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মুখফন্ধ 
 

ফািংরায়দয়য অথ পনীষতয অন্যতভ প্রধান চাষরকাষি কৃষল। দদয়য াভষিক উন্নয়ন কৃষলয অফদান অষযীভ। ফ পকায়রয 

ফ পয়েষ্ঠ ফাঙাষর জাষতয জনক ফঙ্গফন্ধু দখ মুষজবুয যভান উরষি কয়যষছয়রন দম , কৃষলয উন্নন ব্যষতত ফািংরায়দয়য াভষিক 

উন্নন ম্ভফ ন। এজন্য ষতষন স্বাধীনতা -উত্তয দদ পুনগ পঠয়ন কৃষলয উয ফ পাষধক গুরুত্বায়যা কয়য  বুজ ষফপ্লয়ফয ডাক 

ষদয়ষছয়রন।  ষতষন খাদ্য উৎাদন ষিগুণ কয়য দদয়ক খায়দ্য স্বিংম্পূণ প কযায রয়যে এয়কয য এক কৃষল গয়ফলণা , উন্নন ও 

ম্প্রাযণ প্রষতষ্ঠান স্থান ও পুনগ পঠয়নয দয়য িণ কয়যষছয়রন। তাঁয ানাভয়র কৃষল খায়ত য়ফ পাচ্চ ফায়জট ফযাদ্দ প্রদান কযা 

য়ষছর। ফতপভান যকাযও দাষত্ব িয়ণয য দথয়কই কৃষলয া ষফ পক উন্নষতয জন্য কৃষলফান্ধফ ফাস্তফমুখী নানা দয়য িণ কয়য 

চয়রয়ছ। পয়র খাদ্য ষনযাত্তা ষনষিয়তয াাাষ  দদয়য কৃষল ব্যফস্থা ক্রভান্বয় য় উঠয়ছ দটকই , ষনযাদ ও রাবজনক। 

এদযয়ে ফািংরায়দ কৃষল উন্নন কয় পায়যন (ষফএষডষ) তায উয অষ পত দাষত্ব  সুচারুরূদ ারয়নয ভাধ্যয়ভ ধাযাফাষক পরতা 

রাব কয়য চয়রয়ছ।  

 

ষফএষডষ তায প্রষতষ্ঠারগ্ন দথয়কই কৃষলয ষতনটি মুখ্য উকযণ  মথা: ভানম্পন্ন ফীজ , সুলভ ায ও দচ সুষফধা মথাভয় সুরব 

মূয়ে কৃলয়কয দদাযদগাঁড়া দ ৌঁয়ছ দদওায দযয়ে অিণী ভূষভকা ারন কযয়ছ । দদয়য কৃলকয়দয ক্রভফধ প ভান চাষদা পূযয়ণ 

ষফএষডষ ৩৪টি ফীজ উৎাদন খাভায ও ১১১টি চুষিফি চালী দজায়নয ভাধ্যয়ভ দদব্যাী ষফষবন্ন পয়রয ফীজ উৎাদন কাম পক্রভ 

ষযচারনা কযয়ছ। উৎাষদত অষত উচ্চ ভানম্পন্ন ফীজ প্রষক্রাজাতকযণ ও িংযযণ কয়য যফতী দভ সুয়ভ কৃলক ম পায় সুরব 

মূয়ে যফযা কযা  য়ে। প্রষতষ্ঠারগ্ন য়ত ষফএষডষ ষনজস্ব ব্যফস্থানা স্থাষত / যফযাকৃত দচময়ন্ত্রয ভাধ্যয়ভ দচ এরাকা 

ম্প্রাযণ কয়য আয়ছ। দয়চয াষনয সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভাধ্যয়ভ দচদযতা বৃষিয দযয়ে ষফএষডষ ব্যাক ভূষভকা যাখয়ছ। এয 

পয়র াষনয অচ হ্রায়য াাাষ পর উৎাদন বৃষি ায়ে। দদয়য ভূষযস্থ ও ভূগবপস্থ াষনয সুষযকষিত ব্যফায 

ষনষিতকযণ, পয়রয ষনষফড়তা বৃষি , ফহুমুখীকযণ ও পরন বৃষি য প্রয়চষ্টা অব্যাত যয়য়ছ। াাাষ ফািংরায়দয়য ভূ -প্রাকৃষতক 

বফষষ্টে, জরফায়ুয প্রষতকূর প্রবাফ দভাকায়ফরা , দয়চয াষনয চাষ দা ও জরবেতায ষফল ষফয়ফচনা ষনয় দদয়য ষফষবন্ন 

অঞ্চয়রয স্য ষফন্যায়ও ষযফতপন আনয়নয রয়যে ষফএষডষ য়চষ্ট যয়য়ছ। দদয়য ষফষবন্ন অঞ্চয়রয জন্য উমৄি জাত 

ষনফ পাচন কৃষলয উন্নয়ন ষফএষডষ’য প্রয়চষ্টা ও কভ পকান্ডয়ক আয়যা পরপ্রসূ কযায রয়যে  ষফএষডষ ফতপভাদন গয়ফলণা কাম পক্রভও 

ষযচারনা কয দছ। ষফএষডষ ’য গয়ফলণা কাম পক্রভ পর য়র তা এ দদয়য কৃষল উন্নয়নয গষতয়ক ষন :য়েয় আয়যা ত্বযাষন্বত 

কযয়ফ। ষফএষডষ আন্ত :যাষ্ট্রী চুষিয আওতা ষতউষনষা ও ভযয়কা য়ত টিএষ , ভযয়কা ও দ ষদ আযফ য়ত ষডএষ এফিং 

দফরারু, যাষা ও কানা ডা য়ত এভওষ ায আভদাষন কযয়ছ। উি ষতন প্রকায নন -নাইয়রায়জনা ায দদব্যাী  সুরব মূয়ে 

ষফতযণ কযা য়ে।  ষফএষডষ ায আভদাষন ও ষফতযয়ণয দাষত্বপ্রাপ্ত ওায য কখনও ায িংকট দদখা মা ষন।  ফতপভান 

যকায়যয ষডষজটার ফািংরায়দ ষফষনভ পায়ণয গষতয়ক ত্বযাষন্বত কযয়ত ষফএষড ষ’য কষম্পউটায ও  ইন্টাযয়নটষবষত্তক কাম পক্রভ 

ব্যাকবায়ফ বৃষি কযা য়য়ছ। ষফএষডষয়ত  প্রা তবাগ ই -ষজষ ফাস্তফান কযা য়য়ছ। একইায়থ  ই-পাইষরিং ফাস্তফায়নয 

ভাধ্যয়ভ ষফএষডষ ষডষজটার নষথ ব্যফস্থানায দযয়ে কৃষতয়ত্বয স্বাযয দযয়খ চয়রয়ছ।  ২০১৯-২০২০ অথ প ফছয়য ষফ এষডষ 

এষডষভুি ২৬টি উন্নন প্রকি ও যাজস্ব ফায়জটভুি ২৫টি কভ পসূষচ ও কাম পক্রভ  ফাস্তফান কয়যয়ছ। প্রা তবাগ পর এ কর 

প্রকি ও কভ পসূষচয আষথ পক ও দব ত অিগষত উন্ননমূরক কভ পকায়ন্ডয উয়েখয়মাগ্য তথ্য ফাষল পক প্রষতয়ফদয়ন ষন্নয়ফষত কযা 

য়য়ছ। 

 

ফাষল পক প্রষতয়ফদয়ন উস্থাষত তথ্যমূ ফািংরায়দ কৃষল উন্নন কয় পায়যয়নয াভষিক কভ পকান্ড ম্পয়কপ ম্যক ধাযণা রায়বয 

দযয়ে এফিং বষফষ্যত কভ পষযকিনা প্রণয়ন ষফয়ল ভূষভকা যাখয়ফ ফয়র আভায দৃঢ় ষফশ্বা। মায়দয য়মাষগতা , দভধা ও েয়ভয 

ষফষনভয় ফাষল পক প্রষতয়ফদনটি প্রকাষত য়রা তায়দয প্রষত যইর আন্তষযক ধন্যফাদ ও কৃতজ্ঞতা।  

 

দভা: াদদুর ইরাভ 

দচাযম্যান, ষফএষডষ 
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ষনফ পাী াযিংয়য 
 

কৃষলই ফাাংরাবদবয অথ িনীর্তয মূর ষবষত্ত। খাদ্য র্নযাত্তা অজিন, পুর্িয মমাগান, কভ িাংস্থান সৃর্ি, দার্যদ্রয র্ফবভােন, াভার্জক 

র্স্থর্তীরতা যক্ষ্া ও অথ িবনর্তক প্রবৃর্দ্ধ অজিবন কৃর্লয গুরুত্ব অর্যীভ। মদবয র্জর্ডর্বত কৃর্লখাত গুরুত্বপূণ ি অফদান যাখবছ, 

মদবয োর্দায প্রায় অবধ িক কভ পিংস্থায়নয মমাগান ষদয়ে এফাং কৃর্লর্বর্ত্তক র্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয প্রধান কাঁোভার যফযা কবয মায়ে। 
জনগবণয খাদ্য ও পুর্িয র্নশ্চয়তা, আবয়য সুবমাগ সৃর্ি এফাং দার্যদ্রয ষফয়ভাচয়নয ভত অর্যাম ি র্ফলয়গুবরায াবথ কৃর্লয ম্পকি 

অতযন্ত র্নর্ফড়। এছাড়াও কৃর্ল র্ফর্বন্ন ধযবণয মবাগ্যবেয, র্ফবল কবয গ্রাভীণ এরাকায মবািাবদয োর্দার্বর্ত্তক  য়েয প্রধান  

উৎ। তাই গ্রাভী ণ দার্যদ্রয ষফয়ভাচয়ন কৃর্ল মক্ষ্বত্রয উন্নয়ন এফাং এয প্রবৃর্দ্ধ ত্বযার্িত কযা  একান্ত অর্যাম ি। মদবয কৃর্লয 

ার্ফ িক উন্নয়বনয মক্ষ্বত্র ফাাংরাবদ কৃর্ল উন্নয়ন কব িাবযন (র্ফএর্ডর্) একটি গুরুত্বপূণ ি প্রর্তষ্ঠান। ভানম্পন্ন ফীজ, ায ও 

আধুর্নক মে সুর্ফধা ঠিক ভবয় সুরব মূবে কৃলকবকয মদাযবগাঁড়ায় ম ৌঁছাবনাই এ প্রর্তষ্ঠাবনয মূর রক্ষ্য।  

ফতিভান কৃর্ল-ফান্ধফ যকায কর্তিক অর্ িত দার্য়ত্ব সুষ্ঠুবাবফ ম্পাদবনয ভাধ্যবভ র্ফএর্ডর্’য কৃর্ল উন্নয়নমূরক কভ িকান্ড অব্যাত 

যবয়বছ। এ রবক্ষ্য র্ফএর্ডর্ াযাবদব ৩৪টি ফীজ উৎাদন খাভায ও ১১১টি চুর্িফদ্ধ োর্ল মজাবনয ভাধ্যবভ ফীজ উৎাদন কাম িক্রভ 

র্যোরনা কযবছ। উৎার্দত উচ্চ ভানম্পন্ন ফীজ প্রর্ক্রয়াজাতকযণ ও াংযক্ষ্ণ কবয যফতী মভ সুবভ কৃলক ম িাবয় যফযা 

কযবছ। ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয র্ফএর্ডর্ কর্তিক ধান, গভ, ভুট্টা, আলু, াট, ডার ও ততরফীজ এয ফ িবভাট প্রায় ১.৩৮ রক্ষ্ মভ.টন 

ফীজ উৎাদন ও ১.৩৯ রক্ষ্ মভ.টন ফীজ কৃলক ম িাবয় যফযা কযা বয়বছ। একই ভয় উদ্যান জাতী পয়রয ৩৬২.৩২ রয 

চাযা ও গুটি/করভ, ৩.৪৭ রয দভ.টন াক-ফষজ ও পর উৎাদন ও যফযা কযা য়য়ছ।  

২০১৯-২০ অথ ি ফছবয র্ফএর্ডর্ কর্তিক ২৬টি প্রকল্প এফাং ২৫টি কভ িসূর্ে/ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। এফ প্রকবল্পয অনুকূবর 

২০১৯-২০ অথ ি ফছবয এর্ডর্ ফযাদ্দ র্ছর ৬০৪.০২ মকাটি টাকা, ব্যয় বয়বছ ৫৯৯.৬৬ মকাটি টাকা, মা ফযাবদ্দয ৯৯.২৮%। 

কাম িক্রভ/ কভ িসূর্েয অনুকূবর ফযাদ্দ র্ছর ১৭৩.৩৩ মকাটি টাকা; ব্যয় বয়বছ ১৭৩.৩৩ মকাটি টাকা, মা ফযাবদ্দয ৯৯.৮৭%। মে 

যফযা ও মে এরাকা ম্প্রাযবণয জন্য ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয র্ফএর্ডর্ কর্তিক ১৮টি প্রকল্প ও ১৭টি কভ িসূর্ে ফাস্তফায়ন কযা 

বয়বছ। ফাস্তফার্য়ত মে প্রকল্প ও কভ িসূর্েয ভাধ্যবভ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ২২,০০০ মক্টয মে এরাকা বৃর্দ্ধ/ম্প্রাযণ, ৬৭৮ 

র্কবরার্ভটায খার পুন:খনন, ১৩.৪ র্কবরার্ভটায পর যক্ষ্া ফাঁধ, ৫৭৫ র্কবরার্ভটায ভূ-গবিস্থ ও ভূর্যস্থ মেনারা, ০১টি যাফায 

ডযাভ, ০১টি াইবরার্রক এর্রববটয ডযাভ, ৭৬টি ম যর্িোর্রত মে াম্প স্থান,  ৭৪টি ম যর্িোর্রত মে াম্প স্থান, 

২৩টি ম যর্িোর্রত ডাগওবয়র স্থান, ৩৩৭টি মেমন্ত্র মক্ষ্ত্রায়ণ, ৩৩৪টি মেমবন্ত্র র্ফদ্যযতায়ন , 1০টি ওয়াটায কহরার স্ট্রাকচায, 

2৭টি বি জচ ব্যফস্থা প্রদ বনী প্লট স্থান ,  4টি বরংকরায জচ ব্যফস্থা প্রদ বনী প্লট স্থান, ০১টি ফুর ও ফব য বর াউ  

বনভ বাণ, ১৫,৬০০ বভিঃ জেবিফর জা  াই/বপতা াই যফযা , ১৪টি বফন জভযাভত /ংস্কায ও ৩৮৪টি মে অফকাঠাবভা 

র্নভ িাণ কযা বয়বছ। ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয র্ফএর্ডর্’য ভাধ্যবভ টিএর্  ২.৩৬ রক্ষ্ মভ.টন, এভওর্ ৪.০৬ রক্ষ্ মভর্ট্টক টন ও 

র্ডএর্ ৫.৫১ রক্ষ্ মভর্ট্টক টন ফ িবভাট ১১.৯৩ রক্ষ্ মভর্ট্টক টন ায আভদার্ন কযা বয়বছ। উি ভবয় টিএর্  ২.৬১ রক্ষ্ 

মভর্ট্টক টন, এভওর্ ৩.৩২ রক্ষ্ মভর্ট্টক টন ও র্ডএর্ ৬.২৭ রক্ষ্ মভর্ট্টক টন ফ িবভাট ১২.২১ রক্ষ্ মভর্ট্টক টন ায র্ফতযণ 

কযা বয়বছ।  

মুষজফ জন্ তফল প উরয়য কৃলকয়দয প্রয়ণাদনা ষয়য়ফ ষফএষডষয ষনজস্ব ব্যফস্থানা (বাড়াষবষত্তক) ষযচাষরত দচমন্ত্রমূয়য 

দচচাজপ ৫০% হ্রা, আউ ধান চায়ল দচ খযয়চয ১০০% যকাষয তষফর য়ত প্রদান এফিং আভন ফীয়জ ২৫% ায়য বর্তপষক 

প্রদান কযা দয়ছ। উি প্রয়ণাদনা কয়যানা বাইযাজষনত ভাভাযীয়ত কৃষল উৎাদয়নয দযয়ে অতেন্ত ইষতফাচক ভূষভকা দযয়খয়ছ। 

আয়রাচে ফছয়য ষফএষডষ'য দয দপ্তয কৃষল বফয়নয প্রধান পটয়ক 'জাষতয জনক ফঙ্গফন্ধু দখ মুষজবুয যভায়নয প্রষতকৃষত (মুেযার)' 

এফিং রাইয়ব্রষযয়ত সুষিত 'ফঙ্গফন্ধু কন পায ' স্থান কযা য়য়ছ। ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষয়ত ২৫ জন কভ পকতপা ও ১২ জন 

কভ পচাযী দভাট ৩৭ জনয়ক য়দান্নষত , ১০৭ জন কভ পকতপাদক ষনয়াগ ,  ২২১ জনয়ক অবেন্তযীণ , ৪৮৪ জনয়ক ইন -াউজ, ১০১ 

জনয়ক বফয়দষক ও ১৭,২৯০ জন কৃলক/ স্কীভ ম্যাবনজায/ র্পল্ডম্যান-মক প্রষযণ প্রদান কযা য়য়ছ। এছাড়া দদয়য অবেন্তয়য 

১৮টি দষভনায/ওাকপয় ৭১১ জন কভ পকতপা অিংিণ কয়যন।  

র্ফগত ২০১৬-১৭ অথ ি ফছবয র্ফএর্ডর্ গবফলণা কাম িক্রভ শুরু কবয। আয়রাচে ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয র্ফএর্ডর্'য গবফলণা মবরয 

ভাধ্যবভ ২৬টি গবফলণা কাম িক্রভ র্যোর্রত য়।  গয়ফলণায পয়র ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয র্ফএর্ডর্  ফাষণষজেকবায়ফ রাবজনক ৬টি 

পয়রয ও ১টি বতর জাতী পয়রয ষনজস্ব জাত ছাড়কযয়ণ য চূড়ান্ত ম পায় যয়য়ছ।  ফতপভান যকায়যয ষডষজটার ফািংরায়দ 

ষফষনভ পায়ণয গষতয়ক ত্বযাষন্বত কযয়ত ইয়তাভয়ধ্য ষফএষডষ ’য কষম্পউটায ও ইন্টাযয়নটষবষত্তক কাম িক্রভ ব্যাকবাবফ বৃষি কযা 

য়য়ছ। ষফএষডষয়ত প্রা তবাগ ই -ষজষ ফাস্তফান কযা য়য়ছ। একইায়থ ই -পাইষরিং ফাস্তফায়নয ভাধ্যয়ভ ষফএষডষ 

ষডষজটার নষথ ব্যফস্থানায দযয়ে কৃষতয়ত্বয স্বাযয দযয়খ চয়রয়ছ। ই-পাইষরিং কাম পক্রয়ভ ধাযাফাষকবায়ফ ষফএষডষ কৃষল ভন্ত্রণারয় 



প্রথভ/ ষিতী এফিং জাতী ম পায় ীল প দয়য ভয়ধ্য অফস্থান কযয়ছ।  ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ ষফশ্ব খাদ্য দভরা-২০১৯ এ ১ভ 

পুযস্কায এফিং জাতী ফষজ দভরা-২০২০ এ ২ পুযস্কায অজপন কয়য কৃষতয়ত্বয স্বাযয দযয়খয়ছ। 

ষফশ্বায়নয এই মৄয়গ কৃষলয়ত মৄি য়ে ষনতে নর্তন প্রমৄষি ও ধ্যান-ধাযণা। এই নর্তন প্রমৄু্ষি ও ধ্যান -ধাযণা এফিং বফষশ্বক জরফায়ু 

ষযফতপয়নয দপ্রযায়ট ষফএষডষ ফীজ , দচ ও ায ব্যফস্থানা কাম পক্রয়ভ আদৄষনকীকযণ অব্যাত দযয়খয়ছ। ফািংরায়দয়য কৃষলয়ক 

ফাষণষজেক কৃষলয়ত রূান্তয়যয রয়যেও কাজ শুরু কয়যয়ছ ষফএষডষ। পর ও ফষজ যপ্তানী য দযয়ে কাম পকয ভূষভকা যাখয়ত ম্প্রষত 

ষফএষডষ কতৃপক নানামুখী উয়দ্যাগ িণ কযা য়য়ছ। আভ যপ্তানী বৃষিয জন্য ষফএষডষ কতৃপক Vapour Heat Treatment 

Plant স্থায়নয উয়দ্যাগ দনা য়য়ছ। ষফএষডষ যপ্তাষনয়মাগ্য ষনযাদ ফষজ, ফুর ও পয়রয চাযা / গুটি/ করভ উৎাদয়ন দনট 

াউজ ও ষর াউজ, ষি ইষযয়গন , ষরিংকরায ইষযয়গন  এফিং াইয়িাষন দেয ভত আদৄষনক  ও রাগই প্রমৄষিয ব্যফায 

কযয়ছ। তাছাড়া পাটি পয়গন িষতয়ত বজফ ও যাাষনক ায ব্যফায কয়য ফষজ ও ফুর/ পয়রয চাযা ও গুটি করভ উৎাদন 

কযয়ছ। দদয়য জনগণ ও কৃলয়কয কায়ছ একটি আদ প দফাধভী প্রষতষ্ঠান ষয়য়ফ ভানম্পন্ন ফীজ উৎাদন , প্রষক্রাজাতকযণ, 

িংযযণ ও ষফতযণ , ভানম্পন্ন ায আভদাষন ও যফযা , আদৄষনক দচ সুষফধা ম্প্রাযণ এফিং  ষযয়ফ িংযযণ ও জরফায়ু 

ষযফতপয়নয প্রষতকূর প্রবাফ দভাকায়ফরায ভাধ্যয়ভ জনগয়ণয খাদ্য ও পুষষ্ট য চাষদা পূযয়ণয াাাষ কৃষলয়ক একটি রাবজনক 

দা রূান্তয়যয রযেয়ক াভয়ন দযয়খ অিয য়ে ষফএষডষ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যা-১ 

 

ফাাংরাবদ কৃর্ল উন্নয়ন কব িাবযন (র্ফএর্ডর্) কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য অধীন একটি গুরুত্বপূণ প দফাধভী কয় পায়যন।  দদয় খাদ্য 

র্নযাত্তা র্নর্শ্চতকযবণয রবক্ষ্য কৃলক ম িাবয় কৃর্ল উকযণ ও প্রমৄর্ি স্তান্তয়যয ভাধ্যবভ কৃর্লয উন্নয়নই এ প্রর্তষ্ঠাবনয মূর রক্ষ্য। 



এ রবক্ষ্য র্ফএর্ডর্ গুণগত ভানম্পন্ন ফীজ উৎাদন, প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, াংযক্ষ্ণ ও যফযা, ভূর্যস্থ ও ভূগবিস্থ ার্নয বফ িাত্তভ 

ব্যফায র্নর্শ্চতকযণ এফাং ভানম্পন্ন ায আভদার্ন ও র্ফতযণ কাম িক্রভমূ ফাস্তফায়ন কযবছ।  

১. ষযষচষত  

কৃলকবদয র্নকট কৃর্ল উকযবণয জপ্রাপ্যতা র্নর্শ্চতকবল্প এফাং মদবয মে এরাকা ম্প্রাযবণয কাজ ত্বযার্িত কযায জন্য 

তদানীন্তন ার্কস্তান যকায ১৯৫৯ বনয ১৬ জুরাই খাদ্য ও কৃর্ল কর্ভন গঠন কবয। এ কর্ভন মদবয ক্রভফধ িভান জনাংখ্যায 

খাদ্য োর্দা পূযবণয রবক্ষ্য কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধ ও জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন এফাং কৃর্ল উকযণ কৃলকবদয মদায দগাঁড়ায় ম ৌঁবছ 

মদয়ায রবক্ষ্য কৃর্ল উন্নয়ন কব িাবযন প্রর্তষ্ঠায প্র স্তাফ কবয। এযই মপ্রর্ক্ষ্বত ১৯৬১ বনয ১৬ অবক্টাফয ৩৭নাং অধ্যাবদফবর ইস্ট 

ার্কস্তান এর্গ্রকারোযার মডববরবভন্ট কব িাবযন (ইর্এর্ডর্) প্রর্তষ্ঠা রাব কবয, মা ফতিভাবন ফাাংরাবদ কৃর্ল উন্নয়ন 

কব িাবযন (র্ফএর্ডর্) নাবভ র্যর্েত । 

২. রূকি (vision):  ভানম্পন্ন কৃর্ল উকযণ দমাগান ও দয দচ ব্যফস্থানা।  

৩. অষবরযে (Mission):     

১. উচ্চ পরনীর ষফষবন্ন পয়রয ফীজ উৎাদন, িংযযণ ও যফযা বৃর্দ্ধ;       

২. দচ প্রমৄষিয উন্নন, ভূর্যস্থ ার্নয বফ িাত্তভ ব্যফায, জরাফিতা দূযীকযণ, দচ দযতা ও দচকৃত এরাকা বৃষি; 

৩. কৃলক ম পায় ভানম্পন্ন নন-নাইয়রায়জনা ায যফযা। 

৪. দক রগত উয়দ্দশ্যমূ (Strategic Objectives):  

প্রষতষ্ঠায়নয দক রগত উয়দ্দশ্যমূ: 

১. কৃষল উকযয়ণয জরবেতা ও যফযা বৃষিকযণ; 

২. ভূষযস্থ াষনয য়ফ পাত্তভ ব্যফায এফিং 

৩. নন-নাইয়রায়জনা ায যফযা বৃষিকযণ। 

আফষশ্যক দক রগত উয়দ্দশ্যমূ: 

১. দাপ্তষযক কভ পকায়ন্ড স্বেতা বৃষি ও জফাফষদষতা ষনষিতকযণ; 

২. কভ প ম্পাদয়ন গষতীরতা আনন ও দফায ভান বৃষি; 

৩. আষথ পক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নন। 

৫. প্রধান কাম পাফরী (Functions): 

১. ভানম্পন্ন ষবষত্ত, প্রতোষত ও ভানয়ঘাষলত ফীজ উৎাদন, প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, াংযক্ষ্ণ ও যফযা; 

২. নন-নাইয়রায়জনা (টিএষ, এভওষ, ষডএষ) ায আভদার্ন, াংযক্ষ্ণ  ও ভভত ষনধ পাষযত মূয়ে কৃলকয়দয ভায়ঝ যফযা; 

৩. মে দযতা, দচ এরাকা ও আফাদী জষভয ষযভাণ বৃষি এফিং সুরব মূয়ে দচ সুষফধা প্রদান; 

৪. দচ মন্ত্রাষত িংি ও কৃলক ম পায় জরবেতা বৃষি; 

৫. প্রষতকূরতা ষষ্ণু তথা রফণািতা, খযা ও জরভগ্নতা ষষ্ণু জায়তয ফীজ উৎাদন, প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, াংযক্ষ্ণ ও যফযা; 

৬. উদ্যান পর, চাযা-করভ, াক-ফষজ, পর উৎাদন ও যফযা; 

৭. গয়ফলণা প্রষতষ্ঠান কতৃপক উদ্ভাষফত জাত ও প্রমৄষি কৃলয়কয ষনকট জরভ্মকযণ; 

৮. খারনারা পুন:খনন কয়য জরাফিতা দূযীকযয়ণয ভাধ্যয়ভ আফাদী জষভয আওতা বৃষি; 

৯. ভূষযস্থ াষনয ব্যফায বৃষিয জন্য ষফষবন্ন ধযয়নয দব ত অফকাঠায়ভা ষনভ পাণ; 

১০. নন-নাইয়রায়জনা ায়যয ফাপায স্টক সৃজয়নয ভাধ্যয়ভ কৃলক ম পায় ায জরবেকযণ ও ায়যয ফাজায মূে ষনন্ত্রণ; 

১১. কৃষলয উন্নয়ন প্রায়াষগক গয়ফলণা (Adaptive Research) কাম পক্রভ ষযচারনা।   

 

 

 

৬. াংগাঠর্নক কাঠাবভা ও জনফর 

র্ফএর্ডর্’য কাম িক্রভ ৫টি উইাং মথাোঃ প্রান উইাং, অথ ি উইাং,  ফীজ ও উদ্যান উইাং, ক্ষুদ্রবে উইাং  এফাং ায ব্যফস্থানা উইাং  এয 

ভাধ্যবভ র্যোর্রত য়। যকায কর্তিক ১৭ নববম্বয, ১৯৯৯ তার্যবখ মগবজট র্ফজ্ঞর্িয ভাধ্যবভ র্ফএর্ডর্বক পুণগ িঠন কযতোঃ জনফর 

৬৮০০ জবন র্নধ িাযণ কযা য়। পুনগ িঠিত জনফর কাঠাবভাবত ১৭০০ দ ১-১০ মগ্রডভুি এফাং ৫১০০ দ ১১-২০ মগ্রডভুি। 

র্ফএর্ডর্বত ৬৮০০ জনফবরয ভবধ্য ফতিভাবন ৩৩৫৬ জন কভ িযত যবয়বছ এফাং ৩৪৪৪টি দ শূন্য যবয়বছ।  

 

৭. র্ফএর্ডর্’য র্যোরনা ল িদ 



ষযচারনা ল পদ গঠন- ষযচরনা ল পদ ষনম্নফষণ পত দস্য ভন্বয় গঠিত ইয়ফ, মথা- 

 ক) কয় পায়যয়নয দচাযম্যান, ষমষন উায বাষতত্ত ইয়ফন; 

 খ) ষনফন্ধক ও ভাষযচারক, ভফা অষধদপ্তয; 

 গ) ভাষযচারক, ফািংরায়দ েী উন্নন দফাড প; 

 ঘ) ষনফ পাী দচাযম্যান, ফািংরায়দ কৃষল গয়ফলণা কাউষন্পর; 

 ঙ) ভাষযচারক, কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তয; 

 চ) ভাষযচারক, ফািংরায়দ কৃষল গয়ফলণা ইনষস্টটিউট; 

 ছ) ভাষযচারক, ফািংরায়দ ধান গয়ফলণা ইনষস্টটিউট; 

 জ) কৃষল ভন্ত্রণার কতৃপক ভয়নানীত উি ভন্ত্রণারয়য একজন অন্যেন মৄগ্ম-ষচফ; 

 ঝ) অথ প ভন্ত্রণারয়য অথ প ষফবাগ কতৃপক ভয়নানীত উি ষফবায়গয একজন অন্যেন মৄগ্ম-ষচফ; 

 ঞ) ফািংরায়দ েী ষফদুেতান দফাড প কতৃপক ভয়নানীত উি দফায়ড পয একজন দস্য; 

 ট) কয় পায়যয়নয  ৫ (াঁচ) জন ষযচারক; এফিং 

 ঠ) কয় পায়যয়নয ষচফ, ষমষন উায দস্য-ষচফও ইয়ফন।  

৮. প্রান উইাং  

র্ফএর্ডর্’য কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন কভ িকান্ড ভর্নটর্যাং ও প্রার্নক কাম িক্রভ র্যোরনায জন্য একটি পৃথক  প্রান উইাং 

যবয়বছ। এ উইাং এয ভাধ্যবভ র্ফএর্ডর্’য প্রকল্প/কভ িসূর্ে প্রণয়ন ও প্রর্ক্রয়াকযণ, উন্নয়ন কাম িক্রভ ভর্নটর্যাং ও মূোয়ণ, ক্রয় 

কাম িক্রভ, কভ িোযী ব্যফস্থানা ও শৃঙ্খরামূরক কাম িক্রভ, ফদরী, দায়ন, র্নবয়াগ, বদান্নর্ত, তদন্ত, আইনী কাম িক্রভ ম্পাদন কযা 

য়। কব িাবযবনয স্বাবথ ি এটি যকায এফাং অন্যান্য াংস্থায াাার্ র্ফবদর্ এবজর্ি’য াবথও মমাগাবমাগ যক্ষ্া কবয থাবক। 

প্রান উইাং এয প্রধান মেয়াযম্যান। মেয়াযম্যাবনয প্রতযক্ষ্ তত্ত্বাফধাবন র্যকল্পনা, ভর্নটর্যাং (আইর্টি মর), তদন্ত এফাং ক্রয় 

র্ফবাবগয কাম িক্রভ র্যোর্রত য়।  এছাড়া াংস্থান, র্নবয়াগ ও কোণ, াংগঠন ও ব্যফস্থানা, জনাংবমাগ, আইন, াধাযণ 

র্যেম িা, ভিয়, র্ের্কৎা মকন্দ্র , মড-মকয়ায মন্টায ও প্রর্ক্ষ্ণ প্রর্তষ্ঠাবনয কাম িক্রভ র্েফ, র্ফএর্ডর্’য ভাধ্যবভ র্যোর্রত য়।  
 

৯. অথ প উইিং 

অথ ি, র্াফ ও অর্ডট র্ফবাগ র্নবয় অথ ি উইাং গঠিত। কর আর্থ িক, র্াফ ও অর্ডট াংক্রান্ত কাম িাফরী এ উইাং এয ভাধ্যবভ 

ম্পার্দত য়। অথ ি র্ফবাগ াংস্থায ফাবজট প্রণয়ন, প্রবক্ষ্ণ ও ফযাদ্দ প্রদাবনয ভাধ্যবভ র্ফএর্ডর্ ’য র্ফর্বন্ন উইাং, র্ফবাগ/ াখায 

ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ; আনুবতার্লক, ছুটিনগদীকযণ ও অন্যান্য কর র্ফবরয যীক্ষ্া র্নযীক্ষ্াবন্ত ভঞ্জুযী প্রদান এফাং াংস্থায অথ ি ছাবড়য জন্য 

ভন্ত্রণারবয়য াবথ মমাগাবমাগ যক্ষ্া কযা কবয থাবক। র্াফ র্ফবাগ াংস্থায কর র্ফবাবগয আওতায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রকবল্পয 

র্ফর বাউোয া ও র্যবাধ, ফ ধযবণয র্াফ াংযক্ষ্ণ, খযবেয ঠিকতা মাোই ও আনুবতার্লক, প্রবদয় বর্ফষ্য তর্ফর 

কর তর্ফবরয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা র্নর্শ্চত কবয থাবক। এছাড়াও াংস্থায কর প্রকায ব্যাাংক র্াফ মখারা, র্যোরনা, র্নয়ন্ত্রণ ও 

াংযক্ষ্ণ র্নর্শ্চতকযণ, র্াফ র্নযীক্ষ্ায জন্য ফর্:অর্ডবটয ব্যফস্থা গ্রণ; অথ ি ছাড়কযবণয জন্য ভার্াফযক্ষ্বকয বে র্রয়াবজাঁ 

এফাং আর্থ িক র্ফর্ধ-র্ফধাবনয মথামথ ফাস্তফায়ন ম িবফক্ষ্ণ কযা ইতযার্দ কাম িাফরী উবেখবমাগ্য। াংস্থায েরভান অর্ডট কাম িক্রভ 

র্যোরনা, অবযন্তযীণ অর্ডট কভ িসূর্ে প্রণয়ন, অর্ডট কাম ি ম্পাদন ও র্যব িাট প্রদান; অর্ডট আর্ত্ত ভীভাাংায জন্য ব্যফস্থা গ্রণ; 

র্এ কর্ভটি/ ফর্:অর্ডট/ ফার্ণর্জযক অর্ডট অর্ধদিবযয াবথ মমাগাবমাগ স্থান, কভ িকতিা/ কভ িোযীবদয মফতন র্নধ িাযবণয র্ফলবয় 

ভতাভত প্রদান এফাং মফাড ি বায় অথ ি আত্মাৎ ও গুরুতয আর্থ িক অর্নয়বভয র্ফলয়গুবরা তুবর ধযা অর্ডট র্ফবাগ র্ফর্বন্ন 

কাম িক্রভ ম্পাদন কবয থাবক।  

 

 

 

 

১০. ষনয়াগ, য়দান্নষত ও প্রষযণ 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষয়ত ১০৭ কভ পকতপা ষনয়াগ, ২৫ জন কভ পকতপা ও ১২ জন কভ পচাযী দভাট ৩৭ জনয়ক য়দান্নষত , 

২২১ জনয়ক অবেন্তযীণ , ৪৮৪ জনয়ক ইন -াউজ ও ১০১ জনয়ক বফয়দষক প্রষযণ প্রদান কযা য়য়ছ। এছাড়া দদয়য অবেন্তয়য 

১৮টি দষভনায/ওাকপয় ৭১১ জন কভ পকতপা অিংিণ কয়যন। 

ষফএষডষ দুই ধযয়ণয প্রষযণ আয়াজন কয়য থায়ক, দমভন:  

ক.স্থানী প্রষযণ; এফিং  

খ. ষফয়দী প্রষযণ 

ষফএষডষ’য কভ পকতপা কভ পচাযীয়দয চাকষযকারীন প্রষযয়ণয জন্য টাঙ্গাইয়রয ভদৄপুয়য একটি প্রষযণ প্রষতষ্ঠান যয়য়ছ। ম পাপ্ত 

দষণকয, রাইয়ব্রযী, কষম্পউটায োফ এফিং প্রষযণাথী ও প্রষযকয়দয উমৄি ফাস্থান সুষফ ধা এটিয়ক একটি আদৄষনক 

প্রষযণ প্রষতষ্ঠান ষায়ফ গয়ড় দতারা য়য়ছ। ১৯৬৮ ায়র প্রষতষ্ঠায য দথয়কই প্রষযণ প্রষতষ্ঠানটিয়ক ষফএষডষয কভ পকতপা ও 

কভ পচাযীয়দয দাগত দযতা বৃষিয জন্য কাজ কয়য আয়ছ। প্রষযণ প্রষতষ্ঠানটিয াষফ পক ব্যফস্থানা অধ্যয়যয উয ন্য স্ত এফিং 

তাঁয়ক াষফ পক য়মাষগতায জন্য একজন উাধ্যয ও চাযজন প্রষযক যয়য়ছন। প্রষযণ প্রষতষ্ঠানটি াধাযণত ষতন ধযয়নয 

প্রষযণ আয়াজন কয়য থায়ক, মা ষনম্নরু: 

 নফ ষনয়াগপ্রাপ্ত কভ পকতপা ও কভ পচাযীয়দয বুষনাদী প্রষযণ; 

 কভ পকতপা ও কভ পচাযীয়দয ষযয়ো প দকা প; 



 স্বিয়ভাদী ষফয়ল প্রষযণ।  

 

১১. ষচষকৎা মকন্দ্র:  

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ’য ষচষকৎা দকয়ন্দ্রয ভাধ্যয়ভ ৩,৮৭৭ জনদক ষচষকৎা দফা দদওা য়য়ছ।  । এছাড়াও স্টাপ 

দকাাটায়য ১০৯ জনয়ক ষচষকিংা দফা দদা য়য়ছ। 

১২. দড-দকায দন্টায: 

ষফএষডষ'য ষচষকিংা দকয়ন্দ্রয তত্ত্বাফধায়ন ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ৬জন ষশু দড-দকায দন্টায়য ষনষভতবায়ফ অফস্থান কযয়ছ। 

ভাষক ৭০০ টাকায ষফষনভয় ষফএষডষ'য কভ পকতপা/ কভ পচাযীবৃে তায়দয ষশুয়দয জন্য দড-দকায দফা ায়েন। 

১৩. অর্ডট আর্ত্ত াংক্রান্ত তথ্যোঃ (০১ জুরাই ২০১৯ মথবক ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত) 

াংস্থায 

নাভ
 

পূফ পফতী 

ফছয়যয 

আষত্তয 

দজয 

ষফয়ফচে 

ফছয়য 

উত্থাষত 

আষত্তয 

িংখ্যা
 

দভাট 

অষডট 

আষত্তয 

িংখ্যা 

ষনষ্পষত্তয 

িংখ্যা 

অর্নস্পন্ন 

অর্ডট 

আর্ত্তয 

াংখ্যা
 

১ ২ ৩ ৪ ৭ ৮ 

র্ফএর্ডর্ ৮৮১৬ ৩১৯ ৯১৩৫ ৫৭৬ ৮৫৫৯ 

 

১৪. গয়ফলণা কাম পক্রভ 

ফতপভান কৃষলফান্ধফ যকায়যয উয়দ্যায়গ ২০১৬-১৭ অথ প ফছয য়ত ষফএষডষয়ত গয়ফলণা কাম পক্রভ শুরু য়য়ছ। বফএবিব অবি বন্যাজে 

গহফলণায ম্যাহেট থাকহরও দীর্ ববদন বফএবিবহত গহফলণা কাম বক্রভ অনুবস্থত বির। বফগত ২০১৮ ায়র াকৃত ষফএষডষ আইয়ন 

ষফএষডষয়ক কর প্রকায গয়ফলণায ম্যায়ন্ডট দদা য়য়ছ। আইয়নয তৃতী অধ্যায়য ১৮ ধাযা ‘কৃষল গয়ফলণায ভাধদভ রাগই ও 

দটকই কাষযগষয করায়ক র উদ্ভাফন এফিং পয়রয উন্নতজাত উদ্ভাফন , ষনফ পাচন, প্রফতিন এফাং কব িাবযন এয নাবভ ছাড়কযণ ’ 

এফাং ১০ নাং ধাযায় ‘মেমন্ত্র, মে এরাকা, ার্ন ম্পদ, ার্নয গুণাগুণ, স্তয ও প্রাপ্যতায জর্য র্যোরনা এফাং ভীক্ষ্া, গবফলণা 

যীক্ষ্া ও ডাটা ব্যাাংক ততযী ’ র্ফলবয় যার্য গবফলণায কথা ফরা আবছ। তাছাড়া াইর্িড ফীজ উৎাদন, র্িডায, র্বর্ত্ত ও 

প্রতযার্য়ত ভাবনয ফীজ উৎাদন, মটকই াশ্রয়ী র্যবফ ফান্ধফ ফীজ প্রর্ক্রয়া জাতকযণ ও াংযক্ষ্ণ, ফীজ যীক্ষ্ণ, ফাজায জর্য, 

াশ্রয়ী মটকই মে ব্যফস্থায উন্নয়ন ইতযার্দ কভ িকাবন্ড প্রর্তর্নয়ত গবফলণা কযা প্রবয়াজন। একর র্ফবফেনায় র্ফএর্ডর্-মত একটি 

গবফলণা মর প্রর্তর্ষ্ঠত বয়বছ। এ াংস্থায় কভ িযত কৃর্ল র্ফজ্ঞানী ও প্রবক রীবৃন্দ র্ফর্বন্ন র্ফলবয় গবফলণায কভ িকান্ড র্যোরনা 

কযবছন। পয়রয ঘাত ষষ্ণু জাত উদ্ভাফন , ফাষণষজেকবায়ফ রাবজনক পয়রয জাত উন্নন , ইয়কারষজকোর পাষভ পিং ভয়ডর , 

ভাষিয়রায ফাষণষজেক পর উৎাদন ভয়ডর , ষযয়ফ ফান্ধফ ষজয়যা ফায়জটিিং পর উৎাদন প্রমৄষি , স্বি ব্যয় টিসুে কারচায 

চাযা উৎাদন প্রমৄষি , দদী ষযয়ফয় ফীজভান  ও ভাঠভান ষনষদ পষ্টকযণ , ফাজায ষফয়েলন , দচ দযতা উন্নন ইতোষদ ষফলয়ক 

াভয়ন দযয়খ গয়ফলণা কাম পক্রভ শুরু কয়যয়ছ। গয়ফলণায পয়র ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয র্ফএর্ডর্ ফাষণষজেকবায়ফ রাবজনক ৬টি পয়রয 

ও ১টি বতরজাতী পয়রয ষনজস্ব জাত ছাড়কযয়ণয চূড়ান্ত ম পায় যয়য়ছ।  

 

কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য যাজস্ব ফাবজবটয ফতিভাবন র্ফএর্ডর্-মত বনম্নবরবিত 26টি গহফলণা কাম বক্রভ চরভান যহয়হিিঃ  

 

1  Selection of Heat Tolerant Cherry Tomato (Solanum lycopersicum) cultivar ; 

2 Development of Hybrid Cucumber (Cucumis sativus); 

3 Multi location trial of Kanihati Rice Advance line to develop short duration rice; 

4 Development, Adaptation and Selection of different non-notified crops for Registration as BADC’s Variety; 

5 Collection, Characterization and Maintenance of different Germplasms; 

6 Purification and improvement of short duration rice (Aus/Aman) cultivars and quality seed supply for climate 

change adaptation; 

7 Selection and Development of Short Duration Potato; 

8 Effect of Aquaponics technology on leafy vegetables; 

9 Optimization of hydroponic nutrition solution for leafy greens vegetable; 

10 Effect of Different Seed Treating Agent to Control Seed Born Disease in Wheat and Rice Seed Production ; 

11 Weight loss assessment of Seed Potato during cold storage preservation.; 

12 Standardization of sieve sizes for grading of different Crop seeds to minimize the wastage during seed 

Cleaning and Grading; 

13 Protocol Development for micro propagation of Arabian Date palm through Tissue Culture ; 

14 Studies on Molecular Characterization of BADC’s own Genetic Resources for breeding purpose ; 

15 Studies of genom sequencing of Lalpakri for the development of stress tolerant potato varieties; 

16 Effect of CLYBIO probiotic on growth, yield & antifungal action on Tomatoes; 



17 Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) on yield and quality in Tomato (Lycopersicon esculentum); 

18 Year round mango production technology development in Bangladesh to overcome climatic barrier;   

19 Screening for selection of different exotic potato varieties suitable for export purpose;  

20 Effect of different mulching material on temperature within soil and pots/tops in roof garden; 

21 Reduction of Urea Fertilizer and Enhance of seed Quality Through Application of Foliar of Urea, MoP, S and 

Zn along with soil Application of rice Cultivation; 

22 Effect of Cowdung based Biofertilizer and Biopesticides on Rice; 

23 Rainwater banking for family farming in Coastal areas of Bangladesh; 

24 Effect of Seedling Age and Spacing on Mechanically transplanted of Rice ; 

25 Comperative Study of Yield performance of Different Hybrid Maizes;  

26 Resistration for Banglajira Rice cultvar.  

 

 

অধ্যায় -২ 

ফীজ ও উদ্যান উইাং 

  

ভানম্মত ফীজ পর উৎাদন বৃর্দ্ধয অন্যতভ প্রধান ও মভ র্রক কৃর্ল উকযণ। অর্ধক াবয ভানম্পন্ন ফীজ উৎাদন ও 

কৃলকবদয র্নকট যফযাবয ভাধ্যবভ পবরয উৎাদন বৃর্দ্ধ কযা ম্ভফ। বার ফীজ এককবাবফ পবরয পরন ১৫-২০% ম িন্ত বৃর্দ্ধ 

কযবত ক্ষ্ভ। পবরয উৎাদন বৃর্দ্ধ এফাং খাদ্য র্নযাত্তা অজিবনয জন্য র্ফএর্ডর্ াযা মদব ২৪টি দানাস্য ফীজ উৎাদন 

খাভায, ২টি াট ফীজ উৎাদন খাভায, ২টি আলু ফীজ উৎাদন খাভায, ৪টি ডার ও ততরফীজ উৎাদন খাভায, ২টি ফর্জ ফীজ 

উৎাদন খাভায ও ৮০টি চুর্িফদ্ধ োর্ল মজাবনয ভাধ্যবভ ফীজ উৎাদন কাম িক্রভ র্যোরনা কবয থাবক। এছাড়া, এ াংস্থা ৯টি 

উদ্যান উন্নয়ন মকন্দ্র ও ১৪টি এবগ্রা-ার্ব ি মন্টাবযয ভাধ্যবভ উৎার্দত র্ফর্বন্ন পবরয োযা, করভ, গুটি ইতযার্দ উৎাদন ও 

কৃলক ম িাবয় র্ফতযণ কাম িক্রভ র্যোরনা কযবছ। উৎার্দত ফীজ প্রর্ক্রয়াজাত ও াংযক্ষ্ণ কবয যফতী মভ সুবভ কৃলক ম িাবয় 

যফযা কযা বে।  

১. ২০১৯-২০ ফবল ি র্ফএর্ডর্ কর্তিক উৎার্দত ও র্ফতযণকৃত ফীবজয র্যভাণ 

  র্যভাণ: মভ. টন 

ক্র নিং পয়রয নাভ ২০১৯-২০ অথ প  

ফছয়যয রযেভাো 

২০১৯-২০ অথ প 

ফছয়যয উৎাদন 

২০১৯-২০ অথ প 

ফছয়যয ষফতযণ 

ভন্তব্য 

১. আউ ৩৩৩৫ ৩১৩৬ ৩০৪৪.৩৮  

২. আভন ২৩৬৫২ ২০২৯৯ ২১৭৩৮.৩৯  

৩. দফায়যা ৬০৫৩৪ ৫৯৫৭৪ ৬২৯৪১.২৭  

৪. দফায়যা াইষব্রড ৯৫০ ১২৭৩ ৭৯৫.৭২  

৫. দভাট ধান ফীজ= ৮৮৪৭১ ৮৪২৮৩ ৮৮৫১৯.৭৭  

৬. গভ ১১০০৯ ১৪৯২২ ১২০৫২.৯৪  

৭. ভূট্টা ১০০ ৮২ ৫৪.৭০  

৮. দভাট দানাস্য ফীজ= ৯৯৫৮০ ৯৯২৮৭ ১০০৬২৭.৪২  

৯. আলু ফীজ ৩৫৬১৩.৬২ ৩৩৫৩৭ ৩৩৪৯৫.৬০  

১০. ডার ফীজ ২০৮৭.৮৭ ৮২৬ ২১১৮.৪৩  

১১. বতর ফীজ ১৮১৩.৪৪ ২০৬৯ ১৫১৮.৯৫  

১২. াট ফীজ ৯৮০ ১৭২৪ ৭৯২.৮২  

১৩. ফষজ ফীজ (ীতকারীন, 

িীষ্মকারীন ) 

১০৭.৩৭ ৯০ ৯৭.৮৩  

১৪. ভরা ফীজ ২০৫ ২০৫ ১৭৮.১১  

 ফ পয়ভাট= ১৪০৩৮৭ ১,৩৭,৭২৭ ১৩৮৮২৯.১৮  
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পর াফ দক্টয: যাজস্ব ফায়জটভুি কভ পসূষচ 

 

ফীজ উৎাদন বৃষিয রয়যে ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ ’য ফীজ ও উদ্যান উইিং এয ভাধ্যয়ভ ৭টি কাম পক্রভ  ও ০১টি কভ পসূষচ  

ফাস্তফান কযা য়য়ছ। ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ৮টি ফীজ কভ পসূষচ/কাম পক্রয়ভয অনুকূয়র যাজস্ব ফায়জয়ট ফযাদ্দ ষছর ১৩১.০৪ দকাটি 

টাকা, ব্য য়য়ছ ১৩১.০৪ দকাটি টাকা , মা ফযায়দ্দয ১০০%। ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ কতৃপক ষনয়ম্নাি ৭টি কাম পক্রভ ও 

০১টি কভ পসূষচ ফাস্তফান কযা য়য়ছ: 

১. ফীজ ফধ পন খাভায়যয ভাধ্যয়ভ উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ উৎাদন কাম পক্রভ;  

২. চুষিফি চাষলয়দয ভাধ্যয়ভ উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ উৎাদন কাম পক্রভ; 

৩. উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ িংি, প্রষক্রাজাতকযণ ও ষফতযণ কাম পক্রভ; 

৪. াটফীজ উৎাদন কাম পক্রভ; 

৫. ফীয়জয আৎকারীন ভজুদ ও তায ব্যফস্থানা কাম পক্রভ; 

৬. জাতী ফষজ ফীজ উৎাদন কাম পক্রভ; 

৭. এয়িা-াষব প দন্টায কাম পক্রভ; 

৮. ষবয়তনাভী খায়টা ষাভ িীন ও ষাভ ব্লু জায়তয নাষযয়কয়রয ভাতৃফাগান স্থান কভ পসূষচ।  

 

১. ফীজ ফধ পন খাভায়যয ভাধ্যয়ভ উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ উৎাদন কাম পক্রভ 

১.১ কাম পক্রয়ভয উয়দ্দশ্য 

 ভানম্পন্ন ফীজ যফযায়য রয়যে প্রজনন ফীজ য়ত প্রয়াজনী ষবষত্ত ফীজ ষযফধ পন; 

 াইষব্রড (F1) ধান ফীজ উৎাদন এফিং চাষলয়দয ভায়ঝ ষফতযণ কয়য াইষব্রড ধান ফীয়জয চাষদা দভটায়না; 

 াইষব্রড (F1) ধান ফীজ উৎাদয়নয ভাধ্যয়ভ দদয় াইষব্রড ধান ফীয়জয আভদাষন ষনব পযতা কভায়না; 

 খাভায ব্যফস্থানা ও ফীজ উৎাদয়নয উয কভ পকতপা, কভ পচাযী ও দফযকাষয উৎাদকগণয়ক ফীজ উৎাদয়নয উয প্রষযণ 

প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ আদৄষনক/উন্নত প্রমৄষিম্পন্ন দয জনফর সৃষষ্ট; 

 িংগঠিত ফীজ উৎাদনকাযীয ষনকট ষবষত্ত ফীজ জরবেকযণ। 

১.২. কাম পক্রভ এরাকা: ৮টি ষফবাগ, ১৯টি দজরা, ২১টি উয়জরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

ঢাকা ঢাকা ষভযপুয 

টািংগাইর ভদৄপুয 

পষযদপুয পষযদপুয দয 

যাজফাড়ী ািংা 

ভভনষিং ভভনষিং মুিাগাছা 

দনেয়কানা দনেয়কানা দয 

যাজাী াফনা আটঘষযা 

যিংপুয নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয 

ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও দয 

ষয়রট ষয়রট ষয়রট দয 

ষফগঞ্জ ভাধফপুয 

চট্টিাভ দপনী দপনী দয 

কেফাজায কেফাজায দয 

খুরনা খুরনা াইকগাছা 

ষঝনাইদ ভয়পুয 

ষঝনাইদ দয 

চুাডািংগা জীফননগয 

চুাডািংগা 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয 

ফষযার ফষযার ফষযার দয 



টুাখারী দষভনা 

 

১.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফাস্তফার্য়ত প্রধান প্রধান কাম িক্রবভয রক্ষ্যভাত্রা ও অজিন:                                                       

(দভ.টন) 

প্রধান 

প্রধান 

কাজ 

ষডষষ/ষষএনষফ 

রযেভাো 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো অজপন 

(িংখ্যা/ষযভাণ) 

আউ ১১৬০ ১১৬০ ১১৬৪ ১০০ 

আউ 

(দনষযকা) 

৫০ ৫০ ৫৪.৭৬ ১১০ 

আভন ৩৭৭০ ৩৪৫৭ ৩৪২২.৮৩ ৯৯ 

আভন 

(দনষযকা) 

৮০ ৮০ ৮৫.৮২ ১০৭ 

দফায়যা ৩৭০০ ৩৭৬৬ ৩৫৭৫ ৯৫ 

দফায়যা 

(দনষযকা) 

৫০ ৫০ ৪৮.৯৭ ৯৮ 

াইষব্রড 

ধান 

৯৫০ ৯৩৫ ১২৭৩ ১৩৬ 

আলু ১৫০০ ১৪১৫ ১৩০৪ ৯২ 

গভ ২৮৫ ৪৫৬ ৪৭২ ১০৪ 

ডার/ভূট্টা ১০ ৪৪ ৩০.৭৭ ৭০ 

অন্যান্য ৫ ৫ ২.৪৪ ৪৯ 

দভাট ১১৫৬০ ১১৪১৮ ১১৪৩৪.৫৫ ১০০ 

 

২. চুষিফি চাষলয়দয ভাধ্যয়ভ উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ উৎাদন কাম পক্রভ 

২.১ কাম পক্রয়ভয উয়দ্দশ্য 

 গয়ফলণা প্রষতষ্ঠান য়ত প্রাপ্ত দভ র ফীজ এফিং ষফএষডষ’য খাভায য়ত প্রাপ্ত ষবষত্ত ফীজ য়ত চুষিফি চাষলদদয ভাধ্যয়ভ ষবষত্ত 

প্রতোষত/ ভানয়ঘাষলত ফীজ উৎাদন; 

 াইষব্রড ধান/ ভূট্টা ফীয়জয প্যায়যন্টার রাইন িংি কয়য প্রষষযত চাষলয ভাধ্যয়ভ F1 ফীজ উৎাদন কযা; 

 দজান এরকা ফীজ উৎাদক চাষলয়দয িংগঠিত কয়য ফীজ প্রমৄষিয উয প্রষযয়ণয ব্যফস্থা কযা; 

 নর্তন জাত ফা কৃষল প্রমৄু্ষি কৃলকয়দয ষনকট ষযচ কষযয় দদা ও প্রায ঘটায়না; 

 চুষিফি চাষলয়দয ফীজ উৎাদয়নয জন্য প্রয়াজনী ষবষত্তফীজ, ায ও অন্যান্য উকযণ ভভত প্রাষপ্তয়ত াতা কযা; 

 ফীজ ষি উন্নয়নয জন্য দফযকাষয ফীজ উৎাদনকাযীয়দয াতা ও সুয়মাগ-সুষফধা প্রদান কযা। 

২.২. কাম পক্রভ এরাকা: ৮টি ষফবাগ, ৩৬টি দজরায কর  উয়জরা। 

ষফবাগ দজরা 

ঢাকা ঢাকা, গাজীপুয, ভাষনকগঞ্জ, টািংগাইর, পষযদপুয ও যাজফাড়ী 

ভভনষিং ভভনষিং, দযপুয, টাঙ্গাইর ও জাভারপুয 

চট্টিাভ দপনী, কেফাজায, কুষভো ও চট্টিাভ 

খুরনা  ষঝনাইদ, চুাডািংগা, দভয়যপুয ও ময়ায 

ফষযার ফষযার, দবারা, ফযগুনা, টুাখারী 

ষয়রট ষয়রট, ষফগঞ্জ, দভ রবীফাজায ও ব্রাহ্মণফাষড়া 

যাজাী াফনা, যাজাী, নায়টায, চাঁাইনফাফগঞ্জ ও ফগুড়া 

যিংপুয নীরপাভাযী, ঠাকুযগাঁও, যিংপুয, গাইফান্ধা, ষদনাজপুয ও ঞ্চগড় 

১.৩ কাম পক্রয়ভয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ য়ত জুন ২০২০ 

১.৪ কাম িক্রভ ব্যয় : ১৭৫০.০০ রয টাকা 

১.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১৭৫০.০০ রয টাকা 

১.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১৭৫০.০০ রয টাকা 

১.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১৭৫০.০০ রয টাকা 

১.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

২.৩ কাম পক্রয়ভয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ য়ত জুন ২০২০ 

২.৪ কাম িক্রভ ব্যয় : ৬৫০.০০ রয টাকা 



২.৯. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ফাস্তফাষত কাম পক্রয়ভয প্রধান প্রধান কাম পক্রভ                                                                   

(দভ.টন) 

প্রধান 

প্রধান 

কাজ 

ষডষষ/ষষএনষফ 

রযেভাো 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো অজপন 

(িংখ্যা/ষযভাণ) 

আউ ১১১৮.০০ ১১১৮.০০ ১১১৮.০০ ১০০ 

আভন ৮৩৮০.০০ ৮৩৮০.০০ ৮১১৭.০০ ৯৭ 

দফায়যা ৩০২১০.০০ ৩০২১০.০০ ৩০২১০.০০ ১০০ 

গভ ৮৫৪০.০০ ৮৫৪০.০০ ৮৫৪০.০০ ১০০ 

দভাট ৪৮২৪৮.০০ ৪৮২৪৮.০০ ৪৭৯৮৫.০০ ৯৯.৫ 

২.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

চাষল 

প্রষযণ 

চাষল ১৪৪০ জন ১৪৪০ 

জন 

১০০ 

কভ পকতপা 

প্রষযণ 

কভ পকতপা ৯০ জন ৯০ 

জন 

১০০ 

 

৩. উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ িংি, প্রষক্রাজাতকযণ ও ষফতযণ কাম পক্রভ 

৩.১ কাম পক্রয়ভয উয়দ্দশ্য 

 উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ িংি, প্রষক্রাজাতকযণ ও কৃলক ম পায় ষফণন কয়য অষধক পর উৎাদয়নয ভাধ্যয়ভ দদয়য খাদ্য 

ষনযাত্তা ষনষিত কযা; 

 ষফএষডষ’য ভাধ্যয়ভ ফাস্তফাষত ষফষবন্ন ফীজ প্রকি/ কভ পসূষচয ভাধ্যয়ভ উৎাষদত দানায়স্যয ষবষত্ত, প্রতোষত, ভানয়ঘাষলত ফীজ, 

ফীজ প্রষক্রাজাতকযণ দকয়ন্দ্র িংগ্য কয়য ভানষনন্ত্রণ, প্রষক্রাজাতকযণ ও িংযযণ; 

 িংগৃীত ফীজগুয়রা প্রষক্রাজাতকযণ ও িংযযণ কযায য ষফতযণ দভাসুয়ভ প্যায়কটজাত কয়য আঞ্চষরক ফীজ গুদায়ভ দপ্রযণ কযা 

এফিং আঞ্চষরক ফীজ গুদাভ ও ফীজ ষফক্র দকন্দ্র য়ত ষডরাযয়দয ভাধ্যয়ভ তা ষফতযণ/ষফক্র কযা । এছাড়া দফযকাষয ফীজ 

উয়দ্যািায়দযয়ক চাষদা দভাতায়ফক ষবষত্ত ফীজ যফযা; 

 ১৬টি ফীজ প্রষক্রাজাতকযণ দকয়ন্দ্রয ফীজ স্থানী যীযাগায়য গুণগত ভান যীযা কযা এফিং চূড়ান্তবায়ফ দকন্দ্রী ফীজ যীযাগায়য 

নমুনা ফীজ যীযা কয়য ফীয়জয গুণগতভান ষনষিত; 

 াযা দদব্যাী একটি সুষনষন্ত্রত ষডরায দনটওাকপ গয়ড় দতারা এফিং ষনষভত প্রষযয়ণয ভাধ্যয়ভ ফীজ ষফতযণ ব্যফস্থা কাম পকয 

ভূষভকা যাখায জন্য ষডরাযয়দয দযতা বৃষি;  

 ফীজ প্রমৄষিয উয ষনষভত ষফষবন্ন প্রষযণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ষফএষডষ’য কভ পকতপা-কভ পচাযীয়দয দযতা বৃষি কযা, মায়ত দদয় 

একটি দয ভানফম্পদ গয়ড় ওয়ঠ; 

 দফযকাষয ফীজ ষয়িয উন্নন ত্বযাষন্বত কযায রয়যে উৎাদকয়দযয়ক উন্নতভায়নয ফীজ উৎাদন, প্রষক্রাজাতকযণ, 

গুদাভজাতকযণ এফিং ষফণন কায়জ প্রয়াজনী কাষযগষয যাভ প ও প্রষযণ প্রদান; 

 ভানম্পন্ন ফীজ ব্যফায কদয খাদ্য উৎাদন বৃষিয ভাধ্যয়ভ খাদ্যস্য উৎাদন ও স্বষনব পযতা অজপয়ন দদয়ক াতা কযা। 

৩.২. কাম পক্রভ এরাকা: ৭টি ষফবাগ, ১৬টি দজরা, ১৬টি উয়জরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা দয 

টািংগাইর ভদৄপুয 

পষযদপুয পষযদপুয দয 

যাজাী যাজাী যাজাী দয 

াফনা াফনা দয 

ফগুড়া ফগুড়া দয 

যিংপুয ষদনাজপুয ষদনাজপুয দয 

ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও দয 

যিংপুয যিংপুয দয 

২.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৬৫০.০০ রয টাকা 

২.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৬৫০.০০ রয টাকা 

২.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৬৫০.০০ রয টাকা 

২.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 



ষয়রট ষফগঞ্জ ভাধফপুয 

চট্টিাভ চট্টিাভ চট্টিাভ দয 

কুষভো কুষভো দয 

খুরনা চুাডািংগা চুাডািংগা দয 

ময়ায ময়ায দয 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয 

ফষযার ফষযার ফষযার দয 

৩.৯. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ফাস্তফাষত কাম পক্রয়ভয প্রধান প্রধান কাম পক্রভ                                                                   

(দভ.টন) 

প্রধান 

প্রধান 

কাজ 

ষডষষ/ষষএনষফ 

রযেভাো 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো অজপন 

(িংখ্যা/ষযভাণ) 

আউ ২৭১৪.০৫ ২৭১৪.০৫ ২৫৩৩.৬২ ৯৩ 

আভন  ১৩৩৭৩.৯৫ ১৩৩৭৩.৯৫ ১১৮৬৫.৪৮ ৮৯ 

দফায়যা ৩৭৮৯৮.০০ ৩৭৮৯৮.০০ ৩৫৬৩৭.২৯ ৯৪ 

গভ ৯২৭৪.০০ ৯২৭৪.০০ ৯২৫৯.২৮ ১০০ 

দভাট ৬৩২৬০.০০ ৬৩২৬০.০০ ৫৯২৯৫.৬৯ ৯৪ 

৩.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

ধান ও গভ 

ফীজ পয়রয 

দিা-আউট 

দটয়স্টয ভাঠ 

ষদফ 

কৃলক ৯০ জন ৯০ ১০০ 

 

৪. াটফীজ উৎাদন কাম পক্রভ 

৪.১ কাম পক্রয়ভয উয়দ্দশ্য 

 ায়টয গয়ফলণারব্ধ প্রজনন ফীজ (Breeder’s Seed) য়ত ষবষত্ত ফীজ (Foundation Seed) উৎাদন কযা; 

 ায়টয ষবষত্ত ফীজ য়ত প্রতোষত/ভানয়ঘাষলত ফীজ (TLS) উৎাদন কয়য ভজুদ গয়ড় দতারা; 

 ষযয়ফ যযায জন্য াটজাত দ্রব্য ব্যফায ফতপভান যকায়যয একটি উয়দ্দশ্য ষফধা অষধক ষযভাণ াট আঁ উৎাদন কযায 

রয়যে উন্নত জায়তয ফীজ উৎাদন কয়য তা িংস্থায ফীজ ষফণন ষফবায়গয ভাধ্যয়ভ অথফা াট ফীজ ষফবায়গয ষনজস্ব ব্যফস্থানা 

ফীজ ষডরাযয়দয ভাধ্যয়ভ যাষয চাষলয়দয ভয়ধ্য ষফণন কয়য াদটয উৎাদন বৃষি কযা; 

 চুষিফি চাষলয়দয ভাধ্যয়ভ উন্নতভায়নয প্রতোষত/ ভানয়ঘাষলত ফীজ উৎাদন কয়য কৃলক ম পায় ফীজ প্রাপ্যতা বৃষি;  

 দফযকাষয ফীজ উৎাদনকাযীয়দয ফীজ উৎাদন িংক্রান্ত প্রষযণ প্রদান; 

 উন্নত জায়তয ষবষত্ত ফীয়জয ভজুদ বৃষিয রয়যে প্রয়াজনী কাম পক্রভ িণ; 

 উন্নত জায়তয াট ফীজ িংি, প্রষক্রাজাতকযণ ও ষফতযণ ষফলয় কভ পকতপা ও কভ পচাযীদদয প্রষযণ। 

৪.২. কাম পক্রভ এরাকা: ৫টি ষফবাগ, ১৭টি দজরা, ৪৫টি উয়জরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

ঢাকা ঢাকা াবায, ধাভযাই 

টািংগাইর টািংগাইর দয , ষভজপাপুয, কাষরাষত, ভূাপুয, দদরদুায, 

ঘাটাইর 

ভাষনকগঞ্জ ভাষনকগঞ্জ দয, ষঘওয, াটুষযা ও ষিংগাইয 

ভভনষিং ভভনষিং ভভনষিং দয 

৩.৩ কাম পক্রয়ভয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ য়ত জুন ২০২০ 

৩.৪ কাম িক্রভ ব্যয় : ৮২৫০.০০ রয টাকা 

৩.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৮২৫০.০০ রয টাকা 

৩.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৮২৫০.০০ রয টাকা 

৩.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৮২৫০.০০ রয টাকা 

৩.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 



যাজাী যাজাী যাজাী দয, পুটিা 

চাঁাইনফাফগ

ঞ্জ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ দয, ষফগঞ্জ, দগাদাগাড়ী, কানাট 

নায়টায নায়টায দয 

ফগুড়া ফগুড়া দয 

ষযাজগঞ্জ কাভাযখে, াজাদপুয, উোাড়া 

যিংপুয ষদনাজপুয ষদনাজপুয দয 

যিংপুয ীযগাছা, ষভঠাপুকুয, দগাষফেগঞ্জ 

খুরনা ময়ায ময়ায দয, ভষনযাভপুয, ষঝকযগাছা, দচ গাছা 

ষঝনাইদ ষঝনাইদ দয, কাষরগঞ্জ, ভয়পুয, দকাট পচাঁদপুয 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয, গািংনী 

চুাডািংগা চুাডািংগা দয, জীফননগয 

ভাগুযা ভাগুযা দয 

কুষষ্টা কুষষ্টা দয, দবড়াভাযা, দদ রতপুয, ষভযপুয 

৪.৯. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ফাস্তফাষত কাম পক্রয়ভয প্রধান প্রধান কাম পক্রভ                                                                   

(দভ.টন) 

প্রধান 

প্রধান 

কাজ 

ষডষষ/ষষএনষফ 

রযেভাো 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো অজপন 

(িংখ্যা/ষযভাণ) 

াট ফীজ ৯৬০.০০ ৯৬০.০০ ৮১২.১৮ ৮৩ 

আউ ২৭০.০০ ২৭০.০০ ১৩৮.৩০ ৫১.২২ 

আভন ৩৫৭.০০ ৩৫৭.০০ ৩২৯.২২ ৯২.২১ 

দফায়যা ৫২৮.০০ ৫২৮.০০ ৫৩০.৫৮ ১০১ 

গভ ২৮৩.০০ ২৮৩.০০ ২৭০.০২ ৯৫.৪১ 

আলু ১১২০.০০ ১১২০.০০ ১১৩১.৯৫ ১০১ 

দভাট ৩৫১৮.০০ ৩৫১৮.০০ ৩২১২.২৬ ৯১.৩১ 

 

৪.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

চালী 

প্রষযণ 

কৃলক ৬০০ জন ৬০০ 

জন 

১০০ 

 

৫. ফীয়জয আৎকারীন ভজুদ ও তায ব্যফস্থানা কাম পক্রভ 

৫.১ কাম পক্রয়ভয উয়দ্দশ্য 

 দম দকান বদফ দুষফ পায়কয ভ ফীয়জয স্বাবাষফক যফযা ষনষিত কযা; 

 ফীয়জয ন্যাে ও প্রষতয়মাষগতামূরক ষস্থষতীর মূে ষনষিত কযা; 

 ফীয়জয স্বাবাষফক যফযা ষনষিত কয়য খাদ্য উৎাদয়নয ধাযাফাষকতা যযা কযা; 

 য়ফ পাষয দদয়য খাদ্য ষনযাত্তা অজপয়ন কাম পকযী ভূষভকা ারন কযা। 

৫.২. কাম পক্রভ এরাকা: ৭টি ষফবাগ, ২৬টি দজরা, ৬৭টি উয়জরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

ঢাকা টািংগাইর ধনফাষড়, দগাারপুয, ভদৄপুয, টাঙ্গাইর দয, দদরদুায, ঘাটাইর, 

নাগযপুয, ষখপুয, ফাাইর, কাষরাষত 

ষকয়াযগঞ্জ ষকয়াযগঞ্জ দয, দায়নপুয, তাড়াইর 

দগাারগঞ্জ  কাষানী 

ভভনষিং ভভনষিং মুিাগাছা, ঈশ্বযগঞ্জ, নাোইর 

৪.৩ কাম পক্রয়ভয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ য়ত জুন ২০২০ 

৪.৪ কাম িক্রভ ব্যয় : ৫০০.০০ রয টাকা 

৪.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৫০০.০০ রয টাকা 

৪.৬ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয অফমুি : ৫০০.০০ রয টাকা 

৪.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৫০০.০০ রয টাকা 

৪.৮ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 



দযপুয দযপুয দয 

জাভারপুয জাভারপুয দয, দভরাে, ষযলাফাষড়, ভাদাযগঞ্জ, ফকীগঞ্জ 

ষয়রট ষফগঞ্জ ভাধফপুয 

চট্টিাভ ব্রাহ্মণফাষড়া ব্রাহ্মণফাষড়া দয, আখাউড়া, নাষযনগয 

খুরনা ময়ায ময়ায দয, ভষনযাভপুয, ষঝকযগাছা, দচ গাছা, া পা 

ষঝনাইদ ষঝনাইদ দয 

ভাগুযা দভাাম্মদপুয 

খুরনা ডুমুষযা 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয, গািংনী, মুষজফনগয 

চুাডািংগা চুাডািংগা দয, আরপাডাঙ্গা, জীফননগয, দামুড়হুদা 

যিংপুয ষদনাজপুয ফীযগঞ্জ 

ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও দয, ফাষরাডািংগী, ীযগঞ্জ, যানীিংককর 

ঞ্চগড় দফাদা, আয়টাাযী 

ফষযার ঝারকাঠি ঝারকাঠি দয 

ফষযার ফষযার দয , দভয়েীগঞ্জ, দগ যনদী, ফায়কযগঞ্জ, ফাবুগঞ্জ, 

আকগরঝড়া, উষজযপুয 

টুাখারী টুাখারী দয, দুভষক, ফাউপর, দষভনা 

ফযগুনা আভতরী 

৫.৯. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ফাস্তফাষত কাম পক্রয়ভয প্রধান প্রধান কাম পক্রভ                                                                    

(দভ.টন) 

প্রধান 

প্রধান 

কাজ 

ষডষষ/ষষএনষফ 

রযেভাো 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো অজপন 

(িংখ্যা/ষযভাণ) 

আভন ২০০০ ১৬৪৬ ১৬৪৬ ১০০ 

দফায়যা ৫০০০ ৪৮১২ ৪৮০০ ১০০ 

গভ ১০০০ ১২৫০ ১২৫০ ১০০ 

দভাট ৮০০০ ৭৭০৮ ৭৬৯৬ ১০০ 

৫.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

চুষিফি 

চাষল 

প্রষযণ 

কৃলক ৬০০ জন ৬০০ 

জন 

১০০ 

 

৬. জাতী ফষজ ফীজ কাম পক্রভ 

৬.১ কাম পক্রয়ভয উয়দ্দশ্য 

 ফষজয ষবষত্ত ফীজ উৎাদন, আদৄষনক প্রমৄষি ও ফীজ ষি ষফকায় দফা প্রদান; 

 ফষজয উৎাদন, পরনীরতা এফিং ভাথাষছু প্রাপ্যতা ও ব্যফায বৃষি; 

 আত্ধকভ পিংস্থান, অথ পকনষতক উন্নন, খাদ্য ঘাটষত ও অপুষষ্ট রাঘফ; 

 সুিংগঠিত প্রথা দফযকাষয ম পায় উন্নত ফীজ উৎাদন কয়য যফযা ও ব্যফায বৃষি; 

 ফীয়জয স্বাবাষফক ব্যফায ষনষিত কয়য খাদ্য উৎাদয়নয ধাযাফাষকতা ফজা যাখা; 

 য়ফ পাষয দদয়য খাদ্য ষনযাত্তা অজপয়ন কাম পকযী ভূষভকা ারন কযা। 

৬.২. কাম পক্রভ এরাকা: ৫টি ষফবাগ, ৫টি দজরা, ৫টি উয়জরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

৫.৩ কাম পক্রয়ভয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ য়ত জুন ২০২০ 

৫.৪ কাম িক্রভ ব্যয় : ৮০০.০০ রয টাকা 

৫.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৮০০.০০ রয টাকা 

৫.৬ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয অফমুি : ৮০০.০০ রয টাকা 

৫.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৮০০.০০ রয টাকা 

৫.৮ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 



ঢাকা ঢাকা ঢাকা দভয়ট্টাষরটন 

পষযদপুয পষযদপুয দয 

যিংপুয যিংপুয যিংপুয দয 

খুরনা দভয়যপুয দভয়যপুয দয 

যাজাী াফনা াফনা দয 

৬.৯. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ফাস্তফাষত কাম পক্রয়ভয প্রধান প্রধান কাম পক্রভ                                                                   

(দভ.টন) 

প্রধান প্রধান 

কাজ 

ষডষষ/ষষএনষফ 

রযেভাো 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো অজপন 

(িংখ্যা/ষযভাণ) 

ীতকারীন 

ফষজ ফীজ 

৫৫.৫১০ ৫৫.৫১০ ৬৩.৪৪ ১১৪ 

িীষ্মকারীন 

ফষজ ফীজ 

৫১.৮৬০ ৫১.৮৬০ ৩১.১১ ৬০ 

দেঁাজ ফীজ 

ও ফাল্ব ফীজ 

২০৫.০০ ২০৫.০০ ২০৪.৫০ ১০০ 

দভাট ৩১২.৩৭ ৩১২.৩৭ ২৯৯.০৫ ৯৬ 

৬.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৮-১৯ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

কৃলক 

প্রষযণ 

কৃলক ৪০০ জন ৪০০ 

জন 

১০০ 

 

৭. এয়িা াষব প দন্টায কাম পক্রভ 

৭.১ কাম পক্রয়ভয উয়দ্দশ্য 

 এয়িা-াষব প দন্টায কাম পক্রয়ভয আওতা ষফদ্যভান ১৪টি দন্টায়যয ভাধ্যয়ভ াক ফষজ, ফুর, পর উৎাদন ও ষফণন এফিং এফ 

পর পরজ, ফনজ, ও ঔলষধ বৃয়যয চাযা/গুটি করভ উৎাদন ও যফযা এ জাতী পয়রয উৎাদন ফাষড়য় দদয়য 

ষফদ্যভান পুষষ্ট ভস্যা দূযীকযণ এফিং ষযয়ফয়য বাযাম্যতা যযা কাম পকয ভূষভকা ারন; 

 এ কাম পক্রয়ভয ভাধ্যয়ভ  ফীজ, চাযা, গুটি, করভ, াকব্জী, পর, পর, ভরা জাতী পর ইতোষদ উৎাদয়ন আদৄষনক প্রমৄষি 

ব্যফায ও চাষলদদযয়ক কৃষল উকযণ যফযা এফিং প্রষযণ প্রদানপূফ পক উৎাদন বৃষিয়ত াক ভূষভকা ারন; 

 এয়িা-াষব প দন্টায়যয আওতাধীন প্রকি এরাকায কৃলকয়দয াকফষজ ও পরমূর উৎাদয়ন প্রষযণ দদা। তাছাড়া আষভল 

জাতী খায়দ্যয উয চা কষভয় খাদ্যাবো ষযফতপয়নয রয়যে প্রচষরত ও প্রফতপনমূরক ফজী উৎাদন ফাষড়য় খাদ্যাবো 

ষযফতপয়নয প্রয়চষ্টা দনা।  

৭.২. কাম পক্রভ এরাকা: ৭টি ষফবাগ, ১৩টি দজরা, ৪৮টি উয়জরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

ভভনষিং ষকয়াযগ

ঞ্জ 

ষকয়াযগঞ্জ দয , দায়নপুয, কষযভগঞ্জ, তাড়াইর, াকুষো, 

ফাষজতপুয, কুষরাযচয 

জাভারপুয জাভারপুয দয 

যিংপুয ষদনাজপুয ষদনাজপুয দয 

যিংপুয যিংপুয দয, ষভঠাপুকুয 

যাজাী াফনা াফনা দয 

ষয়রট ষয়রট ষয়রট দয, দষযণ সুযভা 

চট্টিাভ ফােযফান রাভা, আষরকদভ, নাইযেিংছষড়, ফােযফান দয, রুিংছষড় 

দনাাখারী দনাাখারী দয, সুফণ পচয 

৬.৩ কাম পক্রয়ভয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ য়ত জুন ২০২০ 

৬.৪ কাম িক্রভ ব্যয় : ৫৫০.০০ রয টাকা 

৬.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৫৫০.০০ রয টাকা 

৬.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৫৫০.০০ রয টাকা 

৬.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৫৫০.০০ রয টাকা 

৬.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 



খুরনা খুরনা খুরনা দয, ফুরতরা, ডুমুষযা, দদ রতপুয, দীঘষরা, রুা 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয, গািংনী, মুষজফনগয, চুাডাঙ্গা দয, আরভডািংগা 

ফষযার ফষযার রাকুটিা, ফাবুগঞ্জ, উষজযপুয 

টুাখারী টুাখারী দয , দুভষক, ফাউপর, দষভনা, ষভজপাগঞ্জ, করাাড়া, 

যাঙ্গাফারী, গরাষচা 

ফযগুনা ফযগুনা দয, দফতাগী, ফাভনা, আভতরী, াথযঘাটা 

 

 

 

 

 

৭.৯. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ফাস্তফাষত কাম পক্রয়ভয প্রধান প্রধান কাম পক্রভ  

প্রধান প্রধান 

কাজ 

ষডষষ/ষষএনষফ 

রযেভাো 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো অজপন 

(িংখ্যা/ষযভাণ) 

ফষজ ৫৪৬১১.৩৫ দভ.টন ৫৪৬১১.৩৫  ৫৪৭৪৭.০৮ ১০০ 

ভরা ৫৮৮.০০ দভ.টন ৫৮৮.০০  ৫৯১.৩৬ ১০০ 

পরমূর ২৮০০.৬৫ দভ.টন ২৮০০.৬৫  ২৮১২.০০ ১০০ 

দভাট 

(ফষজ, 

ভরা, 

পরমূর) 

৫৮০০০ দভ.টন ৫৮০০০ 

দভ.টন 

৫৮১৫০.৪৪ 

দভ.টন 

১০০ 

ফষজ চাযা ৩৬৮৮৮৭৪ টি ৩৬৮৮৮৭৪  ৩৭৭২৩৮১ ১০০ 

ফুয়রয চাযা ৫০০০০০ টি ৫০০০০০  ৫০০২১৫ ১০০ 

চাযা/করভ ৪০৬১১২৬ টি ৪০৬১১২৬  ৪০৬১৮৫২ ১০০ 

নাষযয়কর 

চাযা 

২৫০০০০০ টি ২৫০০০০০  ১৭৫০০০ ১০০ 

দভাট ৮৫০০০০০ টি ৮৫০০০০০ 

টি 

৮৫০৯৪৪৮ টি ১০০ 

৭.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

ীতকারীন 

ও 

িীষ্মকারীন 

ফজী 

উৎাদন 

দক র 

কৃলক ৪২০০ জন ৪২০০ 

জন 

১০০ 

৭.১১. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য দষভনায/কভ পারায তথ্যাষদ 

দষভ

নায/ 

কভ প

ারা

য 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয ায  

(%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অ

জপ

ন 

৭.৩ কাম পক্রয়ভয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ য়ত জুন ২০২০ 

৭.৪ কাম িক্রভ ব্যয় : ৫০০.০০ রয টাকা 

৭.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৫০০.০০ রয টাকা 

৭.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৫০০.০০ রয টাকা 

৭.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৫০০.০০ রয টাকা 

৭.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 



দষভ

নায 

উষযচারক ও উকাযী 

ষযচারক 

৩৫ জন ৩

৫

 

জ

ন 

১০০ 

 

৮. ষবয়তনাভী খায়টা ষাভ িীন ও ষাভ ব্লু জায়তয নাষযয়কয়রয ভাতৃফাগান স্থান কভ পসূষচ 

৮.১ কভ পসূষচয উয়দ্দশ্য 

 স্বি ভয় পর দানকাযী ষবয়তনাভী খায়টা ষাভ িীন (Dua X iem X anh) এফিং ষাভ ব্লু (Dua X iem X Luc) জায়তয 

নাষযয়কর ফাগান স্থান; 

 স্থানকৃত পরফাগান দথয়ক উৎাষদত নাষযয়কর ফীজ দথয়ক চাযা উৎাদন ও চাষল ম পায় ষফতযণ; 

 স্বি ভয় নাষযয়কর পর উৎাদনপূফ পক চাষলয আথ প াভাষজক উন্নন; 

 স্বি ভয় উন্নত ভায়নয নাষযয়কর উৎাদনপূফ পক িাভীণ াধাযণ ভানুয়লয পুষষ্ট চাষদা পূযণ; 

 পর উৎাদন বৃষি, প্রয়াজনী ষযভান িণ ও খাদ্যাবা ষযফতপন। 

৮.২. কভ পসূষচ এরাকা: ৮টি ষফবাগ, ২৫টি দজরা, ৩৩টি উয়জরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

ভভনষিং ভভনষিং মুিাগাছা 

জাভারপুয জাভারপুয দয 

যিংপুয ষদনাজপুয ষদনাজপুয দয 

যিংপুয যিংপুয দয 

নীরপাভাযী দডাভায 

কুষড়িাভ দয 

যাজাী াফনা াফনা দয, আটঘষড়া 

ফগুড়া ফগুড়া দয 

ষয়রট ষয়রট ষয়রট দয 

ষফগঞ্জ ইটায়খারা 

ঢাকা গাজীপুয কাষভপুয 

ষকয়াযগ

ঞ্জ 

ষকয়াযগঞ্জ দয 

চট্টিাভ চট্টিাভ টিা 

ফােযফান রাভা, ফােযফান দয 

দনাাখারী দনাাখারী দয, সুফণ পচয 

দপনী দপনী দয 

খুরনা খুরনা খুরনা দয, াইকগাছা 

ময়ায ময়ায দয 

কুষষ্টা কুষষ্টা দয, ষভযপুয 

ষঝনাইদ ভয়পুয 

চুাডাঙ্গা জীফননগয 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয, গািংনী 

ফষযার ফষযার রাকুটিা, ফাবুগঞ্জ 

টুাখারী টুাখারী দয 

ফযগুনা ফযগুনা দয 

৮.৯. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ফাস্তফাষত কাম পক্রয়ভয প্রধান প্রধান কাম পক্রভ  

প্রধান প্রধান 

কাজ 

ষডষষ/ষষএন

ষফ রযেভাো 

২০১৮-১৯ অজপয়ন

য ায 

(%) 

রযেভা

ো 

অজপন 

(িংখ্যা/ষযভাণ

৮.৩ কাম পক্রয়ভয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ য়ত জুন ২০২০ 

৮.৪ কাম িক্রভ ব্যয় : ৩১১.৭৬ রয টাকা 

৮.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১০৪.৯২ রয টাকা 

৮.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১০৪.৯২ রয টাকা 

৮.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১০৪.৯২ রয টাকা 

৮.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 



) 

৪২টি খাভায 

/দকন্দ্রমূয় 

স্থাষত 

ভাতৃফাগায়ন

য 

আন্ত:ষযচম পা 

৫০০০ টি গাছ ৫০০০ ৫০০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পর াফ-দক্টয: এষডষভুি প্রকি 

 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ কতৃপক পর াফ -দক্টয ০৮টি প্রকি ফাস্তফান কযা য়য়ছ। উি ০৭টি প্রকয়িয অনুকূয়র উন্নন 

ফায়জট ফযাদ্দ ষছর  ১৫৩.৪৪ দকাটি টাকা , ব্য য়য়ছ ১৫২.৩২ দকাটি টাকা , মা ফযায়দ্দয ৯৯.২৭%। ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য 

ষফএষডষ’য ফীজ ও উদ্যান উইিং কতৃপক ষনয়ম্নাি ০৭টি প্রকি ফাস্তফান কযা য়য়ছ: 

১. ডার ও বতরফীজ উৎাদয়নয ভাধ্যয়ভ দটকই পুষষ্ট ষনযাত্তা দজাযদাযকযণ প্রকি; 

২. ধান, গভ ও ভূট্টায উন্নততয ফীজ উৎাদন ও উন্নন প্রকি; 

৩. র্ফএর্ডর্’য উদ্যান উন্নয়ন র্ফবাবগয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ উদ্যান জাতীয় পর যফযা ও পুর্ি র্নযাত্তা উন্নয়ন প্রকল্প ; 

৪. ষফএষডষ’য ষফদ্যভান ফীজ উৎাদন, প্রষক্রাজাতকযণ ও ষফতযণ ব্যফস্থাষদয আদৄষনকীকযণ ও উন্নন প্রকি; 

৫. র্ফএর্ডর্’য ফর্জ ফীজ র্ফবাবগয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ াইর্িড ফর্জ ফীজ উৎাদন, প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, াংযক্ষ্ণ ও র্ফতযণ 

কাম িক্রভ র্িারীকযণ প্রকল্প; 

৬. প্রাকৃষতক দূয়ম পায়গ যষতিস্ত চাঁদপুয ফীজ আলু উৎাদন দজায়নয চুষিফি চালী পুনফ পান এফিং ফীজ আলু িংি ও 

প্রষক্রাজাতকযয়ণয সুয়মাগ সুষফধা বৃষিকযণ প্রকি; 

৭. ভানম্পন্ন ফীজআলু উৎাদন ও িংযযণ এফিং কৃলক ম পায় ষফতযণ দজাযদাযকযণ প্রকি।  

 

৯. ডার ও ততরফীজ উৎাদবনয ভাধ্যবভ মটকই পুর্ি র্নযাত্তা মজাযদাযকযণ প্রকল্প  

৯.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 গুণগত ভানম্পন্ন ১৭,৫০০ মভ.টন ডার ও ততর ফীজ উৎাদন ও তা কৃলক ম িাবয় যফযা র্নর্শ্চতকযণ;  

 ডার ও ততর ফীবজয ক্রভফধ িভান োর্দা পুযবণয ভাধ্যবভ জাতীয় পুর্ি র্নযাত্তায় ায়তা কযা;  

 ডার ও ততরফীজ প্রর্ক্রয়াজাতকযণ ও াংযক্ষ্ণ সুর্ফধার্দ আধুর্নকায়ন কযা;  

 ডার ও ততর ফীবজয উয কভ িকতিা ও চুর্িফদ্ধ োষলমদয জ্ঞান ও দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ কযা; 



 নতুন প্রমৄর্ি োলু, মাগত জ্ঞান বৃর্দ্ধ ও প্রাবয়ার্গক গবফলণায মক্ষ্বত্র র্ফর্বন্ন জাতীয় ও আন্তজিার্তক াংস্থায াবথ ভিয় 

াধন কযা। 
৯.২ প্রকল্প এরাকা: ৭টি ষফবাগ, ৪৭টি দজরা, ১৪২টি উয়জরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

যিংপুয গাইফান্ধা ফুরছষড়, াঘাটা 

কুষড়িাভ ভুরুঙ্গাভাযী, ফুরফাড়ী, যাজাযাট, দয ভাযী, উষরপুয, কুষড়িাভ দয, 

রারভষনযাট আষদতভাযী, াটিাভ, াতীফান্ধা, রারভষনযাট দয 

নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয 

ঞ্চগড় দফাদা, দদষফগঞ্জ, দতর্তষরা 

যিংপুয ফদযগঞ্জ, গিংগাচড়া, যিংপুয দয, ষভঠাপুকুয, ীযগাছা, ীযগঞ্জ 

যাজাী ফগুড়া নেীিাভ 

নওগাঁ ভাো 

নায়টায রারপুয, নায়টায দয, ফযাইিাভ 

 যাজাী ফাঘা, চাযঘাট, দগাদাগাড়ী, ফা, পুঠিা, তায়নায, যাজাড়া 

নফাফগঞ্জ দগাভস্তাপুয, নায়চার, নফাফগঞ্জ দয 

াফনা আতাইকুরা, আটঘষযা, দফড়া, ঈশ্বযদী, াফনা দয , াষথা, 

সুজানগয 

ষযাজগঞ্জ ষযাজগঞ্জ দয 

ভভনষিং জাভারপুয জাভারপুয দয, ইরাভপুয, ষযলাফাষড়, ফকীগঞ্জ,  

ভভনষিং ভভনষিং দয, মুিাগাছা 

দযপুয নকরা, দযপুয দয 

ষয়রট ষফগঞ্জ ভাধফপুয 

ঢাকা নযষিংদী নযষিংদী দয 

ষকয়াযগঞ্জ ববযফ, াকুষো 

ঢাকা ধাভযাই 

টাঙ্গাইর ফাাইর, দদরদুায, ঘাটাইর, কাষরাষত, ভদৄপুয, নাগযপুয, 

ষখপুয, টাঙ্গাইর দয 

গাজীপুয কাাষা, শ্রীপুয 

নাযাণগঞ্জ আড়াইাজায, রুগঞ্জ 

ভাষনকগঞ্জ ভাষনকগঞ্জ দয, াটুষযা 

পষযদপুয পষযদপুয দয, দফাারভাযী, ভদৄখারী, নগযকাো, দযপুয 

যীতপুয জাষজযা, দবদযগঞ্জ, দামুদ্যা, দগাাইযাট, নষড়া 

দগাারগঞ্জ দগাারগঞ্জ দয, টুষঙ্গাড়া 

ভাদাযীপুয ভাদাযীপুয দয, কারষকনী 

যাজফাড়ী যাজফাষড় দয 

চট্টিাভ ষফ-ফাষড়া আশুগঞ্জ, নাষযনগয, যাইর, আখাউড়া, ফাঞ্চাযাভপুয, 

ব্রাহ্মণফাষড়া দয, নফীনগয 

কুষভো চাষেনা, দাউদকাষে, মুযাদনগয 

দপনী দপনী দয, ছাগরনাইা, দানাগাজী  

চাঁদপুয াইভচয 

কেফাজায চয়কাষযা 

দনাাখারী দকাম্পানীগঞ্জ, দনাাখারী দয , দফগভগঞ্জ, দনফাগ, কষফযাট, 

সুফণ পচয 

রযীপুয কভরনগয, রযীপুয দয, যাপুয, যাভগঞ্জ 

চট্টিাভ ষভযযাই, দরাাগড়া, আয়নাাযা 

খুরনা  খুরনা ডুমুষযা, ফাটিাঘাটা 

কুষষ্টা দবড়াভাযা 

ষঝনাইদ ষঝনাইদ দয, বরকুা, দকাট পচাদপুয, ভয়পুয 

চুাডাঙ্গা জীফননগয, আরভডাঙ্গা, চুাডাঙ্গা দয, দামুযহুদা 

াতযীযা কারীগঞ্জ 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয, গািংনী, মুষজফনগয 

ফষযার ফষযার ষজরা, ফষযার দয 

ফযগুনা আভতরী, ফাভনা 



ঝারকাঠি ঝারকাঠি দয, নরষছটি 

দবারা দবারা দয 

টুাখারী দষভনা, টুাখারী দয 

 

৯.৩ 

 

প্রকবল্পয মভয়াদকার 
 

: 

 

জুরাই ২০১৫ বত জুন ২০২০ 

৯.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৫৪৬৪.১৪  রক্ষ্ টাকা 

৯.৫ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২৯৮৯.০০  রক্ষ্ টাকা 

৯.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২৯৫৬.৭৬ রক্ষ্ টাকা 

৯.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২৯৪৭.৯৪  রক্ষ্ টাকা 

৯.৮ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৯.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

কৃলক প্রষযণ 
জন 

২৫০০ ২৫০ ২৫০ কৃলক প্রষযণ 

ষবষত্ত ফীজ উৎাদন  
দভ. টন 

৭১০  ১৪৪  ১৪৪ ষবষত্ত ফীজ উৎাদন  

ফীজ ক্র  
দভ. টন 

১৬৭৯০  ৩৪৬২ ৩৪৬২ ফীজ ক্র  

াষনিং দলায ষনভ পাণ 
যা.ষভ. 

৫০০ ১০৫ ১০৫ াষনিং দলায ষনভ পাণ 

 

৮.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

চুষিফি 

চাষল 

প্রষযণ 

কৃলক 

২৫০ ২৫০ ১০০ 

 

 

 

 

১০. ধান, গভ ও ভূট্টায উন্নতয ফীজ উৎাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প  

 ১০.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 প্রকল্প মভয়াবদ চুর্িফদ্ধ োর্লবদয ভাধ্যবভ ১,৫০,০০০ মভোঃ টন গু ণগত ভানম্পন্ন দানাস্য ফীজ (ধান, গভ ও ভুট্টা) 

উৎাদন এফাং াংগ্র,  

 াংগৃীত ফীবজয ভান যীক্ষ্া কযা এফাং ঠিকবাবফ ফীজ প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, াংযক্ষ্ণ এফাং োর্ল ম িাবয় র্ফতযণ র্নর্শ্চত 

কযা; 

 দফযকাষয ফীজ উয়দ্যািায়দয ফীজ উৎাদন, প্রষক্রাজাতকযণ, িংযযণ ও  উৎাষদত ফীয়জয ভান ষনন্ত্রয়ন দফা 

প্রদান। 

১০.২ প্রকল্প এরাকা: ৬টি র্ফবাগ, ৩৫টি মজরা, ১৬৬টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা গাজীপুয গাজীপুয দয, শ্রীপুয, কাষরাককয, কাাষা, কারীগঞ্জ 

টাঙ্গাইর ষভজপাপুয, দদরয়দাায, ফাাইর, ষখপুয 

নযষিংদী ভয়নাযদী, রা 

ঢাকা ধাভযাই 

ষকয়াযগঞ্জ ষকয়াযগঞ্জ দয, কষযভগঞ্জ, তাড়াইর, ইটনা, ষভঠাভঈন, অষ্টিাভ, 

ষনকরী, ফাষজতপুয, াকুষো, দায়নপুয, কটিাদী, কুষরাযচয, 

ববযফ 

ভভনষিং দযপুয দযপুয দয,  নকরা 

ভভনষিং ভভনষিং দয , ালুাঘাট, দধাফাউড়া, ফুরপুয, দগ যীপুয, 

ঈশ্বযগঞ্জ, গপযগাঁও, বালুকা, ষোর, ফুরফাষড়া, মুিাগাছা,  

নাোইর, তাযাকাো 



জাভারপুয জাভারপুয দয , দভরাে, ভাদাযগঞ্জ, ইরাভপুয, দদওানগঞ্জ, 

ফকষগঞ্জ, ষযলাফাষড় 

দনেয়কানা দনেয়কানা দয , ফাযাট্টা, দভানগঞ্জ, আটাড়া, দকন্দুা, ভদন, 

খাষরাজুড়ী, পূফ পধরা, দুগ পাপুয, করভাকাো 

যিংপুয ষদনাজপুয দঘাযাঘাট, ফীযগঞ্জ, দফাচাগঞ্জ 

যিংপুয যিংপুয দয , ফদযগঞ্জ, ীযগঞ্জ, ষভঠাপুকুয, কাউষনা, ীযগাছা, 

তাযাগঞ্জ, গঙ্গাচড়া 

নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয, বদপুয, জরঢাকা 

কুষড়িাভ কুষড়িাভ দয, নায়গশ্বযী, ভূরুঙ্গাভাযী, ফুরফাড়ী, উষরপুয, ষচরভাযী, 

যাজাযাট, দয ভাযী, যাষজফপুয 

রারভষনযাট রারভষনযাট দয, আষদতভাযী 

গাইফান্ধা সুেযগঞ্জ, দগাষফেগঞ্জ 

ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও দয, ফাষরাডাষঙ্গ, ীযগঞ্জ, যানীিংককর, ষযপুয 

ঞ্চগড়  দফাদা, আয়টাাযী 

যাজাী জপুযাট আয়করপুয, দযতরার, কারাই 

নওগাঁ নওগাঁ দয, যানীনগয 

ফগুড়া ফগুড়া দয , আদভষদঘী, কাালু, দুচাঁষচা, নেীিাভ, দযপুয, 

দৄনট, াষযাকাষে, দানাতরা, ষফগঞ্জ, াজাানপুয, গাফতরী 

ষয়রট ষয়রট ষয়রট দয , দষযণ সুযভা, দকাম্পাষনগঞ্জ, ষফশ্বনাথ, দগাারগঞ্জ, 

জষকগঞ্জ, কানাইঘাট, বজন্তাপুয, দগাাইঘাট, ষফানীফাজায, 

ফারাগঞ্জ 

ষফগঞ্জ ফাহুফর, নষফগঞ্জ 

দভ রবীফাজায দভ রবীফাজায দয, যানীনগয, কভরগঞ্জ, শ্রীভঙ্গর, কুরাউড়া 

সুনাভগঞ্জ ছাতক, জাভারগঞ্জ, ধভ পাা 

চট্টিাভ কুষভো দচ দ্দিাভ, রাঙ্গরয়কাট, কুষভো দয দষযণ, দাউদকাষে 

রযীপুয যাভগষত, রযীপুয দয 

দনাাখারী দনাাখারী দয, সুফণ পচয, দনফাগ, দফগভগঞ্জ 

দপনী দপনী দয , ছাগরনাইা, ফুরগাজী, যশুযাভ, দানাগাজী, 

দাগনভূইা 

খুরনা খুরনা ডুমুষযা, কযা, াইকগাছা 

ময়ায া পা 

ফায়গযাট দভাড়রগঞ্জ 

াতযীযা াতযীযা দয , তারা, করায়যাা, দদফাটা, কারীগঞ্জ, শ্যাভনগয, 

আাশুনী 

ষঝনাইদ ভয়পুয, ষঝনাইদ দয 

চুাডাঙ্গা জীফননগয, চুাডাঙ্গা দয, আরভডাঙ্গা, দামুযহুদা 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয, গািংনী, মুষজফনগয 

 

 
১০.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৫ বত জুন ২০২০ 

১০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩১১৮০.৬৭  রক্ষ্ টাকা 

১০.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৪৫১৭.০০  রক্ষ্ টাকা 

১০.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৪৪৮৭.০০ রক্ষ্ টাকা 

১০.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৪৪৭৫.১৮ রক্ষ্ টাকা 

১০.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১০.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

ধান, গভ ও ভূট্টায ফীজ উৎাদন, 

প্রষক্রাজাতকযণ ও ষফতযণ 
দভ.টন 

১৫০০০০ ২৯৩১০.১৯ ৩১৬৮৬.২৪ 
১০৮ 

কভ পকতপা প্রষযণ জন 
২০০ ৪০ ৪০ 

১০০ 

ভূষভ উন্নন 
ঘন ষভ. 

৭০০০ ৮০০ ৮০০ 
১০০ 



াষনিং দলায ষনভ পাণ 
ফগ প ষভ. 

১৫০০ ৩০০ ৩০০ 
১০০ 

ীভানা প্রাচীয ষনভ পাণ 
যা. ষভ. 

৪৮০০ ৮০০ ৮০০ 
১০০ 

অবেন্তযীন যাস্তা ষনভ পাণ 
যা. ষভ. 

৭০০ ৩৪১ ৩৪১ 
১০০ 

দিন ষনভ পাণ 
যা. ষভ. 

১২৫০ ২৫০ ২৫০ 
১০০ 

 

১০.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয নাভ অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৮-১৯ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

ফীজ উৎাদন , িংি, 

প্রষক্রাজাতকযণ ও 

িংযযণ 

কভ পকতপা 

৪০ ৪০ ১০০ 

 

১১. র্ফএর্ডর্’য উদ্যান উন্নয়ন র্ফবাবগয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ উদ্যান জাতীয় পর যফযা ও পুর্ি র্নযাত্তা উন্নয়ন 

প্রকল্প  

   ১১.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 কৃলক ও কর দবািা ম পায় গুণগতভানম্পন্ন র্ফর্বন্ন যকবভয পরমূর, াক ফষজ, পৄর, অর্কিড, মাবাফধ িনকাযী গাছ, ঔলর্ধ 

গাছ, াক-ফর্জয উন্নতজাবতয োযা, গ্রাপটিাং, গুটি-করভ ও ফীজ উদ্যান উন্নয়ন মকবন্দ্রয ভাধ্যবভ প্রদ িনী প্লবট প্রদ িন, উৎাদন ও 

র্ফতযণ; 

 র্ফর্বন্ন উদ্যানতার্ত্ত্বক পবরয আধুর্নক ও মৄবগাবমাগী প্রমৄর্ি র্ফলবয়  প্রকল্প এরাকায োর্ল, না িার্য ভার্রক এফাং মফযকার্য উবদ্যািাবদয 

প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান; 

 উদ্যান পয়রয উৎাদনীরতা ফাড়ায়না , প্রষতকূরতা নীর জায়তয উদ্যান পয়রয চালাফায়দ কৃলকয়দয উিুিকযণ এফিং টিসুেকারচায়যয 

ভাধ্যয়ভ বাইযামুি ভাতৃগুনাগুন ম্পন্ন উচ্চমূয়েয উদ্যান পয়রয চাযা উৎাদন ও ষফতযণ; 

 ভর্রা, র্শু ও বৃদ্ধ ভগ্র জনবগাষ্ঠীয র্নকট পরমূর , াক ফষজ, ভরা ইতযার্দ উদ্যান জাতীয় পর যফযাবয ভাধ্যবভ মদবয াভর্গ্রক 

মটকই পুর্ি র্নযাত্তা মজাযদাযকযণ; 

 কৃর্ল মন্ত্রার্ত, টিসুযকারোয োফবযটর্য, অর্প বফন, খাভায উন্নয়ন, র্ফর্বন্ন স্থানা, মানফান ও উদ্যান উন্নয়ন মকন্দ্রমূবয ীভানা প্রােীয 

র্নভ িাণ। 

১১.২ প্রকল্প এরাকা: ৫টি র্ফবাগ, ১১টি মজরা, ৬৩টি উবজরা ও ৪টি র্টি কব িাবযন। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা দষযণ ষটি কয় পায়যন (আযফান দরন দন্টায ), ঢাকা উত্তয  

ষটি কয় পায়যন (ফষজ ও ভৎস্য ষভাগায ), ধাভযাই, াবায, 

দকযানীগঞ্জ 

গাজীপুয গাজীপুয ষটি কয় পায়যন (উদ্যান উন্নন দকন্দ্র , কাষভপুয),  শ্রীপুয, 

কাষরাককয, কাাষা, কারীগঞ্জ 

টাঙ্গাইর টাঙ্গাইর দয (উদ্যান উন্নন দকন্দ্র , টাঙ্গাইর), দদরদুায,  ঘাটাইর, 

কাষরাষত, ভুাপুয, ষখপুয, ফাাইর 

ভভনষিং ভভনষিং গপযগাঁও, ফুরফাষড়া, মুিাগাছা, দধাফাউড়া, ঈশ্বযগঞ্জ, ালুাঘাট, 

তাযাকাো, দগ যীপুয   

যাজাী যাজাী যাজাী ষটি কয় পায়যন, ফা, দভানপুয, তায়নায, দগাদাগাড়ী 

ফগুড়া ফগুড়া দয , াজাানপুয, গাফতরী, দযপুয, দৄনট, াষযাকাষে, 

কাালু, নষেিাভ, ষফগঞ্জ 

চট্টিাভ চাঁদপুয ভতরফ দষযণ 

চট্টিাভ টিা, াতকাষনা, ফাঁখারী, আয়নাাযা, দফাারখারী, দরাাগড়া, 

চেনাই 

কুষভো কুষভো দয রাঙ্গরয়কাট , ভয়নাযগঞ্জ, রাকাভ, দভঘনা, ষততা, 

মুযাদনগয, ব্রাহ্মণাড়া 

খুরনা কুষষ্টা কুষষ্টা দয, ষভযপুয, দবড়াভাযা, কুভাযখারী, দদ রতপুয, দখাকা 

ময়ায ময়ায দয , ষঝকযগাছা, দচ গাছা, ফাঘাযাযা, ভষনযাভপুয, 

দকফপুয, া পা 

 



১১.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জানুয়ার্য ২০১৮ বত জুন ২০২২  
১১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১১০৫০.০০  রক্ষ্ টাকা  
১১.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২৫৯০.০০  রক্ষ্ টাকা  
১১.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২৫৮৫.৭৯ রক্ষ্  টাকা  

১১.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২৫৮২.২৫  রক্ষ্ টাকা  
১১.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০%  

  ১১.৯ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফাস্তফার্য়ত প্রধান প্রধান কাম িক্রবভয রক্ষ্যভাত্রা ও অজিন: 

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

কৃলক/উয়দ্যািা প্রষযণ 
জন 

২৯০৮০ ৭০৪০ ৭০৪০ 
১০০ 

আযফান দস্টকয়াল্ডায প্রষযণ 
জন 

১৬০০ ৩৬০ ৩৬০ 
১০০ 

প্রমৄষি স্তান্তয ও উিুিকযণ পয 
জন 

১১২৫ ২২৫ ২২৫ 
১০০ 

প্রষযক প্রষযণ 
জন  

১০২০ ২৫৫ ২৫৫ 
১০০ 

স্থানী ফীজ নাষযয়কর ক্র 
রয িংখ্যা 

৮.১০ ১.৯২ ১.৯২ 
১০০ 

ইনষব্রড দিাাপপ নাষযয়কর চাযা  
রয িংখ্যা 

০.০৫ ০.০২৫ ০.০২৫ 
১০০ 

সুাষয ফীজ ক্র 
রয িংখ্যা  

২.০০ ০.৬৬৬ ০.৬৬৬ 
১০০ 

ষনযাদ িীষ্ম ও ীতকারীন ফষজ  উৎাদয়নয জন্য ফীজ 

ক্র 
দকষজ 

২১০০ ৮৭০ ৮৭০ 
১০০ 

ফষজ ও ভরায ফীজ ক্র দকষজ 
৮৭০০ ৩০০০ ৩০০০ 

১০০ 

পয়রয  চাযা উৎাদয়নয জন্য ফীজ ক্র রয িংখ্যা 
২৯.০০ ১১.০০ ১১.০০ 

১০০ 

ঔলষধ গায়ছয চাযা উৎাদয়নয জন্য ফীজ ক্র রয িংখ্যা 
২.৩০ ০.৭০ ০.৭০ 

১০০ 

পয়রয িাপট , গুটি উৎাদয়ন য জন্য  প্লোষন্টিং দভয়টষযার 

ক্র 
রয িংখ্যা 

৭.৭০ ৩.০০ ৩.০০ 
১০০ 

ফুর এফিং দাবাফধ পনকাযী গায়ছয কাটিিং , ফাষডিং, গুটি 

উৎাদয়নয জন্য প্লোষন্টিং দভয়টষযার ক্র 
রয িংখ্যা 

৩.৬০ ১.০০ ১.০০ 
১০০ 

াকফষজ ও অন্যান্য ফীজ ক্র 
দকষজ 

৩২০০ ২৪০৪ ২৪০৪ 
১০০ 

ষফষবন্ন প্রদ পনী প্লট স্থান িংখ্যা 
১০৩৮ ৩২৪ ৩২৪ 

১০০ 

দদাঁ-আ  ভাটি িাযা ভূষভ উন্নন 
ঘ.ষভ. 

৩০৭০০ ১২২১৭.৬ ১২২১৭.৬৫ 
১০০ 

দগাফয ায িাযা ভূষভ উন্নন 
ঘ.ষভ. 

১২৬০০ ৫০৬০ ৫০৬০ 
১০০ 

ফাযয়ফড ওায দপনষিং ীভানা প্রাচীয ষনভ পাণ 
যা.ষভ. 

৩৯৭৮ ১৩২৩.১৩ ১৩২৩.১৩ 
১০০ 

কোকটা দড  
িংখ্যা 

০১ ০১ ০১ ১০০ 

দনট াউজ 
িংখ্যা ২০ ২০ ২০ ১০০ 

রাইয়কাডাভ পা উৎাদন দড 
িংখ্যা ০৯ ০৯ ০৯ ১০০ 

বাষভ পকয়ম্পাস্ট উৎাদন দড 
িংখ্যা ১০ ১০ ১০ ১০০ 

ইনসুয়রন এন্ড ইনসুয়রয়টড দযজা ষভাগায়যয দুটি 

কয ম্প্রাযণ 

িংখ্যা ০২ ০২ ০২ ১০০ 

ষভাগায়যয ইনসুয়রয়টড দযজা 
িংখ্যা ০৫ ০৫ ০৫ ১০০ 

 

১১.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ অিংিণকাযীয ২০১৯-২০ অজপয়নয 



দকায় পয নাভ ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন ায (%) 

কৃলক প্রষযণ কৃলক ৭০৪০ ৭০৪০ ১০০ 

আযফান 

দস্টকয়াল্ডায 

প্রষযণ 

ষডরায ৩৬০ ৩৬০ ১০০ 

প্রমৄষি স্তান্তয 

ও উিুিকযণ 

পয 

কৃলক ২২৫ ২২৫ ১০০ 

প্রষযক 

প্রষযণ 

কভ পকতপা ২৫৫ ২৫৫ ১০০ 

বফয়দষক ষযা 

পয 

কভ পকতপা ০৬ ০৬ ১০০ 

 

১১.১১. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য দষভনায/কভ পারায তথ্যাষদ 

দষভনায/ 

কভ পারায নাভ 

অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়ন

য ায  

(%) 

রযে

ভাো 

(িং

খ্যা/জ

ন) 

অ

জপ

ন 

Organic community 

gardening to enhance 

environmental sustainability 

practices and increase fruits, 

vegetables and organic food 

in urban and rural areas 

কভ পকতপা ০১টি 

(১০০ 

জন) 

০

১

টি 

১০০ 

 

১২. র্ফএর্ডর্’য র্ফদ্যভান ফীজ উৎাদন, প্রর্ক্রয়াজাতকযণ ও র্ফতযণ ব্যফস্থার্দয আধুর্নকীকযণ ও উন্নয়ন প্রকল্প  

১২.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 র্ফদ্যভান সুবমাগ সুর্ফধার্দ প্রর্তস্থান, নফায়ন এফাং আধুর্নকায়বনয ভাধ্যবভ ২০২১ ার নাগাদ উচ্চ পরনীর পর ও 

ফর্জ োযা ধান, গভ, ভূট্টা, ডার ও ততর, াট, আলু এয ২,৪৯,৮০০ মভ.টন ভানম্পন্ন ফীজ যফযা বৃর্দ্ধবত 

ায়তা কযা; 

 অর্ত পুযাতন মানফান ও কৃর্ল মন্ত্রার্ত র্যফতিবনয ভাধ্যবভ মভযাভত ও যক্ষ্ণাবফক্ষ্বণয খযে কভাবনা।  

 ১৬টি ফীজ প্রর্ক্রয়াজাতকযণ মকবন্দ্রয ফীজ প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, াংযক্ষ্ণ ও ধাযণক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধ;  

 র্ফদ্যভান ১০০টি ফীজ র্ফক্রয় মকন্দ্র ারনাগাবদয ভাধ্যবভ ফীবজয ফাজাযজাতকযণ কাম িক্রভবক ত্বযার্িত কযা; এফাং  

 মফযকার্য ম িাবয়য ফীজ উবদ্যািাবদয ফীজ প্রর্ক্রয়াজাতকযণ ও াংযক্ষ্বণ ায়তা প্রদান।  

১২.২ প্রকল্প এরাকা: ৭টি র্ফবাগ, ৪৩টি মজরা, ৪৩টি উবজরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা ষটি 

টাঙ্গাইর ভদৄপুয 

ষকয়াযগঞ্জ ষকয়াযগঞ্জ দয 

নযষিংদী নযষিংদী দয 

পষযদপুয পষযদপুয দয 

যাজফাড়ী ািংা 

ভভনষিং দযপুয দযপুয দয 

ভভনষিং ভভনষিং দয 

জাভারপুয জাভারপুয দয 

দনেয়কানা দনেয়কানা দয 

যিংপুয ষদনাজপুয ষদনাজপুয দয 

গাইফান্ধা গাইফান্ধা দয 



কুষড়িাভ কুষড়িাভ দয 

নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয 

ঞ্চগড় ঞ্চগড় দয 

যিংপুয যিংপুয দয 

ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও দয 

যাজাী াফনা াফনা দয 

নায়টায নায়টায দয 

নওগাঁ নওগাঁ দয 

যাজাী যাজাী দয 

ফগুড়া ফগুড়া দয 

ফষযার ফষযার ফষযার দয 

ফযগুনা ফযগুনা দয 

টুাখারী টুাখারী দয 

ষয়রট ষফগঞ্জ ষফগঞ্জ দয 

সুনাভগঞ্জ সুনাভগঞ্জ দয 

ষয়রট ষয়রট দয 

চট্টিাভ ফােযফান ফােযফান দয 

ব্রাহ্মণফাষড়া ব্রাহ্মণফাষড়া দয 

চট্টিাভ চট্টিাভ দয 

কুষভো কুষভো দয 

কেফাজায কেফাজায দয 

দপনী দপনী দয 

রযীপুয রযীপুয দয 

দনাাখারী দনাাখারী দয 

খুরনা খুরনা খুরনা দয 

ময়ায ময়ায দয 

কুষষ্টা কুষষ্টা দয 

ভাগুযা ভাগুযা দয 

ষঝনাইদ ভয়পুয 

চুাডাঙ্গা চুাডাঙ্গা দয 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয 

 

১২.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : এর্প্রর ২০১৫ বত র্ডবম্বয ২০১৯ 

১২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৩১৮৮.৫৫  রক্ষ্ টাকা 

১২.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৪৭.০০ রক্ষ্ টাকা 

১২.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৪৭.০০ রক্ষ্ টাকা 

১২.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৪৬.৭০ রক্ষ্ টাকা 

১২.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

 

১২.৯ ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ফাস্তফাষত প্রধান প্রধান কাম পক্রয়ভয রযেভাো ও অজপন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

অয়টা ষড প্রয়ষিং প্লোন্ট ক্র/স্থান িংখ্যা ১ ১ (আিংষক) ১ (আিংষক) ১০০ 

 

 

 

১৩. র্ফএর্ডর্’য ফর্জ ফীজ র্ফবাবগয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ াইর্িড ফর্জ ফীজ উৎাদন, প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, াংযক্ষ্ণ ও 

র্ফতযণ কাম িক্রভ র্িারীকযণ প্রকল্প 

 ১৩.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 জাতীয় ফর্জ ফীজ উৎাদন বৃর্দ্ধয রবক্ষ্য খাভায ও োর্ল ম িাবয় াইর্িড ফর্জ ফীজ উৎাদন র্নর্শ্চতকযণ;  

 ফর্জ উৎাদবনয একয প্রর্ত পরন ফাড়াবনায ভাধ্যবভ দর্যদ্র ভানুবলয পুর্িকয খাভায গ্রবণয ভাত্রা মৃদ্ধকযণ;  

 র্ফর্বন্ন প্রকাবযয ও জাবতয াইর্িড ফর্জ ফীবজয ভার্ত-র্র্ত ার্য াংগ্রপূফ িক ফীজ উৎাদন র্নর্শ্চতকযবণয ভাধ্যবভ 

এই খাবতয আভদার্ন হ্রাকযণ; 



 ফর্জ উৎাদন বৃর্দ্ধয রবক্ষ্য াইর্িড ফীবজয গ্রণবমাগ্যতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ ব্যফায ফাড়াবনা;  

 কৃলক, মফযকাযী ফীজ উৎাদক, ফীজ র্ডরায ও এনর্জওবদয প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ াইর্িড ফর্জ ফীজ উৎাদন াংক্রান্ত 

ফীজ প্রমৄর্িয ম্প্রাযণ। 

১৩.২ প্রকল্প এরাকা: ৭টি র্ফবাগ, ২৪টি মজরা, ৯৫টি উবজরা ও ৯টি র্টি কব িাবযন। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা দষযণ ষটি কয় পায়যন , ঢাকা উত্তয ষটি কয় পায়যন , ধাভযাই, 

াবায, দকযানীগঞ্জ 

গাজীপুয গাজীপুয ষটি কয় পায়যন ,  শ্রীপুয, কাষরাককয, কাাষা, 

কারীগঞ্জ 

টাঙ্গাইর টাঙ্গাইর দয, ভদৄপুয, ষভজপাপুয, ঘাটাইর, কাষরাষত, ভুাপুয 

ষকয়াযগ

ঞ্জ 

ষকয়াযগঞ্জ দয, াকুষো, ষভঠাভইন 

ভভনষিং জাভারপুয জাভারপুয দয, দভরাে, ষযলাফাষড় 

ভভনষিং গপযগাঁও, বালুকা, মুিাগাছা, নাোইর 

ফষযার ফযগুনা ফযগুনা দয, আভতষর 

টুাখারী টুাখারী দয, দুভষক, দষভনা, করাাড়া 

ফষযার ফষযার ষটি কয় পায়যন, ফানাষযাড়া, দভয়েীগঞ্জ, দগ যনদী, 

ফায়কযগঞ্জ 

যিংপুয যিংপুয যিংপুয ষটি কয় পায়যন, ষভঠাপুকুয, কাউষনা, ীযগাছা, গঙ্গাচড়া 

গাইফান্ধা াঘাটা, ফুরছষড়, দগাষফেগঞ্জ 

ষদনাজপুয ষদনাজপুয দয , াফ পতীপুয, ফুরফাষড়, ষফযাভপুয, খানাভা, 

ষচষযযফেয, ষফযর 

যাজাী যাজাী যাজাী ষটি কয় পায়যন, ফা, পুঠিা, তায়নায, ফাঘা, দগাদাগাড়ী 

াফনা াফনা দয, াষথা, দফড়া, আটঘষড়া, বাঙ্গুযা  

ফগুড়া ফগুড়া দয, দুচাঁষচা, দযপুয, দৄনট, াষযাকাষে, দানাতরা 

ষয়রট ষয়রট ষয়রট ষটি কয় পায়যন , দকাম্পাষনগঞ্জ, কানাইঘাট, বজন্তাপুয, 

ফারাগঞ্জ 

চট্টিাভ ফােযফান ফােযফান দয, রাভা 

দনাাখারী দনাাখারী দয, সুফণ পচয 

চট্টিাভ টিা, াটাজাযী, যাউজান, ষভযশ্বযাই 

কুষভো কুষভো ষটি কয় পায়যন, দাভনা, চাষেনা, দাউদকাষে 

খুরনা দভয়যপুয দভয়যপুয দয, গািংনী, মুষজফনগয 

খুরনা খুরনা ষটি কয় পায়যন, ডুমুষযা, কযা, াইকগাছা 

কুষষ্টা কুষষ্টা দয, ষভযপুয, দবড়াভাযা, কুভাযখারী, দদ রতপুয 

ময়ায ময়ায দয, ষঝকযগাছা, ভষনযাভপুয, দকফপুয, া পা 

 

১৩.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০২৩ 

১৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৯৬০.০০  রক্ষ্ টাকা 

১৩.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১০২৫.০০ রক্ষ্ টাকা 

১৩.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১০২৫.০০ রক্ষ্ টাকা 

১৩.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১০১৭.৪৭  রক্ষ্ টাকা 

১৩.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ৯৯.৯০% 

 

 

 

 

 

১৩.৯ ২০19-20 অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 



 

১৩.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

কৃলক প্রষযণ কৃলক ৭২০ ৭২০ ১০০ 

কভ পচাযী প্রষযণ কভ পচাযী ২১০ ২১০ ১০০ 

ফীজ 

ষডরায/দফযকাযী 

ফীজ উয়দ্যািা 

প্রষযণ 

ফীজ ষডরায ১৮০ ১৮০ ১০০ 

কভ পকতপা প্রষযণ কভ পকতপা ১০৫ ১০৫ ১০০ 

 

১৩.১১. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য দষভনায/কভ পারায তথ্যাষদ 

দষভনায/ 

কভ পারায নাভ 

অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়ন

য ায  

(%) 

রযে

ভাো 

(িং

খ্যা/জ

ন) 

অ

জপ

ন 

Extend and Impect of 

Hybrid Vegetable in 

Bangladesh 

কভ পকতপা ০১টি  ০

১

টি 

১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪. প্রাকৃষতক দুয়ম পায়গ যষতিস্থ চাঁদপুয ফীজআলু উৎাদন দজায়নয চুষিফি চাষল পুনফ পান এফিং ফীজআলু িংি ও  

প্রষক্রাজাতকযয়ণয  

ষফষবন্ন জায়তয াইষব্রড ফষজ ফীজ উৎাদন 

(াইষব্রড টয়ভয়টা, াইষব্রড দফগুন, াইষব্রড কযরা, 

াইষব্রড ষভষষ্ট কুভড়া) 

  দকষজ 

৪৩৩৫ ১১৬০ ১০৬৩.৮৫ 

৯২ 

প্যায়যন্টার রাইন িংি    দকষজ ২৭৩ ২.৪১ ২.৪১ ১০০ 

ভাঠ প্রদ পনী   িংখ্যা ৫০০ ৭২ ৭২ ১০০ 

ভাঠ ষদফ   িংখ্যা ৫০ ১২ ১২ ১০০ 

ব্লক প্রদ পনী িংখ্যা ১০০ ১৫ ১৫ ১০০ 

ষভষন রাক ক্র (৩ টন) িংখ্যা ১ ১ ১ ১০০ 

াওায টিরায এফিং যঞ্জাভাষদ িংখ্যা ১০ ৫ ৫ ১০০ 

রাক্টয িংখ্যা ২ ২ ২ ১০০ 

ভয়িায ষভটায িংখ্যা ১০ ১০ ১০ ১০০ 

ফাষযড াই এফিং ষপটিিং ষভ. ২০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০ 

জাষভ পয়নটয িংখ্যা ২ ২ ২ ১০০ 

িাইিং কয়ন্টইনায দট ৩১০০ ২৫০০ ২৫০০ ১০০ 

ভূষভ উন্নন ঘন ষভ. ১৫০০০ ৬০০০ ৬০০০ ১০০ 

দনট াউজ   িংখ্যা ১২ ৫ ৫ ১০০ 

ষর াউজ   িংখ্যা ৫ ২ ২ ১০০ 

 বাষভ প কয়ম্পাস্ট উৎাদন দভ.টন ৮৬০ ১৭৬ ১৭৬ ১০০ 

অষপ বফন ও কাম পকযী বফন দভযাভত িংখ্যা ৩ ২ ২ ১০০ 

অন্যান্য বফন ও স্থানা, অন্যান্য িংখ্যা ২৬ ১০ ১০ ১০০ 



      সুয়মাগ সুষফধা বৃষি প্রকি 

১৪.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 প্রাকৃর্তক দূবম িাবগ ক্ষ্র্তগ্রস্ত োঁদপুয চুর্িফদ্ধ ফীজআলু উৎাদন মজাবনয চুর্িফদ্ধ োর্ল পুনফ িান;  

 র্ভাগাবয দ্রুততভ ভবয়য ভবধ্য ফীজআলু ফাছাইকযণ, প্যাবকর্জাং সুর্ফধা উন্নতকযণ এফাং ফীজ শুকাবনায জন্য আধুর্নক 

কৃর্ল মন্ত্রার্ত াংগ্র কযা; 

 অফকাঠাবভা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ চুর্িফদ্ধ োর্ল মজাবন উৎার্দত ভানম্মত ফীজআলু াংগ্র ও প্রর্ক্রয়াজাতকযণ কাম িক্রভ 

ম্পবন্নয সুবমাগ সুর্ফধা বৃর্দ্ধকযণ; এফাং  

 োঁদপুয াশ্বফতী কুর্ভো, িাহ্মণফার্ড়য়া, রক্ষ্মীপুয, মপনী, মনায়াখারী মজরামূবয ফীজআলুয োর্দা পূযবণয রবক্ষ্য 

উবের্খত মজাবনয ফীজআলু উৎাদবনয র্যভাণ বৃর্দ্ধকযণ।  

 

১৪.২ প্রকল্প এরাকা: ১টি র্ফবাগ, ২টি মজরা, ৬টি উবজরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

চট্টিাভ চাঁদপুয চাঁদপুয দয, াযাষস্ত 

কুষভো কুষভো দয দষযণ, রারভাই, রাকাভ, ফরুড়া 

  

১৪.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : অবক্টাফয ২০১৮ বত র্ডবম্বয ২০২০  
১৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১১৩৪.০০  রক্ষ্ টাকা  
১৪.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৫৭৬.০০ রক্ষ্ টাকা  
১৪.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৫৭৬.০০ রক্ষ্ টাকা  
১৪.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৫৭৬.০০ রক্ষ্ টাকা  
১৪.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০%  
১৪.৯ ২০19-20 অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

ফীজ আলুয দিডায দভষন  ক্র িংখ্যা ২ ২ ২ ১০০ 

ফীজ আলুয িাায দভষন  ক্র িংখ্যা ২ ২ ২ ১০০ 

পকপ ষরপট িংখ্যা ২ ২ ২ ১০০ 

ভূষভ ক্র একয ১.১৫ ১.০৯ ১.০৯ ১০০ 

 

১৫. ভানম্পন্ন ফীজআলু উৎাদন ও াংযক্ষ্ণ এফাং কৃলক ম িাবয় র্ফতযণ মজাযদাযকযণ প্রকল্প 
  ১৫.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 কৃলকবদয ভাবঝ ভানম্পন্ন ফীজ আলু যফযাবয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদব মটকই খাদ্য র্নযাত্তা র্নর্শ্চতকযণ; 

 াযা মদবয কৃলকবদয র্নকট যফযাবয জন্য মযাগ মুু্ি উন্নতভাবনয আধুর্নক জাবতয ফীজ আলু উৎাদন বৃর্দ্ধকযণ; 

 ফীজ আলু াংযক্ষ্ণ ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয জন্য নতুন র্ভাগায স্থান এফাং র্ভাগাবযয াংযর্ক্ষ্ত ফীজ আলুয গুণগত ভান ফজায় যাখায 

স্বাবথ ি র্ফদ্যভান র্ভাগাযগুর্র আধুর্নকায়বনয ব্যফস্থা কযা; 

 চুর্িফদ্ধ োর্ল, ফীজ র্ডরায, মফযকার্য ফীজ উৎাদনকাযী, এনর্জও ও াধাযণ কৃলকবদয আধুর্নক আলু োবলয করাবক বরয 

উয জ্ঞান এফাং দক্ষ্তা উন্নয়বনয জন্য প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কযা; 

 আলুয নতুন জাত জনর্প্রয় কযায রবক্ষ্য প্রদ িনী প্লট স্থান, ভাঠ র্যদ িন ও ভাঠ র্দফবয আবয়াজন কযা এফাং র্ফর্বন্ন র্ভর্ডয়া 

ব্যফায কবয প্রোযণা োরাবনা; 

 ফীজ আলু টি িাং, মগ্রর্ডাং এফাং প্যাবকর্জাং কাম িক্রবভ গ্রাবভয ভানুল র্ফবল কবয নাযীবদয র্নবয়ার্জতকযবণয ভাধ্যবভ কভ িাংস্থাবনয 

সুবমাগ সৃর্ি; 

 টিসুয কারোয প্রমৄর্ি ব্যফাবযয ভাধ্যবভ আলুয মযাগমুি ফীজ এফাং নতুন জাত কৃলক ম িাবয় ম্প্রাযণ; 

 র্ভাগাবযয র্ফদ্যযৎ খযে াশ্রবয়য রবক্ষ্য ম য র্ফদ্যযৎ প্যাবনর স্থান কযা । 

 

১৫.২ প্রকল্প এরাকা: ৮টি র্ফবাগ, ৪২টি মজরা, ১৭৮টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

 

 

 

 

ঢাকা 

ঢাকা ঢাকা দষযণ ও উত্তয ষটি কয় পায়যন , ধাভযাই, াবায, 

দকযানীগঞ্জ, নফাফগঞ্জ, দদাায। 

গাজীপুয গাজীপুয দয,  শ্রীপুয, কাষরাককয। 

টাঙ্গাইর টাঙ্গাইর দয, ভদৄপুয, ঘাটাইর, কাষরাষত, দগাারপুয, ধনফাড়ী। 

ষকয়াযগঞ্জ ষকয়াযগঞ্জ দয , াকুষো, দায়নপুয, ইটনা, তাযাইর, 

কষযভগঞ্জ। 

ভাষনকগঞ্জ ভাষনকগঞ্জ দয, াটুষযা। 



মুষন্পগঞ্জ মুষন্পগঞ্জ দয , দর জিং, শ্রীনগয, গজাষযা, টিংগীফাড়ী, 

ষযাজষদখান। 

পষযদপুয পষযদপুয দয, দফাারভাযী। 

দগাারগঞ্জ দগাারগঞ্জ দয, কাষানী, মুকসুদপুয। 

ভাদাষযপুয ভাদাষযপুয দয, কারষকষন। 

ভভনষিং জাভারপুয জাভারপুয দয, দভরাে, ষযলাফাষড়। 

ভভনষিং ভভনষিং দয, মুিাগাছা, ঈশ্বযগঞ্জ, নাোইর, ফুরপুয। 

দযপুয দযপুয দয, শ্রীফযদী, নকরা, নষরতাফাড়ী। 

ফষযার ফষযার ফষযার দয, ফাবুগঞ্জ, দগ যনদী, আকগরঝড়া। 

টুাখারী টুাখারী দয, ফাউপর, দষভনা, গরাষচা। 

দবারা দবারা দয, চযপোন, রারয়ভান, দফাযানউষদ্দন। 

যিংপুয গাইফান্ধা গাইফান্ধা দয, াঘাটা, দগাষফেগঞ্জ। 

ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও দয, ফাষরাডাঙ্গী, ীযগঞ্জ, যাণীিংককর, ষযপুয। 

ষদনাজপুয ষদনাজপুয দয , ফীযগঞ্জ, াফ পতীপুয, ষচষযযফেয, ষফযর, 

কাায়যার। 

রারভষনযাট রারভষনযাট দয, কারীগঞ্জ। 

কুষড়িাভ কুষড়িাভ দয , নায়গশ্বযী, ভুরুঙ্গাভাযী, ফুরফাড়ী, যাজাযাট, 

উষরপুয, ষচরভাযী, যাষজফপুয 

ঞ্চগড় ঞ্চগড় দয, দফাদা, আয়টাাযী, দদফীগঞ্জ, দতর্তষরা। 

নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয , বদপুয, দডাভায, ষকয়াযগঞ্জ, জরঢাকা, 

ষডভরা। 

যাজাী যাজাী ফা, পুঠিা, তায়নায, দূগ পাপুয, দভানপুয, ফাগভাযা, দগাদাগাড়ী। 

ষযাজগঞ্জ ষযাজগঞ্জ দয, উোাড়া, যাগঞ্জ, াজাদপুয, কাভাযখেু্। 

াফনা াফনা দয, ঈশ্বযদী. সুজানগয।  

ফগুড়া দযপুয, াজাানপুয, নষেিাভ, কাালু, ষফগঞ্জ, াষযাকাষে, 

দানাতরা। 

জপুযাট জপুযাট দয, কারাই, আয়করপুয, দযতরার, াঁচষফষফ। 

নওগাঁ নওগাঁ দয, ভায়দফপুয, আোই, ষনাভতপুয, ফদরগাছী। 

ষয়রট দভ রবীফাজায শ্রীভঙ্গর, কভরগঞ্জ, কুরাউড়া। 

 ষফগঞ্জ দয, ভাধফপুয। 

চট্টিাভ চট্টিাভ টিা, াটাজাযী, চেনাই, দরাাগাড়া াতকাষনা। 

কুষভো দাউদকাষে, দাভনা, ষততা, দভঘনা, রাকাভ। 

চাঁদপুয চাঁদপুয দয, াযাষস্ত, াজীগঞ্জ, ভতরফ, পষযদগঞ্জ। 

ব্রাহ্ক্যণফাড়ীা ব্রাহ্ক্যণফাড়ীা দয। 

কেফাজায কেফাজায দয, চযকষযা, যামু। 

খুরনা দভয়যপুয দভয়যপুয দয, গািংনী, মুষজফনগয 

ষঝনাইদ ষঝনাইদ দয, ভয়পুয কারীগঞ্জ, দকাটচাঁদপুয, ষযণাকুন্ডু 

কুষষ্টা কুষষ্টা দয, ষভযপুয, দবড়াভাযা, কুভাযখারী, দখাকা। 

ময়ায ময়ায দয, ষঝকযগাছা, দচ গাছা। 

চুাডাঙ্গা চুাডাঙ্গা দয, দামুযহুদা, জীফননগয, আরভডাঙ্গা। 

ফায়গযাট ষচতরভাযী। 

াতযীযা াতযীযা দয, শ্যাভনগয, কারীগঞ্জ, দদফাটা, তারা। 

 

১৫.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : মবেম্বয ২০১৯ বত জুন ২০২৪  
১৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৯৫৯৬.১২  রক্ষ্ টাকা  
১৫.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২৫০০.০০ রক্ষ্ টাকা  
১৫.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২৫০০.০০ রক্ষ্ টাকা  
১৫.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২৪৯৯.৫৫  রক্ষ্ টাকা  
১৫.৮ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০%  
 

 

১৫.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  



 

১৫.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

ফীজআলু 

উৎাদন, িংি, 

িংযযণ, 

ভানষনন্ত্রণ ও 

ফারাই ব্যফস্থানা  

চুষিফি 

চাষল/দফযকাষয ফীজ 

উৎাদক/এনষজও 

কভী 

৪৫০ ৪৫০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যা-৩ 

ক্ষুদ্রয়চ উইিং 

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

খাভায়য ফীজ উৎাদন দভ.টন  ১২৪৪০.৮৪ ১৯১৫.১৪ ১৯১৫.১৪ ১০০ 

ফীয়জয আনুলষঙ্গক খযচ দভ.টন ১৮৬৮২৪.৬৬ ৩৩৪৫৫.৫৪ ৩৩৪৫৫.৫৪ ১০০ 

স্থানী প্রষযণ (কভ পকতপা, চুষিফি কৃলক) জন ৮৪০০ ৪৫০ ৪৫০ ১০০ 

দভাটযমান ক্র িংখ্যা ৯৫ ২৫ ২৫ ১০০ 

কৃষল ও দচ মন্ত্রাষত এফিং খুচযা মন্ত্রািং িংখ্যা ৪১৪ ৫৭ ৫৭ ১০০ 

কষম্পউটায ও মন্ত্রািং িংখ্যা ২০ ১০ ১০ ১০০ 

অষপ  যঞ্জাভ (পয়টাকষায, োট, ভাষিষভষডা) িংখ্যা ৪০ ১৫ ১৫ ১০০ 

আফাফে িংখ্যা ১৫৫০ ২৭ ২৭ ১০০ 

বফদুেষতক যঞ্জাভ িংখ্যা ৫৮৮ ২৫৮ ২৫৮ ১০০ 

ফস্তা ক্র রয িংখ্যা ৬৭.৪৮ ৬.৫২ ৬.৫২ ১০০ 

ষের ক্র িংখ্যা ৪০০০ ২০০ ২০০ ১০০ 

অন্যান্য (ইভষপ্লয়ভন্টয়ড, গ্যায়যজ, দগইট, যাস্তা, 

ইয়রকষরকাফয়স্টন রুভ, ইন্পয়কন রুভ ইতোষদ) 
িংখ্যা 

২৩ ০৫ ০৫ 
১০০ 



 

পর উৎাদন বৃষিয দযয়ে দচ অন্যতভ অষযাম প কৃষল উকযণ। প্রষতষ্ঠারগ্ন য়ত ষফএষডষ ক্ষুদ্রয়চ ব্যফস্থানা দদব্যাী 

গুরুত্বপূণ প অফদান যাখয়ছ। দচ সুষফধা, দচ প্রমৄষি ও দচ এরাকা ম্প্রাযয়ণয জন্য ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ কতৃপক ১৮টি 

দচ প্রকি ও ১৭টি কভ পসূষচ ফাস্তফান কযা য়য়ছ।  

দচ াফ-দক্টয: যাজস্ব ফায়জটভূি কভ পসূষচ  

কৃষল জষভ দয়চয আওতা আনন তথা খাদ্য উৎাদন বৃষিয ষনষভত্ত ২০০৮-০৯ অথ প ফছয য়ত ষফষবন্ন প্রকয়িয াাাষ  

ক্ষুদ্রয়চ কভ পসূষচ ফাস্তফান শুরু কযা । কৃষল জষভয়ত দচ প্রদান ও দচ এরাকা বৃষিয রয়যে ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ’য 

ক্ষুদ্রয়চ উইিং কতৃপক ১৭টি কভ পসূষচ ফাস্তফান কযা য়য়ছ। এ কর কভ পসূষচয ভাধ্যয়ভ খার পুন :খনন, ভূষযস্থ দচনারা, ভূগবপস্থ 

দচনারা ষনভ পাণ, পর যযা ফাঁধ ষনভ পাণ , দচ অফকাঠায়ভা ষনভ পাণ , ষিচাষরত াম্প স্থান , গবীয নরকূ স্থান ও পুনফ পান , 

আয়ট পষান নরকূ স্থান , দ যষিচাষরত াম্প ও ডাগওয়র স্থান , জরাফিতা দূযীকযণ কযা য়য়ছ। ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য 

১৭টি দচ  কভ পসূষচয অনুকূয়র যাজস্ব ফায়জয়ট  ফযাদ্দ ষছর ৪২.২৮ দকাটি টাকা , ব্য য়য়ছ ৪২.০৬ দকাটি টাকা , মা ফযায়দ্দয 

৯৯.৪৭%। 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ কতৃপক ষনয়ম্নাি ১৭টি দচ কভ পসূষচ ফাস্তফান কযা য়য়ছ: 

 

১.  দনাাখারী দজরায সূফণ পচয উয়জরা জরাফিতা দূযীকযণ ও ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ ; 

২. ব্রাহ্মণফাষড়া দজরায ষফজনগয ও ব্রাহ্মণফাষড়া দয উয়জরা ভূ-ষযস্থ াষন ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ ও দচ দযতা 

বৃষিকযণ কভ পসূষচ; 

৩. দযপুয দজরায নাষরতাফাড়ী উয়জরা দচোখারীয়ত ষনষভ পত যাফায ডোয়ভয তীয িংযযণ ও াষনয ধাযণ যভতা বৃষিয রয়যে 

গবীযতা বৃষি কভ পসূষচ; 

৪. দনেয়কাণা দজরায করভাকাো উয়জরা াওয়য ক্ষুদ্রয়চ উন্নন ও কৃলকয়দয ষনযাদ ও দ্রুত পর ষযফন সুষফধা প্রদান 

কভ পসূষচ; 

৫. চট্টিাভ দজরায যাউজান উয়জরা জরাফিতা দূযীকযণ ও ম্পুযক দচ উন্নন কভ পসূষচ; 

৬. ফােযফান দজরা দ যষিচাষরত ায়ম্পয াায়ে ভূষযস্থ াষন ব্যফায কয়য পর ও ফষজ ফাগায়ন দচ ম্প্রাযণ 

কভ পসূষচ; 

৭. নফানয়মাগ্য জ্বারানী ব্যফায কয়য খাগড়াছষড় াাড়ী এরাকা ভূষযস্থ াষনয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ; 

৮. কুষড়িাভ মজরায দয, উর্রপুয ও র্েরভাযী উবজরায েযাঞ্চবর মাবট িফর মে র্ফতযণ ব্যফস্থা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ মে এরাকা   

    ম্প্রাযণ কভ িসূর্ে;  

৯.  ময়ায দজরায ষঝকযগাছা উয়জরা ফুর এফিং ফষজ উৎাদন ম্প্রাযয়ণ ষি ইষযয়গন কভ পসূষচ; 

১০. ফষযার দজরায ফাবুগঞ্জ উয়জরায ফীযয়েষ্ঠ ভষউষদ্দন জাাঙ্গীয ইউষনন ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ; 

১১. টুাখারী দজরায ফাউপর উয়জরা ভূষযস্থ াষনয াায়ে পর উৎাদন বৃষি কভ পসূষচ;  

১২. াম্প্রষতক ফন্যা (আগস্ট-২০১৭) ষদনাজপুয দজরা যষতিস্থ দরা-ষরপট াম্প (এরএরষ) ও গবীয নরকূ পুনফ পান 

কভ পসূষচ; 

১৩. মুষন্পগঞ্জ দজরা ভূ-ষযস্থ াষন ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ; 

১৪. দগাারগঞ্জ দজরায দগাারগঞ্জ দয উয়জরা দচকায়জ ভূষযস্থ াষনয ব্যফায বৃষি কভ পসূষচ; 

১৫. দগাারগঞ্জ দজরায কাষানী ও মুকসুদপুয উয়জরায জরাফিতা দূযীকযণ এফিং দচ এরাকা ম্প্রাযণ কভ পসূষচ; 

১৬. দনাাখারী দজরায কষফযাট ও দকাম্পানীগঞ্জ উয়জরা জরাফিতা দূযীকযণ ও ম্পূযক দয়চয ভাধ্যয়ভ পর উৎাদন 

বৃষি কভ পসূষচ এফিং 

১৭. খুরনা দজরায ডাকাষতা ষফর জরাফিতা ষনযন ও ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.  দনাাখারী দজরায সূফণ পচয উয়জরা জরাফিতা দূযীকযণ ও ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ 

১.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য  

 20টি জারায চাবরত  াম্প স্থাহনয ভাধ্যহভ অবতবযক্ত 160 জক্টয  বভহত জচ সুবফধা বনবিত কযা; 

 খার-নারা পুনোঃখনন, পুকুয খনন/াংস্কায ও মে অফকাঠাবভা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ ভূর্যস্থ ার্নয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা র্নর্শ্চত 

কবয প্রায় ৬২০ মক্টয জর্ভবত মে প্রদান; 

 মে ার্নয সুষ্ঠু ব্যফায র্নর্শ্চত কবয মে এরাকা ম্প্রাযবণয ভাধ্যবভ ১৯৫০ মভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন।  

১.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০১টি উবজরা। 



ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

চট্টিাভ দনাাখারী সুফণ পচয 

  

১.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২০  

১.৪ কভ িসূর্েয ব্যয়  : ৮৯১.০০  রক্ষ্ টাকা  

১.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩১০.৭০ রক্ষ্ টাকা  

১.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩১০.৭০ রক্ষ্ টাকা  

১.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩১০.৬৯ রক্ষ্ টাকা  

১.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%)  রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

০.৫ ষকউয়ক দারায চাষরত াম্প স্থান িংখ্যা ২০ ১০ ১০ ১০০ 

খার পুনোঃখনন ও াংম্কায ষক. ষভ. ১৫  ০২ ০২  ১০০ 

পুকুয পুনোঃখনন ও াংম্কায িংখ্যা ৫  ০১ ০১ ১০০ 

মারায োর্রত াম্প র্স্কবভ ভূগবিস্থ মেনারা 

র্নভ িাণ 

িংখ্যা ২০  ০৫ ০৫ 
১০০ 

ওয়াটায ার্াং র্নভ িাণ (ফড়) িংখ্যা ১০  ০৩ ০৩ ১০০ 

ওয়াটায ার্াং র্নভ িাণ (মছাট) িংখ্যা ১৫  ০৪ ০৪ ১০০ 

 

২. ব্রাহ্মণফাষড়া দজরায ষফজনগয ও ব্রাহ্মণফাষড়া দয উয়জরা ভূষযস্থ াষন ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ ও দচ দযতা 

বৃষিকযণ কভ পসূষচ 

২.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 আধুর্নক মে ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ ৭০০ মক্টয জর্ভবত কভ খযবে মে সুর্ফধা প্রদান ; 

 খার পুন:খনন, ভূগবিস্থ মেনারা ও অন্যান্য অফকাঠাবভা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ ার্নয প্রাপ্যতা র্নর্শ্চত কবয মে এরাকা 

বৃর্দ্ধ এফাং ৩৫০০ মভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন। 

২.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০২টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

চট্টিাভ ব্রাহ্মণফাষড়া ব্রাহ্মণফাষড়া 

দয ও 

ষফজনগয 

 ২.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই 

২০১৯ 

বত জুন 

২০২২ 

২.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৯৫৬.০০ 

রক্ষ্ 

টাকা 

২.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয 

ফযাদ্দ 
: ৪৭.০০ 

রক্ষ্ 

টাকা 

২.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয 

অফমুি 
: ৪৭.০০ 

রক্ষ্ 

টাকা 

২.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয 

আর্থ িক অগ্রগর্ত 
: ৪৬.৪৬ 

রক্ষ্ 

টাকা 

২.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয 

মব ত অগ্রগর্ত 
: ১০০% 

 



 

 

২.৯  ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফাস্তফার্য়ত প্রধান প্রধান কাম িক্রবভয রক্ষ্যভাত্রা ও অজিন:  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ (প্রষতটি ৬০০ ষভ.) িংখ্যা ১৫ ০৩ ০৩ ১০০ 

াইয়িাষরক স্ট্রাকচায ষনভ পাণ িংখ্যা ০৫ ০১ ০১ ১০০ 

 

২.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

দচ ব্যফস্থানা 

ও মেমন্ত্র 

যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ ও 

র্যোরনা 

াংক্রান্ত 

ষস্কভ ম্যায়নজায/কৃলক ৬০ ৬০ ১০০ 

 

৩. দযপুয দজরায নাষরতাফাড়ী উয়জরা দচোখারীয়ত ষনষভ পত যাফায ডোয়ভয তীয িংযযণ ও াষনয ধাযণ যভতা বৃষিয 

রয়যে  

    গবীযতা বৃষি কভ পসূষচ 

৩.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্যোঃ 

 মেোখারী যাফায ডযাবভয দ্যই াবড় মভাট ১.৬০ র্ক.র্ভ. ফাঁধ র্র্ ব্লক ও গাইড ওয়ার দ্বাযা র্নয়ন্ত্রবণয ভাধ্যবভ কৃর্ত্রভ 

জরাধায ততর্য কবয প্রায় ২৩০ মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা প্রদান;  

 র্নর্ভ িত জরাধাবযয তরবদব জভাকৃত র্রভাটি/ফালু পুন:খনন কবয জরাধাবযয ার্ন ধাযণক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধ কযা;  

 ভূর্যস্থ ার্নয সুষ্ঠু ব্যফায র্নর্শ্চত কবয মে এরাকা ম্প্রাযণপূফ িক অর্তর্যি ১০০০ মভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন 

কযা। 

৩.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০১টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ভভনষিং দযপুয নাষরতাফাষড় 

 

৩.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ বত জুন ২০২১ 

৩.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৬৫৫.৫০  রক্ষ্ টাকা 

৩.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২৫২.৫০  রক্ষ্ টাকা 

৩.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২৫২.৫০ রক্ষ্ টাকা 

৩.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২৫২.৫০ রক্ষ্ টাকা 

৩.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৩.৯  ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফাস্তফার্য়ত প্রধান প্রধান কাম িক্রবভয রক্ষ্যভাত্রা ও অজিন: 

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

দচোখারী জরাধায পুন:খনন ষক. ষভ. ১.৯২ ১.৯২ ১.৯২ ১০০ 

যাফায ডোয়ভয ষষ ব্লক ও গাইড ওার 

ষনভ পাণ 
ষক.ষভ. 

১.০৯ ০.৩৬ ০.৩৬ ১০০ 

 

৪. দনেয়কাণা দজরায করভাকাো উয়জরা াওয়য ক্ষুদ্রয়চ উন্নন ও কৃলকয়দয ষনযাদ ও দ্রুত পর ষযফন সুষফধা প্রদান 

কভ পসূষচ 

৪.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্যোঃ 

 আগাভ ফন্যা ও বাযী ফল পয়ণয পয়র কৃলকয়দয পর যযায়থ প, ষনযাদ ও দ্রুত কৃষল ে ষযফয়নয জন্য এফিং কৃলকয়দয 

ধান চায়ল উৎাষত কযয়ত ১০০০ ষভটায দগাাট াকাকযণ; 

 ৬ ষক.ষভ. খার পুন:খনয়নয ভাধ্যয়ভ খায়রয াষন ধাযণযভতা বৃষি ও জরাফিতা দূযীকযয়ণয ভাধ্যয়ভ অষতষযি ১২০ 

দক্টয জষভয়ত দচ সুষফধা প্রদান অষধক খাদ্যস্য উৎাদন ও 

 দচ অফকাঠায়ভা উন্নন ও রাগই প্রমৄষি প্রয়ায়গয ভাধ্যয়ভ াষনয সুষ্ঠ ুব্যফায ষনষিতকযণ। 

৪.২ কভ িসূর্ে এরাকাোঃ ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, উবজরা ০১টি উবজরা।  



ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ভভনষিং দনেয়কাণা করভাকাো 

 

 

৪.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০২১ 

৪.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ১৮৪.৫০  রক্ষ্ টাকা 

৪.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১০৬.০০ রক্ষ্ টাকা 

৪.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১০৬.০০ রক্ষ্ টাকা 

৪.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১০৬.০০ রক্ষ্ টাকা 

৪.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৪.৯  ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফাস্তফার্য়ত প্রধান প্রধান কাম িক্রবভয রক্ষ্যভাত্রা ও অজিন: 

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

মগাাট াকা ষভটায ৫০০ ৫০০ ৫০০ ১০০ 

খার পুনোঃখনন/াংস্কায  র্ক.র্ভ. ০৪ ০৪ ০৪ ১০০ 

আযর্র্/ ইউর্র্বর্ আউটবরট র্নভ িাণ িংখ্যা ২৪ ২৪ ২৪ ১০০ 

 কনডুর্য়ট/ ওয়াটায া র্নভ িাণ িংখ্যা ০২ ০২ ০২ ১০০ 

 

৫. চট্টিাভ দজরায যাউজান উয়জরা জরাফিতা দূযীকযণ ও ম্পুযক দচ উন্নন কভ পসূষচ 

৫.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 ৪৫ র্কবরার্ভটায খা ভজা খার পুনোঃখনবনয ভাধ্যবভ জরাফদ্ধতা দ্যযীকযণ ও ম্পুযক মে প্রদান কবয অর্তর্যি ৪৫০ 

মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা প্রদান; 

 ১০টি  ১-র্কউবক মে এরএরর্ এফাং দ্যই(০২)টি ১ র্কউবক মারায াম্প মক্ষ্ত্রায় ণ ও ভূগবিস্থ মেনারা (ফার্যড 

াই) র্নভ িাদণয  ভাধ্যবভ ১৭০ মক্টয জর্ভবত অর্তর্যি মে সুর্ফধা প্রদান;  

 মে অফকাঠাবভা উন্নয়ন ও রাগই প্রমৄর্ি প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ ভূর্যস্থ ার্নয সুষ্ঠু ব্যফায র্নর্শ্চত কবয উৎাদন খযে 

হ্রা কযণ মে এরাকা ম্প্রাযণ পূফ িক অর্তর্যি ৩১০০ মভর্িকটন খাদ্যস্য উৎাদন;  

 ৩০০ জন ম্যাবনজায/ োরক/ র্পল্ডম্যান/ াম্প অাবযটয ও কৃলকবদযবক প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ কৃর্ল ও মে র্ফলবয় 

দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ কযা এফাং কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি কযা। 

৫.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০১টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

চট্টিাভ চট্টিাভ যাউজান 

৫.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই 

২০১৭ 

বত জুন 

২০২০ 

৫.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৯৮৫.০০  

রক্ষ্ 

টাকা 

৫.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৯৫.০০  

রক্ষ্ 

টাকা 

৫.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৯৫.০০ 

রক্ষ্ 

টাকা 

৫.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক 

অগ্রগর্ত 
: ৩৯০.২২ 

রক্ষ্ 

টাকা 

৫.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত 

অগ্রগর্ত 
: ১০০% 

৫.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক র্র্এনর্ফ ২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  (%) 



রক্ষ্যভাত্রা রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

কৃলক প্রষযণ (প্রষতব্যায়চ ৩০ জন) ব্যাে ৬  ০৩ ০৩ ১০০ 

৫-ষকউয়ক এরএরষ দট ১০ ৫ ৫ ১০০ 

১-ষকউয়ক এরএরষয জন্য 

দ যষি চাষরত াম্প স্থান 
দট 

২ ২ ২ 
১০০ 

খা ভজা খার পুনোঃখনন  র্ক.র্ভ. ৪৫  ২০ ২০ ১০০ 

আযর্র্ আউটবরট, ২ পৄট ডায়া  িংখ্যা ২০০  ৮০ ৮০ ১০০ 

১-ষকউয়ক ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ িংখ্যা ১০ ০৫ ০৫ ১০০ 

াই কারবাট প ষনভ পাণ িংখ্যা ৩১ ১৫ ১৫ ১০০ 

ফে কারবাট প ষনভ পাণ িংখ্যা ১৫  ০৫ ০৫ ১০০ 

৫.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

কৃলক 

প্রষযণ 

ষস্কভ ম্যায়নজায/ কৃলক ৯০ ৯০ ১০০ 

 

৬. ফােযফান দজরা দ যষিচাষরত ায়ম্পয াায়ে ভূষযস্থ াষন ব্যফায কয়য পর ও ফষজ ফাগায়ন দচ ম্প্রাযণ 

কভ পসূষচ 

৬.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 ম যর্ি োর্রত াম্প স্থান, ছড়া/খারপুনোঃখনন, র্ঝর্যফাঁধ র্নভ িাণ ও রাগই প্রমৄর্ি প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ াাবড়য ঢাবর 

ও াাবড়য াদবদব ভতর ভূর্ভবত ভূর্যস্থ ার্ন ব্যফফায কবয পর ও ফর্জ ফাগাবন মে এরাকা ম্প্রাযণপূফ িক 

অর্তর্যি ৪০০ মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা প্রদান। 

৬.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০৭টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

চট্টিাভ ফােযফান ফােযফান দয, রাভা, নাইযেিংছষড়, দযাািংছষড়, আরীকদভ, রুভা, থানষচ 

  

৬.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২০ 

৬.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৯২৫.০০ রক্ষ্ টাকা 

৬.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৭৭.৩৪ রক্ষ্ টাকা 

৬.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৭৭.৩৪ রক্ষ্ টাকা 

৬.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৭৭.১৪ রক্ষ্ টাকা 

৬.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৬.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

ম যর্ি োর্রত াম্প স্থান  িংখ্যা ২৬ ১০ ১০ ১০০ 

র্র ইর্যবগন স্থান  িংখ্যা ১৫ ০৫ ০৫ ১০০ 

খার পুন:খনন  র্ক.র্ভ. ১৫ ০৫ ৫.৫ ১১০ 

আযষষ আউটয়রট িংখ্যা ১২০ ৪০ ৪০ ১০০ 

ওাটায কয়রার স্ট্রাকচায ষনভ পাণ িংখ্যা ১৪ ০৫ ০৫ ১০০ 

দ যষিচাষরত াম্প স্থান িংখ্যা ২৬ ০৫ ০৫ ১০০ 

 

৭. নফানয়মাগ্য জ্বারানী ব্যফায কয়য খাগড়াছষড় াাড়ী এরাকা ভূষযস্থ াষনয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ 

৭.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 ম য াম্প োর্রত মে অফকাঠাবভা উন্নয়ন, র্ঝর্যফাঁধ র্নভ িাণ, ছড়া/খারপুনোঃখনন ও রাগই প্রমৄর্ি প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ 

ভূর্যস্থ ার্নয সুষ্ঠু ব্যফায র্নর্শ্চত কবয মে এরাকা ম্প্রাযণপূফ িক অর্তর্যি ৩৭০ মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা 

প্রদান ৯২৫ মভর্িক টন অর্তর্যি খাদ্যস্য উৎাদন। 

৭.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০৮টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 



চট্টিাভ খাগড়াছষড় খাগড়াছষড় দয , রযীছষড়, ানছষড়, ভাষনকছষড়, যাভগড়, ভাটিযাঙ্গা, 

গুইভাযা, দীষঘনারা 

  

৭.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২০ 

৭.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৮৩৩.০০ রক্ষ্ টাকা 

৭.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৩৯.৫২ রক্ষ্ টাকা 

৭.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৩৯.৫২ রক্ষ্ টাকা 

৭.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৩৬.৭৯ রক্ষ্ টাকা 

৭.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

 

 

৭.৯ ২০১৯-২০অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

খার পুন:খনন র্ক.র্ভ. ০৫ ০৫ ৫.৫ ১১০ 

দ যষিচাষরত াম্প স্থান িংখ্যা ১০ ১০ ১০ ১০০ 

ডাগওবয়র স্থান িংখ্যা ০১ ০১ ০১ ১০০ 

ওয়াটায কবরার স্ট্রাকোয  িংখ্যা ০৫ ০৫ ০৫ ১০০ 

ষি ইষযয়গন স্থান িংখ্যা ০৫  ০৫ ১০০ 

আযষষ আউটয়রট িংখ্যা ৪০ ৪০ ৪০ ১০০ 

 

৮. কুষড়িাভ মজরায দয, উর্রপুয ও র্েরভাযী উবজরায েযাঞ্চবর মাবট িফর মে র্ফতযণ ব্যফস্থা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ মে এরাকা  

     ম্প্রাযণ কভ িসূর্ে 

৮.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 কভ িসূর্ে এরাকায় ২০ টি ০.৫ র্কউবক মারায াম্প স্থান, ৪০টি মাবট িফর মে র্ফতযণ ব্যফস্থা র্নভ িাণ, ১০টি র্রাংকরায 

ও ১০টি র্র মে ব্যফস্থা প্রদ িনী প্লট স্থাবনয ভাধ্যবভ ৪৮০ মক্টয অর্তর্যি জর্ভ মবেয আওতায় এবন অর্তর্যি ১৪৪০ 

মভ.টন খাদ্য স্য উৎাদন কযা;  

 ৬ র্ক.র্ভ. র্পতা াই যফযাবয ভাধ্যবভ মে দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ কযা এফাং স্বল্প ার্ন ব্যফাযকাযী পর উৎাদন বৃর্দ্ধ কযা;  

 কভ িসূর্ে এরাকায় ৬০০ জন কৃলক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ মবেয ার্নয অেয় মযাধ ম্পবকি বেতন কযা।  

৮.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০৩টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

যিংপুয কুষড়িাভ কুষড়িাভ দয , উষরপুয, 

ষচরভাযী 

 

৮.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২০ 

৮.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৮৭১.৬০ রক্ষ্ টাকা 

৮.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩২৫.৪০ রক্ষ্ টাকা 

৮.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩২৫.৪০ রক্ষ্ টাকা 

৮.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩২৫.৪০ রক্ষ্ টাকা 

৮.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৮.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

 কৃর্ল শ্রর্ভক প্রর্ক্ষ্ণ (প্রর্ত ব্যাবে ৩০ 

জন) 
ব্যাে ২০   ০৫ ০৫ ১০০ 

০.৫ ষকউয়ক দারায াম্প স্থান িংখ্যা ২০ ১০ ১০ ১০০ 

মাবট িফর মে র্ফতযণ  িংখ্যা ৪০ ১০ ১০ ১০০ 



র্স্পাংকরায মে ব্যফস্থানা প্রদ িনী প্লট 

স্থান 
িংখ্যা ১০ ০৪ 

০৪ 
১০০ 

র্র মে ব্যফস্থায প্রদ িনী প্লট স্থান 
িংখ্যা ১০ ০৪ 

০৪ 
১০০ 

৮.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ষডরায 

ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

দচ স্কীয়ভয 

কৃলকয়দয ‘খাভায়য 

দচ ব্যফস্থানা ও 

দচ দযতা’ ষফলয় 

প্রষযণ 

কৃলক ১৫০ ১৫০ ১০০ 

 

৯. ময়ায দজরায ষঝকযগাছা উয়জরা ফুর এফিং ফষজ উৎাদন ম্প্রাযয়ণ ষি ইষযয়গন কভ পসূষচ 

৯.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 র্নযাদ ফর্জ, পর ও পৄর উৎাদন ও 

 ৯৫%ার্নয অেয় মযাধকযণ। 

৯.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০১টি উবজরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

খুরনা ময়ায ষঝকযগাছা 

  

৯.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২০  

৯.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৭০৬.০০ রক্ষ্ টাকা 

৯.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২৪৭.০০ রক্ষ্ টাকা 

৯.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২৪৭.০০ রক্ষ্ টাকা 

৯.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২৩৬.২৬ রক্ষ্ টাকা 

৯.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৯.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

ম যর্ি োর্রত াম্প স্থান িংখ্যা ০৮ ০৮ ০৮ ১০০ 

র্র ইর্যবগন স্থান  িংখ্যা ০৮ ০৮ ০৮ ১০০ 

খার পুনোঃখনন  ষক.ষভ. ০২ ০২ ০২ ১০০ 

ওয়াটায ার্াং/কনডুইট িংখ্যা ১০ ১০ ১০ ১০০ 

পৄর/ফর্জ মড র্নভ িাণ িংখ্যা ০১ ০১ ০১ ১০০ 

ডাগওয়র স্থান িংখ্যা ০৫ ০৫ ০৫ ১০০ 

দযইন ওাটায াযয়বষস্টিং 

অফকাঠায়ভা ষনভ পাণ 

িংখ্যা 
০১ ০১ 

০১ 
১০০ 

 

১০. ফষযার দজরায ফাবুগঞ্জ উয়জরায ফীযয়েষ্ঠ ভষউষদ্দন জাাঙ্গীয ইউষনন ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ 

১০.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 ৪.৫০ র্কবরার্ভটায পর যক্ষ্া ফাঁধ র্নভ িাণ কবয অনাফাদী প্রায় ৩০০ মক্টয জর্ভবত োলাফাবদয সুবমাগ সুর্িয ভাধ্যবভ 

ইউর্নয়বনয পর উৎাদন বৃর্দ্ধ কযা; 

 ২৫ র্কবরার্ভটায খা ভজা খার পুন:খনবনয ভাধ্যবভ মজায়াবযয ার্ন খাবর প্রবফবয সুবমাগ সৃর্ি কবয খাবরয ার্ন 

ধাযণক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধপূফ িক অর্তর্যি ৫০০ মক্টয জর্ভবত মজ সুর্ফধা প্রধান;  

 ০৬ টি ২ র্কউবক মে স্কীবভ ভূগবিস্থ মেনারা (ফার্যড াই) র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ ৬০ মক্টয জর্ভবত অর্তর্যি মে সুর্ফধা 

প্রধান; 

 দ্যই (২) টি ১-র্কউবক মারায াম্প (ভূগবিস্থ মেনারা ) স্থাবনয ভাধ্যবভ ২০ মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা ম্প্রাযণ;  

 মে অফকাঠাবভা উন্নয়ন ও রাগই প্রমৄর্ি প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ ভূর্যস্থ ার্নয সুষ্ঠ ব্যফায র্নর্শ্চত কবয উৎাদন খযে হ্রা 

কযণ মে এরাকা ম্প্রাযণপূফ িক অর্তর্যি ৩৫২০ মভর্িক টন খাদ্য স্য উৎাদন।  

১০.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০১টি উবজরা। 



ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

ফষযার ফষযার ফাবুগঞ্জ 

 

১০.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : এর্প্রর ২০১৮ বত জুন ২০২০  

১০.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৯৩৬.২১ রক্ষ্ টাকা 

১০.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২৩৮.৫৭ রক্ষ্ টাকা 

১০.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২৩৮.৫৭ রক্ষ্ টাকা 

১০.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২৩৬.৭০  রক্ষ্ টাকা 

১০.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

 

১০.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

খা ভজা খার পুন:খনন (াম্প াউজ) র্ক.র্ভ. ২৫   ০৯ ০৯ ১০০ 

ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ িংখ্যা ০৬ ০২ ০২ ১০০ 

ফে কারবাট প ষনভ পাণ িংখ্যা ১০ ০৪ ০৪ ১০০ 

 

১১. টুাখারী দজরায ফাউপর উয়জরা ভূষযস্থ াষনয াায়ে পর  উৎাদন বৃষি কভ পসূষচ 

১১.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 ৩৬ র্ক.র্ভ. খার পুন:খনবনয ভাধ্যবভ জরাফদ্ধতা দূযীকযণ এফাং ৭২০ মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা সৃর্ি কবয অর্তর্যি ৫০৬৮ 

মভ.টন খাদ্য স্য উৎাদন; 

 মে অফকাঠাবভা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ জরাফদ্ধতা দূযীকযণ এফাং উৎার্দত পর ফাজাযজাতকযবণ র্যফন ব্যয় হ্রা।  

১১.২ কভ িসূর্ে এরাকা : ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০১টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

ফষযার টুাখারী ফাউপর 

  

১১.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২০  

১১.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৪৮৬.০০ রক্ষ্ টাকা 

১১.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২৭০.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১১.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২৭০.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১১.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২৬৯.৩৮ রক্ষ্ টাকা 

১১.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১১.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

খার পুন:খনন  ষক:ষভ: ৩৬ ২০ ২০ ১০০ 

ওয়াটায ার্াং  িংখ্যা ০৭ ০৪ ০৪ ১০০ 

আয.র্.র্ আউটবরট র্নভ িাণ িংখ্যা ১৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 

কোটর ক্রষিং ষনভ পাণ িংখ্যা ৩০ ১৫ ১৫ ১০০ 

প্রষযণ (প্রষত ব্যায়চ ২৫ জন) ব্যাচ ২ ১ ১ ১০০ 

 

১১.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৮-১৯ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

খাভায়য দচ 

ব্যফস্থানা ও 

দচ দযতা 

কৃলক ২৫ জন ২৫ 

জন 

১০০ 

 



 

১২. াম্প্রষতক ফন্যা (আগস্ট-২০১৭) ষদনাজপুয দজরা যষতিস্থ দরা-ষরপট াম্প (এরএরষ) ও গবীয নরকূ পুনফ পান 

কভ পসূষচ 

১২.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 ক্ষ্র্তগ্রস্থ এরএরর্ ও গনকূ পুনফ িাবনয ভাধ্যবভ মে এরাকা বৃর্দ্ধ ও মে সুর্ফধা র্নর্শ্চতকযণ।  

১২.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০২টি মজরা, ১৩টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

যিংপুয ষদনাজপুয  ষদনাজপুয দয, ষফযর, দফাচাগঞ্জ, ফীযগঞ্জ, খানাভা, কাায়যার, ষচষযযফেয, 

াফ পতীপুয, ফুরফাড়ী, ষফযাভপুয 

ঞ্চগড় নফাফগঞ্জ, াষকভপুয, দঘাড়াঘাট 

  

১২.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২০ 

১২.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৫০৩.০০ রক্ষ্ টাকা 

১২.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২১১.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১২.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২১১.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১২.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২১১.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১২.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১২.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

াম্প ঘয র্নভ িাণ িংখ্যা ৪০ ২০ ২০ ১০০ 

১০ মকর্বএ িািপযভায ক্রয় িংখ্যা ১২০ ৬০ ৬০ ১০০ 

র্ডর্জটার র্ভটায ক্রয়  দট ৪০ ২০ ২০ ১০০ 

াফভাযষফর াম্প ও ভটয ক্র িংখ্যা ৪০ ২০ ২০ ১০০ 

ষযষিংষকিং/ওা দফাষযিং াম্প স্থান িংখ্যা ৩০ ১০ ১০ ১০০ 

বফদুেষতক রাইন ষনভ পাণ িংখ্যা ৩০ ১৫ ১৫ ১০০ 

 

১৩. মুষন্পগঞ্জ দজরা ভূষযস্থ াষন ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ 

১৩.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 মে অফকাঠাবভা উন্নয়ন ও রাগই প্রমৄর্ি প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ ভূর্যস্থ ার্নয সুষ্ঠু ব্যফায র্নর্শ্চত কবয মে এরাকা 

ম্প্রাযণ কবয ৩০০ মক্টয জর্ভ মবেয আওতায় আনয়নপূফ িক অর্তর্যি ৬০০ দভ.টন খাদ্য স্য উৎাদন; 

 শুষ্ক দভ সুয়ভ শুষকয় মাওা খার পুণ:খনয়নয ভাধ্যয়ভ ভূষযস্থ াষন িংযযণ কয়য ভূ-গবপস্থ াষনয ব্যফায কভায়না ও 

 ভূষযস্থ াষনয প্রফা বৃষিয ভাধ্যয়ভ ষযয়ফ দূলণ কভায়না, নাযী দষযদ্র জনগয়ণয কভ পিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃষষ্ট কয়য দাষযদ্র 

ষফয়ভাচন ও আথ প াভাষজক অফস্থায উন্নন। 

১৩.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০৬টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা মুষন্পগ

ঞ্জ 

মুষন্পগঞ্জ দয, গজাষযা, টষঙ্গফাষড়, দর জিং, ষযাজষদখান, 

শ্রীনগয 

 

১৩.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০২১ 

১৩.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৫৩৮.৪২ রক্ষ্ টাকা 

১৩.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২৮১.৯৬ রক্ষ্ টাকা 

১৩.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২৮১.৯৬  রক্ষ্ টাকা 

১৩.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২৮১.৯২ রক্ষ্ টাকা 

১৩.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১৩.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ িংখ্যা ১২ ০৮ ০৮ ১০০ 



খার পুন:খনন ষক.ষভ. ১৪ ০৭ ০৭ ১০০ 

দচ অফকাঠায়ভা ষনভ পাণ িংখ্যা ১০ ০৩ ০৩ ১০০ 

 

১৪. দগাারগঞ্জ দজরায দগাারগঞ্জ দয উয়জরা দচকায়জ ভূষযস্থ াষনয ব্যফায বৃষি কভ পসূষচ 

১৪.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 ২১টি স্কীবভ এরএরর্ মক্ষ্ত্রায়বণয ভাধ্যবভ ৭০০ মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা প্রদান কবয ৪২০০ মভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন 

কযা; 

 ভূগবিস্থ মেনারা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ র্নয়র্ন্ত্রত মে ব্যফস্থায ম্প্রাযণ;  

 ০৫টি স্থাবন ভূগবিস্থ র্নষ্কান নারা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ ৪৮০ মক্টয জর্ভয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ।  

১৪.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০১টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা দগাারগ

ঞ্জ 

দগাারগঞ্জ 

দয 

 

১৪.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০২১ 

১৪.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৬২১.২৫ রক্ষ্ টাকা 

১৪.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৪১৩.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১৪.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৪১৩.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১৪.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৪১৩.৪৪ রক্ষ্ টাকা 

১৪.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 
 

১৪.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

খা ভজা খার পুন:খনন ষক.ষভ. ০৯ ০৪ ০৪ ১০০ 

ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ ষভটায ১৫৫০০ ৭০০০ ৭০০০ ১০০ 

াম্প াউজ র্নভ িাণ িংখ্যা ২১ ০৫ ০৫ ১০০ 

ভূগবপস্থ ইউষষবষ ষনষ্কান নারা ষনভ পাণ ষভটায ২৫০০ ১৫০০ ১৫০০ ১০০ 

াইবরার্রক স্ট্রাকোয র্নভ িাণ  িংখ্যা ০২ ০১ ০১ ১০০ 

ওাটায া/াই কারবাট প ষনভ পাণ িংখ্যা ১০ ০৪ ০৪ ১০০ 

দচময়ন্ত্র ষফদুেতান িংখ্যা ২১ ১০ ১০ ১০০ 

 

১৫. দগাারগঞ্জ দজরায কাষানী ও মুকসুদপুয উয়জরায জরাফিতা দূযীকযণ এফিং দচ এরাকা ম্প্রাযণ কভ পসূষচ 

১৫.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 ২০টি স্কীবভ এরএরর্ মক্ষ্ত্রায়বণয ভাধ্যবভ ৪২০ মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা প্রদান কবয ২৪০০ মভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন 

কযা; 

 ১২ র্ক.র্ভ. খার পুন:খনন এয ভাধ্যবভ মেকাবজ ভূর্যস্থ ার্নয ব্যফায বৃর্দ্ধবত ায়তা কযা;  

 ১০টি স্থাবন ভূগবিস্থ র্নষ্কান নারা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ ৩৮০ মক্টয জর্ভয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ।  

১৫.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০২টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা দগাারগ

ঞ্জ 

কাষানী ও মুকসুদপুয 

 

১৫.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০২১ 

১৫.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৬৯২.৭৫ রক্ষ্ টাকা 

১৫.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৫৬.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১৫.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৫৬.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১৫.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৫৬.৪৭ রক্ষ্ টাকা 

১৫.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১৫.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  



কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

খা ভজা খার পুন:খনন ষক.ষভ. ১২ ০৪ ৪.২০ ১০০ 

ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ ষভটায ২০০০০ ৮০০০ ৮০০০ ১০০ 

াম্প াউজ র্নভ িাণ িংখ্যা ৫০ ২০ ২০ ১০০ 

ভূগবপস্থ ইউষষবষ ষনষ্কান নারা 

ষনভ পাণ 
ষভটায ৩৫০০ ১৭৫০ ১৭৫০ ১০০ 

ওাটায া/াই কারবাট প ষনভ পাণ িংখ্যা ১৪ ০৬ ০৬ ১০০ 

দচময়ন্ত্র ষফদুেতান িংখ্যা ৩০ ১২ ১২ ১০০ 

 

১৬. দনাাখারী দজরায কষফযাট ও দকাম্পানীগঞ্জ উয়জরা জরাফিতা দূযীকযণ ও ম্পূযক দয়চয ভাধ্যয়ভ পর উৎাদন 

বৃষি কভ পসূষচ 

১৬.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 খার পুন:খনন, মে অফকাঠাবভা র্নভ িাণ ও রাগই প্রমৄর্ি প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ আভন মভ সুবভ ম্পূযক মবে ভূর্যস্থ ার্নয 

সুষ্ঠু ব্যফস্থানা র্নর্শ্চত কবয প্রায় ১৫০০ মক্টয মে এরাকা ম্প্রাযণ পূফ িক অর্তর্যি ৪৫০০ মভ.টন খাদ্য স্য উৎাদন।  

 

১৬.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০২টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

চট্টিাভ দনাাখারী কষফযাট ও দকাম্পানীগঞ্জ 

 

১৬.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ বত জুন ২০২২ 

১৬.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৯২৪.০০ রক্ষ্ টাকা 

১৬.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২১.০০ রক্ষ্ টাকা 

১৬.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২১.০০ রক্ষ্ টাকা 

১৬.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২০.৯৯ রক্ষ্ টাকা 

১৬.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১৬.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

ওয়াটায ার্াং র্নভ িাণ িংখ্যা ১৮ ০১ ০১ ১০০ 

 

১৭. খুরনা দজরায ডাকাষতা ষফর জরাফিতা ষনযন ও ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ      

১৭.১ কভ িসূর্েয উবদ্দশ্য 

 খার পুন:খনন ও আধুর্নকায়বনয ভাধ্যবভ ২০০ মক্টয জর্ভয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ, ভূর্যস্থ ার্নয সুষ্ঠু  ও র্যর্ভত ব্যফায 

র্নর্শ্চত কবয মে এরাকা ম্প্রাযণ ও মে সুর্ফধা প্রদান; 

 ৪.০০ ষক.ষভ. ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণপূফ পক দচ দযতা বৃষি ও অষতষযি ৬০০ দভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন্ 

১৭.২ কভ িসূর্ে এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০১টি মজরা, ০২টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

খুরনা খুরনা ডুমুষযা ও ফুরতরা 

 

১৭.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ বত জুন ২০২২ 

১৭.৪ কভ িসূর্েয ব্যয় : ৪৫৮.৫০ রক্ষ্ টাকা 

১৭.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৪.৯২ রক্ষ্ টাকা 

১৭.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৪.৯২ রক্ষ্ টাকা 

১৭.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৪.৬৬ রক্ষ্ টাকা 

১৭.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১৭.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্র্এনর্ফ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

খার খনন/পুন:খনন ষক.ষভ. ২৫ ০১ ০১ ১০০ 



আযর্র্ আউটবরট িংখ্যা 
২০০ ৫৬ 

৫৬ 
১০০ 

ওাটায া ষনভ পাণ িংখ্যা ১০ ০৩ ০৩ ১০০ 

দচ াফ-দক্টয: এষডষভূি প্রকি 

পর উৎাদন বৃষিয দযয়ে দচ একটি অতেন্ত গুরুত্বপূণ প উকযণ। প্রষতষ্ঠারগ্ন য়ত ষফএষডষ ক্ষুদ্রয়চ উন্নয়ন গুরুত্বপূণ প ভূষভকা 

ারন কযয়ছ। কৃষল নীষতয়ত ক্ষুদ্রয়চ ব্যফস্থানায দযয়ে ষযয়ফ িংযযয়ণয ভাধ্যয়ভ দদয়য ভূগবপস্থ ও ভূষযস্থ াষনয 

সুষযকষিত ব্যফায ষনষিত কয়য পয়রয উৎাদন বৃষিয কথা ফরা য়য়ছ। কৃষল জষভয়ত দচ প্রদান ও দচ এরাকা 

ম্প্রাযয়ণয রয়যে ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ’য ক্ষুদ্রয়চ উইিং কতৃপক ১৮টি দচ প্রকি ফাস্তফান কযা য়য়ছ। এ কর 

প্রকয়িয ভাধ্যয়ভ খার পুন :খনন, ভূষযস্থ দচনারা , ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ , যাফায ডোভ ষনভ পাণ , াইয়িাষরক এষরয়বটয ডোভ , 

পর যযা ফাঁধ ষনভ পাণ , দচ অফকাঠায়ভা ষনভ পাণ , ষিচাষরত াম্প স্থান , গবীয নরকূ স্থান ও পুনফ পান , আয়ট পষান নরকূ 

স্থান, দ যষিচাষরত াম্প ও ডাগওয়র স্থান , জরাফিতা দূযীকযণ কযা য়য়ছ। ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ১৮টি দচ প্রকয়িয 

অনুকূয়র এষডষ ফযাদ্দ ষছর ৪৫০.৫৮ দকাটি টাকা, ব্য য়য়ছ ৪৪৭.৩৫ দকাটি টাকা, মা ফযায়দ্দয ৯৯.২৮%। 

 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ কতৃপক ষনয়ম্নাি ১৮টি দচ প্রকি ফাস্তফান কযা য়য়ছ: 

১. ক্ষুদ্রবে উন্নয়বন জর্য ও র্যফীক্ষ্ণ র্ডর্জটারাইবজনকযণ-৪থ ি ম িায় (১ভ াংবার্ধত) প্রকল্প; 

২. দনাাখারী, দপনী ও রক্ষ্মীপুয দজরা ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি; 

৩. বৃত্তয ফগুড়া ও ষদনাজপুয দজরা ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি; 

৪. রারভর্নযাট মজরায াতীফান্ধা উবজরায ার্নয়াজান ইউর্নয়বন ভূর্যস্থ ার্ন র্নবিয মে ম্প্রাযবণয ভবডর স্থাবনয রবক্ষ্য াইরট প্রকল্প; 

৫. দ যষি ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি; 

৬. বৃত্তয খুরনা ও মবায মজরা ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন প্রকল্প; 

৭. স্মরবাল্ডায এর্গ্রকারোযার কর্ম্পটিটিববন প্রবজক্ট (র্ফএর্ডর্ অে); 

৮. াফনা-নাবটায-র্যাজগঞ্জ মজরায় ভূর্যস্থ ার্নয ভাধ্যবভ মে উন্নয়ন প্রকল্প; 

৯. ফর্যার র্ফবাগ ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন প্রকল্প; 

১০. ডাফর র্রপটিাং এয ভাধ্যবভ ভূর্যস্থ ার্নয াাবে মে ম্প্রাযণ প্রকল্প (৩য় প্রম িায়);  

১১. আশুগঞ্জ-রা এবগ্রা ইর্যবগন প্রকল্প-৫ভ ম িায় (১ভ াংবার্ধত); 

১২. কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধয রবক্ষ্য ভূর্যস্থ ার্ন ব্যফাবযয জন্য যাফায ডযাভ র্নভ িাণ প্রকল্প; 

১৩. ভভনষিং ষফবাগ এফিং ঢাকা ষফবায়গয টাঙ্গাইর ও ষকয়াযগঞ্জ দজরা ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি; 

১৪. যিংপুয অঞ্চয়র ভূষযস্থ াষন িংযযয়ণয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন ও দচ দযতা বৃষিকযণ ীল পক প্রকি ; 

১৫. ফাাংরাবদ কৃর্ল উন্নয়ন কব িাবযন (র্ফএর্ডর্)’য অর্প বফন এফাং অফকাঠাবভামূ াংস্কায, আধুর্নকীকযণ ও র্নভ িাণ প্রকল্প;  

১৬. বৃত্তয ঢাকা মজরা ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন প্রকল্প; 

১৭.  কুষভো-চাঁদপুয-ব্রাহ্মণফাষড়া দজরা দচ এরাকা উন্নন প্রকি ও 

১৮.  বৃত্তয পষযদপুয দচ এরাকা উন্নন প্রকি। 

১৮. ক্ষুদ্রবে উন্নয়বন জর্য ও র্যফীক্ষ্ণ র্ডর্জটারাইবজনকযণ-৪থ ি ম িায় (১ভ াংবার্ধত) প্রকল্প 

  ১৮.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 ক্ষুদ্রববেয ার্নয উৎ র্াবফ ভূগবিস্থ ও ভূর্যস্থ ার্নয অফস্থা (র্যভাণ ও গুণাগুণ) ম িবফক্ষ্ণ ও ডাটা াংগ্র;  

 ক্ষুদ্রববেয ার্নয উৎবয অফস্থা ম িবফক্ষ্বণয জন্য আইর্টি প্রমৄর্িয প্রবয়াগ; 

 ক্ষুদ্রববেয কাবজ ব্যফহৃত মে মবন্ত্রয াংখ্যা, মেকৃত এরাকা, মে ও উৎাদন খযে, উকৃত কৃলবকয াংখ্যা ইতযার্দ 

জর্যবয ভাধ্যবভ তথ্য ও উাত্ত াংগ্র; 

 ক্ষুদ্রবে াংক্রান্ত তথ্য উাত্ত র্ফবেলণ কবয র্ফর্বন্ন তথ্য পুস্তক, বুবরটিন, াভর্য়কী, মির্নাং ম্যানুয়ার, র্যবাট ি ও 

প্রর্তবফদন প্রকা; 

 ক্ষুদ্রবে মক্টবযয উন্নয়ন ও ম্প্রাযবণয রবক্ষ্য ক্ষুদ্রবে কভ িসূর্ে, প্রকল্প, নীর্তভারা ও র্যকল্পনা প্রণয়বন যকায ও 

নীর্ত র্নধ িাযকগণবক প্রবয়াজনীয় কার্যগযী ায়তা ও যাভ ি প্রদান।  

 প্রকবল্পয জনফরবক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ ঠিক তথ্যার্দ াংগ্রবয র্ফলবয় দক্ষ্তা, জ্ঞান বৃর্দ্ধ এফাং ডাটাবক তবথ্য 

রুান্তয কবয াভর্গ্রক কাবজয গর্তীরতা আনয়ন। 

১৮.২ প্রকি এরাকা: ৮টি র্ফবাগ, ৬৩টি মজরা, ৪৬৩টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা ঢাকা ধাভযাই, াবায, দকযানীগঞ্জ, দদাায, নফাফগঞ্জ 

গাজীপুয গাজীপুয দয,  শ্রীপুয, কাষরাককয, কাাষা, কারীগঞ্জ 

দগাারগঞ্জ দগাারগঞ্জ দয, কাষানী, দকাটাষরাড়া, মুকসুদপুয, টুষঙ্গাড়া 

ষকয়াযগঞ্জ অষ্টিাভ, ফাষজতপুয, ববযফ, দাাইনপুয, ইটনা, কষযভগঞ্জ, 

কুটিাদী, ষকয়াযগঞ্জ দয , কুষরাযচয, াকুষো, ষভঠাভইন, 

ষনকরী, তাড়াইর 

ভাদাযীপুয ভাদাযীপুয দয, যাইজয, কারষকষন, ষফচয 



ভাষনকগঞ্জ দদ রতপুয, ষঘওয, ষযযাভপুয, ভাষনকগঞ্জ দয , াটুষযা, 

ষফার, ষঙ্গাইয 

মুষন্পগঞ্জ মুষন্পগঞ্জ দয , গজাষযা, দর জিং, ষযাজষদখান, শ্রীনগয, 

টঙ্গীফাড়ী 

নাযানগঞ্জ আড়াইাজায, ফেয, নাযানগঞ্জ দয, রুগঞ্জ, দানাযগাঁও 

যাজফাড়ী ফাষরাকাষে, দগারানোট, ািংা, যাজফাড়ী দয, কুরখারী 

যীতপুয ফদযগঞ্জ, ধামুদদাও, দগাাইযঘাট, নাষড়া, যীতপুয দয , 

জাষজযা 

পষযদপুয আরপাডাঙ্গা, বাঙ্গা, দফাারভাষয, চযবদ্রয়ন, পষযদপুয দয , 

ভদৄখাষর, নাগড়কাো, দযপুয, ািা 

টাঙ্গাইর দগাারপুয, ফাাইর, ভুাপুয, দদরদুায, ঘাটাইর, কাষরাষত, 

ভদৄপুয, ষভজপাপুয,  নাগড়পুয, ষখপুয, ধনফাষড়, টাঙ্গাইর দয 

ভভনষিং দনেয়কানা আটাড়া, ফাযাট্টা, দুগ পাপুয, কারাইজুষয, কারভাকাো, দকন্দুা, 

ভদন, দভানগঞ্জ, দনেয়কানা দয, পূফ পধরা 

জাভারপুয ফকষগঞ্জ, দদওানগঞ্জ, ইরাভপুয, জাভারপুয দয , দভরাে, 

ষযলাফাষড় 

ভভনষিং বালুকা, দধাফাউড়া, ফুরফাষড়া, গপযগাঁও, দগ ষযপুয, ালুাঘাট, 

ঈশ্বযগঞ্জ, ভভনষিং দয,  ষোর, মুিাগাছা, নাোইর 

ফষযার ফযগুনা ফযগুনা দয, আভতষর, ফাভনা, দফতাগী, াথযঘাটা, তারতরী 

ফষযার আগাইরজযা, ফাবুগঞ্জ, ষজরা, ফষযার দয , মুরাদী, উষজযজুয, 

ফানাষযাড়া, দভয়েীগঞ্জ, দগ যনদী, ফায়কযগঞ্জ 

দবারা দবারা দয , দফাযানউষদ্দন, চয পোন , দদ রতখান, রারয়ভান, 

ভনপুযা, তাজউষদ্দন 

ঝারকাঠি ঝারকাঠি দয, কাঠাষরা, নরছটি, যাজাপুয 

টুাখারী টুাখারী দয , দুভষক, দষভনা, করাাড়া, ফাউপর, গরাষচা, 

ষভজপাগঞ্জ, যাঙ্গাফাষর 

ষয়যাজপুয বান্ডাষযা, কাউখাষর, ভাঠফাষড়া, নাষজযপুয, ষয়যাজপুয দয , 

দনছাযাফাদ/দ যবকাঠি 

যিংপুয ষদনাজপুয ষফযাভপুয, ফীযগঞ্জ, ষফযর, দফাচাগঞ্জ, ষচষযযফেয, ফুরফাষড়, 

দঘাড়াাট, াষকভপুয, কাারুর, ষদনাজপুয দয , াফ পতীপুয, 

খানাভা, নফাফগঞ্জ 

গাইফান্ধা ফুরছষড়, গাইফান্ধা দয , দগাষফেগঞ্জ, রাফাড়ী, াদুোপুয, 

সুেযগঞ্জ, াঘাটা 

কুষড়িাভ বুষড়িংগভাযী, চয যাষজফপুয , ষচরভাযী, ফুরফাড়ী,কুষড়িাভ দয , 

নায়গশ্বযী, দয ভাযী, উষরপুয 

রারভষনযাট আষদতভাযী, াষতফান্ধা, কাষরগঞ্জ, রারভষনযাট দয, াটিাভ 

নীরপাভাযী ষডভরা, দডাভায, জরঢাকা, ষকয়াযগঞ্জ, নীরপাভাযী দয , 

বদপুয 

ঞ্চগড় আটওাযী, দফাদা, দদফীধ, দয, দতর্তষরা 

যিংপুয ফদযগঞ্জ, গঙ্গাচড়া, ষভঠাপুকুয, কাউষনা, ীযগাছা, যিংপুয দয , 

ীযগঞ্জ, তাযাগঞ্জ 

ঠাকুযগাঁও ফাষরাডাঙ্গা, ষযপুয, ীযগঞ্জ, যানীিংককর, দয 

যাজাী জপুযাট আয়করপুয, জপুযাট দয, কারাই, দযতরার, াঁচষফষফ 

ফগুড়া আদভষদঘী, ফগুড়া দয , দুচাঁষচা, দযপুয, দৄনট, গাফতরী, 

কাালু, নেীিাভ, াষযাকাষে, াজাানপুয, দানাতরা, 

ষফগঞ্জ 

নওগাঁ আোই, ফাদরগাছা, ভান্ডা, ধামুযাট, ভায়দফপুয, নওগাঁ দয , 

ষনাভতপুয, ত্দীতরা, যা, যানীনগয, াাাড় 

নায়টায ফাগাষতাড়া, ফড়াইিাভ, গুরুদাপুয, রারপুয, নায়টায দয , 

ষিংড়া 

চাাইনফাফগঞ্জ দবারাাট, দগাভাস্তপুয, নায়চার, নফাফগঞ্জ দয, ষফগঞ্জ 

াফনা দফড়া, আটঘষড়া, বাঙ্গুযা, চাটয়ভায, পষযদপুয, ঈশ্বযদী,  াফনা 

দয, াষথা, সুজানগয 



যাজাী ফাঘা,ফাগভাযা, চাযঘাট, দুগ পাপুয, ফা, পুঠিা, তায়নায, দগাদাগাড়ী, 

দভানপুয, ফাউষরা 

ষযাজগঞ্জ দফরকুষচ, দচ াষর, কাভাযখে, কাজীপুয, যাগঞ্জ, াজাদপুয, 

ষযাজগঞ্জ  দয, তাড়া, উোাড়া 

ষয়রট ষফগঞ্জ আজষভষযগঞ্জ, ফাহুফর, ফাষনাচিং, চুনাযঘাট, ষফগঞ্জ দয, রাখাই, 

ভাধফপুয, নফীগঞ্জ 

দভ রবীফাজায ফড়য়রখা, কভরগঞ্জ, করাউড়া, দয, যাজনগয, শ্রীভঙ্গর, জুষয 

সুনাভগঞ্জ ষফশ্বম্ভযপুয, চাতক, ষধযাই, ধভ পাা, দদাাযাফাজায, জগন্নাথপুয, 

জাভারগঞ্জ, ো, দয, তাষযপুয, দষযণ সুনাভগঞ্জ 

ষয়রট ষফানীফাজায, ষফশ্বনাথপুয, দকাম্পাষনগঞ্জ, দপঞ্চীগঞ্জ, দগাারগঞ্জ, 

দগাাইনঘাট, ষয়রট দয , জষকগঞ্জ, দষযণ সুযভা , কানাইঘাট, 

বজন্তাপুয, ফারাগঞ্জ 

চট্টিাভ ফােযফান ফােযফান দয , রাভা, আরীকদভ, নাইযিংছষড়, দয িংছষড়, যাভা, 

থানষচ 

ষফ-ফাষড়া আখাউড়া, ফাঞ্চাযাভপুয, ষফ-ফাষড়া দয, কফা, নফীনগয, 

ড়াইর, আশুগঞ্জ, ষফজনগয 

চাঁদপুয চাঁদপুয দয, পষযদগঞ্জ, ষভচয, াজীগঞ্জ, কচুা, ভতরফ দষযণ , 

ভতরফ উত্তয, াযাষস্ত 

চট্টিাভ আয়নাাযা, ফাঁখারী, দফাারখারী, চাোনাা, পটিকছষড়,  

দরাাগড়া, টিা, াটাজাযী, যাউজান, ষভযশ্বযাই, যাঙ্গুষনা, 

স্বেী, াতকাষনা, ীতাকুন্ড, ফেয, চাদগাও, ডাফর মুষযিং , 

াঞ্চরাই 

কুষভো ফরুড়া, ব্রাহ্মণাড়া, বুষড়চিং, চাষেনা, দাউদকাষে, দচ দ্দিাভ, 

দদষফিায, দাভনা, রাকাভ, মুযাদনগয, নাঙ্গরয়কাট, কুষভো 

আদ প দয , দভঘনা, ষততা, ভয়নাযগঞ্জ, কুষভো দয , দয 

দষযণ 

কেফাজায চকষযা, কেফাজায দয, কুর্তফষদা, ভয়খারী, যামু, দটকনাপ, 

উষখা, দকুা 

দপনী ছাগরনাইা, দাগনভুইা, দপনী দয , যশুযাভ, দানাগাজী, 

ফুরগাজী 

খাগড়াছষড় ষদষঘনারা, খাগড়াছষড় দয , রাখষভছষড়, ভারাছষড়, ভাটিযাঙ্গা, 

াঞ্চছষড়, যাভগড় 

রযীপুয রযীপুয দয, যাপুয, যাভগঞ্জ, যাভগষত, কাভারনগয 

দনাাখারী দনাাখারী দয , সুফণ পচয, দফগভগঞ্জ, চাটষখর, দকাম্পাষনগঞ্জ, 

াষতা, দনফাগ, দানাইমুষড়, কষফযাট 

যাঙ্গাভাটি ফাগাইছষড়, ফযকর, কাউখাষর, কাপ্তাই, জুযাইছষড়, রািংগাডু, 

নাষনায চয, যাজাাষর, যাঙ্গাভাটি দয 

খুরনা  ফায়গযাট ফায়গযাট দয, ষচতরভাযী,  কচুা, পষকযাট, দভাোাট, ভিংরা, 

দভাযরগঞ্জ, যাভার, যনয়খারা 

চুাডাঙ্গা আরভডাঙ্গা, চুাডাঙ্গা দয, দামুযহুদা, জীফননগয 

ময়ায অবনগয, ফাঘাযাযা, দচ গাছা, ময়ায দয , ষঝকযগাছা, 

ভষনযাভপুয, দকফপুয, া পা 

ষঝনাইদ ষযনাকুন্ডু, ষঝনাইদ দয, কাষরগঞ্জ, দকাট পচাদপুয, দভয়যপুয, 

বরকুা 

খুরনা ফাষতাঘাটা, দডয়কা, ডুমুষযা, কযা, াইকগাছা, ষদঘষরা, 

দতযকাো, খাষরপুয 

কুষষ্টা কুষষ্টা দয, ষভযপুয, দবড়াভাযা, কুভাযখারী, দদ রতপুয, খুকা 

ভাগুযা ভাগুযা দয, দভাাম্মদপুয, াষরখা, শ্রীপুয 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয, গািংনী, মুষজফনগয 

নড়াইর কাষরা, দরাাগড়া, নড়াইর দয 

াতযীযা আাসুষন, দদফাটা, করায়যাা, কাষরগঞ্জ, দয, শ্যাভনগয, তারা 

 

১৮.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২১ 

১৮.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৪৭৪.৪৯  রক্ষ্ টাকা 



১৮.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১৫২৫.০০  রক্ষ্ টাকা 

১৮.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১৫২৫.০০  রক্ষ্  টাকা 

১৮.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১৫২২.০৩  রক্ষ্ টাকা 

১৮.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১৮.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) 
রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

প্রকবল্পয প্রবক রীবদয প্রর্ক্ষ্ণ 
জন 

৪০ ২০ ২০ 
        ১০০ 

যীক্ষ্াগাবযয যাায়র্নক দ্রব্যাষদ ক্র দট ৪২ ৫ ৫  ১০০ 

(ক) পট্ওোয এফিং ডাটা দফইজড উন্নন ক্ষুদ্রয়য়চ 

ব্যফহৃত দচময়ন্ত্রয িংখ্যা, দচ এরাকা ও দচ খযয়চয 

ওয ভীযা 

জন 

১ (৩০০ জন-

ভা) 

মভাট ভীক্ষ্া 

কাম িক্রবভয 

৩৫% 

মভাট ভীক্ষ্া 

কাম িক্রবভয 

৩৫% 

১০০ 

(খ) ভূগবপস্থ াষনয দটকই ব্যফায এফিং াষন ম্পয়দয 

সুষ্ঠ ুব্যফস্থানায জন্য অোকুইপায ম্যাষিং িংক্রান্ত 

ভীযা 

জন 

১ (২৩৯ জন-

ভা) 

মভাট ভীক্ষ্া 

কাম িক্রবভয 

৪০% 

মভাট ভীক্ষ্া 

কাম িক্রবভয 

৪০% 

১০০ 

যীক্ষ্াগাবযয মন্ত্রার্ত  মট ৩৩ ১০ ১০ ১০০ 

দয়চয াষন যীযায জন্য ষপল্ডকীট/ যীযাকীট ক্র দট ২০০ ৮২ ৮২ ১০০ 

ডাটারগায ক্রয়: 

(ক) ভূগবিস্থ ার্নয স্তয ম িবফক্ষ্বণয জন্য মিয, ভবডভ, 

ীভ, পট ওয়যায, াবিায ইতযার্দ ডাটারগায 

(৪০০টি); 

(খ) ভূগবিস্থ ার্নয ও রফণািতা ম িবফক্ষ্বণয জন্য 

মিয, ভবডভ, ীভ, পট ওয়যায, াবিায ইতযার্দ 

ডাটারগায (৩০০টি); 

াংখ্যা ৭০০ ২৭২ ২৭২ ১০০ 

ভূগবিস্থ ার্নয স্তয ম িবফক্ষ্বণয জন্য ২ ইর্ঞ্চ ব্যা র্ফর্ি 

ম িবফক্ষ্ণ নরকূ স্থান ও কর্ভর্নাং  
মট 

৩৫০ ৭৫টি ১৮০টি ১০০ 

রফণািতা ম িবফক্ষ্বণয জন্য ২ ইর্ঞ্চ ব্যা র্ফর্ি 

ম িবফক্ষ্ণ নরকূ স্থান ও কর্ভর্নাং 

মট 

 

৬০ (প্রর্ত মবট 

৫টি) 

৪ (প্রর্ত মবট 

৫টি) 

৮ (প্রর্ত মবট 

৫টি) 

১০০ 

১৮.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

Training on 

Fundamentals 

of Geographic 

Information 

System (GIS) 

and its 

Application in 

Minor 

Irrigation 

Activities 

কভ পকতপা ২০ জন ২০ 

জন 

১০০ 

 

১৯. দনাাখারী, দপনী ও রক্ষ্মীপুয দজরা ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকল্প 

 ১৯.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 প্রষত ফছয ১৯০৫৫ রয টাকা মূু্য়েয ৯৫২৭৭ দভষরক টন কৃষল উৎাদন বৃষি কযা; 

 মভঘনা মভানায অর্তর্যি র্ভর্ি ার্ন ব্যফায কবয ার্ন ব্যফস্থানায উন্নয়ন ও উৎাদন এয ভাধ্যবভ অধোঃর্তত 

জর্ভয পুনজীফন প্রদান। 

 র্যবফ ফান্ধফ মে অফকাঠাবভা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ ভূর্যস্থ ার্নয মবেয উন্নয়ন। 

 জরাফদ্ধতা দূযীকযবণয ভাধ্যবভ ২০০০ মক্টয জর্ভ কৃর্ল উৎাদবনয আওতায় আনয়ন ।  

 ক্ষুদ্রবে মক্টবযয মে দক্ষ্তা বৃর্দ্ধয জন্য প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, কৃলক দর র্বর্ত্তক কাম িক্রভ গ্রণ। 

১৯.২ প্রকল্প এরাকা: ১টি র্ফবাগ, ৩টি মজরা, ২০টি উবজরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 

চট্টিাভ দনাাখারী দনাাখারী দয , সুফণ পচয, দফগভগঞ্জ, চাটষখর, দকাম্পাষনগঞ্জ, াষতা, 

দনফাগ, দানাইমুষড়, কষফযাট 



দপনী ছাগরনাইা, দাগনভুইা, দপনী দয, যশুযাভ, দানাগাজী, ফুরগাজী 

রক্ষ্মীপুয রক্ষ্মীপুয দয, যাপুয, যাভগঞ্জ, যাভগষত, কভরনগয 

  

১৯.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : র্ডবম্বয ২০১৭ বত ষডয়ম্বয ২০২১ 

১৯.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪৩৭০.৬৬  রক্ষ্ টাকা 

১৯.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৪৫৫.০০  রক্ষ্ টাকা 

১৯.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৪৫৫.০০  রক্ষ্ টাকা 

১৯.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৪৫৫.০০  রক্ষ্ টাকা 

১৯.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

১৯.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা  

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

১০/৫/২/১-ষকউয়ক এরএরষয ভূগবপস্থ দচ নারা 

ভারাভার ক্র/িংি 
দট 

১৬০ ২০ ২০ 
         ১০০ 

অষপ বফন ষনভ পাণ িংখ্যা ০৪ ০৩ ০৩ ১০০ 

খার/নারা পুন:খনন ষক.ষভ. ২০০ ৬৫ ৬৫ ১০০ 

খার/নারা পুনফ পান/িংস্কায  ষক.ষভ. ২০০ ৫৫ ৫৫ ১০০ 

১০/৫/২/১-ষকউয়ক এরএরষয ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ ষক.ষভ. ১৮৭ ৪৮ ৪৮ ১০০ 

ফড়/ভাঝাযী/দছাট আকায়যয াইয়িাষরক স্ট্রাচায ষনভ পাণ িংখ্যা ১২৫ ৫০ ৫০ ১০০ 

এরএরষ স্কীয়ভ বফদুেষতক রাইন ষনভ পাণ  িংখ্যা ১৬৫ ৪০ ৪০ ১০০ 

 

 

১৯.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

দচমন্ত্রাষত 

ষযচারনা, 

দভযাভত, 

যযণায়ফযণ ও 

দয়চয াষনয 

ােী ব্যফায 

তথা দচ দযতা 

বৃষিকযণ 

কৃলক ১০ ব্যাচ ১০ 

ব্যাচ 

১০০ 

 

২০.  বৃত্তয ফগুড়া ও ষদনাজপুয দজরা ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি 

 ২০.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য  

 মে অফকাঠাবভা উন্নয়ন ও আধুর্নক মে প্রমৄর্ি প্রবয়াগ কবয ১৮৩৪৩.১ মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা ম্প্রাযয়ণয ভাধ্যয়ভ 

প্রষত ফছয প্রা ৮২৫৪৩.৯৫ মভ. টন খাদ্য স্য উৎাদন; 

 প্রকি এরাকা খার/নারা খনন/পুন:খনবনয ভাধ্যবভ ভূষযস্থ াষন ষনব পয দচব্যফস্থায উন্নন 

ও াষন র্নষ্কান তযার্িতকযণ; 

 মে কাবজ On Farm Water Management Technology এফাং 

Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রমৄষিয ষফলয় কৃলকয়দয 

প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ মে দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ কযা এফাং পরন াথ িকয (Yield Gap) কভাবনা; 

 প্রকি এরাকা আত্ধকভ পিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃষষ্ট ও দাষযদ্রে ষফয়ভাচন। 

২০.২ প্রকল্প এরাকা: ২টি র্ফবাগ, ৬টি মজরা, ৪৭টি উবজরা। 

ষফবাগ দজরা উয়জরা 



  

যিংপুয ষদনাজপুয ষফযাভপুয, ফীযগঞ্জ, ষফযর, দফাচাগঞ্জ, ষচষযযফেয, ফুরফাষড়, দঘাড়াাট, 

াষকভপুয, কাারুর, ষদনাজপুয দয, াফ পতীপুয, খানাভা, নফাফগঞ্জ 

গাইফান্ধা ফুরছষড়, গাইফান্ধা দয , দগাষফেগঞ্জ, রাফাড়ী, াদুোপুয, সুেযগঞ্জ, 

াঘাটা 

ঞ্চগড় আয়টাাযী, দফাদা, দতর্তষরা, দদফীগঞ্জ 

ঠাকুযগাঁও ফাষরাডাঙ্গা, ষযপুয, ীযগঞ্জ, যানীিংককর, ঠাকুযগাঁও দয 

যাজাী জপুযাট আয়করপুয, জপুযাট দয, কারাই, দযতরার, াঁচষফষফ 

ফগুড়া আদভষদঘী, ফগুড়া দয , দুচাঁষচা, দযপুয, দৄনট, গাফতরী, কাালু, 

নেীিাভ, াষযাকাষে, াজাানপুয, দানাতরা, ষফগঞ্জ 

 

২০.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : অবক্টাফয ২০১৭ বত জুন ২০২১ 

২০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮৯৯৩.৯৭  রক্ষ্ টাকা 

২০.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২৯৫৪.০০  রক্ষ্ টাকা 

২০.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২৯৩৭.৫০ রক্ষ্ টাকা 

২০.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২৯৩০.০০ রক্ষ্ টাকা 

২০.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

২০.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা  

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ ষক. ষভ. ১২১ ৫৬ ৫৬ ১০০ 

াইয়িাষরক স্ট্রাকচায ষনভ পাণ িংখ্যা ১২০ ৩৫ ৩৫ ১০০ 

দচমন্ত্র ষফদুেতান িংখ্যা ৮৫ ২৮ ২৮ ১০০ 

খার/নারা পুন:খনন  ষক.ষভ. ২৫০ ১০৪ ১০৪ ১০০ 

দ যচাষরত ০.৫ ষকউয়ক এরএরষ স্থান িংখ্যা ১০ ১০ ১০ ১০০ 

২০.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

খাফায াষন 

ব্যফস্থানা, 

দচমন্ত্র 

যযণায়ফযণ 

ও 

দচদযতা 

বৃষি  

কৃলক/ষস্কভ ম্যায়নজায ১৮০ ১৮০ ১০০ 

২১. রারভর্নযাট মজরায াতীফান্ধা উবজরায ার্নয়াজান ইউর্নয়বন ভূর্যস্থ ার্ন র্নব িয মে ম্প্রাযবণয ভবডর স্থাবনয 

রবক্ষ্য াইরট প্রকল্প 

  ২১.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 খার পুনোঃখনন, অন্যান্য মে অফকাঠাবভা ও আন্তোঃ াংমৄি মে র্ফতযণ ব্যফস্থা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ রারভর্নযাট মজরায 

াতীফান্ধা উবজরায ার্নয়াজান ইউর্নয়বনয মেবমাগ্য ১৮০২ মক্টয জর্ভ ভূর্যস্থ ার্ন র্নব িয মবেয আওতায় আনা;  

 উন্নত মে প্রমৄর্ি প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ মে খযে হ্রা/মে দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ;  

 কৃলক প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ আত্মকভ িাংস্থাবনয সৃর্ি ও দার্যদ্র র্ফবভােন।  

২১.২ প্রকল্প এরাকা: ১টি র্ফবাগ, ১টি মজরা, ১টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

যিংপুয রারভষনযাট াতীফান্ধা 

  

২১.৩ কভ িসূর্েয মভয়াদকার : জানুয়ার্য ২০১৮ বত জুন ২০২০ 

২১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৫৮৫.৯৫ রক্ষ্ টাকা 

২১.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১০২০.০০  রক্ষ্ টাকা 

২১.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১০২০.০০  রক্ষ্ টাকা 



২১.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১০১৯.০০  রক্ষ্ টাকা 

২১.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

২১.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা  

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

খার পুন:খনন ষক.ষভ. ১০ ০৪ ০৪ ১০০ 

১ ষকউয়ক দ যষি চাষরত এরএরষ দট ক্র মট ২০ ০৮ ০৮ ১০০ 

০.৫ ষকউয়ক দ যষি চাষরত এরএরষ দট 

ক্র 

মট 
২০ ০৯ ০৯ ১০০ 

আন্ত:িংমৄি ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পায়ণয ভারাভার 

ক্র 

দট 
১০ ০৪ ০৪ ১০০ 

ধান ভাড়াই, বাঙ্গায়না ও ঝাড়াই মন্ত্র ক্র দট ৪০ ৩০ ৩০ ১০০ 

ষি দচ িষতয যীযামূরক প্লট স্থান িংখ্যা ১০ ৫ ৫ ১০০ 

২৫০ র্ভ.র্ভ. ডায়া র্ফর্ি ভূগবিস্থ মেনারায 

ভারাভার র্নভ িাণ 
িংখ্যা ৩০  ১২ ১২ ১০০ 

১৫০ র্ভ.র্ভ. ভূগবিস্থ মেনারায ভারাভার ক্রয় িংখ্যা ২০  ০৯ ০৯  ১০০ 

৪০০ র্ভ.র্ভ. ডায়া র্ফর্ি আন্ত:াংমৄি ভূগবিস্থ 

মেনারায ভারাভার র্নভ িাণ 
িংখ্যা ১০ ০৫ ০৫ ১০০ 

প্রয়টকন ওার ষনভ পাণ ষক.ষভ. ১.২ ০.৬ ০.৬ ১০০ 

দছাট আকায়যয দচ অফকাঠায়ভা ষনভ পাণ িংখ্যা ১০ ০৮ ০৮ ১০০ 

ওাটায াষিং অফকাঠায়ভা ষনভ পাণ িংখ্যা ৫০ ৩৭ ৩৭ ১০০ 

দডায ট্ািংক ষনভ পাণ িংখ্যা ১০ ০৫ ০৫ ১০০ 

ষফদুেৎ রাইন ষনভ পাণ িংখ্যা ১০ ০৭ ০৭ ১০০ 

এরএরষয জন্য াম্প াউজ ষনভ পাণ িংখ্যা ৫০ ৩৪ ৩৪ ১০০ 

২১.১০ ২০১৯-২০ অথ ব ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

দচ ব্যফস্থানা, 

দচমন্ত্র 

যযণায়ফযণ, 

খাদ্যস্য ও ফীজ 

উৎাদন, 

প্রষক্রাজাতকযণ, 

ফষজ উৎাদন 

এফিং ভৎস্য চাল 

কৃলক ১৫০ ১৫০ ১০০ 

২১.১১. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য দষভনায/কভ পারায তথ্যাষদ 

দষভনায/ 

কভ পারায নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয ায 

(%) রযে

ভাো 

(িং

খ্যা/

জন) 

অ

জপ

ন 

ভূষযস্থ াষন ষনব পয দচ 

ম্প্রাযয়ণ আন্ত :িংমৄি 

দচ ষফতযণ ব্যফস্থা 

ষনভ পায়ণয াইরটিিং এয 

পরতা ও ম্ভাফনা 

কভ পকতপা, স্কীভ 

ম্যায়নজায ও কৃলক 

৫০ 

জন 

৫

০

 

জ

ন 

১০০ 

 



২২. দ যষি ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি 

  ২২.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 দ যষিচাষরত দরা-ষরপট াম্প (এরএরষ) স্থান ও অন্যান্য অফকাঠায়ভা ষনভ পায়ণয ভাধ্যয়ভ ২২০০ দক্টয জষভয়ত 

ভূষযস্থ াষন ষনব পয দচ সুষফধা ম্প্রাযণ কয়য ফছয়য অষতষযি প্রা ১১০০০ দভ.টন খাদ্য স্য ও াকফষজ 

উৎাদয়নয ভাধ্যয়ভ প্রা ৬৬০০ কৃলক ষযফাযয়ক উকায কযা; 

 দচকায়জ দ যষি ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ষফদুেয়তয াে এফিং ষফদুেৎ সুষফধা দনই এভন এরাকা দ যষি ষনব পয 

দচসুষফধা ম্প্রাযণ; 

 প্রষযয়ণয ভাধ্যয়ভ প্রকি এরাকা আত্ধকভ পিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃষষ্ট এফিং দাষযদ্রে ষফয়ভাচন।  

২২.২ প্রকল্প এরাকা: ৮টি র্ফবাগ, ৩৪টি মজরা, ১৪১টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা গাজীপুয গাজীপুয দয,  শ্রীপুয, কাষরাককয 

নযষিংদী নযষিংদী দয, যাপুযা 

দগাারগঞ্জ দগাারগঞ্জ দয, কাষানী, দকাটাষরাড়া, মুকসুদপুয, টুষঙ্গাড়া 

ষকয়াযগঞ্জ ফাষজতপুয, ইটনা, কুষরাযচয, ষভঠাভইন 

ভভনষিং দনেয়কানা খাষরাজুষড়, দকন্দুা, পূফ পধরা 

দযপুয নাষরতাফাষড়, ষঝনাইগাতী, শ্রীফদ্দী 

জাভারপুয ফকষগঞ্জ, দভরাে 

ভভনষিং বালুকা, দধাফাউড়া,  গপযগাঁও,  ালুাঘাট,  ভভনষিং দয , 

ফুরপুয, তাযাকাো 

ফষযার ফষযার আগাইরজযা, ফষযার দয, মুরাদী, দগ যনদী 

যিংপুয ষদনাজপুয ষফযাভপুয, ষফযর, ষচষযযফেয, ফুরফাষড়, দঘাড়াঘাট, কাারুর, 

ষদনাজপুয দয, নফাফগঞ্জ 

গাইফান্ধা দগাষফেগঞ্জ, রাফাড়ী, াঘাটা 

কুষড়িাভ ভূরুঙ্গাভাযী, নায়গশ্বযী 

রারভষনযাট আষদতভাযী, কাষরগঞ্জ, রারভষনযাট দয, াটিাভ 

ঞ্চগড় আয়টাাযী, দফাদা, দদফীগঞ্জ, দতর্তষরা 

ঠাকুযগাঁও ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁও দয 

যাজাী নায়টায নায়টায দয, ষিংড়া 

াফনা বাঙ্গুযা, চাটয়ভায 

ষযাজগঞ্জ দফরকুষচ, কাভাযখে, যাগঞ্জ, াজাদপুয, উোাড়া 

ষয়রট ষফগঞ্জ ফাহুফর, ফাষনাচিং, চুনারুঘাট, ষফগঞ্জ দয, রাখাই, নফীগঞ্জ 

দভ রবীফাজায দভ রবীফাজায দয, যাজনগয, শ্রীভঙ্গর 

সুনাভগঞ্জ সুনাভগঞ্জ দয , জাভারগঞ্জ, ষদযাই, দষযণ সুনাভগঞ্জ , ছাতক, 

দদাাযাফাজায, তাষযপুয, ষফশ্বম্ভযপুয,   ধভ পাা,  জগন্নাথপুয, 

ো,  

ষয়রট ষফানীফাজায, ষফশ্বনাথপুয, দকাম্পাষনগঞ্জ, দপঞ্চীগঞ্জ, দগারাগঞ্জ, 

দগাাইনঘাট, ষয়রট দয , জষকগঞ্জ, দষযণ সুযভা , কানাইঘাট, 

বজন্তাপুয, ফারাগঞ্জ, ওভানী নগয 

চট্টিাভ ফােযফান নাইযিংছষড় 

ষফ-ফাষড়া আখাউড়া, নাষছযনগয কফা, নফীনগয, ড়াইর,  ষফজনগয 

চাঁদপুয চাঁদপুয দয, াজীগঞ্জ, ভতরফ উত্তয, াযাষস্ত 

কুষভো দদষফিায,  ব্রাহ্মণাড়া, বুষড়চিং, চাষেনা, দাউদকাষে, মুযাদনগয, 

নাঙ্গরয়কাট, কুষভো আদ প দয 

খাগড়াছষড় দীষঘনারা, খাগড়াছষড় দয 

যাঙ্গাভাটি ফাঘাইছষড়, জুযাছষড়, ফযকর, কাউখাষর, কাপ্তাই, ষজরাইছষড়, 

রিংগদু, নাষনায চয, যাজাস্থষর, যাঙ্গাভাটি দয 

খুরনা  ফায়গযাট ফায়গযাট দয, দভাোাট 

ময়ায ফাঘাযাযা, দচ গাছা, ময়ায দয, ষঝকযগাছা 

ষঝনাইদ কাষরগঞ্জ, দকাট পচাদপুয,  বরকুা 

খুরনা ডুমুষযা 

কুষষ্টা দদ রতপুয 

াতযীযা করায়যাা, াতযীযা দয  

  



২২.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : অবক্টাফয ২০১৮ বত জুন ২০২৩ 

২২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮২৬৩.০৬ রক্ষ্ টাকা 

২২.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১৩১৬.০০ রক্ষ্ টাকা 

২২.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১২৭২.০০  রক্ষ্ টাকা 

২২.৭ ২০১৯-২০অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১২৪৮.০০  রক্ষ্ টাকা 

২২.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

২২.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা  

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

১ ষকউয়ক দ যষিচাষরত এরএরষয ভূগবপস্থ 

দচনারায ভারাভার ক্র 

মট 
১০০ ৩৪ ৩৪ ১০০ 

০.৫ ষকউয়ক দ যষিচাষরত এরএরষয ভূগবপস্থ 

দচনারায ভারাভার ক্র 

মট 
১০০ ৩২ ৩২ ১০০ 

দারায প্যায়নর ও আনুলষঙ্গক যঞ্জাভাষদ ১-ষকউয়ক 

দ যষি চাষরত এরএরষ ক্র 

মট 
১০০ ১৫ ১৫ ১০০ 

দারায প্যায়নর ও আনুলষঙ্গক যঞ্জাভাষদ ০.৫-

ষকউয়ক দ যষি চাষরত এরএরষ ক্র 

দট 
১০০ ০৮ ০৮ ১০০ 

১ ষকউয়ক দ যষিচাষরত এরএরষয াম্প াউজ 

ষনভ পাণ 

িংখ্যা 
১০০ ০৯ ০৯ ১০০ 

০.৫ ষকউয়ক দ যষিচাষরত এরএরষয াম্প াউজ 

ষনভ পাণ 

িংখ্যা 
১০০ ০৬ ০৬ ১০০ 

১ ষকউয়ক এরএরষয দচনারা ষনভ পাণ ষক.ষভ. ৮০ ১৮.৪ ১৮.৪ ১০০ 

০.৫ ষকউয়ক এরএরষয দচনারা ষনভ পাণ ষক.ষভ. ৬০ ১৬.৮ ১৬.৮ ১০০ 

২২.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয নাভ অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপ

দনয 

ায 

(%) 

রযেভা

ো 

(িংখ্যা/

জন) 

অ

জপ

ন 

দ য াম্প স্থান ও 

আনুাষঙ্গক যঞ্জাভাষদ 

ষনফ পাচন ও যযণায়ফযণ 

ষফলয় ০৫ ষদন ব্যাী 

প্রষযণ 

কাযী 

প্রয়ক রী/ষনফ পাী 

প্রয়ক রী 

 ২৫  ২৫ ১০০ 

দচ মন্ত্রাষত দভযাভয়তয 

উয দভকাষনক /কাযী 

দভকাষনকয়দয প্রষযণ 

দভকাষনক/কাযী 

দভকাষনক 

৩০ ৩০ ১০০ 

খাভায়য াষন ব্যফস্থানায 

ভাধ্যয়ভ দচ দযতায 

উন্নন ষফলয়  

কৃলক/ম্যায়নজায/অায়য

টযয়দয প্রষযণ 

কৃলক/ম্যায়নজায/অা

দযটয 

৬০  ৬০ ১০০ 

                       

 

 

 

 

 

২৩.  বৃত্তয খুরনা ও মবায মজরা ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন প্রকল্প  

২৩.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য  

 খার পুন:খনন ও অন্যান্য প্রয়াজনী দচ অফকাঠায়ভা ষনভ পায়ণয ভাধ্যয়ভ ১২৬৬৪ দক্টয জষভয়ত ভুষযস্থ াষন ষনব পয 

দচ সুষফধা ম্প্রাযণ কয়য প্রষতফছয অষতষযি ৫০৬৫৬ দভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন ও াষন ষনষ্কান ব্যফস্থা 

তযাষন্বতকযণ; 



 আদৄষনক দচ প্রমৄষি প্রয়াগ ও কৃলকয়দয প্রষযণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ দচ দযতা বৃষি; 

 প্রকি এরাকা আত্ধ-কভ পিংস্থাদনয সুয়মাগ সৃষষ্ট ও দাষযদ্রে ষফয়ভাচন। 

২৩.২ প্রকল্প এরাকা: ১টি র্ফবাগ, ৭টি মজরা, ৪৬টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা  উয়জরা  

খুরনা  ফায়গযাট ফায়গযাট দয , ষচতরভাযী, কচুা, পষকযাট, দভাোাট, ভিংরা, 

দভাযরগঞ্জ, যাভার, যণদখারা 

ময়ায অবনগয, ফাঘাযাড়া, দচ গাছা, ময়ায দয, ষঝকযগাছা, ভষনযাভপুয, 

দকফপুয, া পা 

ষঝনাইদ ষযনাকুন্ডু, ষঝনাইদ দয, কাষরগঞ্জ, দকাট পচাদপুয, ভয়পুয, বরকুা 

খুরনা খুরনা দয , রুা, ফটিাঘাটা, ফুরতরা, দাদকা, ডুমুষযা, কযা, 

াইকগাছা,  দতযখাদা 

ভাগুযা ভাগুযা দয, দভাাম্মদপুয, াষরখা, শ্রীপুয 

নড়াইর কাষরা, দরাাগড়া, নড়াইর দয 

াতযীযা আাসুষন, দদফাটা, করায়যাা, কাষরগঞ্জ, াতযীযা দয, শ্যাভনগয, তারা 

২৩.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : অবক্টাফয ২০১৭ বত জুন ২০২১ 

২৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১২৬৯৭.৫৪  রক্ষ্ টাকা 

২৩.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৫০০.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৩.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৪৪২.০০ রক্ষ্ টাকা 

২৩.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৪৩৯.০০ রক্ষ্ টাকা 

২৩.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

২৩.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা  অগ্রগর্ত 

১-ষকউয়ক ষফদুেৎচাষরত দরা-ষরপট াম্প দট 

ক্র 
দট ১০০ ৩০ ৩০ ১০০ 

২-র্কউবক এরএরর্’য জন্য ভূগবিস্থ মেনারা 

র্নভ িাণ ভারাভার ক্রয়  
িংখ্যা ১০৪ ৬৪ ৬৪ ১০০ 

১-র্কউবক এরএরর্’য জন্য ভূগবিস্থ মেনারা 

র্নভ িাণ ভারাভার ক্রয় 
িংখ্যা ১০০ ৫২ ৫২ ১০০ 

১-ষকউয়ক যভতাম্পন্ন দারায াম্প স্থান দট ০৫ ০৫ ০৫ ১০০ 

খার পুনোঃ খনন (মরববর্রাং মরর্াং) র্ক. র্ভ. ৩০০ ৭২ ৭২ ১০০ 

২-র্কউবক এরএরর্’য জন্য ভূগবিস্থ মেনারা 

র্নভ িাণ 
িংখ্যা ১৪০ ৫৪ ৫৪ ১০০ 

১-র্কউবক এরএরর্’য জন্য ভূগবিস্থ মেনারা 

র্নভ িাণ 
িংখ্যা ১০০ ৪০ ৪০ ১০০ 

ফড় আকাবযযয াইবরার্রক স্ট্রাকোয র্নভ িাণ াংখ্যা ২০ ০৪ ০৪ ১০০ 

ভাঝার্য আকাবযযয াইবরার্রক স্ট্রাকোয র্নভ িাণ াংখ্যা ৫০ ১১ ১১ ১০০ 

মছাট আকাবযযয াইবরার্রক স্ট্রাকোয র্নভ িাণ াংখ্যা ২০০ ৬২ ৬২ ১০০ 

২-র্কউবক  এরএরর্বত তফদ্যযর্তক রাইন র্নভ িাণ াংখ্যা ১০০ ৪০ ৪০ ১০০ 

১-র্কউবক  এরএরর্বত তফদ্যযর্তক রাইন র্নভ িাণ িংখ্যা ১০০ ৪০ ৪০ ১০০ 

২৩.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ষডরায/ষস্কভম্যায়নজায/কৃ

লক) 

২০১৯-২০ অজপয়ন

য ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জ

ন) 

অজপ

ন 

দচ 

দযতা 

বৃষিয 

জন্য 

দয়চয 

স্কীভ ম্যায়নজায ও কৃলক ২১০ জন ২১০ 

জন 

১০০ 



াষন 

ব্যফস্থা

না 

িষত 

২৩.১১. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য দষভনায/কভ পারায তথ্যাষদ 

দষভনায/ 

কভ পারায নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয ায  

(%) রযে

ভাো 

(িং

খ্যা/

জন) 

অ

জপ

ন 

দচ দযতা য গুরুত্ব 

ীল পক দষভনায 

কভ পকতপা-কভ পচাযী, 

স্কীভ ম্যায়নজায ও 

কৃলক 

৫০ 

জন 

৫

০

 

জ

ন 

১০০ 

 

২৪. স্মরবাল্ডায এর্গ্রকারোযার কর্ম্পটিটিববন প্রবজক্ট (র্ফএর্ডর্ অে) 

২৪.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 জরফায়ু র্যফতিবনয র্যফর্তিত র্যর্স্থর্তবত োর্দার্বর্ত্তক পবরয উৎাদনীরতা বৃর্দ্ধ, তফর্েত্রয আনয়ন ও 

ফাজাযজাতকযবণয ভাধ্যবভ কৃলবকয আয় বৃর্দ্ধ এফাং জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন;  

 উচ্চমূবেয (High Value) পর উৎাদন বৃষি ও দটকই প্রমৄষিয ব্যফায; 

 উচ্চমূয়েয পর ম্পয়কপ মূোন এফিং কৃলক দর গঠন; 

 গয়ফলণা ও ম্প্রাযয়ণয জন্য প্রাষতষ্ঠাষনক যভতা বৃষিকযণ; 

 ভায়কপট ষরিংয়কজ উন্নন; 

 উচ্চমূে (High Value) পয়রয দাস্ট াযয়বস্ট এফিং প্রষক্রাজাতকযয়ণ ষফষনয়াগ বৃষিকযণ; 

 খাদ্য ও পুষষ্ট ষনযাত্তা বৃষিকযণ; 

 জরফায়ু নীর ভূষযস্থ াষন ব্যফস্থানা; 

 ভূষযস্থ াষনয দটকই ব্যফস্থানা, ষনষ্কান, িংযযণ এফিং ব্যফায; 

 দরষনিং অফ দরনা প কাম পক্রভ ও পয়রা-আ; 

 সুষফধাজনক ভষনটষযিং ও মূোন িষতয উন্নয়ন াতা এফিং 

 দবেলু দচইন ও অন্যান্য ফাজায গয়ফলণা াতা প্রদান। 

২৪.২ প্রকল্প এরাকা: ৩টি র্ফবাগ, ১১টি মজরা, ৩০টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

ফষযার ষয়যাজপুয কাউখারী 

ঝারকাঠি কাঠাষরা, নরছটি 

দবারা রারয়ভান. চযপোন, ভনপুযা 

টুাখারী ষভজপাগঞ্জ, যাঙ্গাফাষর, করাাড়া 

ফযগুনা আভতরী, দফতাগী, ফাভনা, তারতরী, াথযঘাটা 

চট্টিাভ চট্টিাভ দফাারখারী, পটিকছষড়, চন্দ্রনাই, ফাঁখারী, ষভযযাই 

দনাাখারী ন্দ্বী, সুফণ পচয, চাটষখর, কষফযাট, াষতা 

দপনী ছাগরনাইা 

রযীপুয কভরনগয 

খুরনা  ফায়গযাট পষকয াট, কচুা 

াতযীযা শ্যাভনগয, কারীগঞ্জ 
  

২৪.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০২৪ 

২৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৩০১৫.৯৫  রক্ষ্ টাকা 

২৪.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৮০৪০.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৪.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৮০৩০.৪০ রক্ষ্  টাকা 

২৪.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৭৯৩৫.৪৮  রক্ষ্ টাকা 

২৪.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 



২৪.৯ ২০১৯-২০ অথ প ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

পর যযা ফাঁধ ষনভ পাণ ষক.ষভ. ৫৫ ৯.৪ ৯.৪ ১০০ 

খার/নারা পুন:খনন (দছাট খার) ষক.ষভ. ২৯৪ ১১০ ১১০ ১০০ 

খার/নারা পুন:খনন (ভাঝাষয খার) ষক.ষভ. ১৯০ ৭৬ ৭৬ ১০০ 

ভূ-গবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ ভারাভার ক্র দট ২৫০ ৯৫ ৯৫ ১০০ 

ভূ-গবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ ভারাভার ক্র 

(নর্তন স্কীয়ভয জন্য) 
দট 

২৮ ১৪ ১৪ 
১০০ 

ভূ-গবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ   ষক.ষভ. ২৫০ ৬৩ ৬৩ ১০০ 

ভূ-গবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ  (পুযাতন 

স্কীয়ভয জন্য) 
ষক.ষভ. ২৮ ১৪ ১৪ ১০০ 

পাভ প ওাটায ম্যায়নজয়ভন্ট স্ট্রাকচায 

ষনভ পাণ 
িংখ্যা ২৬৩ ৬৯ ৬৯ ১০০ 

দারায াম্পয়ট  পুকুয খনন িংখ্যা ৯৫ ২৫ ২৫  

দযইন ওাটায াযয়বস্টায ষনভ পাণ  িংখ্যা ২০২৪ ৭১০ ৭১০ ১০০ 

আযটিষান ওয়র ষনভ পাণ  িংখ্যা ১০০ ২৫ ২৫ ১০০ 

বফদুেষতক রাইন ষনভ পাণ িংখ্যা ১৫০ ২৪ ২৪    ১০০ 

 

২৫. াফনা-নাবটায-র্যাজগঞ্জ মজরায় ভূর্যস্থ ার্নয ভাধ্যবভ মে উন্নয়ন প্রকল্প 

২৫.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 প্রকল্প এরাকায় খার পুন:খনন ও অন্যান্য প্রবয়াজনীয় মে অফকাঠাবভা উন্নয়ন এফাং মেমন্ত্র র্যোরনায ভাধ্যবভ 

৫৩,৪০০ মক্টয জর্ভবত ভূর্যস্থ ার্ন র্নব িয আধুর্নক মে সুর্ফধা ম্প্রাযণ কবয প্রকল্প ফাস্তফায়ন মবল প্রর্ত ফছয 

অর্তর্যি ১৩,৩,৫০০ মভ.টন পর; 

 মবেয ার্নয অেয় মযাবধ আধুর্নক ও স্থানীয় মে প্রমৄর্ি প্রবয়াগ ও কৃলক প্রর্ক্ষ্বণয ভাধ্যবভ মে কাবজ নূন্যতভ 

ার্নয ব্যফায র্নর্শ্চতকযণ; 

 প্রকল্প এরাকায় ইর্তপূবফ ি ফাস্তফার্য়ত কাম িক্রবভয ধাযাফার্কতা যক্ষ্াকযণ এফাং  

 প্রকল্প এরাকায় দক্ষ্ জনর্ি গবড় মতারা ও আত্ম-কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্িয ভাধ্যবভ দার্যদ্রয দূযীকযণ।  

২৫.২ প্রকল্প এরাকা: ১টি র্ফবাগ, ৩টি মজরা, ২৫টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

যাজাী াফনা াফনা দয , আটঘষযা, চাটয়ভায, বািংগুযা, পষযদপুয, াষথা, দফড়া, 

সুজানগয, ঈশ্বযদী 

নায়টায নায়টায দয , ফাগাষতাড়া, ফড়াইিাভ, রারপুয, ষিংড়া, গুরুদাপুয, 

নরডাঙ্গা। 

ষযাজগ

ঞ্জ 

ষযাজগঞ্জ দয, কাভাযখন্দ, কাষজপুয, যাগঞ্জ, তাড়া, উোাড়া, 

াজাদপুয, দফরকুষচ, দচ াষর। 

 

২৫.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ বত জুন ২০২৪ 

২৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৬০৫৩.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৫.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১৫০০.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৫.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১৫০০.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৫.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১৫০০.০০ রক্ষ্ টাকা 

২৫.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

২৫.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত 

  (%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

২ ষকউয়ক পুযাতন গবীয নরকূয়য ভূ-গবপস্থ 

দচনারা ষনভ পায়ণয জন্য াই ক্র  
দট ১০০ ৫৪ ৫৪ ১০০ 

১ ষকউয়ক এরএরষ’য ভূ-গবপস্থ দচনারা 

ষনভ পায়ণয জন্য াই ক্র  
দট ৩০০ ৪৪ ৪৪ ১০০ 

২ ষকউয়ক পুযাতন গবীয নরকূয়য ভূগবপস্থ 

দচনারা ফষধ পতকযয়ণয জন্য াই ক্র  
দট ৬০০ ১৩৮ ১৩৮ ১০০ 



১.৫-ষকউয়ক দ যষিচাষরত এরএরষ’য 

ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পায়ণয জন্য াই ক্র 
দট ১৫০ ২৯ ২৯ ১০০ 

ভটয াইয়কর ক্র িংখ্যা ২০ ২০ ২০ ১০০ 

 

২৫.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয নাভ অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক

) 

২০১৯-২০ অজপয়ন

য ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন

) 

অজপ

ন 

কৃলক/ম্যায়নজায/া

ম্প অায়যটযয়দয 

প্রষযণ 

কৃলক/স্কীভ 

ম্যায়নজায 

১৮০ ১৮০ ১০০ 

 

২৬. ফর্যার র্ফবাগ ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন প্রকল্প   

 ২৬.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 ৩৪০ র্ক.র্ভ. খার/নারা পুনোঃখনন এফাং ২১৩টি মেমন্ত্র স্থান ও স্থার্ত মে মবন্ত্রয ব্যার্যড াই রাইন ও অন্যান্য 

মে অফকাঠাবভা র্নভ িাণ/উন্নয়বনয ভাধ্যবভ ভূর্যস্থ ার্ন াংযক্ষ্ণপূফ িক শুষ্ক মভ সুবভ ১২,৩৫৫ মক্টয জর্ভবত মে 

সুর্ফধা ম্প্রাযণপূফ িক প্রর্ত ফছয অর্তর্যি প্রায় ৪৩,২৪৩ মভর্িক টন খাদ্য স্য এফাং ৩০,৮৮৮ মভর্িক টন 

পরমূর/াক-ফর্জ উৎাদন। 

 ইবতাপূবফ ি  র্নর্ভ িত মে অফকাঠাবভা ও প্রকবল্পয স্থার্ত/স্থাতব্য মেমন্ত্র ও ভূর্যস্থ ার্ন ম্পবদয ব্যফায, 

পুন:খননকৃত খার/নারা ও র্নর্ভ িত/র্নর্ভ িতব্য অন্যান্য মে অফকাঠাবভা দ্বাযা ২৪,৩২২ মক্টয জর্ভবত মে র্দবয় প্রর্ত 

ফছয অর্তর্যি প্রায় ৮৫,১২৭ মভর্িক টন খাদ্যস্য ও ৬০,৮০৫ মভর্ট্টক টন পরমূর/াক-ফর্জ উৎাদন। 

 প্রকল্প এরাকায় ৩০০ জন মে স্কীবভয ম্যাবনজায/অাবযটয/র্পল্ডম্যান এফাং ৩০০ জন কৃলকবক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কবয 

দক্ষ্তা বৃর্দ্ধপূফ িক আত্মকভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি ও দার্যদ্র দূযীকযণ। 

২৬.২ প্রকল্প এরাকা: ১টি র্ফবাগ, ৬টি মজরা, ৩৩টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

ফষযার ফষযার ফষযার দয, ফানাযীাড়া, উষজযপুয 

ষয়যাজপুয কাউখারী, ষয়যাজপুয দয , বান্ডাষযা, ভঠফাষড়া, নাষজযপুয, 

দনছাযাফাদ, ষজানগয 

ঝারকাঠি কাঠাষরা, নরষছটি, যাজাপুয, ঝারকাঠি দয 

দবারা দবারা দয , দদ রতখান, দফাযানউষদ্দন, তজুভউষদ্দন, রারয়ভান. 

চযপোন, ভনপুযা 

টুাখারী টুাখারী দয , ফাউপর, দষভনা, গরাষচা, ষভজপাগঞ্জ, দুভষক, 

করাাড়া 

ফযগুনা ফযগুনা দয, আভতরী, দফতাগী, ফাভনা, াথযঘাটা 

  

২৬.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : এর্প্রর ২০১৫ বত জুন ২০২০ 

২৬.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১১৬৩০.৪৩  রক্ষ্ টাকা 

২৬.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১৫২১.০০ রক্ষ্ টাকা 

২৬.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১৫২১.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৬.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১৫১৮.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৬.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

২৬.৯ ২০১৯-২০অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

১-র্কউবক ভূ-গবিস্থ মেনারা র্নভ িাণ িংখ্যা ৬২ ১৯ ১৯ ১০০ 

২-র্কউবক ভূ-গবিস্থ মেনারা র্নভ িাণ িংখ্যা ১৫৫ ১৫ ১৫ ১০০ 

খার/নারা পুন:খনন ষক.ষভ. ৩৪০ ৪০ ৪০ ১০০ 

১-ষকউয়ক স্কীয়ভ ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ িংখ্যা ৬২ ৬২ ৬২ ১০০ 



ও ২০০ ষভটায কয়য ফষধ পত কযণ 

২-ষকউয়ক স্কীয়ভ ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ 

ও ২০০ ষভটায কয়য ফষধ পত কযণ 

িংখ্যা ১৫৫ ১৫৫ ১৫৫ 
১০০ 

১-র্কউবক মারায াম্প ক্রয় এফাং ৩০০ 

র্ভটায ফর্ধ িতকযণ 

দট ৩০ ২৯ ২৯ 
১০০ 

 

 

২৭. ডাফর র্রপটিাং এয ভাধ্যবভ ভূ-র্যস্থ ার্নয াাবে মে ম্প্রাযণ প্রকল্প (৩য় ম িায়) 

২৭.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 প্রফাভান নদী/প্রাকৃর্তক জরাধায মথবক ডাফর র্রপটিাং মে প্রমৄর্ি ব্যফায কবয ৬৫,২৭৫ মক্টয জর্ভবত মে সুর্ফধা 

প্রদান কবয অর্তর্যি ২,২৫,৫০০ মভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন কযা।  

 শুষ্ক মভ সুবভ ঠিক ভবয়, ঠিক স্থাবন উমৄি ার্ন কৃলবকয র্নকট ম ৌঁছাবনা র্নর্শ্চত কযবণয রবক্ষ্য জর্ভবত ার্ন 

যফযা  ও ার্ন াংযক্ষ্ণ দ্ধর্তয উন্নয়বনয ভাধ্যবভ মে দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ কযা এফাং ‘অন পাভ ি ওয়াটায ম্যাবনজবভন্ট 

মটকবনারর্জ’ ব্যফায কবয প্রকল্প এরাকায জনগবণয আত্ম-কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি কযা।  

 আধুর্নক কার্যগর্য জ্ঞান উন্নয়বনয ভাধ্যবভ যকাযী প্রর্তষ্ঠান, ার্ন ব্যফাযকাযী র্ভর্ত/াংগঠন এফাং কৃলবকয 

কভ িদক্ষ্তায উন্নয়ন কযা।  

২৭.২ প্রকল্প এরাকা: ৫টি র্ফবাগ, ২৬টি মজরা, ৮৮টি উবজরা 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা ভাষনকগঞ্জ ষিংগাইয, ভাষনকগঞ্জ দয 

নাযানগঞ্জ আড়াইাজায, ফেয 

মুষন্পগঞ্জ গজাষযা, ষযাজষদখান 

নযষিংদী রা, যাপুযা, নযষিংদী দয, ষফপুয 

ষকয়াযগঞ্জ অষ্টিাভ, ফাষজতপুয, ষনকষর, ইটনা, কুষরাযচয, ষভঠায়ভাইন, 

ষকয়াযগঞ্জ দয, দায়নপুয 

গাজীপুয কারীগঞ্জ, কাাষা 

ভাদাযীপুয যাকজয, কারষকষন, ভাদাযীপুয দয 

ষযতপুয যীতপুয দয, ডামুডো 

দগাারগঞ্জ দগাারগঞ্জ দয, টুষঙ্গাড়া, মুকসুদপুয 

ভভনষিং ভভনষিং গপযগাঁও, ষোর 

জাভারপুয জাভারপুয দয 

দনেয়কানা খাষরাজুষড়, আটাড়া, দনেয়কানা দয , ভদন, দভানগঞ্জ, 

ফাযাট্টা, করভাকাো 

দযপুয নাষরতাফাষড়, নকরা, ষঝনাইগাতী 

ফষযার ফষযার উষজযপুয, দগ যনদী 

দবারা দবারা দয, দফাযানউষদ্দন, চযপোন, রারয়ভান, দদ রতখান 

ঝারকাঠি ঝারকাঠি দয, নরষছটি 

ষয়রট ষফগঞ্জ আজষভষযগঞ্জ, ফাষনাচিং, রাখাই, ষফগঞ্জ দয, ফাহুফর, চুনারুঘাট, 

নফীগঞ্জ 

সুনাভগঞ্জ সুনাভগঞ্জ দয , জাভারগঞ্জ, ষদযাই, দষযণ সুনাভগঞ্জ , ষফশ্বম্ভযপুয, 

দদাাযাফাজায, ছাতক, তাষযপুয, ধভ পাা 

ষয়রট দগাারগঞ্জ 

দভ রবীফাজায শ্রীভঙ্গর 

চট্টিাভ কুষভো মুযাদনগয, ভয়নাযগঞ্জ, দদষফিায, আদ প দয 

চাঁদপুয চাঁদপুয দয, াজীগঞ্জ, ভতরফ, াযাষস্ত 

রযীপুয রযীপুয দয, যাপুয, কভরনগয 

ষফ-ফাষড়া ষফ-ফাষড়া দয, নাষছযনগয, নফীনগয 

চট্টিাভ যাউজান, পটিকছষড়, চেনাই 

কেফাজায কেফাজায দয, যামু, চয়কাষযা 

খুরনা  কুষষ্টা ষভযপুয, দবড়াভাযা 

  

২৭.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৫ বত জুন ২০২০ 

২৭.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৬৮৭৭.৫৯  রক্ষ্ টাকা 



২৭.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৩০০.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৭.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৩০০.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৭.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩২৯৫.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৭.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

 

 

২৭.৯ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফাস্তফার্য়ত প্রধান প্রধান কাম িক্রবভয রক্ষ্যভাত্রা ও অজিন 

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

ব্যাষযড াই রাইয়নয ভারাভার ক্র ষক.ষভ. ৩১৮ ১৫০ ১৫০ ১০০ 

 ৫-র্কউবক যীক্ষ্ামূরক মারায াম্প র্স্কবভ 

ব্যার্যড াই রাইন ও াম্প াউজ র্নভ িাণ  
িংখ্যা 

২ ১ ১ 
১০০ 

৫-র্কউবক াম্প ও বাভান াবম্পয জন্য ভূগবিস্থ  

মেনারা র্নভ িাণ 
ষক.ষভ. 

২৯৫ ৫৭ ৫৭ 
১০০ 

াইয়িাষরক স্ট্রাকচায ষনভ পাণ িংখ্যা ৬০ ০৪ ০৪ ১০০ 

ভূষযস্থ াকা দচনারা ষনভ পাণ ষভ. ১৩৬৭৯ ৬০০ ৬০০ ১০০ 

তফদ্যযর্তক রাইন র্নভ িাণ াংখ্যা ১৫০ ২১ ২১ ১০০ 

২৭.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

ইষঞ্জন/ভটয ও 

াম্প ষযচারনায 

জন্য াম্প 

অায়যটযয়দয 

প্রষযণ 

াম্প অায়যটয ৫০ জন ৫০ 

জন 

১০০ 

 

২৮. আশুগঞ্জ-রা এবগ্রা ইর্যবগন প্রকল্প-৫ভ ম িায় (১ভ াংবার্ধত) 

২৮.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 দচ অফকাঠায়ভা ষনভ পাণ এফিং মথামথবায়ফ ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ অষতষযি ২৮৬০ দক্টয জষভয়ত দচ সুষফধা প্রদান; 

 রাগই প্রমৄষি প্রয়াগ কয়য আশুগঞ্জ এফিং দঘাড়াার তা ষফদুেৎ দকন্দ্র য়ত মথাক্রয়ভ ১১০০ ও ৮০০ ষকউয়ক ষনগ পত 

কুষরিং ওাটায (ভূ-ষযস্থ) িাযা অশুগঞ্জ-রা এয়িা-ইষযয়গন প্রকয়িয ৪থ প ম পায় আফাদকৃত ২২০০০ দক্টয জষভয়ত 

দচ কাম িক্রভ অব্যাত যাখা; 

 ২২০০০ দক্টয জষভ দয়চয ভাধ্যয়ভ ৯৬২৫০ দভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন কযা ও ২৮৬০ দক্টয জষভয়ত দয়চয ভাধ্যয়ভ 

১২৫১২ দভ. টন খাদ্যস্য উৎাদন কযা এফিং প্রর্ত ফছয প্রায় ১০৮৭৬২ মভ. টন খাদ্যস্য উৎাদন কযা; 

 প্রকি এরাকায কৃলকয়দযয়ক দচ, খাদ্যস্য উৎাদন ও প্রষক্রাজাতকযণ কভ পকায়ন্ড অন্তভু পষিয ভাধ্যয়ভ 

আত্ধকভ পিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃষষ্ট ও দাষযদ্রে ষফয়ভাচন কযা। 

২৮.২ প্রকল্প এরাকা: ২টি র্ফবাগ, ২টি মজরা, ৭টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

ঢাকা নযষিংদী রা, নযষিংদী দয, ষফপুয 

চট্টিাভ ষফ-

ফাষড়া 

ষফ-ফাষড়া দয, যাইর, আশুগঞ্জ, নফীনগয 

  

২৮.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৫ বত জুন ২০২০ 

২৮.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৩৬১.৫২  রক্ষ্ টাকা 

২৮.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৪৫.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৮.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৪৫.০০  রক্ষ্ টাকা 

২৮.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৪৫.০০ রক্ষ্ টাকা 



২৮.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

২৮.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

আযবব জভইন কযাহনর বনভ বাণ  বক. বভ. ২ ০.১৫ ০.১৫ ১০০ 

আযবব জহকোযী কযাহনর বনভ বাণ বক. বভ. ১ ০.১৩ ০.১৩ ১০০ 

জটা/বযহটইবনং ওয়ার বনভ বাণ  বক. বভ. ০.২৯ ০.০৫ ০.০৫ ১০০ 

ভাটিয িার পুন:িনন বক. বভ. ৮.০০ ২.০০ ২.০০ ১০০ 

 

২৯. কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধয রবক্ষ্য ভূর্যস্থ ার্ন ব্যফাবযয জন্য যাফায ডযাভ র্নভ িাণ প্রকল্প  

২৯.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 ১০টি ডযাভ (৮টি যাফায ডযাভ ও ২টি াইবরার্রক এর্রববটয ডযাভ) র্নভ িাণ কবয ১১,১৫০ মক্টয জর্ভ মবেয আওতায় 

এবন ৫০,১৭৫ মভ.টন অর্তর্যি খাদ্যস্য উৎাদন কযা।  

২৯.২ প্রকল্প এরাকা: ৪টি র্ফবাগ, ৮টি মজরা, ১০টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ভভনষিং দনেয়কানা করভাকাো 

ফষযার ষয়যাজপুয নাষজযপুয 

ঝারকাঠি নরষছটি 

ষয়রট ষফগঞ্জ ফাহুফর  

সুনাভগঞ্জ দদাাযাফাজায 

চট্টিাভ ফােযফান ফােযফান দয, নাইযেিংছষড় 

চট্টিাভ দরাাগড়া, আয়নাাযা 

কেফাজায চয়কাষযা 

  
২৯.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জানুয়ার্য ২০১৬  বত জুন ২০২১ 

২৯.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৭৩০২.৬০  রক্ষ্ টাকা 

২৯.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ২১৫০.০০   রক্ষ্ টাকা 

২৯.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ২১৫০.০০   রক্ষ্ টাকা 

২৯.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ২১৪০.১৩   রক্ষ্ টাকা 

২৯.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

২৯.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

াইয়িাষরক এষরয়বটয ডোভ ষনভ পাণ িংখ্যা ০২ ০২ ০২ ১০০ 

যাফায ডোভ ষনভ পাণ (অন্যান্য অফকাঠায়ভা) িংখ্যা ০৮ ০৫ ০৫ ১০০ 

াইয়িাষরক স্ট্রাকচায/দযগুয়রটয ষনভ পাণ িংখ্যা ১২ ০৫ ০৫ ১০০ 

গাইড ফাঁধ/দফড়ী ফাঁধ ষনভ পাণ ষক.ষভ. ৩৪ ০৪ ০৪ ১০০ 

নদী/খার খনন/পুন:খনন ষক.ষভ. ৩০ ১৪ ১৪ ১০০ 

ইষযয়গন ইন/আউটয়রট ষনভ পাণ ষভ. ৬০০ ১৩৪ ১৩৪ ১০০ 

২৯.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

যাফায ডযাভ ও 

াইবরার্রক 

এর্রববটয 

ডযাভ র্নভ িাণ ও 

আধুর্নক মে 

ব্যফস্থানা 

ষনফ পাী 

প্রয়ক রী/কাযী 

প্রয়ক রী  

৫০ ৫০ ১০০ 

যাফায ডযাভ ও উ-কাযী প্রয়ক রী ৬০ ৬০  



াইবরার্রক 

এর্রববটয 

ডযাভ র্নভ িাণ ও 

আধুর্নক মে 

ব্যফস্থানা 
  

৩০. ভভনষিং ষফবাগ এফিং ঢাকা ষফবায়গয টাঙ্গাইর ও ষকয়াযগঞ্জ দজরা ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি 

৩০.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 খার পুন:খনন ও অন্যান্য প্রয়াজনী দচ অফকাঠায়ভা উন্নন ও আদৄষনক দচ প্রমৄষি প্রয়ায়গয ভাধ্যয়ভ ১৫,৪৯৮ দক্টয 

জষভয়ত ভূষযস্থ াষন ষনব পয দচ সুষফধা ম্প্রাযণ কয়য ফছয়য প্রা ৭৭,৪৯০ দভষরক টন খাদ্য স্য উৎাদন; 

 প্রকি এরাকা ইত:পূয়ফ প ফাস্তফাষত ‘বৃত্তয ভভনষিং-টাঙ্গাইর ভষন্বত কৃষল উন্নন’ ীল পক প্রকয়িয কাম পক্রয়ভয 

ধাযাফাষকতা যযা কযা; 

 প্রকি এরাকা কৃলকয়দয প্রষযণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ দচ দযতা বৃষি এফিং আত্ধকভ পিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃষষ্টয ভাধ্যয়ভ 

দাষযদ্র ষফয়ভাচন। 

 

৩০.২ প্রকল্প এরাকা: ২টি র্ফবাগ, ৬টি মজরা, ৫৬টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা টািংগাইর টািংগাইর দয , নাগযপুয, কাষরাতী, ভদৄপুয, ঘাটাইর, ফাাইর, 

ষখপুয, ষভজপাপুয, দদরদুায, ভুাপুয, দগাারপুয, ধনফাড়ী 

ষকয়াযগ

ঞ্জ 

ষকয়াযগঞ্জ দয , কষযভগঞ্জ, কটিাষদ, ইটনা, ষভঠাভইন, 

কুষরাযচয, ফাষজতপুয, অষ্টিাভ, দায়নপুয, তাড়াইর, াকুষো, 

ববযফ, ষনকরী 

ভভনষিং ভভনষিং ভভনষিং দয , গপযগাঁও, মুিাগাছা, ালুাঘাট, ঈশ্বযগঞ্জ, 

নাোইর, ফুরফাড়ীা, দধাফাউড়া, দগ যীপুয 

দনেয়কানা দনেয়কানা দয , দুগ পাপুয, দভানগঞ্জ, করভাকাো, দকন্দুা, পূফ পধরা, 

ফাযাট্টা, ভদন, খাষরাজুষড়, আটাড়া, 

জাভারপুয জাভারপুয দয , ষযাফাড়ী, দভরাে, ইরাভপুয, দদওানগঞ্জ, 

ভাদাযগঞ্জ, ফেীগঞ্জ 

দযপুয দযপুয দয, ষঝনাইগাতী, শ্রীফদ্দী, নাষরতাফাষড়, নকরা 

  

৩০.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জানুয়ার্য ২০১৮ বত জুন ২০২২ 

৩০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৩৯০০.৫০ রক্ষ্ টাকা 

৩০.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৫০০.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩০.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৫০০.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩০.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৪৯৭.২৬ রক্ষ্ টাকা  

৩০.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৩০.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

আনুলবিক যঞ্জাভাবদ ১-বকউহক জৌযবক্ত 

চাবরত এরএরব’য  ন্য জারায প্যাহনর, াম্প ভটয 

ও কহরারায ক্রয় 

দট ২০ ১০ ১০ ১০০ 

২-বকউহক এরএরব’য  ন্য ১২-১৫ অশ্ব বক্ত ম্পন্ন 

বফদ্যযবতক ভটয, াম্প ক্রয় 

দট ২০০ ১০০ ১০০ 
১০০ 

5 ও ২-বকউহক এরএরব স্কীহভ ফাবযি াই রাইন 

বনভ বাহণয  ন্য ইউবববব াই ক্রয় 
ষক.ষভ. 

২৬০ ৮৬ ৮৬ ১০০ 

২-বকউহক গনকূ স্কীহভয ব্যাবযি াই রাইন 

বনভ বাহণয  ন্য াই ক্রয়  

ষক.ষভ. ৬৫ ০৯ ০৯ ১০০ 

িার/নারা পূন:িনন ষক.ষভ. ২৫০ ৭৫ ৭৫ ১০০ 

াবন বনগ বভন ব্যফস্থা বনভ বাণ িংখ্যা ২০০ ৫০ ৫০ ১০০ 

৫/২ বকউহক এরএরব ও গনকূ স্কীহভ ব্যাবযি াই ষক.ষভ. ২৬০ ৮৯ ৮৯ ১০০ 



রাইন স্থান 

জৌযবক্তচাবরত িাগওহয়র িনন িংখ্যা ৫০ ১২ ১২ ১০০ 

াম্প াউ বনভ বাণ িংখ্যা ২৫০ ২৫ ২৫ ১০০ 

বফদ্যযৎ রাইন বনভ বাণ িংখ্যা ২৩০ ৪২ ৪২ ১০০ 

১-বকউহক জারায এরএরব স্কীহভয ব্যাবযি াই 

রাইন বনভ বাহণয  ন্য াই ক্রয়  

ষক.ষভ. ১৬ ৫.৬ ৫.৬ ১০০ 

 

 

 

 

 

৩০.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয 

ধযণ (কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

বফয়দষক 

প্রষযণ 

কভ পকতপা ০৭ জন ০৭ 

জন 

১০০ 

অায়যন এন্ড 

দভইনয়টইয়নন্প 

অফ ইষযয়গন 

ইকুয়ভন্ট এয 

উয প্রষযণ 

কৃলক ১৮০ জন  ১৮০ 

জন 

১০০ 

অনপাভ প ওাটায 

ম্যায়নজয়ভন্ট 

এফিং ইষযয়গন 

ইকুয়ভন্ট এয 

উয প্রষযণ 

কৃলক ৩৬০ জন ৩৬০ 

জন 

১০০ 

 

৩১. যিংপুয অঞ্চয়র ভূষযস্থ াষন িংযযয়ণয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন ও দচ দযতা বৃষিকযণ ীল পক প্রকি 

৩১.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 খার পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়াজনী দচ অফকাঠায়ভা ষনভ পায়ণয ভাধ্যয়ভ ১৬,১৯৭ দক্টয জষভয়ত ভূষযস্থ াষন ষনব পয 

দচ সুষফধা ম্প্রাযণ কয়য প্রষতফছয প্রা ৭২,৮৮৭ দভষরক টন খাদ্য স্য উৎাদন ও াষন ষনষ্কান ব্যফস্থা 

ত্বযাষন্বতকযণ; 

 ষযয়ফফান্ধফ নফানয়মাগ্য দ যষি ব্যফায ও আদৄষনক দচ প্রমৄষি প্রয়াগ এফিং কৃলকয়দয প্রষযণ প্রদায়নয 

ভাধ্যয়ভ দচ দযতা বৃষি ও পরন াথ পকে হ্রাকযণ; 

 প্রকি এরাকা আত্ধকভ পিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃষষ্ট ও দাষযদ্রে ষফয়ভাচন। 

৩১.২ প্রকল্প এরাকা: ১টি র্ফবাগ, ৪টি মজরা, ২৮টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

যিংপুয যিংপুয যিংপুয দয , গঙ্গাচড়া, কাউষনা, ীযগাছা, ীযগঞ্জ, ষভঠাপুকুয, 

ফদযগঞ্জ, তাযাগঞ্জ 

নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয, বদপুয, ষকয়াযগঞ্জ, জরঢাকা, দডাভায, ষডভরা 

রারভষনযাট রারভষনযাট দয, আষদতভাযী, কারীগঞ্জ, াতীফান্ধা, াটিাভ 

কুষড়িাভ কুষড়িাভ দয , উষরপুয, ষচরভাযী, দয ভাযী, যাজীফপুয, নায়গশ্বযী, 

ভুযঙ্গাভাযী, ফুরফাড়ী, যাজাযাট 

  

৩১.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জানুয়ার্য ২০১৮ বত জুন ২০২২ 

৩১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪০৭৭.৮৩ রক্ষ্ টাকা 

৩১.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৫০০.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩১.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৪৬৪.০০ রক্ষ্ টাকা  



৩১.৭ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৪৬৩.০৪ রক্ষ্ টাকা  

৩১.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৩১.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 
তকযা অগ্রগর্ত  (%) 

রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

২-ষকউয়ক ষফদুেৎ চাষরত াফভাষ পফর াম্প 

ক্র 
দট 

১০০ ৫১ ৫১ 
১০০ 

দ যষি চাষরত ০.৫ ষকউয়ক এরএরষ 

ক্র 
দট 

৫০ ২০ ২০ 
১০০ 

খার পুন:খনন ষক.ষভ. ২০০ ৭৮ ৭৮ ১০০ 

বফদুেষতক রাইন ষনভ পাণ িংখ্যা ১৬০ ৩৪ ৩৪ ১০০ 

১-ষকউয়ক ষফদুেৎ চাষরত এরএরষ’য ভূগবপস্থ 

দচনারা ষনভ পাণ (প্রষতটি ১০০০ ষভটায) 

ষক.ষভ. ১০০ ৪০ ৪০ 
১০০ 

২-ষকউয়ক াফভাষ পফর ায়ম্পয ভূগবপস্থ 

দচনারা ষনভ পাণ (প্রষতটি ১০০০ ষভটায) 

ষক.ষভ. ১৮০ ৫৪ ৫৪ 
১০০ 

০.৫-ষকউয়ক দ যষি চাষরত এরএরষ’য 

ভূগবপস্থ দচনারা ষনভ পাণ (প্রষতটি ১০০০ 

ষভটায) 

িংখ্যা 

৫০ ২২ ২২ 

১০০ 

ভূগবপস্থ দচনারা ফষধ পতকযণ িংখ্যা ১৭০ ৬০ ৬০ ১০০ 

াম্প াউজ ষনভ পাণ িংখ্যা ১৫০ ২০ ২০ ১০০ 

৩১.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয নাভ অিংিণকা

যীয ধযণ 

(কভ পকতপা-

কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃ

লক) 

২০১৯-২০ অজপ

দনয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/

জন) 

অ

জপন 

কৃলক/ম্যায়নজায/অায়যটয/ষপ

ল্ডম্যান প্রষযণ, AWD ষকট 

যফযযা 

কৃলক, 

ম্যায়নজায, 

অায়যটয, 

ষপল্ডম্যান 

৫ ব্যাচ ৫ 

ব্যা

চ 

১০০ 

 

৩২. ফাাংরাবদ কৃর্ল উন্নয়ন কব িাবযন (র্ফএর্ডর্)’য অর্প বফন এফাং অফকাঠাবভামূ াংস্কায, আধুর্নকীকযণ ও র্নভ িাণ 

প্রকল্প 

 ৩২.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 ষফএষডষ’য ষফদ্যভান পুযাতন অষপ বফন ও অন্যান্য অফকাঠায়ভামূ িংস্কায, আদৄষনকান এফিং ষনভ পায়ণয ভাধ্যয়ভ 

কায়জয ষযয়ফ উন্ননপূফ পক কভ পকতপা/কভ পচাযীয়দয কভ পদযতা বৃষিকযণ ও অফকাঠায়ভামূয়য মথামথ ব্যফায 

ষনষিতকযণ; 

 ভাঠ ম পায়য প্রয়াজন অনুমাী নর্তন অষপ বফন ও অন্যান্য অফকাঠায়ভা ষনভ পায়ণয ভাধ্যয়ভ অফকাঠায়ভাগত সুষফধা 

বৃষি কয়য ক্ষুদ্রয়চ কাম পক্রভ তদাযষক দজাযদাযকযণ; 

 ীভানা প্রাচীয িংস্কায ও ষনভ পাণ কয়য ষফএষডষ’য ম্পদ অকফধ দখরমুি যাখা ও িংযষযত দচ মন্ত্রাষত সুযযা 

কযা; 

 খাদ্য উৎাদন বৃষিয রয়যে দচ িংক্রান্ত কভ পকায়ন্ডয ষযকিনা, ষনষফড় ম পয়ফযণ, ষযফীযণ, অিগষত তদাযষক 

জীকযণ এফিং দচ নীষতভারা ফাস্তফান কযা; 

 ভাঠ ম পায়য কোম্পামূয়য দ েম পফধ পন ও মথামথ ব্যফায়যয রয়যে পুকুয িংস্কায, বৃয দযাণ ও আনুলষঙ্গক কাজ 

এফিং  

 কৃলকয়দয প্রষযণ সুষফধা বৃষিয ভাধ্যয়ভ দচ দযতা বৃষি এফিং আত্ধকভ পিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃষষ্ট কয়য দাষযদ্রে ষফয়ভাচন। 

৩২.২ প্রকল্প এরাকা: ৮টি র্ফবাগ, ৬৩টি মজরা, ১৬৫টি উবজরা। 

ষফবাগ  দজরা উয়জরা 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা দষযণ ষটি কয় পায়যন, ঢাকা উত্তয ষটি কয় পায়যন 

নযষিংদী নযষিংদী দয, রা 

গাজীপুয গাজীপুয ষটি কয় পায়যন কাাষা , কারীগঞ্জ,  শ্রীপুয, 



কাষরাককয 

ষকয়াযগঞ্জ ষকয়াযগঞ্জ দয, ষনকরী, অষ্টিাভ, ইটনা, কুষরাযচয, ষভঠাভইন 

টাঙ্গাইর টাঙ্গাইর দয, ভদৄপুয, ঘাটাইর, ষভজপাপুয 

যাজফাড়ী ফাষরাকাষে, ািংা 

পষযদপুয পষযদপুয দয, দযপুয 

মুষন্পগঞ্জ মুষন্পগঞ্জ দয, গজাষযা, ষযাজষদখান 

নাযাণগঞ্জ আড়াইাজায 

ভাষনকগগঞ্জ ভাষনজগঞ্জ দয, ষিংগাইয 

যীতপুয যীতপুয দয 

ভাদাযীপুয ভাদাযীপুয দয, যাকজয, কারষকষন 

দগাারগঞ্জ দগাারগঞ্জ দয, কাষানী, দকাটাষরাড়া, মুকসুদপুয, টুষঙ্গাড়া 

ভভনষিং ভভনষিং গপযগাঁও,  ালুাঘাট, ভভনষিং দয , নাোইর, মুিাগাছা, 

ফুরপুয, ফুরফাষড়া 

দনেয়কানা খাষরাজুষড়, দনেয়কানা দয, ফাযাট্টা, দভানগঞ্জ 

জাভারপুয জাভারপুয দয, দদওানগঞ্জ, ষযলাফাষড়, দভরাে 

দযপুয নাষরতাফাষড়, দযপুয দয, শ্রীফদ্দী 

ফষযার ফষযার ফষযার ষটি কয় পায়যন, ফায়কযগঞ্জ, মুরাদী 

দবারা দবারা দয, দফাযানউষদ্দন 

টুাখারী টুাখারী দয, করাাড়া 

ঝারকাঠি ঝারকাঠি দয, যাজাপুয 

ষয়যাজপুয ষয়যাজপুয দয, ইন্দুযকানী 

যিংপুয যিংপুয  যিংপুয ষটি কয় পায়যন 

নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয 

রারভষনযাট কাষরগঞ্জ, রারভষনযাট দয 

কুষড়িাভ কুষড়িাভ দয, উষরপুয, চয যাষজফপুয, নায়গশ্বযী 

ষদনাজপুয ষফযাভপুয, ষদনাজপুয দয 

ঞ্চগড় ঞ্চগড় দয 

ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও দয 

গাইফান্ধা গাইফান্ধা দয,  সুেযগঞ্জ, াদুোপুয, দগাষফেগঞ্জ, রাফাড়ী 

যাজাী ফগুড়া ফগুড়া দয, গাফতরী, দযপুয, ষফগঞ্জ, নেীিাভ, দুচাষচা 

নওগাঁ নওগাঁ দয 

জপুযাট জপুযাট দয, াঁচষফষফ, কারাই 

াফনা াফনা দয 

যাজাী যাজাী ষটি কয় পায়যন 

চাঁাইনফাফগ

ঞ্জ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ দয 

নায়টায নায়টায দয, গুরুদাপুয, ফড়াইিাভ 

ষযাজগঞ্জ দফরকুষচ, ষযাজগঞ্জ দয, কাজীপুয, উোাড়া 

ষয়রট ষফগঞ্জ ফাষনাচিং, ষফগঞ্জ দয, আজষভষযগঞ্জ 

দভ রবীফাজায শ্রীভঙ্গর 

সুনাভগঞ্জ সুনাভগঞ্জ দয, ষদযাই, ধভ পাা, জগন্নাথপুয 

ষয়রট ষফানীফাজায, ষয়রট ষটি কয় পায়যন 

চট্টিাভ কুষভো কুষভো ষটি কয় পায়যন, দচ দ্দিাভ, রাকাভ, মুযাদনগয 

চাঁদপুয চাঁদপুয দয, াজীগঞ্জ, ভতরফ  

ষফ-ফাষড়া ষফ-ফাষড়া দয 

দনাাখারী দনাাখারী দয 

দপনী দপনী দয, দানাগাজী 

রযীপুয রযীপুয দয, যাভগঞ্জ 

চট্টিাভ চট্টিাভ ষটি কয় পায়যন , াটাজাযী, যাউজান, াতকাষনা, 

চেনাই 

কেফাজায কেফাজায দয, যামু, চয়কাষযা 

ফােযফান নাইযেিংছষড়, রাভা, ফােযফান দয 

খাগড়াছষড় ষদষঘনারা, খাগড়াছষড় দয 



যাঙ্গাভাটি ফাঘাইছষড়, যাঙ্গাভাটি দয 

খুরনা  ময়ায ফাঘাযাযা, া পা, ময়ায দয, ভষনযাভপুয 

কুষষ্টা কুষষ্টা দয 

খুরনা খুরনা ষটি কয় পায়যন 

ফায়গযাট ফায়গযাট দয, পষকযাট, দভায়ড়রগঞ্জ 

াতযীযা করায়যাা, াতযীযা দয 

ভাগুযা ভাগুযা দয, াষরখা 

দভয়যপুয দভয়যপুয দয 

চুাডাঙ্গা চুাডাঙ্গা দয 

নড়াইর নড়াইর দয, কাষরা 

ষঝনাইদ কাষরগঞ্জ, দকাট পচাদপুয,  ভয়পুয, ষঝনাইদ দয 

 
৩২.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০২৩ 

৩২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৯৪৮৪.৩২ রক্ষ্ টাকা 

৩২.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৩৬৪৭.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩২.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৩৬৪৭.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩২.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩৬৪৬.০০  রক্ষ্ টাকা  

৩২.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৩২.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

অষপ বফন িংস্কায িংখ্যা ৫৬ ১৪ ১৪ ১০০ 

ীভানা প্রাচীয িংস্কায যা. ষভ. ৮১৯৬ ১৭১৮ ১৭১৮ ১০০ 

গুদাভ িংস্কায িংখ্যা ৩৪ ১০ ১০ ১০০ 

ষভযপুযস্থ স্টাপ দকাাট পায িংস্কায  িংখ্যা ১ ০১ (আিংষক) ০১ (আিংষক) ১০০ 

প্রধান কাম পার আদৄষনকীকযণ িংখ্যা ১ ০১ (আিংষক) ০১ (আিংষক) ১০০ 

ঢাকাস্থ দচ বফন আদৄষনকীকযণ িংখ্যা ১ ০১ (আিংষক) ০১ (আিংষক) ১০০ 

অষপ কাভ প্রষযণ দকন্দ্র বফন ষনভ পাণ িংখ্যা ৫৬ ১২ (আিংষক) ১২ (আিংষক) ১০০ 

দযস্ট াউজ ষনভ পাণ িংখ্যা ১ ০১ (আিংষক) ০১ (আিংষক) ১০০ 

ষফদ্যভান বফন উর্ধ্পমুখী ম্প্রাযণ িংখ্যা ০২ ০২ (আিংষক) ০২ (আিংষক) ১০০ 

দগট ষনভ পাণ িংখ্যা ৩৫ ০৬ ০৬ ১০০ 

ীভানা প্রাচীয ষনভ পাণ যা.ষভ. ১৬০৪০ ৫০০০ ৫০০০ ১০০ 

ঘাট ষনভ পাণ িংখ্যা ০৯ ০২ ০২ ১০০ 

বফয়দষক প্রষযণ ব্যাচ ২ ১ ১ ১০০ 

৩২.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

বফয়দষক 

প্রষযণ 

কভ পকতপা ০৮ জন ০৮ 

জন 

১০০ 

 

৩৩. বৃত্তয ঢাকা মজরা ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন প্রকল্প 

৩৩.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য  

 খার/নারা পুন:খনন, দরা-ষরপট াম্প (এরএরষ) স্থান ও অন্যান্য প্রয়াজনী দচ অফকাঠায়ভা ষনভ পায়ণয ভাধ্যয়ভ প্রকি 

এরাকা ২৭,৮০০ দক্টয জষভয়ত ভূষযস্থ াষন ষনব পয আদৄষনক দচ সুষফধা ম্প্রাযণ কয়য ১,২৫,১০০ দভ.টন খাদ্যস্য উৎাদন 

কযা; 

 প্রকয়িয আওতা ভূষযস্থ াষন ষনব পয দচ সুষফধা ম্প্রাযয়ণয াাাষ প্রকি এরাকা জরাফিতা দূযীকযণ ও 

ফষজ অন্যান্য পর চায়ল ম্পূযক দচ প্রদান কযা; 



 প্রকি এরাকা ইতঃপূদফ প ফাস্তফাষত ‘বৃত্তয ঢাকা দজরা দচ এরাকা উন্নন প্রকি’ ীল পক  প্রকয়িয কাম পক্রয়ভয 

ধাযাফাষকতা যযা ও দটকইকযণ; 

 আদৄষনক দচ প্রমৄষি প্রয়াগ ও কৃলকয়দয প্রষযণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ দচদযতা বৃষি ও আত্ধকভ পিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃষষ্ট 

ও দাষযদ্র ষফয়ভাচন।  

 ৩৩.২ প্রকল্প এরাকা: ১টি র্ফবাগ, ৬টি মজরা, ৩০টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

ঢাকা ভাষনকগঞ্জ ষযযাভপুয, ষিংগাইয, ষফার, ভাষনকগঞ্জ দয , াটুষযা, ষঘওয, 

দদ রতপুয 

মুষন্পগঞ্জ গজাষযা, দর জিং, ষযাজষদখান, টষঙ্গফাড়ী, শ্রীনগয, মুষন্পগঞ্জ দয 

নযষিংদী নযষিংদী দয, যাপুযা, ষফপুয, ভয়নাযদী, দফরায়ফা 

গাজীপুয গাজীপুয দয, কাষরাককয, কারীগঞ্জ, কাাষা, শ্রীপুয 

ঢাকা দদাায, নফাফগঞ্জ, ধাভযাই, াবায 

নাযানগঞ্জ রুগঞ্জ, আড়াইাজায, দানাযগাঁও 

  

৩৩.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : অবক্টাফয ২০১৮ বত র্ডবম্বয ২০২২ 

৩৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৩৬৭২.৫০ রক্ষ্ টাকা 

৩৩.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১৭৬০.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩৩.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১৭৬০.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩৩.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১৭৫৮.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩৩.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

 

 

 

 

৩৩.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

তফদ্যযর্তক ভটয ও ৫ র্কউবক মরার্রপট াম্প ক্রয় 

(২০-২৫ অশ্বর্ি ক্ষ্ভতাম্পন্ন ) 
দট 

২০ ০৮ ০৮ 
১০০ 

তফদ্যযর্তক ভটয ও ২ র্কউবক মরার্রপট াম্প ক্রয় 

(১২-১৫ অশ্বর্ি ক্ষ্ভতাম্পন্ন ) 
দট 

১২৫ ২০ ২০ 
১০০ 

 ২ র্কউবক র্ফদ্যযৎোর্রত এরএরর্য ভূগবিস্থ 

মেনারা র্নভ িাণ ভারাভার ক্রয়  

দট ১২৫ ১৩ ১৩ 
১০০ 

৫ র্কউবক পুযাতন এরএরর্য ভূগবিস্থ মেনারা 

ফর্ধ িতকযণ ভারাভার ক্রয়  

দট ৫০ ১৯ ১৯ 
১০০ 

২ র্কউবক পুযাতন গবীয নরকূ ভূগবিস্থ মেনারা 

ফর্ধ িতকযণ ভারাভার ক্রয়  
দট 

১০০ ২১ ২১ 
১০০ 

গবীয নরকূবয াম্প াউ পুনোঃর্নভ িাণ (রর্য়াং ও 

র্ডজাইন)  
িংখ্যা 

১০০ ৩৪ ৩৪ 
১০০ 

খার নারা পুনোঃখনন  
ষক.ষভ. 

৩৫০ ৩৫ ৩৫ 
১০০ 

৫ র্কউবক এরএরর্য ভূগবিস্থ মেনারা র্নভ িাণ  
িংখ্যা 

২০ ০৯ ০৯ 
১০০ 

২ র্কউবক এরএরর্য ভূগবিস্থ মেনারা র্নভ িাণ  
িংখ্যা 

১২৫ ১৭ ১৭ 
১০০ 

৫ র্কউবক পুযাতন এরএরর্য ভূগবিস্থ মেনারা 

ফর্ধ িতকযণ ( প্রর্তটি ১০০০ র্ভটায)  
িংখ্যা 

৫০ ১৪ ১৪ 
১০০ 

২ র্কউবক পুযাতন এরএরর্য ভূগবিস্থ মেনারা 

ফর্ধ িতকযণ (প্রর্তটি ৬০০ র্ভটায)  
িংখ্যা 

১০০ ৩৯ ৩৯ 
১০০ 

ফড় আকাবযয ার্ন াংযক্ষ্ণ অফকাঠাবভা র্নভ িাণ  
িংখ্যা 

১০ ০১ ০১ 
১০০ 

ভাঝার্য আকাবযয ার্ন াংযক্ষ্ণ অফকাঠাবভা র্নভ িাণ  
িংখ্যা 

৫০ ০২ ০২ 
১০০ 



 

৩৩.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

কৃলক 

প্রষযণ 

কৃলক ৯০ জন ৯০ 

জন 

১০০ 

৩৩.১১. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ 

দকায় পয নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায (%) রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

প্রকয়িয 

কাম পক্রভ 

িংক্রান্ত এফিং 

দয়চয াষনয 

প্রাপ্যতা ও 

ব্যফস্থানা 

কভ পকতপা ৫৫ জন ৫৫ 

জন 

১০০ 

 

৩৪. কুবভল্লা-চাঁদপুয-ব্রাহ্মণফাবিয়া জ রা জচ এরাকা উন্নয়ন প্রকল্প  
 

 ৩৪.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 খার পুনোঃ খনন, এরএরর্ স্থান ও অন্যান্য প্রবয়াজনীয় মে অফকাঠাবভা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ ১৯৮২৯ মক্টয জর্ভবত 

মফাবযা পবরয াাার্ টি-আভন এ ম্পূযক মে এফাং াক-ফর্জয জর্ভবত ভূর্যস্থ ার্ন র্নব িয মেসুর্ফধা 

ম্প্রাযণ কবয প্রর্ত ফছয ৯৯১৪৫ মভর্িক টন খাদ্যস্য উৎাদন; 

 আধুর্নক মে প্রমৄর্ি (র্র, র্রাংকরায, ব্যার্যড াই, মর্না ইতযার্দ) প্রবয়াগ ও কৃলক/কৃলাণীবদয প্রর্ক্ষ্ণ 

প্রদাবনয ভাধ্যবভ মে দক্ষ্তা বৃর্দ্ধ; 

 মে কাবজ নফায়নবমাগ্য ম যর্ি ব্যফায; 

 প্রকল্প এরাকায় কৃলক/কৃলাণীবদয আত্মকভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি ও দার্যদ্রয র্ফবভােন। 
৩৪.২ প্রকল্প এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০৩টি মজরা, ৩৪টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

চট্টিাভ কুষভো আদ প দয, দয দষযণ, রারভাই, বুষড়চিং, ব্রাহ্মণাড়া, ফরুড়া, চাষেনা, 

রাকাভ, ভয়নাযগঞ্জ, দচ দ্দিাভ, নাঙ্গরয়কাট, দদষফিায, মুযাদনগয, 

দাউদকাষে, দাভনা, দভঘনা, ষততা 

চাঁদপুয চাঁদপুয দয , াজীগঞ্জ, াযাষস্ত, ভতরফ দষযণ, ভতরফ উত্তয,  াইভচয, 

পষযদগঞ্জ, কচুা 

ষফ-

ফাষড়া 

ষফ-ফাষড়া দয , কফা, নফীনগয, নাষযনগয, যাইর, ফাঞ্চাযাভপুয, 

আখাউড়া, আশুগঞ্জ, ষফজনগয 

৩৪.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ বত জুন ২০২৪ 

৩৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩২৫৫৩.৩৬ রক্ষ্ টাকা 

৩৪.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ৯৪২.০০   রক্ষ্ টাকা  

৩৪.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ৯৪২.০০   রক্ষ্ টাকা  

৩৪.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৯৪২.০০   রক্ষ্ টাকা  

৩৪.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৩৪.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

মছাট আকাবযয ার্ন াংযক্ষ্ণ অফকাঠাবভা র্নভ িাণ  
িংখ্যা 

১০০ ০৩ ০৩ 
১০০ 

তফদ্যযর্তক রাইন র্নভ িাণ  
িংখ্যা 

১৪৫ ২১ ২১ 
১০০ 

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 



 

৩৪.১০. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য প্রষযয়ণয তথ্যাষদ 

প্রষযণ দকায় পয 

নাভ 

অিংিণকাযীয ধযণ 

(কভ পকতপা-কভ পচাযী/ 

ষডরায/ষস্কভ 

ম্যায়নজায/কৃলক) 

২০১৯-২০ অজপয়নয 

ায 

(%) 

রযেভাো 

(িংখ্যা/জন) 

অজপন 

কৃলক, কৃলাণী, 

ম্যায়নজায, াম্প 

অায়যটযয়দয 

প্রষযণ   

স্কীভ ম্যায়নজায/ 

কৃলক 

০৩ ব্যাচ ০৩ 

ব্যাচ 

১০০ 

 

৩৫. বৃত্তয পবযদপুয জচ এরাকা উন্নয়ন প্রকল্প 

 ৩৫.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 খার/নারা পুনোঃ খনন , এরএরর্ স্থান ও অন্যান্য প্রবয়াজনীয় মে অফকাঠাবভা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ ২০,২৯০ মক্টয 

জর্ভবত মফাবযা পবরয াাার্ টি-আভন এ ম্পূযক মে এফাং াক-ফর্জয জর্ভবত ভূ-উর্যস্থ ার্ন র্নব িয 

মেসুর্ফধা ম্প্রাযণ কবয প্রর্ত ফছয ৯১,৩০৫ মভর্িক টন খাদ্যস্য উৎাদন; 

 প্রকবল্পয আওতায় ভূর্যস্থ ার্ন র্নব িয মে সুর্ফধা ম্প্রাযবণয াাার্ প্রকল্প এরাকায় জরাফদ্ধতা দূযীকযণ ও 

ফর্জ অন্যান্য পর োবল ম্পূযক মে প্রদান কযা; 

 প্রকল্প এরাকায় ইত:পূবফ ি ফাস্তফার্য়ত ‘বৃত্তয পর্যদপুয মে এরাকা উন্নয়ন ’ ীল িক প্রকবল্পয কাম িক্রবভয 

ধাযাফার্কতা যক্ষ্া ও মটকই কযণ; 

 প্রকল্প এরাকায় কৃলকবদয আধুর্নক মে প্রমৄর্ি ম্পবকি প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ কভ িদক্ষ্তা বৃর্দ্ধ ও 

আত্মকভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্িকযণ। 

 

 

 

৩৫.২ প্রকল্প এরাকা: ০১টি র্ফবাগ, ০৫টি মজরা, ২৯টি উবজরা। 

ষফবাগ

  

দজরা উয়জরা 

ঢাকা পষযদপুয পষযদপুয দয , দফাারভাযী, ভদৄখারী, আরপাডাঙ্গা, চযবদ্রান, দযপুয, 

নগযকাো, ারথা, বািংগা 

দগাারগ

ঞ্জ 

দগাারগঞ্জ দয, কাষানী, দকাটাষরাড়া, মুকসুদপুয, টুষঙ্গাড়া 

যাজফাড়ী যাজফাড়ী দয, দগাারে, ািংা, কালুখাষর, ফাষরাকাষে 

ভাদাযীপুয ভাদাযীপুয দয, যাকজয, কারষকষন, ষফচয 

যীতপুয যীতপুয দয,  নষড়া, জাষজযা, ডামুডো, দবদযগঞ্জ, দগাাইযাট। 

৩৫.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ বত জুন ২০২৪ 

৩৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২০০৫৯.৫০ রক্ষ্ টাকা 

৩৫.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১০৮৩.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩৫.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১০৮৩.০০ রক্ষ্ টাকা  

৩৫.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১০৮২.০০ রক্ষ্ টাকা 

৩৫.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০% 

৩৫.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

কষম্পউটায (দডস্কট- ০৭টি, োট- ০১টি) দট ০৮ ০৮ ০৮ ১০০ 

পয়টাকষায িংখ্যা ০১ ০১ ০১ ১০০ 

৫-ষকউয়ক ায়ম্পয ভু-গবপস্থ দচনারা ষনভ পায়ণয 

জন্য ইউষষবষ াই ও ষপটিিং ক্র  

ষভটায ২৪০০০ ২৪০০০ ২৪০০০ 
১০০ 

২-ষকউয়ক ায়ম্পয ভু-গবপস্থ দচনারা ষনভ পায়ণয 

জন্য ইউষষবষাই ও ষপটিিং ক্র  
ষভটায 

৩০০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ 

১০০ 

১-ষকউয়ক ায়ম্পয ভূ-গবপস্থ দচনারা ষনভ পায়ণয 

জন্য ইউষষবষ াই ও ষপটিিং ক্র  
ষভটায 

২০০০০ ২০০০০ ২০০০০ 

১০০ 

যাফায/কটন হু াই ক্র ষভটায ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০ ১০০ 

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যা-৪ 

ায ব্যফস্থানা উইিং 

 

১৯৬২-৬৩ ায়র ৫০ াজায দভ .টন ায িংি ও ষফতযয়ণয ভাধ্যয়ভ ফািংরায়দ কৃষল উন্নন কয় পায়যন (ষফএষডষ)’য ায 

ব্যফস্থানা কাম পক্রভ শুরু  এফিং ১৯৯১-৯২ ার ম পন্ত যকাষয ম পায় এককবায়ফ ষফএষডষ কতৃপক ায ষফতযণ কাম পক্রভ চরভান 

থায়ক। যফতীয়ত যকাষয ষিায়ন্তয ষযয়প্রষযয়ত ১৯৯২-৯৩ ার য়ত ২০০৫-০৬ ার ম পন্ত ষফএষডষ ’য ায ষফতযণ কাম পক্রভ 

ফন্ধ থায়ক। গত ২০০৬-০৭ ার য়ত ষফএষডষয়ত পুনযা ীষভত আকায়য নন -নাইয়রায়জনা (টিএষ ও এভওষ) ায আভদাষন 

ও ষফতযয়ণয কাম পক্রভ পুনযা শুরু কয়য। টিএষ ও এভওষ ায আভদাষন ও ষফতযয়ণ ষফএষডষ’য াপয়ে যকায  কতৃপক 

ষফএষডষয়ক ষডএষ ায আভদাষন ও ষফতযয়ণয দাষত্ব প্রদান কযা । ফতপভায়ন ষফএষডষ’য ভাধ্যয়ভ আন্ত:যাষ্ট্রী চুষিয আওতা 

ষতউষনষা ও ভযয়কা য়ত টিএষ, ভযয়কা ও দ ষদ আযফ য়ত ষডএষ এফিং দফরারু, যাষা ও কানাডা য়ত এভওষ ায 

১- ষকউয়ক ষফদুেৎ চাষরত এরএরষয ভূগবপস্থ দচনারা 

ষনভ পায়ণয জন্য ইউষষবষ াই/ ষপটিিং ক্র 
দট 

৩০ ১০ ১০ 

১০০ 

২- ষকউয়ক ষফদুেৎ চাষরত এরএরষয ভূগবপস্থ দচনারা 

ষনভ পায়ণয জন্য ইউষষবষ াই/ ষপটিিং ক্র 
দট 

১৪৪ ৪৮ ৪৮ 

১০০ 

৫- ষকউয়ক ষফদুেৎ চাষরত এরএরষয ভূগবপস্থ দচনারা 

ষনভ পায়ণয জন্য ইউষষবষ াই/ ষপটিিং ক্র 

দট ৪ ২ ২ 
১০০ 

২- ষকউয়ক পুযাতন গবীয নরকূয়য ষফদ্যভান ষষ 

াইয়য দচনারা ভূগবপস্থ ইউষষবষ দচনারা রুান্তয়যয 

জন্য ইউষষবষ াই ও ষপটিিং ক্র 

দট 

১১০ ৪০ ৪০ 

১০০ 



আভদাষন কাম পক্রভ অব্যাত আয়ছ। ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ’য ভাধ্যয়ভ টিএষ ২.৩৬ রয দভ.টন, এভওষ ৪.০৬ রয 

দভ.টন ও ষডএষ ৫.৫১ রয দভ.টন, ফ পয়ভাট ১১.৯৩ রয দভ.টন ায আভদাষন কযা য়য়ছ। উি ভয় টিএষ ২.৬১ রয 

দভ.টন, এভওষ ৩.৩২ রয দভ.টন ও ষডএষ ৬.২৭ রয দভ.টন, ফ পয়ভাট ১২.২১ রয দভ.টন ায কৃলক ম পায় ষফতযণ কযা 

য়য়ছ। ষফএষডষ’য ২১টি ায অঞ্চয়রয ৪৭টি ষফক্র দকন্দ্র য়ত কৃষল ভন্ত্রণারয়য ফযাদ্দ দভাতায়ফক াযা দদব্যাী ষফএষডষ 

ষনফষন্ধত ায ষডরায়যয ভাধ্যয়ভ ায ষফক্র/ ষফতযণ কাম পক্রভ ষযচারনা কযা য়ে। 

াযণী ১. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ায আভদাষন ও ষফতযণ: (রয দভ.টন)  

ায়যয নাভ ২০১৯-২০ 

আভদাষন ষফতযণ 

টিএষ ২.৩৬ ২.৬১ 

এভওষ ৪.০৬ ৩.৩২ 

ষডএষ ৫.৫১ ৬.২৭ 

দভাট ১১.৯৩ ১২.২১ 

 

াযণী ২. ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ষফএষডষ’য নন-নাইয়রায়জনা ায়যয ষডরায ও কৃলক ম পায় বর্তপষকমূে ষনম্নরু: 

ায়যয নাভ ষডরায ম পা (টাকা/দকষজ) কৃলক ম পা (টাকা/দকষজ) 

টিএষ ২০.০০ ২২.০০ 

এভওষ ১৩.০০ ১৫.০০ 

ষডএষ ১৪.০০ ১৬.০০ 

 

াযণী ৩. ষফএষডষ’য ষনফষন্ধত ায ষডরায়যয িংখ্যা: 

ক্রষভক নিং ষডরায ষডরায িংখ্যা 

১. ষফএষডষ ৪,৭৭৬ 

২. ষফষআইষ ১,৭০৭ 

দভাট ৬,৪৮৩ 

 

 

 

 

 

 

 

১. র্ফএর্ডর্’য র্ফদ্যভান ায গুদাভমূবয  যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ, পুনফ িান এফাং নতুন গুদাভ র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ ায ব্যফস্থানা কাম িক্রভ  

     মজাযদাযকযণ প্রকল্প (২য় ম িায়)  

১.১ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 গুদাভ ষনভ পায়ণয ভাধ্যয়ভ  ষফএষডষ’য ায ব্যফস্থানা ষফবায়গয নন-নাইয়রায়জনা ায িংযযণ যভতা ফতপভান 

ম পায়য দচয় ৫০% বৃষিয ভাধ্যয়ভ ায ব্যফস্থানা কাম পক্রভ দজাযদাযকযণ; 

 সুষ্ঠুবায়ফ ও ভভত প্রাষন্তক কৃলয়কয দদায দগাড়া ায যফযা ষনষিত কযা; 

 গুদাভ, অষপ যযণায়ফযণ ও প্রয়াজনী যঞ্জাভাষদ যফযায়য ভাধ্যয়ভ ায ব্যফস্থানা ষফবায়গয যভতা বৃষি কযা ।  

১.২ প্রকল্প এরাকা: ৮টি র্ফবাগ, ৫৯টি মজরা, ১২৮টি উবজরা ও ৮টি র্টি কব িাবযন। 

র্ফ

বা

গ 

মজ

রা 

র্টি কব িাবযন/দ যবা/উবজরা 

ফ

র্য

া

র 

ফষয

ার 

ফষযার ষটি কয় পায়যন, ফায়কযগঞ্জ 

ফয

গুনা 

ফযগুনা দয, দফতাগী 

দবা

রা 

দবারা দয  

ঝার নরষছটি 



কা

ঠি 

চ

ট্ট

িা

ভ 

চট্ট

িাভ 

চট্টিাভ ষটি কয় পায়যন, চেনাই, ফাশঁখারী  

কে

ফা

জায 

কেফাজায দয 

ফাে

যফা

ন 

ফােযফান দয 

ব্রাহ্ম

ণফা

ষড়

া 

ব্রাহ্মণফাষড়া দয, কফা, যাইর, নাষযনগয  

চাঁদ

পুয 

পষযদগঞ্জ, কচুা 

কুষভ

ো 

কুষভো দয, দাউদকাষে, চাষেনা, রাকাভ, দদষফিায, মুযাদনগয 

দপ

নী 

দপনী দয, যশুযাভ 

দনা

া

খা

রী 

দনাাখারী দয, দকাম্পানীগঞ্জ 

যা

ঙ্গা

ভাটি 

যাঙ্গাভাটি দয, রিংগদু , কাউখারী 

খাগ

ড়াছ

ষড় 

ানছষড়, যাভগড় 

ঢা

কা 

ঢা

কা 

ঢাকা দষযণ ষটি কয় পায়যন          

পষয

দপু

য 

পষযদপুয দয 

গা

জীপু

য 

কারীগঞ্জ 

দগা

ার

গঞ্জ 

মুকসুদপুয 

ষক

দা

যগ

ঞ্জ 

ষকয়াযগঞ্জ দয, ববযফ, দায়নপুয, কষযভগঞ্জ, কটিাদী, কুষরাযচয, ষনকরী, ফাষজতপুয, 

অষ্টিাভ  

যী

ত

পুয 

যীতপুয দয 

ভা

ষনক

গঞ্জ 

ভাষনকগঞ্জ দয 

মুষন্প

গঞ্জ 

মুষন্পগঞ্জ দয 

নাযা আড়াইাজায 



ণ

গঞ্জ 

নয

ষিং

দী 

নযষিংদী দয 

যাজ

ফা

ড়ী 

যাজফাড়ী দয 

টা

ঙ্গা

ইর 

টাঙ্গাইর দয, ভদৄপুয, কাষরাতী, নাগযপুয,ষভজপাপুয 

ভ



ভ

ন

ষিং

 

 

ভ

ভন

ষিং

  

ভভনষিং ষটি কয় পায়যন 

দনে

দকা

ণা 

দনেয়কাণা দয, আটাড়া, ভদন , খাষরাজুযী, দুগ পাপুয, দভানগঞ্জ 

দয

পুয 

নাষরতাফাড়ী, ষঝনাইগাতী, শ্রীফযদী 

জা

ভার

পুয 

জাভারপুয দয, দদওানগঞ্জ, ইরাভপুয, ভাদাযগঞ্জ, ষযলাফাড়ী, দভরাে 

খু

র

না 

খুর

না 

খুরনা ষটি কয় পায়যন, ফুরতরা 

ফা

দগয

াট 

ফায়গযাট দয, দভায়ড়রগঞ্জ  

চুা

ডা

ঙ্গা 

চুাডাঙ্গা দয, জীফননগয 

ম

দা

য 

ময়ায দয, ষঝকযগাছা 

ষঝ

নাই

দ 

দকাটচাঁদপুয 

কুষষ্ট

া 

কুষষ্টা দয, ষভযপুয, দখাকা, দবড়াভাযা, কুভাযখারী 

ভাগু

যা 

ভাগুযা দয 

দভ

দয

পুয 

দভয়যপুয দয, গািংনী 

নড়া

ইর 

নড়াইর দয  

াত

যী

যা 

াতযীযা দয, আাশুষন 

যা

জ

া

ী 

যাজ

া

ী 

যাজাী ষটি কয় পায়যন          

ফগু

ড়া 

ফগুড়া দয, গাফতরী, ষফগঞ্জ, দৄনট,আদভষদষঘ 



জ

পুয

াট 

দযতরার 

চাঁা

ইন

ফাফ

গঞ্জ 

দগাভস্তাপুয 

নও

গাঁ  

নওগাঁ দয, আোই, ফদরগাছী, ষনাভতপুয, ভায়দফপুয 

না

দটা

য 

নায়টায দয 

াফ

না  

াফনা দয, আটঘষযা, চাটয়ভায, ঈশ্বযদী 

ষ

যাজ

গঞ্জ 

ষযাজগঞ্জ দয, উোাড়া, যাগঞ্জ, কাভাযখে 

যিং

পু

য 

যিং

পুয 

যিংপুয ষটি কয় পায়যন, কাউষনা, ফদযগঞ্জ         

ষদ

নাজ

পুয 

ষদনাজপুয দয, ষফযাভপুয, ফীযগঞ্জ, াষকভপুয, দফাচাগঞ্জ, দঘাড়াঘাট, াফ পতীপুয 

গাই

ফা

ন্ধা 

গাইফান্ধা দয 

রার

ভষন

যা

ট 

রারভষনযাট দয 

নীর

পা

ভা

যী 

বদপুয 

ঞ্চ

গড় 

ঞ্চগড় দয 

ঠাকু

যগাঁ

ও 

ঠাকুযগাঁও দয 

ষ

দর

ট 

ষ

দরট 

ষয়রট ষটি কয় পায়যন, দগারাগঞ্জ, দপঞ্চুগঞ্জ 

ষফ

গঞ্জ 

ষফগঞ্জ দয, আজষভযীগঞ্জ 

দভ 

রবী

ফা

জায 

কুরাউড়া 

সুনা

ভগ

ঞ্জ 

সুনাভগঞ্জ দয  

 

১.৩ প্রকবল্পয মভয়াদকার : জুরাই ২০১৯ বত জুন ২০২৪  
১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩১১০০.০০  রক্ষ্ টাকা  
১.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ : ১১০০.০০  রক্ষ্ টাকা  
১.৬ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয অফমুি : ১১০০.০০ রক্ষ্  টাকা  



১.৭ ২০১৯-২০  অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১০৮৭.৪৫  রক্ষ্ টাকা  
১.৮ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয মব ত অগ্রগর্ত : ১০০%  
১.৯ ২০১৯-২০ অথ ব ফিহয ফাস্তফাবয়ত প্রধান প্রধান কাম বক্রহভয রক্ষযভাত্রা ও অ বন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যা-৫ 

৪. অথ পান 

 

ষফএষডষ ২০১৯-২০ অথ প ফছয়য ফাষল পক উন্নন কভ পসূষচয (এষডষ) আওতা ২৬টি প্রকি ও ২৫টি কভ পসূষচ ফাস্তফান কয়যয়ছ। ২৬টি 

প্রকয়িয ভয়ধ্য ৮টি প্রকি পর াফ -দক্টয এফিং ১৮টি প্রকি দচ াফ -দক্টয়যয আওতাধীন । ২৫টি কভ পসূষচয ভয়ধ্য ৮টি পর 

াফ- দক্টয এফিং ১৭টি দচ-াফ দক্টয়যয আওতাধীন।  

াযণী ১.১: যাজস্ব ফায়জয়টয আওতা ২৫টি কভ পসূষচয দভাট ফযাদ্দ (রয টাকা) 

াফ-দক্টয: 

িংখ্যা 

ষজওষফ ষনজস্ব ষএ দভাট 

পর: ৮টি ১৩১০৪.৯২ ৩৪৬৭৩.৩৫ -- ৪৭৭৭৮.২৭ 

দচ: ১৭টি ৪২২৮.৯১ -- -- ৪২২৮.৯১ 

দভাট: ২৫টি ১৭৩৩৩.৮৩ ৩৪৬৭৩.৩৫ -- ৫২০০৭.১৮ 

াযণী ১.২: যাজস্ব ফায়জয়টয আওতা ২৫টি কভ পসূষচয দভাট ব্য (রয টাকা) 

াফ-দক্টয: ষজওষফ ষনজস্ব ষএ দভাট 

কাম িক্রবভয নাভ একক 
র্ডর্র্ 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ তকযা অগ্রগর্ত  

(%) রক্ষ্যভাত্রা অগ্রগর্ত 

অষপ বফন যযণায়ফযণ িংখ্যা ১১০ ১১ ১১ ১০০ 

ষফদ্যভান গুদাভ যযণায়ফযণ িংখ্যা ১৩২ ০৭ ০৭ ১০০ 

আনায দড/গ্যায়যজ/দরাষডিং আনয়রাষডিং দড িংখ্যা ১০০ ০১ ০১ ১০০ 

আযষষ ড়ক ফ.ষভ. ২৫০০০ ২৩৫৬ ২৩৫৬ ১০০ 

ীভানা প্রাচীয যা.ষভ. ১৬৫৭০ ৪৫০ ৪৫০ ১০০ 

 ভূষভ উন্নন ঘ.ষভ. ১২৫০০০ ৮০০০ ৮০০০ ১০০ 

ষকআ িংখ্যা ০৫ ০৫ ০৫ ১০০ 

ব্যাগ দরাই দভষন িংখ্যা ৫০ ৫০ ৫০ ১০০ 

ওজন ভাক মন্ত্র িংখ্যা ৫০ ৫০ ৫০ ১০০ 

দভাটয াইয়কর িংখ্যা ১০ ১০ ১০ ১০০ 

পয়টাকষায িংখ্যা ২১ ২১ ২১ ১০০ 

পকপ ষরপট িংখ্যা ০৫ ০৫ ০৫ ১০০ 

দডস্কট কষম্পউটায িংখ্যা ৪৫ ৪৫ ৪৫ ১০০ 



িংখ্যা 

পর: ৮টি ১৩১০৪.৯২ ২৭৬৮৯.৮৭ -- ৪০৭৯৪.৭৯ 

দচ: ১৭টি ৪২০৬.৫২ -- -- ৪২০৬.৫২ 

দভাট: ২৫টি ১৭৩১১.৪৪ ২৭৬৮৯.৮৭  ৪৫০০১.৩১ 

াযণী ১.৩: এষডষভুি ২৬টি প্রকয়িয দভাট ফযাদ্দ (রয টাকা) 

াফ-দক্টয: 

িংখ্যা 

ষজওষফ ষনজস্ব ষএ দভাট 

পর: ৮টি ১৫৩৪৪.০০ -- -- ১৫৩৪৪.০০ 

দচ: ১৮টি ৩৯৪৮৫.০০ -- ৫৫৭৩.০০ ৪৫০৫৮.০০ 

দভাট: ২৬টি ৫৪৮২৯.০০  ৫৫৭৩.০০ ৬০৪০২.০০ 

 

াযণী ১.৪: এষডষভুি ২৬টি প্রকয়িয দভাট ব্য (রয টাকা) 

াফ-দক্টয: 

িংখ্যা 

ষজওষফ ষনজস্ব ষএ দভাট 

পর: ৮টি ১৫২৩২.৫৪ -- -- ১৫২৩২.৫৪ 

দচ: ১৮টি ৩৯২৩৬.০৪ -- ৫৪৯৮.৯০ ৪৪৭৩৪.৯৪ 

দভাট: ২৬টি ৫৪৪৬৮.৫৮  ৫৪৯৮.৯০ ৫৯৯৬৭.৪৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ষযষষ্ট-ক 

 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য পর াফ-দক্টয়যয কাম পক্রভমূয়য ফযাদ্দ (রয টাকা) 

ক্র. 

নিং 

কাম পক্রয়ভয নাভ ষজওষফ ষনজস্ব দভাট 

১ ফীজ ফধ পন খাভায়যয 

ভাধ্যয়ভ উন্নতভায়নয 

দানাস্য ফীজ উৎাদন 

কাম পক্রভ 

 

১৭৫০.০০ ৫৩০০.০০ ৭০৫০.০০ 

২ চুষিফি চাষলয়দয ভাধ্যয়ভ 

উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ 

উৎাদন কাম পক্রভ 

 

৬৫০.০০ ৪৫০.০০ ১১০০.০০ 

৩ উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ 

িংি, প্রষক্রাজাতকযণ 

ও ষফতযণ কাম পক্রভ 

 

৮২৫০.০০ ২৪১১৩.০০ ৩২৩৬৩.০০ 



৪ াটফীজ উৎাদন কাম পক্রভ 

 

৫০০.০০ ২১৯২.৫০ ২৬৯২.৫০ 

৫ ফীয়জয আৎকারীন ভজুদ 

ও তায ব্যফস্থানা 

কাম পক্রভ 

 

৮০০.০০ ২১০৭.৮৫ ২৯০৭.৮৫ 

৬ জাতী ফষজ ফীজ 

উৎাদন কাম পক্রভ 

 

৫৫০.০০ ২৭০.০০ ৮২০.০০ 

৭ এয়িা-াষব প দন্টায 

কাম পক্রভ 

 

৫০০.০০ ২৪০.০০ ৭৪০.০০ 

৮ ষবয়তনাভী খায়টা ষাভ 

িীন ও ষাভ ব্লু জায়তয 

নাষযয়কয়রয ভাতৃফাগান 

স্থান কভ পসূষচ 

১০৪.৯২ - ১০৪.৯২ 

দভাট= ১৩১০৪.৯২ ৩৪৬৭৩.৩৫ ৪৭৭৭৮.২৭ 

 

২০১৯-২০অথ প ফছয়য পর াফ-দক্টয়যয কাম পক্রভমূয়য ব্য (রয টাকা) 

ক্র. 

নিং 

কাম পক্রয়ভয নাভ ষজওষফ ষনজস্ব দভাট 

১ ফীজ ফধ পন খাভায়যয ভাধ্যয়ভ 

উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ 

উৎাদন কাম পক্রভ 

 

১৭৫০.০০ ৪৫০০.০০ ৬২৫০.০০ 

২ চুষিফি চাষলয়দয ভাধ্যয়ভ 

উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ 

উৎাদন কাম পক্রভ 

 

৬৫০.০০ ৩১৬.৭৫ ৯৬৬.৭৫ 

৩ উন্নতভায়নয দানাস্য ফীজ 

িংি, প্রষক্রাজাতকযণ ও 

ষফতযণ কাম পক্রভ 

 

৮২৫০.০০ ১৮৫৪৩.৮৫ ২৬৭৯৩.৮৫ 

৪ াটফীজ উৎাদন কাম পক্রভ 

 

৫০০.০০ ১৮৫০.০৩ ২৩৫০.০৩ 

৫ ফীয়জয আৎকারীন ভজুদ 

ও তায ব্যফস্থানা কাম পক্রভ 

 

৮০০.০০ ২০২১.৭৬ ২৮২১.৭৬ 

৬ জাতী ফষজ ফীজ 

উৎাদন কাম পক্রভ 

 

৫৫০.০০ ২৭০.০০ ৮২০.০০ 

৭ এয়িা-াষব প দন্টায 

কাম পক্রভ 

 

৫০০.০০ ১৮৭.৪৮ ৬৮৭.৪৮ 

৮ ষবয়তনাভী খায়টা ষাভ 

িীন ও ষাভ ব্লু জায়তয 

নাষযয়কয়রয ভাতৃফাগান 

স্থান কভ পসূষচ 

১০৪.৯২ - ১০৪.৯২ 

দভাট= ১৩১০৪.৯২ ২৭৬৮৯.৮৭ ৪০৭৯৪.৭৯ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ষযষষ্ট-খ 

 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য পর াফ-দক্টয়যয প্রকিমূয়য ফযাদ্দ (রয টাকা) 

ক্র. 

নিং 

প্রকয়িয নাভ ষজওষফ ষনজস্ব দভাট 

১ ডার ও বতরফীজ উৎাদয়নয 

ভাধ্যয়ভ দটকই পুষষ্ট ষনযাত্তা 

দজাযদাযকযণ প্রকি 

২৯৮৯.০০ - ২৯৮৯.০০ 

২ ধান, গভ ও ভূট্টায উন্নততয ফীজ 

উৎাদন ও উন্নন প্রকি 

৪৫১৭.০০ - ৪৫১৭.০০ 

৩ র্ফএর্ডর্’য উদ্যান উন্নয়ন র্ফবাবগয 

ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ উদ্যান 

জাতীয় পর যফযা ও পুর্ি 

র্নযাত্তা উন্নয়ন প্রকল্প 

২৫৯০.০০ - ২৫৯০.০০ 

৪ ষফএষডষ’য ষফদ্যভান ফীজ 

উৎাদন, প্রষক্রাজাতকযণ ও 

ষফতযণ ব্যফস্থাষদয আদৄষনকীকযণ 

ও উন্নন প্রকি 

৪৭.০০ - ৪৭.০০ 

৫ র্ফএর্ডর্’য ফর্জ ফীজ র্ফবাবগয 

ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ াইর্িড 

ফর্জ ফীজ উৎাদন, 

প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, াংযক্ষ্ণ ও র্ফতযণ 

কাম িক্রভ র্িারীকযণ প্রকল্প 

১০২৫.০০ - ১০২৫.০০ 

৬ প্রাকৃষতক দূয়ম পায়গ যষতিস্ত চাঁদপুয 

ফীজ আলু উৎাদন দজায়নয 

চুষিফি চালী পুনফ পান এফিং ফীজ 

আলু িংি ও প্রষক্রাজাতকযয়ণয 

সুয়মাগ সুষফধা বৃষিকযণ প্রকি 

৫৭৬.০০ - ৫৭৬.০০ 

৭ ভানম্পন্ন ফীজআলু উৎাদন ও 

িংযযণ এফিং কৃলক ম পায় 

ষফতযণ দজাযদাযকযণ প্রকি 

২৫০০.০০ - ২৫০০.০০ 

৮ বফএবিব’য বফদ্যভান ায 

গুদাভমূহয যক্ষণাহফক্ষণ , 

পুনফ বান এফং নতুন গুদাভ 

বনভ বাহণয ভাধ্যহভ ায   ব্যফস্থানা 

কাম বক্রভ জ াযদাযকযণ প্রকল্প (২য় 

ম বায়) 

১১০০.০০ - ১১০০.০০ 

দভাট= ১৫৩৪৪.০০ - ১৫৩৪৪.০০ 

 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য পর াফ-দক্টয়যয প্রকিমূয়য ব্য (রয টাকা) 

ক্র

.

 

নিং 

প্রকয়িয নাভ ষজ

ও

ষফ 

ষন

জ

স্ব 

দভা

ট 

১ ডার ও বতরফীজ উৎাদয়নয ভাধ্যয়ভ দটকই পুষষ্ট ষনযাত্তা 

দজাযদাযকযণ প্রকি 

২

৯

৪

- ২৯

৪৭.

৯৪ 



৭

.

৯

৪ 

২ ধান, গভ ও ভূট্টায উন্নততয ফীজ উৎাদন ও উন্নন প্রকি  ৪

৪

৭

৫

.

১

৮ 

- ৪৪৭

৫.১

৮ 

৩ র্ফএর্ডর্’য উদ্যান উন্নয়ন র্ফবাবগয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ উদ্যান জাতীয় 

পর যফযা ও পুর্ি র্নযাত্তা উন্নয়ন প্রকল্প 

২

৫

৮

২

.

২

৫ 

- ২৫

৮২.

২৫ 

৪ ষফএষডষ’য ষফদ্যভান ফীজ উৎাদন , প্রষক্রাজাতকযণ ও ষফতযণ 

ব্যফস্থাষদয আদৄষনকীকযণ ও উন্নন প্রকি 

৪

৬

.

৭

০ 

- ৪৬.

৭০ 

৫ র্ফএর্ডর্’য ফর্জ ফীজ র্ফবাবগয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ াইর্িড ফর্জ 

ফীজ উৎাদন, প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, াংযক্ষ্ণ ও র্ফতযণ কাম িক্রভ 

র্িারীকযণ প্রকল্প 

১

০

১

৭

.

৪

৭ 

- ১০১

৭.৪

৭ 

৬ প্রাকৃষতক দূয়ম পায়গ যষতিস্ত চাঁদপুয ফীজ আলু উৎাদন দজায়নয 

চুষিফি চালী পুনফ পান এফিং ফীজ আলু িংি ও প্রষক্রাজাতকযয়ণয 

সুয়মাগ সুষফধা বৃষিকযণ প্রকি 

৫

৭

৬

.

০

০ 

- ৫৭

৬.০

০ 

৭ ভানম্পন্ন ফীজআলু উৎাদন ও িংযযণ এফিং কৃলক ম পায় ষফতযণ 

দজাযদাযকযণ প্রকি 

২

৪

৯

৯

.

৫

৫ 

- ২৪

৯৯.

৫৫ 

৮ বফএবিব’য বফদ্যভান ায গুদাভমূহয যক্ষণাহফক্ষণ , পুনফ বান এফং 

নতুন গুদাভ বনভ বাহণয ভাধ্যহভ ায   ব্যফস্থানা কাম বক্রভ জ াযদাযকযণ 

প্রকল্প (২য় ম বায়) 

১

০

৮

৭

.

৪

৫ 

- ১০

৮৭.

৪৫ 

দভাট= ১

৫

২

৩

- ১৫২

৩২.

৫৪ 



২

.

৫

৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ষযষষ্ট-গ 

 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য দচ াফ-দক্টয়যয কভ পসূষচমূয়য ফযাদ্দ ও ব্য (রয টাকা) 

ক্র. 

নিং 

কভ পসূষচয নাভ ফযাদ্দ ব্য 

১ দনাাখারী দজরায সূফণ পচয উয়জরা জরাফিতা 

দূযীকযণ ও ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ 

৩১০.৭০ ৩১০.৬৯ 

২ ব্রাহ্মণফাষড়া দজরায ষফজনগয ও ব্রাহ্মণফাষড়া দয 

উয়জরা ভূ-ষযস্থ াষন ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ ও 

দচ দযতা বৃষিকযণ কভ পসূষচ 

৪৭.০০ ৪৬.৪৬ 

৩ দযপুয দজরায নাষরতাফাড়ী উয়জরা দচোখারীয়ত 

ষনষভ পত যাফায ডোয়ভয তীয িংযযণ ও াষনয ধাযণ 

যভতা বৃষিয রয়যে গবীযতা বৃষি কভ পসূষচ 

২৫২.৫০ ২৫২.৫০ 

৪ দনেয়কাণা দজরায করভাকাো উয়জরা াওয়য 

ক্ষুদ্রয়চ উন্নন ও কৃলকয়দয ষনযাদ ও দ্রুত পর 

ষযফন সুষফধা প্রদান কভ পসূষচ 

১০৬.০০ ১০৬.০০ 

৫ চট্টিাভ দজরায যাউজান উয়জরা জরাফিতা দূযীকযণ 

ও ম্পুযক দচ উন্নন কভ পসূষচ 

৩৯৫.০০ ৩৯০.২২ 

৬ ফােযফান দজরা দ যষিচাষরত ায়ম্পয াায়ে 

ভূষযস্থ াষন ব্যফায কয়য পর ও ফষজ ফাগায়ন দচ 

ম্প্রাযণ কভ পসূষচ 

৩৭৭.৩৪ ৩৭৭.১৪ 

৭ নফানয়মাগ্য জ্বারানী ব্যফায কয়য খাগড়াছষড় াাড়ী 

এরাকা ভূষযস্থ াষনয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন 

কভ পসূষচ 

৩৩৯.৫২ ৩৩৬.৭৯ 

৮ কুষড়িাভ মজরায দয, উর্রপুয ও র্েরভাযী উবজরায 

েযাঞ্চবর মাবট িফর মে র্ফতযণ ব্যফস্থা র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ মে 

এরাকা ম্প্রাযণ কভ িসূর্ে 

৩২৫.৪০ ৩২৫.৪০ 

৯ ময়ায দজরায ষঝকযগাছা উয়জরা ফুর এফিং ফষজ 

উৎাদন ম্প্রাযয়ণ ষি ইষযয়গন কভ পসূষচ 

২৪৭.০০ ২৩৬.২৬ 

১০ ফষযার দজরায ফাবুগঞ্জ উয়জরায ফীযয়েষ্ঠ ভষউষদ্দন 

জাাঙ্গীয ইউষনন ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ 

২৩৮.৫৭ ২৩৬.৭০ 

১১ টুাখারী দজরায ফাউপর উয়জরা ভূষযস্থ াষনয 

াায়ে পর উৎাদন বৃষি কভ পসূষচ 

২৭০.৫০ ২৬৯.৩৮ 

১২ াম্প্রষতক ফন্যা (আগস্ট-২০১৭) ষদনাজপুয দজরা 

যষতিস্থ দরা-ষরপট াম্প (এরএরষ) ও গবীয নরকূ 

পুনফ পান কভ পসূষচ 

২১১.৫০ ২১১.৫০ 



১৩ মুষন্পগঞ্জ দজরা ভূ-ষযস্থ াষন ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ 

ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ 

২৮১.৯৬ ২৮১.৯২ 

১৪ দগাারগঞ্জ দজরায দগাারগঞ্জ দয উয়জরা 

দচকায়জ ভূষযস্থ াষনয ব্যফায বৃষি কভ পসূষচ 

৪১৩.৫০ ৪১৩.৪৪ 

১৫ দগাারগঞ্জ দজরায কাষানী ও মুকসুদপুয উয়জরায 

জরাফিতা দূযীকযণ এফিং দচ এরাকা ম্প্রাযণ 

কভ পসূষচ 

৩৫৬.৫০ ৩৫৬.৪৭ 

১৬ দনাাখারী দজরায কষফযাট ও দকাম্পানীগঞ্জ উয়জরা 

জরাফিতা দূযীকযণ ও ম্পূযক দয়চয ভাধ্যয়ভ পর 

উৎাদন বৃষি কভ পসূষচ 

২১.০০ ২০.৯৯ 

১৭ খুরনা দজরায ডাকাষতা ষফর জরাফিতা ষনযন ও 

ক্ষুদ্রয়চ উন্নন কভ পসূষচ 

৩৪.৯২ ৩৪.৬৬ 

দভাট= ৪২২৮.৯১ ৪২০৬.৫২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ষযষষ্ট-ঘ 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য দচ াফ-দক্টয়যয প্রকিমূয়য ফযাদ্দ (রয টাকা) 

ক্র

. 

নিং 

প্রকয়িয নাভ ষজওষফ ষনজ

স্ব 

ষএ দভাট 

১. ক্ষুদ্রবে উন্নয়বন 

জর্য ও র্যফীক্ষ্ণ 

র্ডর্জটারাইবজনক

যণ-৪থ ি ম িায় (১ভ 

াংবার্ধত) প্রকল্প 

১৫২৫.০

০ 

- - ১৫২৫.০

০ 

২. দনাাখারী, দপনী 

ও রক্ষ্মীপুয 

দজরা ক্ষুদ্রয়চ 

উন্নন প্রকি 

৩৪৫৫.০

০ 

- - ৩৪৫৫.০

০ 

৩

. 

বৃত্তয ফগুড়া ও 

ষদনাজপুয দজরা 

ক্ষুদ্রয়চ উন্নন 

প্রকি 

২৯৫৪.০

০ 

- - ২৯৫৪.০

০ 

৪. রারভর্নযাট 

মজরায াতীফান্ধা 

উবজরায 

ার্নয়াজান 

ইউর্নয়বন ভূর্যস্থ 

১০২০.০

০ 

- - ১০২০.০

০ 



ার্ন র্নব িয মে 

ম্প্রাযবণয ভবডর 

স্থাবনয রবক্ষ্য 

াইরট প্রকল্প 

৫. দ যষি 

ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ 

ক্ষুদ্রয়চ উন্নন 

প্রকি 

১৩১৬.০

০ 

- - ১৩১৬.০

০ 

৬

. 

বৃত্তয খুরনা ও 

মবায মজরা 

ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন 

প্রকল্প 

৩৫০০.০

০ 

- - ৩৫০০.০

০ 

৭. স্মরবাল্ডায 

এর্গ্রকারোযার 

কর্ম্পটিটিববন 

প্রবজক্ট 

২৪৬৭.০

০ 

- ৫৫৭৩.

০০ 

৮০৪০.০

০ 

৮

. 

াফনা-নাবটায-

র্যাজগঞ্জ মজরায় 

ভূর্যস্থ ার্নয 

ভাধ্যবভ মে উন্নয়ন 

প্রকল্প 

১৫০০.০

০ 

- - ১৫০০.০

০ 

৯. ফর্যার র্ফবাগ 

ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন 

প্রকল্প   

১৫২১.০০ - - ১৫২১.০

০ 

১

০. 

ডাফর র্রপটিাং এয 

ভাধ্যবভ ভূ-র্যস্থ 

ার্নয াাবে মে 

ম্প্রাযণ প্রকল্প (৩য় 

ম িায়) 

৩৩০০.০

০ 

- - ৩৩০০.০

০ 

১

১. 

আশুগঞ্জ-রা 

এবগ্রা ইর্যবগন 

প্রকল্প-৫ভ ম িায় 

(১ভ াংবার্ধত) 

৩৪৫.০০ - - ৩৪৫.০০ 

১

২. 

কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধয 

রবক্ষ্য ভূর্যস্থ ার্ন 

ব্যফাবযয জন্য যাফায 

ডযাভ র্নভ িাণ প্রকল্প 

২১৫০.০

০ 

- - ২১৫০.০

০ 

১

৩

. 

ভভনষিং 

ষফবাগ এফিং ঢাকা 

ষফবায়গয টাঙ্গাইর 

ও ষকয়াযগঞ্জ 

দজরা ক্ষুদ্রয়চ 

উন্নন প্রকি 

৩৫০০.০

০ 

- - ৩৫০০.০

০ 

১

৪. 

যিংপুয অঞ্চয়র 

ভূষযস্থ াষন 

িংযযয়ণয 

ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ 

উন্নন ও দচ 

দযতা বৃষিকযণ 

প্রকি 

৩৫০০.০

০ 

- - ৩৫০০.০

০ 

১

৫. 

ফাাংরাবদ কৃর্ল 

উন্নয়ন কব িাবযন 

(র্ফএর্ডর্)’য 

অর্প বফন এফাং 

অফকাঠাবভামূ 

াংস্কায, 

আধুর্নকীকযণ ও 

র্নভ িাণ প্রকল্প 

৩৬৪৭.০

০ 

- - ৩৬৪৭.০

০ 



১

৬

. 

বৃত্তয ঢাকা মজরা 

ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন 

প্রকল্প 

১৭৬০.০

০ 

- - ১৭৬০.০

০ 

১

৭. 

কুষভো-চাঁদপুয-

ব্রাহ্মণফাষড়া 

দজরা দচ এরাকা 

উন্নন প্রকি 

৯৪২.০০ - - ৯৪২.০০ 

১

৮

. 

বৃত্তয পষযদপুয 

দচ এরাকা 

উন্নন প্রকি 

১০৮৩.০

০ 

- - ১০৮৩.০

০ 

দভাট= ৩৯৪৮৫.

০০ 

- ৫৫৭৩.

০০ 

৪৫০৫৮.

০০ 

 

২০১৯-২০ অথ প ফছয়য দচ াফ-দক্টয়যয প্রকিমূয়য ব্য (রয টাকা) 

ক্র

.

 

নিং 

প্রকয়িয নাভ ষজ

ও

ষফ 

ষন

জ

স্ব 

ষ

এ 

দভা

ট 

১

. 

ক্ষুদ্রবে উন্নয়বন জর্য ও র্যফীক্ষ্ণ র্ডর্জটারাইবজনকযণ-৪থ ি ম িায় 

(১ভ াংবার্ধত) প্রকল্প 

১৫

২২

.০

৩ 

- - ১

৫

২

২

.

০

৩ 

২

. 

দনাাখারী, দপনী ও রক্ষ্মীপুয দজরা ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি ৩৪

৫৫

.০

০ 

- - ৩

৪

৫

৫

.

০

০ 

৩

. 

বৃত্তয ফগুড়া ও ষদনাজপুয দজরা ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি ২৯

৩

০.

০০ 

- - ২

৯

৩

০

.

০

০ 

৪

. 

রারভর্নযাট মজরায াতীফান্ধা উবজরায ার্নয়াজান ইউর্নয়বন 

ভূর্যস্থ ার্ন র্নব িয মে ম্প্রাযবণয ভবডর স্থাবনয রবক্ষ্য াইরট 

প্রকল্প 

১০

১৯

.০

০ 

- - ১

০

১

৯

.

০

০ 

৫

. 

দ যষি ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি ১২

৪৮

.০

০ 

- - ১

২

৪

৮

.

০

০ 

৬ বৃত্তয খুরনা ও মবায মজরা ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪ - - ৩



. ৩

৯.

০০ 

৪

৩

৯

.

০

০ 

৭

. 

স্মরবাল্ডায এর্গ্রকারোযার কর্ম্পটিটিববন প্রবজক্ট ২৪

৩

৬.

৫

৮ 

- ৫

৪

৯

৮

.

৯

০ 

৭

৯

৩

৫

.

৪

৮ 

৮

. 

াফনা-নাবটায-র্যাজগঞ্জ মজরায় ভূর্যস্থ ার্নয ভাধ্যবভ মে উন্নয়ন 

প্রকল্প 

১৫

০০

.০

০ 

- - ১

৫

০

০

.

০

০ 

৯

. 

ফর্যার র্ফবাগ ক্ষুদ্রবে উন্নয়ন প্রকল্প   ১৫

১৮

.০

০ 

- - ১

৫

১

৮

.

০

০ 

১

০

. 

ডাফর র্রপটিাং এয ভাধ্যবভ ভূ-র্যস্থ ার্নয াাবে মে ম্প্রাযণ প্রকল্প 

(৩য় ম িায়) 

৩

২৯

৫.

০০ 

- - ৩

২

৯

৫

.

০

০ 

১

১

. 

আশুগঞ্জ-রা এবগ্রা ইর্যবগন প্রকল্প-৫ভ ম িায় (১ভ াংবার্ধত) ৩৪

৫.

০০ 

- - ৩

৪

৫

.

০

০ 

১

২

. 

কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধয রবক্ষ্য ভূর্যস্থ ার্ন ব্যফাবযয জন্য যাফায ডযাভ র্নভ িাণ 

প্রকল্প 

২১

৪০

.১

৩ 

- - ২

১

৪

০

.

১

৩ 

১

৩

. 

ভভনষিং ষফবাগ এফিং ঢাকা ষফবায়গয টাঙ্গাইর ও ষকয়াযগঞ্জ 

দজরা ক্ষুদ্রয়চ উন্নন প্রকি 

৩৪

৯৭

.২
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যিংপুয অঞ্চয়র ভূষযস্থ াষন িংযযয়ণয ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্রয়চ উন্নন 

ও দচ দযতা বৃষিকযণ প্রকি 
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ফাাংরাবদ কৃর্ল উন্নয়ন কব িাবযন (র্ফএর্ডর্)’য অর্প বফন এফাং 

অফকাঠাবভামূ াংস্কায, আধুর্নকীকযণ ও র্নভ িাণ প্রকল্প 
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