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পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগের কার্ যাববি সম্পবকযত বাবষ যক প্রবতগবদগন অন্তর্ভ যবির জন্য  

পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়ার ২০২১-২২ অর্ যবছগরর কার্ যক্রম 

  

 

(১.০) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া  

বাঙ্গাবি জাবতর অববসংবাবদত ননতা জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু নেখ মুবজবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংিাগদে পুনে যঠন এবং ক্ষুধা ও 

দাবরদ্র্যমুি বাংিাগদে েড়ার প্রতযগয় প্রার্বমক পর্ যাগয় নর্ সকি পদগেপ গ্রহণ কগরবছগিন তার মগে নদগের দাবরদ্র্য পীবড়ত 

উত্তরাঞ্চগি পল্লী উন্নয়ন বভবত্তক প্রবেেণ ও েগবষণা নকন্দ্র প্রবতষ্ঠা অন্যতম। বতবন র্র্ার্র্ অনুভব কগরবছগিন নর্, বাংিাগদগের 

উন্নয়ন করগত হগি পল্লী এিাকার উন্নয়নগক অগ্রাবধকার বদগয় পবরকল্পনা গ্রহণ করগত হগব। তাঁর ঐকাবন্তক প্রগেষ্টায় ১৯৭৪ সাগি 

বাংিাগদগের প্রর্ম পঞ্চবাবষ যক পবরকল্পনার মােগম পল্লী উন্নয়ন একাগেমী (আরডেএ), বগুড়া প্রবতষ্ঠা িাভ কগর। আরডেএ’র মূি 

দাবয়ত্ব প্রবেেণ, েগবষণা, প্রাগয়াবেক েগবষণা পবরোিনা ও পরামে য নসবা প্রদান করার মােগম পল্লী এিাকায় বসবাসরত 

জনগোষ্ঠীর জীবনমাগনর উন্নয়গন র্ভবমকা রাখা। প্রবতষ্ঠািাগভর পর নর্গত পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়া তার আববিক দাবয়ত্ব 

বহগসগব আধুবনক জ্ঞান, দেতা ও প্রযুবি হস্তান্তগরর মােগম প্রবেেণ প্রদান কগর র্াগে। পল্লী উন্নয়গনর সগঙ্গ প্রতযে ও পগরােভাগব 

সম্পৃি বববভন্ন ব্যবি/প্রবতষ্ঠাগনর বনববড়ভাগব কাজ কগর র্াগে। 

 

(১.১) আরবেএ’র রূপকল্প: 

 পল্লী উন্নয়গনর নকন্দ্র বহগসগব নেষ্ঠত্ব অজযন। 

 

(১.২) আরবেএ’র অডিলক্ষ্য: 

 দাডরদ্র্য দূরীকরডে পল্লী উন্নয়গনর ডবডিন্ন মডেল ও প্রযুডি উদ্ভাবন ও ডবস্তাডরর মাধ্যডম টেকসই পল্লী উন্নয়ন ডনডিতকরে। 

 

(১.৩) আরবেএ’র কম মসম্পাদডনর টক্ষ্ত্র  

 প্রডিক্ষ্ে প্রদান ও মানব সম্পডদর উন্নয়ন কার্ মক্রম গডতিীল করা; 

 গডবষোর মাধ্যডম পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন; 

 প্রাডয়াডগক গডবষোর মাধ্যডম পল্লী উন্নয়ন মডেলসমূডের ডবস্তার ঘোডনা; এবং 

 পরামি ম টসবার মাধ্যডম উন্নয়ন কার্ মক্রম গডতিীল করা। 

 

 (১.৪) আরবেএ’র কার্ মাবডল: 

 গ্রামীণ এিাকায় দাবরদ্র্য দূরীকরগণ প্রাডয়াডগক েগবষণার মােগম মগেি উদ্ভাবন ও ডবডিন্ন সংস্থার সডে টর্   েগবষণা 

পবরোিনা করা; 

 পল্লী উন্নয়গন সমগয়াপগর্ােী টক িল উদ্ভাবন করা; 

 কবমউবনটি পর্ যাগয় অংেগ্রহণ বৃবির মােগম সমস্যা বেবিত কগর পল্লী উন্নয়ন মগেি েগড় নতািা ও ইবতবােক পবরবতমডন 

তা ব্যবহাগর উৎসাহ প্রদান করা; এবং 

 একাডেমীর মডেলসমূে সম্প্রসারডের জন্য ডবডিন্ন ধরডনর পরামি ম টসবা প্রদান। 

 

(২.০) প্রডিক্ষ্ে কার্ মক্রম 

একাগেমী ১৯ জুন ১৯৭৪ সাডল প্রডতষ্ঠার পর ট ডক একাডেমী প্রডিক্ষ্ডের মাধ্যডম টেকসই গ্রামীে উন্নয়ডন দক্ষ্ মানবসম্পদ সৃডিডত 

ডনরলসিাডব কাজ কডর র্াডে। প্রবেেগণর ধরণ অনুর্ায়ী ২০২১-২২ অর্ যবছগর সম্পাবদত প্রবেেগণর তথ্যাবদ ডনডের সারনীডত 

উপস্থাপন করা েডলা।   
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সারনী-১: প্রবেেগণর ধরণ অনুর্ায়ী ২০২১-২২ অর্ যবছগর প্রদত্ত প্রবেেণ 

ক্রঃ 

নং 
ক োর্স ে ধরণ ব্যোচ সংখ্যো 

অংশগ্রহণ োরী সংখ্যো প্রশশক্ষণ 

জনশিবস পুরুষ মশহলো কমোট 

১ িক্ষতো উন্নয়ন প্রশশক্ষণ ক োস ে  ২২৯ 
৬১৮৭ ৩৭৮৬ 

৯৯৭৩ ৬২৩১২ 
62.04 37.96 

২ ব্যবস্থোপনো প্রশশক্ষণ ক োস ে  ৫৩ 
1768 346 

২১১৪ ৯১১১ 
83.63 16.37 

৩ বুশনয়োশি প্রশশক্ষণ ক োস ে ২১ 
907 338 

১২৪৫ ৩১৬৭০ 
72.85 27.15 

৪ আন্তজেোশত  প্রশশক্ষণ ক োস ে ১ 
৩৬ ২৪ 

৬০ ৬০০ 
60.00 40.00 

৫ শপশজশিআরশি ১ 
20 ১০ 

৩০ ১০৮০০ 
66.67 33.33 

৬ ইন্টোণ েশীপ ৭ 
59 21.00 

৮০ ৪৬২৩ 
73.75 ২৬.২৫ 

৭ এক্সর্পোজোর শিশজট  ৪২ 
২৩৬৯ ১০২৯ 

৩৩৯৮ ৭৩০৭ 
69.72 30.28 

৮ 
 

ওয়ো েশপ/র্সশমনোর 
৩২ 

১৮০৩ ৫৬৫ 
২৩৬৮ ৩৯৯৫ 

76.14 23.86 

কমোট ৩৮৬ 
১৩১৪৯ ৬১১৯ 

১৯২৬৮ ১৩০৪১৮ 
68.24 31.76 

 

তরুে-যুবসমাজডক দক্ষ্ জনিডিডত রূপান্তর ও আত্মকম মসংস্থাডনর ডনিয়তা প্রদাডনর িগেয ইডতামডধ্য “টসল্প টেল্প গ্রুপ” মডেডল 

প্রডিক্ষ্ে প্রদান কডর কম মসংস্থাডনর সুডর্াগ সৃডি করা হগয়গছ। এ মগেগির আওতায় ড্রাইবভং, ইগিকবিকযাি, নমাবাইি নমকাবনক্স, 

এবস ও বিজ নমরামত, হযাবি ক্রাফটস ও নসিাই এবং আউট নসাবস যং নকাস যসহ অন্যান্য নকাগস যর মােগম ২০২১-২২ অর্ যবছগর 

নমাট ৯৯৭৩ জনগক দেতা উন্নয়ন ববষয়ক প্রবেেণ প্রদান করা হয়। উগযািা সৃবষ্টর িগেয কৃবষ ও অকৃবষ নসক্টগরর বববভন্ন 

নিগের ব্যবস্থাপনা ও দেতা উন্নয়গনর জন্য আরবেএ প্রবত বছর বনজস্ব অর্ যায়গন প্রবেেণ নকাগস যর আগয়াজন কগর আসগছ। 

নিেগুবির মগে নাস যাবর ব্যবস্থাপনা, েবাদী প্রাবণ ও খামার ব্যবস্থাপনা, বীজ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য োষ, জজবসার উৎপাদন, 

নটকবনবেয়ান সৃবষ্ট, কৃবষ র্াবিকীকরণ ও নসে ব্যবস্থাপনা, সমবায় ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুবি বভবত্তক কৃবষজ কম যকাি। এছাড়াও 

বববভন্ন প্রবতষ্ঠাগনর অর্ যায়গন পল্লী উন্নয়গনর সাগর্ সম্পবকযত তাগদর োবহদা বভবত্তক বববভন্ন প্রবেেণ নকাগস যর আগয়াজন করা হগয় 

র্াগক। অপর বদগক আরবেএ উদ্ভাববত বববভন্ন প্রযুবি সম্প্রসারগণর িগেয প্রবেেণ, নসবমনার ওয়াকযেপ ও বববভন্ন ববশ্বববযাগয়র 

ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইন্টান যেীগপর ব্যবস্থা কগর আসগছ। আরবেএ’র আগরকটি উগল্লখগর্াগ্য কাজ “নপাষ্ট গ্রাজুগয়ট বেগলামা ইন-রুরাি 

নেগভিপগমন্ট (বপবজবেআরবে)” র্া বঙ্গবন্ধু নেখ মবজবুর রহমান কৃবষ ববশ্বববযািয়, োজীপুগরর সাগর্ নর্ৌর্ উগযাগে পবরোবিত 

হগে। প্রবতগবদনাধীন অর্ যবছগর বপবজবেআরবে’র ৬ষ্ঠ ব্যাগের গ্রাজুগয়েন নকাস য পবরোবিত হগয়গছ। 

আরবেএ প্রবতবছরই বাংিাগদে সরকাগরর বববভন্ন মিণািগয়র নবীন কম যকতযাগদর জন্য বুবনয়াদী প্রবেেণ নকাগস যর আগয়াজন কগর 

র্াগক। ২০২১-২২ অর্ যবছগর ৭৩তম বুবনয়াদী প্রবেেণ নকার্স, বববসএস (সাধারণ বেো) কযাোর কম যকতযােগণর ২টি ব্যাে (১৬৭ ও 

১৭৬তম) বুবনয়াবদ প্রবেেণ, বববসএস স্বাস্থয কযাোগরর ২টি ব্যাে, এিবজইবে’র সহকারী প্রগকৌেিীগদর ২টি ব্যাে এবং বাংিাগদে 

পবরসংখ্যান বুযগরা এর পবরসংখ্যান কম যকতযাগদর ১টি ববগেষ বুবনয়াবদ প্রবেেণ নকাস য সম্পন্ন হগয়গছ।  

২০২১-২২ সাগির প্রবেেণ কার্ যক্রগম একাগেমীর বনজস্ব, বববভন্ন প্রকল্প এবং বববভন্ন সংস্থার নর্ৌর্ উগযাগে নমাট ৩৮৬টি নকাগস যর 

মােগম সব যগমাট ১৯,৩৫১ জনগক প্রবেেণ প্রদান কগর এবং এসকি অংেগ্রহণকারীগদর মগে ১৩,১৪৯ জন পুরুষ এবং ৬,১১৯ জন 

মবহিা। একাগেমী ১৯৭৩-৭৪ হগত জুন ২০২২ পর্ যন্ত ৬,৬৪৮টি ব্যাগে নমাট ৬,৪৪,১৯০ জনগক প্রবেেণ প্রদান করা হগয়গছ র্ার মগে 

পুরুষ ও নারী প্রডিক্ষ্ো ীর অনুপাত ডিল ৭৪: ২৬। 
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৭৩তম বুশনয়োশি প্রশশক্ষণ ক োর্স ের উর্বোধনী অনুষ্ঠোর্ন িোর্চেয়োশল বক্তব্য রোখর্েন জনপ্রশোসন মন্ত্রণোলর্য়র মোননীয় প্রশতমন্ত্রী  

জনোব ফরহোি কহোর্সন, এমশপ।  

 

 
 

এ োর্িমীর শনজস্ব অর্ েোয়র্ন আর্য়োশজত কসল্প কহল্প গ্রুপ এর আওতোয় শবশিন্ন কেিশিশি  প্রশশক্ষণ ক োর্স ের উর্বোধনী অনুষ্ঠোর্ন বক্তব্য রোখর্েন 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবোয় শবিোর্ের সম্মোশনত সশচব জনোব কমো: মশশউর রহমোন, এনশিশস। 
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বববসএস সাধারণ বেো কযাোর কম যকতযাগদর ১৭৬তম বুবনয়াবদ প্রবেেণ নকাগস যর উগবাধনী অনুষ্ঠাগন উপবস্থত সম্মাবনত অবতবর্বৃন্দ। 

এ োর্িমীর শনজস্ব অর্ েোয়র্ন আর্য়োশজত কসল্প কহল্প গ্রুপ এর আওতোয় শবশিন্ন কেিশিশি  প্রশশক্ষণ ক োর্স ের উর্বোধনী অনুষ্ঠোর্ন বক্তব্য 

রোখর্েন এ োর্িমীর মহোপশরচোল  ও েণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোর্িশ সর োর্রর সম্মোশনত অশতশরক্ত সশচব জনোব খশলল আহমি। 
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পল্লী উন্নয়ন ও সমবোয় শবিোর্ের আওতোয় পল্লী উন্নয়ন এ োর্িমী, বগুড়ো এবং শলমরো কেি কফয়োরস্ এন্ড এশক্সশবশনস্ প্রোঃ শলঃ, 

ঢো োর ক ৌর্ উর্যোর্ে আন্তজেোশত   নর্িনশন শসটি, বসুন্ধরো, ঢো োয় েত ২৬-২৮ কম ২০২২ কময়োর্ি অনুশষ্ঠত “১০ম আন্তজেোশত  

কৃশষ প্রযুশক্ত কমলোর” উর্বোধনী অনুষ্ঠোর্ন প্রধোন অশতশর্র বক্তব্য প্রিোন  রর্েন স্থোনীয় সর োর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবোয় মন্ত্রণোলর্য়র 

মোননীয় প্রশতমন্ত্রী জনোব স্বপন িট্টোচোর্য্ে, এমশপ। 

৩.০) গডবষো কার্ মক্রম 
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একাডেমীর মূল কার্ মক্রডমর মডধ্য গডবষো অন্যতম। পল্লী এিাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীডবকার মাডনান্নয়ন, পল্লী 

উন্নয়ডনর ডবডিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা ডিডিতকরে, নারী ও ডপডিডয় পড়া জনডগাষ্ঠীর সমস্যা ডিডিতকরে, কৃডষ ও পডরডবিবান্ধব 

টেকসই প্রযুডি উদ্ভাবডন সোয়তা, গডবষোলব্ধ ফলাফডলর ডিডিডত প্রাডয়াডগক গডবষোর টক িল ডনধ মারে ইতযাবদ গডবষোর মূল 

লক্ষ্য। এিাড়া, প্রডিক্ষ্ে উপকরে ততরীডতও গডবষোর ফলাফল ব্যবোর করা েয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীডত, দাডরদ্র্য ডবডমািন 

টক িলপত্র, এসবেবজ, আ ম-সামাডজক উন্নয়ন, কৃডষ উন্নয়ন, পডরডবি সংরক্ষ্ে ইতযাডদর প্রডত লক্ষ্য টরডে গডবষো প্রকল্পসমূে 

পডরিালনা করা েডয়  াডক। এসব গডবষো কার্ মক্রডমর মাধ্যডম শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়ডনর সাড  সমৃ্পি নীডত ডনধ মারক ও 

গডবষকডদরডকও সোয়তা ও পরামি ম প্রদান করা েয়।  

 

গডবষোর ডবষয়সমূেঃ 

 নটকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal): িরম ক্ষুধা ও দাডরদ্র্য দূরীকরে, সবার জন্য প্রা ডমক 

ডিক্ষ্া, টজন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষ্মতায়ন, ডিশু মৃত্যযোর কমাডনা, মাতৃ স্বাস্থয উন্নয়ন ও পডরডবি সংরক্ষ্ে ইতযাডদ। 

 আ ম-সামাডজক উন্নয়ন (Socio-economic Development): ক্ষুদ্র্ ঋে, দক্ষ্তা উন্নয়ন, সুিাসন, ই-গিন্যমান্স, টজন্ডার 

উন্নয়ন, প্রাডতষ্ঠাডনক উন্নয়ন, সামাডজক ক্ষ্মতায়ন, ডনরাপদ োবার পাডন ও স্যাডনডেিন, সাডব মক গ্রাম উন্নয়ন, ডিক্ষ্া, স্বাস্থয ও 

পুডি, জনসংখ্যা ও পডরবার পডরকল্পনা, ক্ষুদ্র্ নৃডগাডষ্ঠর উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ডেসাব, জন পডরসংখ্যান 

(Demography), টলাক প্রিাসন, সমাজ ডবজ্ঞান, সমাজকম ম, এনডজও এর ডবডিন্ন কম মসূডি ও অন্যান্য। 

 কৃডষ উন্নয়ন (Agricultural Development): িস্য বহুমুেীকরে, টসি ও পাডন সম্পদ ব্যবস্থাপনা, টপাল্ট্রী, মৎস্য ও প্রাডে 

সম্পদ, নাস মারী/ডোম গাডে মডনং, প্রাডে স্বাস্থয পডরির্ মা, কৃডষ র্ন্ত্রায়ন, োইডিে প্রযুডি, বীজ প্রযুডি, োদ্য প্রডক্রয়াজাতকরে ও কৃডষ 

ব্যবসা, মৃডিকা ও ভূডম উন্নয়ন, প্রিডলত কৃডষ, উদ্যান ফসল, কৃডষ সম্প্রসারে, কৃডষ অ মনীডত ইতযাডদ। 

 পডরডবি সংরক্ষ্ে ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development): সামাডজক বনায়ন, ডনরাপদ 

পাডন, আডস মডনক সমস্যা দূরীকরে, দুডর্ মাগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পডরবতমন, সমডিত বালাই ব্যবস্থাপনা, তজব কৃডষ ও মাটির 

উব মরতা বৃডি, পল্লী জ্বালাবন, বাডয়াগ্যাস প্রযুডি, েরাসডেষ্ণু ও লবে সডেষ্ণু ডবডিন্ন ফসডলর জাত উপডর্াগীকরে ও পরীক্ষ্ে।  

২০২১-২২ অর্ যবছগর নমাট ২০টি েগবষণা ও প্রাগয়াবেক েগবষণা সম্পন্ন করা হগয়গছ। একাগেমী প্রবতষ্ঠার পর নর্গক জুন, ২০২২ 

পর্ যন্ত বববভন্ন ববষগয়র উপর নমাট ৫৪৬টি েগবষণা সফিভাগব সম্পন্ন হগয়গছ। 

 

(৩.১) ২০২১-২2 অর্ েবের্র সম্পোশিত ের্বষণো ও প্রোর্য়োশে  ের্বষণোর তোশল ো শনম্নরূপঃ 

ক্রশম  নং ের্বষণোর শশর্রোনোম 
ের্বষ /ের্বষ বৃর্ের নোম, পিবী ও প্রশতষ্ঠোন 

ের্বষণোর 

সময় োল 

১ Study on tubificid Worm (Tubifex tubifex) 

Production and its Effect  on Growth  of Three 

Selected Ornamental Fishes at RDA, Bogura 

Md. Ashraful Alam, Assistant Director, RDA 

Macksood Alam Khan, Director (In-charge), RDA 

Dr. Md. Nurul Amin, Director, RDA 

2018-19 to 

September,2021 

2 Food Security and Livelihood Improvement 

through e-learning of Women friendly Seed 

Technology in Northern Region of Bangladesh 

Engr. Sk. Saeem Ferdous, Deputy Director, RDA 

AKM Zakaria, PhD, Former Director, RDA 

2016-17 to 

September,2021 

3. Fish and vegetable production through 

Aquaponics system 

Macksood Alam Khan, Director (In-charge),RDA 

Md. Ashraful Alam, Assistant Director, RDA 

Md. Ferdous Hossain khan, Director, RDA 

Md. Khalid Aurangozeb, Director (In-charge), 

RDA 

2018-19 to 

September,2021 

4. Role of Community Based Organization for the 

Management of Fish Sanctuaties in Chalan Beel 

Areas of Bangladesh 

Macksood Alam Khan, Director (In-charge),RDA 

Md. Khalid Aurangozeb, Director (In-

charge),RDA 

2016-17 to 

September,2021 

5. Impact of M4C Interventions on the Livelihoods 

of Char Dwellers 

Md. Aminul Islam, Former DG (Additional 

secretary), RDA 

Dr. Md. Nazrul Ialam, (Prof. of BAU) 

Dr. MA Matin, Former DG (In- Charge), RDA 

Dr. Md. Abdur Rashid, Former Director, RDA  

Md. Ferdous Hossain khan, Director, RDA 

Dr. Md. Abdul Majid, Joint Director, RDA 

Noor Mohammad, Assistant Director, RDA 

Maupiya Abedin, Assistant Director, RDA 

2018-19 to 

September,2021 

6. Public-Private Partnership A New Avenue for 

Rural Development  in Bangladesh 
Maruf Ahmed, Assistant Director, RDA 

2018-19 to 

September,2021 

7 Vulnerability of Wheat Production to high 

temperature due to Global Warming: A review  
Md. Mizanur Rahman, Director, RDA 

21 January, 2020 

- 31 August, 
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ক্রশম  নং ের্বষণোর শশর্রোনোম 
ের্বষ /ের্বষ বৃর্ের নোম, পিবী ও প্রশতষ্ঠোন 

ের্বষণোর 

সময় োল 

2021  

8 Contribution of rural women to their household 

food utilization Noor Muhammad, Assistant Director, RDA 

21 January, 2020 

- 19 August, 

2021  

9 Financial Autonomy of Union Parishad: A 

Study of Model Union Parishad Maruf Ahmed, Assistant Director, RDA 

20 February, 

2020 - 31 

August, 2021  

10. Productivity and Profitability of Sonali 

Chicken: A case study at the Poultry Unit Of 

Rural Development Academy, Bogura 

Masrufa Tanzin, Deputy Director, RDA  

Md. Delwar Hossain,Joint Director,RDA 

Muhammad Riazul Islam, Deputy Director, RDA  

17 January, 2019 

- 09 August, 

2021  

11 Economic Empowerment of Rural Women 

through Community Based Indigenous Poultry 

Farming: piloting results based rural deshi 

chicken model in two villages of Bogura 

District 

Abdullah Al Mamun,ADG,RDA 

Masrufa Tanzin, Deputy Director, RDA  

Muhammad Riazul Islam, Deputy Director, RDA  

Dr. Mohammad Mohiuddin( Prof. of BAU) 

 

21 January, 2020 

- 31 August, 

2021  

12 মোে চোর্ষর সহজপোঠ মো ছুি আলম খোন, পবরোিক (ভারপ্রাপ্ত),আরবেএ 

নমা: আেরাফুি আিম, সহ োরী পশরচোল , 

আরশিএ 

অবভগষক কাবন্ত বম যন, সহ োরী পশরচোল , 

আরশিএ 

খশলল আহমি, মহোপশরচোল  (অশতশরক্ত সশচব), 

আরশিএ 

১০ জুলোই, ২০২১ 

– ৩০ জোনুয়োশর, 

২০২২ 

১৩ পশুপোশখ পোলর্নর সহজপোঠ  কমো: আব্দুল্লোহ আল আশমন, সহ োরী পশরচোল , 

আরশিএ 

ি. সমীর কুমোর সর োর, পশরচোল , আরশিএ 

খশলল আহমি, মহোপশরচোল  (অশতশরক্ত সশচব), 

আরশিএ 

০৫ শির্সম্বর, 

২০২১ – ৭ 

কফব্রুয়োশর, ২০২২ 

১৪ েোিকৃশষর সহজপোঠ ফখর উশিন তোলু িোর, সহ োরী পশরচোল , 

আরশিএ 

কমো: খোশলি আওরঙ্গর্জব, পশরচোল  (চলশত 

িোশয়ত্ব), আরশিএ 

খশলল আহমি, মহোপশরচোল  (অশতশরক্ত সশচব), 

আরশিএ 

০৫ শির্সম্বর, 

২০২১ – ২৮ 

কফব্রুয়োশর, ২০২২ 

15 পল্লী জনপি- স্বল্প ব্যর্য়র শনরোপি ও সবুজ 

প্রযুশক্ত শনি ের আধুশন  আবোসর্নর এ টি 

কট সই মর্িল  

খশলল আহমি, মহোপশরচোল , আরশিএ 

কমো: কফরর্িৌস কহোর্সন খোন, পশরচোল , আরশিএ 

ি. কমো: আশরফ কহোর্সন জুর্য়ল, সহ োরী 

পশরচোল , আরশিএ 

মশনরুল ইসলোম, সহ োরী পশরচোল , আরশিএ 

কমো: আল মোমুন, সহ োরী পশরচোল , আরশিএ 

১ জুলোই, ২০২১- 

৩০ জুন, ২০২২ 

16 The Village Kalsimati: lifting out of 

Multidimensional Poverty   

Khalil Ahmed, Director General (Additional 

Secretary), RDA 

Md. Shafiqur Rashid PhD, Joint Director, RDA 

10 July 2021- 25 

March 2022 

 

17 In Vitro Regeneration of Gerbera jamesonii 

through Callus Culture  

Md A. Rashid, Former Director, RDA 

Md. Asaduss Zaman, Deputy Director, RDA  

Suvagata Bagchi, Deputy Director, RDA  

Rafiul kabir, Khulna University 

1 August 2021-

10 January 2022 

 

18 Household Calorie Intake and Food 

Expenditure Relationship a Case in rural 

Liberia  

Md. Shafiqur Rashid PhD, Joint Director, RDA 

ZayZay F. Silla, Ministry of Finance and 

Development Planning, Liberia 

1 November 

2021- 20 March 

2022 

19 Communication in Creating Health 

Awareness of rural People: Insight of 

Northern Bangladesh  

Nusrat Jahan, Assistant Director, RDA 

Md. Mohiuddin, Deputy Director, RDA May, 2022 

20 Reduction Mechanism of Post-Harvest Losses 

of Horticultural Crops 

Md. Abdur Rashid PhD, Former Director, RDA 

Noor Mohammad, AD, RDA 
March 2022 
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(৪.০) প্রাডয়াডগক গডবষো  

আরডেএ, বগুড়া ডবগত প্রায় িার দিক ধডর গ্রামীে জনডগাডষ্ঠর আ ম-সামাডজক ও জীবনর্াত্রার মাডনান্নয়ডনর িগেয পরীো-বনরীোর 

মাধ্যডম ডবডিন্ন মডেল উদ্ভাবডনর ডনডমি প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প বাস্তবায়ন কডর র্াডে। আরবেএ কর্তযক গ্রামীে জনডগাডষ্ঠর আ ম-

সামাডজক ও জীবনর্াত্রার মাডনান্নয়ডন এ পর্ যন্ত নমাট ৪৪টি প্রাগয়াবেক েগবষণা প্রকল্প সফিভাগব বাস্তবাবয়ত হগয়গছ। সরকাগরর 

বাবষ যক কম যসম্পাদন চুবি (এবপএ)’র িেযমাত্রার সাগর্ সংেবত নরগখ প্রাগয়াবেক েগবষণাসমূে বাস্তবায়ন করা হগে। এ সকি 

প্রাগয়াবেক েগবষণার মগে বতমমাডন বজওবব’র অর্ যায়গন এডেপভুি ৭টি প্রাগয়াবেক েগবষণা প্রকল্প এবং নন-এবেবপভুি ২টি প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা হগে। এছাড়া একাডেমীর স্ব-অ মায়ডন পডরিাডলত প্রদে যনী খামাগরর ৮টি ইউবনট এবং কৃবষ ও পল্লী উন্নয়ন ববষয়ক 

৭টি ববগেষাবয়ত টসন্টাডরর মােগম ডবডিন্ন প্রাগয়াবেক েগবষণা কার্ যক্রম পবরোবিত হগে। বাস্তবায়নাধীন প্রাগয়াবেক েগবষণা 

প্রকল্পসমূগহর তাডলকা ও অগ্রেবত প্রবতগবদন বনগে উপস্থাপন করা হগিাোঃ 

 

ক) ২০২১-২২ অ মবিডর বাস্তবায়নাধীন এডেডপভুি প্রকল্পসমূহোঃ 

১ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প। (ডময়াদ: অডটাবর ২০১৪ - জুন ২০২২ পর্ মন্ত) 

২ জামালপুর  পল্লী উন্নয়ন একাডেডম (আরডেএ) প্রডতষ্ঠাকরে  িীষ মক প্রকল্প। (ডময়াদ: জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২২ পর্ মন্ত) 

৩ টস রিডি ডনি মর টসি পিডত ও এর বহুমুেী ব্যবোডরর মাধ্যডম ডি-স্তর কৃডষ প্রযুডি সম্প্রসারে িীষ মক প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প। 

(ডময়াদ: জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২ পর্ মন্ত) 

৪ কুডড়গ্রাম ও জামালপুর টজলার প্রাডন্তক জনডগাষ্ঠীর দাডরদ্র্য হ্রাসকরে িীষ মক প্রকল্প। (ডময়াদ: জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩ পর্ মন্ত) 

৫ গ্রামীে জনডগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুডনক নাগডরক সুডর্াগ-সুডবধা সম্বডলত সমবায়ডিডিক বহুতল িবন ডবডিি ‘পল্লী 

জনপদ’ ডনম মাে িীষ মক প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প। (ডময়াদ: জুন ২০১৪ - জুন ২০২২ পর্ মন্ত) 

৬ টমডকং মাডকমেস ওয়াকম ফর দ্যা িরস (M4C) ববতীয় পর্ যায় (ডময়াদ: জানুয়ারী ২০২১ - ডেডসম্বর ২০২৪ পর্ মন্ত) 

৭ নেখ জহুরুি হক পল্লী উন্নয়ন একাগেবম, র্গোর প্রবতষ্ঠাকরণ েীষ যক প্রকল্প। (টময়াদ: ০১ জুিাই ২০২২ হগত ৩০ জুন ২০২৬ পর্ যন্ত)। 

 

ে) ২০২০-২১ অ মবিডর এডেডপ ববহ যভুত স্তবায়নাধীন গডবষো প্রকল্পসমূহোঃ 

১. 
ক্ষুদ্র্ পবরসগর কৃবষপণ্য ব্যবসা ও ভযালু নেইন উন্নয়গনর মােগম সাকয অঞ্চগির ক্ষুদ্র্ কৃষগকর জীবন মান উন্নয়ন েীষ যক প্রকল্প। 

২. RDA-IRRI কতৃমক “Accelerating the Genetic Gains in Rice (AGGRi)” িীষ মক টর্   গডবষো 

প্রকল্প। 

 

প্রকল্পসমূগহর অগ্রেবত প্রবতগবদন বনগে উপস্থাপন করা হগিাোঃ 

 

(৪.১) পল্লী উন্নয়ন একাগেমী (আরবেএ), রংপুর স্থাপন েীষ যক প্রকল্প 

বাংলাডদি সরকাডরর অ মায়ডন অডটাবর, ২০১৪ েডত জুন, ২০২২ টময়ানদ প্রকল্পটি বাস্তবাবয়ত হগয়গছ। উির-পডিম অঞ্চডলর 

(গাইবান্ধা, রংপুর, ডদনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুডড়গ্রাম ও লালমডনরোে) গ্রামীে জনডগাষ্ঠীডক দক্ষ্ জনিডিডত 

রূপান্তডরর মাধ্যডম উন্নয়ডনর মূল টরাতধারায় সম্পৃি কডর তাডদর দাডরদ্র্ ডবডমািন করার ডনডমি রংপুডরর তারাগঞ্জ উপডজলায় 

আরডেএ’র আদডল একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপডনর উডেডে প্রকল্পটি বাস্তবাডয়ত েডে।  

প্রকডল্পর মূল উডেে 

রংপুর ডবিাডগর গ্রামীে জনডগাষ্ঠীর টেকসই জীবনর্াত্রার মানডন্নায়ডনর জন্য আরডেএ, বগুড়া’র  আদডল আডরা একটি পূে মাে পল্লী 

উন্নয়ন একাডেমী প্রডতষ্ঠা করাই এ প্রকডল্পর মূল উডেে। 

প্রকল্প এলাকা : রংপুর টজলার তারাগঞ্জ উপডজলাধীন ইকরিালী, কািনা ও জগদীিপুর টম জা। 

অনুডমাডদত নমাট প্রকল্প বরাে : ১৩৯১০.৫৭ লক্ষ্ োকা। 

২০২১-২২ অ মবিডর বরাে : ২০০০.০০ লক্ষ্ োকা। 

িলডত অ ম বিডরর জুন/২২ পর্ মন্ত ব্যয় : ১৮৭৭.৬২ লক্ষ্ োকা। 

জুন ২০২২ পর্ মন্ত ক্রমপুডঞ্জত ব্যয় 
: ক্রমপুবিত নমাট ব্যয় ১৩৪৩১.৮৭ িে টাকা। বাস্তব অগ্রগডত ৯৯.৯২% এবং আড মক 

অগ্রগডত ৯৬.৫৬%। 
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প্রকডল্পর মূল কম মকান্ড 

প্রকডল্পর আওতায় টমাে ৫০ একর জডম অডধগ্রেেপূব মক আরডেএ, বগুড়া’র আদডল প্রডিক্ষ্ে, গডবষো ও প্রাডয়াডগক গডবষো টক্ষ্ত্র 

ডেডসডব রংপুর একাডেমী কযাম্পাডস ডবডিন্ন ধরডের অডফস িবন ও আবাবসক িবন ডনম মাে করা িাড়াও ডবডিন্ন ইউডনডের সমিডয় 

একটি স্বতন্ত্র প্রদি মনী োমার গডড় ত্যডল প্রদি মনী োমারডক NIRD এর আদগি একটি Technology Park বহসাগব েগড় নতািা। নস 

আগিাগক বববভন্ন ধরগনর ইউবনট র্র্া (ক) কৃডষ র্ন্ত্রপাডত ইউডনে; (ে) ফসল ইউডনে; (গ) টেইরী ইউডনে; (ঘ) টপাডল্ট্র ইউডনে; (ঙ) মৎস্য 

ইউডনে; (ি) উদ্যান ও নাস মারী ইউডনে; (ি) টিসুযকালিার ও োইডরাডফাডনক ইউডনে গডড় টতালা েডয়ডি।  

 

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লেডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 রংপুর টজলার তারাগঞ্জ উপডজলাধীন ইকরিালী, কািনা ও জগদীিপুর টম জা ৫০ একর জডম অডধগ্রেে পূব মক ডবডিন্ন অডফস িবন 

ও আবাবসক িবন ডনম মাে কাজ সম্পন্ন।  

 কৃডষ টক্ষ্ডত্র প্রডিক্ষ্ে ও গডবষো/প্রাডয়াডগক গডবষো প্রডয়াডগর বাস্তব টক্ষ্ত্র ডেডসডব আরডেএ, বগুড়া’র আদডল ৭টি ইউবনগটর অবকাঠাডমা 

ডনম মাে সম্পন্ন কডর সরিাম/র্িপাবত সংগ্রহ/ক্রয় কগর স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হগয়গছ। 

 সীমানা প্রােীর, কযাম্পাগসর সংগর্াে রাস্তা বনম যাণসহ কাবরেবর প্রবেেগণর জন্য নিবনং ওয়াকযসপ স্থাপগনর কাজ সম্পন্ন। 

 প্রকগল্পর আওতায় প্রদে যনী খামার নবসরকাবর অংেীদাবরগত্বর বভবত্তগত বববভন্ন ইউবনট (ফসি, নপাবি, মৎস ও কৃবষ পণ্য প্রগসবসং ইউবনট 

ইতযাবদ) প্রদে যনী কার্ যক্রম েিমান। 

 প্রকগল্পর আওতায় প্রদে যনী খামার নবসরকাবর অংেীদাবরগত্বর বভবত্তগত বববভন্ন ইউবনট (ফসি, নপাবি, মৎস ও কৃবষ পণ্য প্রগসবসং ইউবনট 

ইতযাবদ) প্রদে যনী কার্ যক্রম েিমান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, রংপুগরর নমইন নেট ও অন্যান্য স্থাপনা 

 



 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৪.২)  জামালপুডর পল্লী উন্নয়ন একাডেডম প্রডতষ্ঠাকরে িীষ মক প্রকল্প 

নদগের মধ্য-পশিম অঞ্চর্লর (বৃহির ময়মনশসংহ ও শসর্লট শবিোে) গ্রামীে জনডগাষ্ঠীডক দক্ষ্ জনিডিডত রূপান্তডরর মাধ্যডম উন্নয়ডনর 

মূল টরাতধারায় সম্পৃি কডর তাডদর দাডরদ্র্য ডবডমািন করার ডনডমি জামালপুর টজলার টমলানদে উপডজলায় আরডেএ’র আদডল 

একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপডনর উডেডে প্রকল্পটি বাস্তবাডয়ত েডে।  

প্রকগল্পর মূি উগেি 

বৃহত্তর ময়মনবসংহ অঞ্চগির গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নটকসই জীবনর্াত্রার মানগন্নায়গন জামািপুগর পল্লী উন্নয়ন একাগেমী প্রবতষ্ঠা করাই 

এ প্রকগল্পর মূি উগেি। 

প্রকল্প এলাকা : জামালপুর টজলার টমলানদে উপডজলাধীন ডিোো, েডররামকুল টম জা 

অনুডমাডদত নমাট প্রকল্প বরাে : ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ্ োকা  

২০২১-২২ অ মবিডর বরাে : ৪২৬৪.০০ লক্ষ্ োকা 

িলডত অ ম বিডরর জুন, ২০২২ পর্ মন্ত ব্যয় : ৩২৪০.৪৫ লক্ষ্ োকা 

জুন ২০২২ পর্ মন্ত ক্রমপুডঞ্জত ব্যয় 
: ক্রমপুবিত ব্যয়  ১৩১১৩.৯৫ িে টাকা র্া নমাট প্রাক্কবিত ব্যগয়র 

৮৪.৩০% এবং বাস্তব অগ্রেবত ৯৯.৯৭%।  

 

প্রকডল্পর মূল কম মকান্ড  

প্রকডল্পর আওতায় টমাে ৫০.১০ একর জডম অডধগ্রেে পূব মক ডবডিন্ন অডফস িবন ও আবাবসক িবন ডনম মাে করা। এিাড়া প্রডিক্ষ্ে, 

গডবষো ও প্রাডয়াডগক গডবষো টক্ষ্ত্র ডেডসডব জামালপুর একাডেমী কযাম্পাডস আরডেএ, বগুড়া’র আদডল ডবডিন্ন ইউডনে গডড় টতালা।  

 

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লেডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 জামালপুর টজলার টমলানদে উপডজলাধীন ডিোো, েডররামকুল টম জায় ৫০.১০ একর জডম অডধগ্রেে পূব মক ডবডিন্ন অডফস 

িবন ও আবাবসক িবন ডনম মােসে অন্যান্য স্থাপনাডদর ডনম মাে কাজ সম্পন্ন করা হগয়গছ।   

 কৃডষ টক্ষ্ডত্র প্রডিক্ষ্ে ও গডবষো/প্রাডয়াডগক গডবষো প্রডয়াডগর বাস্তব টক্ষ্ত্র ডেডসডব আরডেএ, বগুড়া’র আদডল ৬টি ইউবনগটর 

প্রডতষ্ঠা করা। 

 সীমানা প্রােীর, কযাম্পাগসর সংগর্াে রাস্তা বনমযাণসহ কাবরেবর প্রবেেগণর জন্য নিবনং ওয়াকযসপ ও স্কুি ভবন বনমযাণ কাজ সম্পন্ন 

করা হগয়গছ।  

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মিণািগয়র মাননীয় প্রবতমিী জনাব স্বপন ভট্টাোর্য্য, এমবপ কর্তযক 

আরবেএ, রংপুর স্থাপন েীষ যক প্রকগল্পর কার্ যক্রম পবরদে যন করগছন। 
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পর্ যগবেণ (আরডেএ, রংপুর ও জামালপুর): 

 মাননীয় প্রধানমিী’র প্রবতশ্রুত দু’টি অগ্রাবধকারমূিক প্রকল্প 'রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী' ও 'জামালপুর পল্লী উন্নয়ন 

একাডেডম' নমাট ২৯৪.৬৭ নকাটি টাকা ব্যগয় প্রবতষ্ঠার কাজ প্রায় সমাবপ্তর পগর্। র্া বতমমান সরকাডরর একটি যুগান্তকারী 

পদডক্ষ্প। এর ফডল দাডরদ্র্ডপড়ীত এসকল এলাকার দাডরদ্র্ ডবডমািনসে ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডেডজ)’ অজমডন 

ডবডিষ ভূডমকা রােডব।  

 রংপুর আরবেএ ও জামািপুর আরবেএ এর কার্ মক্রম িালুর স্বাগর্ য একাগেমী দু’টির আইডনর েসড়া মডন্ত্রপডরষদ সিায় 

নীডতগত অনুডমাদন টদয়া েডয়ডি এবং সাংগঠডনক কাঠাডমা ও িাকুরী প্রডবধানমালা অনুডমাদডনর পর্ মাডয় রডয়ডি। 
 

(৪.৩)  নসৌরেবি বনভ যর নসে পিবত ও এর বহুমুখী ব্যবহাগরর মােগম বব-স্তর কৃবষ প্রযুবি সম্প্রসারণ েীষ যক প্রাগয়াবেক 

েগবষণা প্রকল্প। 

 

নসের্ি পবরোিনায় টদডির ক্রমবধ মমান ডবদুযৎ িাডেদা ডনরসগন প্রতযন্ত অঞ্চডল নসৌরেবি ডনিমর টসি সুডবধা ও খায বনরাপত্তায় 

ফসগির উৎপাদন বৃবির িগেয ডি-স্তর কৃডষ প্রযুডি টদডির আট ডবিাডগর ৩৫টি এলাকায় সম্প্রসারডে টস রিডি ডিডিক টসডির 

মাধ্যডম ডি-স্তর কৃডষ প্রযুডি সম্প্রসারে ও এর বহুমুেী ব্যবোর িীষ মক প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প জুলাই, ২০১৭ েডত জুন, ২০২২ 

টময়াডদ বাস্তবায়নায়ন করা েডয়ডি।  

প্রকগল্পর মূি উগেি 

টস রিডি ডনিমর গিীর নলকূপ স্থাপন ও ডি-স্তর কৃডষ প্রযুডির ডবস্তার/সম্প্রসারডের মাধ্যডম ডবদুযডতর ব্যবোর কমাডনাসে একর 

প্রডত ফলন বৃডি ও টদডির ক্রমবধ মমান ডবদুযৎ ঘােডত টরাধ এবং োদ্য ডনরাপিা ডনডিত করাই এই প্রকডল্পর মূল উডেে। 

প্রকল্প এলাকা 
: টদডির আট ডবিাডগর ৩২টি টজলায় টমাে ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন 

করা েডব। 

অনুডমাডদত প্রকল্প বরাে : ৩৯৮৯.০০  লক্ষ্ োকা  

জামালপুর আরডেএ’র নমইন নেট ও প্রোসবনক ভবনসহ  বনবম যত বববভন্ন ভবন ও স্থাপনাবদ 

জামালপুর আরডেএ পডরদি মন করডিন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় ডবিাডগর মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম, এমডপ, প্রডতমন্ত্রী 

জনাব স্বপন ভট্টাোর্য্য, এমডপ, ধম ম প্রডতমন্ত্রী জনাব ফডরদুল ইসলাম 

দুলাল, স্থানীয় এমডপ ও সাডবক প্রডতমন্ত্রী জনাব ডমজমা আজম, এমডপ 

এবং আরডেএ, বগুড়ার মোপডরিালক জনাব েডলল আেমদ (অডতডরি 

সডিব)। 

জামালপুর আরডেএ পডরদি মনকালীন কযাম্পাডস বৃক্ষ্ টরাপন করডিন 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবিাডগর সডিব জনাব টমাঃ মডিউর রেমান 

এনডেডস ও আরডেএ, বগুড়ার মোপডরিালক জনাব েডলল আেমদ 

(অডতডরি সডিব)। 
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২০২১-২২ অ মবিডর বরাে : ৬১০.০০ লক্ষ্ োকা 

িলডত অ ম বিডরর জুন ২০২২ পর্ মন্ত ব্যয় : ৫৯৯.২০ লক্ষ্ োকা 

জুন ২০২২ পর্ মন্ত ক্রমপুডঞ্জত ব্যয় 
: ৩০৬৮.৬০  লক্ষ্ োকা। বাস্তব অগ্রেবত ৮৬.৬৭% এবং আবর্ যক অগ্রেবত 

৭৬.৯৩%। 

প্রকডল্পর মূল কম মকান্ড 

 টস রিডি ডনিমর গিীর নলকূপ (০.৫-১ ডকউডসক) স্থাপন; 

 আরডেএ উদ্ভাডবত মডেডল টসালার প্ল্যান্ট এবং ডি-স্তর কৃডষ প্রযুডি সম্প্রসারডের ডবডিন্ন অবকাঠাডমা স্থাপন; 

 ডি-স্তর কৃডষ প্রযুডি প্রদি মনী 

 টসডির পাডন অপিয় টরাডধ ভূ-গিমস্থ টসি নালা (বাডরে পাইপ ইবরগেেন) ও পাবন ববতরণ কাঠাগমা ততরী; 

 প্রকডল্পর পার্শ্মবতী গ্রাডম ডনরাপদ োবার পাডন সরবরাডের জন্য ওিারডেে ট্াংক ও পাডন সরবরাে টনেওয়াকম স্থাপন; এবং 

 দক্ষ্ জনিডি রূপান্তডরর জন্য ডবডিন্ন আয়বধ মনমূলক কম মকাডন্ড প্রডিক্ষ্ে প্রদান ও আরডেএ ঋে কার্ মক্রম পডরিালনা করা। 

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লেডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 োদ্য ডনরাপিা অজমন ও টসি কাডজ ডবদুযৎ সাশ্রডয় সোয়ক ডেডসডব “আরডেএ উদ্ভাডবত টস রিডি ডনিমর টসি ও ডি-স্তরডবডিি 

কৃডষ প্রযুডি” নদগের ৩৩টি নজিার ৩৫টি এিাকায় বাস্তবায়গনর িেযমাত্রার ববপরীগত জুন ২০২২ পর্ যন্ত ২৭টি এিাকায় 

সম্প্রসারণ করা হগয়গছ। ফগি প্রবতটি এিাকায় ১৫-২০ একর জবমগত নসে প্রদাগনর পাোপাবে পার্শ্মবতী গ্রাডম ডনরাপদ োবার 

পাডন সরবরাে করা েডে।  

 বাস্তবাবয়ত ২৭টি উপপ্রকল্প এলাকার ৩২৭০ সুফলডিাগী সদস্যডক বববভন্ন আয়বধ যনমূিক নর্মন- েবাবদ পশুপািন, উন্নত মৎস্য 

োষ, খামার পর্ যাগয় পাবন ব্যবস্থাপনা ইতযাবদ প্রডিক্ষ্ে প্রদান করা েডয়ডি।  

  

"গসৌরেবি বনভ যর নসে পিবত ও এর বহুমুখী ব্যবহাগরর মােগম বব-স্তর কৃবষ 

প্রযুবি প্রদে যনী" 

"প্রকল্প কার্ যক্রম পবরদে যন করগছন জনাব এস এম হাবমদুি হক, 

মহাপবরোিক (অবতবরি সবেব), আইএমইবে” 

  

উপ-প্রকল্প এিাকার সুফিগভােীগদর সাগর্ উগঠান জবঠক করগছন আরবেএ, 

বগুড়া’র মহাপবরোিক ও অবতবরি সবেব জনাব খবিি আহমদ 

উপ-প্রকল্প এিাকা পবরদে যন করগছন জনাব নমাোঃ রাবেদুি ইসিাম, 

অবতবরি সবেব 
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(৪.৪) কুডড়গ্রাম ও জামালপুর টজলার প্রাডন্তক জনডগাষ্ঠীর দাডরদ্র্য হ্রাসকরে (১ম সংডিাডধত) িীষ মক প্রকল্প 

২০১১ সাডলর সব মডিষ আদমশুমাডরডত টদো র্ায় বাংলাডদডির সাডব মক দাডরডদ্র্যর টপ্রক্ষ্াপডে কুডড়গ্রাম ও জামালপুর টজলা দু’টিডত 

েতদডরদ্র্ জনডগাষ্ঠীর উপডস্থডত অডনক টবডি। ডবষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃডিডগািডর আসডল ডতডন অডত দ্রুত উডল্লডেত টজলা দু’টির 

দাডরডদ্র্যর োর কডমডয় আনার লডক্ষ্য প্রডয়াজনীয় পদডক্ষ্প গ্রেডের ডনডদ মিনা প্রদান কডরন। টস টমাতাডবক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, 

বগুড়া ২০১৬ সাডল টজলা দু’টির দাডরদ্র্য হ্রাসকরডের সম্ভাব্যতা সমীক্ষ্া সম্পাদন কডরন এবং সমীক্ষ্ার ফলাফডলর ডিডিডত 

সরকাডরর বাডষ মক উন্নয়ন কম মসূডির আওতায় জুলাই ২০১৮ েডত জুন ২০২১ টময়াডদ আডলািয প্রকল্পটি গ্রেে কডর। পরবতীডত এটির 

টময়াদ জুন ২০২২ পর্ মন্ত বৃডি করা েয়। 

প্রকডল্পর উডেে 

প্রকডল্পর মূল উডেে েডলা েতদডরদ্র্ ও প্রাডন্তক জনডগাষ্ঠীর দাডরদ্র্য ডবডমািডনর মাধ্যডম সমাডজর মূল টরাতধারায় সম্পৃি করা। 

আমার বাডড় আমার োমার প্রকল্প ও ির জীডবকায়ন কম মসূডি (ডসএলডপ)-এর আডলাডক সমাডজর ডপডিডয় পড়া জনডগাষ্ঠীডক দাডরদ্র্য 

ট ডক উন্নীত করার মাধ্যডম প্রকল্পটি সরকাডরর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অজমডন সোয়ক ভূডমকা পালন করডব।  

 

প্রকল্প এলাকা 
: কুডড়গ্রাম টজলার নাডগর্শ্রী, রাজারোে, উডলপুর ও ডিলমারী উপডজলা এবং জামালপুর 

টজলার টদওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, টমলান্দে ও মাদারগঞ্জ উপডজলা 

অনুডমাডদত (২য় সংগোবধত) প্রকল্প 

বরাে 

: ১৬২৪০.৬১ লক্ষ্ োকা  

২০২১-২২ অ মবিডর বরাে : ৫৯৩৮ লক্ষ্ োকা 

িলডত অ ম বিডরর জুন/২২ পর্ মন্ত ব্যয় : ৫২১৫.৭৪ লক্ষ্ োকা 

জুন ২০২২ পর্ মন্ত ক্রমপুডঞ্জত ব্যয় : ১০২৫৯.১০ লক্ষ্ োকা। বাস্তব অগ্রেবত ৬৫.০০ % এবংআবর্ যক অগ্রেবত ৬৩.১৭ % 

 

প্রকডল্পর মূল কার্ মাবডল 

 সম্পদ েস্তান্তর কার্ মক্রডমর আওতায় ৮টি উপডজলার ১৮,৭৬১ েতদডরদ্র্ পডরবাডরর মাডে গবাডদ পশু (গরু) ডবতরে; 

 কৃডত্রম প্রজনডনর জন্য ১০টি উন্নত জাডতর বুল/গাডি সংগ্রে; 

 ৮টি উপডজলায় কৃডষ পণ্য প্রডক্রয়াজাতকরে ও বাজারজাতকরে টকডের জন্য ৪.০ একর ভূডম অডধগ্রেে করা; 

“নসৌর েবি বনভ যর নসে প্রকগল্পর মােগম স্থাবপত নিকূগপর পাবন নসগের পাোপাবে গৃহস্থািী কাগজ ব্যবহার” 
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 আেটি কৃডষপণ্য প্রডক্রয়াজাত ও সংরক্ষ্ে টকে (িাল ও আো ডমল, মধু প্রডক্রয়া, ডিডলং প্ল্যান্ট, ডিডজং এযান্ড টরডিজাডরের 

ইউডনে) স্থাপন; 

 ১৬ টি মৎস্য োমার স্থাপন এবং ৮টি উপডজলার ৬৪০ জন সুফলডিাগীডক মৎস্য িাষ উন্নয়ডন সেডর্াডগতা; 

 স্থানীয় পর্ মাডয় লাইিস্টক এবং ডফসাডরজ সাডি মস টপ্রািাইোর সৃডি; 

 প্রকল্প এলাকায় উডদ্যািা উন্নয়ডনর লডক্ষ্য ১৯,৫৭০ জন সুফলডিাগীডক ডবডিন্ন আয়বধ মনমূলক কম মকাডন্ডর উপর প্রডিক্ষ্ে 

প্রদান; এবং 

 প্রডতটি প্রকল্প এলাকায় ৩০-৫০ জন সুফলডিাগী ডনডয় একটি কডর গ্রুপ ততডর।   

 

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লেডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 সম্পি হস্তোন্তর  ো েক্রর্মর আওতোয় ৮টি উপর্জলোর ১৮,৭৬১ জন হত িশরর্ের মোর্ে েবোশি পশু (েরু) শবতরর্ণর শবপরীর্ত 

এ প েন্ত ১৮,০৯৫ জকনর মোর্ে ১৮,০৯৫ টি েরু শবরতণ  রো হর্য়র্ে। 

 সুফলর্িোেীর্ির প্রশশক্ষণ প্রিোর্নর লক্ষযমোত্রো 1৯,৫৭০ জর্নর শবপরীর্ত 12,965 জনর্  প্রশশক্ষণ প্রিোন  রো হর্য়র্ে।  

 84টি ইউশনয়র্ন সুফলর্িোেী শনব েোচর্নর লক্ষযমোত্রোর শবপরীর্ত 64টি  ইউশনয়ন চূড়োন্তিোর্ব শনব েোচন  রো হর্য়র্ে। 

 আটটি কৃশষপণ্য প্রশক্রয়োজোত রণ ও বোজোরজোত রণ ক র্দ্রেরর জ্য  প্রশত উপর্জলোয় ৫০ শত   র্র ভূশম অশধগ্রহণ  োজ 

সম্পন্ন  র্র শনম েোণ  োজ চলমোন রর্য়র্ে।  

 ১৬টি মৎস্য খোমোর স্থোপন এবং ৮টি উপর্জলোর ৬৪০ জন সুফলর্িোেীর্  মৎস্য চোষ উন্নয়র্ন সহর্ োশেতো প্রিোন 

চলমোন রর্য়র্ে। 

 স্থোনীয় প েোর্য় ১৬৮ জন লোইিস্ট  সোশি েস কপ্রোিোইিোর এবং ১৬ জন শফসোশরজ সোশি েস কপ্রোিোইিোর ততরী চলমোন রর্য়র্ে। 

 প্রশতটি প্র ল্প এলো োয় ৩০-৫০ জন সুফলর্িোেী শনর্য় এ টি  র্র গ্রুপ ততশর চলমোন রর্য়র্ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্র র্ল্পর আওতোয় সম্পি হস্তোন্তর  ো েক্রর্মর অংশ শহর্সর্ব সুফলর্িোেীর্ির মোর্ে েরু শবরতণ  রর্েন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তররর সারেক 

এসডিডি ডেষয়ক প্রধান সমন্বয়ক িনাে আবুল কালাম আিাদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমোয় ডেভারের সডিে িনাে মমাোঃ মরিাউল আহসান 

এেং আরডিএ, েগুড়ার মহাপডরিালক িনাে খডলল আহমদ (অডিডরক্ত সডিে)। 
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   এবপএম নসন্টাগরর অবকাঠাগমা বনম যাণ কাজ পশরিশ েন  র্রন পল্লী উন্নয়ন ও সমবোয় শবিোর্ের সশচব জনোব কমোঃ মশশউর 

রহমোন, এনশিশস। 

কুবড়গ্রাম নজিার নাগেশ্বরী আসগনর মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নমাোঃ আসিাম সওদাের প্রকগল্পর উপকারগভােীগদর  

মাগে েরু ববতরণ করগছন। 

 

এবপএম নসন্টার এর েরমান অবকাঠাগমা বনম যাণ কাজ 
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(৪.৫) গ্রামীে জনডগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুডনক নাগডরক সুডর্াগ-সুডবধা সম্বডলত সমবায়ডিডিক বহুতল িবন 

ডবডিি ‘পল্লী জনপদ’ ডনম মাে িীষ মক প্রাডয়াডগক গডবষো (১ম সংডিাডধত) প্রকল্প  

কৃডষ জডম অপিয় টরাধ ও পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা ডনডিতকরডে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া “গ্রামীে 

জনডগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুডনক নাগডরক সুডর্াগ-সুডবধা সম্বডলত সমবায়ডিডিক বহুতল িবন ডবডিি ‘পল্লী জনপদ’ 

ডনম মাে” সংক্রান্ত প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্পটি টমাে ৩৬২,৯৮.০০ লক্ষ্ টাকা ব্যডয় টদডির সাত ডবিাডগর ০৭টি এলাকায় 

বাস্তবায়ডনর জন্য অনুডমাদন টদয়া েয়। ডকন্তু ডনধ মাডরত সমডয়র মডধ্য পডরকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব না েওয়ায় 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডনডদ মিনা টমাতাডবক শুধুমাত্র ৩টি ববভাগে (রংপুর, রাজিােী ও ঢাকা) দ্রুত বাস্তবায়ডনর ডনডদ মিনা প্রদান 

কডরন। টস টমাতাডবক প্রকল্পটি সংডিাধন পূব মক জুলাই, ২০১৪ েডত জুন, ২০২২ টময়াডদ সংগোবধত টমাে ২১৪,১৯.৭২ লক্ষ্ 

োকা ব্যডয় রংপুর, বগুড়া ও টগাপালগঞ্জ টজলায় বাস্তবাডয়ত েডে।  

প্রকডল্পর মূল উডেে  

গ্রামীে জনডগাষ্ঠীর উন্নত আবাসন ডনডিতকরডের মাধ্যডম কৃডষ জডম অপিয়ডরাধ, োদ্য ডনরাপিা ডনডিতকরে এবং জীবনমাডনর উন্নয়ন 

করাই প্রকডল্পর মূল উডেে। 

প্রকল্প এলাকা : রংপুর, রাজিােী ও ঢাকা ডবিাডগ একটি কডর টমাে ০৩টি এলাকায় পাইলে আকাডর 

প্রকল্প বাস্তবাডয়ত েডে। 

২০২১-২২ অ মবিডর বরাে : ৫৫০০.০০ লক্ষ্ োকা ।  

িলডত অ ম বিডরর জুন/২২ পর্ মন্ত ব্যয় : ৩১৩৯.৪১ লক্ষ্ োকা ।  

জুন ২০২২ পর্ মন্ত ক্রমপুডঞ্জত ব্যয় : ১৭১৭২.০৫ লক্ষ্ োকা। আড মক অগ্রগডত- ৮০.১৬%; বাস্তব অগ্রগডত-  ৯৯.০৮%  

 

প্রকডল্পর প্রধান প্রধান কার্ মক্রমসমূে 

 ৩টি এিাকায় বহুতি (৪র্ য তিা) বববেষ্ট পল্লী জনপদ িবন ডনম মাে; 

 টস র প্যাডনল স্থাপডনর মাধ্যডম ডবকল্প ডবদুযৎ উৎপাদন; 

 সুফলডিাগীডদর জন্য ডবডিন্ন আয়বধ মনমূলক প্রডিক্ষ্ে পডরিালনা; এবং 

 উডদ্যািা উন্নয়ডন প্রডিক্ষ্ে ডনিমর আরডেএ ঋে কার্ মক্রম পডরিালনা। 

 

প্রকডল্পর উডল্লেডর্াগ্য অগ্রগডতঃ 

 পল্লী জনপদ প্রকডল্পর আওতায় প্রার্বমক পর্ যাগয় রংপুর, রাজোহী ও ঢাকা ববভাগের ৩টি এিাকায় বহুতি বববেষ্ট পল্লী 

জনপদ িবন ডনডম মত েডে। নর্খাগন প্রবতটি ভবগন োর কযাটােবরর ফ্ল্যাগট ২৭২টি পবরবার বনরাপগদ বসবাগসর সুগর্াে পাগব। 

ফগি কৃবষ জবমর অপেয় নরাধ ও সমবায় বভবত্তক কবমউবনটির মােগম পল্লী এিাকায় েহগরর সুগর্াে-সুববধা সৃবষ্ট হগব।   

  রংপুর ববভাগের রংপুর নজিার নকাতয়ািী র্ানার বসটি কগপ যাগরেনর্ভি বনয়ামত ও ধাপ নমৌজায় পল্লী জনপদ ভবন বনম যাণ 

সম্পন্ন কগর ফ্ল্াট গ্রহীতাগদর হস্তান্তর করা হগয়গছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
প্রস্তাবিত পল্লী জনপদ ভিননর বি-মাবিক বভউ 
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১৬ জুন ২০২২ শি. তোশরর্খ মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী কশখ হোশসনো শিশিও  নফোর্রন্স এর মোধ্যর্ম রংপুর শবিোর্ের পল্লী জনপি িবন শুভ উর্বোধন 

 র্র ফ্লোট গ্রহীতোর্ির মোর্ে চোশব হস্তোন্তর  র্রন। 

 

 ঢাকা ববভাগের নোপািেি সদগরর হবরদাসপুর নমৌজায় আড়পাড়া ও হবরদাসপুর এবং রাজোহী ববভাগের বগুড়া নজিার 

োজাহানপুর উপগজিার জামািপুর নমৌজায় পল্লী জনপদ ভবন বনম যাণ কাজ েিমান।  

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাডধকারমূলক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ডনর মাধ্যডম সরকাডরর ডনব মািনী ইিডতোর ২০১৮: আমার গ্রাম-

আমার িের: প্রডতটি গ্রাডম আধুডনক নগডরক সুডবধা সম্প্রসারডে সোয়ক ভূডমকা রােডি। 
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(৪.৬)    টমডকং মাডকমেস ওয়াকম ফর দ্যা িরস (M4C-২য় পর্ যায়) প্রকল্প  

টমডকং মাডকমেস ওয়াকম ফর ডদ িরস (এমডফারডস)-২য় পর্ মায় িীষ মক প্রকল্পটি সুইস এডজডন্স ফর টেডিলপডমন্ট এন্ড টকাঅপাডরিন 

(SDC) এবং বাংলাডদি সরকাডরর অ মায়ডন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া এবং সুইসকন্টযাট বাংলাডদি কতৃমক 

জানুয়াডর, ২০২১ ট ডক ডেডসম্বর, ২০২৪ টময়াডদ বাস্তবাডয়ত েডে। প্রকল্পটি কৃষকডদর ধান, ভুট্টা, পাে, মডরি, ডিনাবাদাম, ডিঁয়াজ, 

সডরষা, িাকসবডজ িাষ, ছােি ও নদেী মুরবে পািন, গরু টমাোতাজাকরে এবং এর গুেগত মান উন্নয়ডনর লডক্ষ্য কাজ কডরডি। 

পািাপাডি ন্যায্যমূল্য ডনডিতকরডে উৎপাডদত পণ্য বাজারজাতকরে। এিাড়াও প্রকডল্পর সোয়তায় স্থানীয় ঋে প্রদানকারী 

সংস্থাগুডলার মাধ্যডম কৃষকডদরডক সেজ িডতম টম সুমী কৃডষ ও উডদ্যািা ঋে প্রদান কডরডি। ফলশ্রুডতডত িরাঞ্চডলর সুডবধা বডঞ্চত 

কৃষকডদর আড মক লাডির জন্য টেকসই কার্ মক্রম পডরিালনা ও বাস্তবায়ন ডনডিত েডয়ডি। অন্যডদডক িডরর নারীডদর দক্ষ্তা ও আয় 

বৃডির জন্য ডবডিন্ন আধুডনক কৃডষ প্রযুডির সাড  সম্পৃি করার কাজ প্রকডল্পর মাধ্যডম অব্যােত রডয়ডি। 

প্রকল্প এলাকা : বাংলাডদডির টমাে ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুডড়গ্রাম, লালমডনরোে, রংপুর, জামালপুর 

এবং েরীয়তপুর) টজলা। 

অনুডমাডদত প্রকল্প বরাে : ৫,৯৮৬.০০  লক্ষ্ োকা (প্রকল্প সাোয্য- ৪,৫১০.০০ লক্ষ্; ডজওডব-১,৪৭৬.০০ লক্ষ্)। 

২০২১-২২ অ মবিডর বরাে : ২,৩২২.০০  লক্ষ্ োকা (প্রকল্প সাোয্য- ১,৯২৫.০০ লক্ষ্; ডজওডব-৩৯৭.০০ লক্ষ্)। 

িলডত অ ম বিডরর জুন ২০২২ পর্ মন্ত ব্যয় : ২,১০৬.৬০ লক্ষ্ োকা (প্রকল্প সাোয্য- ১,৭৩৮.৯২ লক্ষ্; ডজওডব-৩৬৭.৬৮ লক্ষ্)। 

জুন, ২০২২ পর্ মন্ত ক্রমপুডঞ্জত ব্যয় : ২,১০৬.৬০ লক্ষ্ োকা (প্রকল্প সাোয্য- ১,৭৩৮.৯২ লক্ষ্; ডজওডব-৩৬৭.৬৮ লক্ষ্)। 

প্রকগল্পর মূল লক্ষ্য  

বাংলাডদডির টমাে ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুডড়গ্রাম, লালমডনরোে, রংপুর, জামালপুর এবং েরীয়তপুর) টজলার কমপগে ৭৯,০০০ ের 

পবরবারগক (মবহিা, পুরুষ এবং বেশুগদর সমন্বগয়) উপকৃত করা এবং তাগদর অডতডরি আয় ১৪.৫ বমবিয়ন CHF (Swiss 

Franc/currency of Switzerland) বৃবি করাই প্রকডল্পর মূল লক্ষ্য। 

প্রকগল্পর মূল উগেি  

(ক) প্রকল্প এলাকার েরগুবিগত জাতীয় পর্ যাগয়র নবসরকাডর কৃবষ-ব্যবসা ননটওয়াডকমর সম্প্রসারগণর মােগম কৃবষপগণ্যর 

উৎপাদনেীিতা ও গুণেত মান বৃবি করা (েস্য, প্রাবণসম্পদ খাত) র্াগত কগর ের পবরবাগরর আয় বৃবি ঘগট এবং 

কম যসংস্থাগনর পবরগবে সৃবষ্ট হয়। 

(ে) স্থানীয় ব্যবসার প্রসার ঘটাগনার জন্য উদ্ভাবনী ব্যবস্থা ননয়া এবং এই স্থানীয় ব্যবসায়ীগদর আঞ্চডলক ও জাতীয় পর্ মাডয়র িযালু 

নেইগন সম্পৃি করা নর্ন তারা সবসময় ের পবরবারগদর সাগর্ ব্যবসায়ীক সম্পকয বজায় রাখগত পাগর। 

(ে) অবকাঠাগমা খাগত সরকাবর বববনগয়াে সুসংহত করার লডক্ষ্য সরকাবর প্রবতষ্ঠান ও সরকাবর-নবসরকাবর অংেীদারীগত্বর নভতগর 

বাজার ব্যাবস্থা উন্নয়ন এযাডপ্রাি এর কযবপটািাইগজেন ও সংস্থাপন ঘটাগনা। 

প্রকগল্পর মূি কার্ যক্রম 

েরাঞ্চগি একটি কার্ যকরী বাজার ব্যবস্থা ও পডরডবিবান্ধব টেকসই কৃডষ ব্যবস্থা েগড় নতািার জন্য এমগফারবস এর ইন্টারগভনেন 

গুগিাগক মূিত ০৪ ভাগে ভাে করা হগয়গছ। এগুডলা েলঃ 

(ক) ির অঞ্চডল িাডলা মাডনর কৃডষ উপকরে, কৃডষপডণ্যর বাজার ব্যবস্থা ততডর করা;  

(ে) কৃডষ ঋডের সুডর্াগ সৃডি করা;  

(গ) ির অঞ্চডল নত্যন নত্যন উদ্ভাবনী ব্যবসা সৃডি করা ও নত্যন উডদ্যািা ততডর করা; এবং  

(ঘ) অবকাঠাডমা োডত সরকাডর ডবডনডয়াগ সুসংেত করার লডক্ষ্য সরকাডর প্রডতষ্ঠান ও সরকাডর-টবসরকাডর অংিীিাডরডের 

ডিডিডত বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘোডনা। 
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প্রকগল্পর উডল্লেডর্াগ্য বাস্তব অগ্রগডত  

(ক) প্রকগল্পর আওতায় বববভন্ন সরকাডর ও নবসরকাডর প্রবতষ্ঠান ও নসক্টরগক প্রকগল্পর কার্ যক্রগম সহগর্াবেতার অনুগরাধ জাবনগয় 

ইগতামগে মহাপবরোিক মগহাদয় কতৃমক স্বাক্ষ্ডরত পত্র নপ্ররণ করা েডয়ডি।  

(ে) “নমবকং মাগকযটস ওয়াকয ফর বদ েরস (এমডফারডস)-২য় পর্ যায়” িীষ মক প্রকগল্পর পরামি মমূলক কম মিালা গত ০৪-০৬ জুলাই, 

২০২১ টময়াডদ অনুডষ্ঠত েডয়ডি এবং এমডফারডস-ডসডেআরডস’র জন্য ০৪ (িার) বিডরর কম মপডরকল্পনা প্রেয়ন করা েডয়ডি। 

(গ) ন্যািনাল ির এলাইন্স এর সাড  এমডফারডস-২য় পর্ যায় িীষ মক প্রকগল্পর আওতায় ির উন্নয়ন ডবষয়ক কন্সালডেিন সিা 

বাস্তবায়ন করা েডয়ডি।  

(ঘ) ‘আমার গ্রাম আমার িের’ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দডলর সাড  আডলািনাডন্ত এমডফারডস-২য় পর্ যায় িীষ মক প্রকগল্পর আওতায় 

গাইবান্ধা টজলার ির এলাকায় ০১টি গ্রামডক সম্পৃি করা েডয়ডি।  

(ঙ) প্রকগল্পর আওতায় ০৬ নজিায় (রংপুর, োইবান্ধা, কুবড়গ্রাম, িািমবনরহাট, জামািপুর ও েরীয়তপুর) ০৬টি “প্রকল্প 

অববহতকরণ কম যোিা” সম্পন্ন করা হগয়গছ।  

(ে) প্রকগল্পর আওতায় ৬০ জনগক নাস যাবর ব্যবস্থাপনা ববষয়ক উগযািা প্রবেেণ নকাস য সমাপনাগন্ত প্রবেেণার্ী কর্তযক ৬০টি 

নাস যাবর স্থাপন করা হগয়গছ। নর্খাগন বববভন্ন মানসম্পন্ন োরা উৎপাদগনর পাোপাবে সীেবিং ব্যবসা কার্ যক্রম েিমান রগয়গছ।  

(ছ)  প্রকগল্পর আওতায় ০৪টি নজিায় (রংপুর, োইবান্ধা, কুবড়গ্রাম ও জামািপুর) মগেি আকাগর নসৌরববদুযৎ োবিত নিকূপ স্থাপন 

কার্ যক্রম িলমান রগয়গছ।  

(জ) প্রকগল্পর আওতায় ০৬টি নজিার ের এিাকায় নো-খ্যাগযর োবহদা পূরগণ পাকচুন ঘাগসর প্রদে যনী স্থাপন, টনে োউডজর মাধ্যডম 

ডনরাপদ সবডজ উৎপাদন প্রদি মনী এবং ির উপডর্াগী ফসল (তরমুজ, বাদাম, ডমডি কুমড়া) উৎপাদন প্রদি মনী স্থাপন কার্ মক্রম 

িলমান রডয়ডি।  

(ে) ের এিাকায় উৎপাবদত ফসি সংরেগণর জন্য ০৫টি টজলায় (গাইবান্ধা-০২টি, রংপুর-০১টি, লালমডনরোে-০১টি, কুডড়গ্রাম-

০১টি ও জামালপুর-০১টি) ০৬টি নপাগট যবি নটাগরজ বনম যাগণর কার্ যক্রম েিমান রগয়গছ। 

(ঞ) প্রকগল্পর আওতায় এক মাস ব্যাপী “হস্তবেল্প এবং নসিাই ববষয়ক উগযািা প্রবেেণ” নকাস য সমাপনাগন্ত ৩০ জন উগযািা 

নারীগক প্রবেেণ পরবতী প্রকল্প নর্গক ৩০টি নসিাই নমবেন ববতরণ করা হগয়গছ। ের এিাকার প্রবেবেত মবহিা বভন্ন বভন্ন 

েগর নটইিাবরং ব্যবসা শুরু কগরগছ।   

(ট) প্রকগল্পর আওতায় ০১ মাস ব্যাপী “কৃবত্রম প্রজনন নটকবনবেয়ান ববষয়ক প্রবেেণ” নকাস য সম্পন্ন করা েডয়ডি। নকাস য 

সমাপনাগন্ত ৩০ জন উগযািা নটকবনবেয়ানগক সীগমন সংরেগণর জন্য নাইগিাগজন কযান প্রদান করা েডয়ডি।    

(ঠ) কৃডষ বনায়ডনর মাধ্যডম ির এলাকার বসবাসরত মানুডষর জীবনমান ও পডরডবি উন্নয়ন িীষ মক প্রাডয়াডগক গডবষো কার্ক্রমম 

িলমান রডয়ডি।  

(ে) প্রকডল্পর আওতায় ০৬টি টজলায় ০৬টি প্রারডম্ভক কম মিালা এবং ০৩টি মাঠ ডদবস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা েডয়ডি। 

(ঢ) কুডড়গ্রাম টজলার ডিলমারী উপডজলার বজরাডদয়ার োতা িডর টজলা প্রিাসন, কুডড়গ্রাম-এর সোয়তায় ০১ একর জায়গায় 

M4C হাট স্থাপন কার্ মক্রম িলমান রডয়ডি।  

কার্ মক্রম অগ্রগডত 

সিা  

বাডষ মক কম মপডরকল্পনা সিা ০১টি সম্পন্ন েডয়ডি 
প্রকল্প ডরডিউ কডমটি কতৃমক ডরডিউ সিা ০২টি সম্পন্ন েডয়ডি  

প্রকল্প বাস্তবায়ন কডমটি (ডপআইডস) সিা ০৪টি সম্পন্ন েডয়ডি  

প্রকল্প ডস্টয়াডরং কডমটি (ডপএসডস) সিা ০২টি সম্পন্ন েডয়ডি  

উডদ্যািা প্রডিক্ষ্ে  

গািী পালন এবং গরু টমাোতাজাকরে প্রডিক্ষ্ে ০২ ব্যাি সম্পন্ন েডয়ডি 

নাস যারী ব্যবস্থাপনা ববষয়ক উগযািা প্রবেেণ ০২ ব্যাি সম্পন্ন েডয়ডি 

েস্তডিল্প ও টসলাই ডবষয়ক প্রডিক্ষ্ে ০১ ব্যাি সম্পন্ন েডয়ডি 

কৃডত্রম প্রজনন ডবষয়ক প্রডিক্ষ্ে ০১ ব্যাি সম্পন্ন েডয়ডি 

ির উপডর্াগী ফসল উৎপাদন ডবষয়ক প্রডিক্ষ্ে ০২ ব্যাি সম্পন্ন েডয়ডি 

ের উপগর্ােী প্রযুবি বাস্তবায়ন ববষয়ক প্রবেেণ ০৩ ব্যাি সম্পন্ন েডয়ডি 

ডবজডনস টু ডবজডনস টনেওয়াকম ডবষয়ক প্রডিক্ষ্ে ০১ ব্যাি সম্পন্ন েডয়ডি 

বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ডবষয়ক প্রডিক্ষ্ে ০২ ব্যাি সম্পন্ন েডয়ডি 
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প্রকগল্পর বববভন্ন কার্ যক্রগমর বস্থর বেত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবিাডগর সডিব মডোদয় রংপুর ও কুডড়গ্রাম টজলার প্রকল্প এলাকা পডরদি মন করডিন। 

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া’র মোপডরিালক রংপুর, কুডড়গ্রাম ও গাইবান্ধা টজলার প্রকল্প এলাকা পডরদি মন করডিন। 

সুইস এম্বাডসের রংপুর ও গাইবান্ধা নজিার বববভন্ন ির পডরদি মন করডিন। 

েস্তডিল্প ও টসলাই প্রডিক্ষ্ে টিডষ ৩০ জন মডেলা প্রডিক্ষ্ো ীডদর মাডে ৩০টি টসলাই টমডিন এবং কৃডত্রম প্রজনন 

টেকডনডিয়ান প্রডিক্ষ্ে টিডষ ৩০ জনডক সীডমন সংরক্ষ্ডের জন্য নাইডরাডজন কযান (এআই গানসে) ববতরণ করা হয় 

প্রডিক্ষ্ে পরবতী গাইবান্ধায় টবে পিডতডত গ্রীষ্মকািীন মবরে, ফুিকবপ ও নবগুগনর োরা উৎপাদন এবং জামালপুডর 

টসাডেল রানা’র নাস মারী প্রডতষ্ঠাকরে। 
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(৪.৭)    “নেখ জহুরুি হক পল্লী উন্নয়ন একাগেবম, র্গোর প্রবতষ্ঠাকরণ” েীষ যক প্রকল্প 

অষ্টম পঞ্চবাবষ যক পবরকল্পনায় র্গোর নজিায় একটি একাগেবম প্রবতষ্ঠার বনগদ যেনার আগিাগক প্রকল্প এিাকার গ্রামীণ 

জনডগাষ্ঠীর দেতা উন্নয়গনর জন্য প্রগয়াজনীয় প্রবেেণ প্রদান, পর্ যাপ্ত কম যসংস্থান সৃবষ্ট এবং বেমাতা টিে 

ফডজলাত্যনডনসার ডপতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টিে োডসনা’র ডপতামে টিে জহুরুল েক র্ডিাডর িাকডরকালীন সমডয় 

এ অঞ্চডলর ডিক্ষ্া প্রসাডর অদম্য প্রয়াস িাডলডয় টগডিন। মৃত্যযর পর তাঁডক র্ডিাডর সমাডেত করা েডয়ডি। টিে জহুরুল 

েডকর এ উডদ্যাডগর প্রডত সম্মান জানাডনার লডক্ষ্য র্ডিাডরর মডনরামপুর উপডজলার ঠঁডে কামালপুর ও মািনা টম জায় 

৫০ (পঞ্চাি) একর ভূডমডত িার বির টময়াডদ (০১ জুিাই ২০২২ েডত ৩০ জুন ২০২৬ পর্ মন্ত) টমাে ১৯৮.৯৫ টকাটি োকা 

ব্যডয় “নেখ জহুরুি হক পল্লী উন্নয়ন একাগেবম, র্গোর প্রবতষ্ঠাকরণ” েীষ যক প্রকল্পটি আরবেএ, বগুড়া কর্তযক বাস্তবায়গনর 

জন্য েত ১০/৫/২০২২ তাবরগখ একগনক সভায় অনুগমাদন নদয়া হয়।   

প্রকগল্পর আওতায় উগল্লখগর্াগ্য কার্ যক্রমগুগিা বনেরুপোঃ  

 প্রিাসডনক কাম অনুষদ িবন (১০ তলা) িবন। 

 কযাডফডেডরয়াসে ডবডনাদন টকে ও টগস্ট োউজ (৬ তলা) িবন। 

 পুরুষ টোডস্টল (৬ তলা) িবন। 

 মডেলা টোডস্টল (৩ তলা) িবন। 

 টেকডনকযাল এবং টজনাডরল স্কুল ও কডলজ িবন (২ তলা) িবন। 

 ডেডজ বাংডলা (ডুডপ্ল্ক্স) িবন। 

 ফযাকাডি টকায়াে মার (৩ তলা) ও স্টাফ টকায়াে মার (৩ তলা)। 

 টমডেকযাল টসন্টার (২ তলা) িবন। 

 আরবেএ, বগুড়ার আদগি ৬টি ফাম য ইউডনে (ফসল, টেইডর, টপাডল্ট্র, মৎস্য, টিসুয কালিার এবং ফুল 

গডবষো/নাস মারী) প্রডতষ্ঠার  

 সীমানা প্রািীর, টগইে, গাে ম টসে, কডরডোর, মসডজদ, রাস্তা ও টরডনজ ডসডস্টম ইতযাডদ ডনম মাে।  

 

(৫.০)  এডেডপ বডে মভূত প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প 

(৫.১) ক্ষুদ্র্ পডরসডর কৃডষপণ্য ব্যবসা ও িযালু টিইন উন্নয়ডনর মাধ্যডম সাকম অঞ্চডলর ক্ষুদ্র্ কৃষডকর জীবন মান উন্নয়ন িীষ মক 

প্রকল্প। 

বাংলাডদডি অডনক ফলমূল িাকসবডজ উৎপাদন েডলও সঠিক প্রডক্রয়াজাতকরে ও বাজারজাতকরডের অিাডব তা পুডরাপুডর 

অ মনীডতডত অবদান রােডত পারডি না। তািাড়াও প্রায় অডধকাংি কৃডষজাত পন্য উৎপাডদত পণ্য সময়ডিডিক েওয়ায় সারাবির 

এসব পডণ্যর টর্াগান টদওয়া সম্ভব েডে না। ফডল এ ধরডনর পণ্যসংরক্ষ্ে আবেক েডয় উডঠডি। ডবডিষ কডর কাঁঠাল, কলা ও 

েডমডো উৎপাদন টর্িাডব টবডড়ডি টসিাডব টদডি এসব ফসডলর ন্যায্য মূল্য ডনডিত করা সম্ভব েয় নাই বরং েডলও তা সীডমত 

আকাডর িলমান রডয়ডি। উির বডে ডবডিষ কডর বগুড়া ও ঢাকার কািাকাডি গাজীপুর এসব ফসডলর িাষাবাদ েডলও ক্ষুদ্র্ ও প্রাডন্তক 

কৃষক ন্যায্য মূল্য ডনডিতকরডের ডনডমি সাকম টেডিলপডমন্ট ফান্ড, ভুোন সাকমভূি আেটি টদডির এই প্রকল্প গ্রেে কডরডি এবং 

বাংলাডদডির পডক্ষ্ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তা বাস্তবায়ন করডি। প্রকডল্পর টময়াদ অডটাবর, ২০১৮ েডত অডটাবর, ২০২২ 

পর্ মন্ত এবং প্রকল্পটির টমাে অ মায়ন ইউএস েলার ২১২,০৫৪.০০ র্ার  মডধ্য এসডেএফ গ্রান্ট ইউএস েলার ১৮৪,৩১৪.০০ এবং ইন-

কাইন্ড ফান্ড ডেডসডব ইউএস েলার ২৭,৭৪০.০০ সেডর্াডগতা ডদডে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া। 

প্রকল্প এলাকা 

(১) বগুড়া টজলার টিরপুর উপডজলার কালডিমাটি, রামনগর ও কানুপুর এবং বগুড়া টজলার িাোজাোনপুর উপডজলা আমরুল গ্রাম। 

(২) গাজীপুর টজলার কাপাডসয়া উপডজলার পাবুর, ধরপাড়া, ধডলসূতা িাঁনদুন ও টবপাডর বাডড় গ্রাম।  

প্রকডল্পর উডেে ও লক্ষ্য  

প্রকডল্পর মূল লক্ষ্য ডনব মাডিত প্রকল্প এলাকায় টিাে টিাে প্রডসডসং প্ল্াডন্টর ও টমডিনাডরডজর উৎপাডদত পডন্যর দ্রুত প্রডক্রয়াজাতকরে, 

সংরক্ষ্ে ও উন্নত বাজারজাতকরডের ব্যবস্থা গ্রেে।  
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প্রকডল্পর মূল কমমকান্ড 

 প্রকডল্পর আওতায় ২টি প্রকল্প এলাকায় মাোডর আকাডরর কৃডষ পণ্য প্রডসডসং, ডপ্রজারডিিন ও বাজারজাতকরে ইউডনে 

গডড় টতালা। 

 ডনব মাডিত ১০০ জন সুফলডিাগী সদস্যডদর ০৪টি গ্রুডপ ডবিি কডর ২৫ জডনর একটি কডর টমাে ৪টি কৃষক উৎপাদনকারী 

দল গঠন। 

 প্রডতটি গ্রুপ প্রকডল্পর কম মকাডন্ডর সাড  ০২ বির যুি  াকডব এবং আয়বধ মনমূলক কম মকাডন্ডর উপর প্রডিক্ষ্ে গ্রেে কডর 

প্রকডল্পর উডেে ও লক্ষ্য অজমডন ভূডমকা রােডব। 

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লেডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 প্রকডল্পর আওতায় গাজীপুর উপ-প্রকল্প এলাকায় একটি এবং বগুড়ার আরডেএর এডপএম টসন্টাডরর পাডর্শ্ম একটি কৃডষ পণ্য 

প্রডসডসং ও ডপ্রজারডিিন ইউডনে গডড় টতালা েডয়ডি। 

  

৬ জুন, ২০২২ ক্ষুদ্র্ পডরসডর কৃডষপণ্য ব্যবসা ও িযালু টিইন উন্নয়ডনর 

মাধ্যডম সাকম অঞ্চডলর ক্ষুদ্র্ কৃষডকর জীবনমান উন্নয়ন িীষ মক প্রকডল্পর 

উৎপাডদত পণ্য ও সুফলডিাগীডদর সাড  মত ডবডনময় কডরন  সাকম 

মোসডিব মোমান্য এসালা রুওয়ান উইরাকুন। 

গাডজপুর উপপ্রকডল্পর সাইগট ‘‘Exposure visits for the participating 

farmers to agro-processing plants and marketing facilities in the 

country’’ visits সম্পন্ন করা হয়। উি বভবজগট উপবস্থত বছগিন ে. ম. 

োডফজ এইি োন, প্রধান তবজ্ঞাডনক কম মকতমা, ে. বখবতয়ার নহাগসন, 

পবরোিক, ে. টমাঃ ইউনুি আলী, টকা-অডে মডনের, সাকম কৃডষ টকে, ঢাকা। 

 

  

বগুড়া উপপ্রকডল্পর সাইগট ‘‘Exposure visits for the participating 

farmers to agro-processing plants and marketing facilities 

in the country’’ visits সম্পন্ন করা হয়। 

বগুড়া উপপ্রকডল্পর কৃষকডদর “Refreshers training on Agro-processing and 

marketing প্রবেেণ প্রদান নদওয়া হয়। উি প্রডিক্ষ্ডে” প্রধান অড ডত ডেডসডব 

উপডস্থত ডিডলন জনাব েডলল আেমদ, মোপডরিালক (অডতডরি সডিব) পল্লী উন্নয়ন 

একাডেমী, বগুড়া। 

 

 Processing Input Support বহগসগব বগুড়া উপপ্রকল্প এবং গাজীপুর উপপ্রকল্প প্রবক্রয়াজাতকরণ নকগন্দ্র টগমগটা নপট, র্াগম যা 

অগয়ি, নিগবি, সস্ বমবনপ্যাক ফগয়ি, নবাতি (নছাট নবাতি +বড় নবাতি), এস.বব, এস.এম.এস, সাইবিক এবসে, ও স্ট্রাে য পাউোর ০৪ 

জুিাই ২০২২ তাবরগখ সংবিষ্ট কর্তযপগের উপবস্থবতগত হস্তান্তর করা হয়। 
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(৫.২) Impact of Mechanized Systems of Rice Intensification in Bangladesh (GRIPS-RDA) িীষ মক 

টর্   প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প। 

পল্লী উন্নয়ন একারিমী )আরডিএ( , েগুড়া ও National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan  

এর আডথ িক সহায়িায় “Impact of Mechanized Systems of Rice Intensification in Bangladesh (GRIPS-RDA) 

শীষ িক ম ৌথ প্রারয়াডেক েরেষণা কা িক্রমটি আেস্ট-২০২১ মথরক মেব্রুয়ারী-২০২2 মমৌসুম ম ৌথভারে চুডক্তেদ্ধ হরয় ১ম প িায় সেলিার সারথ 

মশষ করররে। এই েরেষণা কা িক্ররমর উরেশ্য সমূহোঃ মদরশর ০৫টি মিলার ০৫টি (পােনা মিলার িাটরমাহর, টাঙ্গাইল মিলার সডখপুর, 

ডসরািেঞ্জ মিলার রায়েঞ্জ, রংপুর মিরার ডমঠাপুকুর ও েগুড়া মিলার দুপিাডিয়া) উপরিলায় আধুডনক  াডন্ত্রডককরণ MSRI ও SRI 

পদ্ধডিরি ধান িারষর প্রদশ িনীর মাধ্যরম উৎপাদন বৃডদ্ধ অেরলাকন, কৃষক প িারয় সরিিনিা সৃডি, কৃষকরদর উদ্বুদ্ধকরণ ও েরেষণার িথ্য সংগ্রহ 

করর েরেষণা প্রডিরেদন তিডর করা । দুইটি পদ্ধডি তুলনামূলক ডেরেষণ করর কৃষরকর আগ্ররহর ডভডিরি োডণডিিক উপারয় MSRI মাঠ 

প িারয় সম্প্রসারণ করাই অন্যিম লক্ষ্ি। েিিমারন MSRI পদ্ধডিটি কৃষরকর কারে গ্রহণর াগ্য হওয়ায় আোমী মোররা মমৌসুম হরি কৃষক 

প িারয় মেসরকাডর প্রডিষ্ঠারনর মাধ্যরম োডণডিিক ভারে উৎপারদর পডরকল্পনা গ্রহণ করা হরয়রে । েরল পদ্ধডিটি সেলভারে োস্তোডয়ি করা 

সম্ভে হরল সরকাডরভারে এ ধররণর পদ্ধডি অেলম্বন করার সুর াে সৃডি হরে। এডপ্রল-২০২২ মথরক মাি ি-২০২৩, ২য় মময়ারদ নতুন সরমাঝিা 

স্মারক স্বাক্ষ্ডরি হরয় প্র ল্পটি  ো েক্রম চলমোন রর্য়র্ে। বতম যান অর্ য বছগরর (২০২১-২০২২) অনুডমাডদত েগবষণা প্রকনল্পর জন্য ৫৩৬১৪৮০/- 

(59572 USD) টাকা বরাে রগয়গছ।  
    

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ডবডিন্ন জাডতর ত্যলনামূলক প্রদি মনী প্ল্ে, 

িাজাোনপুর, বগুড়া" 

"গডবষো প্ল্ে িাজাোনপুর, বগুড়া" 

েগবষণা প্রকল্প এিাকায় নি-নত োরা উৎপাদন প্রদে যনী 
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 (৬)  দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাম প্রাগয়াবেক েগবষণা 

দাডরদ্র্য ডবডমািন ও আঞ্চডলক তবষম্য হ্রাডসর জন্য পল্লী উন্নয়ন একাগেমী (আরবেএ), বগুড়া’র বনজস্ব অর্ যায়গন “দাবরদ্র্যমুি মগেি 

গ্রাম” েীষ যক প্রাগয়াবেক েগবষণা পবরোিনা করা হগে। বতযমান ববগশ্ব আবর্ যকভাগব একটি সেি পবরবাগরর ঘর, স্যাবনগটেন, পাবন, 

স্বাস্থয, জ্বািাবনর ব্যবহার অনুন্নত হগি এবং বেো না র্াকগি নসই পবরবারগক বহুমাবত্রক দাবরদ্র্য সূেক (এমবপআই) অনুসাগর দবরদ্র্ 

পবরবার বহগসগব বেবিত করা হয়। এ েগবষণার আওতায় বগুড়া নজিার নেরপুর উপগজিার বতনটি গ্রাগম (কািেীমাটি, কানুপুর এবং 

দবরবাংড়া) নবইজিাইন সাগভ য কগর এমবপআই নকার বনণ যয় করা হয়। গ্রামগুগিার মগে কািেীমাটি গ্রাগম দাবরদ্র্য ববগমােন করার 

িগেয র্াগদর এমবপআই নকার ০.৩৩ এর অবধক, তাগদরগক বববভন্ন ইন্টারগভনেন (প্রবেেণ, সহগর্াবেতা ও সম্পদ) ববতরণ/প্রদান 

করা হয়। কানুপুর গ্রামটিগক েগবষণার কগরাি গ্রাম বহগসগব ববগবেনা করা হগে; র্ার ফগি কািেীমাটি গ্রাগম বববভন্ন 

ইন্টারগভনেগনর প্রভাব পর্ যাগিােনা করা সম্ভব হগে।    

কািেীমাটি গ্রাগম এমবপআই নকার অনুসাগর দাবরদ্র্যমুি করার িগেয ২০২১-২০২২ অর্ যবছগর বববভন্ন ববষয় নর্মন: কবমউবনটি 

বভবত্তক ছােি পািগনর মােগম দাবরদ্র্যতা দূরীকরণ, রাইে িান্সলান্টার পবরোিনা, রেণাগবেণ ও ব্যবস্থাপনা, ড্রাইবভং এি 

নমকাবনক্স, পুবষ্ট বনরাপত্তা গ্রামীণ নারীর েমতায়গন কবমউবনটিবভবত্তক নদবে মুরবে পািন, আধুবনক মৎস্য োষ প্রযুবি, আধুবনক 

নাস যাবর প্রযুবি, হাউস বকবপং এি নকয়ার বেবভং, হস্তবেল্প এবং নসিাই প্রবেেণ, পাি যার প্রবেেণ, এবং ইগিকবিকযাি 

(নরবিজাগরটর ও এবস) েীষ যক প্রবেেণ নকাগস যর মােগম ১৯০ জন পুরুষ ও মবহিা নক প্রবেেণ প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ 

অর্ যবছগর আবাসন সুববধা প্রদাগনর িগেয আরবেএ মগেগি স্বল্প ব্যগয় (৩ নবে, বকগেন, টয়গিট বববেষ্ট) ৩টি আধুবনক মাগনর 

পাকা বাবড় বনম যাণ করা হগয়গছ এবং আগরা ৩টি বাবড় বনম যাণাধীন রগয়গছ। দবরদ্র্ জনগোষ্ঠীর মাগে মুরেীর বাচ্চা ফুটাগনার জন্য 

৫টি ইনবকউগবটর, ৩৪০০ টি হাইবিে নেঁগপ োরা, ১৫টি ছােি, ৪০,০০০ নতিাবপয়া মাগছর নপানা, ২০০০টি মুরবের বাচ্চা, ৪টি 

নসিাই নমবেন ববতরণ করা হয়। এছাড়াও উৎপাদন ববষয়ক পরামে য প্রদানসহ বববভন্ন সহায়তা কার্ যক্রম পবরোিনার মােগম 

দাবরগদ্র্যর হার শূগণ্যর নকাটায় আনায়গন মগেি উদ্ভাবগনর প্রগেষ্টা অব্যহত রাখা হগয়গছ। দাবরদ্র্যমুি মগেিটি আগরা সম্প্রসারগণর 

িগেয ২০২২-২৩ অর্ যবছগরর বাবষ যক উন্নয়ন কম যসূবেগত “দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাম” েীষ যক একটি প্রকল্প বাস্তবায়গনর জন্য গ্রহণ করা 

হগয়গছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আরবেএ, বগুড়া'র বনজস্ব অর্ যায়গন ‘দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাম প্রাগয়াবেক েগবষণা’র আওতায় কািেীমাটি গ্রাগমর একটি অসহায় পবরবাগরর 

জন্য আরবেএ মগেগি স্বল্প ব্যগয় পাকা বাবড় “ভাগিাবাসা” বনম যাণ কগর নদওয়া হয়। 
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পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়া কর্তযক বাস্তবাবয়ত দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাম প্রাগয়াবেক েগবষণা প্রকগল্পর আওতায় 

কািসীমাটি গ্রাগম কবমউবনটিবভবত্তক নটকসই ছােি খামার প্রবতষ্ঠা করা হয়। 

 

‘দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাম প্রাগয়াবেক েগবষণা’র আওতায় কািেীমাটি 

গ্রাগমর মবহিাগদর মাগে নদবে মুরবের বাচ্চা উৎপাদগনর িগেয 

ইনবকউগবটর ববতরণ করা হয়। বতযমাগন ইনবকউগবটর ব্যবহার কগর 

সফিতার সগঙ্গ তারা মুরবের বাচ্চা উৎপাদন করগছন। 

 

আরবেএ, বগুড়া'র মবহিা ক্লাব ও অনুষদ সদস্য কর্তযক দাবরদ্র্যমুি মগেি 

গ্রাগমর দবরদ্র্গদর বববভন্ন সহায়তা (োগছর োরা ও নদেী মুরেীর বাচ্চা) প্রদান। 

 

পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়া কর্তযক বাস্তবাবয়ত দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাম প্রাগয়াবেক েগবষণা প্রকগল্পর আওতায় 

কািসীমাটি গ্রাগম দবরদ্র্ পবরববাগরর মাগে নসিাই নমবেন ও উন্নত চুিা ববতরণ করা হয়। 
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(৭.০) আরডেএ প্রদি মনী োমার টকডেক প্রাডয়াডগক গডবষো  

প্রাডয়াডগক গডবষোর মাধ্যডম কৃডষ টক্ষ্ডত্র লাগসই প্রযুডি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাডবত প্রযুডিসমূে প্রডিক্ষ্ে ও ফলাফল প্রদি মডনর মাধ্যডম 

ডবস্তাগরর লডক্ষ্য একাডেমী কযাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জডমডত আেটি ইউডনডের সমিডয় সরকাডর পর্ মাডয় একমাত্র Self 

Sustainable Demonstration Farm গডড় টতালা েডয়ডি। ইউডনেগুডল েডলাঃ 

 

(১) ফসল ইউডনে; 

(২) নাস মারী ইউডনে;  

(৩) টপালডর ইউডনে;  

(৪) টেইরী ইউডনে; 

(৫) মৎস্য ইউডনে; 

(৬) টিসুয কালিার এন্ড বাডয়াডেকডনালডজ ইউডনে;  

(৭) বাডয়াগ্যাস, টসি ও কৃডষ র্ন্ত্রপাডত ইউডনে; এবং 

(৮) কৃডষপণ্য প্রডক্রয়াজাতকরে, সংরক্ষ্ে ও ডবপেন (এডপএম) ইউডনে। 

 

 প্রবতটি ইউবনগট সংবিষ্ট ববষগয় প্রডিক্ষ্েণার্ীগদর তাবিক জ্ঞাগনর পাোপাবে ব্যবহাবরগকর নেত্র বহগসবা ব্যবহার, প্রদেযনী, 

েগবষণা ও প্রাগয়াবেক েগবষণার িাগয়ি নদয়া হয়। পাোপাবে উন্নতমাগনর আলু ও ধান উৎপাদন কগর ববএবেবসর চুবিবি 

কীগমর আওতায় জাতীয় বীজ গ্রীগে সরবরাহ করা হয়। বনগে বববভন্ন ইউবনগটর কার্ যক্রম প্রদেযন করা হগিাোঃ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(৩) আরডেএ প্রদি মনী োমাডরর টপাডল্ট্র ইউডনে (৪) আরডেএ প্রদি মনী োমাডরর টেইরী ইউডনে 

(১) আরডেএ প্রদি মনী োমাডরর ফসল ইউডনে (২) আরডেএ প্রদি মনী োমাডরর নাস মারী ইউডনে 
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(৮) কৃডষপণ্য প্রডক্রয়াজাতকরে, সংরক্ষ্ে ও ডবপেডন আরডেএ, বগুড়া 

ডবজ্ঞানসম্মত উপাডয় কৃডষপণ্য প্রডক্রয়াজাতকরে, সংরক্ষ্ে ও বাজারজাতকরে (এডপএম) ইউডনে বতমমাডন ৩১টি পণ্য পল্লী ব্র্যাডন্ড (কাঠাগির 

বেপস, আগমর আোর, রসুগনর আোর, বরই আোর, নততুি োটবন, বজনজার োটবন, বঘ, মধু, সবরষার নতি, নকক, নিে, প্যাটিে, েযাবনে, 

ববস্কুট, কিার বেপস ও টগমগটা সস, দই ইতযাডদ) জতবর ও সুলি মূডল্য বাজারজাত কগর র্াগে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৫) আরডেএ প্রদি মনী োমাডরর মৎস্য ইউডননটর আওতায় 

মৎস্য োষ 

(৬) আরডেএ প্রদি মনী োমাডরর টিসুকযালিার ইউডনে 

(৭) বাডয়াগ্যাস, টসি ও কৃডষ র্ন্ত্রপাডত ইউডনে 

(৮)  আরডেএ এডপএম ইউডনডে উৎপাডদত পণ্য 
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(৯.০) আরডেএ, বগুড়া’র ডবডিষাডয়ত টসন্টারসমূডের কার্ মক্রম  

আরবেএ, বগুড়ার বববভন্ন প্রাগয়াবেক েগবষণার অবজযত সাফল্য নর্মন- কৃবষ, পল্লী উন্নয়ন ববগেষ কগর টসি ও পাডন সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা প্রযুডি/মডেল নদেব্যাপী মাঠ পর্ যাগয় সম্প্রসারণ, জনবপ্রয়করণ এবং এর ধারাবাবহকতা রোয় একাগেমীর 

প্রোসবনক বনয়িগণ একাগেমীর বববভন্ন নবাে য সভার বসিাগন্তর আগিাগক ৭টি ববগেষাবয়ত নসন্টার পডরিাডলত েডে। এ সকি 

নসন্টারসমূগহর মগে ২০০৩ সাগি পবরোিনা নবাগে যর ৩১তম নবাে য সভার বসিান্তক্রগম “নসন্টার ফর ইবরগেেন এি ওয়াটার 

ম্যাগনজগমন্ট (বসআইেবিউএম)” প্রবতষ্ঠা িাভ কগর। পরবতীগত ৪০তম ও ৪১তম টবাে ম সিায় ডসআইেডিউএম-এর আদডল 

একাডেমীডত আরও ৬টি ডবডষিাডয়ত টসন্টার প্রডতডষ্ঠত েডয়ডি। টসন্টারগুডল েডলাঃ 

(১) সীে এি বাগয়াগটকগনািবজ নসন্টার;  

(২) কযাগটি বরসাে য এি নেগভিপগমন্ট নসন্টার;  

(৩) বরবনউএযাবি এনাবজয  বরসাে য নসন্টার;  

(৪) ের নেগভিপগমন্ট  বরসাে য নসন্টার;  

(৫) কবমউবনটি নেগভিপগমন্ট নসন্টার; এবং  

(৬) পল্লী পাঠোিা বরসাে য নসন্টার । 

 

সাোয্য ডনিমর উন্নয়ন প্রকল্প ট ডক ক্রমািডয় সডর এডস ডনজস্ব অ মায়ডন, টদডিয় প্রযুডি ও সম্পদ ব্যবোডরর মাধ্যডম একাডেমীর 

কতৃমক বাস্তবাডয়ত টসি ও পাডন ব্যবস্থাপনা ডবষয়কসে দাডরদ্র্য ডবডমািন ধমী প্রকল্পগুডলডক টপ্রাগ্রাডমটিক এযাডপ্রাডি পডরিালনা কডর 

টসন্টারসমূডের মাধ্যডম কম মকান্ড অব্যহত টরডে উন্নয়গনর ধারা েিমান রাখা সম্ভব হগে। বনগে “নসন্টার ফর ইবরগেেন এি 

ওয়াটার ম্যাগনজগমন্ট (ডসআইেডিউএম)” এর উগল্লখগর্াগ্য কার্ যক্রম উপস্থাপন করা হগিাোঃ 

 

(৯.১) “নসন্টার ফর ইবরগেেন এি ওয়াটার ম্যাগনজগমন্ট (ডসআইেডিউএম)” 

একাগেমীর নসে ও পাবন ব্যবস্থাপনার অবজযত সাফল্যসমূহ নদেব্যাপী মাঠ পর্ যাগয় দ্রুত সম্প্রসারণ, জনবপ্রয়করণ এবং এর 

ধারাবাবহকতা রোয় একাগেমীর প্রোসবনক বনয়িগণ “নসন্টার ফর ইবরগেেন এি ওয়াটার ম্যাগনজগমন্ট” েীগরানাগম একটি 

ববগেষাবয়ত নসন্টার ২০০৩ সাগি পবরোিনা নবাগে যর ৩১তম বসিান্তক্রগম প্রবতষ্ঠা িাভ কগর।  

 

ডসআইিডিউএম এর উরেশ্যোঃ 

 একাগেমী পবরোবিত ববেত সমগয় নসে ও পাবন ব্যবস্থাপনা সংবিষ্ট সকি সমাপ্ত প্রকল্পসমূগহর কার্ যক্রম েিমান রাখা; 

 উন্নত নসে ব্যবস্থাপনা কার্ যক্রগমর মােগম খায উৎপাদন বৃবিকরণ; 

 বনরাপদ পাবন সরবরাগহর মােগম গ্রামীণ ও েহর এিাকার  মানুগষর জীবনর্াত্রার মান উন্নতকরণ; 

 সমবন্বত পাবন সম্পদ ব্যবস্থাপনার মােগম নসে, খাবার পাবন, উযান-নাস যারী উন্নয়ন, মৎস্য োষ, হাঁস-মুরেী ও েবাবদপশু 

পািন, খায প্রবক্রয়াজাতকরণ ও সংরেণ ইতযাবদ কার্ যক্রগম পাবন সরবরাহকরণ এবং এসব ববষয় সংবিষ্ট আয়বধ যনমূিক 

কার্ যক্রগমর উপর প্রবেেণ প্রদান এবং আয়বধ যনমূিক কার্ যক্রম গ্রহণ ও পবরোিনা; 

 ডিল্প কারোনায় ব্যবোর উপডর্াগী ডনরাপদ পাডন সরবরাে করা; 

 সরকারী/নবসরকারী সংস্থার অগর্ য পবরোবিত নসে ও পাবন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বববভন্ন প্রাগয়াবেক েগবষণা পবরোিনা; 

এবং 

 ‘আরবেএ নক্রবেট’ বেগরানাগম ব্যবতক্রমধমী ঋণ কার্ যক্রম পবরোিনা। 

 

ডসআইিডিউএম-এর অগ্রেডিোঃ 

 মরিল সম্প্রসারণ: মদরশ ডেডভন্ন সরকারী/রেসরকারী প্রডিষ্ঠারনর অনুর্রোর্ধর কপ্রশক্ষর্ত একারিমী উদ্ভাডেি মসি ও পাডন 

ব্যেস্থাপনা মরিল (স্বল্প ব্যরয়র েভীর নলকূপ স্থাপন ও েভীর নলকূরপর েহুমুখী ব্যেহার এেং ডনরাপদ পাডন 

সরেরারহর িন্য ওয়াটার ডিটরমন্ট প্লান্ট স্থাপন) সমগ্র মদরশ দ্রুি সম্প্রসারণ করা হরে। ২০২১-২২ অর্ য-বছগর একাডেমী 

উদ্ভাডবত টসি ও পাডন ব্যবস্থাপনা প্রযুডি সম্প্রসারগণর তথ্যাবদ ডনডের সারনীডত উপস্থাপন করা হগিাোঃ  
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সারনী-১: টসি ও পাডন ব্যবস্থাপনা প্রযুডি সম্প্রসারগণর তাবিকা 

ক্র: নং পরোমশ ে কসবোর আওতোয় মর্িল সম্প্রসোরর্ণর শববরণ মন্তব্য  

1)  শ্রীমঙ্গল কমৌলিীবোজোর পল্লী শবদ্যযৎ সশমশত অশফস  যোম্পোর্স পোশন শবশুদ্ধ রণ প্লোন্ট সোশি েশসং এবং 

কমইনর্টর্নন্স ও আনুসোশঙ্গ   োজ 

বোশষ ে   ম ে 

সম্পোিন র্চশক্ত 

(এশপএ) লক্ষযমোত্রো 

অনু োয়ী পরোমশ ে 

কসবোর আওতোয় 

মর্িল সম্প্রসোরণ 

 রো সম্ভব হর্য়র্ে 

2)  ক োড়োশোল শবদ্যযৎ ক দ্রের শবউর্বো, পলোশ, নরশসংিী  যোম্পোর্সর আবোশস  এলো োয় ০৬ নং পোশন পোম্প কমরোমত 

ও আনুসোশঙ্গ   োজ 

3)  বোংলোর্িশ গ্যোস শফল্ডস ক োম্পোনী শলঃ এর ব্রোক্ষণবোশড়য়োস্থ শততোস-শব  যোম্পোস-এ আরশিএ উদ্ভোশবত েিীর 

নলকূপ পোশন শবশুদ্ধ রণ প্লোন্ট, পোশন সরবরোহ পোইপ লোইন স্থোপন, গ্রোউন্ড শরজোরি েোরসহ  যোসর্ ি কে, পোম্প 

হোউজ শনম েোণ ও আনুসোশঙ্গ   োজ 

4)  মৎস্য প্রশশক্ষণ ইনশস্টটিউট, চাঁিপুর এর  যোম্পোর্স েিীর নলকূপ, পোশন শবশুদ্ধ রণ প্লোন্ট স্থোপন, পোম্প হোউজ, 

গ্রোউন্ড শরজোি েোরসহ  যোসর্ ি কে, আন্ডোর গ্রোউন্ড শরজোি েোর, িযোর্সল ফোউর্ন্ডশন শনম েোণ, পোশন সরবরোহ লোইন 

স্থোপন ও আনুসোশঙ্গ   োজ 

5)  বোংলোর্িশ শবশ্বশবযোলয় মঞ্জুরী  শমশন, ঢো ো আবোশস  এলো োয় ১ (এ ) টি প ের্বক্ষণ নলকূপ ও ১ (এ ) টি 

েিীল নলকূপ স্থোপন ও আনুসোশঙ্গ   োজ 

6)  কুশমল্লো পল্লী শবদ্যযৎ সশমশত-০২ অশফস  যোম্পোর্স পোশন শবশুদ্ধ রণ প্লোন্ট সোশি েশসং এবং কমইনর্টর্নন্স ও 

আনুসোশঙ্গ   োজ 

7)  নিী ের্বষণো ইন্সটিটিউট, হোরু োশে, ফশরিপুর  যোম্পোর্স েিীর নলকূপ (সোবমোরশসবল পোম্প ও মটরসহ), পোশন 

শবশুদ্ধ রণ (RO) প্লোন্ট (উৎপোিন ক্ষমতো-২০  ঃ/ ন্টো) স্থোপন, RO কসি, অযোর্রশন ট্োং  শনম েোণ, পোইপ 

লোইন কনটওয়ো ে স্থোপন, ওিোরগ্রোউন্ড শরজেোিোর (ধোরণ ক্ষমতো-১৫০  ঃ শমঃ) শনম েোণ ও ৩০ ক শিএ কজটোর্রটর 

সরবরোহসহ আনুসোশঙ্গ   োজ। 

8)  চট্টগ্রোম পল্লী শবদ্যযৎ সশমশত-১ পটিয়ো, চট্টগ্রোম অশফস  যোম্পোর্স পোশন শবশুদ্ধ রণ প্লোন্ট সোশি েশসং এবং 

কমইনর্টর্নন্স ও আনুসোশঙ্গ   োজ। 

9)  ক োড়োশোল পলোশ ইউশরয়ো ফোটি েলোইজোর প্র ল্প, পলোশ, নরশসংিী এলো োয় েিীর নলকূপ স্থোপন, শলফটিং  লোম 

শনম েোণ ও আনুসোশঙ্গ   োজ। 

10)  কশখ করহোনো কটক্সটোইল ইশিশনয়োশরং  র্লজ, কেোপোলেি  যোম্পোর্স ০৩ টি েিীর নলকূপ স্থোপন, পোশন 

শবশুদ্ধ রণ প্লোন্ট (উৎপোিন ক্ষমতো ২৫,০০০ শলঃ/ ন্টো) স্থোপন, গ্রোউন্ড শরজোরি েোরসহ  যোসর্ ি কে, পোম্প হোউস 

শনম েোণ ও আনুসোশঙ্গ   োজ। 

11)  চেগ্রোম ইউশরয়ো ফটি েলোইজোর, শল, রোংেোশিয়ো, চেেগ্রোম  োরখোনো এলো োয় েিীর নলকূপ স্থোপন  োজ। 

12)  শসর্লট পল্লী শবদ্যযৎ সশমশত-২, িরবস্ত, তজন্তোপুর, শসর্লট  যোম্পোর্স পোশন শবশুদ্ধ রণ প্লোন্ট (উৎপোিন ক্ষমতো ৫,০০০ 

শলঃ/ ন্টো) স্থোপন ও আনুসোশঙ্গ   োর্জর  

13)  েোইবোন্ধো পল্লী শবদ্যযৎ সশমশত-২, েোইবোন্ধো অশফস  যোম্পোর্স পোশন শবশুদ্ধ রণ প্লোন্ট সোশি েশসং এবং কমইনর্টর্নন্স 

ও আনুসোশঙ্গ   োজ। 

14)  পোওয়োর চোয়নো শসর্চয়োন ইশিশনয়োশরং ক োম্পোশন শলঃ, এর আওতোধীন তসয়িপুর ১৫০ কমঃ ওঃ এসশসশপশপ প্র ল্প 

এলো োয় ১ (এ টি) টি প ের্বক্ষণ কূপ ও আরশিএ উদ্ভোশবত ২(দ্যই) টি েিীর নলকূপ স্থোপন  োজ। 

15)  কুশড়গ্রোম লোলমশনরহোট পল্লী শবদ্যযৎ সশমশত, লোলমশনরহোট অশফস  যোম্পোর্স পোশন শবশুদ্ধ রণ প্লোন্ট সোশি েশসং 

এবং কমইনর্টর্নন্স ও আনুসোশঙ্গ   োজ। 

16)  চেগ্রোম ইউশরয়ো ফটি েলোইজোর, শল, রোংেোশিয়ো, চেেগ্রোম  োরখোনো এলো োয় ৬টি প ের্বক্ষণ কূপ স্থোপন  োজ।  

17)  শবশস  তিরব এলো োয় েিীর নলকূপ স্থোপন ও পোম্প হোউজ শনমোণ ে  োজ 

18)  শবশস  নরশসংিী এলো োয় েিীর নলকূপ স্থোপন ও পোম্প হোউজ শনমোণ ে  োজ 

19)  শসশদ্ধরেি শবদ্যযৎ উন্নয়ন ক দ্রের, শসশদ্ধরেি, নোরোয়নেি এলো োয় েিীর নলকূপ স্থোপন  োজ 

20)  শততোস ৫০ কমঃ ওয়োট পোওয়োর প্লযোন্ট, শততোস কুশমল্লোয় প ের্বক্ষণ কূপ, েিীর নলকূপ, RO এবং শফর্েশন প্লোন্ট 

স্থোপন  োজ 

 

িলমান উডল্লেডর্াগ্য কম মকান্ডঃ 

িলডি অথ িেেরর মদরশর ডেডভন্ন সরকারী প্রডিষ্ঠারন আওিায় ১৫টি এলাকায় মরিল সম্প্রসাররণর কাি িলমান। িলমান এ সকল 

কা িক্ররমর মরধ্য উরল্লখর াগ্য কম িকান্ড ডনম্নরূপোঃ 

(১)  েণপূতয অবধদপ্তগরর আওতাধীন কগণ যি মাগিক নমবেগকি কগিজ ও হাসপাতাি (৫০০ ের্য্া), মাবনকেি কযাম্পাগস ববশুি 

পাবন সরবরাগহর িগেয ২৫ ঘ: বম:/ঘন্টা েমতা সম্পন্ন ২টি ওয়াটা বিটগমন্ট লযান্ট স্থাপন কাজ েিমান। 
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(২) পবিমাঞ্চি গ্যাস নকাং বি:, নিকা, বসরাজেি কযাম্পাগস েভীর নিকূপ স্থাপন, পাবন ববশুিকরণ লান্ট (উৎপাদন েমতা ২০,০০০ 

বিোঃ/ঘন্টা) স্থাপন, গ্রাউি বরজারভ যারসহ কযাসগকে নি, পাম্প হাউস ও ওভারগহে ট্াংক বনম যাণসহ আনুসাবঙ্গক কাজ েিমান। 

 

৩)  উত্তরা এপাট যগমন্ট প্রকগল্প “প্রাকৃবতক ও পবরগবে বান্ধব প্রবক্রয়ায় সুগয়জ ওয়াটার ও েঁেনেীি বজযয ব্যবস্থাপনা এবং বৃবষ্টর পাবন 

সংগ্রহ ও র্ভ-েগভয বরোবজযং বা পুনোঃভরগণ সব যাধুবনক প্রযুবি সম্প্রসারণ”  

েণপূতয মিণািগয়র অধীন রাজউক, উত্তরা এযাপাট যগমন্ট (৬৬৩৬টি ফ্ল্যাট) কযাম্পাগসর েঁেনেীি সকি ধরগনর বজযয ব্যবস্থাপনায় 

এসটিবপ স্থাপন এবং জজবসার উৎপাদনসহ ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাগটর বৃবষ্ট পাবন সংগ্রহ ও ববগেষ প্রবক্রয়ায় পবরগোধন পূব যক র্ভ-েভযস্থ পাবন 

স্তগর পূনোঃভরণ করা হগব। প্রকল্প এিাকার বাসাবাবড় হগত উৎপাবদত সকি ধরগনর বজযয বনিযাবরত স্থাগন পৃর্কীকরগণর পর 

েঁজনেীি বজযয পবরগবে বান্ধব বজযয ব্যবস্থাপনা তর্া বাগয়াগ্যাস লযান্ট ব্যবহার কগর বাগয়াগ্যাস ও উন্নতমাগন জজবসার উৎপাদগনর 

মােগম ঢাকা েহগরর পবরগবে রোর পাোপাবে প্রকল্প এিাকা বজগরা ওগয়ষ্ট নজাগন উন্নীত কগর  ‘গ্রীন ও বক্লন’ নসাসাইটিগত 

রুপান্তবরত হগব র্া বতযমান সমগয় একটি যুোন্তকারী পদগেপ। 

 আধুবনক প্রযুবি প্রগয়াে কগর পবরগবে বান্ধব বজযয ব্যবস্থাপনার মােগম জজবসার উৎপাদন কগর প্রকল্প এিাকা বজগরা ওগয়ট 

নজাগন রুপান্তবরত করা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

আরডিএ-ঋণ কা িক্রম: পল্লী  উন্নয়ন একারিমী, েগুড়া কর্তিক সমাপ্তকৃি সকল প্রকরল্পর (এসএেডিডপ, ডসডভডিডপ, মসপা, এমডভআরডি) 

সমডন্বি ঋণ কা িক্রম ধারণার উপর ডভডি করর ‘‘আরডিএ মক্রডিট’’ নারম একটি ব্যডিক্রমধমী আয়েধ িনমূলক কা িক্রম পডরিালনা করা 

হরে। সমাপ্তকৃি এডিডপ প্রকরল্পর সীি কিাডপটাল ও সাডভ িস িািি এর অথ ি আরডিএ মক্রডিট কা িক্ররম মূলধন ডহরসরে ব্যেহৃি হরে। 

প্রকরল্পর সুডেধারভােীরদর তদনডিন িীেন াত্রার ব্যয়ভারসহ গৃহস্থালী ও অন্যান্য কারি ব্যেহৃি পাডনর মূল্য পডররশারধ সক্ষ্ম করর 

মিালাই আরডিএ মক্রডিট কা িক্ররমর মূল লক্ষ্ি।  

আরবেএ-ঋণ কার্ যক্রগমর অগ্রেবত: আরডেএ টক্রডেে কার্ মক্রডমর আওতায় ২০২১-২২ অ মবিডরর ১২১৬ জন সুফলডিাগীর মাডে 

৯.৯৪ টকাটি োকা ডবতরে করা েয়। শুরু নর্গক জুন ২০২২ পর্ মন্ত ডবডিন্ন প্রকডল্পর আওতায় টমাে ২৯২৫১ জন সুফলডিাগীর মাডে 

টমাে ১৬০.৪০ টকাটি টাকা সেজ িডতম ঋণ বহগসগব ববতরণ করা েডয়ডি। আরডেএ ঋে কার্ মক্রডমর এক নজডর অগ্রগডত ডনডের 

সারনীডত উপস্থাপন করা েডলাঃ 

সারনী-২: আরডেএ ঋে কার্ মক্রডমর এক নজডর অগ্রগডত (জুন ২০২২ পর্ মন্ত) 

ক্রঃ নং ডববরে অগ্রগডত 

১. টমাে উপ-প্রকল্প এলাকা (সংখ্যা)  ৩৮৫ 

২. টমাে সীে কযাডপোল বাবদ প্রাপ্ত (লক্ষ্ োকায়) ৫৪১৭.৬৮ 

৩. ক্রমপডঞ্জত ডবতরেকৃত (লক্ষ্ োকায়) ১৬০০৪.৮০ 

৪. ঋে কার্ মক্রডম জডড়ত টমাে সদস্য (সংখ্যা) ২৯২৫১ 

ক) পুরুষ (জন) ১৭৫১৯ 

ে) মডেলা (জন) ১১৭৩২ 

৫. সাডি মসিাজমসে টমাে আদায়ডর্াগ্য ঋে (লক্ষ্ োকায়) ১৬৬৮৬.৭৬৮৭ 

৬. ঋে আদায় (লক্ষ্ োকায়) ১৫২৫৪.৬৮ 

ক) মূল োকা (লক্ষ্ োকায়) ১৩৭২.৯৬ 

ে) সাডি মস িাজম (লক্ষ্ োকায়) ১৫১১.৭৩ 

৭. মাডঠ ঋে ডস্থডত (লক্ষ্ োকায়) ২৫১০.৬৫ 

ক) মূল টাকা (লক্ষ্ োকায়) ২২৬১.৮৪ 

ে) সাডি মসিাজম (লক্ষ্ োকায়) ২৪৮.৮০ 

৮. আদাডয়র োর (%) ৯১.৪২ 

 

রাজউক উত্তরা এযাপাট যগমন্ট প্রকল্প এিাকায় স্থাবপত পাবন সরবরাহ ব্যবস্থাপনা 

 

রাজউক উত্তরা এযাপাট যগমন্ট প্রকল্প এিাকায় স্থাবপত এসটিবপ 
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ডসআইিডিউএম এর উরল্লখর াগ্য অিিন    

 মসন্টার প্রডিডষ্ঠি হওয়ার পর মথরক িলডি মাস প িন্ত সে িরমাট ২৯3টি স্থারন (সরকারী/রেসরকারী/প্রাইরভট ব্যেস্থাপনায়) 

একারিমী উদ্ভাডেি পাডন ব্যেস্থাপনা প্রযুডক্ত সম্প্রসাডরি হরয়রে। 

 মসন্টার প্রডিডষ্ঠি হওয়ার পর মথরক এ পর্ মন্ত ডসআইেডিউএম কতৃমক পাডন সম্পডদর সুষ্ঠু ব্যবোর ও ব্যবস্থাপনায় ডবডিষ কডর  

স্বল্প ব্যডয় অগিীর/গিীর নলকূপ স্থাপন, ডনরাপদ োবার পাডনসে ডিল্প কারোনায় ব্যবোর উপডর্াডগ পাডন সরবরাে 

প্রযুডি/মডেল ডবডিন্ন সরকাডর প্রডতষ্ঠান টর্মন- বেবন্ধু টসত্য, বাংিাগদে নসতু কর্তযপে (ববববএ), বাংলাডদি িীন তমত্রী টসত্য, 

ডবদুযৎ উন্নয়ন টবাে ম, ডবডিন্ন পল্লী ডবদুযৎ সডমডত, ডবডিন্ন পাবডলক ডবর্শ্ডবদ্যালয়, ডবডসক িামড়া ডিল্প নগরী সািার, কণ যফুিী 

ইডপডজে িরগ্রাম, বডরে বহুমুেী উন্নয়ন কতৃমপক্ষ্সে ডবডিন্ন এনডজও (ব্র্যাক, প্রডিকা) ও ব্যডি মাডলকানাধীন প্রডতষ্ঠাডন ২৯৩টি 

এলাকায় সস্প্রসারে করা সম্ভব েডয়ডি। 

 িলডি েেরর সরকারী/রেসরকারী/প্রাইরভট প্রডিষ্ঠারনর অনুররারধর মপ্রডক্ষ্রি এ প িন্ত 3১টি প্রডিষ্ঠারন কাডরেডর এেং 

আডথ িক প্রকল্প প্রস্তােনা দাডখল করা হরয়রে। 

 নসন্টারটি সরকারী আবর্ যক সহগর্ােীতা ছাড়াই বনজস্ব আগয়র উপর বভবত্ত কগর পশরচোশলত হর্য় আসর্ে। কসই সোর্র্ 

কসন্টোর কর্র্  প্রশতবের সর োরী ক োষোেোর্র আর্য়র এ টি শনশি েস্ট অংশ জমো প্রিোন  র্র আসর্ে। শবেত ২০২০-২১ ও 

২০২১-২২ অর্ েবের্র  র্োক্রর্ম ২৭.০০ লক্ষ এবং ৩০.০০ লক্ষ টো ো সর োরী ক োষোেোর্র জমো কিয়ো হর্য়র্ে। 

 ২০০৩ সাগি নসন্টারটি মাত্র ২৯ জন জনবি বনগয় র্াত্রা শুরু র্াত্রা কডর বতমমাডন সরকাররর রািস্ব ব্যয় োড়াই মকরদ্রের 

ডনিস্ব আয় মথরক ১২৩ িন মলারকর চুডক্ত ডভডিক িাকুডরর সংস্থান করা হরয়রে।  

 পাডন সম্পদ উন্নয়ন প্রযুডক্ত ক শদ্রের  আরডিএ-মক্রডিট মদরশর কা িক্রম পল্লী এলাকায় সম্প্রসাররণর েরল গ্রারমর মানুরষর 

আথ ি-সামাডিক ও িীেন িীডেকার পডরেিিন লক্ষ্ি করা  ারে। 

 ডসআইিডিউএম-এর কা িকাডরিা ও সেলিার উপর ডভডি করর একারিমীর ৪০িম ও ৪১িম মোি ি সভায় ডসআইিডিউএম-

এর আদরল একারিমীরি আরও ৬টি মকদ্রে (সীি এন্ড োরয়ারটকরনালডি মসন্টার; কিাটল েরেষণা ও উন্নয়ন মসন্টার; 

ডরডনউএযোেল এনাডিি  ডরসাি ি মসন্টার; ির উন্নয়ন ও েরেষণা মসন্টার; কডমউডনটি মিরভলপরমন্ট মসন্টার; ও পল্লী পাঠশালা 

ের্বষণো মসন্টার) প্রডিডষ্ঠি হরয়রে। 

 একাগেমী কর্তযক বাস্তবাবয়ত নসে ও পাবন ব্যবস্থাপনা সংবিষ্ট প্রকল্পসমূগহর কার্ যক্রম মবনটবরং এর মােগম অব্যহত রাখা 

সম্ভব হগে। 

 আরডিএ উদ্ভাডেি পাডন সম্পদ ব্যেস্থাপনা মরিলটির িনডপ্রয়িা ডদন ডদন োড়রে। 

 পাডন সম্পদ উন্নয়ন প্রযুডক্ত ক শদ্রের  আরডিএ-মক্রডিট মদরশর কা িক্রম পল্লী এলাকায় সম্প্রসাররণর েরল গ্রারমর মানুরষর 

আথ ি-সামাডিক ও িীেন িীডেকার পডরেিিন লক্ষ্ি করা  ারে। ডসআইিডিউএম-এর কা িকাডরিা ও সেলিার উপর ডভডি 

করর একারিমীর ৪০িম ও ৪১িম মোি ি সভায় ডসআইিডিউএম-এর আদরল একারিমীরি আরও ৬টি মকদ্রে (সীি এন্ড 

োরয়ারটকরনালডি মসন্টার; কিাটল েরেষণা ও উন্নয়ন মসন্টার; ডরডনউএযোেল এনাডিি  ডরসাি ি মসন্টার; ির উন্নয়ন ও 

েরেষণা মসন্টার; কডমউডনটি মিরভলপরমন্ট মসন্টার; ও পল্লী পাঠশালা ের্বষণো মসন্টার) প্রডিডষ্ঠি হরয়রে। 

 

(১০.০)  আরবেএ ল্যাবডরেরী স্কুল এন্ড কডলজ  

আরডেএ ল্যাবডরেরী স্কুল এন্ড কডলজ জাতীয় ডিক্ষ্ােডন একটি সুনামধন্য ডিক্ষ্া প্রডতষ্ঠান। ১৯৮৫ ডিিাডে গ্রামীে এলাকার গরীব এবং টমধাবী 

িাত্র-িাত্রীডদর ও একাডেমীর সব মস্তডরর কম মকতমা-কম মিারীডদর সন্তান-সন্তডতডদর টলো-পড়ার সুডবধাড ম পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবডরেরী স্কুল 

এন্ড কডলজ প্রডতডষ্ঠত েয়।  

 

উগল্লখগর্াগ্য অগ্রেবতোঃ  

 এ প্রডিষ্ঠারনর োত্র-োত্রীরা ১৯৯০ ডিিাব্দ মথরক এসএসডস পরীক্ষ্ায় এেং ২০০৩ সাল মথরক এইিএসডস পরীক্ষ্ায় অংশগ্রহণ করর 

আসরে।  

 ২০২০ সাল প িন্ত েলােল ডেরেষণ কররল মদখা  ায় ম  অডধকাংশ মক্ষ্রত্র ১০০ ভাে সেলিা অিিন করররে। প্রাথডমক সমাপনী, 

মিএসডস, এসএসডস ও এইিএসডস পরীক্ষ্ায় পারশর হার ১০০%।  

 ২০১৯ সারল প্রকাডশি শপইশস পরীক্ষ্ায় পারশর হার ১০০%, A+ ১৫১িন (৮১.১৮%)।  

 2020 সোর্ল শপইশস পরীক্ষো অর্টোপোস। 
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 2021 সোর্ল শপইশস পরীক্ষো অর্টোপোস। 

 ২০১৯ সোর্লর কজএসডস পরীক্ষ্ায় পারশর হার ১০০%,A+ ১৫৯িন (৬৮.৫৩%)। 

 2020 সারলর মিএসডস পরীক্ষ্া অরটাপাস । 

 2021 সারলর মিএসডস পরীক্ষ্া অরটাপাস। 

 ২০২০ সারল এসএসডস পরীক্ষ্ায় পারশর হার ১০০%,A+ ২১৬িন (৯৪.০০%)।  

 2021 সারল এসএসডস পরীক্ষ্ায় পারশর হার 100%, A+217 জন ( 86.8%) 

 ২০২০ সারল এইিএসডস পরীক্ষ্ায় পারশর হার ১০০%,A+ ১৫৩িন (৬৬.৫২%)।  

 2021 সারল এইিএসডস পরীক্ষ্ায় পারশর হার 100% A+284 জন ( 77.80%) 

 ২০১৯-২০২০ ডশক্ষ্ােরষ ি এ প্রডিষ্ঠান মথরক এইিএসডস পরীক্ষ্ায় উিীণ ি ডশক্ষ্াথীরদর মধ্য মথরক ৬ িন শবশিন্ন প্রর্ ৌশল 

ডেশ্বডেদ্যালরয় (রুর্য়ট, র্চর্য়ট, কটক্সটোইল ও ময়মনশসংহ প্রর্ ৌশল  র্লজ), ২ িন এমডেডেএস মকারস ি, ৫িন ঢাকা ডেশ্বডেদ্যালরয়, ৯ 

িন ডেডভন্ন কৃডষ ডেশ্বডেদ্যালরয় এবং ৫ িন রািশাহী ডেশ্বডেদ্যালরয়সহ শিাডধক ডশক্ষ্াথী ডেডভন্ন পােডলক ডেশ্বডেদ্যালরয় ভডিির িন্য 

ডনে িাডিি হরয়রেন। 

 প্রডিষ্ঠানটিরি ৭৫িন ডশক্ষ্ক ও ৪৫িন কম িকিিা-কম িিারী কম িরি ররয়রেন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বা/- 

েডলল আেমদ 

মোপডরিালক (অডতডরি সডিব) 

 

আরবেএ ল্যাবডরেরী স্কুল এন্ড কডলজ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ) 

ডাকঘর: আরডডএ-৫৮৪২, উপজেলা: শেরপুর, শেলা: বগুড়া, বাাংলাজেে 

 

ওয়েব:www.rda.gov.bd;ই-মেইল:dg@rda.gov.bd, info@rda.gov.bd; মেললয় োন (লিএলবএক্স): +88 09601507999 


