নং: 

 

উপমস্থি সদস্যল্পদর িামলকা ও স্বাযর 
 

িঃনাং নাি মপিা/স্বািীর নাি স্বাযর 
১ ২ ৩ ৪ 

১।    
২।    
৩।    
৪।    
৫।    
৬।    
৭।    
৮।    
৯।    
১০।    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
২৮।    
২৯।    
৩০।    

 

আদলাচনা ও মসদ্ধািঃ 

বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য কর্তযক বাস্তবায়নাধীন “োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান 

েস্য উৎপােন, ও বাজারজািকরে কি যসূমচ” েীি যক প্রকদল্পর িাঠসংগঠক সর্ার উদেশ্য মনদয় আদলাচনা 

কদরন। মিমন প্রকদল্পর উদেশ্য কার্ যধারা মনদয় মবস্তামরি আদলাচনা কদরন। মিমন বদলন এ প্রকদল্পর 
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বাস্তবায়নধারার অন্যিি কি যকান্ড হদে েলমর্মিক সাাংগঠমনক কাঠাদিা গঠন। এ মবিদয় আজ সাাংগঠমনক 

সর্া অনুমষ্ঠি হদে। 
 

সর্ায় সব যসম্মমিিদি জনাব/দবগি ------------------------------------------------সর্াপমি মনব যামচি হন। 

িার সর্াপমিদত্ব সর্ার কাজ শুরু করা হয়। 
  

সর্ায় মবস্তামরি আদলাচনািদি মনদম্নাি মসদ্ধাি পৃহীি হয়- 
 

১। সর্ায় সব যসম্মমিিদি োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান েস্য উৎপােন এবাং 

বাজারজািকরে প্রকদল্পর আওিায়---------------------নাল্পি প্রকল্প উপকারদর্াগীদের মনদয় েল গঠন 

করা হয়। 
২। এ েদলর নাি হদব ---------------------------------------------------------------------------।  
৩। সর্ায় উপমস্থি ব্যমিদের আগ্রদহ িাদেরদক মনদয় েদলর মনয়মিি সেস্য মনব যাচন চূড়াি করা হয়। 
৪। সর্ায় েদলর মনদম্নাি উদেশ্য মস্থর করা হয়- 
 

 ৪.১ প্রকদল্পর উদেশ্য বাস্তবায়দন সঠিক সহায়িা করা 
 ৪.২ প্রকদল্পর মবমর্ন্ন কি যসূমচ বাস্তবায়ন করা 
 ৪.৩ প্রকদল্পর মবমর্ন্ন সুদর্াগ সুমবধার সদ্বযবহার করা 
 ৪.৪ প্রকল্প প্রমেযদে অাংেগ্রহে করা ও প্রমেযে লব্ধ জ্ঞান সঠিকর্াদব কাদজ লাগাদনা 
 ৪.৫ বাজারজািকরে সুমবধা অজযদন সহায়িা করা 
 ৪.৬ প্রকদল্পর ঋে উির সহায়িার পূে য ব্যবহার করা ও সঠিক ব্যমিদক মনব যাচন করা 
 ৪.৭ প্রচমলি মনয়দি এবাং প্রকল্প কর্তযপদযর মনদে যেনা অনুর্ায়ী েল পমরচালনা করা  
 ৪.৮ মনয়মিি সিয় জিা কদর মনজস্ব পু ুঁমজগঠন করা। 
 

৫। সর্ায় েল পমরচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য মনম্নবমে যি পেসমূদহ সেস্যদের িধ্য বর্দক েদলর 

ব্যবস্থাপনা পমরিে গঠন করা হয়- 
 

 সর্াপমি   - 
 সহসর্াপমি  - 
 ম্যাল্পনজার  - 

বকািাধ্যয  -  
আেে য কৃিক  - 
 

এই কমিটির বিয়াে হদব দুই বের, পরবিীদি দুই বের পর আবার সকদলর সম্মমিদি কমিটি গঠন 

করা হদব।  
 

৬। েদলর নাদি ব্যাাংদক একটি মহসাব বখালা হদব র্া েদলর স াপচি এবাং ম্যাল্পনজাল্পরর বর্ৌর্ স্বাযদর 

পমরচামলি হদব।  
৭। সর্ায় সকলদক মনয়মিি প্রমি --------------------বার ববলা -------------------ঘটিকায় েদলর 

সাপ্তামহক সর্ায় উপমস্থি বর্দক উন্নয়ন কি যকাদন্ড অাংেগ্রহে কদর সিয় জিা, ঋে অনুদিােন 

(প্রদর্াজয বযদে), নতুন সেস্য গ্রহে বা সেস্যপে বামিল করার মবিদয় প্রদয়াজনীয় পরািে যসহ 

সুচারুর্াদব োময়ত্ব পালদনর জন্য সকলদক অনুদরাধ করা হয়। 
 

সর্াপমি সাদহব  সকলদক ধন্যবাে মেদয় সর্ার কাজ বেি কদরন।   
 

সর্াপমিঃ 
েদলর নািঃ 
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                                   পমরমেি-১০ 

িাংলাল্পদি পল্লী উন্নয়ন ত্ত্বিাি ম 

দাচরদ্র্ে চিল্পিািল্পনর লল্পক্ষে পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান িস্য উৎপাদন ও িাজারজািকরণ কি মসূিী 

উপল্পজলা:............................. ত্ত্বজলা:.............................। 

 
 

 েদলর স্বীকৃমি প্রদাল্পনর লল্পক্ষে পমরেে যন প্রমিদবেন  
 
 

১। পমরেে যদনর িামরখ    :    

২। পমরেে যনকারী িাঠ সংগঠল্পকর নাি  : 

৩। পমরেমে যি েদলর নাি ও ঠিকানা  : 

৪। েল গঠদনর িামরখ    : 

৫। েদলর হালনাগাে সেস্য সাংখ্যা         : 

৬। েদলর হালনাগাে সিয় মস্থমি   : 

৭। েদলর সম্পােনকৃি প্রার্মিক কার্ যিি  : 

 
 
 
 

 

৮। অপ্রধান েষ্য চাদির সম্ভাবনা/ অবস্থান সাংিাি িিব্য :  
 

 
 
 
 

 
৯। দলটি প্রকল্পল্পর নীচিিালা অনু ায়ী গঠন করা িল্পয়ল্পছ। দল্পলর সদস্যগণ প্রকল্পল্পর নীচিিালা ত্ত্বিল্পন িলার অঙ্গীকার 

কল্পরল্পছন।  

 

িাঠ সংগঠক 
                     (স্বাক্ষর ও সীল) 

 

১০।    দলটি সল্পরজচিল্পন পচরদি মন করা িল্পয়ল্পছ। সদস্যগণ সংচেষ্ট এলাকার স্থায়ী িাচসন্দা এিং িাল্পদর কার্ যিি  াল।  
 

 

         সিকারী পল্লী উন্নয়ন অমফসার 
                  (স্বাক্ষর ও সীল) 

১১।     দল্পলর কার্ যিি সল্পতাষজনক। 

 
 

        উপদজলা পল্লী উন্নয়ন অমফসার 
                 (স্বাক্ষর ও সীল) 
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পমরমেি-১১ 

 

বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য 
োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান েস্য উৎপােন ও বাজারজািকরে কি মসূিী 

উপদজলা:---------------------------- বজলা:-------------------------------। 
 

স্মারক নম্বর:                                                                                             িাচরখ: 

 

দল্পলর স্বীকৃমি পে 
  
 
বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য কর্তযক বাস্তবায়নাধীন “োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয পচষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চমূল্পের অপ্রধান 

েস্য উৎপােন ও বাজারজািকরে কি মসূিী” েীি যক প্রকদল্পর আওিায়------------------------ত্ত্বজলার---------

--------------------------উপদজলার-------------------------------ইউমনয়দনর --------------------------

গ্রাত্ত্বি সাংগঠিি “ ---------------------------------------------(গ্রাল্পির নাি সি প্রল্প াজে ত্ত্বক্ষল্পত্র পাড়ার নাি) 

অপ্রধান িস্য (প্রল্প াজে ত্ত্বক্ষল্পত্র: পরুষ/িচিলা) দল” সংগঠিি িওয়ার পর প্রকল্পল্পর চনয়িানুসাল্পর পর্ যত্ত্বিক্ষন 

সিল্পয়র কি মকাে সদিািজনক ও চনয়িচ চিক হওয়ায় দলটিল্পক “োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয পচষ্ট সমৃদ্ধ 

উচ্চমূল্পের অপ্রধান েস্য উৎপােন ও বাজারজািকরে কি মসূিী” েীি যক প্রকদল্পর আওিায় স্বীকৃমি প্রোন করা 

হদলা।  

দল্পলর নাি:  

স্বীকৃচি নম্বর:  

স্বীকৃচির িাচরখ:  

 

 
 
(অমফস সীল)                             উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কি মকিমা                                            

         (স্বাক্ষর ও সীল)
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                                                                     বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববার্ য                                                            পমরমেি -১২ 

োমরদ্র্য মবদিাচদনর লদযয পুমি সমৃদ্ধ উচ্চ মূদল্যর অপ্রধান েস্য উৎপােন ও বাজারজািকরে কি যসূচী 

বজলা:...............................। 

মবিয়: িামসক অগ্রগমি প্রমিদবেন। 

১। সাাংগঠমনক কার্ যিি:                                                                                                                                                                                   িাদসর নাি:..................................... 

িঃ 

নাং 

উপদজলার নাি জমরপ সেস্য র্মিয েল গঠন সিয় জিা (লয টাকা) 

লযযিাো অজযন লযযিাো অজযন লযযিাো অজযন লযযিাো অজযন 

বেদর িিঃ বেদর িিঃ বেদর িিঃ িাদস বেদর িিঃ বেদর িিঃ িাদস বেদর িিঃ বেদর িিঃ িাদস বেদর িিঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ 

১                     

২                     

৩                     

                     

 বজলায় বিাট                    
 

২। ঋে কার্ যিি:   (লয টাকা) 

িঃ 

নাং 

উপদজলার নাি ঋে 

িহমবল 

প্রামপ্ত 

 

মবিরে আোয়দর্াগ্য 

 

আোয় 

 

িাদঠ বদকয়া ঋে গ্রহীিা সেস্য সাংখ্যা (জন) 

লযযিাো অজযন 

বেদর িিঃ িাদস বেদর িিঃ বেদর িিঃ িাদস বেদর িিঃ চলমি মকমস্ত বখলাপী বিয়াদোিীে য বিাট িাদস বেদর িিঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

১                    

২                    

৩                    

                    

 বজলায় বিাট                   
 

৩। প্রমেযে ও অন্যান্য কার্ যিি: 

িঃ 

নাং 

উপদজলার নাি প্রমেযে প্রেে যনী খািার স্থাপন বীজ ও চারা মবিরে 

লযযিাো (জন) অজযন (জন) লযযিাো ( টি ) অজযন ( টি ) লযযিাো (জন) অজযন (জন) 

বেদর িিঃ িাদস বেদর িিঃ বেদর িিঃ িাদস বেদর িিঃ বেদর িিঃ িাদস বেদর িিঃ 

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

১                 

২                 

৩                 

 বজলায় বিাট                
 

মবঃ দ্র্ঃ ১। প্রমেযদের বযদে শুধুিাে উপদজলায় অনুমষ্ঠি প্রমেযদের িথ্য সমন্নদবমেি হদব।  ২। একজন সেস্য একামধকবার ঋে গ্রহে করদলও একজন ঋে গ্রহীিা মবদবচনা করদি হদব। 

              

                 মহসাবরযক                                                                                                                                                             উপপমরচালক 

               (স্বাযর ও সীল)                                                                                                                                                         (স্বাযর ও সীল)
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প্রকদল্পর জনবদলর োময়ত্ব 

ও কিযব্য 
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প্রকদল্পর জনবল 

 

১। বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন ববাদর্ যর আওিাধীন বজলার উপপমরচালক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন, পমরবীযে ও 

মূল্যায়দনর োময়ত্ব পালন করদবন। 

 

২। উপদজলা পর্ যাদয় প্রকল্পটির কার্ যক্রি উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসাল্পরর িোিধাল্পন সিকারী পল্লী উন্নয়ন 

অচফসার, ুচনয়র অচফসার (চিসাি) প্রকল্পল্পর জনিল্পলর সাল্পথ সিচন্বি াল্পি দাচয়ত্ব পালন করল্পিন।  

 

৩। প্রকল্পল্পর জনিল্পলর চিিরণ: 

প্রকল্প িাস্তিায়ল্পনর জন্য সি মল্পিাট ৩০৯ জন কি মকিমা কি মিারী প্রিেক্ষ াল্পি দাচয়ত্ব পালন করল্পছন। উি 

জনিল্পলর চিিরণ চননরুপ: 

ক্রঃ নং পল্পদর নাি সংখ্যা িতব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

             (ক) প্রকল্প সদর দপ্তর 

১ প্রকল্প পচরিালক ১  

২ উপপ্রকল্প পচরিালক ১  

৩ িস্য উৎপাদন চিল্পিষজ্ঞ  ১  

৪ সিকারী পচরিালক ৪  

৫ সিকারী ত্ত্বপ্রাগ্রািার ১  

৬ চিসািরক্ষণ কি মকিমা ১  

৭ অচফস সিকারী কাি কচপউটার অপাল্পরটর ১  

৮ িাটা এচি অপাল্পরটর ২  

৯ অচফস সিায়ক ১  

                               উপল্পিাট  ১৩  

            (খ) ত্ত্বজলা দপ্তর 

১ অপ্রধান িস্য চিল্পিষজ্ঞ  ২০  

২ িস্য উন্নয়ন কি মকিমা ২০  

                    উপল্পিাট  ৪০  

            (গ) উপল্পজলা দপ্তর 

১ িাঠ সংগঠক ২৫৬  

                               উপল্পিাট  ২৫৬  

 ত্ত্বিাট (ক+খ+গ) ৩০৯  
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প্রকল্প পচরিালল্পকর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

১। প্রকল্প পচরিালক িিাপচরিালক চিআরচিচি’র িোিধাল্পন প্রকল্পল্পর প্রধান কি মকিমা চিসাল্পি দাচয়ত্ব পালন 

করল্পিন এিং প্রকল্পল্পর সকল কাল্পজর িে চনয়চিি াল্পি পল্লী উন্নয়ন ও সিিায় চি াগ, পচরকল্পনা কচিিন 

এিং িাস্তিায়ন, পচরিীক্ষণ ও মূোয়ন চি াল্পগ  থাসিল্পয় ত্ত্বপ্ররণ চনচিি করল্পিন। প্রকল্প কাজ িাস্তিায়ল্পনর 

সকল প মাল্পয় প্রকল্প পচরিালক, িিাপচরিালক চিআরচিচি এিং পল্লী উন্নয়ন ও সিিায় চি াল্পগ জিািচদচিিার 

আওিায় থাকল্পিন।  

২। প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য িাস্তিায়ল্পনর জন্য পচরকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ত্ত্বকৌিল চনধ মারণ, ব্যিস্থাপনা, িাল্পজট 

চনয়ন্ত্রন এিং প্রকল্পল্পর জনিল্পলর চনল্পয়াগ, িদলী িোিধান সি প্রিাসচনক দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

৩। প্রকল্পল্পর সফল িাস্তিায়ল্পনর জন্য সল্পিষ্ট থাকল্পিন। 

৪। প্রকল্পল্পর সািচগ্রক ব্যিস্থাপনা সংক্রাত দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

৫। প্রকল্পল্পর আয়ন ব্যয়ন কি মকিমা চিসাল্পি দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

৬। প্রকল্পল্পর সািচগ্রক কার্ যক্রি সি িাঠ প মাল্পয়র কি মকিমা/কি মিারীগল্পণর কার্ যক্রি িদারচক করল্পিন। 

৭। প্রকল্পল্পর কার্ যক্রি িচনটচরং করল্পিন এিং সংচেষ্ট উদ্ধমিন কর্তমপল্পক্ষর চনকট অগগ্রচি প্রচিল্পিদন দাচখল 

করল্পিন। 

৮। এছাড়াও চিচপচপল্পি উচল্লচখি  ািিীয় চনল্পদ মিনা িাস্তিায়ন করল্পিন। 

 

 

উপপ্রকল্প পচরিালল্পকর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

 

১। উপপ্রকল্প পচরিালক, প্রকল্প পচরিালল্পকর িোিধাল্পন দাচয়ত্ব পালন করল্পিন এিং িার কাল্পজর জন্য প্রকল্প 

পচরিালল্পকর চনকট জিািচদচি থাকল্পিন। 

২। প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য িাস্তিায়ল্পনর জন্য প্রকল্প পচরিালকল্পক সাচি মক সিায়িা করল্পিন। 

৩। প্রকল্পল্পর সফল িাস্তিায়ল্পনর জন্য সল্পিষ্ট থাকল্পিন।  

৪। প্রকল্পল্পর সািচগ্রক কার্ যক্রি সি িাঠ প মাল্পয়র কি মকিমা/কি মিারীগল্পণর কার্ যক্রি িদারচক করল্পিন। 

৫। প্রকল্পল্পর কার্ যক্রি িদারচক এিং মূোয়ন কল্পর প্রকল্প পচরিালল্পকর চনকট অিচিি করল্পিন। 
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উপপচরিালল্পকর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

১। চিচন ত্ত্বজলায় প্রকল্প কার্ যক্রল্পির সিন্বয়ক চিসাল্পি কাজ করল্পিন। 

২। চিচন িার আওিাধীন উপল্পজলা সমূল্পি প্রকল্পল্পর কার্ যক্রি সুষ্ঠ িাস্তিায়ল্পনর জন্য দায়িদ্ধ থাকল্পিন। 

৩। চিচন ইউআরচিও এিং প্রকল্পল্পর চিচ ন্ন কি মকিমা/কি মিারীর কাজকি ম িচনটচরং ও িোিধান করল্পিন। 

৪। প্রকল্পল্পর কাজকি ম ত্ত্বজলা প মাল্পয় সকল স্তল্পর অিচিি রাখল্পিন। 

৫। ত্ত্বজলার সংচেষ্ট জাচিগঠনমূলক চি াগসমূল্পির সল্পঙ্গ চনচিড় ত্ত্ব াগাল্প াগ রাখল্পিন। 

৬। প্রকল্পল্পর সকল কার্ যক্রি উদূ্ভি সিস্যািলী সপল্পকম প্রকল্প পচরিালকল্পক চরল্পপাট ম করল্পিন। 

৭। চিচন প্রকল্পল্পর ত্ত্বজলা প মাল্পয় সিন্বয় কচিটির সদস্য সচিল্পির দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

৮। প্রকল্পল্পর কাজকল্পি মর অগগ্রচি প্রচিল্পিদন প্রকল্প প মাল্পয় ত্ত্বপ্ররল্পণর ব্যিস্থা চনল্পিন ও চনয়চিি মূোয়ন কল্পর 

প্রল্পয়াজনীয় কার্ যক্রি গ্রিণ করল্পিন। 

৯। প্রকল্পল্পর ত্ত্বকান কাজকি ম িাস্তিায়ল্পন বিচথলিার জন্য উপল্পজলা প মাল্পয় সংচেষ্ট কি মকিমা/কি মিারীল্পদর 

চিরুল্পদ্ধ শংখলাজচনি আইনানুগ ব্যিস্থা চনল্পিন।  

 

েস্য উৎপােন চিল্পিষল্পজ্ঞর দাচয়ত্ব ও কিমব্য  

 

১। মিমন সরাসমর প্রকল্প পমরচালক এর মনকট মরদপাট য করদবন। প্রকল্প কার্ যিি পমরচালনার জন্য প্রকল্প   

পমরচালকদক সহায়িা করদবন।  

২। মিমন প্রকল্প সাংমিি অপ্রধান েস্য সমূদহর উৎপােন বৃমদ্ধ, সাংরযে, প্রমিয়াকরে ও বাজারজািকরে মবিদয় 

লাগসই প্রযুমিগি কলাদকৌেল সম্পদকয স্টাফদের এবাং উপকারদর্াগীদের সহায়িা করদবন।  

৩। প্রকল্প সপকীয় চিচ ন্ন প্রচিক্ষণ, স া ও ত্ত্বসচিনাল্পর অংিগ্রিল্পণর িাধ্যল্পি চনজ দাচয়ত্ব  থা থ াল্পি পালন 

করল্পিন। 

৪। প্রকদল্পর কাদজ ও কৃমি মবিদয় মবমর্ন্ন েপ্তদরর সমহি মলয়াঁদজা স্থাপন করদবন । 

 

সিকারী পচরিালল্পকর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

১। সিকারী পচরিালকগণ প্রকল্প পমরচালদকর প্রিেক্ষ চনয়ন্ত্রল্পন প্রকল্পল্পর দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

২। প্রকল্পল্পর সকল প মাল্পয়র কার্ যিি িচনটচরং করল্পিন এবাং িার কাদজর জন্য প্রকল্প পমরচালদকর মনকট 

জবাবমেমহ র্াকদবন।  

৩। সিকারী পচরিালকগণ িাদঠর কাজ িোরমক ও মূল্যায়ন কদর প্রকল্প পমরচালদকর মনকট চরল্পপাট ম করদবন। 

৪। প্রকল্পল্পর চিল্পিষ কার্ যিি  থা প্রচিক্ষণ, সম্প্রসারণ, িাস্তিায়ন সংক্রাত দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

৫। প্রকল্পল্পর চিচ ন্ন প্রচিল্পিদন প্রস্তি করল্পিন। 

৬। প্রকল্প কার্ যিত্ত্বির প্রল্পয়াজল্পন সংচেষ্ট চিচ ন্ন দপ্তল্পরর সল্পঙ্গ ত্ত্ব াগাল্প াগ করল্পিন। 

৭। িাঠ প মাল্পয় পচরিাচলি প্রচিক্ষণ কার্ যিি পর্ যত্ত্বিক্ষণ ও চরল্পপাট ম করল্পিন। 
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সিকারী ত্ত্বপ্রাগ্রািাল্পরর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

১। মিমন প্রকল্প পমরচালদকর মনদে যে বিািাদবক কাজ করদবন। মিমন প্রকল্প পমরচালকদক প্রকল্প কাদজর নকসা 

তিরীকরে এবাং িমনটমরাং মসদিি বাস্তবায়ন, কমম্পউটার মসদিি দ্বারা ওদয়বদপজ মর্জাইন করদি সহায়িা 

করদবন।  

২। মিমন প্রকল্প পমরচালকদক সকল প্রকার কমম্পউটার এর  বপ্রাগ্রাি মর্জাইন, র্াটাএমি, র্াটা এনালাইমসস 

সহ প্রকদল্পর কার্ যিি িমনটমরাং এ সাহায্য করদবন। 

 

অপ্রধান িস্য চিল্পিষল্পজ্ঞর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

অপ্রধান িস্য চিল্পিষজ্ঞ ত্ত্বজলা প মাল্পয় উপপমরচালক, মবআরমর্মব ত্ত্বজলা দপ্তল্পরর িোিধাল্পন চনল্পনাি দাচয়ত্ব 

কিমব্য পালন করল্পিন। 

১। মিমন প্রকল্প পমরচালদকর মনদে যে বিািাদবক কাজ করদবন এবাং বজলা পর্ যাদয় উপপমরচালক, মবআরমর্মব 

এর মনকট জবাবমেমহ করদবন। মিমন প্রার্মিক র্াদব িাঠ পর্ যাদয় কাদজর োময়দত্ব র্াকদবন, র্াদি প্রকল্প 

এলাকার অপ্রধান েস্য উৎপােন বৃমদ্ধ পায় এবাং প্রকদল্পর স্টাফ, টাদগ যট গ্রুপ, সহদর্াগী সাংস্থার সমহি মনমবড় 

িোরমক করদবন। 

২। প্রদি মনী প্লট স্থাপন, অপ্রধান িস্য উৎপাদল্পনর আধুচনক িে উপাি, আধুচনক প্রযুচি ধারণা দল প মাল্পয় 

সদস্যল্পদর চনকট িস্তাতল্পরর ব্যিস্থা গ্রিণ। 

৩। দলচ চিক দলল্পনিা, প্রকৃি উৎপাদল্পকর প্রচিক্ষল্পণর আল্পয়াজন ও িাস্তিায়ল্পনর উদ্যাগ গ্রিণ। 

৪। িস্য উৎপাদল্পন উদ্ভিূ সিস্যা িাছাই চিল্পেষন কল্পর সম্ভাব্য সিাধাল্পনর িে িাঠ প মাল্পয় প্রদাল্পনর কাজ করা। 

৫। িস্য উৎপাদল্পনর জন্য চিচ ন্ন কলা ত্ত্বকৌিল ও করণীয় সপল্পকম িে প্রস্তিকরণ। 

৬। প্রকল্প িাস্তিায়ল্পন সঠিক পদল্পক্ষপ গ্রিণ। 

৭। প্রকল্প কার্ যিত্ত্বির সঠিক িমনটমরাংকরণ। 

৮। চনয়চিি িাঠ পচরদি মন, দল্পলর অিস্থা চিল্পেষন এিং ত্ত্বস অনু ায়ী অপ্রধান িল্পস্যর উৎপাদন, সংরক্ষল্পণর 

পচরকল্পনা প্রণয়ন। 

৯। প্রকল্পল্পর চিচ ন্ন ত্ত্বসচিনার, কি মিালার আল্পয়াজন এিং অংিগ্রিণ। 

১০। প্রকল্পল্পর চিচ ন্ন িাচিদা চ চিক িে প্রদান। 

১১। প্রকল্প কর্তমপক্ষ কর্তমক প্রদি অন্যান্য দাচয়ত্ব পালন। 
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চিসািরক্ষণ কি মকিমার দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

১। মিমন প্রকল্প পমরচালদকর সরাসচর চনয়ন্ত্রল্পন দাচয়ত্ব পালন করল্পিন এিং প্রকল্প পচরিালল্পকর মনকট 

জবাবমেমহ র্াকদবন। মিমন সের েপ্তদর প্রকদল্পর সহকারী পমরচালদকর সহদর্াগীিায় কাজ করদবন। মিমন 

আমর্ যক মবিদয় নমর্পে ও িথ্য সাংরযে করদবন। মিমন সকল িথ্য, উপাি ও মহসাবরযে কাদজ জবাবমেমহ 

র্াকদবন। 

২। প্রকল্পল্পর চিসাি সংক্রাত  ািিীয় দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

৩। প্রকল্প চিসাল্পির িচি চলচপিদ্ধ ও সংরক্ষণ করল্পিন। 

৪। প্রকল্পল্পর অথ ম প্রাচপ্ত ও িাঠ প মাল্পয় অথ ম ত্ত্বপ্ররল্পণর জন্য অ েতরীণ িাল্পজট প্রস্তুি ও অথ ম ত্ত্বপ্ররল্পণর ব্যিস্থা 

করল্পিন। 

৫। প্রকল্পল্পর আয় ব্যল্পয়র চিচ ন্ন ত্ত্বরকি ম,  াউিার, ত্ত্বিক িচি ইিোচদ সংরক্ষণ করল্পিন। 

৬। প্রকল্প পচরিালল্পকর চনকট প্রল্পয়াজনীয় আচথ মক িে উপস্থাপন এিং আচথ মক প্রচিল্পিদন প্রস্তি করল্পিন। 

৭। প্রকল্প পচরিালক প্রদি অন্য ত্ত্ব ল্পকান দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

 

 

উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসাল্পরর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

১। উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসার উপল্পজলায় প্রকল্পল্পর প্রধান কি মকিমা চিসাল্পি দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

২। উপল্পজলা প মাল্পয় প্রকল্পল্পর সুষ্ঠ িাস্তিায়ল্পনর জন্য চিচন দায়িদ্ধ থাকল্পিন। 

৩। প্রকল্পল্পর সকল চিষল্পয় অিচিি থাকল্পিন এিং সকলল্পক অিচিি করল্পিন। 

৪। পচরিালন পদ্ধচি অনুসাল্পর অচজমি সকল দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

৫। প্রকল্পল্পর কার্ যক্রি িাস্তিায়ল্পন উপল্পজলা প মাল্পয়র সংচেষ্ট চি াল্পগর সচিি ত্ত্ব াগাল্প াগ ও সিন্বয় করল্পিন। 

৬। প্রকল্পল্পর সকল কার্ যক্রি চিল্পিষ কল্পর ঋণ প্রদান ও প্রচিক্ষণ িাস্তিায়ল্পন অচপ মি দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

৭। উপল্পজলা প মাল্পয় প্রকল্প সংচেষ্ট কি মকিমা কি মিারীল্পদর কার্ যক্রি িদারচক, িোিধান, িচনটচরং ও চনয়ন্ত্রন 

করল্পিন। 

৮। চিচন এ সকল কি মকিমা কি মিারীল্পদর চনয়ন্ত্রনকারী কর্তমপক্ষ চিসাল্পি দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 

৯। দল গঠন, দল্পলর স্বীকৃচি প্রদান, দল্পলর কার্ যক্রি পচরদি মন ও িোিধান করল্পিন। 

১০। প্রকল্পল্পর কার্ যক্রল্পির প্রচিল্পিদন পরীক্ষা কল্পর ত্ত্বজলা দপ্তল্পর ত্ত্বপ্ররণ করল্পিন। 

১১। প্রকল্প িল্পি অচপ মি অন্য ত্ত্ব  ত্ত্বকান দাচয়ত্ব পালন করল্পিন। 
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সিকারী পল্লী উন্নয়ন অচফসাল্পরর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 
 

 

 

১। সিকারী পল্লী উন্নয়ন অচফসার উপল্পজলা দপ্তল্পরর আওিায় প্রকল্পল্পর িাঠ প মাল্পয়র কাজ িদারচক করল্পিন। 

২। উপল্পজলা প মাল্পয় কার্ যক্রি িাস্তিায়ল্পন উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসারল্পক সিায়িা করল্পিন। 

৩। দল পচরদি মন পূি মক উপযুি সদস্যল্পদর িাল্পি ঋণ চিিরল্পণর ব্যিস্থা চনল্পিন। 

৪। উপকারল্প াগী সদস্যল্পদর উৎপাদন কার্ যক্রি পচরদি মন করল্পিন। 

৫। সদস্য  চিম ও দল গঠল্পনর ত্ত্বক্ষল্পত্র সম্ভাব্যিা  ািাইপূি মক প্রল্পয়াজনীয় ব্যিস্থা চনল্পিন। 

৬। ুচনয়র অচফসার (চিসাি) এর সিায়িায় প্রকল্পল্পর িাচসক ও অন্যান্য প্রচিল্পিদন প্রস্তুি করল্পিন। 

৭। প্রকল্পভূি দল পচরদি মনপূি মক উপকারল্প াগী সদস্যল্পদর পরািি ম প্রদান করল্পিন। 

 

 

 

চিসািরক্ষক এর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

চিআরচিচি’র আওিাধীন চিসািরক্ষক চননচলচখি দাচয়ত্ব ও কিমব্য সমূি পালন করল্পিন। 

১। প্রকল্পল্পর জন্য চনধ মাচরি চিসাল্পির খািাপত্র চলচপিদ্ধ ও সংরক্ষণ করল্পিন। 

২। চনধ মাচরি সিল্পয় চিসাল্পির িে সমূি বিরী ও কর্তমপল্পক্ষর চনকট উপস্থাপন করল্পিন। 

৩। অথ মিছর ত্ত্বিল্পষ প্রকল্পল্পর জিা খরি চিসাি, িাল্পজট ত্ত্ব চরল্পয়ন্স, চস্থচিপত্র এিং দলওয়ারী সঞ্চয় ও ঋল্পণর 

চিস্তাচরি িাচলকা প্রভৃচি প্রস্তুি করল্পিন। 

৪। প্রকল্প সদর দপ্তর কর্তমক চনল্পদ মচিি আচথ মক প্রচিল্পিদন ত্ত্বপ্ররণ করল্পিন। 

৫। প্রকল্পল্পর িাচসক ও অন্যান্য প্রচিল্পিদন বিরীল্পি এআরচিওল্পক সিায়িা করল্পিন। 
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িস্য উন্নয়ন কি মকিমার দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

িস্য উন্নয়ন কি মকিমা উপপচরিালক ত্ত্বজলা দপ্তল্পরর িোিধাল্পন চনল্পনাি দাচয়ত্ব কিমব্য পালন করল্পিন। 

 

১। মিমন প্রকল্প পমরচালদকর মনদে যে বিািাদবক কাজ করদবন এবাং বজলা পর্ যাদয় উপপমরচালক, মবআরমর্মব 

এর মনকট জবাবমেমহ করদবন। মিমন প্রার্মিক র্াদব িাঠ পর্ যাদয় কাদজর োময়দত্ব র্াকদবন র্াদি প্রকল্প 

এলাকার অপ্রধান েস্য উৎপােন বৃমদ্ধ পায় এবাং প্রকদল্পর স্টাফ, টাদগ যট গ্রুপ, সহদর্াগী সাংস্থাদক মনমবড় 

িোরমক করদবন। 

২। িাঠ প মাল্পয় অপ্রধান িস্য উৎপাদল্পনর ত্ত্বক্ষত্র চিল্পসল্পি প্রদি মনী প্লট স্থাপল্পনর ব্যিস্থাকরণ। 

৩। অপ্রধান েস্য উৎপাদল্পন আধুচনক প্রযুচিগি জ্ঞান ও কলাল্পকৌিল চিচনিয়। 

৪। কৃচষ সংচেষ্ট চিচ ন্ন দপ্তল্পরর সল্পঙ্গ কৃচষ িে উপাি, ধ্যান ধারণা, জ্ঞান সংগ্রি ও আিরল্পণ চনয়চিি 

ত্ত্ব াগাল্প াগ রক্ষাকরণ। 

৫। প্রকল্প কার্ যিত্ত্বির িচনটচরংকরণ। 

৬। স্থানীয় প মাল্পয় স্থাচপি প্রদি মনী প্লট পর্ যত্ত্বিক্ষন ও চনয়চিি পচরদি মন। 

৭। সিল্পয়াপল্প াগী প্রল্পয়াজনীয় উপল্পদি ও িে প্রদান। 

৮। উপল্পজলা ও আঞ্চচলক প মাল্পয় প্রকল্পল্পর প্রচিক্ষণ পচরিালনা। 

৯। িস্য উৎপাদল্পনর সঠিক স্থান িাছাই ও চনধ মারণ। 

১০। প্রকল্প প্রদি অন্যান্য দাচয়ত্ব পালন। 

অমফস সহকারী কাি কমম্পউটার অপাল্পরটল্পরর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

১। মিমন সরাসমর সের েপ্তদর প্রকল্প পমরচালদকর মনদে যে বিািাদবক কাজ করদবন।  

২। কমম্পউটাদরর িাধ্যদি মবমর্ন্ন নমর্পে সাংরযে করদবন।  

৩। মিমন সকল প্রকার িথ্য ও উপাি সঠিকর্াদব সাংরযে করদবন। 

 

 

িাটা এচি অপাল্পরটল্পরর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

১। মিমন সরাসমর সের েপ্তদর প্রকল্প পমরচালদকর মনদে যে বিািাদবক কাজ করদবন। 

২। মিমন সকল প্রকার অমফস নমর্ সঠিকর্াদব সাংরযে করদবন।  

৩। কমম্পউটাদর িাঠ পর্ যায় এবাং সের েপ্তদরর চামহো িামফক সকল প্রকার র্াটা সাংগ্রহ এবাং সাংরযে 

করদবন। 
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িাঠ সংগঠল্পকর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

িাঠ সংগঠকগণ উপল্পজলা পল্লী উন্নয়ন অচফসাল্পরর চনয়ন্ত্রল্পন এিং িোিধাল্পন চনল্পনাি দাচয়ত্ব কিমব্য পালন 

করল্পিন। 

১। মিমন প্রকল্প পমরচালদকর মনদে যে বিািাদবক কাজ করদবন। মিমন ইউআরমর্ও, অপ্রধান েস্য মবদেিজ্ঞ, 

েস্য উন্নয়ন কি যকিযা, েস্য উৎপােন মবদেিজ্ঞ এবাং প্রকল্প পমরচালদকর মনকট জবাবমেমহ র্াকদবন। মিমন 

িাঠ পর্ যাদয় সকল প্রকার কাজ বর্িন েল গঠন, সিয় সাংগ্রহ, সাপ্তামহক েল পমরেে যন, প্রেে যেী প্লট স্থাপদন 

সহায়িা, প্রমেযক ও প্রমেযনার্ীদের সমহি প্রমেযে সূমচ বিািাদবক প্রচিক্ষল্পণর আদয়াজন করদবন। এোড়া 

অপ্রধান েস্য উৎপােন বৃমদ্ধদি েদলর সেদস্যর সমহি মনমবড় সম্পকয স্থাপন করদবন।  

২। প্রকল্পল্পর চনয়িনীচি অনু ায়ী এলাকা জচরপ, অ ীষ্ট সদস্য িাছাই, দল গঠন, পচরি মা ও িদারচককরণ। 

৩। দল্পলর স ায় চনয়চিি অংিগ্রিণ। সঞ্চয় জিার উদ্বদু্ধকরণ ও ব্যাংল্পক জিাদান চনচিিকরণ। 

৪। অপ্রধান িস্য উৎপাদল্পনর জন্য এলাকা চনি মািন সি সঠিক স্থান চনি মািন। 

৫। অপ্রধান িস্য উৎপাদল্পন পূণ ম সিায়িা প্রদান, উৎপাদল্পন অনুল্পপ্ররণা ত্ত্ব াগান। 

৬। প্রকৃি প্রচিক্ষনাথী চনি মািন, প্রচিক্ষল্পণ অংিগ্রিণ চনচিিকরণ। 

৭। িাঠ প মাল্পয়র িস্য উৎপাদন সংক্রাত িে প্রদাল্পন জািীয় কৃচষ দপ্তর, প্রকল্পল্পর অপ্রধান িস্য চিল্পিষল্পজ্ঞর 

সল্পঙ্গ চনয়চিি ত্ত্ব াগাল্প াগকরণ। 

৮। প্রকল্প সপচকমি উদ্ভূি সিস্যা সিাধাল্পন উল্পদ্যাগী ভূচিকা গ্রিণ। 

৯। চনয়চিি িাল্পঠর কাল্পজর অগ্রগচি প্রচিল্পিদন দাচখলকরণ। 

১০। আঞ্চচলক স ায় চনয়চিি উপচস্থি থাকা। 

১১। কর্তমপক্ষ প্রদি অন্যান্য সকল দাচয়ত্ব কিমব্য পালন। 

 

 

অচফস সিায়ল্পকর দাচয়ত্ব ও কিমব্য 

 

১। মিমন প্রকল্প পমরচালক এবাং প্রকল্প িাফদের মনদে যে বিািাদবক দাপ্তচরক দাচয়ত্ব পালন করদবন। 

 

 

 


