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বাাংলাদেশ ল্লী উন্নয়ন বফোড ড (বফআযবডবফ) 

জেলােপ্তর, কুষ্টিয়া 

                                   নোগবযক বফো 
  

(বফআযবডবফয বেরো দপ্তয তে অবযন্তযীণ বফো ছোড়ো যোসবয বকোন নোগবযক বফো প্রদোন কযো য়নো। কর নোগবযক বফো উতেরো ম ডোতয় প্রদোন কযো য়) 
 

(১) সমবায় সষ্টমষ্টি ষ্টিষ্টিক জসবাাঃ কৃষক সমবায় সষ্টমষ্টি, ভবরো উন্নয়ন কভ ডসূবি ও  ষ্টবিহীন সমবায় সষ্টমষ্টি 

ক্রাঃ  

নং 

বফোয নোভ প্রদয়ােনীয় 

সদব বাচ্চ সময় 

প্রতয়োেনীয় কোগেত্র  প্রতয়োেনীয় কোগেত্র প্রোবপ্তর 

স্থোন 

বফোয মূল্য এফং 

বযতোধ দ্ধবে 

১ ল্লী এলাকায় কৃষক / 

ভবরো/ষ্টবিহীন 

সমবায় সষ্টমষ্টি গঠন। 

৮ প্তো (১) েবয পযভ  (২) দস্য অন্তর্ভ ডবি আতফদন 

পযভ (৩) বোয বযজুবরউতনয কব (৪) বয 

বযবেস্টোয ও অন্যোন্য ফব (৫) াশ বষ্টহ। 

 

 উদেলা ল্লী উন্নয়ন 

কভ ডকেডোয কোম ডোরয়। 

 

 উতেরো প্রকল্প কভ ডকেডোয 

কোম ডোরয় (েী) 

ববেড বপ ১০ টোকো 

(ব্োংতক েভো) 

াশবষ্টহর মূল্য ১৫ 

টাকা 

২ প্রোথবভক ভফোয় 

বভবে বনফন্ধন। 

১০বদন আতফদনত্র (পযভ-৩), োতোট ড আকোতযয এক 

কব ছবফ ও েোেীয় বযিয় তত্রয কব; 

বভবেয উআইন, প্রতয়োেনীয় বযবেস্টোয; 

বয়োয-ঞ্চতয়য ব্োংক বফফযণী এফং বভবেয 

অবপতয ঠিকোনোয প্রেযয়নত্র। 

প্রোথবভক বভবে 

কর্তডক বনফন্ধন বপ 

ফোফদ ৩০০ টোকো  

এফং বযোট ফোফদ ৪৫ 

টোকোয বেেোবয 

িোরোন।  

৩ সেস্যদের মূলধন গঠন 

(বয়োয ও সঞ্চয় েমা) 

৫ষ্টেন োফব  

৪ দক্ষেো উন্নয় ন ও 

উদ্বুদ্ধকযণ প্রবক্ষণ 

৭-১৫ ষ্টেন দস্য ভতনোনয়তন প্রোথবভক বভবের োপ্তোবক 

বোয বদ্ধোন্ত ম্ববরে বযজুবরউতনয কব। 

ংবিষ্ট বভবে - 

৫ কৃষ্টষ উৎােন বৃষ্টি , 

াঅত্মকভ ডংস্থোন সৃবষ্ট 

ও আয়ফধ ডক কভ ডকোতে 

ঋণ োয়েো। 

৭-১৫বদন (১) প্রোথবভক বভবেয োপ্তোবক বোয 

বযজুবরউতনয কব (২) দতস্যয োতোট ড 

আকোতযয এক কব ছবফ (৩) ঋতণয 

আতফদনত্র (৪) েভসুক (৫)  বডবতনোট (৬) 

আতভোিোযনোভো (৭)  ভট ডতগে এফং (৯)  

উৎোদন বযকল্পনো 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন কভ ডকেডোয 

কোম ডোরয় ও 

(www.brdb.gov.bd) 

ফোবল ডক ১১% 

বফোমূল্য 

বকবিতে বযতোধ 

 

(২) ল্লী উন্নয়ন েল ষ্টিষ্টিক জসফোাঃ সমষ্টিি োষ্টরদ্র ষ্টবদমাচন কভ ডসূবি, ল্লী প্রগবে প্রকল্প, আদ ডগ্রোভ প্রকল্প, আশ্রোয়ন প্রকল্প  

ক্রাঃ  

নং 

বফোয নোভ প্রদয়ােনীয় 

সদব বাচ্চ সময় 

প্রতয়োেনীয় কোগেত্র  প্রতয়োেনীয় কোগেত্র প্রোবপ্তর 

স্থোন 

বফোয মূল্য এফং 

বযতোধ দ্ধবে 

১ ল্লী উন্নয়ন দর গঠন ৮ প্তো (১) আতফদনত্র (২)  প্রতেযতকয োতোট ড 

আকোতযয এককব ছবফ (২) েোেীয় বযিয় তত্রয 

কব (৩) োফব ও (৪) প্রতয়োেনীয় ংখ্যক 

বযবেস্টোয। 

উদেলা ল্লী উন্নয়ন 

কভ ডকেডোয কোম ডোরয়। 

 

ববেড বপ ১০ টোকো 

(ব্োংতক েভো) 

াশবষ্টহর মূল্য ১৫ 

টাকা 

২ সেস্যদের মূলধন গঠন  

(বয়োয ও সঞ্চয় েমা) 

৫ষ্টেন োফব 

 

- - 

৩ দক্ষেো উন্নয় ন ও 

উদ্বুদ্ধকযণ প্রবক্ষণ 

৭-১৫ ষ্টেন দস্য ভতনোনয়তন প্রোথবভক বভবে/ল্লী উন্নয়ন 

দতরয োপ্তোবক বোয বদ্ধোন্ত ম্ববরে 

বযজুবরউতনয কব। 

সাংষ্টিি সষ্টমষ্টি/েল ষ্টবনামূদল্য 

৪ াঅত্মকভ ডংস্থোন সৃবষ্ট ও 

আয়ফধ ডক কভ ডকোতে 

ঋণ োয়েো। 

৭-১৫বদন (১) দতরয োপ্তোবক বোয বযজুবরউতনয কব 

(২) দতস্যয োতোট ড আকোতযয এক কব ছবফ 

(৩) ঋতণয আতফদনত্র (৪)  েভসুক (৫)  বডব 

বনোট (৬) আতভোিোযনোভো 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন 

কভ ডকেডোয কোম ডোরয় ও 

www.brdb.gov.bd 

ফোবল ডক ১১% 

বফোমূল্য 

বকবিতে বযতোধ  

 

(৩) ফীয মুবিতমোদ্ধোবদয েন্য কভ ডসূবি 

ক্রাঃ  

নং 

বফোয নোভ প্রদয়ােনীয় 

সদব বাচ্চ সময় 

প্রতয়োেনীয় কোগেত্র  প্রতয়োেনীয় কোগেত্র প্রোবপ্তর 

স্থোন 

বফোয মূল্য এফং 

বযতোধ দ্ধবে 

৫ অস্বচ্ছর মুবিতমোদ্ধো ও 

োঁতদয বোষ্যবদয 

প্রবক্ষণ ও 

আত্মকভ ডংস্থোন 

কভ ডসূবি 

৭-১৫বদন (১) ঋতণয আতফদনত্র (২) এক কব ছবফ (৩)  

দোয়ফদ্ধকযণত্র ও অঙ্গীকোযনোভো (৪) মুবিতমোদ্ধো 

নতদয কব (৫)  যুফ উন্নয়ন অবধদপ্তয কর্তডক 

প্রদত্ত প্রবক্ষণ নতদয কব (৬)  ইউব 

বিয়োযম্যোতনয প্রেযয়ন ত্র (৭)  বেন’ টোকোয 

নন জুবডবয়োর স্টযোতে চুবিনোভো। 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন 

কভ ডকেডোয কোম ডোরয় ও 

www.brdb.gov.bd 

 োফব-১৫ টোকো 

(ব্োংতক েভো) 

 ফোবল ডক ৮% 

বফোমূল্য 

বকবিতে বযতোধ। 

 

 

 

 

 

 

(৪) াাংশীোষ্টরত্বমূলক ল্লী উন্নয়ন কভ ডসূবি (কুবষ্টয়ো দয, বদৌরেপুয ও কুভোযখোরী উতেরো ৩টি কতয ৯টি ইউবনয়ন) 

http://www.brdb.gov.bd/
http://www.brdb.gov.bd/
http://www.brdb.gov.bd/
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ক্রাঃ  

নং 

বফোয নোভ প্রদয়ােনীয় 

সদব বাচ্চ সময় 

প্রতয়োেনীয় কোগেত্র এফং প্রোবপ্তস্থোন প্রতয়োেনীয় কোগেত্র 

প্রোবপ্তস্থোন 

বফোয মূল্য এফং 

বযতোধ দ্ধবে 

১ েনগদের াাংশগ্রহদের 

মাধ্যদম স্থানীয় সমস্যা  

ষ্টনরূে ও সমাধান। 

৩বদন গ্রাদমান্নয়ন কষ্টমটির সিার জরজুদলশন  

ংবিষ্ট গ্রোভ কবভটি 

 

বফনোমূতল্য 

২ ভোবক বোয ভোধ্যতভ 

গ্রোভ ম ডোতয় োষ্টি 

গঠনমূলক প্রষ্টিষ্ঠাদনর  

বফো বনবিে কযো।  

তফ ডোচ্চ ১ ভো  গ্রাদমান্নয়ন কষ্টমটির সিার জরজুদলশন  

ংবিষ্ট গ্রোভ কবভটি 

বফনোমূতল্য 

৩ ল্লী অঞ্চতর ক্ষুদ্র 

জিৌি াবকাঠাদমা 

উন্নয়ন। 

 

২১-৩০ বদন (১) গ্রোভ কবভটিয বযজুতরন , (২) ইউবনয়ন 

ভন্বয় কবভটিয বোয বযজুতরন , (৩) বিতভয 

প্রোক্করন ও বিভ প্রিোফনো , (৪) গ্রোভফোীতদয 

ইউবনয়ন বযলতদয ট্যোক্স বযতোতধয নদ , (৫) 

প্রোক্কবরে মূতল্যয গ্রোভফোীতদয অং প্রদোতনয 

বফফযণী ব্তয়য প্রোক্করন, (৬) প্রোক্কবরেব্তয়য 

গ্রোভফোীয অংফোফদ ২০% অতথ ডয বিক ও 

ইউবনয়ন বযলতদয অংতয ১০%  অতথ ডয 

বিক/ব্োংক েভোয যবদ, (৭) াআউষ্টনয়ন 

ষ্টরষজের ট্যাক্স াঅোদয়র প্রিযয়নত্র , (৮)  

ষ্টিদমর সাাআট ম্যা প্রভৃষ্টি। 

সাংষ্টিি গ্রাম কষ্টমটি ও 

াআউষ্টনয়ন ষ্টরষে 

প্রোক্কবরে ব্তয়য 

২০% 

সুবফধোতবোগীগণ এফং 

১০% ইউবনয়ন 

বযলদ ফন কযতফ  

 

(৫) ান্যান্য জসবা 

ক্রাঃ  

নং 

বফোয নোভ প্রদয়ােনীয় 

সদব বাচ্চ সময় 

প্রতয়োেনীয় কোগেত্র  প্রতয়োেনীয় কোগেত্র 

প্রোবপ্তর স্থোন 

বফোয মূল্য এফং বযতোধ 

দ্ধবে 

১ 

সুপরতবোগীতদয 

উৎোবদে তেয 

ভোতকডটিং বরংতকে 

১-১৫ বদন প্রদয়ােন জনাআ  

- 

বফনোমূতল্য 

২ সুপরতবোগীতদয েন্য 

কৃবল ও  অকৃবল ে 

গুদোভেোে কযণ বফো 

১-২বদন প্রোথবভক বভবেয বদ্ধোতন্তয বযজুবরউতনয 

কব, আতফদনত্র, ংবিষ্ট দপ্তয কর্তডক 

ভোরোভোতরয বকোয়োবরটি নদত্র । 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন 

কভ ডকেডোয কোম ডোরয়। 

উদেলা জকন্দ্রীয় সমবায় 

সষ্টমষ্টি (ইউববএ) কর্তবক   

বনধ ডোবযে মূল্য। 

৩ বফো মূতয নোভাঃ সুপরতবোগী দস্যতদয কৃবল ও অকৃবলতেয উৎোদন বকৌর, উযুি  প্রযুবি ও বফণন বফলতয় েথ্য ও  যোভ ড প্রদোন, ফনোয়ন ও 

বৃক্ষতযোণ, বফবফধ োভোবেক ভস্যো, স্যোবনতটন প্রভৃবে বফলতয় এযোডতবোতকব বফো। 
প্রদয়ােনীয় সদব বাচ্চ সময়াঃ েোৎক্ষবণক অথফো প্রতয়োেনীয় বক্ষতত্র ১-২বদন, বফোয মূল্য এফং বযতোধ দ্ধষ্টিাঃ বফনোমূতল্য। 

 

উদেলা র্ বাদয় জসবা প্রোদনর েন্য দোবয়ত্বপ্রোপ্ত কভ ডকেডো 

উদেলা কাম ডক্রভ কভ ডকেডোয দফী বটবরবপোন ইতভইর ঠিকোনো 

কুবষ্টয়ো 

দয 

কৃলক ভফোয় বভবে, ল্লী প্রগবে প্রকল্প, ফীয 

মুবিতমোদ্ধোতদয কভ ডসূবি, দোবফক 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন কভ ডকিবা  urdokushtia@brdb.gov.bd 

ল্লী েীবফকোয়ন প্রকল্প উতেরো প্রকল্প  কভ ডকেডো ০৭১-৬১০৪০ upobrdbkushtiasadar@gmail.com 

বদৌরেপুয কৃলক ভফোয় বভবে, ভবরো উন্নয়ন, ল্লী প্রগবে প্রকল্প, 

ফীয মুবিতমোদ্ধোতদয কভ ডসূবি, দোবফক অন্যোন্য 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন কভ ডকিবা ০৭০২৩-৭৫১০৮ 
urdodaulatpur@brdb.gov.bd 

ল্লী েীবফকোয়ন প্রকল্প উতেরো প্রকল্প  কভ ডকেডো 07023-75236 daulatpurubcca@gmail.co 

বখোকো কৃলক ভফোয় বভবে, ভবরো উন্নয়ন, ল্লী প্রগবে প্রকল্প, 

ফীয মুবিতমোদ্ধোতদয কভ ডসূবি, দোবফক, আদ ড গ্রোভ, 

আফোন অন্যোন্য 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন কভ ডকিবা ০৭০২৪-৫৬৩১০ 

 
urdokhoksa@brdb.gov 

 

ল্লী েীবফকোয়ন প্রকল্প উতেরো প্রকল্প  কভ ডকেডো 0702456341 rlpkhoksabrdb@gmail.com 

ববড়োভোরা কৃলক ভফোয় বভবে, ল্লী প্রগবে প্রকল্প, ফীয 

মুবিতমোদ্ধোতদয কভ ডসূবি, দোবফক 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন কভ ডকিবা  
urdobheramara@brdb.gov.bd 

ল্লী েীবফকোয়ন প্রকল্প উতেরো প্রকল্প  কভ ডকেডো 0702271864 rlp2bheramara@gmail.com 

বভযপুয কৃলক ভফোয় বভবে, ল্লী প্রগবে প্রকল্প, ফীয 

মুবিতমোদ্ধোতদয কভ ডসূবি, দোবফক 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন কভ ডকিবা  
urdomirpur@brdb.gov.bd 

ল্লী েীবফকোয়ন প্রকল্প উতেরো প্রকল্প  কভ ডকেডো 0702656004 rlpmirpurkustia@gmail.com 

কুভোযখোরী কৃলক ভফোয় বভবে, ল্লী প্রগবে প্রকল্প, ফীয 

মুবিতমোদ্ধোতদয কভ ডসূবি, দোবফক 

উতেরো ল্লী উন্নয়ন কভ ডকিবা  
urdokumarkhali@brdb.gov.bd 

ল্লী েীবফকোয়ন প্রকল্প উতেরো প্রকল্প  কভ ডকেডো 0702576435 brdbrlpkumarkhali@gmail.com 

 

উর্ধ্ডেন কভ ডকেডো (মোয কোতছ আীর/অববতমোগ কযো মোতফ) 

উষ্টরচালক,  বাাংলাদেশ ল্লী উন্নয়ন জবাড ড,  বেরো দপ্তয, কুবষ্টয়ো 

বপোনাঃ ০৭১৬২৪৮৬, ইতভইরাঃ- ddkushtia@brdb.gov.bd 

ষ্টবস্তাষ্টরি োনদি ষ্টিষ্টেট করুন     

brdb.kushtia.gov.bd BRDB Kushtia 
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