
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী [আরডেএ], বগুড়া 
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পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগের কার্ যাববি সম্পবকযত বাবষ যক প্রবতগবদগন অন্তর্ভ যবির জন্য  

পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়ার ২০২০-২১ অর্ য বছগরর কার্ যক্রম 

  

(১.০) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া  

বাঙ্গাবি জাবতর অববিংসবাবদত ননতা জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু নেখ মুবজবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বািংিাগদে পুনে যঠন এবিং ক্ষুধা ও 

দাবরদ্র্যমুি বািংিাগদে ে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 র্র্ার্ য অনুভব কগরবছগিন নর্, বািংিাগদগের উন্নয়ন 

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

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 টর্ৌথ েগবষণা 

পবরোিনা করা; 

 পল্লী উন্নয়গন সমগয়াপগর্ােী টকৌিল উদ্ভাবন করা; 

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

তা ব্যবহাগর উৎসাহ প্রদান করা; এবিং 

 একাডেমীর মডেলসমূে সম্প্রসারডের জন্য ডবডিন্ন ধরডনর পরামি ম টসবা প্রদান। 

 

(২.০) প্রডিক্ষ্ে কার্ মক্রম 

১৯ জুন ১৯৭৪ সাডল প্রডতষ্ঠার পর টথডক একাডেমী প্রডিক্ষ্ডের মাধ্যডম টেকসই গ্রামীে উন্নয়ডন দক্ষ্ মানবসম্পদ সৃডিডত ডনরলসিাডব 

কাজ কডর র্াডে। প্রবেেগণর ধরণ অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ যবছগর সম্পাবদত প্রবেেগণর তথ্যাবদ ডনডের সারনীডত উপস্থাপন করা েডলা।   
 

সারনী-১: প্রবেেগণর ধরণ অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ যবছগর প্রদত্ত প্রবেেণ 

 প্রবেেগণর ধরণ ব্যাে সংখ্যা অংিগ্রেেকারীর সংখ্যা প্রডিক্ষ্ে জনডদবস 

দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রডিক্ষ্ে টকাস ম  ১৪০ ৯৮৭৮ ২৫৪১৩ 

টসল্প টেল্প গ্রুপ মডেডল প্রডিক্ষ্ে টকাস ম ০৬ ১২০ ৩৩৬০ 

ব্যবস্থাপনা প্রডিক্ষ্ে টকাস ম ৩২ ১০৬০ ২৭৩৬ 

বুডনয়াডদ প্রডিক্ষ্ে টকাস ম ১০ ৪৮৬ ১৪৮৪২ 

আন্তজমাডতক প্রডিক্ষ্ে টকাস ম ০১ ৫৩ ৭৪২ 

বপবজবেআরবে  ০১ ৩০ ৯০০ 

ইন্টান যিীপ ০১ ০১ ৬০ 

পল্লী উন্নয়ন সম্প্রসারে প্রযুডি প্রডিক্ষ্ে টকাস ম ৩৯ ৪৪৬৬ ২১৬১ 

ওয়াকযেপ/নসবমনার ২৭ ২৩০৫ ২৫০৫ 

সব মডমাে ২৫৭ টি ১৮,৩৯৯ জন ৫২,৭১৯ 
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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 ড্রাইবভিং, ইগিকবিকযাি, নমাবাইি নমকাবনক্স, 

এবস ও বিজ নমরামত, হযাবি ক্রাফটস ও নসিাই এবিং আউট নসাবস যিং নকাস যসহ অন্যান্য নকাগস যর মােগম ২০২০-২১ অর্ যবছগর নমাট 

৯৯৯৮ 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 মাগে 

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 হনয় র্াগক। অপর বদগক আরবেএ 

উদ্ভাববত বববভন্ন প্রযুবি সম্প্রসারগণর িগেয প্রবেেণ, নসবমনার ওয়াকযেপ ও বববভন্ন ববশ্বববযাগয়র ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইন্টান যেীগপর 

ব্যবস্থা কগর আসগছ। আরবেএর আগরকটি উগল্লখগর্াগ্য কাজ “নপাষ্ট গ্রাজুগয়ট বেগলামা ইন-রুরাি নেগভিপগমন্ট (বপবজবেআরবে)” 

র্া বঙ্গবন্ধু নেখ মবজবুর রহমান কৃবষ ববশ্বববযািয়, োবজপুগরর সাগর্ নর্ৌর্ উগযাগে পবরোবিত হগে। েিবত অর্ য বছগর 

বপবজবেআরবে এর ৫ম ব্যাগের গ্রাজুগয়েন সফিভাগব সমাপ্ত হগয়গছ। 

  

“নসল্প নহল্প গ্রুপ” মগেগি আওতায় প্রবেেনণ বিব্য রাখগছন পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, 

বগুড়ার মহাপবরোিক জনাব খবিি আহমদ  (অবতবরি সবেব)।                                    

“েবাদী প্রাণী ও খামার ব্যবস্থাপনা” ববষয়ক প্রবেেগণর উগবাধনী অনুষ্ঠাগন 

বিব্য রাখগছন পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়ার মহাপবরোিক জনাব খবিি 

আহমদ (অবতবরি সবেব)।                            

 

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

র্াগক। ২০২০-২১ অর্ যবছগর ৭১তম বুবনয়াদী প্রবেেণ নকাস য, বববসএস (সাধারণ বেো) কযাোর কম যকতযােগণর ১৬২তম বুবনয়াবদ 

প্রবেেণ নকাস য ও বািংিাগদে পবরসিংখ্যান বুযগরা (BBS) কম যকতযাগদর ববগেষ বুবনয়াবদ প্রবেেণ নকাস য সম্পন্ন হগয়গছ। এছাড়া 

একাগেমী ববহবব যগশ্বর সাগর্ আন্তঃগর্াোগর্াে স্থাপন ও নদগের ভাবমূবতয বৃবিগত পল্লী উন্নয়ন ববষয়ক আন্তজযাবতক প্রবেেণ নকাগস যর 

আগয়াজন কগর র্াগক। এবছর AARDO এর অনুগরাগধ Online “Covid-19 and its Impact on Small & Medium onfarm 

and off farm agro based and cottage enterprises” ববষয়ক ১২ বদন নময়াবদ প্রবেেণ নকাস য আগয়াজন কগর; নর্খাগন ১১টি 

নদগের  ৫৩ জন প্রবেেণার্ী অিংেগ্রহণ কগর।  

 

 

"৭১তম বুবনয়াদী প্রবেেণ" নকাগস যর সমাপনী অনুষ্ঠাগন অবতবর্বৃন্দ। 
"বববসএস (সাধারণ বেো) কযাোর কম যকতযােগণর ১৬২তম বুবনয়াবদ প্রবেেণ" 

নকাগস যর সমাপনী অনুষ্ঠাগন প্রবেেণার্ীগদর নক্রস্ট প্রদান। 
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একাডেমী ২০২০-২১ অথ মবছডর সব মডমাে ২৫৭টি প্রডিক্ষ্ে টকাস ম আডয়াজন কডরডছ। টসখাডন টমাে প্রডিক্ষ্োথীর সংখ্যা ডছল ১৮,৩৯৯ 

জন। এর মডধ্য পুরুষ ও নারী প্রডিক্ষ্োথীর অনুপাত ডছল ৭৪: ২৬। সডব মাপডর একাগেমী ১৯৭৪ সাডল প্রডতষ্ঠার পর টথডক ৩০ জুন ২০২১ 

পর্ মন্ত ডবডিন্ন ডবষডয়র উপর সব মডমাে ৬,২৪,৯২২ জনডক প্রডিক্ষ্ে প্রদান কডরডছ।  

 

(৩.০) গডবষো কার্ মক্রম 

একাডেমীর মূল কার্ মক্রডমর মডধ্য গডবষো পডরচালনা করা অন্যতম। পল্লী এিাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীডবকার মাডনান্নয়ন, 

পল্লী উন্নয়ডনর ডবডিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা ডচডিতকরে, নারী ও ডপডছডয় পড়া জনডগাষ্ঠীর সমস্যা ডচডিতকরে, কৃডষ ও পডরডবিবান্ধব 

টেকসই প্রযুডি উদ্ভাবডন সোয়তা, গডবষোলব্ধ ফলাফডলর ডিডিডত প্রাডয়াডগক গডবষোর টকৌিল ডনধ মারে করা গডবষোর মূল লক্ষ্য। 

এছাড়া, প্রডিক্ষ্ে উপকরে ততরীডতও গডবষোর ফলাফল ব্যবোর করা েয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীডত, দাডরদ্র্য ডবডমাচন টকৌিলপত্র, 

এসবেবজ, আথ ম-সামাডজক উন্নয়ন, কৃডষ উন্নয়ন, পডরডবি সংরক্ষ্ে ইতযাডদর প্রডত লক্ষ্য টরডখ গডবষো প্রকল্পসমূে পডরচালনা করা েডয় 

থাডক। এসব গডবষো কার্ মক্রডমর মাধ্যডম শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়ডনর সাডথ সমৃ্পি নীডত ডনধ মারক ও গডবষকডদরডকও 

সোয়তা ও পরামি ম প্রদান করা েয়।  

 

গডবষোর ডবষয়সমূেঃ 

 নটকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal): চরম ক্ষুধা ও দাডরদ্র্য দূরীকরে, সবার জন্য প্রাথডমক 

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

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

উন্নয়ন, প্রাডতষ্ঠাডনক উন্নয়ন, সামাডজক ক্ষ্মতায়ন, ডনরাপদ খাবার 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 মসূডচ ও অন্যান্য। 

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

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

ব্যবসা, মৃডিকা ও ভূডম উন্নয়ন, প্রচডলত কৃডষ, উদ্যান ফসল, কৃডষ সম্প্রসারে ও কৃডষ অথ 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, খরাসডেষ্ণু ও লবে সডেষ্ণু ডবডিন্ন ফসডলর জাত উপডর্াগীকরে ও পরীক্ষ্ে।  

উডল্লডখত ডবষয়সমূে ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গডবষো কডমটির সুপাডরডির ডিডিডত মোপডরচালডকর অনুডমাদনক্রডম পল্লী ও কৃডষ 

উন্নয়ন সংক্রান্ত যুডগাপডর্াগী ডবডিন্ন ডবষডয়র উপর দক্ষ্তা উন্নয়নমূিক গডবষো পডরচালনা কডর থাডকন। ২০২০-২১ অর্ যবছগর টমাে 

২২টি গডবষো ও প্রগয়াবেক েগবষণা প্রডতডবদন প্রকাডিত েডয়ডছ। প্রডতষ্ঠার পর টথডক ডবডিন্ন ডবষডয়র উপর একাডেমী জুন ২০২১ 

পর্ মন্ত টমাে ৫১০টি গডবষো সফলিাডব সম্পন্ন কডরডছ। 

 (৩.১) ২০২০-২১ অথ মবছডর প্রকাডিত গডবষো ও প্রডয়াডগক গডবষোসমূে  

ক্র: নিং 
প্রকােনার বেগরানাম 

েগবষক/েগবষকবৃগন্দর নাম, পদবী ও প্রবতষ্ঠান 
প্রকােনার 

সময়কাি 

১. Effectiveness of Village Development 

Organizations (VDOs) of Amar Bari Amar 

Khamar (ABAK) project 

Md. Aminul Islam, Ex-Director General, 

RDA, Bogura.  

Dr. M A Matin, Ex-Director General, RDA, 

Bogura. 

Dr. Md. Abdur Rashid, Ex-Director, RDA, 

Bogura 

Engr. SK. Saeem Ferdous, Deputy Director, 

RDA, Bogura. 

অগক্টাবর, ২০২০ 

২. Understanding the Rise and Reasons for 

Divorces in Bangladesh: Case Study of 

Khatiamari Village in Bogura 

Sarawat Rashid, Joint Director, RDA, 

Bogura.  

Maupiya Abedin, Assistant Director, RDA, 

Bogura. 

Andalib Mahejabin Deputy Director, RDA, 

Bougra. 

নগভম্বর, ২০২০ 

৩. Linking the Youth to their Livelihoods: A 

Case of Kurigram District  

Dr. Md. Shafiqur Rashid, Joint Director, 

RDA, Bogura. 
জানুয়াবর, ২০২১ 
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ক্র: নিং 
প্রকােনার বেগরানাম 

েগবষক/েগবষকবৃগন্দর নাম, পদবী ও প্রবতষ্ঠান 
প্রকােনার 

সময়কাি 

৪. Status and Prospect of Ornamental Fishes in 

Selected Districts of North-Western Region of 

Bangladesh 

Md. Ashraful Alam, Assistant Director, 

RDA, Bogura. 

Yeasmin Ara, Assistant Professor, HSTU, 

Dinajpur 

Macksood Alam Khan, Joint Director, 

RDA, Bogura. 

Jayanto Kumar Roy, Assistant Director, 

RDA, Bogura. 

জানুয়াবর, ২০২১ 

৫. Constraints Faced by the CCDB Beneficiaries 

for Biochar Promotion  

Md. Rezaul Karim, Assistant Professor, 

HSTU, Dinajpur 

Md. Nahid Ahamed Nayan, Former MS 

student, HSTU, Dinajpur 

Noor Muhammad, Assistant Director, RDA, 

Bogura. 

Kawsa Ahmed, Agriculture Extension 

Officer, Biral, Dinajpur, DAE, Khamarkari, 

Dhaka.   

Saiful Huda, Professor, Department of 

Agricultural Extension, HSTU, Dinajpur 

জানুয়াবর, ২০২১ 

৬. In Vitro Regeneration of Gladiolus sp.var. 

Neelima from the Cormel-Sprout Explant  

Dr. Md. A. Rashid, Ex-Director, RDA, 

Bogura 

Md. Asaduss Zaman, Deputy Director, 

RDA, Bogura. 

Suvagata Bagchi, Deputy Director, RDA, 

Bogura. 

Tareq Md. Nazmus Saquib, MSc Student, 

Khulna University.  

জানুয়াবর, ২০২১ 

৭. Status of Dairy Cattle Rearing in Char Land 

Areas as Enterprise at Two Upazilas of Bogura  

Dr. Samir Kumar Sarkar, Director, RDA, 

Bogura 

Dr. Muhammad Rizaul Islam, Protocol 

Officer, RDA, Bogura. 

Dr. Sultana Fizun Nahar, Assistant Director, 

RDA, Bogura. 

Md. Muraduzzaman, Former PGDRD 

Student, RDA, Bogura. 

জানুয়াবর, ২০২১ 

৮. Design and Fabrication of Electronic Yogurt 

Incubator, and Comparison of Qualities of Yogurt 

to Traditional Incubation System  

Monirul Islam, Assistant Director, RDA, 

Bogura. 

Mohammad Abid Hossain Mridha, Deputy 

Director, RDA, Bogura. 

Md. Ferdous Hossain Khan, Director, RDA, 

Bogura. 

জানুয়াবর, ২০২১ 

৯. Effects of Seasonal Flood on Primary Education 

in Char Area (River Island) of Bogura District  

Md. Tanbirul Islam, Deputy Director, RDA, 

Bogura. 

Andalib Mahejabin, Deputy Director, RDA, 

Bogura. 

S.M. Kabir Hossain Assistant Professor, M 

A Wazed Miah Textile Eng. College, 

Rangpur. 

Md. Ashraful Alam, Assistant Director, 

RDA, Bogura. 

জানুয়াবর, ২০২১ 

১০. Impacts of Groundwater Fluctuation in the 

Selected Upazilas of Bogura District, 

Bangladesh  

Mohammad Abid Hossain Mridha, Deputy 

Director, RDA, Bogura. 

Dr. Syed Hafizur Rahman, Professor, 

Department of Environmental Sciences, 

Jahangirnagar University, Savar, Dhaka. 

Dr. Md. Abdur Rashid, Director, RDA, 

Bogura. 

জানুয়াবর, ২০২১ 

১১. Farmers’ Perception Towards Using ICT Tools 

in Plant Disease Management 

Noor Muhmmad, Assistant Director, RDA, 

Bogura.  

Rebeka Sultana, Deputy Director, RDA, 

Bogura. 

এবপ্রি, ২০২১ 
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ক্র: নিং 
প্রকােনার বেগরানাম 

েগবষক/েগবষকবৃগন্দর নাম, পদবী ও প্রবতষ্ঠান 
প্রকােনার 

সময়কাি 

১২. Satisfaction of Union Digital Center Clients of 

Bogura District Towards Public Service 

Delivery  

Md. Aminul Islam, Ex-Director General, 

RDA, Bogura.  

Md. Abdul Majid Pramanik, PhD, Joint 

Director, RDA, Bogura. 

Noor Muhmmad, Assistant Director, RDA, 

Bogura. 

এবপ্রি, ২০২১ 

১৩. Effect of Good Agricultural Practice (GAP) on 

Production and Post Harvest Management of 

Banana 

Md. Abdul Alim, Lecturer, Mawlana 

Bhashani Sciences & Technology 

University, Tangail.    

Sharmal Chandra hawlader Deputy 

Director, RDA, Bogura. 

Noor Muhmmad, Assistant Director, RDA, 

Bogura. 

এবপ্রি, ২০২১ 

১৪. Feasibility and Profitability of Garlic Production 

in Char Land Areas of Jumuna River Basin  

Noor Muhmmad, Assistant Director, RDA, 

Bogura.  

Md. Abdul Majid Pramanik, PhD, Joint 

Director, RDA, Bogura. 

নম, ২০২১ 

১৫. করগতায়া নদীর তীরবতী জনজীবন: অতীত ও বতযমান মাহবুব বসবিকী, নপ্রবসগেন্ট, নহবরগটজ, রাজোহী 

ে. নেখ নমহ দী নমাহাম্মদ, ভারপ্রাপ্ত পবরোিক, 

আরবেএ, বগুড়া 

নম, ২০২১ 

১৬. আলু বদগয় অবভনব রান্না নমাঃ আব্দুি আবিম, প্রভাষক, মাওিানা ভাসানী 

ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববশ্বববযািয়, টাঙ্গাইি  
জুন, ২০২১ 

১৭. Prospect of Public Private Partnership (PPP) between 

Fisheries Unit, Rural Development Academy (RDA) 

and Index Fisheries Limited, Bangladesh 

Agricultural Sciences Division 

Rural Development Academy (RDA) জুন, ২০২১ 

১৮. Action Research Activities of Crop Unit Under 

Demonstration Farm of RDA, Bogura  

Agricultural Sciences Division 

Rural Development Academy (RDA) 
জুন, ২০২১ 

১৯. Action Research Activities of Palli Organic 

Fertilizer and Biogas Unit under Demonstration 

Farm of RDA, Bogura   

Agricultural Sciences Division 

Rural Development Academy (RDA) জুন, ২০২১ 

২০. Plant Tissue Culture: A Tool for Poverty 

Reduction and Employment Generation  

Seed & Biotechnology Center 

Rural Development Academy (RDA) 
জুন, ২০২১ 

২১. Action Research on Development of Modern 

Orchard and Management of Ornamental Plant 

at Nursery Unit under RDA Demonstration 

Farm 

Agricultural Sciences Division 

Rural Development Academy (RDA) 
জুন, ২০২১ 

২২. Action Research on the Role of CRDC for 

Improving livestock Breed through  Artificial 

Insemination Technology 

Agricultural Sciences Division 

Rural Development Academy (RDA) জুন, ২০২১ 

 

 

(৪.০) প্রাডয়াডগক গডবষো  

আরডেএ, বগুড়া ডবগত প্রায় চার দিক ধডর গ্রামীে জনডগাডষ্ঠর আথ ম-সামাডজক ও জীবনর্াত্রার মাডনান্নয়ডনর িগেয ডনরলসিাডব 

পরীো-বনরীোর মাধ্যডম ডবডিন্ন মডেল উদ্ভাবডনর ডনডমি প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প বাস্তবায়ন কডর র্াডে। আরবেএ কর্তযক গ্রামীে 

জনডগাডষ্ঠর আথ 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 সিংেবত নরগখ প্রাগয়াবেক েগবষণাসমূে পবরোিনা করা হগে। এ 

সকি প্রাগয়াবেক েগবষণার মগে বতমমাডন বজওবব’র অর্ যায়গন এডেপভুি ৮টি প্রাগয়াবেক েগবষণা প্রকল্প এবিং নন-এবেবপভুি ২টি 

প্রকল্প, একাডেমীর স্ব-অথ মায়ডন পডরচাডলত প্রদে যনী খামাগরর ৮টি ইউবনট এবিং কৃবষ ও পল্লী উন্নয়ন ববষয়ক ববগেষাবয়ত ৭টি টসন্টাডরর 

মােগম ডবডিন্ন প্রাগয়াবেক েগবষণা কার্ যক্রম চলমান রডয়ডছ। এছাড়াও বাস্তবায়নাধীন প্রাগয়াবেক েগবষণা প্রকল্পসমূগহর তাডলকা ও 

অগ্রেবত প্রবতগবদন বনগে উপস্থাপন করা হগিাঃ 
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এডেডপভুি ২০২০-২১ অথ মবছডর পডরচাডলত প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প 

১. পাডন সাশ্রয়ী আধুডনক প্রযুডির সম্প্রসারে ও ডবস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যডম ফসডলর উৎপাদন বৃডি িীষ মক প্রকল্প। (ডময়াদ: এডপ্রল 

২০১৫ - জুন ২০২১ পর্ মন্ত; জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হগয়গছ) 

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

৩. জামালপুর  পল্লী উন্নয়ন একাডেডম (আরডেএ) প্রডতষ্ঠাকরে  িীষ মক ১ম সংডিাডধত প্রকল্প। (ডময়াদ: জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২২ পর্ মন্ত) 

৪. বগুড়া টজলার সাডরয়াকাডন্দ ও টসানাতলা উপডজলার চর এলাকায় দডরদ্র্ জনডগাষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন (LIP) িীষ মক প্রকল্প। (ডময়াদ: 

জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১ পর্ মন্ত; জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হগয়গছ) 

৫. টসৌরিডি ডনি মর টসচ পিডত ও এর বহুমুখী ব্যবোডরর মাধ্যডম ডি-স্তর কৃডষ প্রযুডি সম্প্রসারে িীষ মক প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প। 

(ডময়াদ: জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২ পর্ মন্ত) 

৬. কুডড়গ্রাম ও জামালপুর টজলার প্রাডন্তক জনডগাষ্ঠীর দাডরদ্র্য হ্রাসকরে িীষ মক ১ম সংডিাডধত প্রকল্প। (ডময়াদ: জুলাই ২০১৮ - জুন 

২০২২ পর্ মন্ত) 

৭. 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) 

৮. টমডকং মাডকমেস ওয়াকম ফর দ্যা চরস (M4C) ববতীয় পর্ যায় (ডময়াদ: জানুয়ারী ২০২১ - ডেডসম্বর ২০২৪ পর্ মন্ত) 

 

এডেডপ ববহ যভুত ২০২০-২১ এ পডরচাডলত প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প 

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 টর্ৌথ গডবষো 

প্রকল্প। 

 

প্রকল্পসমূগহর অগ্রেবত প্রবতগবদন বনগে উপস্থাপন করা হগিাঃ 

 

(৪.১)   পাডন সাশ্রয়ী আধুডনক প্রযুডির সম্প্রসারে ও ডবস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যডম ফসডলর উৎপাদন বৃডি িীষ মক 

প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প। (জুন ২০২১ এ সমাপ্ত)  

 

ফসল উৎপাদডনর জন্য টসচ অপডরোর্ ম। টমাে ব্যবহৃত পাডনর ৯৭ িতাংি টসচ কাডর্ ম ব্যবোর েয়। ভূগিমস্থ পাডনর ত্যলনায় উপডরিাডগর 

পাডন টসডচর জন্য অডধক উপডর্াগী েডলও শুষ্ক টমৌসুডম ভূ-উপডরস্থ পাডনর প্রাপ্যতা/পর্ মাপ্ততা না থাকায় টদডির ৭৮ িতাংি টসচ ভূগিমস্থ 

পাডনর উপর ডনিমরিীল। তাই টসচ কার্ ম পডরচালনায় প্রডতবছর গিীর ও অগিীর নলকূডপর মাধ্যডম প্রচুর পডরমাডে ভূগিমস্থ পাডন 

উডিালন করা েডে। উডল্লখ্য, প্রচডলত টসচ ব্যবস্থাপনায় বাংলাডদডি প্রডত টকডজ ধান উৎপাদডন প্রায় ৩-৪ োজার ডলোর টসচ পাডন 

প্রডয়াজন। অডতমাত্রায় ভূগিমস্থ পাডন উডিালডনর কারডে ভূগিমস্থ পাডনস্তডরর ক্রমাগত ডনেগাডমতা পডরলডক্ষ্ত েডে। ফলশ্রুডতডত 

একডদডক টর্মন পডরডবডির িারসাম্য নি েডে টতমডন টবডড় র্াডে ভূগিমস্থ পাডনডত আডস মডনডকর সংডমশ্রন, মাটির তজব উপাদান ও 

পুডিমান কডম র্াডে এবং মাটি োরাডে তার গুেগতমান। এসকল সমস্যাসমূে টমাকাডবলায় ভূগিমস্থ পাডনর ব্যবোর কমাডনা, মাটির 

গুেগত মান রক্ষ্া ফসডলর উৎপাদন বাড়াডনা, উৎপাদন ব্যয় কমাডত টবে নালা প্রযুডির উপর ডসআইেডিউএম, আরডেএ-কডে মল 

ডবশ্বডবদ্যালয়, যুিরাষ্ট্র টর্ৌথ গডবষোর ফলাফডল টদখা টগডছ টবে পিডতডত ফসল চাডষ ৪২% টসচ পাডন সাশ্রয় েয়। ধাডনর ফলন 

২০% পর্ মন্ত বৃডিসে ১৮-২০% ইউডরয়া সার কম লাডগ। একবার টবে ততরী করা েডল স্থায়ী টবডে ডবনা চাডষ পরবতী অডনকডদন ধডর 

ফসল ফলাডনা র্ায়। পর্ মায়ক্রডম ডিজাডনা শুকাডনা প্রযুডি ডনডয় আরডেএ, এডেডব’র অথ মায়ডন আন্তজমাডতক ধান গডবষো ইন্সটিটিউে ও 

বাংলাডদি ধান গডবষো ইন্সটিটিউে এর সাডথ টর্ৌথিাডব টদডির ডবডিন্ন স্থাডন গডবষো পডরচালনার ফলাফডল টদখা টগডছ ধান চাডষ 

১০-৩০% পাডন সাশ্রয় েয়। এছাড়াও আরডেএ-কৃডষ গডবষো ফাউডন্ডিন (ডকডজএফ) ধানডিডিক ফসল ডবন্যাডসর উন্নয়ন িীষ মক টর্ৌথ 

গডবষোয় টদখা র্ায় পর্ মায়ক্রডম ডিজাডনা শুকাডনা প্রযুডির মাধ্যডম টসচ পাডন, বীজ সাশ্রয়সে টবাডরা ও আমন টমৌসুডম ধাডনর ফলন 

২০% এর অডধক বৃডি করা সম্ভব েডয়ডছ। এ সকল গডবষোর ধারাবাডেকতা রক্ষ্া এডেডিউডে, টরইজে টবে ও এসআরআই প্রযুডির 

ব্যাপক ব্যবোর, প্রচলন ও সম্প্রসারডের মাধ্যডম খাদ্য ডনরাপিা ডনডিতকরে, ভূ-গিমস্থ পাডনর ডনেগাডমতা টরাধ, পডরডবডির িারসাম্য 

রক্ষ্া এবং সডব মাপডর দাডরদ্র্য ডবডমাচডন সোয়ক ভূডমকা পালডন বাংলাডদি সরকাডরর অথ মায়ডন “পাডন সাশ্রয়ী আধুডনক প্রযুডির 

সম্প্রসারে ও ডবস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যডম ফসডলর উৎপাদন বৃডি” িীষ মক প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্পটি বাস্তবাডয়ত েডয়ডছ।  
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প্রকল্প এলাকা : টদডির সাত ডবিাডগর ৪০ টজলার টমাে ২০০টি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবাডয়ত েডে। 

অনুডমাডদত প্রকল্প বরাদ্দ  : টমাে ৩৯৬৩.০০ লক্ষ্   

২০২০-২১ অথ মবছডর বরাদ্দ : ১৭৬.০০ লক্ষ্ োকা 

চলডত অথ ম বছডরর জুন/২১ পর্ মন্ত ব্যয় : ১৩৫.৭৫ লক্ষ্ োকা  

জুন ২০২১ পর্ মন্ত ক্রমপুডিত ব্যয় : ৩৪০০.২৩ লক্ষ্ োকা। বাস্তব অগ্রগডত ৯৯.১৩% এবং আডথ মক অগ্রগডত ৮৫.৭৯%। 

পাডন সাশ্রয়ী গডবষো প্রাডয়াডগক প্রকল্পটি বাস্তবায়ডনর ফডল মাঠ পর্ মাডয় টসচকৃত পাডন ৩০-৪০% সাশ্রয় েডে পক্ষ্ান্তডর ফলন বৃডি 

পাডে ২০-৪০%। বাংলাডদডির ৭টি ডবিাডগর আওতায় ৪০ টজলার অন্তগ মত ২০০ টি কৃষক গ্রুডপ এই ধরডনর আধুডনক পাডন সাশ্রয়ী 

প্রযুডি এবং র্াডন্ত্রকীকরে প্রদি মনী’র বাস্তবায়ন এই প্রথম। মাঠ পর্ মাডয় কৃডষ সম্প্রসারে অডধদপ্তর প্রযুডিসমূে সম্প্রসারডে সংযুি 

েওয়ার ফডল ইডতবাচক পডরবতমন লক্ষ্য করা টগডছ।  

 

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লখডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 ২০০টি উপ-প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী ১২০০ জন উপকারডিাগীর ডবপরীডত ৩০০০ জন উপকারডিাগী ডনব মাচন এবং 

৭টি মাদার ট্রায়াডল লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী ১০৫ জন উপকারডিাগীর ডবপরীডত ২১০ জন উপকারডিাগী ডনব মাচন র্া, লক্ষ্যমাত্রা 

অনুর্ায়ী বৃডি ১৪৬%। 

 ২০০টি উপ-প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী ৪০০ একর প্রদি মনী জডমর ডবপরীডত ১০০০ একর প্রদি মনীর জডম ডনব মাচন এবং 

৭টি মাদার ট্রায়াডল লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী ৩৫ একর প্রদি মনী জডমর ডবপরীডত ৭৫ একর প্রদি মনীর জডম ডনব মাচন র্া, লক্ষ্যমাত্রা 

অনুর্ায়ী বৃডি ১৪৭%। 

 প্রযুডিসমূডের ফলাফডলর ডিডিডত উপ-প্রকল্প এলাকায় ফসলডিডদ এেডিউডে প্রযুডি ব্যবোডর পাডন সাশ্রয় েডয়ডছ ২৫% - 

৩০% এবং ফলন বৃডি েডয়ডছ ১০% - ১২%। টরইজে টবে প্রযুডি ব্যবোডর পাডন সাশ্রয় েডয়ডছ ৩০% - ৪০% এবং ফলন 

বৃডি েডয়ডছ ১৫% - ৪০%। এসআরআই (সমডিত AWD) প্রযুডি ব্যবোডর পাডন সাশ্রয় েডয়ডছ ২৫% - ৩০% এবং ফলন 

বৃডি েডয়ডছ ২৫% - ৩০%। এছাড়াও জডমডত ট্রাইডকা কডম্পাস্ট ব্যবোডর জডমর পাডন ধারে ও উৎপাদন ক্ষ্মতা বাড়ডছ এবং 

২০% - ২৫% রাসায়ডনক সার কম লাগডছ। পাডন সাশ্রয়ী প্রযুডিসমূে বাডেডজযকীকরডের মাধ্যডম টেকসইকরে। 

 

 

 
 

েঠিবাবড়, নেরপুর, বগুড়া "পাবন সােয়ী" উপ-প্রকগল্পর মাঠ বদবগস বিব্য রাখগছন পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়ার মহাপবরোিক জনাব খবিি 

আহমদ  (অবতবরি সবেব)। মগঞ্চ আগরা উপবস্থত আগছন জনাব আব্দুল্লাহ আি মামুন, পবরোিক, আরবেএ, বগুড়া, পবরোিক (প্রোসন), জনাব নমাঃ 

আব্দুস সামাদ (উপসবেব) ও স্থানীয় েন্যমান্য ব্যবিবে য। 
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পাবন সােয়ী প্রকগল্পর নরইজে নবে প্রযুবি 

প্রদে যনী। 

পাবন সােয়ী প্রকগল্পর এেবিউবে প্রযুবি 

প্রদে যনী। 

পাবন সােয়ী প্রকগল্পর এসআরআই  প্রযুবি 

প্রদে যনী। 

 

(৪.২) পল্লী উন্নয়ন একাগেমী (আরবেএ), রিংপুর স্থাপন ১ম সংডিাডধত েীষ যক প্রকল্প 

বাংলাডদি সরকাডরর অথ মায়ডন অডটাবর, ২০১৪ েডত জুন, ২০২২ টময়াদী একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

অগ্রাডধকারমূলক প্রকল্প। উির-পডিম অঞ্চডলর (গাইবান্ধা, রংপুর, ডদনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুডড়গ্রাম ও 

লালমডনরোে) গ্রামীে জনডগাষ্ঠীডক দক্ষ্ জনিডিডত রূপান্তডরর মাধ্যডম উন্নয়ডনর মূল টরাতধারায় সম্পৃি কডর তাডদর দাডরদ্র্য 

ডবডমাচন করার ডনডমি রংপুডরর তারাগি উপডজলায় আরডেএ’র আদডল একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপডনর উডদ্দডে প্রকল্পটি 

বাস্তবাডয়ত েডে।  

প্রকডল্পর মূল উডদ্দে 

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

একাডেমী প্রডতষ্ঠা করাই এ প্রকডল্পর মূল উডদ্দে। 

প্রকল্প এলাকা : রংপুর টজলার তারাগি উপডজলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীিপুর টমৌজা। 

অনুডমাডদত নমাট প্রকল্প বরাদ্দ : ১৩৯১০.৫৭ লক্ষ্ োকা। 

২০২০-২১ অথ মবছডর বরাদ্দ : ২৩৬২.১৫ লক্ষ্ োকা। 

চলডত অথ ম বছডরর জুন/২১ পর্ মন্ত ব্যয় : ১৬০৩.১৩ লক্ষ্ োকা। 

জুন ২০২১ পর্ মন্ত ক্রমপুডিত ব্যয় 

: ক্রমপুবিত নমাট ব্যয় ১১৫৫৪.২৫ িে টাকা। বাস্তব অগ্রগডত ৮৫.০০% এবং 

আডথ মক অগ্রগডত ৮৩.০৭%। 

 

 

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 অডফস িবন ও আবাবসক িবন ডনম মাে করা। এছাড়া (ক) কৃডষ র্ন্ত্রপাডত ইউডনে; (খ) ফসল ইউডনে; 

(গ) টেইরী ইউডনে; (ঘ) টপাডল্ট্র ইউডনে; (ঙ) মৎস্য ইউডনে (চ) উদ্যান ও নাস মারী ইউডনে; (ছ) টিসুযকালচার ও োইডরাডফাডনক ইউডনে 

গডড় টতালা।  

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লখডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 রংপুর টজলার তারাগি উপডজলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীিপুর টমৌজা ৫০ একর জডম অডধগ্রেে পূব মক ডবডিন্ন অডফস 

িবন ও আবাবসক িবন ডনম মাে কাজ প্রায় সমাপ্ত।  

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

অবকাঠাডমা ডনম মাে সম্পন্ন কডর সরিাম/র্িপাবত সিংগ্রহ/ক্রগয়র সম্পন্ন কগর নমবেনারী ও র্িপাবত সরবরাহ  ও স্থাপন কাজ 

সম্পন্ন করা হগয়গছ। 

 সীমানা প্রােীর, কযাম্পাগসর সিংগর্াে রাস্তা বনম যাণসহ কাবরেবর প্রবেেগণর জন্য নিবনিং ওয়াকযসপ স্থাপগনর কাজ েিমান। 

 প্রকগল্পর আওতায় প্রদে যনী খামার নবসরকাবর অিংেীদাবরগত্বর বভবত্তগত বববভন্ন ইউবনট (ফসি, নপাব , মৎস ও কৃবষ পণ্য 
প্রগসবসিং ইউবনট ইতযাবদ) প্রদে যনী কার্ যক্রম েিমান। 
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স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মিণািগয়র মাননীয় প্রবতমিী জনাব 

স্বপন ভট্টাোর্য্য, এমবপ কর্তযক আরবেএ, রিংপুর স্থাপন েীষ যক প্রকগল্পর 

কার্ যক্রম পবরদে যন করগছন। 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগের সবেব জনাব নমাঃ নরজাউি আহসান কর্তযক 

আরবেএ, রিংপুর স্থাপন েীষ যক প্রকগল্পর কার্ যক্রম পবরদে যন করগছন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আরবেএ, রিংপুর এর সীমানা প্রােীর ও সিংগর্াে রাস্তা বনম যাণ কাজ পবরদে যন করগছন 

আরবেএ, বগুড়ার মহাপবরোিক জনাব খবিি আহমদ (অবতবরি সবেব)। 

আরবেএ, রিংপুর এর বনম যাণাধীন নমইন নেট বনম যাণ কাজ পবরদে যন করগছন 

আরবেএ, বগুড়ার মহাপবরোিক জনাব খবিি আহমদ (অবতবরি সবেব)। 

 

 

(৪.৩)  জামালপুডর পল্লী উন্নয়ন একাডেডম প্রডতষ্ঠাকরে ১ম সংডিাডধত িীষ মক প্রকল্প 

নদগের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের (বৃহত্তর ময়মনশ্চিিংহ ও শ্চিলেট শ্চিভাগ) গ্রামীে জনডগাষ্ঠীডক দক্ষ্ জনিডিডত রূপান্তডরর মাধ্যডম উন্নয়ডনর 

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

একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপডনর উডদ্দডে প্রকল্পটি বাস্তবাডয়ত েডে।  

প্রকগল্পর মূি উগিি 

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

প্রকগল্পর মূি উগিি। 

প্রকল্প এলাকা : জামালপুর টজলার টমলানদে উপডজলাধীন ডিোো, েডররামকুল টমৌজা 

অনুডমাডদত নমাট প্রকল্প বরাদ্দ : ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ্ োকা  

২০২০-২১ অথ মবছডর বরাদ্দ : ১৬০০.০০ লক্ষ্ োকা 

চলডত অথ ম বছডরর জুন/২১ পর্ মন্ত ব্যয় : ১১৭৪.৩৮ লক্ষ্ োকা 

জুন ২০২১ পর্ মন্ত ক্রমপুডিত ব্যয় 
: ক্রমপুবিত ব্যয়  ৯৮৭৩.৫০ িে টাকা র্া নমাট প্রাক্কবিত ব্যগয়র 

৬৩.৪৭% এবিং বাস্তব অগ্রেবত ৭২.৪৫%।  
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প্রকডল্পর মূল কম মকান্ড  

প্রকডল্পর আওতায় টমাে ৫০ একর জডম অডধগ্রেে পূব মক ডবডিন্ন অডফস িবন ও আবাবসক িবন ডনম মাে করা। এছাড়া প্রডিক্ষ্ে, গডবষো 

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

 

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লখডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 জামালপুর টজলার টমলানদে উপডজলাধীন ডিোো, েডররামকুল টমৌজায় ৫০ একর জডম অডধগ্রেে পূব মক ডবডিন্ন অডফস িবন ও 

আবাবসক িবন ডনম মােসে অন্যান্য স্থাপনাডদর ডনম মাে কাজ প্রায় সমাবপ্তর পর্ যাগয়।  

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

অবকাঠাডমা ডনম মাে সম্পন্ন কডর সরিাম/র্িপাবত সিংগ্রহ/ক্রগয়র সম্পন্ন কগর নমবেনারী ও র্িপাবত সরবরাহ  ও স্থাপন কাজ 

সম্পন্ন করা হগয়গছ। 

 সীমানা প্রােীর, কযাম্পাগসর সিংগর্াে রাস্তা বনমযাণসহ কাবরেবর প্রবেেগণর জন্য নিবনিং ওয়াকযসপ ও স্কুি ভবন বনমযাণ কাজ েিমান। 

 

 

 

 

 

 

 

জামালপুর আরডেএ এর নমইন নেট ও বনম যাণাধীন সিংগর্াে রাস্তা জামালপুর আরডেএ এর বনম যাণাধীন বসমানা প্রােীর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জামালপুর আরডেএ পডরদি মনকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তডরর সাডবক 

এসডেডজ ডবষয়ক প্রধান সমিয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং পল্লী 

উন্নয়ন ও সমবায় ডবিাডগর সডচব জনাব টমাঃ টরজাউল আেসাডনডক ফুডলর 

শুডিো ডবডনময় করডছন আরডেএ, বগুড়ার মোপডরচালক জনাব খডলল 

আেমদ (অডতডরি সডচব)। 

জামালপুর আরডেএ পডরদি মন করডছন 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 এবং স্থানীয় এমডপ 

ও সাডবক প্রডতমন্ত্রী ডমজমা আজম এমডপ এবং আরডেএ, বগুড়ার মোপডরচালক 

জনাব খডলল আেমদ (অডতডরি সডচব)। 
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জামালপুর আরডেএডত নব বনবম যত ১০তিা প্রোসবনক কাম অনুষদ ভবন। জামালপুর আরডেএডত নব বনবম যত ৬তিা পুরুষ নহাগস্টি। 

 

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 যুগান্তকাডর 

পদডক্ষ্প। এর ফডল দাডরদ্র্যডপড়ীত এসকল এলাকার দাডরদ্র্য ডবডমাচনসে ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ -এসডেডজ অজমডন 

ডবডিষ ভূডমকা রাখডব।  

 রিংপুর, আরবেএ ও জামািপুর, আরবেএ এর কার্ মক্রম চালুর স্বাগর্ য একাগেমীর দু’টির সংগঠডনক কাঠাডমা, প্রডবডধ, আইন 

প্রেয়ন ও অনুগমাদগনর প্রডক্রয়া চলান। 

 

 

(৪.৪)  বগুড়া টজলার সাডরয়াকাডন্দ ও টসানাতলা উপডজলার চর এলাকায় বসবাসরত দাডরদ্র্য জনডগাষ্ঠীর জীবনমান 

উন্নয়ন প্রকল্প। (জুন ২০২১ এ সমাপ্ত) 

বাংলাডদডির টমাে জনডগাডষ্ঠর প্রায় ৫ (পাঁচ) িাগ চরাঞ্চডল বসবাস কডর। প্রডত বছর বন্যা ও নদী িােনসে নানাডবধ প্রাকৃডতক দূডর্ মাডগর 

কারডে বহু টলাডকর ঘরবাডড়, গবাডদপশু ও ফসডলর ব্যাপক ক্ষ্ডত েয়। নদী টবডিত এই সকল চরাঞ্চল মূল ভূ-খন্ড টথডক ডবডেন্ন ও 

প্রডতডনয়ত প্রাকৃডতক দূডর্ মাডগর কারডে জীবন জীডবকা অতযন্ত ঝুঁডক প্রবে। পািাপাডি নদী ডবডধৌত উব মর জডম থাকডলও উন্নত প্রযুডি, 

কলাডকৌিল, প্রডিক্ষ্ে ও উৎপাদন উপকরে সেজলিয না েওয়ায় কাংডখত উৎপাদন ব্যেত েডে। প্রডতটি পডরবাডররই গবাডদপশু 

পালডনর মানডসকতা থাকডলও অথ মািাব, উন্নত জাত, ডচডকৎসা সুডবধা না থাকা, প্রাকৃডতক দুডর্ মাগকালীন টগা-খাডদ্যর অিাব সম্ভাবনাময় 

এ খাতটির উন্নয়ন ব্যেত েডে। সরকাডরর ডজওডব’র অথ মায়ডন টমাে োকা ৩০৫৫.৭০ লক্ষ্ োকা ব্যডয় জুলাই ২০১৭ টথডক  জুন ২০২১ 

টময়াডদ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা েডয়ডছ।  

প্রকগল্পর মূি উগিি 

প্রকডল্পর মূল উডদ্দে েডলা- বগুড়া টজলার সাডরয়াকাডন্দ ও টসানাতলা উপডজলার চডর ঝুঁডকপূে ম অবস্থায় বসবাসরত জনডগাষ্ঠীর আয় 

বৃডির মাধ্যডম জীবনর্াত্রার মাডনান্নয়ন ও খাদ্য ডনরাপিা ডনডিত করা।  
 

প্রকল্প এলাকা : 
বগুড়া টজলার সাডরয়াকাডন্দ ও টসানাতলা উপডজলার ৮টি (চর) ইউডনয়ডন 

(সাডরয়াকাডন্দর ৬টি ও টসানাতলার ২টি ইউডনয়ন) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা েডব।  

অনুডমাডদত নমাট প্রকল্প বরাদ্দ : ৩০৫৫.৭০  লক্ষ্  োকা  

২০২০-২১ অথ মবছডর বরাদ্দ : ৩৩৮.০০ িে টাকা 

চলডত অথ ম বছডরর জুন/২১পর্ মন্ত ব্যয়  ৩৩৭.৫৪ িে টাকা 

জুন ২০২১ পর্ মন্ত ক্রমপুডিত ব্যয় : ৩,০৪৫.৫৫ িে টাকা। বাস্তব অগ্রেবত ১০০% এবিং আবর্ যক অগ্রেবত ৯৯.৬৭% । 
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প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লখডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 প্রবেেণ প্রদান: প্রকগল্পর আওতায় সামাবজক সগেতনতা বৃবি, স্বাস্থয, পুবষ্ট ও পবরষ্কার পবরেন্নতা, প্রার্বমক স্বাস্থয পবরের্ যা, ফসি 

উৎপাদন, বাোন জতবর, হস্তবেল্প ও নসিাই, আইবসটি নবজে েবাবদ পশু ব্যবস্থাপনা ও কৃবত্রম প্রজনন, েবাবদ পশু পািন ও প্রার্বমক 

পবরের্ যা, েরু নমাটা-তাজাকরণ, ফোর জতবর ও র্ভট্টার সাইগিস জতবর, বনায়ন ও কৃবষ, বীজ ব্যবসার মােগম নারী েমতায়ন, প্রাকৃবতক 

দুগর্ যাে ঝূঁবক ও জিবায়ু পবরবতযন অবভগর্াজন ইতযাবদ ববষগয় নমাট ১২২১৬ জন সুফিগভােীগক প্রবেেণ প্রদান করা হগয়গছ।  

 দাবরদ্র্য ববগমােগন সম্পদ হস্তান্তর কার্ যক্রগমর আওতায় উপকারগভােী সদস্যগদর মাগে সব যগমাট ৬০০০টি েবাবদপ্রাবণ (৩০০০টি েরু ও 
৩০০০টি ছােি) সম্পদ ববতরণ করা হগয়গছ এবিং ববতরণকৃত েবাবদপ্রাবণর বেবকৎসা ও খায সহায়তা বাবদ উপকারগভােী সদস্যগদর 

মাগে ষ্টাইগপি সুববধা প্রদান করা হগয়গছ। ফগি প্রকল্প এিাকায় েবাবদপ্রাবণর সিংখ্যা বহুগুণ বৃবি নপগয়গছ।   

 প্রকল্প এিাকায় নসৌরেবি বনভযর েভীর নিকূপ বারা পাইপ পাবনর িাইগনর মােগম ৯টি এিাকায় আগস যবনক মুি সুগপয় পাবনর 

সরবরাহ ব্যবস্থা োলু করা হগয়গছ র্ার মােগম প্রকল্প এিাকার ৩৬০৪টি পবরবার ববশুি খাবার পাবন পাগে এবিং উি পাবন পানসহ 

গৃহস্থািী কাগজ ব্যবহৃত হগে।  

 প্রকগল্পর আওতায় ৮টি ইউবনয়গন ১৫০০ জন সুববধাগভােীর জন্য স্বাস্থযসম্মত স্যাবনটারী ল্যাবিন স্থাপন করা হগয়গছ| 

 পবরগবগের ভারসাম্য রোয় বনায়ন কার্ যক্রগমর অিংেবহগসগব ১৬০০ জন উপকারগভােী সদগস্যর মাগে ১৬৬৫৬টি ফিজ, বনজ 

ও ঔষবধ োগছর োরা ববতরণ করা হগয়গছ।  

 উগযািা উন্নয়গন প্রকল্প এিাকার আটটি ইউবনয়গন র্র্াক্রগম ০৮টি েগরর োবড়; েবাবদ প্রবণর খায জতরীর জন্য ৩০টি েবপিং 

নমবেন এবিং ৮টি দুগ্ধ প্রবক্রয়াজাতকরণ নসন্টার স্থাপন করা হগয়গছ।  

 প্রকল্প এিাকার আটটি ইউবনয়গন দাবরদ্র্য জনগোষ্ঠীর আর্ য-সমাবজক উন্নয়গন ৩২টি স্যাগটিাইট বিবনক পবরোিনার মােগম 

প্রার্বমক স্বাস্থয নসবা প্রদান করা হগে।   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

সুফিগভােীগদর মাগে ববতরণকৃত েরু িািন পািন ব্যবস্থা সগরজবমন 

পবরদে যন করগছন প্রকল্প পবরোিক ে. সমীর কুমার সরকার, পবরোিক, 

আরবেএ, বগুড়া। 

প্রকডল্পর আওতায় চর এলাকায় স্থাডপত টসৌরিডি ডনি মর ডনরাপদ পান 

পাডন সরবরাে ব্যবস্থাপনা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকডল্পর আওতায় চর এলাকায় স্থাডপত টসৌরিডি ডনি মর ডনরাপদ খাবার পাডন সরবরাে ব্যবস্থাপনা। 
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সুফিগভােীগদর মাগে ববতরণকৃত েগরর োবড় নবছমন সগরজবমন 

পবরদে যন করগছন আরডেএ, বগুড়ার মোপডরচালক জনাব খডলল 

আেমদ (অডতডরি সডচব)। 

োহজািাি বাজার, কাজিা, সাবরয়াকাবন্দগত পবরোবিত 

স্যাডেলাইে ডিডনডকর মাধ্যডম সুফিগভােীগদর প্রাথডমক স্বাস্থয টসবা 

প্রদান করা েডে। 

 

(৪.৫)  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 চাডেদা ডনরসগন প্রতযন্ত অঞ্চডল নসৌরেবি ডনিমর টসচ সুডবধা ও খায বনরাপত্তায় ফসগির 

উৎপাদন বৃবির িগেয ডি-স্তর কৃডষ প্রযুডি টদডির আট ডবিাডগর ৩৫টি এলাকায় সম্প্রসারডে টসৌরিডি ডিডিক টসডচর মাধ্যডম ডি-

স্তর কৃডষ প্রযুডি সম্প্রসারে ও এর বহুমুখী ব্যবোর িীষ মক প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প জুলাই, ২০১৭ েডত জুন, ২০২২ টময়াডদ 

বাস্তবায়নায়ন করা েডে।  

 

প্রকগল্পর মূি উগিি 

টসৌরিডি 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 খাদ্য ডনরাপিা ডনডিত করাই এই প্রকডল্পর মূল উডদ্দে। 

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

করা েডব। 

অনুডমাডদত প্রকল্প বরাদ্দ : ৩৯৮৯.০০  লক্ষ্ োকা  

২০২০-২১ অথ মবছডর বরাদ্দ : ৮২০.০০ লক্ষ্ োকা 

চলডত অথ ম বছডরর জুন/২১ পর্ মন্ত ব্যয় : ৭৯৯.৫৪ লক্ষ্ োকা 

জুন ২০২১ পর্ মন্ত ক্রমপুডিত ব্যয় 
: ১৯৫৬.৯১ লক্ষ্ োকা। বাস্তব অগ্রেবত ৪৬.৪৮% এবিং আবর্ যক অগ্রেবত 

৪৯.০৬%। 

প্রকডল্পর মূল কম মকান্ড 

 টসৌরিডি 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 

 টসডচর পাডন অপচয় টরাডধ ভূ-গিমস্থ টসচ নালা (বাডরে পাইপ ইবরগেেন) ও পাবন ববতরণ কাঠাগমা ততরী; 

 প্রকডল্পর পাশ্বমবতী গ্রাডম ডনরাপদ খাবার পাডন সরবরাডের জন্য ওিারডেে ট্াংক ও পাডন সরবরাে টনেওয়াকম স্থাপন; এবিং 

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

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লখডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 খাদ্য ডনরাপিা অজমন ও টসচ কাডজ ডবদুযৎ সাশ্রডয় সোয়ক ডেডসডব “আরডেএ উদ্ভাডবত টসৌরিডি ডনিমর টসচ ও ডি-স্তরডবডিি 

কৃডষ প্রযুডি” নদগের ৩৩টি নজিার ৩৫টি এিাকায় বাস্তবায়গনর িেযমাত্রার ববপরীগত জুন ২০২১ পর্ যন্ত ২০টি এিাকায় 

সম্প্রসারণ করা হগে। ফগি প্রবতটি এিাকায় ১৫-২০ একর জবম নসে প্রদাগনর পাোপাবে পাশ্বমবতী গ্রাডম ডনরাপদ খাবার পাডন 

সরবরাে করা েডে।  



 

 

 
14 

 বাস্তবায়নাধীন ২০টি উপপ্রকল্প এলাকার ১৯৫০ সুফলডিাগী সদস্যডক বববভন্ন আয়বধ যনমূিক নর্মন- েবাবদ পশুপািন, উন্নত মৎস্য 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"গসৌরেবি বনভ যর নসে পিবত ও এর বহুমুখী ব্যবহাগরর মােগম বব-স্তর কৃবষ প্রযুবি সম্প্রসারণ েীষ যক প্রকল্প কার্ যক্রম পবরদে যন 

করগছন জনাব নমাঃ রাবেদুি ইসিাম, অবতবরি সবেব ও জনাব নমাঃ নকরামত আিী, উপ-সবেব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাে” 

  

“নসৌর েবি বনভযর নসে প্রকগল্পর মােগম স্থাবপত নিকূগপর পাবন নসগের পাোপাবে গৃহস্থািী কাগজ ব্যবহার”  

"গসৌরেবি বনভ যর নসে পিবত ও এর বহুমুখী ব্যবহাগরর মােগম 

বব-স্তর কৃবষ প্রযুবি প্রদে যনী" 

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

স্তর কৃবষ প্রযুবি সম্প্রসারণ েীষ যক প্রকল্প কার্ যক্রম পবরদে যন করগছন 

জনাব নমাঃ নরজাউি আহসান, সবেব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাে” 
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(৪.৬) কুডড়গ্রাম ও জামালপুর টজলার প্রাডন্তক জনডগাষ্ঠীর দাডরদ্র্য হ্রাসকরে (১ম সংডিাডধত) িীষ মক প্রকল্প 

সব মডিষ আদমশুমাডরডত (২০১১) টদখা র্ায় বাংলাডদডির সাডব মক দাডরডদ্র্যর টপ্রক্ষ্াপডে আডলাচয কুডড়গ্রাম ও জামালপুর টজলা দু’টিডত 

দডরদ্র্ ডবডিষতঃ েতদডরদ্র্ জনডগাষ্ঠীর উপডস্থডত অডনক টবডি। ডবষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃডিডগাচডর আসডল ডতডন অডতদ্রুত উডল্লডখত 

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 হ্রাসকরে সম্ভাব্যতা সমীক্ষ্া সম্পাদন কডরন এবং সমীক্ষ্ার ফলাফডলর ডিডিডত 

সরকাডরর বাডষ মক উন্নয়ন কম মসূডচর আওতায় ডতন বছর (জুলাই ২০১৮ েডত জুন ২০২১ পর্ মন্ত) টময়াডদ  আডলাচয প্রকল্পটি গ্রেে করা 

েয়। পরবতীডত ১ম সংডিাধন কডর জুন ২০২২ পর্ মন্ত ১বছর টময়াদ বৃডি করা েয়। 

 

প্রকডল্পর উডদ্দে 

প্রকডল্পর মূল উডদ্দে েডলা েতদডরদ্র্ ও প্রাডন্তক জনডগাষ্ঠীর দাডরদ্র্য ডবডমাচডনর মাধ্যডম সমাডজর মূল টরাতধারায় সম্পৃি করা। আমার 

বাডড় আমার খামার প্রকল্প ও চর জীডবকায়ন কম মসূডচ (ডসএলডপ) -এর আডলাডক সমাডজর ডপডছডয় পড়া জনডগাষ্ঠীডক দাডরদ্র্য টথডক 

উন্নীত (Graduation from Poverty) করার মাধ্যডম বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি বাংলাডদি সরকাডরর টেকসই উন্নয়ন 

লক্ষ্যমাত্রা অজমডন সোয়ক ভূডমকা পালন করডব।  

প্রকল্প এলাকা 
: কুডড়গ্রাম টজলার নাডগশ্বরী, রাজারোে, উডলপুর ও ডচলমারী উপডজলা এবং 

জামালপুর টজলার টদওয়ানগি, ইসলামপুর, টমলান্দে ও মাদারগি উপডজলা 

অনুডমাডদত (১ম সিংগোবধত) প্রকল্প 

বরাদ্দ 

: ২০৩২৪.৩১ লক্ষ্ োকা  

২০২১-২১ অথ মবছডর বরাদ্দ : ৩৩২৯.৭৬ লক্ষ্ োকা 

চলডত অথ ম বছডরর জুন/২১ পর্ মন্ত ব্যয় : ৩৩০২.১২ লক্ষ্ োকা 

জুন ২০২১ পর্ মন্ত ক্রমপুডিত ব্যয় 
: ৫০৪৩.৭৭ লক্ষ্ োকা। বাস্তব অগ্রেবত ২৫.০০ % এবিংআবর্ যক অগ্রেবত ২৪.৮১ 

%। 

 

প্রকডল্পর মূল কার্ মাবডল 

 সম্পদ েস্তান্তর (Asset Transfer) কার্ মক্রডমর আওতায় ৮টি উপডজলার ২৫,০০০ েতদডরদ্র্ পডরবাডরর মাডে গবাডদ 

প্রাডে (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; 

 আেটি কৃডষপণ্য প্রডক্রয়াজাত ও সংরক্ষ্ে টকে (চাল ও আো ডমল, টপায়লার, মধু প্রডক্রয়া, ডচডলং প্ল্যান্ট, ডিডজং এযান্ড 

টরডিজাডরের ইউডনে) স্থাপন; 

 বজময ব্যবস্থাপনায় ৮টি কডমউডনটি ডিডিক বাডয়াগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন; 

 ১৬ টি মৎস্য খামার স্থাপন এবং ৮টি উপডজলার ৬৪০ জন সুফলডিাগীডক মৎস্য চাষ উন্নয়ডন সেডর্াডগতা; 

 স্থানীয় পর্ মাডয় লাইিস্টক এবং ডফসাডরজ সাডি মস টপ্রািাইোর সৃডি; 

 প্রকল্প এলাকায় উডদ্যািা উন্নয়ডনর লডক্ষ্য ১৪,৫৪০ সুফলডিাগীডক ডবডিন্ন আয়বধ মনমূলক কম মকাডন্ডর উপর প্রডিক্ষ্ে প্রদান; 

 ৫০টি টসৌরিডি ডনিমর স্বয়ংডক্রয় টরাে লাইে স্থাপন; এবিং 

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

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লখডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 িম্পদ হস্তান্তর (Asset Transfer) কার্ যক্রলমর আওতায় ৮টি উপলেোর ২৫,০০০ হত দশ্চরদ্র েনলগাষ্ঠীর মালগ গিাশ্চদরাণা ী 

(গরু) শ্চিতরল র শ্চিপরীলত এ পর্ যন্ত 9,223 েন সুফেলভাগীর মালগ 9,223টি গরু শ্চিরত  করা হলয়লে। 

 সুফেলভাগীলদর রাণশ্চিক্ষ  রাণদালনর েক্ষযমাত্রা 14,540 েলনর শ্চিপরীলত 2850 েনলক রাণশ্চিক্ষ  রাণদান করা হলয়লে।  

 কৃশ্চিপণ্য রাণশ্চক্রয়াোতকর  ও িাোরোতকর  ককন্দ্র স্থাপলনর েন্য েশ্চম অশ্চিগ্রহল র েক্ষযমাত্রার 08টি এর শ্চিপরীলত 0৭টি িম্পন্ন 

হলয়লে। অিশ্চিষ্ট  0১টি আগামী শ্চিলিম্বর ২০২১ মালির মলধ্য িম্পন্ন করার পশ্চরকল্পনা রলয়লে।  

 সুফেলভাগী শ্চনি যাচলনর েক্ষযমাত্রা 84টি ইউশ্চনয়ন এর শ্চিপরীলত 64টি  ইউশ্চনয়ন চূড়ান্তভালি শ্চনি যাচন করা হলয়লে। 
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 আটটি কৃশ্চিপণ্য রাণশ্চক্রয়াোতকর  ও িাোরোতকর  ককলন্দ্রর েন্য রাণশ্চত উপলেোয় ৫০ িতক কলর ভূশ্চম অশ্চিগ্রহ  কাে 

িম্পন্ন কলর শ্চনম যা  কাে ুররুর রাণশ্চক্রয়া চেমান। 

 ১৬ টি মৎস্য খামার স্থাপন এিিং ৮টি উপলেোর ৬৪০ েন সুফেলভাগীলক মৎস্য চাি উন্নয়লন িহলর্াশ্চগতা রাণদান চেমান 

রলয়লে। 

 স্থানীয় পর্ যালয় ১৬৮ েন োইভস্টক িাশ্চভ যি করাণাভাইিার  এিিং ১৬ েন শ্চফিাশ্চরে িাশ্চভ যি করাণাভাইিার সৃশ্চষ্ট চেমান রলয়লে। 

 রাণশ্চতটি রাণকল্প এোকায় ৫০টি কিৌরিশ্চি শ্চনভযর স্বয়িংশ্চক্রয় করাি োইট স্থাপন কাে রাণশ্চক্রয়ািীন।   

রাণশ্চতটি রাণকল্প এোকায় ৩০-৫০ েন সুফেলভাগী শ্চনলয় একটি কলর গ্রুপ ততশ্চর চেমান রলয়লে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

রাণকলল্পর আওতায় িম্পদ হস্তান্তর কার্ যক্রলমর অিংি শ্চহলিলি সুফেলভাগীর গরু শ্চিরত  করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তররর 

সারেক এসডিডি ডেষয়ক প্রধান সমন্বয়ক িনাে আবুল কালাম আিাদ এেং পল্লী উন্নয়ন ও সমোয় ডেভারের সডিে িনাে 

মমাোঃ মরিাউল আহসান এেং আরডিএ, েগুড়ার মহাপডরিালক িনাে খডলল আহমদ (অডিডরক্ত সডিে)। 

  

উবিপুর, কুবড়গ্রাম, নর্তরাই ইউবনয়গনর সুফিগভাবেগদর 

বনগয় ওয়াে য বভবত্তক সামাবজক দি েঠন কার্ যক্রম উগবাধন 

কগরন  জনাব অোপক এম এ মবতন, এমবপ। 

উবিপুর উপগজিায় এবপএম নসন্টাগরর জন্য র্ভবম হুকুম 

দখিকৃত জবম। 
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 (৪.৭) 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 অপচয় 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 মূি অনুগমাবদত টমাে টাকা ৩৬২,৯৮.০০ লক্ষ্ ব্যডয় টদডির সাত ডবিাডগ 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, ঢাকা ডবিাগ) দ্রুত বাস্তবায়ডনর ডনডদ মিনা প্রদান 

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

প্রাক্কডলত ব্যডয় রংপুর, বগুড়া ও টগাপালগি টজলায় বাস্তবাডয়ত েডে।  

প্রকডল্পর মূল উডদ্দে  

গ্রামীে জনডগাষ্ঠীর উন্নত আবাসন ডনডিতকরডের মাধ্যডম কৃডষ জডম অপচয়ডরাধ, খাদ্য ডনরাপিা ডনডিতকরে এবং জীবনমাডনর উন্নয়ন 

করাই প্রকডল্পর মূল উডদ্দে। 

প্রকল্প এলাকা : টদডির ডতন ডবিাডগ একটি কডর টমাে ০৩টি এলাকায় পাইলাে আকাডর প্রকল্প 

বাস্তবাডয়ত েডে। 

২০২০-২১ অথ মবছডর বরাদ্দ 
: ৫০০.০০ লক্ষ্ োকা ডছল। ডকন্তু প্রকল্প সংডিাধন ডবলম্ব েওয়ায় অথ ম ছাড় করা সম্ভব 

েয়ডন। 

চলডত অথ ম বছডরর জুন/২১ পর্ মন্ত ব্যয় : - 

জুন ২০২১৮ পর্ মন্ত ক্রমপুডিত ব্যয় : ১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ্ োকা। আডথ মক অগ্রগডত- ৩৯.৬৩%; বাস্তব অগ্রগডত-  ৪৩.২৪%  

 

প্রকডল্পর প্রধান প্রধান কার্ মক্রমসমূে 

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

 টসৌর প্যাডনল স্থাপডনর মাধ্যডম ডবকল্প ডবদুযৎ উৎপাদন; 

 সুফলডিাগীডদর জন্য ডবডিন্ন আয়বধ মনমূলক প্রডিক্ষ্ে পডরচালনা; এবং 

 উডদ্যািা উন্নয়ডন প্রডিক্ষ্ে ডনিমর আরডেএ ঋে কার্ মক্রম পডরচালনা। 

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লখডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 পল্লী জনপদ প্রকডল্পর আওতায় প্রার্বমক পর্ যাগয় নদগের বতন ববভাগের (রিংপুর, রাজোহী এবিং ঢাকা ববভাে) 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। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাডধকার মূলক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ডনর মাধ্যডম সরকাডরর ডনব মাচনী ইিডতোর ২০১৮: আমার গ্রাম-

আমার িের: প্রডতটি গ্রাডম আধুডনক নগডরক সুডবধা সম্প্রসারডে সোয়ক ভূডমকা পালন করডব। 

 

 বনম যাণাধীন পল্লী জনপদ ভবন, রিংপুর 
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রিংপুর “পল্লী জনপদ” ভবন বনম যাণ কাজ পবরদে যন করগছন জনাব নমাঃ নরজাউি আহসান, সবেব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাে এবিং 

আরবেএ বগুড়ার মহাপবরোিক জনাব খবিি আহমদ।  

 

(৪.৮)    টমডকং মাডকমেস ওয়াকম ফর দ্যা চরস (M4C-২য় পর্ যায়) প্রকল্প  

M4C-১ম পর্ যায় প্রকল্পটি সুইে এগজবি ফর নেগভিপগমন্ট এি নকাঅপাগরেন (এসবেবস) এবিং বাংলাডদি সরকানরর স্থানীয় সরকার, 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মিণািগয়র অর্ যয়াগন  সুইে কন্ট্রাক্ট ও পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়া কর্তযক টম ২০১৩ েডত ডেডসম্বর ২০১৯ 

টময়াডদ বাস্তবাবয়ত েডয়ডছ। প্রকডল্পর আওতায় উিরাঞ্চডলর ১০টি টজলার চরাঞ্চডল বসবাসরত জনডগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ডন উন্নত 

বাজার ও টর্াগাডর্াগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আধুডনক কৃডষ প্রযুডি সম্প্রসারডের মাধ্যডম ১২৫০০০ পডরবাডরর আয় বৃডি পাওয়ায় 

উিরাঞ্চডল মো লাঘডব ডবডিষ ভূডমকা টরডখডছ। এরই ধারাবাবহকতায় এ কার্ মক্রম অব্যেত রাখডত SDC ও বাংলাডদি সরকার 

পুনরায় টমডকং মাডকমেস ওয়াকম ফর দ্যা চরস (M4C-২য় পর্ যায়) প্রকল্প গ্রহণ কগরগছ। োর বছর নময়াগদ (জানুয়ারী ২০২১ হগত 

বেগসম্বর ২০২৪ পর্ যন্ত) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কার্ যক্রম ইগতামগে শুরু করা হগয়গছ।  

 

প্রকল্প এলাকা : টদডির টমাে ৬টি নজিা (উত্তগর ৫টি এবিং দবেণাঞ্চগি ১টি) (গাইবান্ধা, জামালপুর, 

কুডড়গ্রাম, লালমডনরোে, রংপুর, এবং িডরয়তপুর) চরাঞ্চল।  

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

২০২০-২১ অথ মবছডর বরাদ্দ : - 

চলডত অথ ম বছডরর জুন/২১ পর্ মন্ত ব্যয় : - 

জুন ২০২১৮ পর্ মন্ত ক্রমপুডিত ব্যয় : - 

 

প্রকগল্পর মূি কার্ যক্রমঃ 

েরাঞ্চগি একটি কার্ যকরী বাজার ব্যবস্থা ও পডরডবিগতিাডব টেকসই কৃডষ ব্যবস্থা েগড় নতািার জন্য এই প্রকগল্পর কার্ যক্রমসমূহগক মূিত ৪ ভাগে 

ভাে করা হগয়গছ । এগুডলা েলঃ  

১)  চর অঞ্চডল িাডলা মাডনর কৃডষ উপকরে, কৃডষপডণ্যর বাজার ব্যবস্থা  ততডর করা,  

২)  কৃডষ ঋডের সুডর্াগ সৃডি করা,  

৩)  চর অঞ্চডল নত্যন নত্যন উদ্ভাবনী ব্যাবসা সৃডি করা ও নত্যন উডদ্যািা ততডর করা এবং  

৪)  অবকাঠাডমা খাডত সরকাডর ডবডনডয়াগ সুসংেত করার লডক্ষ্ সরকাডর প্রডতষ্ঠান ও সরকাডর-টবসরকাডর অংিীদারডের মাধ্যডম বাজার 

ব্যাবস্থা উন্নয়ন এডপ্রাচ এর কযডপোলাইডজিন ও সংস্থাপন ঘোডনা। 
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(৫.০)  এডেডপ বডে মভূত প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প 

(৫.১) ক্ষুদ্র্ পবরসগর কৃবষপণ্য ব্যবসা ও ভযালু নেইন উন্নয়গনর মােগম সাকয অঞ্চগির ক্ষুদ্র্ কৃষগকর জীবন মান উন্নয়ন েীষ যক প্রকল্প। 

বািংিাগদগে অগনক ফিমূি োকসববজ উৎপাদন হগিও সঠিক প্রবক্রয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরগণর অভাগব তা পুগরাপুবর 

অর্ যনীবতগত অবদান রাখগত পারগছ না। তাছাড়াও প্রায় অবধকািংে কৃবষজাত পন্য উৎপাবদত পণ্য সময়বভবত্তক হওয়ায় সারাবছর এসব 

পগণ্যর নর্াোন নদওয়া সম্ভব হগে না। ফগি এ ধরগনর পণ্য সিংরেণ আবিক হগয় উগঠগছ। ববগেষ কগর কাঁঠাি, কিা ও টগমগটা 

উৎপাদন নর্ভাগব নবগড়গছ নসভাগব নদগে এসব ফসগির ন্যার্য্ মূল্য বনবিত করা সম্ভব হয় নাই বরিং হগিও তা সীবমত আকাগর 

েিমান রগয়গছ। উত্তর বগঙ্গ ববগেষ কগর বগুড়া ও ঢাকার কাছাকাবছ োজীপুর এসব ফসগির োষাবাদ হগিও ক্ষুদ্র্ ও প্রাবন্তক কৃষক 

ন্যার্য্ মূল্য বনবিতকরগণর বনবমত্ত সাকয নেগভিপগমন্ট ফাি, ভুটান সাকযর্ভি আটটি নদগের এই প্রকল্প গ্রহণ কগরগছ এবিং বািংিাগদগের 

পগে পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়া তা বাস্তবায়ন করগছ। প্রকগল্পর নময়াদ অগক্টাবর, ২০১৮ হগত অগক্টাবর, ২০২০ পর্ যন্ত এবিং প্রকল্পটির 

নমাট অথ মায়ন ইউএস েিার ২১২,০৫৪.০০ র্ার  মগে এসবেএফ গ্রান্ট ইউএস েিার ১৮৪,৩১৪.০০ এবিং ইন-কাইি ফাি বহগসগব 

ইউএস েিার ২৭,৭৪০.০০ সহগর্াবেতা ডদডে পল্লী উন্নয়ন একাগেমী, বগুড়া। 

প্রকল্প এিাকা 

(১) বগুড়া নজিার নেরপুর উপগজিার কািবেমাটি, রামনের ও কানুপুর এবিং বগুড়া নজিার োহাজাহানপুর উপগজিা আমরুি গ্রাম। 

(২) োজীপুর নজিার কাপাবসয়া উপগজিার পাবুর, ধরপাড়া, ধবিসূতা োঁনদুন ও নবপাবর বাবড় গ্রাম।  

প্রকগল্পর উগিি ও িেয  

প্রকগল্পর মূি িেয বনব যাবেত প্রকল্প এিাকায় নছাট নছাট প্রগসবসিং লাগন্টর ও নমবেনাবরগজর উৎপাবদত পগন্যর রুত ত প্রবক্রয়াজাতকরণ, 

সিংরেণ ও উন্নত বাজারজাতকরগণর ব্যবস্থা গ্রহণ।  

প্রকগল্পর মূি কযমকাি 

 প্রকগল্পর আওতায় ২টি প্রকল্প এিাকায় মাোবর আকাগরর কৃবষ পণ্য প্রগসবসিং, বপ্রজারগভেন ও বাজারজাতকরণ ইউবনট েগড় 
নতািা। 

 বনব যাবেত ১০০ জন সুফিগভােী সদস্যগদর ০৪টি গ্রুগপ ববভি কগর ২৫ জগনর একটি কগর নমাট ৪টি কৃষক উৎপাদনকারী দি 
েঠন।  

 প্রবতটি গ্রুপ প্রকগল্পর কম যকাগির সাগর্ ০২ বছর যুি র্াকগব এবিং আয়বধ যনমূিক কম যকাগির উপর প্রবেেণ গ্রহণ কগর 

প্রকগল্পর উগিি ও িেয অজযগন র্ভবমকা রাখগব। 

প্রকডল্পর আওতায় সম্পাডদত উডল্লখডর্াগ্য কম মকান্ডসমূে 

 প্রকগল্পর আওতায় োজীপুর উপ-প্রকল্প এিাকায় একটি এবিং বগুড়ার আরবেএর এবপএম নসন্টাগরর পাগশ্বয একটি কৃবষ পণ্য প্রগসবসিং 

ও বপ্রজারগভেন ইউবনট েগড় নতািা হগয়গছ। 

  

বগুড়া উপপ্রকগল্পর কৃষকগদর মাগে ইনপুট সাগপ যাট ববতরণ করগছন 

জনাব খবিি আহমদ, মহাপবরোিক, আরবেএ, বগুড়া ও ে. ম. 

বিীয়ার নহাগসন, পবরোিক, সাকয কৃবষ নকন্দ্র, ঢাকা। 

োবজপুর উপপ্রকগল্পর কৃষকগদর মাগে ইনপুট সাগপ যাট ববতরণ করগছন ে. 

ম. বিীয়ার নহাগসন, পবরোিক ও ে. নমাঃ ইউনুছ আিী, নকা-অবে যগনটর, 

সাকয কৃবষ নকন্দ্র, ঢাকা। 

 

 প্রবেেণ নেগষ প্রকগল্পর উপকারগভােীগদর মাগে োজীপুর উপপ্রকল্প এিাকায় ৫০ জন ও বগুড়া উপপ্রকল্প এিাকায় ৫০ জন কগর 

বববভন্ন ইনপুট সাগপাট য নদওয়া হগয়গছ। 
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োবজপুর উপপ্রকগল্পর কৃষকগদর মাগে “ফাম য বববজগনস ম্যাগনজগমন্ট 

প্রবেেনণ” প্রধান অবর্বতর সাগবক সিংসদ সদস্য, জাহানারা নবেম, ঢাকা উত্তর।  

বগুড়া উপপ্রকগল্পর কৃষকগদর জন্য “ফাম য বববজগনস ম্যাগনজগমন্ট প্রবেেণ”  

 

 Training on farm business management এর উপর োজীপুর উপপ্রকল্প এিাকায় ৫০ জন ও বগুড়া উপপ্রকল্প এিাকায় 

৫০ জন কগর প্রবেেণ নদওয়া হয়। 

 Training on Product handling, marketing and food safety standards ও Training on value chain and 

agro-processing উপর োজীপুর উপপ্রকল্প এিাকায় ৫০ জন ও বগুড়া উপপ্রকল্প এিাকায় ৫০ জন কগর প্রবেেণ প্রদান করা হনয়গছ। 

 

(৫.২) RDA-IRRI “Accelerating the Genetic Gains in Rice (AGGRi)” িীষ মক টর্ৌথ প্রাডয়াডগক গডবষো প্রকল্প। 

২০১৯ এর আমন টমৌসুম টথডক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া International Rice Research Institute 

(IRRI) এর আডথ মক সোয়তায় “Accelerating the Genetic Gains in Rice (AGGRi)” িীষ মক প্রাডয়াডগক গডবষো 

কার্ মক্রমটি টর্ৌথিাডব চুডিবি েডয় টমৌসুমডিডিক পডরচালনা কডর আসডছ। এই গডবষো কার্ মক্রডমর উডদ্দে সমূেঃ- টদডির ডবডিন্ন অঞ্চডল 

ধাডনর আধুডনক জাতসমূডের উপডর্াডগতা র্াচাই ও তথ্য সংগ্রে করা, আধুডনক ধাডনর জাডতর সাডথ জনডপ্রয় জাডতর ত্যলনা করা, ডনডদ মি অঞ্চডলর 

জন্য উপযুি জাত ডনব মাচন, মাঠ পর্ মাডয় আধুডনক জাতসমূে দ্রুত সম্প্রসারে ও আবাদকৃত জাত সম্পডকম কৃষডকর মতামত গ্রেে এবং পরবতী 

প্রডয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেে।  

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া উি গডবষো কার্ মক্রডমর আওতায় IRRI এর লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী বগুড়া ও জয়পুরোে টজলায় 

আমন/২০১৯, টবাডরা/২০১৯-২০, আমন/২০২০ এবং টবাডরা/২০২০-২১ টমৌসুডমর গডবষো কার্ মক্রম সফলিাডব সম্পন্ন করতঃ তার প্রডতডবদন 

IRRI, Bangladesh অডফডস জমা প্রদান করা েডয়ডছ। বতমমাডন IRRI এর লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী বগুড়া ও জয়পুরোে টজলায় 

আমন/২০২১ টমৌসুডমর কার্ মক্রম চলমান। উি প্রাডয়াডগক গডবষো কার্ মক্রডমর আওতায় গত ১১ টম, ২০২১ িাজাোনপুর উপডজলার মাডরয়া গ্রাডম 

টবাডরা/২০২০-২১ টমৌসুডমর িস্য কতমে অনুষ্ঠাডন কৃষক আব্দুর রেমান এর জডমডত ৪ প্রকার জাডতর ধান টকডে টকান ধরডনর জাত এ এলাকার 

জন্য উপডর্াগী তা মূল্যায়ন করা েয়। এসময় উপডস্থত কৃষডকর সামডন গডবষো প্ল্ডে উৎপাডদত ডিধান ২৯, ডিধান ৮৯, ডিধান ৯২ এবং ডবনাধান 

২৪ প্রডতযক জাডতর  ১০ বগ মডমোর জডমডত িস্য কতমে কডর মাড়াই করা েয়। এই জাতগুডলার মধ্য টথডক ডিধান ২৯ টেটর প্রডত ৭.০ েন, ডিধান 

৮৯ টেটর প্রডত ৮.০ েন, ডিধান ৯২ টেটরপ্রডত ৭.৫ েন এবং ডবনাধান ২৪ টেটর প্রডত ৬.৫ েন ফলন পাওয়া র্ায়। এডত এ এলাকার জন্য ডিধান 

৮৯ সব মাডধক সমাদৃত েয়। এছাড়াও এই গডবষো প্রকডল্পর আওতায় মডেলা গ্রুডপর মাধ্যডম বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরে প্রডক্রয়া এবং ডেলার-

কাস্টমার প্রদি মনীর মাধ্যডম নত্যন জাডতর বীডজর চাডেদা সৃডির প্রডক্রয়া চলমান রডয়ডছ।  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

"ডবডিন্ন জাডতর ত্যলনামূলক প্রদি মনী প্ল্ে, িাজাোনপুর, বগুড়া" "গডবষো প্ল্ডের িস্য কতমে, িাজাোনপুর, বগুড়া" 
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 (৬.০) আরডেএ প্রদি মনী খামার 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 Farm গডড় টতালা েডয়ডছ। ইউডনেগুডল েডলাঃ 

 

(১) ফসল ইউডনে; 

(২) নাস মারী ইউডনে;  

(৩) টপালডট্র ইউডনে;  

(৪) টেইরী ইউডনে; 

(৫) মৎস্য ইউডনে; 

(৬) টিসুয কালচার এন্ড বাডয়াডেকডনালডজ ইউডনে;  

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

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

 

 

বনগে বববভন্ন ইউবনগটর আগিাকবেত্র উপস্থাপন করা হগিা। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আরডেএ প্রদি মনী খামাডরর টপাডল্ট্র ইউডনে আরডেএ প্রদি মনী খামাডরর টেইরী ইউডনে 

আরডেএ প্রদি মনী খামাডরর ফসল ইউডনে আরডেএ প্রদি মনী খামাডরর নাস মারী ইউডনে 

আরডেএ প্রদি মনী খামাডরর মৎস্য ইউডননট উৎপাবদত মাগছর নপানা নদখগছন 

জনাব নমাঃ নরজাউি আহসান, সবেব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাে 

আরডেএ প্রদি মনী খামাডরর টিসুকযালচার ইউডনে 
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কৃডষপণ্য প্রডক্রয়াজাতকরে, সংরক্ষ্ে ও ডবপেডন আরডেএ, বগুড়া 

সরকাডরর রাজস্ব ব্যয় ছাড়াই ডনজস্ব আডয় ডবজ্ঞানসম্মত উপাডয় কৃডষপণ্য প্রডক্রয়াজাতকরে, সংরক্ষ্ে ও বাজারজাতকরে (এডপএম) 

ইউডনে বতমমাডন ৩১ টি পণ্য পল্লী ব্র্যাডন্ড (কাঠাগির বেপস, আগমর আোর, রসুগনর আোর, বরই আোর, নততুি োটবন, বজনজার 

োটবন, বি, মধু, সবরষার নতি, নকক, নেে, প্যাটিে, েযাবনে, ববস্কুট, কিার বেপস ও টগমগটা সস, দই ইতযাডদ) জতবর ও সুলি মূডল্য 

বাজারজাত কগর র্াগে। ফডল কৃষডকর পডণ্যর ন্যায্য মূল্য ডনডিডতর পািাপাডি ডনরাপদ খাদ্য উৎপাদডনর এ ইউডনেটি সুনাডমর সাডথ 

পডরচাডলত েডয় আসডছ এবং ডকছু মানুডষর কডম মর সংস্থান ডনডিত েডয়ডছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আরডেএ, বগুড়ার কৃডষপণ্য প্রডক্রয়াজাতকরে, সংরক্ষ্ে ও ডবপেন ইউডনডের কার্ মক্রম পডরদি মন করডছন  

একাডেমীর মোপডরচালক  (অডতডরি সডচব) জনাব খডলল আেমদ। 

আরডেএ বগুড়া’র কৃবষ পণ্য প্রবক্রয়াজাতকরণ, সিংরেণ ও ববপণন ইউবনট আরবেএ এবপএম ইউবনট উৎপাবদত বববভন্ন পণ্যসমূহ 

আরডেএ বগুড়া’র কৃবষ পণ্য প্রবক্রয়াজাতকরণ, সিংরেণ ও ববপণন ইউবনগট বমনাগরি ওয়াটার নবাতবিিং লযান্ট, নর্খাগন “পল্লী োগি 

পাবন উৎপাদন করা হয়। 
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(৭.০) দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাম প্রাগয়াবেক েগবষণা 

স্বাধীনতার সুবণ য জয়ন্তী জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু নেখ মুবজবুর রহমাগনর জন্মেত বাবষ যকী উদর্াপগনর অিংে বহগসগব দাডরদ্র্য ডবডমাচন ও 

আঞ্চডলক তবষম্য হ্রাডসর জন্য পল্লী উন্নয়ন একাগেমী (আরবেএ), বগুড়া’র বনজস্ব অর্ যায়গন “দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাম প্রাগয়াবেক েগবষণা” 

পবরোিনা করা হগে। 

এ েগবষণার আওতায় নদগের ৩টি গ্রাগম (জামািপুর নজিার নমিানদহ উপগজিার, ের পবিো গ্রাম; বগুড়া নজিার নেরপুর উপগজিা কািেীমাটি 

গ্রাম ও রিংপুর নজিার বমঠাপুকুর উপগজিার রবতয়া গ্রাম) পাইিট আকাগর দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাম বনব যােন কগর প্রাগয়াবেক েগবষণা কার্ যক্রম 

শুরু করা হগয়গছ। উবল্লবখত ৩টি গ্রাগমর ৪০২৩টি পবরবাগর মাগে নবজিাইন সাগভ য পূব যক Multidimensional Poverty Index (MPI)  

এর আগিাগক নমাট ৫৩৪টি হত দবরদ্র্ পবরবার বেবিত করা হয়। দাবরদ্র্য ববগমােন ও নটকসই উন্নয়গনর িগেয বেবিত দাবরদ্র্য জনগোষ্ঠী কর্তযক 

আয়-বধ যনমূিক কম যকাি বনব যােন ও বাস্তব নেগত্র প্রগয়াগের বনবমত্ত কৃবষ ও পল্লী উন্নয়ন ববষয়ক প্রবেেণ প্রদানসহ বববভন্ন নটকসই প্রযুবির 

সম্প্রসারণ করা হগে। দবরদ্র্ জনগোষ্ঠীর মাগে মুরেীর বাচ্চা ফুটাগনার জন্য ৫টি ইনবকউগবটর, ২৫০০টি মাগছর নপানা ও ২৪,১৬৮টি োগছর োরা 

প্রদানসহ বববভন্ন সহায়তা কার্ যক্রম পবরোিনার মােগম দাবরগদ্র্যর হার শুগণ্যর নকাটায় আনায়গন মগেি উদ্ভাবগনর প্রগেষ্টা অব্যহত রাখা হগয়গছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আরবেএ, বগুড়া'র মহাপবরোিক ও অনুষদ সদস্য কর্তযক দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাগম দবরদ্র্ কৃষকগদর মাগে মাগছর নপানা ববতরণ। 

 

 

  
 

আরবেএ, বগুড়া'র মহাপবরোিক মগহাদয়, সভাগনত্রী, আরবেএ মবহিা িাব ও অনুষদ সদস্য কর্তযক দাবরদ্র্যমুি মগেি গ্রাগমর দবরদ্র্গদর বববভন্ন 

সহায়তা (োগছর োরা ও নদেী মুরেীর বাচ্চা) প্রদান। 
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(৮.০) স্বাধীনতার সুবণ য জয়ন্তী এবিং জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু নেখ মুবজবুর রহমাগনর জন্মেত বাবষ যকী উদর্াপন 

স্বাধীনতার সুবণ য জয়ন্তী জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু নেখ মুবজবুর রহমাগনর জন্মেত বাবষ যকী উদর্াপন উপিগেয জাবতয় কমযসূবের সাগর্ সমন্বয় নরগখ বববভন্ন 

অনুষ্ঠান আগয়াজন করা হয়। এ সকি অনুষ্ঠাগনর মগে উগল্লগর্াগ্য ১০১টি নকক নকগট জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু নেখ মুবজবুর রহমাগনর জন্মেত বাবষ যকী 

উদর্াপন, ছাত্র-ছাত্রীগদর মাগে বেত্রািংকন ও রেনা প্রবতগর্াবেতা, এবতম খানায় খায ববতরণ ইতযাবদ। এছাড়াও জন্মেত বাবষ যকী উপিগেয দবরদ্র্ 

কৃষকগদর মাগে একাগেমীর বনজস্ব অর্ যায়গন ১ িে মাগছর নপানা এবিং ৬৬ হাজার োগছর োরা ববতরণ করা হয়। 

 
 

জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু জন্মেত বাবষ যকী উদর্াপগনর অিংে বহগসগব দবরদ্র্ 

োবষগদর মাগে মাগছর নপানা ববতরণ করগছন আরবেএ'র ভারপ্রাপ্ত 

মহাপবরোিক জনাব নমাঃ আফজাি নহাগসন (অবতবরি সবেব) 

জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধুর জন্মেত বাবষ যকী উদর্াপগনর অিংে বহগসগব দবরদ্র্ 

োবষগদর মাগে োগছর োরা ববতরণ করগছন আরবেএ'র ভারপ্রাপ্ত 

মহাপবরোিক জনাব নমাঃ আফজাি নহাগসন (অবতবরি সবেব) 

 

 

 

 

 

 

স্বাধীনতার সুবণ য জয়ন্তীগত নকক নকগট ও পায়রা অবমুি করগছন আরবেএ, বগুড়ার মহাপবরোিক জনাব খবিি আহমদ ও  

সব যস্তগরর কমযকতযা-কমযোরী। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
১০১টি নকক নকগট জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু নেখ মুবজবুর রহমাগনর জন্মবদন ও জাবতয় বেশু বকগোর বদবস উদর্াপন। 
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(৯.০) আরডেএ, বগুড়া’র ডবডিষাডয়ত টসন্টারসমূডের কার্ মক্রম  

আরবেএ, বগুড়ার বববভন্ন প্রাগয়াবেক েগবষণার অবজযত সাফল্যসমূহ ডবডিষ কডর টসচ ও পাডন সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রযুডি/মডেল 

নদেব্যাপী মাঠ পর্ যাগয় সম্প্রসারণ, জনবপ্রয়করণ এবিং এর ধারাবাবহকতা রোয় একাগেমীর প্রোসবনক বনয়িগণ ৭টি ববগেষাবয়ত 

নসন্টার পডরচাডলত েডে। র্া একাগেমীর বববভন্ন নবাে য সভার বসিাগন্তর আগিাগক প্রবতবষ্ঠত হগয়গছ। এ সকি নসন্টার এর 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 েডয়ডছ। 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; এবিং  

(৬) পল্লী পাঠোিা বরসাে য নসন্টার । 

 

এ সকল টসন্টার সাোয্য ডনিমর উন্নয়ন প্রকল্প টথডক ক্রমািডয় সডর এডস ডনজস্ব অথ মায়ডন, টদডিয় প্রযুডি ও সম্পদ ব্যবোডরর মাধ্যডম 

একাডেমীর কতৃমক বাস্তবাডয়ত টসচ ও পাডন ব্যবস্থাপনা ডবষয়কসে দাডরদ্র্য ডবডমাচন ধমী প্রকল্পগুডলডক টপ্রাগ্রাডমটিক এযাডপ্রাডচ 

পডরচালনা কডর টসন্টারসমূডের মাধ্যডম কম মকান্ড অব্যহত টরডখ উন্নয়গনর ধারা েিমান রাখা সম্ভব হগে। বনগে “নসন্টার ফর 

ইবরগেেন এি ওয়াটার ম্যাগনজগমন্ট (ডসআইেডিউএম)” এর উগল্লখগর্াগ্য কার্ যক্রম উপস্থাপন করা হগিাঃ 

 

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

একাগেমীর নসে ও পাবন ব্যবস্থাপনার অবজযত সাফল্যসমূহ নদেব্যাপী মাঠ পর্ যাগয় রুত ত সম্প্রসারণ, জনবপ্রয়করণ এবিং 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 সিংবিষ্ট 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 সিংরেণ ইতযাবদ কার্ যক্রগম পাবন সরবরাহকরণ এবিং এসব ববষয় সিংবিষ্ট আয়বধ যনমূিক 

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

 ডিল্প কারখানায় ব্যবোর উপডর্াগী ডনরাপদ পাডন সরবরাে করা; 

 সরকারী/নবসরকারী সিংস্থার অগর্ য পবরোবিত নসে ও পাবন ব্যবস্থাপনা সিংক্রান্ত বববভন্ন প্রাগয়াবেক েগবষণা পবরোিনা; এবিং 

 ‘আরবেএ নক্রবেট’ বেগরানাগম ব্যবতক্রমধমী ঋণ কার্ যক্রম পবরোিনা। 

 

ডসআইিডিউএম এর উরল্লখর াগ্য অিজন 

 মরিল সম্প্রসারণ: মদরে ডেডভন্ন সরকারী/রেসরকারী প্রডিষ্ঠারনর অনুলরালির করাণশ্চক্ষলত 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 মদরে দ্রুি সম্প্রসারণ করা হরে; 

 শ্চিশ্চভন্ন রাণতশ্চষ্ঠালনর চাশ্চহদার আলোলক পাশ্চন িম্পলদর উন্নয়লনর পািাপাশ্চি আিাশ্চিক এোকার িেযয ব্যিস্থাপনায় সুলয়ে 

ওয়াটার শ্চিটলমন্ট প্ল্যান্ট (এিটিশ্চপ) স্থাপন করা; 

 একাগেমী কর্তযক বাস্তবাবয়ত নসে ও পাবন ব্যবস্থাপনা সিংবিষ্ট প্রকল্পসমূগহর কার্ যক্রম মবনটবরিং এর মােগম অব্যহত রাখা 

সম্ভব হগে। 
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 ২০২০-২১ অর্ য-বছগর একাডেমী উদ্ভাডবত টসচ ও পাডন ব্যবস্থাপনা প্রযুডি সম্প্রসারগণর তাবিকা ডনডের সারনীডত উপস্থাপন 

করা হগিাঃ  

সারনী-১: টসচ ও পাডন ব্যবস্থাপনা প্রযুডি সম্প্রসারগণর তাবিকা 

Sl. No Name of Project Nature of Work 
Funded 

by 

1 
Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI), Rajabari 

Hat Godagari, Rajshahi. 
DTW GO 

2 PBS Patuakhali. DTW, WTP GO 

3 PBS Shatkhira. DTW, WTP GO 

4 
Bangladesh Sugarcrop Research Institute (BSRI), 

Subornochar, Noakhali. 

O/W, DTW, 

Buried pipe 
GO 

5 Palli Biddut Samity, Ullapara, Sirajgonj. WFP GO 

6 Chattogram Palli Bidyut Samity-3 at Sitakundo, Chottogram 
DTW, WTP, GR 

and PH 
GO 

7 
132/33 KV Grid Sub-Station, Fultola Bazar, Shitakunda, 

Chottogram 

WTP, GR and 

RO shed 
GO 

8 
DAP Fertilizer Compan Ltd. At Housing Colony Rangadia, 

Anowara, Chattogram 

O/W, DTW and 

PH 
GO 

9 Pbs-2, Sirajgonj at Sialcole, Sirajgonj WFP Servicing GO 

10 
Fenchugonj  Combined Cycle Power Station, Fenchugonj, 

Sylhet 
DTW GO 

11 
Jamuna Fertilizer Company Ltd. (JFCL), Tarakandi, 

Jamalpur. 
2 Nos. DTW GO 

12 
Strengthening of Hilsha Research in Revering Station at 

Chandpur 
DTW GO 

13 
Bibiyana-South 400MW Combined Cycle Power Plant 

Campus, Nobigonj, Hobigonj. 
WFP Servicing GO 

14 Palli Biddut Samity–2, Kashinathpur, Pabna. WFP Servicing GO 

15 Polas Urea Fertilizar Factory LTD, Polas, Narsindhi. DTW and P/H GO 

16 Narayongonj PBS , Narayongonj WFP Servicing GO 

17 
Chattogram Urea Fertilizer Factory Ltd. (CUFL) Rangadia, 

Chattogram. 

6 Nos. O/Wand 

2Nos. DTW 
GO 

18 Palli Biddyut samittee, Zhilongza, Cox's Bazar WFP Servicing GO 

19 Bangladesh Power Station, BPDB at Baghabari, Sirajgoaj WFP Servicing GO 

20 Tannery, Dhaka, Savar. 
1 years 

maintenance 
GO 

21 Bhola 225 MW Combined Cycle Power Plant, Bhola. 

3 No’s O/Wand 

3Nos. DTW, PH, 

Pipe line  

GO 

22 
Shazibazar 330MW Combined Cycle Power Station, 

Shazibazar, Hobigonj. 
O/W, 6Nos. GO 

 এ পর্ মন্ত ডসআইেডিউএম কতৃমক পাডন সম্পডদর সুষ্ঠু ব্যবোর ও ব্যবস্থাপনায় ডবডিষ কডর  স্বল্প ব্যডয় অগিীর/গিীর নলকূপ 

স্থাপন, ডনরাপদ খাবার পাডনসে ডিল্প কারখানায় ব্যবোর উপডর্াডগ পাডন সরবরাে প্রযুডি/মডেল ডবডিন্ন সরকাডর প্রডতষ্ঠান টর্মন- 

বেবন্ধু টসত্য, বািংিাগদে নসতু কর্তযপে (ববববএ), বাংলাডদি চীন তমত্রী টসত্য, ডবদুযৎ উন্নয়ন টবাে ম, ডবডিন্ন পল্লী ডবদুযৎ সডমডত, 

ডবডিন্ন পাবডলক ডবশ্বডবদ্যালয়, ডবডসক চামড়া ডিল্প নগরী সািার, কণ যফুিী ইডপডজে চট্রগ্রাম, বডরে বহুমুখী উন্নয়ন কতৃমপক্ষ্সে 

ডবডিন্ন এনডজও (ব্র্যাক, প্রডিকা) ও ব্যডি মাডলকানাধীন প্রডতষ্ঠাডন ২৮২টি এলাকায় সস্প্রসারে করা সম্ভব েডয়ডছ। 

 নসন্টারটি সরকারী আবর্ যক সহগর্ােীতা ছাড়াই বনজস্ব আগয়র উপর বভবত্ত কগর পশ্চরচাশ্চেত হলয় আিলে। কিই িালে কিন্টার 

কেলক রাণশ্চতিের িরকারী ককািাগালর আলয়র একটি শ্চনশ্চদ যস্ট অিংি েমা রাণদান কলর আিলে। শ্চিগত ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 

অে যিেলর র্োক্রলম ২৫.০০ েক্ষ এিিং ২৭.০০ েক্ষ টাকা িরকারী ককািাগালর েমা কদয়া হলয়লে। 

 ২০০৩ সাগি নসন্টারটি মাত্র ২৯ জন জনবি  বনগয় র্াত্রা শুরু র্াত্রা কডর বতমমাডন ১৮২ জন জনবল কাজ করডছ। 
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উডল্লখডর্াগ্য চলমান কম মকান্ড 

১) স্বপ্ননের-০১ প্রকগল্প “এনাবজয ইবফবসগয়ন্ট ববশুি পাবন সরবরাহ, বৃবষ্টর পাবন সিংগ্রহ ও র্ভেগভয বরোবজযিং, ধূসর পাবন পবরগোধন, 

তরি বজযয পাবন পবরগোধন ও কঠিন বজযয ব্যবস্থাপনা” প্রযুবি সম্প্রসারণ 

ভূগিমস্থ পাডনর দক্ষ্ ও সডব মািম ব্যবোর ডনডিতকডল্প Reduce, Reuse and Recycle ধারনায় জাতীয় গৃোয়ন কতৃমপডক্ষ্র 

ডমরপুরস্থ “স্বপ্ন নগর োউডজং” প্রকডল্পর ১০৪০টি ফ্ল্যাডের ছাগদর বৃবষ্টপাবন সিংগ্রহ ও পবরগোধন পূব যক র্ভ-েভযস্থ পাবন স্তগর পূনঃভরণ, 

খাবার পাডন ও গৃেস্থালী কাডজ বনরাপদ পাডন সরবরাে ব্যবস্থাপনাসহ সুগয়জ বিটগমন্ট লযান্ট (এসটিবপ) স্থাপনা প্রযুডি সম্প্রসারে কাজ 

প্রায় সমাডপ্তর পর্ মাডয়। 

২)  উত্তরা এপাট যগমন্ট প্রকগল্প “প্রাকৃবতক ও পবরগবে বান্ধব প্রবক্রয়ায় সুগয়জ ওয়াটার ও পঁেনেীি বজযয ব্যবস্থাপনা এবিং বৃবষ্টর পাবন 

সিংগ্রহ ও র্ভ-েগভয বরোবজযিং বা পুনঃভরগণ সব যাধুবনক প্রযুবি সম্প্রসারণ”  

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

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

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

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 বিন’ নসাসাইটিগত রুপান্তবরত হগব র্া 

বতযমান সমগয় একটি যুোন্তকারী পদগেপ। 

 বৃবষ্টর পাবন পবরগোধন ও র্ভেগভয পুনঃভরগণর মােগম ঢাকা েহগরর র্ভ-েভযস্থ পাবনর ডনগ মামীতা নরাগধ সহায়ক র্ভবমকা রাখা। 

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

নজাগন রুপান্তবরত করা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“স্বপ্ন নগর োউডজং” এিাকায় স্থাবপত ওয়াটার বিটগমন্ট লযান্ট “স্বপ্ন নগর োউডজং” এিাকায় স্থাবপত এসটিবপ ও বজযয ব্যবস্থাপনা লযান্ট 

রাজউক উত্তরা এযাপাট যগমন্ট প্রকল্প এিাকায় স্থাবপত পাবন সরবরাহ ব্যবস্থাপনা 

 

রাজউক উত্তরা এযাপাট যগমন্ট প্রকল্প এিাকায় স্থাবপত এসটিবপ 
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আরডিএ-ঋণ কা জক্রম: পল্লী  উন্নয়ন একারিমী, েগুড়া কর্তজক সমাপ্তকৃি সকল প্রকরল্পর (এসএফডিডপ, ডসডভডিডপ, মসপা, এমডভআরডি) 

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

হরে। সমাপ্তকৃি এডিডপ প্রকরল্পর সীি কযাডপটাল ও সাডভ জস িািজ এর অর্ জ আরডিএ মক্রডিট কা জক্ররম মূলধন ডহরসরে ব্যেহৃি হরে। 

প্রকরল্পর সুডেধারভােীরদর দদনডিন িীেন াত্রার ব্যয়ভারসহ গৃহস্থালী ও অন্যান্য কারি ব্যেহৃি পাডনর মূল্য পডররোরধ সক্ষম করর মিালাই 

আরডিএ মক্রডিট কা জক্ররমর মূল লক্ষয।  

আরবেএ-ঋণ কার্ যক্রগমর অগ্রেবত: আরডেএ টক্রডেে কার্ মক্রডমর আওতায় ২০২০-২১ অথ মবছডরর ১০৮৫ জন সুফলডিাগীর মাডে ৯.১৮ 

টকাটি োকা ডবতরে করা েয়। শুরু নর্গক জুন ২০২১ পর্ মন্ত ডবডিন্ন প্রকডল্পর আওতায় টমাে ২৮০৩৫ জন সুফলডিাগীর মাডে টমাে 

১৫০.১০ টকাটি টাকা সেজ িডতম ঋণ বহগসগব ববতরণ করা েডয়ডছ। আরডেএ ঋে কার্ মক্রডমর এক নজডর অগ্রগডত ডনডের সারনীডত 

উপস্থাপন করা েডলাঃ 

 

সারনী-২: আরডেএ ঋে কার্ মক্রডমর এক নজডর অগ্রগডত (জুন ২০২১ পর্ মন্ত) 

ক্রঃ নং ডববরে অগ্রগডত 

১. টমাে উপ-প্রকল্প এলাকা (সংখ্যা)  ৩৮২ 

২. টমাে সীে কযাডপোল বাবদ প্রাপ্ত (লক্ষ্ োকায়) ৫৮০৪.২২ 

৩. ক্রমপডিত ডবতরেকৃত (লক্ষ্ োকায়) ১৫০১০.৭৫ 

৪. ঋে কার্ মক্রডম জডড়ত টমাে সদস্য (সংখ্যা) ২৮০৩৫ 

ক) পুরুষ (জন) ১৬৫৫৭ 

খ) মডেলা (জন) ১১৪৭৮ 

৫. সাডি মসচাজমসে টমাে আদায়ডর্াগ্য ঋে (লক্ষ্ োকায়) ১৫৬৮০.৫৮ 

৬. ঋে আদায় (লক্ষ্ োকায়) ১৪২১৫.৯২ 

ক) মূল োকা (লক্ষ্ োকায়) ১২৮০৭.১৪ 

খ) সাডি মস চাজম (লক্ষ্ োকায়) ১৪০৮.৭৯ 

৭. মাডঠ ঋে ডস্থডত (লক্ষ্ োকায়) ২৪৪৬.০১ 

ক) মূল টাকা (লক্ষ্ োকায়) ২২০৩.৬১ 

খ) সাডি মসচাজম (লক্ষ্ োকায়) ২৪২.৪০ 

৮. আদাডয়র োর (%) ৯০.৬৬ 

 

 

(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 

ছাত্র-ছাত্রীডদর ও একাডেমীর সব মস্তডরর কম মকতমা/কম মচারীবৃডন্দর সন্তান-সন্তডতডদর টলখা-পড়ার সুডবধাডথ ম পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবডরেরী স্কুল 

প্রডতডষ্ঠত েয়।  

 

উগল্লখগর্াগ্য অগ্রেবতঃ  

 ১৯৯০ ডিিাে টথডক এ প্রডতষ্ঠাডনর ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসডস পরীক্ষ্ায় এবং ২০০৩ সাল টথডক এইচএসডস পরীক্ষ্ায় অংিগ্রেে কডর 

আসডছ।  

 ২০২০ সাল পর্ মন্ত ফলাফল ডবডেষে করডল টদখা র্ায় টর্ অডধকাংি টক্ষ্ডত্র ১০০ িাগ সফলতা অজমন কডরডছ। প্রাথডমক সমাপনী, 

টজএসডস, এসএসডস ও এইচএসডস পরীক্ষ্ায় পাডির োর ১০০%।  

 ২০১৯ সাডল প্রকাডিত বপইবস পরীক্ষ্ায় পাডির োর ১০০%, A+ ১৫১জন (৮১.১৮%)।  

 ২০১৯ সাগির নজএসডস পরীক্ষ্ায় পাডির োর ১০০%, A+ ১৫৯জন (৬৮.৫৩%)।  

 ২০২০ সাডল এসএসডস পরীক্ষ্ায় পাডির োর ১০০%, A+ ২১৬জন (৯৪.০০%)।  

 ২০২০ সাডল এইচএসডস পরীক্ষ্ায় পাডির োর ১০০%, A+ ১৫৩জন (৬৬.৫২%)।  
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 ২০১৯-২০২০ ডিক্ষ্াবডষ ম এ প্রডতষ্ঠান টথডক এইচএসডস পরীক্ষ্ায় উিীে ম ডিক্ষ্াথীডদর মধ্য টথডক ৬ জন বববভন্ন প্রগকৌেি ডবশ্বডবদ্যালডয় 

(রুগয়ট, চুগয়ট, নটক্সটাইি ও ময়মনবসিংহ প্রগকৌেি কগিজ), ২ জন এমডবডবএস টকাডস ম, ৫জন ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালডয়, ৯ জন ডবডিন্ন কৃডষ 

ডবশ্বডবদ্যালডয়, ৫ জন রাজিােী ডবশ্বডবদ্যালডয়সে িতাডধক ডিক্ষ্াথী ডবডিন্ন পাবডলক ডবশ্বডবদ্যালডয় িডতমর জন্য ডনব মাডচত েডয়ডছন। 

 প্রডতষ্ঠানটিডত ৭৫ জন ডিক্ষ্ক ও ৪৫ জন কম মকতমা-কম মচারী কম মরত রডয়ডছন।  

 প্রডতষ্ঠানটিডত বতযমাগন ২৫০১ জন বনয়বমত ডিক্ষ্াথী টলখাপড়া করডছ। টকাডিে-১৯ অডতমাডরর প্রিাডব ২০২০-২১ বছডর টকান পাবডলক 

পরীক্ষ্া অনুডষ্ঠত না েওয়ায় অডো পাডির ফলাফল উপস্থাপন করা েডলা না। 

  আরবেএ ল্যাবডরেরী স্কুল এন্ড কডলজ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আরবেএ ল্যাবডরেরী স্কুল এন্ড কডলডজর ১০ তিা বভত্ত বববেস্ট একাগেমীক ভবন র্ার বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন কগরন মাননীয় প্রধানমিী নেখ হাবসনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আরবেএ ল্যাবডরেরী স্কুল এন্ড কডলডজর ৪তিা বববেষ্ট অপর ভবন  

স্বাক্ষরিত 
৭-১০-২০২১ 

খডলল আেমদ 

মোপডরচালক (অডতডরি সডচব) 

 



 

 

 

 

 

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 


