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                  ফাাংরাদদ ল্লী উন্নন বফাড ড 

       বচরা দপ্তয, কুষ্টিা। 

ভাঘ ড ২০১9 ভাদয ভন্ব বায ওাম ডবফফযণী 

 

বাষ্টত : বভাোঃ বপরযাজ অরভদ, উষ্টযঘারও (অ:দা:) , ষ্টফআযষ্টডষ্টফ, কুষ্টিা। 
তাষ্টযঔ :   10/03/২০১9 ষ্টরোঃ। 
ভ  :  ওার ১০.০০ খটিওা ।  
স্থান  : উষ্টযঘারদওয ওাম ডার, ষ্টফআযষ্টডষ্টফ, কুষ্টিা । 
 

উষ্টস্থত দস্যদদয তাষ্টরওাোঃ ষ্টযষ্টি-ও। 
 

অদ্য 10/03/২০১9 ষ্টরোঃ।তাষ্টযঔ ওার ১০.০০ খটিওা ষ্টফআযষ্টডষ্টফ কুষ্টিা বচরায ভাষ্টও ভন্ব বা অনুষ্টিত  । বা বাষ্টতত্ব ওদযন 

উষ্টযঘারও (অ:দা:) , ষ্টফআযষ্টডষ্টফ, কুষ্টিা  চনাফ বভাোঃ বপরযাজ অরভদ, বায শুরুদত বাষ্টত  উষ্টস্থত ওরদও স্বাকত চানান। প্রথরভ 

বফত্র কুযঅন থথরে থেরাওয়াে েরযন কুভাযখারী উরজরায বজরেয বাফযক্ষে জনাফ থভা: অবুফক্কয ববিে।  

অতোঃয বা ষ্টনম্নফষ্টণ ডত ষ্টফলমূর আদরাঘনা  ষ্টদ্ধান্ত গৃীত । 

১। আদরাঘযষ্টফলোঃ ষ্টফকত বায ওাম ডষ্টফফযণী াঠ  দৃঢ়ীওযণ । 
আদরাঘনাোঃ বা চানাদনা  ষ্টফকত বপব্রুাষ্টয 2019 ভাদয বায ওাম ডষ্টফফযণী দাপ্তবযে ই-বভইদরয ভাধ্যদভ াংষ্টিি উদচরা ল্লী উন্নন 

ওভ ডওতডা, উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা , আউবডও  উরজরা ভন্বয়োযী ফযাফয বপ্রযণ ওযা দদঙ । থোন ংরাধনী াওয়া মায়বন। ওাম ডষ্টফফযণী 

দৃঢ় ওযা বমদত াদয। ষ্টদ্ধান্তোঃ ওাম ডষ্টফফযণী দৃঢ় ওযা দরা। 
 

২। আদরাঘযষ্টফলোঃ মূরওভ ডসূঘীয ভফা ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা  ও বদ্ধান্ত গ্রণ। 
 (ও) াংগঠবনে ও প ুঁবজ গঠনঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

ষ্টভষ্টত/দর কঠন দস্য বষ্টতড 

ফাষ্টল ডও  

রক্ষযভাত্রা 

  অগ্রকষ্টত ফাষ্টল ডও 

 রক্ষযভাত্রা 

  অগ্রকষ্টত 

ভাবে ফাবল িে ায ক্রভপুষ্টিত ভাদ ফঙদয ায ক্রভপুষ্টিত 

1 বদৌরতপুয 1 0 2 200% 92 25 00 45 180% 3291 

2 বঔাওা 1 0 0 0% 100 25 01 21 84% 2717 

3 দয 01 0 0 0 0 20 0 0 0 0 

4 ষ্টভযপুয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ববড়াভাযা 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 কুভাযঔারী 0 03 03 0 03 0 60 60 0 60 

বচরায বভাট 3 3 5 167% 195 70 61 126 180% 6068 
 

 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

 বায চভা ঞ্চ চভা 

ফাষ্টল ডও  

রক্ষযভাত্রা 

  অগ্রকষ্টত ফাষ্টল ডও  

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রকষ্টত 

MZ 

ভাদ 

চরবে 

ভার 

ফছরয ায ক্রভপুষ্টিত MZ 

ভাদ 

চরবে 

ভার 

ফছরয ায ক্রভপুষ্টিত 

1 বদৌরতপুয 0.50 0.00 0.01 0.23 44% 13.49 0.85 0.00 0.01 0.23 26% 25.77 

2 বঔাওা 0.60 0.11 0.03 0.29 48% 12.48 0.95 0.11 0.02 0.24 25% 18.71 

3 দয 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 ষ্টভযপুয 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 ববড়াভাযা 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 কুভাযঔারী 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 

বচরায বভাট 
1.11 0.11 0.11 0.59 53% 26.04 1.82 0.11 0.10 0.54 29% 44.55 

 

আদরাঘনাোঃ 2018-2019 অথ ডফঙদয থদৌরেপয ও কুভাযখারী উরজরা ব্যাবেে ষ্টভষ্টত কঠদনয রক্ষযভাত্রায বফযীরে আদরাঘয ভা ম ডন্ত থোন 

গ্রগবে য়বন । থদৌরেপয উরজরায় ফছরয বভবে গঠরনয গ্রগবে 200% দস্য ববেিয গ্রগবে 180% বায চভায অগ্রকষ্টত 44% এফাং 

ঞ্চ চভায অগ্রকষ্টত 26%। ফতডভাদন াপ্তাষ্টও ষ্টবষ্টিদত বায-ঞ্চ চভা বদায চন্য দস্যদদয উদ্বুদ্ধ ওযা দে । তদফ অষ্টধওাাং দস্য 

পুযাতন  ফস্ক া য় উদল্লঔদমাগ্য অগ্রকষ্টত দেনা । তদফ প্রদঘিা অব্যাত অরছ। থখাো উরজরায় দস্য ববেিয গ্রগবে  84% থয়ায 

জভায গ্রগবে  48% এফং ঞ্চয় জভায গ্রগবে 25%। থদৌরেপয উরজরায োরজয ভান থভাটামুটি রন্তালজনে এফং কুভাযখারী 

উথজরায প্রথবভে ভফায় বভবে গঠন েযায় ধন্যফাদ Ávন েযা ররা। 
 

ষ্টদ্ভান্তোঃ (1)  2018-19 অথ ডফঙদয উদচরামূদ রক্ষ্যভাত্রা বভাতাদফও ভফা ওাম ডক্রদভয  ফাষ্টল ডও রক্ষ্যভাত্রা য 100% অগ্রকষ্টত অচডন ষ্টনষ্টিত 

ওযদত  এঔন বথদওই ষ্টযওল্পনা গ্রণ ওযদত দফ। (2) থবড়াভাযা উরজরা অগাভী ভাঘ ড ভাদয ভদধ্য প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টত অন্তত 5টি কঠন ম্পন্ন 

ওযদত দফ। এ রদক্ষ্য ভাঠওভীদদয ভাষ্টও রক্ষ্যভাত্রা ষ্টনধ ডাযণ ওদয াপ্তাষ্টও স্টাপ ষ্টভটিাংদ অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনাপূফ ডও প্রদাচনী দদক্ষ্ 

গ্রণ ওযদত দফ। নতুন ঘাযটি উদচরা ইউষ্টষ্টএ কঠন এয ব্যফস্থা গ্রন ওযদত দফ।  

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (ওর)।রক্ষ্য ভাত্রানুমাী অগ্রকষ্টত ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ। 
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(খ) বওন্দ্রী  প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টতয অষ্টডট, এষ্টচএভ ও ষ্টনফ ডাঘন াংক্রান্ত অররাচনা ও বদ্ধান্ত গ্রণ  (চীও ব্যতীত ) 

 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

অষ্টডট এষ্টচএভ ষ্টনফ ডাঘন 

বওন্দ্রী ষ্টভষ্টত প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টত বওন্দ্রী ষ্টভষ্টত প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টত বওন্দ্রী ষ্টভষ্টত প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টত 

অষ্টডট 

বমাগ্য 

অষ্টডট 

ম্পন্ন 

ষ্টযদাট 

বপ্রযণ 

অষ্টডট 

বমাগ্য 

অষ্টডট 

ম্পন্ন 

ষ্টযদাট 

বপ্রযণ 

এষ্টচএভ 

বমাগ্য 

এষ্টচএভ 

ম্পন্ন 

এষ্টচএভ 

বমাগ্য 

এষ্টচএভ 

ম্পন্ন 

ষ্টনফ ডাঘন 

বমাগ্য 

ষ্টনফ ডাঘন 

ম্পন্ন 

ষ্টনফ ডাঘন 

বমাগ্য 

ষ্টনফ ডাঘন 

ম্পন্ন 

১ বদৌরতপুয ১ 1 1 159 100 63 1 01 159 100 0 0 69 50 

২ বঔাওা ১ 1 1 161 74 74 ১ 1 ১61 74 0 0 71 62 

3 দয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ষ্টভযপুয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 ববড়াভাযা 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 কুভাযঔারী 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
বচরায বভাট ২ ২ ২ ৩২০ ১৭৪ ১৩৭ ২ ২ ৩২০ ১৭৪ ০ ০ ১৪০ ১১২ 

 

আদরাঘনাোঃ 2018-2019 অথ ডফঙদয বদৌরতপুয উদচরায 100  টি ও থখাো উরজরায 74 টি প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টতয অষ্টডট ম্পন্ন দদঙ  । থদৌরেপয 

উদচরায 100 টি প্রাথবভে বভবেয এবজএভ ম্পন্ন রয়রছ । যবদরে থখাো উরজরায প্রথবভে বভবে 74 টি এবজএভ ম্পন্ন রয়রছ । থদৌরেপয 

উরজরায 50 টি প্রাথবভে বভবে বনফ িাচন ম্পন্ন রয়রছ । যবদরে থখাো উরজরায প্রথবভে বভবেয 62 টি ষ্টনফ ডাঘন ম্পন্ন রয়রছ । বা বাষ্টত 

ভদাদ চানান  ঘরষ্টত অথ ডফঙদযয ষ্টনধ ডাষ্টযত ভদয ভদধ্য অষ্টডট, এষ্টচএভ  ষ্টনফ ডাঘন ম্পন্ন ওযায চন্য ওভ ডষ্টযওল্পনা বভাতাদফও দদক্ষ্ গ্রণ ও বয 

ষ্টনধ ডাষ্টযত ভদয ভদধ্য অষ্টডট, এষ্টচএভ  ষ্টনফ ডাঘন ম্পন্ন ওযদত দফ । 

ষ্টদ্ধান্তোঃ  ঘরষ্টত অথ ডফঙদয রক্ষ্যভাত্রা অচডদনয চন্য ভা ষ্টবষ্টিও রক্ষ্যভাত্রা অচডদনয প্রস্তুষ্টত গ্রণ ওযদত দফ। 

 ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (ওর)।  
  

(গ) প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টত ঘরওযণ, বযষ্টচদেন, ষ্টরকুইদডন  প্রষ্টক্ষ্ণ  ওাম ডক্রভ ম ডাদরাঘনা। 
ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

থভাট  

ষ্টনফষ্টিত 

বভবে 

ষ্টনষ্টি ষ্টভষ্টত/দর ঘরওযণ অফাদন 

ন্যাস্ত 

ষ্টভষ্টত 

াংখ্যা 

ভা 

বদল 

wbewÜZ 

mwgwZ 

প্রষ্টক্ষ্ণ ওাম ডক্রভ 

বভাট 

ষ্টভষ্টত 

  অগ্রকষ্টত evwl©K 

jÿ¨ভাত্রা 

   অগ্রকষ্টত 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায ক্রভোঃ ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায ক্রভোঃ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 

1 বদৌরতপুয 92 51 0 0 0 0 31 92 60  15 30 50% 657 

2 বঔাওা 100 36 0 0 0 0 0 100 60  00 30 50% 352 

3 দয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ষ্টভযপুয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 ববড়াভাযা 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 কুভাযঔারী 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

বচরায বভাট 192 87 0 0 0 0 31 192 120 0 15 60 50% 1009 
 

আদরাঘনাোঃ বচরাধীন বওান উদচরা ষ্টনষ্টি ষ্টভষ্টত ঘরওযণ,  বযষ্টচদেন  ও ষ্টরকুইদডন  ওাম ডক্রবভ বওান অগ্রকষ্টত ষ্টন । প্রবক্ষরণয গ্রগবে 

রন্তালজনে।  
 

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) ষ্টনষ্টি ষ্টভষ্টত ষ্টক্রওযদণয চন্য ষ্টযদ ডও অনুমাী রক্ষ্যভাত্রা ষ্টনধ ডাযণ ওদয ব বভাতাদফও অগ্রকষ্টত াপ্তাষ্টও স্টাপ ষ্টভটিাংদ ম ডাবরাঘনা 

ওযদত দফ এফাং বওান ষ্টভষ্টত ষ্টক্র ওযা ম্ভফ না দর ষ্টফষ্টধদভাতাদফও অফাদনয ব্যফস্থা ওযদত দফ।  
ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (ওর/াংষ্টিি)। 
 

৩। আদরাঘযষ্টফলোঃ  মূরওভ ডসূঘীয আতা ঋণ ষ্টফতযণ  আদা ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা। 
(ও) আফতডও (কৃষ্টল) ঋণ তষ্টফর ষ্টফতযণ  আদা াংক্রান্তোঃ   

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

cÖe„w× 

mn বভাট 

cÖvß 

তষ্টফর 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

weZiY 

ফ
ঙ
দয

 

আ
দ
া

দম
াগ্য

 Av`vq gv‡V 

cvIbv 

MZ 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

eZ©gvb 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায ক্রভঃ ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi ক্রভঃ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 ‡`ŠjZcyi 94.67 90.00 2.40 36.03 40% 865.86 57.28 0.27 27.29 52% 773.62 92.24 7.93 7.66 

2 ‡LvKmv 74.29 70.00 2.93 38.45 55% 745.95 40.36 5.43 38.47 95% 680.88 65.07 1.89 1.89 

3 দয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ষ্টভযপুয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ববড়াভাযা 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 কুভাযঔারী 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

বচরায বভাট 168.96 160.00 5.33 74.48 47% 1611.81 97.64 5.7 65.76 67% 1454.5 157.31 9.82 9.55 
 

আদরাঘনাোঃ রক্ষ্যভাত্রায ষ্টফযীদত বচরা ঋণ ষ্টফতযদণয ায 47% এফাং আদা ায 67%। বদৌরতপুয উদচরা  এফং বঔাওা উদচরায বভাদদািীণ ড 

অষ্টযফষ্টতডত আদঙ ।  

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1)নতুন থ িফছরযয রক্ষ্যভাত্রা বভাতাদফও ঋণ ষ্টফতযদণয রক্ষ্যভাত্রা অচডন ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ। অথ ডফঙদযয বল ভদ ঋণ ষ্টফতযদণয ষ্টযফদতড াযা 

ফঙয ঋণ বফেযণ ওযদত দফ। (2) ষ্টওষ্টস্তদত ঋণ আদা , বভাদদািীণ ড ায দুই ভা পূফ ড দত ষ্টফদল তৎযতা ষ্টযঘারনা  এফং প্রষ্টত ভাদ বভাদদািীণ ড 

ঋণ হ্রা ওযদত দফ।  
ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (ওর)।  
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ঔ) ব্যাাংও ভাধ্যভ ঋণ (পরী) ষ্টফতযণ  আদা াংক্রান্তোঃ  

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

ফ
াষ্ট
ল

ড ও
 

র
ক্ষ্

যভ
াত্র

া weZiY 

e
v
w
l
©K

 

A
v
`
v
q
‡
h
v

M
¨
 

Av`vq 
gv‡V cvIbv  MZ gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

eZ©gvb 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µভোঃ ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µভোঃ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ‡`ŠjZcyi 14.00 0.00 0.00 0% 214.89 3.10 0.00 0.23 07% 212.02 2.87 2.87 2.87 

2 ‡LvKmv 0.00 0.00 0.00 0% 168.67 0.00 0.00 0.00 0 168.67 0.00 0.00 0.00 

বচরায বভাট 14.00 0.00 0.00 0% 383.56 3.10 0.00 0.23 7% 380.69 2.87 2.87 2.87 

থজরাধীন শুধু থদৌরেপয উরজরায় ব্যাংে ভাধ্যভ পরী ঋণ চালু যরয়রছ। বেন্তু অররাচয ভা ম ডন্ত ফঙদযয ঋণ ষ্টফতযণ  ষ্টন। ফাষ্টল ডও ঋণ 

আদাদয ায ভাত্র 7%।  
 

ষ্টদ্ধান্তোঃ ঘরষ্টত অথ ডফঙদযয রক্ষ্যভাত্রা বভতাদফও ঋণ ষ্টফতযণ  আদা ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ। বওান বাদফই বমন ইউষ্টষ্টএ ঋণ গ্রদণ অদমাগ্য না  ব ষ্টফলদ 

প্রদাচনী দদক্ষ্ গ্রণ ওযদত দফ। বভাদদািীণ ড  ঋণ আদাদ প্রদাচদন াটি ডষ্টপদওট ভাভরা দাদয ওযদত দফ। 

 

ক) ষ্টনচস্ব তষ্টফর ঋণ ষ্টফতযণ  আদা াংক্রান্তোঃ 

আদরাঘনাোঃ  বচরাধীন বওান উদচরা ষ্টনচস্ব তষ্টফদরয ঋণ ষ্টফতযদণয রক্ষ্যভাত্রা বনই। পূদফ ডয মূদ ঋণ আদা দদঙ।  
 
 

 (খ)  ভষ্টরা উন্নন ওভ ডসূষ্টঘয ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা। 
ভষ্টরা উন্নন ওভ ডসূষ্টঘয াাংকঠষ্টনও ওাম ডক্রভোঃ 

µt 

bs 

Dc‡Rjvi bvg evwl©K 

jÿ¨ভাত্রা 

mwgwZ MV‡bi AMÖMwZ evwl©K 

jÿ¨ভাত্রা 

m`m¨ fwZ© 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায µgt ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায µgt 

1 ‡`ŠjZcyi 1 0 0 0% 69 50 00 25 50% 2820 

2 ‡LvKmv 0 0 0 0% 61 50 00 22 44% 3669 

বচরায বভাট 1 0 0 0% 130 100 00 47 47% 6489 

 

 

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

evwl©K 

jÿ¨ভাত্রা 

‡kqvi Rgv AMÖMwZ evwl©K 

jÿ¨ভাত্রা 

mÂq Rgv AMÖMwZ 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায µgt ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায µgt 

1 ‡`ŠjZcyi 1.00 0.00 0.36 36% 20.54 1.50 0.00 0.32 21% 33.42 

2 ‡LvKmv 1.00 0.10 1.18 118% 34.44 3.00 0.61 3.07 102% 53.45 

বচরায বভাট 2.00 0.10 1.54 77% 54.98 4.50 0.61 3.39 7% 86.87 

 

gwnjv Dbœqb ওভ ডসূষ্টঘয FY Kvh©µg (wbR¯^) 

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

ফঙদয 

রক্ষ্যভাত্রা 

weZiY evwl©K 

Av`vq 

‡hvM¨ 

Av`vq gv‡V 

cvIbv  

MZ 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

eZ©gvb 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায µভোঃ ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায µভোঃ 

1 ‡`ŠjZcyi 0.00 0.00 0.00 0% 43.70 2.83 0.00 0.00 0% 40.87 2.83 2.83 2.83 

2 ‡LvKmv 150.00 0.00 96.40 62% 526.22 38.81 3.16 41.97 100% 403.62 122.60 0.00 1.50 

বচরায বভাট 150 0.00 96.40 64% 569.92 41.64 3.16 41.97 101% 444.49 125.43 2.83 4.33 

gwnjv Dbœqb ওভ ডসূষ্টঘয FY Kvh©µg (e¨vsK ঋণ) 

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

ফঙদয 

রক্ষ্যভাত্রা 

weZiY evwl©K 

Av`vq 

‡hvM¨ 

Av`vq gv‡V 

cvIbv  

ভাষ্টও 

MZ 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

eZ©gvb 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায µভোঃ ভাষ্টও eQi nvi µভোঃ 

1 ‡`ŠjZcyi 100.00 0.00 0.00 0% 1026.58 11.88 1.85 6.66 56% 937.49 89.09 7.07 5.22 

2 ‡LvKmv 150.00 0.00 25.96 17% 1914.30 128.80 12.88 123.61 96% 1792.49 121.81 4.27 5.19 

বচরায বভাট 250 0 25.96 10% 2940.88 140.68 14.73 130.27 93% 2729.98 210.9 11.34 10.41 

 

আদরাঘনাোঃ ফঙদযয আদরাঘয ভা ম ডন্ত বচরা দস্য বষ্টতড, বায আদা  ঞ্চ চভায অগ্রকষ্টত দন্তালচনও দর বদৌরতপুয উদচরা  দস্যববেিয 

অগ্রকষ্টত ওভ । বঔাওা উদচরা ওভ ডসূষ্টঘয াষ্টফ ডও ওাম ডক্রভ দন্তালচনও। 
 
  

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) বঔাওা উদচরা gwnjv Dbœqb এয বঔরাী ঋণ বৃষ্টদ্ধয চন্য ব্যাঔা তরফ ওযা ষ্টদ্ধান্ত গৃষ্টত ।  (2) বদৌরতপুয উদচরা এওওারীন 

বায-ঞ্চ চভা  ঋণ ষ্টযদাদধয প্রফণতা ষ্টযায  ও থভয়ারদাত্তীণ ড ঋণ ক্রভান্বদ আদা ওযদত দফ বফরল েরয ভউ (বনজস্ব) এয থভয়ারিাত্তীণ 2.83 

রক্ষ নবথ ত্র থদরখ অদারয়য ব্যফস্থা বনরে রফ।এফাং অথ ডফঙদযয রক্ষ্যভাত্রা অচডন ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ।  
 

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (বদৌরতপুয/বঔাওা)। 
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4.FY Kvh©µ‡gi AvIZvq mKj Kg©m~wP/cÖK‡íi WweøDwmGm e¨envi, msiÿY, cixÿvKiY msµvšÍ AMÖMwZ ch©v‡jvPbvt  

 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

ঋণ 

ওাম ডক্রদভয 

নাভ/াংখ্যা 

ভাঠ 

ওভ ডঘাযীয 

াংখ্যা 

ঋণী ষ্টভষ্টত/ 

দদরয াংখ্যা 

বভাদ বঔরাী 

ষ্টভষ্টত/দদরয 

াংখ্যা 

ঋণী দস্য 

াংখ্যা 

বঔরাী 

দস্য 

াংখ্যা 

ভাদ দাষ্টঔরকৃত 

WCS াংখ্যা 

া ফইদয 

াদথ মাঘাইকৃত 

WCS াংখ্যা 

ভন্তব্য 

1 বদৌরতপুয 09 4 169 74 2778 830 142 73  

2 বঔাওা 7 9 150 8 5265 132 97 72  

3 দয 2 2 18 4 438 34 15 13  

4 ষ্টভযপুয 2 2 24 1 455 08 21 20  

5 ববড়াভাযা 2 1 34 30 953 600 12 12  

6 কুভাযঔারী 2 1 59 11 468 763 0 0  

বচরায বভাট 24 19 454 128 10357 2367 287 190  

 

FY Kvh©µ‡gi AvIZvq cRxKfz³ mKj Dc‡Rjvi  WweøDwmGm e¨envi, msiÿY, cixÿvKiY msµvšÍ AMÖMwZ ch©v‡jvPbvt  

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

ঋণ 

ওাম ডক্রদভয 

নাভ/াংখ্যা 

ভাঠ 

ওভ ডঘাযীয 

াংখ্যা 

ঋণী ষ্টভষ্টত/ 

দদরয াংখ্যা 

বভাদ বঔরাী 

ষ্টভষ্টত/দদরয 

াংখ্যা 

ঋণী দস্য 

াংখ্যা 

বঔরাী 

দস্য 

াংখ্যা 

ভাদ দাষ্টঔরকৃত 

WCS াংখ্যা 

া ফইদয 

াদথ মাঘাইকৃত 

WCS াংখ্যা 

ভন্তব্য 

1 বদৌরতপুয 1 7 116 24 639 114 116 10  

2 বঔাওা 1 7 116 27 4001 384 90 09  

3 দয 1 8 117 19 3996 67 76 15  

4 ষ্টভযপুয 1 8 92 11 1300 175 92 20  

5 ববড়াভাযা 1 8 120 38 4017 836 11 11  

6 কুভাযঔারী 1 8 120 42 1652 1021 66 22  

বচরায বভাট 6 46 681 161 15605 2597 451 87  

 

আদরাঘনাোঃ ch©v‡jvPbv বদঔা মা মূরওভ ডসূষ্টঘয বভযপয  বঔাওা উদচরা ঙাড়া ওর উদচরা ঋণী ষ্টভষ্টতয ষ্টফযীদত ভাদ দাষ্টঔরকৃত WCS ংখ্যা 

ওভ। অন্যষ্টদদও ল্লী চীষ্টফওান েভ ডসূঘী বদৌরতপুয উদচরা ঙাড়া ওর উদচরা ঋণী ষ্টভষ্টতয ষ্টফযীদত ভাদ দাষ্টঔরকৃত WCS ংখ্যা ওভ।  ষ্টফদল 

ওদয ষ্টভযপুয  কুভাযঔারী উদচরা ডষ্টিউষ্টএ দাষ্টঔদরয াংখ্যা তাাচনও। ওর উদচরা াফষ্টয াদথ আদাীট মাঘাইদয াংখ্যা ওভ । 
ষ্টফআযষ্টডষ্টফ দয ওাম ডার  অত্র বচরায ভাষ্টও ভন্ব  বায ষ্টদ্ধান্ত বভাতাদফও ডষ্টিউষ্টএ দাষ্টঔদরয ষ্টফলটি ষ্টনষ্টিত ায য াংষ্টিি ভাঠওভীয 

বফতনবাতা প্রদাদনয ষ্টনদদ ডনা যদদঙ।  
 

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) চরভান ষ্টভষ্টত/দদরয ঋণ ওাম ডক্রদভ আফষ্টিও  বাদফ WCS ব্যফায  াংযক্ষ্ণ ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ । (2) WCS দাষ্টঔর ওযায য াংষ্টিি 

ভাঠওভীয বফতন -বাতা প্রদান ওযদত দফ  ফদর পুনযা তওড ওযা দরা । ব্যথ ডতা আন-ব্যন ওভ ডওতডা দাী থাওদফন । (3) দযদপ্তয প্রণীত প্রভা 

বভাতাদফও ইউআযষ্টড/এআযষ্টড  এফাং ইউষ্ট/ষ্টডষ্ট ওর্তডও  প্রষ্টত  ভাদ ওভদক্ষ্ 15টি ষ্টভষ্টত/দর ষ্টযদ ডন/ দুই ভাদ এওফায ওর ঋণী ষ্টভষ্টত   

ষ্টযদ ডন ওদয  দবস্যয া ফইদয াদথ WCS এয তথ্য মাঘাই ওদয স্বাক্ষ্য ওযদফন এফাং ষ্টভষ্টতয াংখ্যা প্রষ্টতদফদদন উদল্লঔ ওযদত দফ।  
ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (ওর)/উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 

৫। আদরাঘযষ্টফলোঃ ফাষ্টল ডও উন্নন ওভ ডসূষ্টঘভূক্ত প্রওদল্পয ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা  ষ্টদ্ধান্ত গ্রণোঃ- 

(ও) অাংীদাষ্টযত্বমূরও ল্লী উন্নন প্রওল্প-৩ এয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা। 
ক্রোঃ 

নাং 

উরজরায 

নাভ 

ইউষ্টষ্টএভ/ 

ইউষ্টডষ্টষ্টএভ অনুিান  

ষ্টবষ্টডষ্ট কঠন ষ্টবষ্টডষ্টএভ অনুিান ষ্টবষ্টডষ্ট ষ্টস্কভ ফাস্তফান প্রষ্টক্ষ্ণ অনুিান 

(এপষ্টটিটি) 

ফছরয 

রক্ষয 

ফছরয 

অচডন 

ক্রভঃ ফছরয 

রক্ষয 

ফছরয 

অচডন 

ক্রভঃ ফছরয 

রক্ষয 

ফছরয 

অচডন 

ক্রভঃ ফছরয 

রক্ষয 

ফছরয 

অচডন 

ক্রভঃ ফছরয 

রক্ষয 

ফছরয 

অচডন 

ক্রভঃ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 থদৌরেপয 36 24 107 12 12 44 162 63 342 12 06 54 18 09 75 

2 কুবিয়া দয 12 08 33 04 04 18 54 44 163 04 00 15 06 05 26 

3 কুভাযঔারী 36 24 48 12 18 32 162 109 190 09 15 29 08 09 21 

বচরায বভাট 84 56 188 28 34 94 378 216 695 25 21 98 32 23 122 

 

আদরাঘনাোঃ 2018-2019 অথ ড ফঙদয  থজরায থভাট 23 টি প্রবক্ষন ম্পন্ন রয়রছ । েরফ থোন বিভ ফাস্তফায়ন ষ্টন । বদৌরতপুয , কুষ্টিা দয   

কুভাযঔারী উদচরায ষ্টআযষ্টডষ্ট-3 প্রওদল্পয ইউষ্টষ্টএভ , ষ্টবষ্টডষ্টএভ  ষ্টবষ্টডষ্ট কঠন মথামথবাদফ প্মন্ন দদঙ এফাং াষ্টফ ডও ওাম ডক্রভ বার। 

 

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) প্রষ্টত ভাদয 5 তাষ্টযদঔয ভদধ্য বচরা অষ্টপদ ষ্টআযষ্টডষ্ট-3 প্রওদল্পয ষ্টযদাট ড বপ্রযদনয চন্য াংষ্টিি উদচরায ইউষ্টড বও চানাদনা   (2) 

অথ ড ফঙদযয বনধ ডাষ্টযত ভদয ভদধ্য ফযাদ্দ প্রাষ্টপ্ত াদদক্ষ্ বিভ ফাস্তফায়ন ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ। 

ফাস্তফাদনোঃ ইউআযষ্টড এফাং ইউষ্টড (ওর/াংষ্টিি)।  
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(5.ঔ)  ল্লী চীষ্টফওান েভ ডসূঘীএয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনাঃ 

5.ঔ.1 চীদওয াাংকঠষ্টনও ওাম ডক্রভোঃ 

µt 

bs 

Dc‡Rjvi bvg evwl©K 

jÿ¨t 

mwgwZ MV‡bi AMÖMwZ evwl©K 

jÿ¨t 

m`m¨ fwZ© 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgcywÄZ 
1 বদৌরতপুয 1 0 0 0% 117 31 05 88 284% 4521 

2 বঔাওা 0 0 0 0% 122 26 00 40 153% 4001 

3 দয 2 0 0 0% 117 44 13 190 432% 3996 

4 ষ্টভযপুয 1 0 0 0% 115 34 20 77 226% 4492 

5 ববড়াভাযা 0 0 0 0% 120 34 02 58 171% 4019 

6 কুভাযঔারী 0 0 01 33% 121 31 8 93 300% 3854 

বচরায বভাট 4 0 1 25% 712 200 48 546 273% 24883 

  

µt bs Dc‡Rjvi bvg evwl©K 

jÿ¨t 

‡kqvi Rgv AMÖMwZ evwl©K 

jÿ¨t 

mÂq Rgv AMÖMwZ 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgcywÄZ 

1 বদৌরতপুয 1.26 0.01 0.68 54% 13.33 3.34 0.13 3.01 90% 42.86 

2 বঔাওা 0.85 0.00 0.32 38% 8.59 3.20 0.06 0.62 19% 20.58 

3 দয 1.26 0.13 1.58 125% 11.59 3.44 0.64 5.78 168% 35.87 

4 ষ্টভযপুয 1.18 0.05 1.10 93% 8.89 3.32 0.25 3.08 93% 26.90 

5 ববড়াভাযা 0.88 0.02 0.81 92% 7.40 3.21 0.37 3.38 105% 23.77 

6 কুভাযঔারী 0.88 0.11 0.89 101% 8.89 3.20 0..50 3.13 98% 28.00 

বচরায বভাট 6.31 0.32 5.38 85% 58.69 19.71 1.45 19.00 96% 177.98 

 

আদরাঘনাোঃ অথ ডফঙদযয আদরাঘয ভা ম ডন্ত রক্ষ্যভাত্রায ষ্টফযীদত ষ্টভষ্টত কঠন  কুভাযখারী 01 টি ম্পন্ন রয়রছ,দস্য বষ্টতড 300%, বায চভা 101% 

এফাং ঞ্চ চভায অগ্রকষ্টত 98%। থখাো উরজরায ঞ্চয় জভায গ্রগবে খুফই ওভ। থবড়াভাযায দস্য ববেি োাজনে েরফ বভবে গঠন ছাড়া থজরায 

থভাট গ্রগবে রন্তালজনে।ওভ ডওতডাকণ চানান ষ্টফপুর াংখ্যও ষ্টভষ্টত ষ্টফদ্যভান থাওা ঋণ তষ্টফদরয অপ্রতুরতায ওাযদণ ষ্টভষ্টত কঠদনয ওাাংষ্টঔত 

রক্ষ্যভাত্রা অচডন েযা মারে না। ন্যবদরে, ওর দদস্যয এওাদথ ঋণ গ্রণ, ঋদণয ষ্টষ্টরাং দস্যদদয ঘাষ্টদা অনুমাী না া, ঋদণয বফামূল্য বফী 

া অদনও বাদরা দস্য চীদয ওাম ডক্রবভয প্রষ্টত অনাগ্র প্রওা ওদয দস্য দ প্রতযাাদযয আদফদন ওযদঙ।  
ষ্টদ্ধান্তোঃ (১) বমওর উদচরা রক্ষ্যভাত্রা অচডদণ ক্ষ্ভ দদঙ তাদদযদও ধন্যফাদ বদা দরা। এফাং বমওর উদচরা রক্ষ্যভাত্রা অচডদন ব্যথ ড দদঙ তাদদয 

ঘরষ্টত অথ ডফঙদয দন্তালচনও অগ্রকষ্টত অচডদনয চন্য এঔন বথদওই ষ্টযওল্পনা গ্রদণয যাভ ড বদা দরা। 

(২) দস্যরদয ভফায় বভবেয মূর উরিশ্য ম্পরেি উদু্বদ্ধ েরয ষ্টভষ্টত কঠন, দস্য বষ্টতড  াপ্তষ্টও ষ্টবষ্টিদত মূরধন কঠন ওযদত দফ । এ রদক্ষ্য ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রায আদরাদও ভাঠ াংকঠওদদয ভাষ্টও রক্ষ্যভাত্রা ষ্টনধ ডাযণ ওদয াপ্তাষ্টও স্টাপ ষ্টভটিাংদ অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা ওদয প্রদাচনী দদক্ষ্ গ্রণ ওযদত 

দফ। (৩) প্রেল্প দয দপ্তরযয বনরদ িনা থভাোরফে থয়ায ঞ্চরয়য প্রকৃে গ্রগবে (ফছরয চডন-থপযে) উস্থান ওযদত দফ । বায ঞ্চ উদিারদন 

ষ্টনরুৎাষ্টত ওযদত দফ। (4) ওর উদচরা ষ্টভষ্টত কঠন,বায, mÂq Rgvয রক্ষ্যভাত্রা াংদাধন ওযদত দফ। 

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)/াংষ্টিি। 

5.ঔ.2 জীরেযয অষ্টডট, এষ্টচএভ  ষ্টনফ ডাঘন াংক্রান্ত ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টতোঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

অষ্টডট এষ্টচএভ ষ্টনফ ডাঘন 

বওন্দ্রীষ্টভষ্টত প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টত বওন্দ্রীষ্টভষ্টত প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টত বওন্দ্রী ষ্টভষ্টত প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টত 

অষ্টডট 

বমাগ্য 

অষ্টডট 

ম্পন্ন 

ষ্টযদাট 

বপ্রযণ 

অষ্টডট 

বমাগ্য 

অষ্টডট 

ম্পন্ন 

ষ্টযদাট 

বপ্রযণ 

এষ্টচএভ 

বমাগ্য 

এষ্টচএভ 

ম্পন্ন 

এষ্টচএভ 

বমাগ্য 

এষ্টচএভ 

ম্পন্ন 

ষ্টনফ ডাঘন 

বমাগ্য 

ষ্টনফ ডাঘন 

ম্পন্ন 

ষ্টনফ ডাঘন 

বমাগ্য 

ষ্টনফ ডাঘন 

ম্পন্ন 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১ বদৌরতপুয 1 01 0 116 116 116 1 01 116 47 0 0 14 04 

২ বঔাওা 1 01 01 106 57 57 1 01 106 25 0 0 22 05 

3 দয 1 01 01 117 65 65 1 01 117 65 0 0 24 24 

4 বভযপয 1 01 0 115 115 0 1 01 115  115 0 0 15 10 

5 থবড়াভাযা 1 1 1 120 71 71 1 0 71 71 0 0 08 04 

6 কুভাযঔারী 1 0 0 120 55 42 1 0 120 45 0 0 44 27 

বচরায বভাট 6 5 3 694 479 351 6 4 645 368 0 0 127 74 

 

আদরাঘনাোঃ 2018-2019 অথ ড ফঙদযয বডট এবজএভ ও বনফ িাচন ংক্রান্ত গ্রগবে োাজনে। 
 

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) বম ওর ভাঠওভী ষ্টনধ ডাষ্টযত ভদয ভদধ্য প্রাথষ্টভ ে ষ্টভষ্টত  বওন্দ্রী ষ্টভষ্টতয অষ্টডট    এষ্টচএভ  ওযদত ক্ষ্ভ দফনা তাদদয ষ্টফরুদদ্ধ 

প্রাষ্টনও ব্যফস্থা গ্রণ ওযদত দফ।  ( 2) অষ্টডট, এষ্টচএভ  ষ্টনফ ডাঘন ারনাকাদ না ওদয ঋণ ষ্টফতযণ ওযদর ঋণ ষ্টফতযদণয াদথ াংষ্টিি ওর 

ওভ ডওতডা/ওভ ডঘাযী ব্যষ্টক্তকত  বাদফ দাী থাওদফন । (3) ঘরষ্টত অথ ডফঙদযয অষ্টডট ওাম ডক্রভ ম্পন্ন ওযায রদক্ষ্য এঔন বথদওই প্রস্তুতষ্টত গ্রণ ওযদত দফ।  

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 
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5.ঔ.3 চীদওয প্রাথষ্টভও ষ্টভষ্টত ঘরওযণ, বযষ্টচদেন, ষ্টরকুইদডন  প্রষ্টক্ষ্ণ  ওাম ডক্রভ ম ডাদরাঘনা। 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

থভাট 

বভবে 

ষ্টনষ্টি ষ্টভষ্টত/দর ঘরওযণ অফাদন 

ন্যাস্ত 

ষ্টভষ্টত 

ভাদ 

wbewÜZ 

mwgwZ 

 প্রষ্টক্ষ্ণ ওাম ডক্রভ 

evwl©K 

jÿ¨t 

  অগ্রকষ্টত evwl©K 

jÿ¨t 

  অগ্রকষ্টত 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায ক্রভোঃ ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায ক্রভোঃ 

১ বদৌরতপুয 116 06 0 0 0% 02 0 0 402 0 0 0% 2400 

২ বঔাওা 122 5 0 0 0% 1 0 0 400 0 0 0% 1715 

3 দয 110 0 0 0 0% 0 0 0 1402 0 0 0% 1584 

4 বভযপয 115 0 0 0 0% 0 0 0 400 0 0 0% 1510 

5 থবড়াভাযা 120 32 0 00 0% 0 ১৪ 0 450 0 0 0% 2033 

6 কুভাযঔারী 120 42 0 0 0% 2 0 0 400 0 0 0% 3005 

বচরায বভাট 703 85 0 0 0 5 14 0 3852 0 0 0% 12247 
 

আদরাঘনাোঃ  বচরাধীন বওান উদচরা ষ্টনষ্টি ষ্টভষ্টত ঘরওযণ,  বযষ্টচদেন  ও ষ্টরকুইদডন  ওাম ডক্রবভ বওান অগ্রকষ্টত ষ্টন । ওভ ডওতডাবৃন্দ চানান 

অষ্টধওাাং ষ্টনষ্টি ষ্টভষ্টতদত ঋণ ফদওা থাওা এফাং ষ্টওছু ষ্টওছু বক্ষ্দত্র াভান্য ষ্টযভান বায-ঞ্চ চভা থাওা   ষ্টভষ্টতগুদরা ষ্টক্র ওযা ম্ভফ দেনা। 
তদফ প্রদঘিা অব্যাত যরয়রছ ফাদচট ফযাদ্দ না াওয়াআ প্রবক্ষণ উরযাগ গ্রন েযা ম্ভফ য়বন । 
 

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) ষ্টনষ্টি ষ্টভষ্টত ষ্টক্রওযদণয চন্য ভাঠ াংকঠও অনুমাী রক্ষ্যভাত্রা ষ্টনধ ডাযণ ওদয ব বভাতাদফও অগ্রকষ্টত াপ্তাষ্টও স্টাপ ষ্টভটিাংদ আদরাঘনা 

ওযদত দফ এফাং বওান ষ্টভষ্টত ষ্টক্র ওযা ম্ভফ না দর অফাদন ন্যাস্ত ওযদত দফ। (2) রক্ষ্যভাত্রা বভাতাদফও ভফাীদদয প্রষ্টক্ষ্ণ ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ 

 এফাং প্রষ্টক্ষ্ণ ভষ্টডউর উষ্টযঘারও ওর্তডও অনুদভাদন ওযাদত দফ।  ফাস্তফাদনোঃ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 

 5.ঔ.4 চীও এয FY eivÏ, weZiY  Av`vq AMÖMwতোঃ 

µ

t 

b

s 

Dc‡Rjvi 

bvg 

বভাট cÖvß 

তষ্টফর 

weZiY Av`vq gv‡V cvIbv  MZ gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

eZ©gvb 

gvm †k‡l 

†Ljvcx 

ফঙদয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt evwl©K 

Av`vq 

‡hvM¨ 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt 

1 

বদৌরতপুয 
122.00 142.58 

0.00 78.79 55% 
3015.32 

97.97 8.87 91.67 93% 
2874.17 141.15 

6.48 6.30 

2 

বঔাওা 
100.00 131.31 

0.00 42.52 32% 
1808.00 

67.58 1.75 46.34 68% 
1713.24 94.76 

21.26 21.26 

3 দয 133.98 147.58 13.47 116.51 79% 3434.54 121.52 16.53 114.24 94% 3301.21 133.33 8.57 7.28 

4 

ষ্টভযপুয 
100.00 146.58 

0.00 86.40 59% 
2103.11 

72.27 12.21 69.49 96% 
1952.41 150.70 

3.36 2.78 

5 ববড়াভাযা 130.00 136.60 28.89 93.73 68% 2722.95 121.26 8.95 88.12 72% 2579.81 143.14 26.71 26.38 

6 
কুভাযঔারী 

120.00 135.46 
11.13 75.95 56% 

2264.26 
102.87 8.99 58.50 57% 

2171.51 92.75 
15.02 12.97 

বচরায বভাট 705.98 840.11 53.49 493.9 59% 15348.18 583.47 57.3 468.36 80% 14592.35 755.83 81.4 76.97 

 

আদরাঘনাোঃ কুভাযঔারী উদচরা বঔরাী ঋণ ওভাদনায চন্য ধন্যফাদ ঙ্গান ওযা দরা। অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা বদঔা মা  থবড়াভাযা উদচরা ঋণ বফেযন 

য়বন ন্যান্য উরজরায় ও ঋণ বফেযরনয ায খুফআ েভ । কুভাযখারী ও থবড়াভাযা উরজরা মুদ ঋণ আদা ায খুফই ওভ।  বভাদদািীণ ড বঔরাীয 

ষ্টযভান ষ্টস্থষ্টতীর যদদঙ । ঋণ ষ্টফতযণ ওভ ায ফষ্টণ ডত উদচরায ইউষ্টবৃন্দ চানান  দীখ ডষ্টদদনয ষ্টফপুর ষ্টযভান বভাদদািীণ ড বঔরাী ঋণ, আত্মাৎ  

ফঙদযয বল ভদ ঋণ ষ্টফতযদণয প্রফণতায ওাযদণ ঋণ ষ্টফতযণ  আদাদয ায ওভ। তদফ ঋণ ষ্টফতযণ  আদাদয গ্রগবে রে। এচন্য ষ্টযওল্পনা প্রণন 

 ফাস্তফাদনয প্রদঘিা গ্রণ ওযা দদঙ।  

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1)  ওর উদচরা  বভাদদািীণ ড ঋণ হ্রা না াা াংষ্টিিদদয পুনযা তওড ওযা দরা। (২) প্রওদল্পয ঋণ তষ্টফর ঘূণ ডাভান দ্ধষ্টতদত 

ব্যফাদযয ভাধ্যদভ রক্ষ্যভাত্রা বভাতাদফও ঋণ ষ্টফতযণ  আদা ষ্টনষ্টিতওদল্প  ফঙদযয এওটি ষ্টনষ্টদ ডি ভদয ষ্টযফদতড াযা ফঙয ঋণ ষ্টফতযণ  আদাদয 

ওভ ডষ্টযওল্পনা প্রণন ওযদত দফ । (৩) ম ডাক্রদভ ওর উদচরায বভাদদািীণ ড বঔরাী ঋণ 100% আদা ওযদত দফ এফাং আত্মাৎকৃত অথ ড আদাদয 

চন্য প্রদাচনী ভাভরা দাদয  দ্রুত ভাভরা ষ্টনষ্পষ্টিয দদক্ষ্ গ্রণ ওযদত দফ । (৪) াপ্তাষ্টও স্টাপ ষ্টভটিাংদ ভাঠওভী ষ্টবষ্টিও অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা 

ওযদত দফ। বওান ভাঠওভীয ওাম ডক্রদভ ীষ্টথরতা রক্ষ্য ওযা বকদর মথামথ  প্রাষ্টনও ব্যফস্থা গ্রণ ওযদত দফ । (৫) কুভাযঔারী উদচরায ঋণ তষ্টফর 

ষ্টফতযদণয প্রদাচনী দদক্ষ্ গ্রণ ওযদত দফ । অন্যথা ঋণ তষ্টফদরয ঘাষ্টদা যদদঙ এভন উদচরা স্থানান্তয ওযা দফ । ফাস্তফাদনোঃ উদচরা প্রওল্প 

ওভ ডওতডা (ওর)। 
 

৬। আদরাঘযষ্টফলোঃ ষ্টফআযষ্টডষ্টফয ষ্টনচস্ব ব্যফস্থানা ঘরভান ওভ ডসূষ্টঘমূদয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা  ষ্টদ্ধান্ত গ্রণোঃ- 

(6.ও) ভষ্টন্বত দাষ্টযদ্র্য ষ্টফদভাঘন ওভ ডসূষ্টঘ (দাষ্টফও): 

 (6.ও.1) দাষ্টফদওয াাংকঠষ্টনও ওাম ডক্রভোঃ 

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

দর MV‡bi AMÖMwZ m`m¨ fwZ© mÂq Rgv   

evwl©K 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt evwl©K 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt evwl©K 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাল ডও nvi µgt 

1 বদৌরতপুয 1 0 0 0% 25 25 00 01 04% 785 0.50 0.00 0.0 0% 13.65 

2 বঔাওা 1 0 0 0% 25 25 00 14 56% 622 0.40 0.04 1.08 270% 13.25 

বচরায বভাট 2 0 0 0% 50 50 00 15 30% 1407 0.90 0.04 1.08 120% 26.90 
 

(6.ও.2) দাষ্টফদওয ঋণ ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টতোঃ 

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

বভাট 

cÖvß 

তষ্টফর 

weZiY Av`vq gv‡V 

cvIbv  

ফাষ্টল ডও 

MZ 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

nvi 

eZ©gvb 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

µgt 

ফঙদয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt evwl©K 

Av`vq 

‡hvM¨ 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও ায ক্রমঃ 

1 বদৌরতপুয 36.78 35.74 0.00 1.80 5% 407.65 4.34 0.19 2.65 58% 368.27 39.38 1.88 1.69 

2 বঔাওা 61.01 50.00 3.19 46.46 93% 687.96 42.91 2.04 42.91 100% 619.71 68.25 0.00 0.00 

বচরায বভাট 97.79 85.74 3.19 48.26 56% 1095.61 47.25 2.23 45.56 96% 987.98 107.63 1.88 1.69 
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আদরাঘনাোঃ অররাচযভা ম ডন্ত বচরা দাষ্টফদওয আতা থোন দর কঠ ন য়বন এফং দস্য বষ্টতডয রক্ষ্যভাত্রায ষ্টফযীদত অগ্রকষ্টত 30%। বায় 

আউঅযবডওবৃন্দ জানান ঋণ তষ্টফর স্বল্পতায ওাযদণ দাবফরেয বফযভান দররয দস্যরদয ঘাষ্টদা বভাতাদফও ঋণ প্রদান ওযা ম্ভফ দেনা । এভতাফস্থা 

নতুন দর  দস্য বষ্টতড ওযদর াংওট আদযা ফাড়দফ । বদৌরতপুয ও থখাো উদচরা অথ ডফঙদয ঋণ ষ্টফতযণ দদঙ 48.26 রক্ষ্ টাওা। বচরা ঋণ 

আদাদয ায 96%। বায় বাবে ভরাদয় দাবফরে াবফ িে োম িক্ররভয গ্রগবে জিরনয ররক্ষয বনরদ িনা প্রদান েরযন।  
 

 

ষ্টদ্ধান্তোঃ (১)  ভাঠওভী প্রষ্টত দস্য বষ্টতড, ঞ্চ চভা, ঋণ ষ্টফতযণ, ঋণ আদা  বভাদদািীণ ড ঋণ আদায রক্ষ্যভাত্রা ষ্টনধ ডাযণ ওদয অগ্রকষ্টত ষ্টনষ্টিত ওযত 

দফ। (২) ঋণ তষ্টফদরয খাটষ্টত পূযণওদল্প নীবেভারা থভাোরফে ঘূণ ডাভান দ্ধষ্টতদত ঋণ ষ্টফতযণ ওযদত দফ ও ষ্টওষ্টস্তদত ঋণ আদা ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ । 
ব্যথ ডতা াংষ্টিি ভাঠওাযীয ষ্টফরুদদ্ধ প্রাষ্টনও ব্যফস্থা গ্রণ ওযদত দফ। ফাস্তফাদনোঃ  উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (বদৌরতপুয  বঔাওা)। 
 

(6.ঔ)  ল্লী প্রকষ্টত প্রওদল্পয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনাোঃ  

(6.ঔ.1) ল্লী প্রকষ্টত প্রওদল্পয াাংকঠষ্টনও ওাম ডক্রভোঃ     

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

ষ্টভষ্টত/দর কঠন দস্য বষ্টতড ঞ্চ চভা 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

  অগ্রকষ্টত ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

  অগ্রকষ্টত ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

  অগ্রকষ্টত 

ভাদ ফঙদয ায ক্রভঃ ভাদ ফঙদয ায ক্রভঃ ভাদ ফঙদয ায ক্রভঃ 

1 বদৌরতপুয 1 0 0 0% 39 25 0 20 80% 887 0.50 0.00 0.57 114% 15.04 

2 বঔাওা 1 0 0 0% 16 25 0 8 32% 482 0.50 0.00 1.17 234% 14.41 

3 কুষ্টিা দয 2 0 0 0% 20 30 0 06 20% 723 0.40 0.01 0.45 110% 12.46 

4 ষ্টভযপুয 2 0 0 0% 27 35 0 0 0% 975 1.00 0.13 0.50 50% 18.45 

5 ববড়াভাযা 2 0 0 0% 34 24 0 0 0% 953 0.60 0.00 0.05 4% 8.29 

6 কুভাযঔারী 1 0 0 0% 27 0 0 0 0% 736 0.30 0.00 0.00 0% 4.17 

বচরায বভাট 9 0 0 0% 163 139 0 34 24% 4756 3.3 0.14 2.74 83% 72.82 
 

 

(6.ঔ.2) ঋণ ওাম ডক্রভোঃ  

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

cÖe„w×mn 

বভাট cÖvß 

তষ্টফর 

weZiY Av`vq 

g
v
‡
V
 

c
v
I
b
v
 

MZ gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

eZ©gvb 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

র
ক্ষ্

য

ভ
াত্র

া 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi ক্রভপুষ্টিত evwl©K 

Av`vq 

‡hvM¨ 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi ক্রভপুষ্টিত 

1 বদৌরতপুয 58.32 45.00 15.90 19.50 43% 411.64 24.73 7.31 19.77 80% 356.77 54.87 5.04 4.96 

2 বঔাওা 63.25 60.00 6.25 35.48 59% 621.07 46.49 0.41 34.35 74% 556.88 64.19 11.19 12.14 

3 দয 52.83 50.00 0.00 19.95 40% 552.67 35.67 5.56 32.83 92% 502.47 55.10 2.84 2.84 

4 ষ্টভযপুয 49.41 50.00 4.85 28.19 56% 576.28 25.02 0.23 23.32 93% 504.62 71.66 0.31 0..16 

5 ববড়াভাযা 43.60 32.00 0.00 3.78 12% 268.57 38.08 0.31 9.65 45% 230.01 38.56 28.81 28.43 

6 কুভাযঔারী 43.50 20.00 0.00 0.00 0% 144.18 45.06 0.32 3.35 7% 102.15 42.03 42.03 41.71 

 বভাট 310.91 257 27 106.9 42% 2574.41 215.05 14.14 123.27 57% 2252.9 326.41 90.22 90.08 
 

 

আদরাঘনাোঃ রক্ষ্যভাত্রায ষ্টফযীদত অথ ডফঙদযয অররাচয ভা ম ডন্ত দরকঠন 0%, দস্য বষ্টতড 24% এফং ঞ্চ চভা 83%। ফছরয থোন উদচরা দর গঠন 

এয বওান অগ্রকষ্টত বনই । বায় আউঅযবডও বৃন্দ জানান ঋণ তষ্টফর স্বল্পতায ওাযদণ প্রেরল্পয বফযভান দররয দস্যরদয ঘাষ্টদা বভাতাদফও ঋণ প্রদান ওযা 

ম্ভফ দেনা। বচরা ঋণ ষ্টফতযদণয রক্ষ্যভাত্রায ষ্টফযীদত ষ্টফতযদণয ায 42% এফাং আদাথয়য ায 57%। কুভাযঔারী উদচরা ঋণ ওাম ডক্রভ স্থষ্টফয এফাং 

100% ঋণ বভাদদািীণ ড।  
ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) ববড়াভাযা ইউআযষ্টড চানান ল্লী প্রকষ্টত প্রওদল্পয তদদন্তয অগ্রকষ্টত ঘরভান আদঙ। (2) ওর উদচরা প্রষ্টত  ভাদ দস্য বষ্টতড, ঞ্চ চভা, 

ঋণ ষ্টফতযণ, ঋণ আদা  বভাদদািীণ ড ঋণ হ্রা ওযদত দফ এফাং দস্য প্রষ্টত াপ্তাষ্টও ঞ্চ চভায আদরাদও রক্ষ্যভাত্রা ষ্টনধ ডাযণ  তদাদরাদও ভাষ্টও 

আদা ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ।  

ফাস্তফাদনোঃ আউঅযবডও (ওর/াংষ্টিি)। 
 

৭।আদরাঘযষ্টফলোঃ প্রাষ্টনও ভন্ত্রণার/অন্যভন্ত্রণার ওর্তডও গৃীত প্রওদল্পয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা 

৭.ও এওটি ফাষ্টড় এওটি ঔাভায প্রওদল্পয ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা। 
7.ও.1 াাংকঠষ্টনও ওাম ডক্রভোঃ   

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

ষ্টভষ্টত/দর কঠন দস্য বষ্টতড ঞ্চ চভা 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

  অগ্রকষ্টত ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

  অগ্রকষ্টত ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

  অগ্রকষ্টত 

ভাদ ফঙদয ায ক্রভঃ ভাদ ফঙদয ায ক্রভঃ ভাদ ফঙদয ায ক্রভঃ 

1 কুষ্টিা দয 34 0 34 100% 268 3452 5 1705 49% 14351 253.66 8.41 59.28 23% 678.87 

2 বঔাওা 23 4 25 109% 173 2425 335 1558 64% 7523 133.08 7.50 40.13 30% 279.08 

3 বদৌরতপুয 20 1 19 95% 259 3004 110 1222 41% 13164 232.89 2.71 46.21 20% 461.80 

4 ষ্টভযপুয 20 8 18 90% 247 3128 81 986 32% 12691 191.87 5.79 67.53 35% 531.17 

5 ববড়াভাযা 18 0 16 89% 114 1764 37 517 29% 9384 183.46 1.71 39.37 21% 233.49 

6 কুভাযঔারী 21 1 22 105% 210 3289 45 1148 35% 9842 176.97 6.31 71.00 40% 381.36 

বচরায বভাট 136 14 134 99% 1271 17062 613 7136 42% 66955 1,171.93 32.43 323.52 28% 2565.77 
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7.ঔ.2 এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওদল্পয ঋণ ওাম ডক্রভোঃ 

আদরাঘনাোঃ ২০১৮-২০১৯ থ ি ফছরয থজরায থভাট দর গঠন রয়রছ 134 টি এফংদস্য ন্তুভূর্ক্ি রয়রছ 7136 জন থভাট ঞ্চয় জভায ায 28%। 

 

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) রক্ষযভাত্রা নুমায়ী দয,থখাো,এফং কুভাযখারীরে ধন্যফাদ প্রদান েযা ররা। াাাব থবড়াভাযারে এআ ভার বভবে গঠন েযায জন্য 

োগাদা থদওয়া ররা।(2)  বচরা প্রাও ভদাদদয  ষ্টনদদ ডনা বভাতাদফও গ্রাভ ম ডাদ কভন ওদয দষ্টযদ্র্ চনদকািীদও ভদফত ওযায ভাধ্যদভ প্রওদল্পয রক্ষ্য-

উদদ্দি  উওাষ্টযতা বাদরাবাদফ তুদর ধদয ব্যাও প্রঘায অব্যাত যাঔদত দফ এফাং মুদ বভাদদািীণ ড ঋণ আদা ওযদত দফ । (4) ইউষ্টবৃন্দ বা 

ষ্টনষ্টভত উষ্টস্থত না ায ষ্টফলদ অষ্টতষ্টযক্ত বচরা প্রাও (াষ্টফ ডও) এয বাষ্টতদত্ব অনুষ্টিত বা উস্থান পূফ ডও যফতী ওাম ডক্রভ গ্রণ ওযদত 

দফ।(5) বভবেয টাো ভাঠ ংগঠে এয ারে থমন অত্নাে না ম থ বদরে বফরল বারফ নজয যাখরে রফ। 

 (ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ভন্বওাযী (ওর/াংষ্টিি)।   
 

7.ক ফীয মুষ্টক্তদমাদ্ধা  তাঁদদয বাষ্যদদয প্রষ্টক্ষ্ণ  আত্মওভ ডাংস্থান ওভ ডসূষ্টঘোঃ- 
ঋণ ফযাদ্দ, ষ্টফতযণ, আদা অগ্রকষ্টতোঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

প্রবৃষ্টদ্ধ 

বভাট 

প্রাপ্ত 

তষ্টফর 

ষ্টফতযণ আদা ভাদঠ 

ানা  

কত ভা 

বদল 

বঔরাী 

ফতডভান 

ভা 

বদল 

বঔরাী 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভা ফঙয ায ক্রভোঃ ফাষ্টল ডও 

আদাদমাগ্য 
ভা ফঙয ায ক্রভোঃ 

১ বদৌরতপুয 25.68 10.00 2.70 4.60 46% 53.77 14.29 1.64 3.02 21% 29.85 23.92 12.91 11.27 

২ বঔাওা 5.24 2.00 0.45 2.90 145% 20.71 2.98 0.00 2.42 81% 14.79 5.92 0.56 0.06 

৩ দয 9.18 4.00 0.00 0.00 0% 8.99 4.40 0.00 0.30 7% 3.09 5.90 4.10 4.10 

৪ ষ্টভযপুয 8.33 1.00 0.00 0.00 0% 10.79 7.19 0.01 0.44 6% 4.10 6.69 5.50 5.49 

৫ ববড়াভাযা 3.80 1.50 0.00 1.40 93% 7.06 2.73 0.00 0.12 13% 3.75 3.31 1.91 1.91 

৬ কুভাযঔারী 6.21 3.00 0.00 6.00 104% 15.40 3.91 0.16 1.25 7% 9.30 6.10 0.19 0.19 

বচরায বভাট 58.44 21.5 3.15 14.9 69% 116.72 35.5 1.81 7.55 21% 64.88 51.84 25.17 23.02 

আদরাঘনাোঃ অথ ডফঙদয বচরা ঋণ ষ্টফতযদণয রক্ষ্যভাত্রায ষ্টফযীদত আদরাঘয ভা ম ডন্ত অগ্রকষ্টত 69% এফাং আদাদমাগ্য ঋদণয ষ্টফযীদত আদা ায 21%। 

ফীয মুষ্টক্তদমাদ্ধা ওাম ডক্রভ দন্তালচনও া কুভাযঔারীদও ধন্যফাদ ঙ্গান ওযা দরা। াংষ্টিি ইউআযষ্টডবৃন্দ চানান ইদতাপূদফ ড প্রদি ষ্টনদদ ডনা 

বভাতাদফও ফীয মুষ্টক্তদমাদ্ধাদদয উদ্বুদ্ধওযণ  মুষ্টক্তদমাদ্ধা ওভাণ্ডাদযয াদথ বমাকাদমাক ওদয ঋণ আদাদয প্রদঘিা অব্যাত যদদঙ । অষ্টঘদযই দন্তালচনও 

অগ্রকষ্টত অষ্টচডত দফ।  
  

ষ্টদ্ধান্তোঃ 1) অথ ডফঙদযয ভদধ্য ষ্টনধ ডাষ্টযত রক্ষ্যভাত্রা বভাতাদফও ঋণ ষ্টফতফযণ  আদা ওযদত দফ । ঘূণ ডাভান দ্ধষ্টতদত ঋণ ষ্টফতযণ ওযায রদক্ষ্য নীষ্টতভারা 

বভাতাদফও এওাষ্টধও ভাঠওভী/ওভ ডঘাযীদদয িও অনুমাী ষ্টফবাচন  পূফ ডও াংষ্টিি ঋণ গ্রণওাযীদদয উদু্বদ্ধওযদণয ভাধ্যদভ ঋণ আদা  ও বফেযণ ওযদত দফ। 
ফীয মুষ্টক্তদমাদ্ধাদদয উদ্বুদ্ধওযণ  মুষ্টক্তদমাদ্ধা ওভাণ্ডাদযয াদথ বমাকাদমাক ওদয ঋণ আদাদয চন্য ইউআযষ্টডদদয ষ্টফদল তৎযতা গ্রণ ওযদত দফ।  

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (ওর)। 
 

৭.খ গুে গ্রাভ প্রওদল্পয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা। 
7.খ.1 াাংকঠষ্টনও ওাম ডক্রভোঃ   

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

দর MV‡bi AMÖMwZ m`m¨ fwZ© mÂq Rgv AMÖMwZ 

evwl©K 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt evwl©K 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt evwl©K 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাল ডও nvi µgt 

1 বঔাওা 0 0 0 0% 4 0 0 0 0 159 0.86 0.00 0.86 100% 4.54 

বচরায বভাট 0 0 0 0% 4 0 0 0 0 159 0.86 0.00 0.86 100% 4.54 

 

7.খ.2 গুে গ্রাভ প্রওদল্পয ঋণ ওাম ডক্রবভয অগ্রকষ্টত (রক্ষ্ টাওা)। 
µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

cÖe„w×mn 

বভাট 

cÖvß 

তষ্টফর 

weZiY Av`vq gv‡V 

cvIbv  

MZ 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

eZ©gvb 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi ক্রভোঃ evwl©K 

Av`vq‡hvM¨ 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi ক্রভোঃ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 বঔাওা 10.32 10.00 0.00 14.93 149% 70.76 10.13 0.00 10.13 100% 55.85 14.91 0.00 0.00 

বচরায বভাট 10.32 10.00 0.00 14.93 149% 70.76 10.13 0.00 10.13 100% 55.85 14.91 0.00 0.00 

উদচরায 

নাভ 

প্রবৃষ্টদ্ধ 

বভাট প্রাপ্ত 

তষ্টফর 

ষ্টফতযণ আদা ভাদঠ 

ানা  

কত ভা 

বদল 

বঔরাী 

ফতডভান ভা 

ববল 

বঔরাী ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাদ ফঙয ায ক্রভঃ ফাষ্টল ডও 

আদাদমাগ্য 

ভাদ ফঙয ায ক্রভঃ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

কুোঃ দয 1851.57 700.00 53.93 399.55 57% 2840.86 1177.34 35.33 208.33 18% 1476.95 1363.90 935.20 944.55 

বঔাওা 
967.93 600.50 33.69 500.02 83% 1980.34 696.97 28.08 380.75 55% 1124.28 814.89 252.19 334.29 

বদৌরতপুয 1463.84 864.79 55.31 532.87 62% 2530.44 716.74 25.79 227.92 32% 1381.09 888.58 609.33 605.96 

ষ্টভযপুয 1540.62 997.26 31.81 475.81 48% 2144.45 1176.14 16.44 159.69 14% 844.69 1518.47 786.12 817.19 

ববড়াভাযা 706.93 284.00 18.34 130.48 46% 1082.78 395.97 23.56 95.05 24% 605.77 477.01 309.80 300.92 

কুভাযঔারী 862.17 597.65 66.80 416.99 70% 2323.02 975.26 42.77 255.60 26% 1258.83 1072.73 459.86 555.31 

বভাট 7393.06 4,044.20 259.88 2455.72 61% 12901.89 5138.42 171.97 1327.34 26% 6691.61 6135.58 3,352.50 3558.22 
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আদরাঘনাোঃ প্রওল্পভূক্ত এরাওা ওর ব্যষ্টক্ত দস্য া নতুন ফঙদয ষ্টভষ্টত কঠন  দস্যবষ্টতডয রক্ষ্যভাত্রা ষ্টনধ ডাযণ ওযা ষ্টন। প্রেরল্পয ঋণ ঞ্চয় জভা, 

বফেযণ ও ঋণ অদায় োম ডক্রভ দন্তালচনও। ষ্টদ্ধান্তোঃ প্রওদল্পয ওাম ডক্রভ দন্তালচনও া াংষ্টিি ওরদও ধন্যফাদ প্রদান ওযা দরা । প্রষ্টত ভাদ ঞ্চ 

চভা, ঋণ ষ্টফতযণ  আদাপুফ ডও ঋণ ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টতয ধাযা অব্যাত যাঔদত দফ। ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা, বঔাওা। 
 

 

7.গ আদ ড গ্রাভ-২ প্রওদল্পয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা ।  
(7.গ.1) আদ ডগ্রাভ প্রওদল্পয াাংকঠষ্টনও ওাম ডক্রভ। 
µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

দর MV‡bi AMÖMwZ m`m¨ fwZ© mÂq Rgv AMÖMwZ 

evwl©K 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt evwl©K 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt evwl©K 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাল ডও nvi µgt 

2 বঔাওা 0 0 0 0% 4 0 0 0 0% ১২3 0.25 0.00 0.24 92% 4.81 

বচরায বভাট 0 0 0 0% 4 0 0 0 0% ১২3 0.25 0.00 0.24 92% 4.81 
 

 

(7.গ.2) আদ ড গ্রাভ প্রওদল্পয ঋণ ওাম ডক্রবভয অগ্রকষ্টত  (রক্ষ্ টাওা)  

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

cÖe„w×mn 

বভাট 

cÖvß 

তষ্টফর 

weZiY Av`vq gv‡V 

cvIbv  

MZ 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

eZ©gvb 

gvm 

†k‡l 

†Ljvcx 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt evwl©K 

Av`vq‡hvM¨ 

ভাষ্টও ফাষ্টল ডও nvi µgt 

1 বঔাওা 10.69 9.00 0.00 8.04 89% 116.50 7.48 0.01 7.49 100% 102.91 13.59 0.00 0.00 

বচরায বভাট 10.69 9.00 0.00 8.04 89% 116.50 7.48 0.01 7.49 100% 102.91 13.59 0.00 0.00 

আদরাঘনাোঃ প্রওল্পভূক্ত এরাওা ওর ব্যষ্টক্ত দস্য া নতুন ফঙদয ষ্টভষ্টত কঠন  দস্যবষ্টতডয রক্ষ্যভাত্রা ষ্টনধ ডাযণ ওযা ষ্টন। প্রেরল্পয ঋণ ঞ্চয় জভা, 

বফেযণ ও ঋণ অদায় োম ডক্রভ দন্তালচনও। ষ্টদ্ধান্তোঃ প্রওদল্পয ওাম ডক্রভ দন্তালচনও া াংষ্টিি ওরদও ধন্যফাদ প্রদান ওযা দরা । প্রষ্টত ভাদ ঞ্চ 

চভা, ঋণ ষ্টফতযণ  আদা পুফ ডও ঋণ ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টতয ধাযা অব্যাত যাঔদত দফ। ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা, বঔাওা। 
 
 

8। আদরাঘয  ষ্টফলোঃ ঋণ আদাদ দাদযকৃত ভাভরা াংক্রান্ত অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা। 
8.ও া ষ্্টট ডষ্টপদওট  ভাভরা  বঔরাী ঋণ আদাদ গৃীত ওভ ডষ্টযওল্পনা ফাস্তফান ম্পষ্টওডত অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনাোঃ   

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

mvwU©wd‡KU gvgjv 

`v‡qiK…Z gvgjv wb¯úwËK…Z gvgjv Awb®úbœ gvgjv 

gv‡m eQ‡i µgcywÄZ gv‡m eQ‡i µgcywÄZ msL¨v UvKv 

msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 বদৌরতপুয 0 0 0 0 03 0.82 0 0.0 0 0.00 03 0.82 00 0.00 

2 বঔাওা 0 0 0 0 28 5.35 0 0 0 0.00 17 2.59 11 2.76 

3 কুষ্টিা দয 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 ষ্টভযপুয 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 ববড়াভাযা 0 0 0 0 01 1.24 0 0 0 0 01 0.74 01 0.50 

6 কুভাযঔারী 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

বচরায বভাট 0 0 0 0 32 7.41 0 0 0 0 21 4.15 12 3.26 

 

8.ও া ষ্্টট ডষ্টপদওট  ভাভরা  বঔরাী ঋণ আদাদ গৃীত ওভ ডষ্টযওল্পনা ফাস্তফান ম্পষ্টওডত অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনাোঃ   (জীও) 

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

mvwU©wd‡KU gvgjv 

`v‡qiK…Z gvgjv wb¯úwËK…Z gvgjv Awb®úbœ gvgjv 

gv‡m eQ‡i µgcywÄZ gv‡m eQ‡i µgcywÄZ msL¨v UvKv 

msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 

1 বদৌরতপুয 0 0 0 0 20 2.91 0 0.0 0.00 0.00 15 2.28 5 0.63 

2 বঔাওা 0 0 0 0 60 3.62 0 0.0 0.00 0.01 50 2.81 10 0.81 

3 কুষ্টিা দয 0 0 0 0 176 20.73 0 0.00 0.00 0.00 139 16.11 37 4.62 

4 ষ্টভযপুয 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 ববড়াভাযা 0 0 0 0 112 5.33 0 0.00 0.00 0.00 39 2.96 73 2.37 

6 কুভাযঔারী 0 0 0 0 32 21.76 0 0.00 0.00 0.00 0 17.38 14 4.38 

বচরায বভাট 0 0 0 0 400 54.35 0 0 0 0.01 243 41.54 139 12.81 

  
 

আদরাঘনাোঃ বচরাধীন উদচরা মূদ াটি ডষ্টপদওট ভাভরায  থোন অগ্রকষ্টত ষ্টন। ষ্টভযপুয   থবড়াভাযা উরজরায় থ ডফঙদয বওান টাওা আদা ষ্টন । 
বা উদচরায েভ ডওতডাবৃন্দ চানান টি ডষ্টপদওট অষ্টপাদযয াদথ বমাকাদমাকপূফ ডও নতুন ভাভরা দাদয  পুযাতন ভাভরা ষ্টনষ্পষ্টিয দদক্ষ্ গ্রণ ওযা 

দদঙ অষ্টঘদযই অগ্রকষ্টত দফ। বা বাষ্টত চানান াটি ডষ্টপদওট ভাভরায অগ্রকষ্টত  অতযন্ত ভন্থয। মা প্রভাণ ওদয এষ্টফলদ ওভ ডওতডাকণ মথামথ গুরুত্ব প্রদান 

ওযদঙন না । ষ্টফলটি দুোঃঔচনও। ষ্টতষ্টন াংষ্টিি ওরদও ব্যষ্টক্তকতবাদফ ভাভরায তদাযওী ওযায চন্য ষ্টফদলবাদফ অনুদযাধ ওদযন। 
 

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) যওাযী অথ ড আদদয চন্য মথাভদয াটি ডষ্টপদওট ভাভরা দাদয  ভাভরায ষ্টনষ্পষ্টি ওযদত দফ এফাং ভাভরা াংষ্টিি বযষ্টচস্টায াংযক্ষ্ণ 

ওযদত দফ।  (2) াটি ডষ্টপদওট ভাভরায অগ্রকষ্টতয চন্য এওচন ওভ ডওতডাদও ষ্টরাঁদচা ওভ ডওতডা ষ্টনদাক ওযদত দফ ষ্টমষ্টন ষ্টনষ্টভতবাদফ াংষ্টিি াটি ডষ্টপদও ট 

অষ্টপাদযয াদথ বমাকাদমাক ওদয প্রষ্টত ভাদ আফষ্টিওবাদফ াটি ডষ্টপদওট ভাভরায অগ্রকষ্টত  ষ্টনষ্টিত ওযদফন। াংষ্টিি ইউআযষ্টড/ইউষ্ট ষ্টফলটি 

ব্যষ্টক্তকতবাদফ তদাযওী ওযদফন। ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা/ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 
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8.ঔ বপৌচদাযী  ভাভরা  বঔরাী ঋণ আদাদ গৃীত ওভ ডষ্টযওল্পনা ফাস্তফান ম্পষ্টওডত অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনাোঃ      

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

A_©FY Av`vj‡Z `v‡qiK…Z gvgjv (রক্ষ্ টাওা) 

`v‡qiK…Z gvgjv  wb¯úwËK…Z gvgjv Awb®úbœ gvgjv 

gv‡m eQ‡i µgcywÄZ gv‡m eQ‡i µgcywÄZ msL¨v UvKv 

msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv 

1 বদৌরতপুয 03 7.96 03 7.96 15 30.89 0 0.12 1 1.25 5 26.31 10 14.70 

2 বঔাওা 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 কুষ্টিা দয 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 ষ্টভযপুয 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 ববড়াভাযা 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 কুভাযঔারী 0 0.00 0 0.00 01 4.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 01 4.92 

বচরায বভাট 3 7.96 3 7.96 16 35.81 0 0.12 1 1.25 5 26.31 11 19.62 

8.গ বপৌচদাযী  ভাভরা  বঔরাী ঋণ আদাদ গৃীত ওভ ডষ্টযওল্পনা ফাস্তফান ম্পষ্টওডত অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনাোঃ (জীও)    

µt 

bs 

Dc‡Rjvi 

bvg 

A_©FY Av`vj‡Z `v‡qiK…Z gvgjv (রক্ষ্ টাওা) 

`v‡qiK…Z gvgjv  wb¯úwËK…Z gvgjv Awb®úbœ gvgjv 

gv‡m eQ‡i µgcywÄZ gv‡m eQ‡i µgcywÄZ msL¨v UvKv 

msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv msL¨v UvKv 

1 বদৌরতপুয 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 বঔাওা 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 কুষ্টিা দয 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 ষ্টভযপুয 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 ববড়াভাযা 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 কুভাযঔারী 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

বচরায বভাট 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 

আদরাঘনাোঃ বচরাধীন থদৌরেপয ও ববড়াভাযা উদচরা ঙাড়া অন্য উদচরা ঋণ আদাদয চন্য বওাদট ড ভাভরা বনই । দাদযকৃত ভাভরায ভদধ্য ভার থোন 

গ্রগবে থনআ। াংষ্টিি ওভ ডওতডাবৃন্দ চানান ভাভরায ষ্টফলদ ষ্টনষ্টভত বওাদট ড াষ্টচযা প্রদান ওযা দে তদফ আাভী ক্ষ্ ফাযফায ভ প্রাথন ডা ওযা টাওা 

আদা ষ্টওাংফা চুড়ান্ত যা াা মাদেনা।  
 

ষ্টদ্ধান্তোঃ দারয়যকৃে বপৌচদাযী ভাভরা দ্রুে বনষ্পবত্তয জন্য বনয়বভে অআনজীবফয ারথ থমাগারমাগ েযরে রফ। প্রদাচদন ইউআযষ্টড/ইউষ্ট বওাদট ড ফক্তব্য  

উস্থান ওদয ভাভরা ষ্টনষ্পষ্টিয উদদ্যাক গ্রণ ওযদত দফ। এ বফরলয় প্ররয়াজরন থজরায উবযচারেরে ফবে েযরে রফ। 
ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (ওর)/ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 
 

 

09। আদরাঘযষ্টফলোঃ ষ্টফষ্টবন্ন প্রওল্প/ওভ ডসূষ্টঘয অথ ড আত্মাৎ  স্তভজুদকৃত অথ ড আদাদ গৃ ীত ব্যফস্থায অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা।  
ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

প্রওল্প/ 

ওভ ডসূষ্টঘ 

আত্মাত/ স্তভজুদওাযীয 

নাভ 

আত্মাতকৃত টাওায 

ষ্টযভান (রক্ষ্ টাওা) 

আদাকৃত টাওায 

ষ্টযভান 

আদাদ গৃষ্টত  

ব্যফস্থা 

ভন্তব্য 

১ বঔাওা চী জনাফ বদদরাাযা ষ্টদা ১.08 0.00 ভাভরা েযা য়বন ভাভরা ওযদত দফ 

২ ষ্টভযপুয ঐ জনাফ ফনভ বপযদদৌ ১.১০ 0.00 ভাভরা নাং 13/06 ঔাষ্টযচ (দঃ অবিো)  

৩ ববড়াভাযা  ঐ জনাফ ভাবুফ 1.94 0.00 ভাভরা নাং 163/16 শুনানী চররছ 

৪ ববড়াভাযা ঐ জনাফ ষ্টদুর 5.40 ০.63 ভাভরা নাং 162/16 শুনানী চররছ 

৫ কুভাযঔারী ঐ জনাফ নুরুন্নাায ৯.৪৩ 0.89 ভাভরা নাং- 242/13 2 ফঙদযয বচর রাতও 

6 কুভাযঔারী প্রপ্র জনাফ BmgZviv dwi`v 4.92 0.00 ভাভরা নাং- 36/16 োয নারভ ওয়ারযন্ট আস্যয রয়রছ 

বচরায বভাট 2টি 6 চন ২৩.৮৭ 1.52   

 

আদরাঘনাোঃ কুভাযঔারী উদচরায ইউষ্ট চানান ভাঠওভী নুরুন্নাাদযয 2 ফঙদযয বচর দর ব রাতও যদদঙ । এ ষ্টফলদ দযদপ্তয দত অথ ড আাদদয 

চন্য স্থানীবাদফ ব্যপূফ ডও ভাভরা ওযায ষ্টনদদ ডনা বদা দদঙ। ষ্টওন্তু ইদতাপূদফ ড অথ ড আদাদয চন্য ভাভরা ওযা ষ্টন। তদফ ফতডভাদন ভাভরা ওযায উদদ্যাক 

গ্রণ ওযা দদঙ। থখাো উরজরায জনাফ থদথরায়াযা বদা ের্তিে অত্মারেয বফরুরদ্ধ থোন ভাভরা দারয়য েযা য়বন। তদফ আত্মাদতয অষ্টবদমাদক চনাফ 

বদদরাাযা ষ্টদাদও ফযঔাস্ত ওযা দর ফযঔাদস্তয ষ্টফরুদদ্ধ চনাফ বদদরাাযা ষ্টদা ভাভরা ওদযন এফাং ভাভরায প্রাথষ্টভও যা চনাফ বদদরাাযা ষ্টদায দক্ষ্ 

মাা যফতীদত ফষ্টণ ডত যাদয ষ্টফরুদদ্ধ আষ্টর ওযা দদঙ । সুতযাাং অথ ড আত্মাদতয ষ্টফরুদদ্ধ দা-দাষ্টত্ব ষ্টনধ ডাযণ পূফ ডও ভাভরা দাদয ওযদত দফ ভদভ ড 

াংষ্টিি আইনচীষ্টফ যাভ ড প্রদান ওদযদঙ ভদভ ড ইউষ্ট বা অফষ্টত ওদযন । ষ্টফকত বায ষ্টদ্ধান্ত বভাতাদফও ষ্টভযপুয উদচরায ফনভ বপযদদৌদয 

ভাভরায বফলরয় যফতী ষ্টদ্ধাদন্তয চন্য প্রওল্প ষ্টযঘারও ফযাফয ত্র বপ্রযণ ওযা দদঙ। ষ্টওন্তু কুভাযঔারী  বঔাওা উদচরা বথদও ত্র বপ্রযণ ওযা ষ্টন 
 

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) বঔাওা উদচরা চনাফ বদদরাাযা ষ্টদা  ভাভরায বফলরয় যফতী ষ্টদ্ধাদন্তয চন্য প্রওল্প ষ্টযঘারও ফযাফয ত্র বপ্রযণ ওযদত দফ । (2) 

কুভাযঔারী উদচরায চনাফ নুরুন্নাায এয ষ্টফরুদদ্ধ অথ ড আদাদয চন্য ভাভরা ওযদত দফ।(3) ঘরভান ভাভরা মূ দ্রুত ষ্টনষ্পষ্টিয রদক্ষ্য অথ ড আদাদয চন্য 

াংষ্টিি আইনচীফীয াদথ আদরাঘনাপূফ ডও ওাম ডওয উদদ্যাক গ্রণ ওযবত দফ। ফাস্তফাদনোঃআউবও (ওর/াংষ্টিি)। 
 

১0। আদরাঘযষ্টফলোঃ ভাঠ ওাম ডক্রভ ষ্টযদ ডন বচাযদাযওযণ এফাং উদচরা  ষ্টভষ্টত ষ্টযদ ডন প্রষ্টতদফদদনয আদরাদও গৃীত ওাম ডক্রদভয 

অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা। 
ক্র 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

ষ্টযদ ডনকৃত ষ্টভষ্টত/দদর াংখ্যা  ষ্টফফযণ  চীে ভন্তব্য 

 
আউঅযবডও এঅযবডও 

বাফযক্ষে ষ্টযদ ডও অন্যান্য ভাঠওভী 
আউবও বডবও 

ভাঠাংকঠও 

ওভ ডযত ভ্রভণ ওভ ডযত ভ্রভণ ওভ ডযত ভ্রভণ 

১ বদৌরতপুয 12 15 05 01 20 03 53 12 0 07 464  

২ বঔাওা 10 13 07 2 62 07 113 20 0 07 195  

3 দয 12 15 0 0 0 02 65 12 15 08 440  

4 ষ্টভযপুয 13 0 07 0 0 2 40 14 0 08 420  

5 ববড়াভাযা 10 0 10 0 0 01 14 10 12 08 110  

6 কুভাযঔারী 06 12 03 0 0 0 0 0 14 08 335  

থভাট 63 55 32 3 82 15 285 68 41 46 1964  
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আদরাঘনাোঃ মূরেভ ডসূষ্টঘয আতা ষ্টযদ ডওদদয ভ্রভন প্রদাচদনয তুরনা ওভ। মা প্রভাণ েরয উদচরা ম ডাদ  ভাঠওভীকণ ষ্টনষ্টভতবাদফ ষ্টভষ্টত ম ডাদ 

কভন ওযদঙনা। বাষ্টত এ ষ্টফলদ উষ্মা প্রওা ওদযন এফাং ওর ভাঠওভীয ষ্টনদদ ডনা বভাতাদফও ষ্টভষ্টত/দর ভ্রভদণয চন্য প্রদাচনী দদক্ষ্ গ্রদণয 

ষ্টনদদ ডনা প্রদান ওদযন। চীথেয বঔাওা  কুষ্টিা দয ব্যাতীত বওান উদচরায তথ্যই গ্রণদমাগ্য ন। এ ষ্টফলদ ইষ্টতপুদফ ড আদরাঘনা ওযা দদঙ।  

ষ্টদ্ধান্তোঃ 1) প্রভা বভাতাদফও ইউআযষ্টড/ইউষ্টয প্রষ্টতভাদ 10টি এআযষ্টড/ষ্টডষ্টয প্রষ্টতভাদ 15টি এফাং ওর ভাঠওভীয প্তাদ এওফায ষ্টনচ িওভূক্ত 

ষ্টভষ্টত এওফায ষ্টযদ ডন ষ্টনষ্টিত েযরে রফ। 2) ভাঠেভীগণ বনরদ িনা থভাোরফে বযদ ডন না ওযদর তাদদয ষ্টফরুদদ্ধ প্রাষ্টনও ব্যফস্থা গ্রণ ওযদত দফ। 

আকাভী ভা বথদও ঠিও তথ্য প্রদান না ওযা দর াংষ্টিিদদয ষ্টফরুদদ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ। 
 

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (ওর)/উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 
 

১1। আদরাঘযষ্টফলোঃ ম্প্রাযণমুরও ওাম ডক্রভ ষ্টফলদ অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা ।  (চীে ব্যতীত) 
 

 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

ম্প্রাযণমুরও ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টত 

বৃক্ষ্দযাণ জ্বারানী াশ্রী চুল্লী ব্যফায কফাষ্টদ শু  াঁ-মুযকীয টীওা দান 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাষ্টল ডও  

অগ্রকষ্টত 

ক্রভপুষ্টিত 

  অগ্রকষ্টত 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাষ্টল ডও  

অগ্রকষ্টত 

ক্রভপুষ্টিত 

  অগ্রকষ্টত 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাষ্টল ডও  

অগ্রকষ্টত 

ক্রভপুষ্টিত 

  অগ্রকষ্টত 

1 বদৌরতপুয 1000 995 14818 50 0 0 1500 700 5170 

2 বঔাওা 1000 1000 52369 0 0 0 1200 1000 115834 

3 কুষ্টিা দয 500 500 7980 0 0 0 400 350 5930 

4 ষ্টভযপুয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ববড়াভাযা 300 150 300 0 0 0 0 0 0 

6 কুভাযঔারী 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

বচরায বভাট 2800 2645 75467 50 0 0 3100 2050 126934 
 

(চীে) 

উদচরায 

নাভ 

ম্প্রাযণমুরও ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টত 

বৃক্ষ্দযাণ জ্বারানী াশ্রী চুল্লী ব্যফায কফাষ্টদ শু  াঁ-মুযকীয টীওা দান 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাষ্টল ডও  

অগ্রকষ্টত 

ক্রভপুষ্টিত 

  অগ্রকষ্টত 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাষ্টল ডও  

অগ্রকষ্টত 

ক্রভপুষ্টিত 

  অগ্রকষ্টত 

ফাষ্টল ডও 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাষ্টল ডও  

অগ্রকষ্টত 

ক্রভপুষ্টিত 

  অগ্রকষ্টত 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

বদৌরতপুয 1500 1200 6848 0 0 0 1500 267 4196 

বঔাওা 1500 250 16000 0 0 0 1500 100 3760 

কুষ্টিা দয 1780 1780 20980 0 0 0 0 0 0 

ষ্টভযপুয 450 0 6350 50 0 200 200 0 3250 

ববড়াভাযা 500 350 1950 10 4 24 200 50 350 

কুভাযঔারী 1500 110 2045 20 3 3 0 0 0 

বচরায বভাট 7230 3690 54173 80 7 227 3400 417 11556 

 

কত ভাদয তুরনা ম্প্রাযণ ওাম ডক্রদভ আানুরু অগ্রকষ্টত না া বাষ্টত অদন্তাল প্রওা ওদযন।  উদচরা ওভ ডওতডাবৃন্দ চানান ঘরষ্টত বৃক্ষ্দযাদণয 

বভৌসুবভ আয বফী ষ্টযভান বৃক্ষ্দযান  ওদয ওাাংষ্টঔত  অগ্রকষ্টত অচডদণয চন্য ব্যাও প্রঘায প্রঘাযনা শুরু ওযা দদঙ । ইদতাভদধ্য কাদঙয ঘাযা বযান ওযা 

দদঙ মা এই ভাদয প্রষ্টতদফদদন অন্তর্ভ ডক্ত ষ্টন। আকাভী ভাদ আানুরু অগ্রকষ্টত ষ্টযরষ্টক্ষ্ত দফ।  কফাদী শু  াঁ ভরুকীয টীওা দান ওভ ডসূষ্টঘ অব্যাত 

যদদঙ তদফ বফগে ভারয বায় বদ্ধান্ত থাো রেও তথ্য ারনাকাদ ওযা ষ্টন।  
ষ্টদ্ধান্তোঃ 1) দযদপ্তদযয ষ্টনদদ ডনা বভাতাদফও ম্প্রাযণ ওাম ডক্রদভয রক্ষ্যভাত্রা ষ্টনধ ডযণ  অগ্রকষ্টত ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ । 2) ম্প্রাযণ ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টত 

ষ্টফলদ তথ্য মথামথবাদফ াংযক্ষ্ণ  ষ্টনষ্টভতবাদফ ারনাকাদ প্রষ্টতদফদন বপ্রযণ ওযদত দফ।  

3) বভৌসূদভ এওচন দস্য ওভদক্ষ্  2টি ফনচ, 02টি পরচ  02টি ধষ্টধ কাঙ বযান ওদয মাদত মথামথ মত্ন বন বষ্টদদও ভাঠ ষ্টযদ ডদণয ভ রক্ষ্য 

যাঔদত দফ।  বৃক্ষ্দযাদনয উওাযীতায ষ্টফলদ প্রষ্টক্ষ্ণ ক্লাথ আদরাঘনা ওযদত দফ। 

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা/ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 
 

১2। আদরাঘযষ্টফলোঃ ষ্টনর্ভ ডর ষ্টযদাট ষ্টযটাণ ড দাষ্টঔর, এভআইএ ডাটা এষ্টি, ত্র প্রাষ্টপ্ত  ষ্টনষ্পষ্টি ওাম ডক্রভয  ম ডাদরাঘনা। 
ক্রোঃ নাং উদচরায নাভ ষ্টযদাট ষ্টনর্ভ ডর দাষ্টঔর এভআইএ ডাটা এষ্টি ত্র প্রাষ্টপ্ত  ষ্টনষ্পষ্টি ভন্তব্য 

১ বদৌরতপুয ওর ষ্টযদাট ড ষ্টনর্ভ ডর দাষ্টঔর ওযা  এষ্টি ওাম ডক্রভ ফি ওর ত্র ষ্টনষ্পন্ন ওযা দদঙ।   

২ বঔাওা ওর ষ্টযদাট ড ষ্টনর্ভ ডর দাষ্টঔর ওযা  এষ্টি ওাম ডক্রভ ফি ওর ত্র ষ্টনষ্পন্ন ওযা দদঙ।   

৩ কুষ্টিা দয ওর ষ্টযদাট ড ষ্টনর্ভ ডর দাষ্টঔর ওযা  এষ্টি ওাম ডক্রভ ফি ওর ত্র ষ্টনষ্পন্ন ওযা দদঙ।   

৪ ষ্টভযপুয ওর ষ্টযদাট ড ষ্টনর্ভ ডর দাষ্টঔর ওযা  না এষ্টি ওাম ডক্রভ ফি ওর ত্র ষ্টনষ্পন্ন ওযা দদঙ।   

৫ ববড়াভাযা ওর ষ্টযদাট ড ষ্টনর্ভ ডর দাষ্টঔর ওযা  এষ্টি ওাম ডক্রভ ফি ওর ত্র ষ্টনষ্পন্ন ওযা দদঙ।   

৬ কুভাযঔারী ওর ষ্টযদাট ড ষ্টনর্ভ ডর দাষ্টঔর ওযা  এষ্টি ওাম ডক্রভ ফি ওর ত্র ষ্টনষ্পন্ন ওযা দদঙ।   

ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) ওর প্রষ্টতদফদন াংষ্টিি বরচায ষ্টবষ্টিও দত দফ  এফাং মথাভদ বচরাদপ্তদয বপ্রযণ ওযদত দফ । এভআইএ প্রষ্টতদফদদনয চন্য উদচরায 

চীদয তথ্য ইউষ্ট মথভদ ইউআযষ্টড এয ষ্টনওট বপ্রযণ অব্যাত যাঔদফ । (2) ষ্টনন্ত্রণাধীন দপ্তদযয ওর ত্র প্রাষ্টপ্তয য ষ্টনদদ ডনা মথাভদ 

ম্পাদন/প্রাপ্ত ওর ষ্টঘঠিয উিয প্রদান ওযদত দফ  এফাং অগ্রকষ্টত ষ্টদদফ প্রাপ্ত  ষ্টনষ্পষ্টিকৃত দত্রয াংখ্যা উদল্লঔ ওযদত দফ ।  (3) বভযপয উরজরায় 

জীরয বযরাট ড ভূর া তওড ওযা দরা। 
 

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা/ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 

১3। আদরাঘযষ্টফলোঃ অষ্টনস্পন্ন ষ্টফল মূবয ভস্যা ষ্টঘষ্টিতওযণ  অষ্টনষ্পন্ন ষ্টফলমূদয (উদচরা ওর্তডও বচরাদপ্তদযয ষ্টনওট) ষ্টনষ্পষ্টিয 

অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা। 
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আদরাঘনাোঃ বওান উদচরা বথদও অষ্টনষ্পন্ন ষ্টফলদয তথ্য াা মাষ্টন। ষ্টদ্ধান্তোঃ উদচরা দপ্তয বথদও বচরাদপ্তদয বওান ত্র/ষ্টফল অষ্টনষ্পন্ন থাওদর ব 

ষ্টফলদ মথামথ তথ্য উস্থান ওযদত দফ। ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা (ওর)/ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 
 

১4। আদরাঘযষ্টফলোঃ ভাঠ ওাম ডক্রদভয ওভ ডষ্টযওল্পনা প্রণন, উদ্ভাফনী উদদ্যাক ফাস্তফান, ষ্টডষ্টচটারাইদচন  আইষ্টটি ষ্টফলদ  অগ্রকষ্টত 

ম ডাবরাঘনা। 
ক্রোঃ নাং উদচরায নাভ ওভ ডষ্টযওল্পনা প্রণন উদ্ভাফনী উদদ্যাক গ্রণ ষ্টডষ্টচটারাইদচন আইষ্টটি 

১ বদৌরতপুয ম্পন্ন - উদচরা তথ্য ফাতান  ইদভইর, বপবুও 

২ বঔাওা ম্পন্ন - উদচরা তথ্য ফাতান ইদভইর, বপবুও 

৩ কুষ্টিা দয ম্পন্ন - উদচরা তথ্য ফাতান ইদভইর, বপবুও 

৪ ষ্টভযপুয ম্পন্ন - উদচরা তথ্য ফাতান ইদভইর, বপবুও 

৫ ববড়াভাযা ম্পন্ন - উদচরা তথ্য ফাতান ইদভইর, বপবুও 

৬ কুভাযঔারী ম্পন্ন - উদচরা তথ্য ফাতান ইদভইর, বপবুও 

আদরাঘনাোঃ বচরাধীন ওর উদচরা ইদভইর  বপবুও এওাউন্ট ব্যফায ওযা দে । বাষ্টত চানান উদচরা দপ্তয মূদ বপবুও এওাউন্ট থাওদর ওর দপ্তদযয 

বপবুদও দাপ্তষ্টযও ওাম ডক্রদভয তথ্য ষ্টনষ্টভত আদরাড ওযা না।  
ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) 2018-2019 অথ ডফঙদযয চন্য প্রণীত ওভ ডষ্টযওল্পনা বভাতাদফও অগ্রকষ্টত ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ । (2) দাপ্তষ্টযও ওাম ডক্রদভ দফ বভইর ব্যফায ওযদত দফ এফাং 

প্রষ্টতষ্টদন ওভদক্ষ্ 2 (দুই) ফায দাপ্তষ্টযও বভইর, ষ্টফআযষ্টডষ্টফয দফাইট, ষ্টফআযষ্টডষ্টফ কুষ্টিা বচরায দফাইট এফাং াংষ্টিি প্রওদল্পয দফাইট ষ্টবষ্টচট ওর 

উদচরায তথ্য ফাতান ষ্টনষ্টভত ারনাকাদ ওযদত দফ। 3) ষ্টফআযষ্টডষ্টফয বফা দচ চনকদনয ষ্টনওট বৌৌঁদঙ বদায চন্য উদ্ভাফনী উদদ্যাক গ্রণ ওযদত দফ এফাং এষ্টফলদ 

অধীনস্তদদয উৎাষ্টত  দমাষ্টকতা ওযদত দফ।  

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা/ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর/াংষ্টিি)। 
 

১5। আদরাঘযষ্টফলোঃ অষ্টডট আষ্টি  ষ্টনষ্পষ্টি াংক্রান্ত অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা  ষ্টদ্ধান্ত গ্রণ। 

ক্রোঃ নাং উদচরায নাভ অষ্টডট আষ্টিয ষ্টফফযণ ষ্টনস্পষ্টি অগ্রকষ্টত ভন্তব্য 

     

আদরাঘনাোঃ বচরাধীন বওান উদচরা প্রওল্প/ওভ ডসূষ্টঘয আততা অষ্টডট আষ্টি বনই  ভদভ ড বা াংষ্টিি ওভ ডওতডাবৃন্দ অফষ্টত ওদযন । বা বাষ্টত চানান দাষ্টফও, 

আফতডও (কৃষ্টল), ল্লী প্রকষ্টত প্রওল্প  ফীয মুষ্টক্তদমাদ্ধাদদয প্রওদল্পয শুরু বথদও 201 7-2018 ন ম ডন্ত অবযন্তযীণ অষ্টডট ম্পন্ন ওযায চন্য অষ্টপ আদদ চাযী ওযা  ।  ব 

বভাতাদফও ষ্টভযপুয ব্যতীত ওর উদচরায ষ্টনযীক্ষ্া প্রষ্টতদফদন াা বকদঙ। গে বায় উদচরায দাষ্টত্বপ্রাপ্ত ষ্টনযীক্ষ্া দরদও আকাভী 7 (াত) ষ্টদদনয ভদধ্য ষ্টনযীক্ষ্া 

ম্পন্ন ওদয প্রষ্টতদফদন দাষ্টঔদরয চন্য ফরা রর োযা ো েরযবন। োআ বভযপয উরজরা বনযীক্ষা দররে ব্যাখ্যা েরফ েযরে রফ।  

 ষ্টদ্ধান্তোঃ 1)অষ্টডট আষ্টি এড়াদনায চন্য যওাযী ষ্টফষ্টধ ষ্টফধান অনুযণপূফ ডও মাফতী ব্য  ওাম ডক্রভ ষ্টযঘারনা ওযদত দফ । 2) অষ্টতদ্রুত অবযন্তযীণ অষ্টডট ম্পন্ন ওদয 

বচরা দপ্তদয প্রষ্টতদফদন দাষ্টঔর ওযদত দফ।  (৩) বভযপয উরজরায় বডট থনাট দাষ্টঔর না েযায ব্যাখ্যা েরফ েযরে রফ। ফাস্তফাদনোঃ  আউঅযবডও/আউবও/অষ্টডদটয চন্য 

দাষ্টত্বপ্রাপ্ত ওভ ডওতডা (ওর)। 

১6। আদরাঘযষ্টফলোঃ ইউষ্টষ্টএয ফাবল িে আ-ব্য, তষ্টফর অফক্ষ্দযাদধ গৃীত ব্যফস্থা  ব্যাাংও ষ্টাফ াংক্রান্ত অগ্রকষ্টত  ম ডাদরাঘনা।  
 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

আদয ঔাতমূ ব্যদয ঔাতমূ উদ্বৃি/ 

খাটষ্টত 

FDR 

াংখ্যা 

টাওায 

ষ্টযভান 

ব
ফ
ামূ

ল্য
 


দ
ত

 ব
ফ
ত

ন
 

ব
াত

া 
বঔ

াদ
ত

 

আ
নু


ষ্টঙ্গ
ও

 

ব্য
াাং

ও
 সু

দ
 

প্র
াষ্ট
প্ত
 

অ
ন্য

ান্য
 

বভ
াট

 

ও
ভ

ড ঘ
ায

ীয
 

বফ
ত

ন
ব

াত
া 

আ
নু


ষ্টঙ্গ
ও

 ম্মানী 

 বফঠও 

বাতা 

আ
প্য

া
ন
 

অ
ন্য

ান্য
 

বভ
াট

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 বদৌরতপুয 6.89 0.11 1.55 0.85 9.40 7.66 0.51 0.27 0.05 0.69 9.18 0.22 10 71.13 

2 বঔাওা 2.69 0.27 0.06 0.00 3.02 4.15 0.07 0.15 0.00 0.04 4.41 -1.39 8 39.64 

3 দয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 বভযপয 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 থবড়াভাযা 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 কুভাযখারী 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

আদরাঘনাোঃ থখাো উরজরায় ঘাটবে -1.81 রক্ষ টাো। থখাো উদচরায ইউআযষ্টড চানান বফতন-বাতা প্রদাদনয ওাযদণ ইউষ্টষ্টএদত াভষ্টও খাটষ্টত 

ব্য দদঙ মা  ভন্ব ওযা দফ। 
 

ইউবফষ্টষ্ট এয (চীে) ফাবল িে আ-ব্য, তষ্টফর অফক্ষ্দযাদধ গৃীত ব্যফস্থা  ব্যাাংও ষ্টাফ াংক্রান্ত অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা।  
ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 
আদয ঔাতমূ ব্যদয ঔাতমূ উদ্বৃি/ 

খাটষ্টত 

এ
প

ষ্টড
আ

য
 

াং
খ্য

া 

ট
াও

ায
 

ষ্টয
ভ

ান
 

ওভ ডঘাযীয 

বফতনবাতা 

আ
নু
ল

ঙ্গ
ীও

 ব্যাাংও 

সুদ 

প্রাষ্টপ্ত 

অন্যান্য বভাট 

ও
ভ

ড ঘ
ায

ীয
 

বফ
ত

ন
ব

াত
া 

আ
নু
ল

ঙ্গ
ীও

 ম্মানী 

 

বফঠও 

বাতা 

আপ্যান অন্যান্য বভাট 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 বদৌরতপুয 9.34 0.00 2.80 7.09 19.23 16.10 0.35 0.16 0.00 0.08 16.69 2.54 9 104.00 

2 বঔাওা 5.70 0.00 1.60 3.64 10.94 10.43 0.34 0.13 0.00 0.00 10.94 0.00 5 48.86 

3 দয 11.64 2.85 4.44 0.00 18.93 17.86 0.20 0.16 0.00 0.71 18.93 0.00 12 166.50 

4 বভযপয 7.42 0.01 2.44 0.00 9.87 11.80 0.14 0.15 0.01 0.04 12.14 -2.27 2 33.00 

5 থবড়াভাযা 13.98 1.91 1.40 0.12 17.41 17.97 0.36 0.16 0.03 0.32 18.84 -1.43 04 48.00 

6 কুভাযখারী 7.76 6.12 2.76 0.00 16.64 15.48 0.00 0.15 0.00 0.61 16.24 0.40 7 66.25 

আদরাঘনাোঃ উদচরা মূদয ওভ ডওতডাবৃন্দ চানান প্রেল্প রে ওভ ডওতডা/ওভ ডঘাযীদদয থফেন বাো প্রদান েযায় থোন ঘাটবে ব্যয় েযা য়বন। ব্যরয়য থক্ষরত্র 

দস্যদদয বায-ঞ্চ ফা ঋণ তষ্টফর অফক্ষ্ ওযা ষ্টন।  
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ষ্টদ্ধান্তোঃ (1) অরয়য ষ্টবষ্টিদত ব্যয় এফাং অপ্রদাচনী ব্য ষ্টযায ওযদত দফ । ষ্টনভ ফষ্ট ডভূতবাদফ তষ্টফর খাটষ্টত ওদয ব্য ওযা দর াংষ্টিি 

ওভ ডওতডা/ওভ ডঘাযীয ব্যষ্টক্তকত দা ষ্টদদফ ষ্টফদফষ্টঘত দফ। ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা/ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 
 

17। আনুিাষ্টনও/অনানুিাষ্টনও ষ্টভষ্টত/দদরয দস্যাযী তথ্য প্রদান াংক্রান্ত অগ্রকষ্টতোঃ  চীে ব্যতীত 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

উদচরা তথ্য বযষ্টচস্টাদয অন্তডভূষ্টক্ত ভন্তব্য 

বভাট 

ষ্টভষ্টত/ 

দদরয 

াংখ্যা 

বভাট 

দস্য 

াংখ্যা 

অন্তডভূক্ত 

ষ্টভষ্টত/ 

দদরয 

াংখ্যা 

অন্তডভূক্ত 

দস্য 

াংখ্যা 

দস্য 

অন্তডভূষ্টক্তয 

তওযা ায 

দস্যদদয 

এনআইষ্টড নম্বয 

অন্তডভূষ্টক্তয াংখ্যা 

এনআইষ্টড 

অন্তডভূষ্টক্তয 

ায 

দস্যদদয 

বভাফাইর বপান 

নম্বয 

অন্তডভূষ্টক্তয 

াংখ্যা 

বভাফাইর 

বপান নম্বয 

অন্তডভূষ্টক্তয 

ায 

1 বদৌরতপুয 225 5576 233 5508 100% 1566 29% 1578 29%  

2 বঔাওা 210 7006 203 4316 62% 3834 89% 3445 90%  

3 দয 18 559 18 504 90% 415 82% 452 90%  

4 ষ্টভযপুয 37 975 37 975 100% 0293 35% 319 38%  

5 ববড়াভাযা 34 953 17 309 46% 309 46% 300 40%  

6 কুভাযঔারী 27 736 27 667 90% 667 90% 368 50%  

  বভাট 551 15805 535 12279 78% 7084 45% 6462 41%   
 

চীে 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

উদচরা তথ্য বযষ্টচস্টাদয অন্তডভূষ্টক্ত ভন্তব্য 

বভাট 

ষ্টভষ্টত/ 

দদরয 

াংখ্যা 

বভাট 

দস্য 

াংখ্যা 

অন্তডভূক্ত 

ষ্টভষ্টত/ 

দদরয 

াংখ্যা 

অন্তডভূক্ত 

দস্য 

াংখ্যা 

দস্য 

অন্তডভূষ্টক্তয 

তওযা ায 

দস্যদদয 

এনআইষ্টড নম্বয 

অন্তডভূষ্টক্তয াংখ্যা 

এনআইষ্টড 

অন্তডভূষ্টক্তয 

ায 

দস্যদদয 

বভাফাইর বপান 

নম্বয 

অন্তডভূষ্টক্তয 

াংখ্যা 

বভাফাইর 

বপান নম্বয 

অন্তডভূষ্টক্তয 

ায 

1 বদৌরতপুয 117 3051 117 2074 68% 1423 46% 1341 44%  

2 বঔাওা 122 3994 107 2180 54% 995 45% 550 25%  

3 দয 117 1715 117 1715 100% 906 60% 686 45%  

4 ষ্টভযপুয 115 4624 115 4624 100% 840 18% 840 18%  

5 ববড়াভাযা 120 4019 54 742 19% 742 19% 737 18%  

6 কুভাযঔারী 119 3858 70 1650 43% 450 12% 275 8%  

  বভাট 710 21261 580 12985 60% 5356 26% 4429 21%   

আদরাঘনাোঃ ফাযফায তাকাদা বদা  থে  তথ্য বযষ্টচস্টায ম্পন্ন ওযায ষ্টদ্ধান্ত ফাস্তফান ওযা ম্ভফ ষ্টন। তদফ অগ্রকষ্টত দদঙ। চী েভূক্ত উদচরায 

ভদধ্য বঔাওা, বভযপয, কুভাযঔারী  ববড়াভাযা উদচরায অগ্রকষ্টত ওভ। উরজরায় াংষ্টিি ওভ ডওতডাবৃন্দ চানান তথ্য  ারনাকাদ অব্যাত যদদঙ।  
 

ষ্টদ্ধান্তোঃ চীেভূক্ত ওর উদচরায েথ্য ারনাকাদ ওদয এও ওষ্ট বচরা দপ্তদয বপ্রযণ ওযদত দফ। যফতী বা দত ওর প্রওল্প/ওভ ডসূঘীয তথ্য ষ্টনধ ডাষ্টযত 

ভদ বচরা দপ্তদয বপ্রযণ ওযদত দফ এফাং বপ্রষ্টযত তথ্য এভআইএ প্রষ্টতদফদদনয াদথ াভিস্যপূণ ড দত দফ । বঔাওা, কুভাযঔারী , বভযপয  ববড়াভাযা  

উদচরায চীথেয অগ্রকষ্টতয ায ওভ া  গ্রগবে রন্তালজনে ম িারয় উন্নীে েযায জন্য ফরা ররা। ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা/ 

উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 
 

১8. ফাষ্টল ডও ওভ ডম্পাদন চুষ্টক্তয আতা গৃষ্টত ওাম ডক্রদভয অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা, মূল্যান  ষ্টদ্ধান্ত গ্রণোঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায নাভ ষ্টভষ্টত কঠন বায আদা ঞ্চ আদা ঋণ ষ্টফতযণ ঋণ আদা 

রক্ষ্য অচডন রক্ষ্য অচডন রক্ষ্য অচডন রক্ষ্য অচডন রক্ষ্য অচডন 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ বদৌরতপুয 3 02 1.70 1.55 6.55 5.66 300.00 224.41 300.00 171.33 

২ বঔাওা 3 0 3.05 2.18 6.90 7.39 450.00 337.05 450.00 376.22 

৩ কুষ্টিা দয 1 0 2.00 1.58 5.00 6.28 165.00 153.45 165.00 164.55 

৪ ষ্টভযপুয 1 0 0.50 1.12 3.00 3.59 158.00 123.01 158.00 90.42 

৫ ববড়াভাযা 1 0 0.35 0.83 2.00 3.84 100.00 98.91 100.00 104.28 

৬ কুভাযঔারী 1 0 0.70 1.11 1.55 3.71 77.00 99.36 77.00 74.39 

বচরায বভাট 1০ 02 8.30 8.37 25.00 30.47 1250.00 1036.19 1250.00 981.19 

 

ক্রোঃ নাং উদচরায নাভ বঔরাী ঋণ হ্রা আফধ ডন ওভ ডওাদণ্ড ষ্টনদাষ্টচত প্রষ্টক্ষ্ণাথী (াংখ্য) বঘ এরাওা বৃষ্টদ্ধ 

রক্ষ্য অচডন রক্ষ্য অচডন রক্ষ্য অচডন রক্ষ্য অচডন 

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 22 23 

১ বদৌরতপুয 56.08 43.78 1300 868 1000 924 21 0 

২ বঔাওা 35.81 42.00 1600 485 550 419 60 0 

৩ কুষ্টিা দয 12.23 14.39 1300 837 300 830 ০ ০ 

৪ ষ্টভযপুয 12.22 8.38 500 459 400 200 ০ ০ 

৫ ববড়াভাযা 72.34 54.45 550 55 250 30 ০ ০ 

৬ কুভাযঔারী 62.57 54.82 400 293 500 3 ০ ০ 

বচরায বভাট 251.25 217.82 5650 2997 3000 2403 80 0 

আদরাঘনাোঃ ফাষ্টল ডও ওভ ডম্পাদন চুষ্টক্তয রক্ষ্যভাত্রা বভাতাদফও বচরা ষ্টভষ্টত/দর কঠদনয  অগ্রকষ্টত দন্তালচনও ন এফাং বঘ এরাওা বৃষ্টদ্ধ াষ্টন । ফাষ্টল ডও 

ওভ ডম্পাদন চুষ্টক্তয অন্যান্য সূঘদওয অগ্রককষ্টত দন্তালচনও।  
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ষ্টদ্ধান্তোঃ 2018-2019 থ ডফঙদযয ফাষ্টল ডও ওভ ডম্পাদন চুষ্টক্তয রক্ষ্যভাত্রা অচডদনয চন্য ওভ ডষ্টযওল্পনা প্রণন  ফাস্তফান ওযদত দফ । ষ্টভষ্টত/দর কঠদনয 

রক্ষ্যভাত্রা অচডন ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ। চুষ্টক্তয ষ্টফষ্টবন্ন সূঘদওয অগ্রকষ্টতয ধাযা অব্যাত যাঔদত দফ। 

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা/উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর/াংষ্টিি)। 

১৯। বচাড়াফাড়ীয তষ্টফদরয ষ্টযভান, ব্যফায  ষ্টস্থষ্টত ম ডাদরাঘনা  ষ্টদ্ধান্ত গ্রণ । 
 বচরাধীন বওান উদচরা বচাড়াফাড়ী না থাওা আদরাঘনা ওযা দরানা । 
20। ওভ ডসূষ্টঘ ষ্টবষ্টিও অষ্টচডত কু-ঋণ তষ্টফদরয ষ্টযভান, ব্যফায  ষ্টস্থষ্টত ম ডাদরাঘনা  ষ্টদ্ধান্ত গ্রণোঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

শুরু দত এ ম ডন্ত কু-ঋণ তষ্টফদরয ষ্টস্থষ্টত শুরু দত কু-ঋণ দত ঋণ ভন্ব ফতডভাদন চভা 

কৃষ্টল ষ্টফিীন 

ওভ ডসূষ্টঘ 

ভষ্টরা 

ওভ ডসূষ্টঘ 

ন্যান্য কৃষ্টল ষ্টফিীন 

ওভ ডসূষ্টঘ 

ভষ্টরা 

ওভ ডসূষ্টঘ 

ন্যান্য কৃষ্টল ষ্টফিীন 

ওভ ডসূষ্টঘ 

ভষ্টরা 

ওভ ডসূষ্টঘ 

ন্যান্য 

১ বদৌরতপুয 5.54 104.85 12.91 5.71 0 58.28 7.59 1.46 5.54 46.57 5.32 4.25 

২ বঔাওা 4.35 63.04 35.15 8.02 0.21 40.41 4.38 1.03 4.11 22.63 30.77 6.99 

৩ দয 0 113.25 0 1.76 0 5.45 0 0 0 107.80 0 1.76 

৪ ষ্টভযপুয 0 73.26 0 2.36 0 54.35 0 0 0 18.19 0 2.36 

৫ ববড়াভাযা 0 102.22 0 0.86 0 58.94 0 0 0 43.28 0 0.86 

৬ কুভাযঔারী 0 82.57 0 0.59 0 46.58 0 0 0 35.99 0 0.59 

বচরায বভাট 9.89 539.19 48.06 19.3 0.21 264.01 11.97 2.49 9.65 274.46 36.09 16.81 

 

ষ্টদ্ধান্তোঃ ের প্রেল্প/েভ ডসূষ্টঘয নীষ্টতভারা বভাতাদফও কূ-ঋণ দত ঋণ ভন্ব ওযায ভাধ্যদভ ষ্টভষ্টত/দদরয ওাম ডক্রভ অব্যাত যাঔদত দফ। প্রষ্টতভাদ কু-ঋণ 

ষ্টস্থষ্টতয ারনাকাদ তথ্য  বপ্রযণ ওযদত দফ। বফ:দ্র:উরজরা রে ংরাবধে । 
 

ফাস্তফাদনোঃ উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা/ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা (ওর)। 

2১। e Beneficiary Managegement পটওয়যারয েথ্য এষ্টি ষ্টফলদ অগ্রকষ্টত ম ডাদরাঘনা। 
দয দপ্তরযয স্মাযও নাং 76 তাষ্টযঔ 18/12/2017 ষ্টরোঃ বভাতাদফও ষ্টফআযষ্টডষ্টফয সুষ্টফধাদবাকীদদয ডাটাদফদচ ইউজায আইষ্টড খুদর মথাভদ সুষ্টফধাদবাকীদদয 

তথ্য এষ্টি ষ্টনষ্টিত ওযদত দফ। বায় বাবে জানান দস্যরদয ডাটা এবি দ্রুে ম্পাদরনয জন্য ভাষ্টও ভন্ব বা এবফলরয় অররাচনা েযা প্ররয়াজন। 

বেবন ফররন এজন্য প্রবেভার গ্রগবে োম ডত্র ষ্টদদফ বপ্রযণ ওযদত দফ। 

ষ্টদ্ধান্তোঃ যফতী বা দত ষ্টফআযষ্টডষ্টফয সুষ্টফধাদবাকীদদয ডাটাদফদচ  ইউজায আইষ্টড খুদর মথাভদ সুষ্টফধাদবাকীদদয তথ্য এষ্টি ওযদত দফ এফাং ভাষ্টও 

ভন্ব বা বনম্নফবণ িে ছরে অগ্রকষ্টতয তথ্য ওাম ডত্র আওাদয বপ্রযণ ওযদত দফ।  

ক্রোঃ 

নাং 

উদচরায 

নাভ 

প্রেল্প/ 

েভ ডসূষ্টঘয 

াংখ্যা 

e Beneficiary Managegement পটওয়যারয অন্তডভূষ্টক্ত 

মূরওভ ডসূষ্টঘ দাষ্টফও ভউ ল্লী প্রকষ্টত প্রওল্প  অন্যান্য ফ ডদভাট ভন্তব্য 

বভাট 

দস্য  

অন্তডভূষ্টক্ত বভাট 

দস্য  

অন্তডভূষ্টক্ত বভাট 

দস্য  

অন্তডভূষ্টক্ত বভাট 

দস্য  

অন্তডভূষ্টক্ত বভাট 

দস্য  

অন্তডভূষ্টক্ত বভাট 

দস্য  

অন্তডভূষ্টক্ত 

 

২2। ষ্টফষ্টফধোঃ 

(ও)চীও: স্মাযও নাং-871-তাষ্টযঔ-02/12/18 ষ্টর: মূদর চাষ্টযকৃত দত্রয মথামথ ফাস্তফান ষ্টনষ্টিত ওযদত ফরা দরা এফাং বদৌরতপুয াষ্টব ড ঘাচড 2% 

বপ্রযন ওযা ধন্যফাদ ঙ্গান ওযা দরা। 

(ঔ)এওটি ফাষ্টড় এওটি ঔাভায প্রওল্প : কুষ্টিা বচরা এওটি ফাষ্টড় এওটি ঔাভায প্রওদল্পয বচরা  উদচরা ভন্বওাযীকন বা অনুষ্টস্তত ষ্টঙদরন ষ্টফধা 

াংষ্টিস্ঠ ওাম ডক্রভ মাঘাই ফাঙাই ওযা দরা না। 

(ক) বডট এবজএভ : ভাঘ ড/19 ভাদয ভধ্য ওর ওভ ডসূষ্টঘয অষ্টডট এষ্টচএভ ম্পন্ন ওযদত দফ। 

(খ) ফীয মুষ্টক্তদমাদ্ধ ওভ ডসূষ্টঘ: উদচরা ষ্টনফ ডাী অষ্টপাদযয াদথ বমাকাদমাকপূফ ডও  ফীয মুষ্টক্তদমাদ্ধ প্রওদল্পয বঔরাী আদাদয ব্যফস্থা গ্রন ওযদত দফ। 

ফাস্তফাদনোঃ  উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা / উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা ( ওর)। 
 

অতোঃয বা আয বওান আদরাঘযষ্টফল না থাওা বাষ্টত ওরদও ধন্যফাদ চাষ্টনদ বায ভাষ্টপ্ত বখালণা ওদযন। 

 

                      
 

বভাোঃ বপরযাজ অরভদ 

 বাষ্টত  

 

উষ্টযঘারও (:দা:)  

ষ্টফআযষ্টডষ্টফ, কুষ্টিা 

স্মাযও নাং-৪৭.৬২.৫০০০.৮৫৬.০৬.০০১.85-                                                                     তাষ্টযঔ-       /      /২০১9 ষ্টরোঃ। 
অনুষ্টরষ্টোঃ ওাম ডাদথ ড/জ্ঞাতাদথ ড  ওাম ডাদথ ড  

১।  উদচরা ভন্বওাযী, ......................... উদচরা (ওর), কুষ্টিা। 

3। উদচরা ল্লী উন্নন ওভ ডওতডা/ উদচরা প্রওল্প ওভ ডওতডা, ---------------------- উদচরা (ওর), কুষ্টিা। 

4।  বঘাযম্যান ------------------------ইউষ্টষ্টএ ষ্টরোঃ  (ওর), কুষ্টিা। 

5।  ভাষ্টযঘারও ভদাদদয এওান্ত ষ্টঘফ, ষ্টফআযষ্টডষ্টফ, ঢাওা । ভদাদদয দ অফকষ্টতয চন্য।  

6। প্রওল্প ষ্টযঘারও  (ল্লী প্রকষ্টত প্রওল্প/ল্লী চীষ্টফওান েভ ডসূঘী/ষ্টআযষ্টডষ্ট-৩), ষ্টফআযষ্টডষ্টফ, ঢাওা। 

7। প্রওল্প ষ্টযঘারও , এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওল্প, প্রফাী ওল্যাণ বফন, পুযাতন এষ্টরপযান্ট বযাড, ইস্কাটন কাদড ডন, ঢাওা-1000। 

8। ষ্টযঘারও (দযচষ্টভন) , ষ্টফআযষ্টডষ্টফ, ঢাওা। 

                                                                                                                                                         

বভাোঃ বপরযাজ অরভদ 
 

 উষ্টযঘারও (অ:দা:)  
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