
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী [আরডেএ], বগুড়া 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাগ 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 
 

 

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপিা সেন্দ্র (নেআইডনিউএম) প্রতিষ্ঠা-  

ইতিহাস ও দতিি 
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পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়ার মূল দাডয়ত্ব প্রডিক্ষণ, গডবষণা, প্রাডয়াডগক গডবষণা পডরচালনা ও পরামি শ সেবা 

প্রদান করা। একাডেমী প্রডিষ্ঠালগ্ন সেডক উডল্লডিি দাডয়ত্ব েফলভাডব পালন কডর আেডে। েরকারী বিবিন্ন গবিষণা প্রবিষ্ঠান 

যেমন- িার্ ড, আরবর্এ ও বিআরবর্বি দীর্ঘ ডযবদন ধবর যদবের পল্লী উন্নয়বন বিবেষ কবর দাবরদ্র্য বিবমাচবন কাজ কবর আসবে। 

এ সকল প্রবিষ্ঠান গ্রামীণ জনবগাষ্ঠীবক দক্ষ জনেবিবি রূপান্তবরর মাধ্যবম উন্নয়বনর মূল যরািধারায় সম্পৃি কবর যদবের 

উন্নয়বনর ধারা অব্যহি রাখবি সক্ষম হবয়বে।  

আরডেএ, বগুড়া েরকাডরর েংডবডিবদ্ধ প্রডিষ্ঠান হওয়ায় ডনডদ শষ্ট ডকছু সক্ষডে ডবডিষিঃ পল্লী উন্নয়নমূলক গডবষণা ও প্রাডয়াডগক 

গডবষণা পডরচালনা কডর ডবডভন্ন সেকেই মডেল উদ্ভাবডনর প্রাডিকার রডয়ডে। এ সপ্রডক্ষডি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রায় 

ডিন দিক িডর পল্লীর মানুডষর আে শ-োমাডিক ও িীবন িীডবকা উন্নয়ডনর লডক্ষে সদডির কৃডষ উন্নয়ডন সেচ ও পাডন 

ব্যবস্থাপনার উপর ডনরন্তর গডবষণা কডর সদডি পাডন েম্পদ উন্নয়ডনর ‘স্বল্প ব্যডয় গভীর নলকূপ’; ‘ভূ-গভশস্থ সেচনালা’ এবং 

‘আডে শডনকমুক্ত ডবশুদ্ধ িাবার পাডন েরবরাহ ও গভীর নলকূডপর পাডনর বহুডবদ ব্যবহার’ ইিোডদ পডরডবি বান্ধব মডেল উদ্ভাবন 

কডরডে। িডব একাডেমী ম্যাডেডে উদ্ভাডবি এ মডেল/প্রযুডক্তেমূহ েম্প্রোরডণ বাধ্যবািকিা সনই। ফডল উদ্ভাডবি এেকল 

প্রাডয়াডগক গডবষণার অডিশি ফলাফল ও মডেলেমূহ েরকাডরর ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়/েংস্থার মাধ্যডম েরােডর মাঠ পর্ শাডয় 

েম্প্রোরণ েময় োডপক্ষয ।  

পাবন সম্পবদর সুষ্ঠু ব্যিহার ও ব্যিস্থাপনার গুরুত্ব অনুধািন কবর যসচ ও পাবন সম্পদ উন্নয়বন একাবর্মীর অবজডি অবিজ্ঞিাবক 

আবরা যেকসই ও প্রাবিষ্ঠাবনক করাসহ দ্রুি সম্প্রসারণ ও জনবপ্রয়কবণর লবক্ষয ২০০৩ োডল আরডেএ, বগুড়ার পডরচালনা 

সবাডে শর ৩১িম েভায় একাডেমীর প্রিােডনক ডনয়ন্ত্রডণ “সেন্টার ফর ইডরডগিন এে ওয়াোর ম্যাডনিডমন্ট” ডিডরানাডমর 

ডবডিষাডয়ি সেল চালু করার মাধ্যবম উদ্ভাডবি এ মডেল/প্রযুডক্তেমূহ স্বল্প পডরেডর মাঠ পর্ শাডয় েম্প্রোরণ করা হডে।  ডকন্তু 

উক্ত সেলটির ডকছু প্রিােডনক উডযাডগর অভাডব ডকছু দূব শলিা পরীলডক্ষি হওয়ায় ডকছু প্রডয়ািনীয় পদডক্ষপ/উডযাগ 

গ্রহণ করা েমীচীন। প্রকািনাটি সেন্টারটি পডরচালনা ও উন্নয়ডনর োডে িডড়ি সংবিষ্টবদর জন্য সহায়ক হবি। এ লবক্ষয 

প্রামাণ্য স্মারকটি প্রকাডিি হডলা।      

 

  

িডলল আহমদ 

মহাপরিচালক (অরিরিক্ত সরচব) 

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আিরেএ), বগুড়া। 

 

উপডদষ্টার দু’টি কথা  
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মুখিন্ধ 

 

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালডয়ি আওিাধীন একটি প্ররিক্ষণ, গডবষণামূলক 

সংরবরধবদ্ধ  জািীয় প্ররিষ্ঠান। প্ররিষ্ঠানটিি মূল দারয়ডেি অংি রহডসডব প্রায় রিন দিক ধডি পল্লীি রনপীরড়ি, দরিদ্র ও 

অবডহরলি মানুডষি আর্ থ-সামারজক ও জীবন জীরবকা উন্নয়ডন দদডিি কৃরষ উন্নয়ডন দসচ ও পারন ব্যবস্থাপনাি উপি রনিন্তি 

গডবষণা ও প্রাডয়ারগক গডবষণা পরিচািনা কডি দদডি পারন সম্পদ উন্নয়ডনি উপি পরিডবি বান্ধব রবরিন্ন মডেল উদ্ভাবন 

কডিডে। যাি স্বকৃরি স্বরূপ গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাডদি সিকাি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়াডক স্বাধীনিা পদক -২০০৪ এ ভূরষি 

কডি। এোড়াও পরিডবি বান্ধব কৃরষ প্রযুরক্ত উদ্ভাবন রবষডয় বঙ্গবন্ধু জািীয় কৃরষ পুিস্কাি ১৪১৫ (স্বণ থ পদক) ভূরষি হডয়ডে 

এবং আন্তজথারিক পয থাডয় African Asian Rural Development Organization (AARDO) কর্তথক 

২০১২ সাডল AARDO পল্লী উন্নয়ন পদক অজথন এবং পরিবেশ োন্ধে কৃরি প্রযুরি উদ্ভাবডনি স্বীকৃরি স্বরূপ ২০১০ সাবে 

“িঙ্গিন্ধু জািীয় কৃবষ পুরস্কার” ১৪১৫ (স্বণ ড পদক) ভূরিত হবেবে। 

পাবন সম্পবদর সুষ্ঠু ব্যিহার ও ব্যিস্থাপনার গুরুত্ব বিবিচনায় যসচ ও পাবন সম্পদ উন্নয়বন একাবর্মীর অবজডি অবিজ্ঞিাবক 

আবরা যেকসই ও প্রাবিষ্ঠাবনক করাসহ দ্রুি সম্প্রসারণ ও জনবপ্রয়কবণর লবক্ষয ২০০৩ োডল পডরচালনা সবাডে শর ৩১িম 

েভায় একাডেমীর প্রিােডনক ডনয়ন্ত্রডণ “সেন্টার ফর ইডরডগিন এে ওয়াোর ম্যাডনিডমন্ট” প্রডিষ্ঠা লাভ কডর। 

একাডেমীি প্ররিষ্ঠালগ্ন হডি অদ্যাবরধ সকল মহাপরিচালকবৃন্দ, অরিরিক্ত মহাপরিচালক, দসচ ব্যবস্থাপনা অনুষদ 

(এফআইএম) সদস্য, প্রিাসন রবিাগসহ একাডেমীি সকল রবিাডগি পরিচালকবৃন্দ, দকডেি প্ররিষ্ঠািা সদস্য ও পরিচালক 

প্রডকৌিলী ে. এম এ মরিনসহ প্ররিষ্ঠািা সদস্য সব থজনাব প্রডকৌিলী মাহমুদ দহাডসন খান, প্রডকৌিলী দমাোঃ নজরুল ইসলাম 

খান, পরিচালক এবং একাডেমীি অনুষদ সদস্য ও কম থকিথা/কম থচািীবৃডন্দি প্ররি আন্তরিক ধন্যবাদ।   

রবডিষ কডি স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালডয়ি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় রবিাডগি মাননীয় প্ররিমন্ত্রী, সরচবসহ 

সংরিষ্টডদি প্রিাসরনক ব্যবস্থাপনা রসআইেরিউএম প্ররিষ্ঠা ও প্ররিষ্ঠা পিবিী কম থকান্ড সফল পরিচারলি হডয় আসডে এ জন্য 

প্রিাসরনক মন্ত্রণালয়/রবিাডগি প্ররি রবডিষিাডব কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কিরে।  

রবনম্র শ্রদ্ধা ও কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কিরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়াি “পরিচালনা পষ থদ” এি মাননীয় সিাপরি, সহসিাপরি 

ও সকল সম্মানীি সদস্যবৃন্দডক। যাডদি মূল্যবান পািামি থ ও রদক রনডদ থিনায় আরডেএ, বগুড়ার প্রিােডনক ডনয়ন্ত্রডণ “সেন্টার 

ফর ইডরডগিন এে ওয়াোর ম্যাডনিডমন্ট” প্রডিষ্ঠা লাভ কডর। 

সব থপরি একাডেমীি বিথমান মহাপরিচালক (অরিরিক্ত সরচব) জনাব খরলল আহমদ এি মূল্যবান পিামি থ, রদক রনডদ থিনায় 

প্রামান্য স্মািক দরললটি গ্রন্হটি সংকরলি হওয়ায় িাি প্ররি িইল স্বকৃিজ্ঞ িালিাসা ও অরিনন্দন। 

একাডেমীি দেবুডলেি জনাব মুকুল দহাডসন, জনাব দমাোঃ মরনরুজ্জামান, িািপ্রাপ্ত প প্রিাসরনক কম থকিথা, রসআইেরিউএম, 

আিরেএ, বগুড়া; জনাব দমাোঃ িাডসল িানা, করম্পউোি অপাডিেি, দসালাি প্রকল্প, আিরেএ, বগুড়া; জনাব দমাোঃ আব্দুল 

ওয়াডিস, জনাব দমাোঃ দমডহদী হাসান, সহকািী করম্পউোি অপাডিেি, রসআইেরিউএম, আিরেএ, বগুড়া এবং জনাব দমাোঃ 

আরমি দহাডসন, ফডোকরপ অপাডিেি, রসআইেরিউএম, আিরেএ, বগুড়াগডণি সারব থক সহডযারগিায় স্মািক দরললটি 

সংকরলি হওয়ায় িাডদিও ধন্যবাদ জানারি। 
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েম্পাদকীয় 

 

িাডির ডপিা বঙ্গবন্ধু সিি মুডিবুর রহমান বাংলাডদডির প্রেম পঞ্চবাডষ শক পডরকল্পনার আওিায় ১৯৭৪ োডলর ১৯ 

জুন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া প্রডিষ্ঠা লাভ কডর। একাডেমীর মূল দাডয়ত্ব প্রডিক্ষণ, গডবষণা, 

প্রাডয়াডগক গডবষণা পডরচালনা ও পরামি শ সেবা প্রদান করা। একাডেমী প্রডিষ্ঠালগ্ন সেডক উডল্লডিি দাডয়ত্ব েফলভাডব 

পালন কডর আেডে। েরকারী বিবিন্ন গবিষণা প্রবিষ্ঠান যেমন িার্ ড, আরবর্এ ও বিআরবর্বি দীর্ঘযবদন ধবর যদবের 

পল্লী উন্নয়বন বিবেষ কবর দাবরদ্র্ বিবমাচবন সফলিাবি কাজ কবর আসবে। এ সকল প্রবিষ্ঠান গ্রামীণ জনবগাষ্ঠীবক 

দক্ষ জনেবিবি রূপান্তবরর মাধ্যবম উন্নয়বনর মূল যরািধারায় সম্পৃি কবর যদবের উন্নয়বনর ধারা অব্যহি রাখবি 

সক্ষম হবয়বে।  

একাবর্মীর সূচনালগ্ন যথবক যদবের আথ ড-সামাবজক ও জীিনোত্রার মাবনান্নয়বন একবিংে েিাব্দীর চযাবলঞ্জ 

যমাকাবিলায় যসচ ও পাবন সম্পদ উন্নয়বনর একাবর্মীর যসচ ব্যিস্থাপনা অনুষদ (এফআইএম) এর মাধ্যবম বিবিন্ন 

গবিষণা ও প্রাবয়াবগক গবিষণা পবরচাবলি হবয় আসবেল।  

একাবর্মীর এফআইএম সদস্য ইডিডনয়ার এম এ মডিডনর সনতৃডত্ব সেচ ও পাডন েম্পদ উন্নয়ডন গডবষণা ও প্রাডয়াডগক 

গডবষণা পডরচালনার মাধ্যডম সদডির পাডন েম্পদ উন্নয়ডন “স্বল্প ব্যডয় গভীর নলকূপ, ভূ-গভশস্থ সেচনালা, 

আডে শডনকমুক্ত ডবশুদ্ধ িাবার পাডন েরবরাহ ও গভীর নলকূডপর পাডনর উৎপাদনমূিী বহুডবদ ব্যবহার” মডেল উদ্ভাডবি 

হয়। পরিিীবি অপর এফআইএম সদস্য সাডবক পরিচালক ইরিরনয়াি জনাব দমাোঃ নজরুল ইসলাম খান সুইডেডন 

“ওয়াোি রসডম্পারসয়াম ও দলাবাল ওয়াোি পাে থনািিীপ রমটিং-এ” অংিগ্রহণ দিডষ দদডি রফডি গি ২৭/০৯/১৯৯৯ 

সাডল একাডেমীি অনুষদ পরিষডদি ২৭িম সিায় অরিজ্ঞিা রবরনময়সহ একাডেমীডি দসচ ও পারন ব্যবস্থাপনা 

রবষডয় একটি রবডিষারয়ি দসল চালু কিডণি প্রস্তাবনা উপস্থাপন কডিন। জনাব খান িাঁি উপস্থাপনায় রবডিষ কডি 

দসচ ও পারন সম্পদ উন্নয়ন দকডেি দি থন ও ধািণাপত্র রবস্তারিিিাডব তুডল ধডিন। ইডিডনয়ার এম এ মডিন বডলন 

পাবন সম্পবদর উপর সকল গবিষণা প্রবিষ্ঠানই রাজধানী িা বিিাগীয় েহর যকন্দ্রীক হওয়ায় রাজধানীর িবহবর এ 

সকল গবিষণা প্রবিষ্ঠান পল্লী উন্নয়বন আোনুরূপ অিদান রাখবি সক্ষম হবে না। যস লবক্ষয প্রবয়াজন েম্প্রোরণিমী 

গবিষণা প্রবিষ্ঠান সৃবষ্ট করা। যাি মাধ্যডম একাডেমীডি রবগি এবং বিথমান দসচ ব্যবস্থাপনা অনুষডদি কায থক্রম 

প্রারিষ্ঠারনকিাডব চলমান িাখা এবং সমগ্র দদডি এ কায থক্রম অব্যাহি িাখা সম্ভব হডব বডল মিামি ব্যক্ত কডিন।  

এ সকল বিষয়াবদ বিবিচনায় বনবয় পাবন সম্পবদর সুষ্ঠু ব্যিহার ও ব্যিস্থাপনার গুরুত্ব অনুধািন কবর যদবের আথ ড-

সমাবজক ও জীিনোত্রার মাবনান্নয়বন একবিংে েিাব্দীর চযাবলঞ্জ যমাকাবিলায় যসচ ও পাবন সম্পদ উন্নয়বন 

একাবর্মীর বিন দেবকর অবজডি অবিজ্ঞিাবক আবরা যেকসই ও প্রাবিষ্ঠাবনক করাসহ দ্রুি সম্প্রসারণ ও 

জনবপ্রয়কবণর লবক্ষয ২০০২ োডল স্থানীয় েরকার, পল্লী উন্নয়ন ও েমবায় মন্ত্রণালডয়র পল্লী উন্নয়ন ও েমবায় ডবভাগ 

আরবর্এ, িগুড়া’র প্রোসবনক বনয়ন্ত্রবণ “যসন্টার ফর ইবরবগেন এন্ড ওয়াোর ম্যাবনজবমন্ট (বসআইর্বিউএম)” 

প্রবিষ্ঠার জন্য একটি ডেও পে িাডর কডর (পডরডিষ্ট-০১; পৃষ্ঠা ০২-০৭)।  

উক্ত ডেও পডের সপ্রডক্ষডি ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার পডরচালনা সবাডে শর ৩০িম েভায় একাডেমীর ডবগি 

দুই দিডকরও অডিক েময় িডর সেচ ও পাডন ব্যবস্থাপনার অডিশি োফল্যেমূহ সদিব্যাপী মাঠ পর্ শাডয় দ্রুি 

েম্প্রোরণ, িনডপ্রয়করণ এবং এর িারাবাডহকিা রক্ষার লডক্ষে একাডেমীর প্রিােডনক ডনয়ন্ত্রডণ একটি 

ডবডিষাডয়ি সেল সিালার নীডিগি ডেদ্ধান্ত গৃহীি (পডরডিষ্ট-০২; পৃষ্ঠা ০৮-১১) হয়। সেই োডে একটি কডমটি 

গঠডনর মাধ্যডম প্রস্তাডবি সেন্টাডরর কাঠাডমা ও কার্ শপডরডি ডনি শারডণর িন্য একাবর্মীর িৎকালীন অবিবরি 

মহাপবরচালকবক আহিায়ক কবর চার সদস্য বিবেষ্ট একটি কবমটি গঠন কবরন (পডরডিষ্ট-০৩; পৃষ্ঠা ১২)। গঠিি 

কবমটি ৩১িম যিার্ ড সিার পূবি ড কাঠাবমা ও ধারনাপত্র উপস্থাপবনর খসড়া জনিল কাঠাবমা প্রণয়ন কবর ৩১িম 

যিার্ ড সিায় উপস্থাপবনর সুপাবরে কবর। ২০০৩ োডল পডরচালনা সবাডে শর ৩১িম েভায় একাডেমীর প্রিােডনক 
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ডনয়ন্ত্রডণ “সেন্টার ফর ইডরডগিন এে ওয়াোর ম্যাডনিডমন্ট” ডিডরানাডমর ডবডিষাডয়ি সেলটি অনুডমাদন প্রদান 

করা হয় (পডরডিষ্ট-০৪; পৃষ্ঠা ১৩-২০) এবং প্রস্তাডবি োংগঠডনক কাঠাডমাটি আডরা সোে আকাডর প্রণয়ন কডর 

পরবিী েভায় উপস্থাপডনর ডনডদ শি প্রদান করা হসল সে সমািাডবক একাডেমীর পডরচালনা সবাডে শর ৩২িম েভায় 

বসআইর্বিউএম এর ২৯ িনবডলর োংগঠডনক কাঠাডমা অনুডমাডদি হয় (পডরডিষ্ট-০৫ ও ০৬; পৃষ্ঠা ২১-২৫ ও 

২৬-৩২)। েডব শাপডর ২০০৭ োডল পল্লী উন্নয়ন ও েমবায় ডবভাগ কতৃশক সেন্টারটির প্রিােডনক অনুডমাদন প্রদান 

করা হয় (পডরডিষ্ট-০৭; পৃষ্ঠা ৩৩)। 

একাডেমীি ৩৯ ও ৪০িম দবাে থ সিায় রসআইেরিউএম পরিচালনাি জন্য একটি নীরিমালা প্রণয়ডনি রবষডয় 

আডলাচনা হয় এ ধািাবারহকিায় ২০১২ সাডল ৪১িম দবাে থ সিায় রসআইেরিউএম এি আরর্ থক শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠ ু

ব্যবস্থাপনাি স্বাডর্ থ একটি নীরিমালা অনুডমারদি হয় এবং দসন্টািটিি কাডজি কডলবি বৃরদ্ধ পাওয়ায় উক্ত সিায় ৬০ 

জন জনবল সম্বরলি সংগঠরনক কাঠাডমা অনুডমারদি হয় (পরিরিষ্ট-০৮; পৃষ্ঠা ৩৪-৫৪)।  

প্রসঙ্গিোঃ উডল্লখ্য, রসআইডরিউএম-এি কার্ যকারিতা ও সফেতাি উপি রিরি কবি একাবডমীি ৪০তম ও ৪১তম 

বোড য সিাে রসআইডরিউএম-এি আদবে একাবডমীবত (১) সীড এন্ড োবোবেকব ােরি বসন্টাি; (2) কযােে গবেিণা 

ও উন্নে  বসন্টাি; (3) রির উএযােে এ ারিয  রিসার্ য বসন্টাি; (4) র্ি উন্নে  ও গবেিণা বসন্টাি; (5) করমউর টি 

বডবিেপবমন্ট বসন্টাি; এবং (৬) পল্লী  পাঠশাো গডবষণা বসন্টাি প্ররতষ্ঠা োি কবি। 

রসআইেরিউএম এি অনুডমারদি নীরিমালাি রবরধ-৬.৪ এি আডলাডক এ দসন্টাডিি সূচনালগ্ন দর্ডক কাডজি উপি 

রিরি কডি রবরিন্ন পডদ দলাকবল কাজ কডি আসরেল। পিবিীডি ২০১৫ সাডল রসআইেরিউএম এি অনুডমাদরি 

সাংগঠরনক কাঠাডমাি রবপিীি ৫৫ জন এবং চুরক্ত রিরিক ৬৪ দমাে ১১৯ জন জনবডলি পদ রিরিক একটি িারলকা 

প্রণয়ন ও যর্াযর্ কর্তথপক্ষ কর্তথক অনুডমাদনক্রডম দসন্টািটি পরিচারলি হডি। এোড়া সাংগঠরনক কাঠাডমা অনুযায়ী 

একাডেমীি রবরিন্ন রবষয় রিরিক রবডিষজ্ঞ অনুষদ কম থকিথাগণ এ দকডে কাজ কিাি সুডযাগ িডয়ডে। যাি একটি 

িারলকা এিদসংডগ সংডযারজি।  

বিথমাডন রসআইেরিউএম -এ দমাে ১৫১ জন জনবল (অগ্রাডনাগ্রামভূক্ত  ও চুরক্ত রিরিক)  রনডয়ারজি আডে। প্রসঙ্গিোঃ 

উডল্লখ্য, দসন্টািটি মূলিোঃ রনজস্ব আয় ও ব্যডয়ি উপি রিরি কডি পরিচারলি হয়। দসন্টাডিি ব্যয় হ্রাসকিডণি রবষয়টি 

রবডবচনায় রনডয় বিথমাডন অনুডমারদি িারলকাভূক্ত জনবডলি মধ্য দর্ডক দক্ষ ও অরিজ্ঞ রকছু জনবল রবরিন্ন প্রকডে 

চুরক্ত রিরিক রনডয়ারজি িদয়ডে (জনবল সংক্রান্ত িারলকা পরিরিষ্ট -০৯; পৃষ্ঠা ৫৫-৭৭)। 

এ দসন্টাি প্ররিষ্ঠা লগ্ন দর্ডক এ পয থন্ত দসচ ও পারন ব্যবস্থাপনা সংরিষ্ট ০৮টি উন্নয়ন প্রকে একাডেমীি রসআইেরিউএম 

বাস্তবায়ন কডিডে (পরিরিষ্ট-১০; পৃষ্ঠা ৭৮-৯৭)। এ সকল উন্নয়ন প্রকডেি অর্ থায়ডন একাডেমী কযাম্পাডস ৬ িলা 

রবরিষ্ট আধুরনকমাডনি একাটি অরফস িবন, ১০ িলা রবরিষ্ট দেরনং দহাডেল, ওয়াোি দেরেং ল্যাব. দসচ প্রযুরক্ত 

ওয়াকথসপ রনম থাণসহ ১৮টি যানবাহন/গাড়ী সংগ্রহ/ক্রয় কডি রসআইেরিউএম –এি কাডজ ব্যবহাি হডয় আসডে 

(যানবাহডনি িারলকা (পরিরিষ্ট-১১; পৃষ্ঠা ৯৮)।  

ডেআইেডিউএম এর উবল্লখবোগ্য অজডন 

 আরবর্এ’র যসচ ও পাবন ব্যিস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবিি প্রযুবিসমূহ বিবিন্ন বজও (বর্এই, এলবজইবর্, বপবর্বি, 

আরইবি, বর্বপএইচই, বিএমবর্এ, যসতু কর্তডপক্ষ, যজএফবসএল, বিবসক, রাজউক, এনএইচএ) ও এনবজও 

(ব্র্যাক, প্রবেকা, বজবকএফ) প্রবিষ্ঠানসহ ব্যবি মাবলকাধীন পে ডাবয় যমাে ২৬৮টি এলাকায় সম্প্রসারবণর 

মাধ্যবম যদবের পাবন সম্পদ উন্নয়বন অিদান যরবখ োবে (পরিরিষ্ট-১২; পৃষ্ঠা ৯৯-১০৯)।    

 রসআইেরিউএম এি বনজস্ব আয় যথবক এ পে ডন্ত ১৮২ জন যলাবকর চুবি বিবিক চাকুবরর সংস্থান করা 

হবয়বে। পবরাক্ষিাবি িলা োয় যে, ২৪৮টি পবরিাবরর জীিন জীবিকার ব্যিস্থা বনবিি হবয়বে।  
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 বসআইর্বিউএম-এর বনজস্ব আয় যথবক োিিীয় ব্যয় বনি ডাহ করার পর প্রবি িের একাবর্মীর স্থানীয় রাজস্ব 

িাবজবে কমপবক্ষ ১০ লক্ষ োকা যোগান বদবয় আসবে। িিডমাবন ো বৃবি কবর ২০১৮-১৯ অথ ডিেবর ২৫.০০ 

লক্ষ ও ২০১৯-২০ অথ ডিেবরও পূবি ডর িেবরর ন্যায় অথ ড যোগান যদয়া হবয়বে।  

 সরকাবরর রাজস্ব ব্যয় োড়াই বনজস্ব আবয়র মাধ্যবম সরকারী ব্যিস্থাপনায় পবরচাবলি হওয়ায় এ যসন্টারটি 

যদবে অন্যন্য নবজর/দৃষ্টান্ত স্থাপন কবরবে।  

 রসআইেরিউএম এি কাডজি সফলিায় পাবন সম্পবদর িহুমুখী ব্যিহাবরর মবর্লটির জনবপ্রয়িা বদন 

বদন যিবড়ই চলবে। 

 সীর্ কযাবপোল িািদ বিবিন্ন প্রকল্প যথবক প্রাপ্ত যমাে ৫৭২৫.২২ লক্ষ োকা যদবের বিবিন্ন উপ-প্রকবল্প 

ঘূণ ডায়মান িহবিল বহবসবি যমাে ১৪৪৮২.৬৭ লক্ষ োকা আরবর্এ ঋণ কম ডসূবচর মাধ্যবম ২০০৮ হবি 

পবরচাবলি হবে। নডভম্বর ২০২০ পে ডন্ত যমাে ৩৮২টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরবর্এ ঋণ কাে ডক্রম 

পবরচাবলি হবে। 

 যসন্টাবরর বনজস্ব আয় যথবক ইবিামবধ্য যমাে ১০টি এলাকায় একাবর্মীর উদ্ভাবিি পাবন ব্যিস্থাপনা প্রযুবি 

সম্প্রসারণ করা হবয়বে।  

 একাবর্মীর যসচ ও পাবন ব্যিস্থাপনায় উদ্ভাবিি প্রযুবির স্বীকৃবি স্বরূপ জািীয় ও আন্তজডাবিক সম্মাননা অজডন 

(পরিরিষ্ট-১৩; পৃষ্ঠা ১১০)।  

 

দসচ ও পারন ব্যবস্থাপনা দকডেি প্ররিষ্ঠাি ইরিহাস ও দরলল সংিক্ষডণি প্রয়াস রহডসডব গ্রন্হাকাডি সংগৃহীি। 

এিদ রবষডয় সংরিষ্টডদি আডিা সঠিক ইরিহাস ও েকুযডমন্ট/প্রমানক দৃরষ্ট দগাচডি আনায়ন কিা হডল িা 

সরন্নডবি কিা হডব। 
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