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মুখবন্ধ 

জ্বালানী ও খাদ্য ননরাপত্তা নননিত করণে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রোলণয়র পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় নবভাণের 

প্রশাসননক ননয়ন্ত্রণে পল্লী উন্নয়ন একাণেমী, বগুড়ার আওতায় ‘‘স ৌর শক্তি ক্তির্ ভর স চ পদ্ধক্তি ও এর বহুমুখী ব্যবহাররর মাধ্যরম 

ক্তি-স্তর কৃক্তি প্রযুক্তি  ম্প্র ারণ’’ শীি ভক প্রার াক্তিক িরবিণা প্রকল্পটি বাস্তবানয়ত হণে।  প্রকণল্পর আওতায় দেণশর ৮টি 

নবভাণের ৩২টি দেলার দমাট ৩৫টি এলাকায় দসৌরশনি ননভভর দসচ পদ্ধনত ও এর বহুমুখী ব্যবহাণরর মাধ্যণম নি-স্তর কৃনি 

প্রযুনি উপপ্রকণল্পর সম্প্রসারে কাজ চলমাি। প্রকণল্পর আওতায় বাস্তবানয়ত উপপ্রকল্পসমূণহর সাফল্য ননরূপন, সৃষ্ট সুণ াে-

সুনবধার কা ভকানরতা, কৃিক/সুনবধাণভােীণের উণদ্যাে, উপপ্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পনরচালনা ও রক্ষোণবক্ষে ইিযাক্তি 

ক্তবি   ম্পরকভ প্রকৃি অবস্থা ক্তিরূপরির লরযয মূল্যা ি কার্ ভটি  ম্পািি করা হ । 

আন্তঃমন্ত্রণাল  মূল্যা ি টীম প্রকণল্পর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০টি উপপ্রকণল্পর মরধ্য সেরক দিবচ ি (random 

selection) পদ্ধক্তি অনু ররি প্রক্তিক্তিক্তিত্বমূলক ৪টি উপপ্রকল্প (চট্রগ্রাম বিভাগের চরণদ্বীপ উপপ্রকল্প, বিায়ালখালী; 

চট্রগ্রাম বেলা ও িাবণয়াচং উপপ্রকল্প, চাবিনা, কুবমল্লা; ঢাকা বিভাগের ব াটবিওর উপপ্রকল্প, মাবনকেঞ্জ সদর, মাবনকেঞ্জ; 

রােশাহী বিভাগের মীরকামারী উপপ্রকল্প, পিা, রােশাহী ননব ভাচন করা হয়) ননব ভাচন পূব ভক সণরেনমন পনরেশ ভন, উপাত্ত 

সংগ্রহ ও নবণেিে পূব ভক মূল্যায়ন কা ভটি সম্পন্ন কণর। 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় নবভাণের সনচব েনাব দমাোঃ দরোউল আহসান গুরুত্বপূে ভ নেক ননণে ভশনা ও পরামণশ ভর নভনত্তণত মূল্যায়ন 

কা ভটি  থা থভাণব সম্পানেত হয়। সনচব মণহােণয়র আন্তনরকতার েন্য তাঁর প্রনত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাে জ্ঞাপন করনি। মূল্যায়ন 

কা ভক্রমটির তনড়ৎ বাস্তবায়ণনর স্বাণথ ভ এতে নবিণয় সব ভ প্রকার প্রশাসননক সহায়তা প্রোণনর েন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

নবভাণের অনতনরি সনচব (পনরকল্পনা ও উন্নয়ন) মণহােণয়র েপ্তণরর সংনেষ্ট কম ভকতভা-কম ভচারীবৃন্দণক আন্তনরক ধন্যবাে।  

পনরকল্পনা মন্ত্রোলণয়র সনচব মণহােয়সহ কৃনি, পানন সম্পে ও পল্লী প্রনতষ্ঠান নবভাে; কা ভক্রম নবভাে ও সাধারে অথ ভনীনত 

নবভাণের োনয়ণত্ব ননণয়ানেত নবভাে প্রধানেে সময়মত সংনেষ্ট কম ভকতভাবৃন্দণক মণনানয়ন নেণয় মূল্যায়ন কা ভটি  থাসমণয় 

সম্পােণন সানব ভক সহণ ানেতা প্রোণনর েন্য নবণশিভাণব ধন্যবাে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করনি। এিাড়া আইএমইনে’র প্রতযক্ষ 

পনরবীক্ষে ও প ভণবক্ষণের মাধ্যণম মাঠ প ভাণয়র সকল কম ভকান্ড নননবড় তোরকী করায় প্রকল্পটি দটকসই বণল প্রতীয়মান হণে 

নবধায় পনরচালকসহ মূল্যায়ন টীণমর সেস্য মূল্যায়ন কমকতা ও সংনেষ্ট সকলণক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাে জ্ঞাপি করক্তি। 

মূল্যায়ন প্রনতণবেনটি  থা সমণয় প্রেয়ন ও ননয়নমতভাণব নেক ননণে ভশনা, পরামশ ভ ও সুনচনন্তত মতামত প্রোণনর েন্য 

একাণেমীর মহাপনরচালক (অনতনরি সনচব) েনাব খনলল আহমেণক নবণশি ধন্যবাে োনানে। মূল্যায়ন কা ভক্রমটি 

বাস্তবায়ণনর স্বাণথ ভ এতে নবিণয় সব ভ প্রকার প্রশাসননক সহায়তা, প্রণয়ােনীয় লনেনষ্টক ও নরণসাস ভ সাণপাণট ভর েন্য আরনেএর 

মহাপক্তরচালক মরহাি  ও প্রকল্প পনরচালকণক ধন্যবাে।  

আন্তঃমন্ত্রণাল  মূল্যা ি টীম িািা কম ভ ব্যস্তিা ও সকাক্তর্ড-১৯ এর র্ াবহ পক্তরক্তস্থক্তির মারেও স্বাস্থয ঝুঁক্তক ক্তির  কর ার 

পক্তরশ্রম করর  ররজক্তমি মা  পক্তরিশ ভি করর িথ্য  ংগ্রহ, ক্তবক্তর্ন্ন  ম   র্া  অংশগ্রহণ ও  রব ভাপক্তর প্রক্তিরবিি প্রণ রি 

মূল্যবাি মিামি ও ক্তিক ক্তিরি ভশিা প্রিারির মাধ্যরম র্ো মর  মূল্যা ি কার্ ভটি  ম্পািরি  হরর্াক্তিিা করররিি এবং 

প্রক্তিরবিিটি  মৃদ্ধ করা   িস্যবৃরের প্রক্তি অকৃক্তিম শুরর্চ্ছা ও অক্তর্িেি। 

পনরেশ ভনকৃত ঢাকা, চট্রোম ও রােশাহী নবভাণের চারটি উপপ্রকল্প বাস্তবা িকারী  ংস্থা প্রক্তিক্তিক্তি, সুফলণভােীণের গ্রুপ 

নভনত্তক আণলাচনায় উপনস্থত স্থানীয় েনপ্রনতনননধ, সনমনত/কৃিকগ্রুপ, প্রকল্প সুনবধাণভােী  ারা তাণের প্রকৃত তথ্য প্রোন কণরন 

এবং প্রকল্প কম ভকতভা-কম ভচারীবৃন্দ  ারা মূল্যায়ন টীমণক পনরেশ ভনকালীন সানব ভক সহণ ানেতা কণরণিন তাণের সকলণক 

মূল্যায়ন টীণমর পণক্ষ ধন্যবাে ও কৃতজ্ঞতা োনানে। 

প্রনতণবেন মুদ্রে, ফরণমটিং কাে সুচারুভাণব সম্পন্ন করার সাণথ েনড়ত প্রকল্প পনরকল্পনা ও পনরবীক্ষে নবভাে, আরনেএ, 

বগুড়ার কনম্পউটার অপাণরটরসহ সংনেষ্ট অন্যান্য সকলণক নবণশি ধন্যবাে।  

পক্তররশরি  কল ক্তিক ক্তবরবচিা  ক্তিক্তবড় পর্ ভরবযণ ক্তিক্তিি কররল, প্রকল্পটি সিরশর কৃক্তি উৎপািি বৃক্তদ্ধ, খাদ্য ক্তিরাপত্তা ও 

জ্বালািী  াশ্রর  একটি আিশ ভ মরডল ক্তহর রব ক্তবরশি বিাি রাখরব এই প্রিযাশা - 

 

বমাোঃ রাবশদুল ইসলাম 

অবিবরক্ত সবচি (পবরকল্পনা ও উন্নয়ন) 

পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাে। 
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ননব ভাহী সারসংণক্ষপ 

প্রাকৃনতক শনির উৎস সীনমত হণয় আসণি তাই নবায়নণ াগ্য শনির ব্যবহার বৃনদ্ধ করা অতযাবশ্যক। সম্প্রনত 

দসৌরশনিণক সরাসনর ব্যবহাণরর মাধ্যণম নেণনর দবলায় দসচ পাম্প চালনা আশাব্যঞ্জক হণলও দসৌর প্যাণনল স্থাপণন কৃনি 

েনম অপচয় হওয়ায় এটি দতমন েননপ্রয়তা পায়নন। এসকল নেক নবণবচনায় ননণয় একাণেমীর কম ভকতভাসহ কৃনিনবে 

োফর সাণেক এই নি-স্তর কৃনি ধারনাণক বাস্তণব রূপোণনর মাধ্যণম আরনেএ Two-storied agriculture with 

solar power irrigation মণেল উন্নয়ণনর মাধ্যণম েনমর অপচয় ব্যনতণরণক ১৬-২০ একর ধান চাণি (প্রায় ৫০-
৬০ নবঘা) েনম এবং সনিচাণি (প্রায় ১০০ - ১২০ ক্তবঘা) জক্তম দসচ সুনবধার আওতায় আনয়ন সম্ভব হণয়ণি।  

খাদ্য বনরাপত্তা ও এনাবেি বসবকউবরটি বনবিিকরণ প্রকগল্পর মূল দশ িন। এ দপ্রক্ষাপণট সরকার দেণশর ক্রমবধ ভমান নবদ্যযৎ 

চানহো ননরসন ও প্রতযন্ত অঞ্চণল দসৌরশনি ননভভর দসচ সুনবধা ও নি-স্তর কৃনি প্রযুনি সম্প্রসারণে স্থানীয় সরকার, পল্লী 

উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রোলণয়র পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় নবভাণের প্রশাসননক ননয়ন্ত্রণে পল্লী উন্নয়ন একাণেমী, বগুড়ার 

আওতায় ‘‘বসৌর শবক্ত বনভির বসচ পদ্ধবি ও এর িহুমুখী ব্যিহাগরর মাধ্যগম বদ্ব-স্তর কৃবি প্রযুবক্ত সম্প্রসারণ’’ শীি িক 

প্রাগয়াবেক েগিিণা প্রকল্পটি বাস্তবানয়ত হণে। প্রকণল্পর মাধ্যণম দসালার পাম্প দথণক উণত্তালনকৃত পানন দসণচর পাশাপানশ 

খাওয়া ও গৃহস্থানল কাণে ব্যবহারসহ পাননর নবনভন্ন উৎপােনমূখী কাণে ব্যবহার করা হণে। প্রকল্পের আওতায় দেল্পের 

৮টি বিভাল্পের ৩২টি দেলার দ াট ৩৫টি এলাকায় প্রকেটি িাস্তিায়ল্পের বিপরীল্পত চলনত অথ ভ বিণর দম ২০২১ প ভন্ত দমাট 

২০টি এলাকায় দসৌরশনি ননভভর দসচ পদ্ধনত ও এর বহুমুখী ব্যবহাণরর মাধ্যণম নি-স্তর কৃনি প্রযুনি উপপ্রকল্প সম্প্রসারে 

কাজ চলমাি রণয়দে।  

প্রকল্পটি নননবড়ভাণব বাস্তবায়ন নননিতকণল্প অনুণমানেত নেনপনপণত মধ্যবতী মূল্যায়ন পনরচালনার েন্য একটি 

আন্তোঃমন্ত্রোলয় মূল্যায়ণনর ব্যবস্থা রাখা হণয়ণি। েঠিত মূল্যায়ন কনমটি প্রকণল্পর মাঠ প ভাণয়র বাস্তবানয়ত ৪টি উপপ্রকণল্পর 

কম ভকান্ড সণরেনমন পনরেশ ভণনর নভনত্তণত মূল্যায়ন কা ভটি সম্পন্ন কণর।   

১২ ক্তকরলাও াট স ালার প্যাগনল (প্রবতটি েগে ৩০০-৩২৫ ওয়াট) এ এস পাইল্পপর খ ুঁটির উপর স্থাপে করা হল্পয়ল্পে। খ ুঁটির 

 াথায় দসালার প্যাল্পেলগুবলল্পক মেবুতভাণব Scattered পদ্ধনতণত (ফসলণক েীঘ ভ সময় িায়ামুি রাখণত) স্থাপি করর 

ইরলকক্তিক সকবল সিটও াক্তকভং করর প্রাপ্ত স ৌরশক্তি আউটপুট হরি ০.৫ নকউণসক অণটাণমটিক অির্ীর িলকূপ 

পক্তরচাক্তলি হরচ্ছ। পাশাপাক্তশ দসৌরপ্যাল্পেল স্ট্রাকচাল্পরর খটির সংল্পে োংলা/ াচা স্থাপে কল্পর ক্তি-স্তর কৃক্তি প্রযুক্তি মরডল 

প্রিশীি হর রি। র্া জক্তমর অপচ  ব্যিীরররক স চ কারজ ক্তবকল্প জ্বালািী ক্তহর রব স ৌরশক্তি ব্যবহার করর কৃক্তির উৎপািি 

বৃক্তদ্ধরি স্থািী  পর্ ভার  আশাব্যঞ্জক বরল প্রিী মাি হর রি। বাস্তবাক্ত ি প্রকল্প এলাকা  ক্তি-স্তর কৃক্তি পদ্ধক্তি প্রচলরির 

মাধ্যরম িারির উৎপািি ব্যাহি িা করর একই  ারে একই জক্তমরি একই  ারে মাচা/জাংলা  লাউ চারির মাধ্যরম 

অক্তিক্তরি আ  কররি পাররি। 

প্রক্তিটি উপপ্রকল্প এলাকা  স চ প্রিারির জন্য ২৫০০ ফুট ভূ-ির্ভস্থ স চ িালা স্থাপি করর আধুক্তিক স চ পদ্ধক্তির মাধ্যরম 

িরড় ৫০-৯০ ক্তবঘা জক্তমরি স চ প্রিাি করর কাক্তিি উৎপািি অব্যহি রাখা  ম্ভব হর রি। স চ সমৌসুম িাড়াও বিরব্যাপী 

শাক- ক্তি ও অন্যান্য ফ রল প্রর াজিী  স চ প্রিাি করা  ম্ভব হরচ্ছ। পাশাপাক্তশ উপপ্রকল্প এলাকা ব িবাক্তড়রি ক্তিরাপি 

খাবার পাক্তি  রবরারহর জন্য ১০,০০০ ক্তলটার িারণ যমিা  ম্পন্ন (ক্তপক্তর্ক্ত ) ওর্াররহড ট্াংক স্থাপি করর উপ-প্রকল্প 

এলাকার পার্শ্ভবিী গ্রাম/মহল্লা  পাইপ লাইি সিটও াকভ স্থাপি প্রােক্তমক র্ারব িরড় ৪০-৫০ টি পক্তরবাররর মারে 

ক্তিরক্তবক্তচ্ছন্নর্ারব ক্তিরাপি খাবার পাক্তি  রবরাহ করা হরচ্ছ। স ই  ারে গৃহস্থাক্তল কাজ হ এবং সডইরী, সপাক্তি, মৎস্যচাি, 

িা ভাক্তর ইিযাক্তি উৎপািিমূলক বহুমূখী কারজ ব্যবহার করার সুরর্াি সৃক্তি হর রি। উপপ্রকগল্পর সুফলগভােীগদর েন্য 

বিবভন্ন আয়ির্ িন প্রবশক্ষণ প্রদানসহ অবিবরক্ত কম িসংস্থান সৃবির লগক্ষে ঋণ বিিরণ করা হগয়গ ।  

সুফলগভােীগদর েন্য স রচর পাশাপাক্তশ খাবার পাক্তি  রবরাহ ক্তিক্তিি করা হসলও খাবার পাক্তি ও স রচর জন্য আররা 

চাক্তহিা রর রি। এিাড়াও অরিক পক্তরবার একটি  ংরর্াি গ্রহণ করর এর সুফল সর্াি কররলও সবশ ক্তকছু পক্তরবার ক্তবক্তর্ন্ন 

স্থারি সর্মি- বােরুম, রন্ধিশালা এবং ঘর হ প্রর াজিী  স্থারি সবশ কর কটি  ংরর্াি গ্রহণ করর অক্তিকির সুক্তবিা সর্াি 

কররি। গ্রাম এলাকা  এিররির শহররকক্তিক সুরর্াি-সুক্তবিা ক্তিক্তিি হও া  গ্রামীণ  ামাক্তজক অবস্থারও পক্তরবিভি 

পক্তরলক্তযি হসচ্ছ। আণলাচয প্রকল্প অনভষ্ট লণক্ষযর নেণক ধানবত হণে তণব পুণরাপুনর ফলাফল দপণত আরও নননবড় 

মননটনরং ও প ভণবক্ষে অব্যাহত রাখণত হণব।   
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1.0 প্রকল্পের পটভূম িঃ 

প্রাকৃমিক শমির উৎস ক্রল্প ই মনিঃল্পশমিি হল্পে আসল্পে িাই নবােনল্প াগ্য শমির ব্যবহার বৃমি করা 

অিযাবশ্যক। নবােনল্প াগ্য শমির  ল্পে প্রধান হল্পে সসৌরশমি, বায়ুশমি, জলমবদ্যযৎ, বাল্পোগ্যাস ইিযামি। 

সিল্পশ সূ যাল্পলাল্পকর প্রাচুর্য্য সল্পেও সসৌরশমিল্পক সংরক্ষণ কল্পর বৃহৎ পরিসরি রামিকালীন মবদ্যযৎ শমি উৎপািন 

ব্যে সাল্পপক্ষ হওোে আ াল্পির সিল্পশ সসৌরশমির ব্যবহার খুব একটা আশাব্যঞ্জক নে। সম্প্রমি সসৌরশমিল্পক 

সরাসমর ব্যবহাল্পরর  ােল্প  মিল্পনর সবলাে সসচ পাম্প চালনা আশাব্যঞ্জক হল্পলও সসৌর প্যাল্পনল স্থাপল্পন কৃমি 

জম  অপচে হওোে এটি সি ন জনমপ্রেিা পােমন। এসকল মিক মবল্পবচনাে এবং কৃমিমবি জাফর সাল্পিক এর 

মি-স্তর কৃমি ধারনাল্পক বাস্তল্পব রূপিাল্পনর  ােল্প  আরমিএ Two-storied agriculture with solar 

power irrigation  ল্পিল উন্নেল্পনর  ােল্প  জম র অপচে ব্যমিল্পরল্পক ১৬-২০ একর ধান চাল্পি (প্রাে ৫০-

৬০ মবঘা) জম  এবং সমিচাল্পি (প্রাে ১০০ - ১২০ রিঘা) জরি সসচ সুমবধার আওিাে আনেন সম্ভব হল্পেল্পে।  

বাংলাল্পিল্পশর ক্র বধ য ান জনসংখ্যা, অলাভজনক ধান চাি, ধান চাল্পি অমধক পামনর ব্যবহার (প্রমি সকমজ ধান 

উৎপািল্পন প্রাে ৩-৪ টন পামনর প্রল্পোজন হে) এবং আবামি জম  ক্র াগি হাল্পসর ফল্পল খাদ্য মনরাপত্তা 

সুরমক্ষি নে। সূ যাল্পলাল্পকর প্রাচুর্য্য এ সিল্পশর জন্য বড় ধরল্পনর আশীব যাি  া সহােক শমি মহল্পসল্পব মচমিি হল্পি 

পাল্পর স  ন- সসৌরশমিল্পক মবদ্যযৎ শমিল্পি রূপান্তল্পরর  ােল্প  (ল্পসচ পাম্প পমরচালনা, প্রিযন্ত অঞ্চল্পল 

মবদ্যযিােন, সনট ম টামরং এর  ােল্প  জািীে গ্রীল্পি সরবরাহ ইিযামি) জািীে গ্রীল্পির ক্র বধ য ান ববদ্যযমিক 

চাপ হাসকরণ সম্ভব। সসচ কাল্পজ সসৌরশমি ব্যবহার কল্পর ফসল ফলাল্পনা মবল্পশি কল্পর ধান চাি লাভজনক 

করার লল্পক্ষয ফসল্পলর মনমবড়িা বহুগুল্পণ উন্নীি করা প্রল্পোজন। এ লল্পক্ষয কৃমিিল্পে ও সজৌমিমব যদ্যার স ন্বল্পে 

সূ যাল্পলাল্পকর কা যকর ব্যবহাল্পরর  ােল্প  সসৌর চামলি সসচ প্রুকমি, সবি নালা পিমিল্পি ফসল চািসহ মি-স্তর 

কৃমি প্রুকমি প্রচলন করা হল্পল খাদ্য মনরাপত্তা অজযল্পনর পাশাপামশ অলাভজনক ধান চািল্পক দ্রুি লাভজনক 

প যাল্পে উন্নীি করা সম্ভব হল্পব। উল্পেখ্য স , বাংলাল্পিল্পশ বিয াল্পন ফসল্পলর মনমবড়িা ১৯৫% (এমগ্রকালচার 

উইং ২০১৬-১৭)। মি-স্তর কৃমি প্রুকমি  ল্পিল ব্যবহার কল্পর খুব সহল্পজই মনমবড়িাল্পক দ্যই-মিন গুণ বৃমি করা 

সম্ভব। সুদূর প্রসামর প্রভাব মহল্পসল্পব পেী ক যসংস্থান, িামরদ্র মবল্প াচন এবং কৃিল্পকর জীবন ািার  াল্পনান্নেল্পন 

আরমিএ উদ্ভামবি এই  ল্পিল কা যকর ভূম কা রাখল্পি সক্ষ ।  

১.১   ল্পিল/প্রুকমির ববমশষ্ট্যসমূহ 

 পমলমক্রস্টাল সসালার প্যাল্পনল (২৭০ ওোট, ১৮.২০% ক্ষ িা সম্পন্ন) ব্যবহার; 

 জম র অপচেল্পরাধ এবং ফসল্পলর িীঘ য স ে সসৌরাল্পলাক প্রামিল্পি Scattered পিমিল্পি প্যাল্পনল স্থাপন; 

 সসৌরশমির সরাসমর ব্যবহাল্পরর লল্পক্ষয Storage পিমি োড়া AC/CD Power Operated সাব-

 ারমসবল পাম্প চালাল্পনা; 

 প্রাকৃমিক ভারসাম্য রক্ষাে ভূ-গভযস্থ পামনর স্তল্পরর মনম্নগাম িা সরাধ ও অমধক িক্ষিাে পাম্প পমরচালনা 

িথা Draw Down হ্রাসকরল্পণর অমধক ক্ষ িাসম্পন্ন গভীর নলকূপ স্থাপন; 

 সস্টাল্পরজ/ব্যাটারীর ব্যবহার ব্যমিল্পরল্পক ৩.২ মকিঃ ওোট পাম্প এর সাহাল্পর্য্ ৪০-৪৫ মকউল্পসক পামন 

উল্পত্তালন পূব যক ধান চাল্পি (প্রাে ৫০-৬০ মবঘা) এবং সমিচাল্পি (প্রাে ১০০ - ১২০ রিঘা) জম ল্পি সসচ 

সুমবধা প্রিান;  

 সসল্পচর পামন (৩০ - ৪২%) সাশ্রে  ও ফলন বৃমির লল্পক্ষয সরইজ সবি পিমিল্পি ফসল উৎপািন;  

 ফসল্পলর মনমবড়িা বৃমিল্পি মি-স্তর কৃমি প্রুকমি ব্যবহার, স খাল্পন প্রচমলি পিমিল্পি ফসল উৎপািল্পনর 

পাশাপামশ িছিব্যাপী  াচাে উচ্চফলনশীল সমি চাল্পির সুল্প াগ সৃমষ্ট্; 

 ভূ-গভযস্থ সসচ নালার  ােল্প  পামনর অপচে সরাধ ও পামন পমরবহণ ব্যবস্থার িক্ষিা বৃমি ৯৫% প যন্ত 

সম্ভব। 
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এ সপ্রক্ষাপল্পট সরকার সিল্পশর ক্র বধ য ান মবদ্যযৎ চামহিা মনরসন ও প্রিযন্ত অঞ্চল্পল সসৌরশমি মনভ যর সসচ সুমবধা 

ও মি-স্তর কৃমি প্রুকমি সম্প্রসারল্পণ আরমিএ, বগুড়া’র মরমনউএযাবল এনামজয মরসাচ য সসন্টার (আরইআরমস) 

বাংলাল্পিশ সরকাল্পরর অথ যােল্পন  পাঁচ বের স োল্পি (জুলাই - ২০১৭ হল্পি জুন- ২০২২ প যন্ত) ‘‘সসৌর শমি 

মনভ যর সসচ পিমি ও এর বহুমুখী ব্যবহাল্পরর  ােল্প  মি-স্তর কৃমি প্রুকমি সম্প্রসারণ’’ শীি যক প্রাল্পোমগক 

গল্পবিণা প্রকেটি বাস্তবােন কল্পর  াল্পে। আল্পলাচয প্রকল্পের  ােল্প  সসালার পাম্প সথল্পক উল্পত্তালনকৃি পামন 

সসল্পচর পাশাপামশ খাওো ও গৃহস্থামল কাল্পজ ব্যবহারসহ পামনর মবমভন্ন উৎপািনমূখী কাল্পজ ব্যবহার করা হল্পে। 

১.২ প্রকল্পের মূল উল্পেশ্যিঃ 

স ৌরশক্তি ক্তির্ ভর গর্ীর িলকূপ স্থাপি এবং ক্তি-স্তর কৃক্তি প্রযুক্তির ক্তবস্তার/  ম্প্র ারণের মাধ্যণম ক্তবদ্যুণের 

ব্যবহার কমাণিা হ একর প্রক্তে ফলি বৃক্তি ও সেণশর ক্রমবর্ ভমাি ক্তবদ্যুৎ ঘাটক্তে সরার্ এবং খাদ্য ক্তিরাপত্তা 

ক্তিক্তিে করাই এই প্রকণের মূল উণেশ্য। প্রকল্পের মনমি যষ্ট্ উল্পেশ্যবলী মনম্নরূপিঃ 

ক) সরাসমর সসৌরশমি ব্যবহাল্পরর  ােল্প  মিল্পনর সবলাে সসচ পাম্প পমরচালনা কল্পর সিল্পশর সসচ কাল্পজ 

ক্র বধ য ান মবদ্যযৎ চামহিার সাশ্রে করা; 

খ)  সসৌরশমি চামলি গভীর নলকূল্পপর পামন বহুমুখী (ফা য ও নন-ফা য কাল্পজ) কাল্পজ ব্যবহাল্পরর  ােল্প  

প্রকে এলাকার উপকারল্পভাগীল্পির জীবন  াল্পনর উন্নেন ঘটাল্পনা; 

গ)   আরমিএ-উদ্ভামবি (সসালার মসল্পস্ট )  ল্পিল্পল সসৌর প্যাল্পনল স্থাপল্পনর  ােল্প  জম র অপচে সরাধ করা;  

ঘ)   একই জম ল্পি একই স ে মবমভন্ন ধরল্পণর ফসল (মি-স্তর কৃমি প্রুকমিল্পি) চািাবাল্পির  ােল্প  ফলন বৃমি;  

ঙ)   আরমিএ উদ্ভামবি প্রুকমি ব্যবহার কল্পর সসচ খরচসহ উৎপািন ব্যে ক াল্পনা এবং পামন সম্পল্পির িক্ষ 

ব্যবহার মনমিিকরণ; এবং 

চ)   প্রকল্পের সুফলল্পভাগীল্পির প্রমশক্ষণ প্রিান ও প্রমশক্ষল্পণাত্তর আরমিএ ঋণ সুমবধা প্রিাল্পনর  ােল্প  প্রুকমি 

সম্প্রসারণ এবং আথ য-সা ামজক অবস্থার উন্নেন ঘটাল্পনা। 

১.৩ প্রকল্পের মূল ক যকান্ড 

১.৩.১ সারভ ে/জিীপঃ উপপ্রকল্প ব্যস্তিায়রেি সম্ভাব্যতা যাচাইরয়ি লরযে রিরেষজ্ঞ টীরিি সদস্যগণ 

প্রার্ েরিকভারি রেি োরচত প্রকল্প এলাকাি সারভ ে সম্পন্ন করি চূড়ান্ত রিরপাট ে প্রকল্প কর্তেপরযি রেকট দারিল 

করি। সারভ ে রিরপারট েি ওপি রভরি করি উপপ্রকল্প এলাকা রেি োচে কিা হয়।  

১.৩.২ িরেল সম্প্রসািণ কায েক্রিঃ  

রেি োরচত এলাকায় সসৌরশমি মনভ যর সসচ পিমি ও এর বহুমুখী ব্যবহাল্পরর  ােল্প  মি-স্তর কৃমি প্রুকমি 

উপপ্রকে সম্প্রসারণ/উন্নয়রেি রেম্ন িরণ েত কি েকান্ডসমূহ িাস্তিায়ে কিা হয়ঃ 

 সসৌিেরি রেভ েি অরটারিটিক গভীি (০.৫-১ রকউরসক) েলকূপ স্থাপে; 

 আিরেএ িরেরলি সসালাি প্ল্োন্ট এিং রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি সম্প্রসািরণ রিরভন্ন অিকাঠারিা 

স্থাপে; 

 ফসরলি েীরিড়তা বৃরিরত রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি ব্যিহাি (প্রচরলত পিরতরত ফসল উৎপাদরেি 

পাোপারে সারর্ ফসল রহরসরি িাচায় িছিব্যাপী উচ্চফলেেীল সরি চারষি ব্যিস্থা; 

 পারে অপচয় সিারে ভূ-গভেস্থ সসচ োলা (িারিে পাইপ ইরিরগেে) কাঠারিা ততিী; 

 প্রকরল্পি পার্শ্েিতী গ্রাি/িহল্লায় রেিাপদ িািাি পারে সিিিারহি জন্য ওভািরহে ট্াংক ও পারে 

সিিিাহ সেটওয়াকে স্থাপে; 

 প্রকরল্পি সুফলরভাগী সদস্যরদি দয জেেরিরত রূপান্তরিি জন্য রিরভন্ন আয়িে েেমূলক 

কি েকারন্ডি প্ররেযণ; 

 আিরেএ ঋণ কায েক্রি পরিচালো। 
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২.০  প্রকণের বাস্তবায়িঃ 

খাদ্য ক্তিরাপত্তা ও এিাক্তজভ ক্ত ক্তকউক্তরটি ক্তিক্তিেকরে প্রকণের মূল েশ ভি। এ লণযু বাংলাণেশ  রকাণরর অর্ ভায়ণি 

সমাট ৩৯৮৯.০০ লয টাকা ব্যণয় জুলাই- ২০১৭ হণে জুি- ২০২২ সময়াণে প্রকেটি বাস্তবায়িার্ীি রণয়ণে। 

সেণশর ক্রমবর্ ভমাি ক্তবদ্যুৎ চাক্তহো ক্তির ি ও প্রেুন্ত অঞ্চণল স ালার ক্তির্ ভর স চ সুক্তবর্া ও ক্তি-স্তর কৃক্তি প্রযুক্তি 

দেশের ৮টি বিভাশের ৩২টি দেলার দ াট ৩৫টি এলাকায় িাস্তিাবয়ত হশে। অনুশ াবেত বিবিবি অনুযায়ী 

বির্ ধাবরত দেলার আওতায় উপপ্রকে এলাকা ক্তিব ভাচণির সযণে উপপ্রকে ক্তিব ভাচি িীক্তেমালা আণলাণক উপপ্রকে 

এলাকা মনব যাচন করা হে এবং প্রার্ক্তমকর্াণব ক্তিব ভাক্তচে প্রকে এলাকায় ক্তফক্তজক্তবক্তলটি  াণর্ ভ পক্তরচালিা কণর 

এলাকা চূড়ান্তর্াণব ক্তিব ভাচি কণর মাঠপর্ ভাণয়র কার্ ভক্রম বাস্তবায়ি করা হণয় র্াণক (পরিরেষ্ট-“ক” সংরযারজত)।  

২.১ প্রকল্পের মূল ক যকান্ড ও ক্র পুমঞ্জি অগ্রগমি (জুলাই ২০১৮ সথল্পক জুন ২০২১ প যন্ত) 

 প্রকল্প িাস্তিায়রে আগ্রহী সরিরত/NGO/কৃষক সরিরত রেি োচরেি জন্য ২টি জাতীয় পরিকায় 

রিজ্ঞাপে প্রদাে কিা হয় (পরিরেষ্ট-“ি” সংরযারজত)। 

 রেে োরিত প্রকল্প এলাকা হরত আোব্যঞ্জক আরিদে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আরিদরেি সপ্ররযরত ইরতািরে 

রেে োরিত সজলা সর্রক ২৫টি এলাকা জরীপ কা য পমরচালনা কিা হরয়রছ। জরীপকৃি এলাকা হল্পি এ প যন্ত 

মনম্নবমণ যি ২০টি এলাকাে সসৌরশমি মনভ যর সসচ পিমি ও এর বহুমুখী ব্যবহাল্পরর  ােল্প  মি-স্তর কৃমি 

প্রুকমি উপপ্রকে সম্প্রসারণ/উন্নয়ে কায েক্রি চলিাে িরয়রছ।  

২.২ প্রারয়ারগক গরিষণাি আওতায় িরেল সম্প্রসািণ কায েক্রি  

অনুরিারদত রেরপরপ অনুযায়ী দেশের ৮টি বিভাশের ৩২টি দেলার দ াট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি িাস্তিায়শির 

বিিরীশত িছি রভরিক কি েপরিকল্পো ও অর্ ে িিাদ্দ পরিকল্পোি সারর্ সংগরত সিরি ২০টি রেি োরচত এলাকায়  

সসৌরশমি মনভ যর সসচ পিমি ও এর বহুমুখী ব্যবহাল্পরর  ােল্প  মি-স্তর কৃমি প্রুকমি উপপ্রকে 

সম্প্রসারণ/উন্নয়রেি কাজ চলিাে িরয়রছ (তারলকা পরিরেষ্ট-“গ” সংরযারজত)। িছি রভরিক িরেল 

সম্প্রসািণ সংক্রান্ত তথ্যারদ রেরম্ন উপস্থারপত হরলাঃ  

 ২০১৭-১৮ অর্ ে িছরি ২টিঃ (১) চিণিীপ, সিায়ালিালী, চট্টগ্রাি ও (২) িীিকািািী, পিা, িাজোহী। 

 ২০১৮-১৯ অর্ ে িছরি ৫টিঃ (১) িােইল, রেয়ািতপুি, েওগাঁ; (২) ফরতহপুি, সগায়াইে ঘাট, রসরলট; 

(৩) িেেগি েয়াপাড়া, রির্শ্ম্ভিপুি, সুোিগঞ্জ; (৪) ইকিচালী, তািাগঞ্জ, িংপুি; (৫) জয়পুি, 

ছাগলোইয়া, সফেী।  

 ২০১৯-২০ অর্ ে িছরি ৭টিঃ (১) িারেয়াচং, চারিো, কুরিল্লা; (২) সছাটরঘওি, িারেকগঞ্জ সদি, 

িারেকগঞ্জ; (৩) সকাদন্ডা, আোশুরে, সাতযীিা; (৪) োমুজা, িগুড়া সদি, িগুড়া; (৫) হাজীপুি, 

কুলাউড়া, সিৌলভীিাজাি; (৬) চিিরলফা, সদৌলতিাে, সভালা ও (৭) িামুরেয়া, োজাহােপুি, িগুড়া। 

 ২০২০-২১ অর্ ে িছিঃ ৮টি উপপ্রকল্প িাস্তিায়রেি রিপিীরত অর্ ে িিারদ্দি সংস্থাে অনুযায়ী ৬টি 

এলাকায় িাস্তািায়রেি লযেিািা রেে োিণ করি 1টি সাইরটি (িাইঠা, সদি, িিগুো) সসৌিেরি রেভ েি 

সসচ পিরত ও এি িহুমুিী ব্যিহারিি িােরি রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি সম্প্রসািরণি জন্য রেি োণ/স্থাপে 

কাজ সেষ হরয়রছ। অিরেষ্ট ৫টি এলাকায় (১) চািটা, সদি, ঝালকাঠি; (২) িধুপাড়া, সদি, পঞ্চগড়; 

(৩) সিরিপুি, িারলয়াজুড়ী, সেিরকাো; (৪) িাঙ্গািাটি, পলােিাড়ী, গাইিান্ধা এিং (৫) সুিিগ্রাি 

পুটিকাটা, িাজািহাট, কুরড়গ্রাি) িাস্তিায়ে কায েক্রি চলিাে িরয়রছ। 

রিভাগ অনুযায়ী উপপ্রকল্প িাস্তিায়রেি লযেিািা ও অজেে 

রিভাগ ঢাকা রাজশাহী খুলনা চট্টগ্রা  বমরশাল মসল্পলট রংপুর  ে নমসংহ 

লযেিািা ০৪ ০৫ ০৫ ০৫ ০৫ ০৫ ০৫ ০১ 

অজেে ০১ ০৪ ০১ ০৩ ০৩ ০৩ ০৪ ০১ 

সিাট অজেে-২০ 
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২.৩  প্রমশক্ষণ  

বাস্তবােনাধীন ২০টি উপপ্রকে এলাকার ১৯৫০ সুফলল্পভাগী সিস্যল্পক মনম্নবমণ যি মবিল্পে প্রমশক্ষণ প্রিান করা 

হল্পেল্পে। প্রমশক্ষল্পণর মববরণ মনল্পম্নাি সারণীল্পি প্রিত্ত হল্পলািঃ 

সারণীিঃ ১ প্রমশক্ষল্পণর মববরণ- 

প্ররেযণ লক্ষয ািা অজযন 

ফা যাস য মফল্ড স্কুল প্রমশক্ষণ সকাস য 
৩৫ ব্যাচ  

(প্রমি ব্যাল্পচ ৮০ জন) 
১৭ ব্যাচ ৮০=১৩৬০ জে 

খা ার প যাল্পে পামন ব্যবস্হাপনা প্রমশক্ষণ সকাস য  
২২ ব্যাচ  

(প্রমি ব্যাল্পচ ৩০ জন) 
১১ ব্যাচ ৩০=৩৩০ জে 

সসালার মসল্পস্ট  অপাল্পরশন এন্ড স ইনল্পটল্পনন্স প্রমশক্ষণ 

সকাস য 

১০ ব্যাচ  

(প্রমি ব্যাল্পচ ৩০ জন) 
৩ ব্যাচ৩০=৯০ জে 

গবামিপশু ও হাঁস-মুরমগ পালন ও প্রাথম ক মচমকৎসা 

এবং বাল্পো-গ্যাস প্রুকমি হস্তান্তর প্রমশক্ষণ সকাস য  

১০ ব্যাচ 

(প্রমি ব্যাল্পচ ৪০ জন) 
২ ব্যাচ৪০=৮০ জে 

উন্নি  ৎস্য চাি প্রুকমি হস্তান্তর প্রমশক্ষণ সকাস য 
৫ ব্যাচ  

(প্রমি ব্যাল্পচ ৩০ জন) 
৩ ব্যাচ৩০=৯০ জে 

                                               সিাট - ১,৯৫০ জে (পুরুষ- ৫৭.২৩% ও িরহলা- ৪২.৭৭%) 

 

2.৪ সীি কযাবিটাল বিতরণ 

প্রকল্পের আওিাে উপপ্রকল্পের সুফলল্পভাগীল্পির জন্য মবমভন্ন আেবধ যনমূলক ক যকান্ড পমরচালনার জন্য প্রক্তেটি 

উপপ্রকণের জন্য টাকা ১৬.০০ লয  ীড কুাক্তপটাল ক্তহণ ণব বরাে রণয়ণে। ইণোমণধ্য ১৪টি উপ-প্রকণের 

সুফলণর্াগীণের অক্তেক্তরি কম ভ ংস্থাি সৃক্তির লণযু আরক্তডএ ঋে কার্ ভক্রণমর মাধ্যণম টাকা-২২৪.০০ লয  ীড 

কুাক্তপটাণলর অর্ ভ স্ব-স্ব উপপ্রকণের ব্যাংক ক্তহ াণব স্থািান্তর করা কণর ঋে কার্ ভক্রম পক্তরচাক্তলে হণে। ঋে 

কার্ ভক্রম আরক্তডএ, বগুড়া'র স চ ও পাক্তি ব্যবস্থাপিা সকন্দ্র (ক্ত আইডক্তিউএম) এর ঋে কার্ ভক্রণমর মাধ্যণম 

পক্তরচাক্তলে হণে। শুধুমাে ২টি  াইণট এ ঋে ক্তবেরণের পরপরই সকাক্তর্ড-১৯ এর কারণে আোয় ক্তবক্তিে হণলও 

অন্যান্য  কল  াইণটর আোয় ১০০%।  

প্রকরল্পি সি, ২০২১ পয েন্ত ক্রিপুরঞ্জত সিাট িিাদ্দ টাকা ২৬৩৪.৫৫ লয, ক্রিপুরঞ্জত ব্যে টাকা ২,২৭৭.৭৩ লয, যা 

সিাট প্রাক্করলত ব্যরয়ি ৫৭.১০% এিং ক্রিপুরঞ্জত িাস্তি অগ্রগরত ৬০.৩০%। প্রোে প্রোে অংগরভরিক িাস্তি ও 

আরর্ েক অগ্রগরত পরিরেষ্ট-“ঘ” সংরযারজত। 

০১ 

০৪ 

০৩ ০৩ ০৩ 

০৪ 

০১ ০১ 

সিাট অজেে-২০ 
 

লযেিািা 

অজেে 
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৩.০  মূল্যােল্পনর সপ্ররযত/সপ্রযাপট 

স্থানীে সরকার, পেী উন্নেন ও স বাে  ন্ত্রণালল্পের পেী উন্নেন ও স বাে মবভাল্পগর প্রশাসমনক মনেন্ত্রল্পণ পেী 

উন্নেন একাল্পি ী, বগুড়ার আওিাে ‘‘স ৌর শক্তি ক্তির্ ভর স চ পিক্তে ও এর বমুখীখী ব্যবহাণরর মাধ্যণম ক্তি-স্তর 

কৃক্তি প্রযুক্তি  ম্প্র ারে’’ শীি ভক প্রাণয়াক্তগক গণবিো প্রকেটি বাস্তবামেি হল্পে।  প্রকশল্পর আওতায় দেশের ৮টি 

বিভাশের ৩২টি দেলার দ াট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি িাস্তিায়শির বিিরীশত চলমি অথ য বেল্পর স  ২০২১ প যন্ত 

স াট ২০টি এলাকাে সসৌরশমি মনভ যর সসচ পিমি ও এর বহুমুখী ব্যবহাল্পরর  ােল্প  মি-স্তর কৃমি প্রুকমি 

উপপ্রকে সম্প্রসারণ কাজ চলিাে রল্পেদে।  

প্রকেটি মনমবড়ভাল্পব বাস্তবােন মনমিিকল্পে এবং অগ্রগমি িরামন্বিকরল্পণর লল্পক্ষয অনুল্প ামিি মিমপমপল্পি 

 েবিী মূল্যােন পমরচালনার জন্য একটি আন্তিঃ ন্ত্রণালে মূল্যােল্পনর ব্যবস্থা রাখা হল্পেল্পে।  াল্পি কল্পর 

মূল্যােন কম টি কর্তযক  েবিী মূল্যােন প্রমিল্পবিন ফলাফল ও সুপামরল্পশর মভমত্তল্পি প্রকে বাস্তবােল্পন কা যকর 

প্রিল্পক্ষপ গ্রহণ করা  াে। এ লল্পক্ষয মূল্যােন কম টি প্রকল্পের সকল কা যক্র  সল্পরজম ন পমরিশ যল্পনর মনম ত্ত ৪টি 

উপপ্রকে পমরিশ যন কল্পর মূল্যােন কা যটি সম্পন্ন কল্পর।   

৩.১ মূল্যােল্পনর উল্পেশ্য: বাস্তবামেি উপপ্রকেসমূল্পহর সাফল্য মনরূপন; সৃষ্ট্ সুল্প াগ-সুমবধার কা যকামরিা, 

কৃিক/সুমবধাল্পভাগীল্পির উল্পদ্যাগ, উপপ্রকে ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পের সুষ্ঠ ুপমরচালনা ও রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর উপর 

অমধকির গুরুত্বাল্পরাপ করা। সুস্পষ্ট্ভাল্পব বলল্পি সগল্পল সৃষ্ট্ সুমবধার কা যকামরিার উপর মূল্যােল্পন সজার সিো 

হল্পেল্পে। মূল্যােল্পনর সুমনমি যষ্ট্ উল্পেশ্যাবলী মনম্নরূপ। 

ক)  সুফলল্পভাগীগণ িথা প্রকে এলাকার জনগল্পণর আথ য-সা ামজক অবস্থার উন্নেল্পন/পমরবিযল্পন প্রকল্পের 

অবিান মবচার মবল্পেিণ; 

খ)  প্রকল্পের লক্ষয ািার মনমরল্পখ অমজযি সাফল্য মনরূপণ; 

গ)  প্রকল্পের সফলিার আল্পলাল্পক প্রকে কা যক্র  অব্যাহি রাখা বা বৃহত্তর পমরসল্পর এর কা যক্র  গ্রহণ 

ও বাস্তবােল্পনর ব্যাপাল্পর ভমবষ্যৎ কলাল্পকৌশল মনধ যারণ; 

ঘ)  প্রকে বাস্তবােল্পনর মবমভন্ন স স্যা মচমিিকরণ ও এগুল্পলার স াধাল্পনর প্রল্পোজনীে সুপামরশ প্রিান; এবং 

ঙ)  প্রকেটি একটি জািীে পেী উন্নেন  ল্পিল মহল্পসল্পব প্রকেটির অমজযি সাফল্য মনরূপণ। 

৩.২  আন্তিঃ ন্ত্রণালে মূল্যােন কম টি  

মূল্যােন কম টির গঠন কাঠাল্প া মনম্নরূপিঃ 

1.   ক্তচব, পল্লী উন্নয়ি ও  মবায় ক্তবর্াগ, স্থািীয়  রকার, পল্লী উন্নয়ি ও  মবায় মন্ত্রোলয় - উপণেিা 

2.  অক্তেক্তরি  ক্তচব (পক্তরকেিা ও উন্নয়ি), পল্লী উন্নয়ি ও  মবায় ক্তবর্াগ -  র্াপক্তে 

3.  মহাপক্তরচালক (অক্তেক্তরি  ক্তচব), আরক্তডএ, বগুড়া -  েস্য 

4.  যুগ্ম ক্তচব (উন্নয়ি), পল্লী উন্নয়ি ও  মবায় ক্তবর্াগ -  েস্য 

5.  যুগ্মপ্রর্াি, স চ উইং, কৃক্তি, পাক্তি  ম্পে ও পল্লী প্রক্তেষ্ঠাি ক্তবর্াগ, পক্তরকেিা কক্তমশি -  েস্য 

6.  যুগ্মপ্রর্াি,  ার্ারে অর্ ভিীক্তে ক্তবর্াগ, পাক্তি  ম্পে ও পল্লী প্রক্তেষ্ঠাি ক্তবর্াগ, পক্তরকেিা কক্তমশি -  েস্য 

7.  উপপ্রর্াি, স চ উইং, কৃক্তি, পাক্তি  ম্পে ও পল্লী প্রক্তেষ্ঠাি ক্তবর্াগ, পক্তরকেিা কক্তমশি -  েস্য 

8.  উপ ক্তচব (পক্তরকেিা-6), পল্লী উন্নয়ি ও  মবায় ক্তবর্াগ -  েস্য 

9.  ক্ত ক্তিয়র  হকারী প্রর্াি, কার্ ভক্রম ক্তবর্াগ, পক্তরকেিা মন্ত্রোলয় -  েস্য 

10.  মূল্যায়ি কম ভকেভা, আইএমইক্তড, পক্তরকেিা মন্ত্রোলয় -  েস্য 

11.  যুগ্ম-পক্তরচালক ও প্রক্তেক্তিক্তর্, ক্তরক্তিউএুাবল এিাক্তজভ ক্তর াচ ভ স ন্টার, পউএ, বগুড়া -  েস্য 

12.  প্রকে পক্তরচালক,  ংক্তিি প্রকে, আরমিএ, বগুড়া -  েস্য- ক্তচব 
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৩.৩  মূল্যােন কম টির কা যপমরমধ  

 প্রকল্পের  াঠ প যাল্পে কা যক্র  সল্পরজম ন পমরিশ যনপূব যক মবমভন্ন স স্যা মচমিিকরণ ও স াধাল্পনর 

লল্পক্ষয প্রল্পোজনীে  িা ি/সুপামরশ প্রিান;  

 প্রকল্পের লক্ষয ািা অনু ােী অমজযি অগ্রগমিও  সাফল্য মনরুপন; এবং 

 প্রকেটি সুষ্ঠুভাল্পব বাস্তবােন ও সটকসই করার লল্পক্ষয প্রল্পোজনীে  িা ি/সুপামরশ প্রিান। 

৩.৩  িথ্য সংগ্রহ ও প্রমক্রোকরণ 

প্রকণের লযু ও উণেণশ্যর  াণর্  ংগক্তে সরণখ মূল্যায়ি কক্তমটি  াযাৎকার অনুসূচী প্রেয়ি কণর। সুক্তবন্যস্ত 

প্রশ্নমালার ক্তর্ক্তত্তণে  ংক্তিি বাস্তবায়িকারী এিক্তজও/ ক্তমক্তে এবং সুক্তবর্াণর্াগী  েস্যণের ক্তিকট সর্ণক 

প্রার্ক্তমক েথ্য  ংগ্রহ কণর প্রাপ্ত েথ্য র্াচাই করা হণয়ণে। অক্তর্কন্তু প্রণেুক পক্তরেশ ভিকারী উপপ্রকে  ম্পণকভ 

স্ব-স্ব পক্তরেশ ভণির উপর র্ারিাগে প্রক্তেণবেি ও মোমে প্রোি কণরি। ক্তবক্তর্ন্ন পর্ ভাণয় েথ্য মূহ পর্ ভাণলাচিা 

 ক্তন্নণবশণির মাধ্যণম একটি র্র্া ম্ভব বস্তুক্তিষ্ঠ উপ ংহাণর উপিীে হওয়ার সচিা করা হণয়ণে।  ংগৃহীে 

েথ্য মূহ পউ ক্তব ও প্রকে কর্তভপয এবং মূল্যায়ি কক্তমটি কর্তভক প্রক্তক্রয়াকরে করা হয়। 

৩.৪  সীিািিতা 

 ময় স্বেো ও দকাবভি-১৯  হা াবর প্রভাি বিশিচিায় অক্তেদ্রুে মূল্যায়ণের জরীপ কাজ  ম্পন্ন করণে হয়। 

অপর ক্তেণক সসৌি েরি রেভ েি সসচ পিরত ও এি িহুমুিী ব্যিহারিি িােরি রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি সম্প্রসািণ 

েীষ েক প্রারয়ারগক গরিষণা প্রকল্পের সাফল্য ও ব্যথ যিা অজযন মবিল্পে Impact study করিিঃ সুমনমি যষ্ট্  ন্তব্য 

সম্বমলি মূল্যােন প্রমিল্পবিন প্রণেন করল্পি স  স ে এবং সুমবধামি প্রল্পোজন মেল মূল্যােন কম টিল্পক িা 

প্রল্পোজন অনু ােী সিোর ব্যবস্থা মেল না। অপ যাি স ল্পের কারল্পণ মূল্যােন প্রমিল্পবিনটি পুণ: পুণ: মনরীক্ষা 

করা এবং িথ্যামি পুঙ্খানুপুঙ্খভাল্পব  াচাই করা সা মগ্রকভাল্পব সম্ভব হেমন। এ  কল  ীমাবিো  ণেও 

মূল্যায়ণির মূলিীক্তে  মূহ অনু রণের সচিা করা হণয়ণে। 

৪.০  মূল্যােন পিমি 

৪.১  প্রকে এলাকা মনধ যারণ ও মনব যাচন  

আন্তঃিন্ত্রণালয় মূল্যায়ে টীি প্রকল্পের আওিাে বাস্তবােনাধীন ২০টি উপপ্রকল্পের উপপ্রকল্প িরে সর্রক 

তদিচয়ে পিরতরত প্ররতরেরেত্বমূলকভারি ৪টি উপপ্রকল্প চট্রগ্রাম ক্তবর্াণগর ১. চরেিীপ উপপ্রকে, সবায়ালখালী, 

চট্রগ্রাম সজলা ও ২. বাক্তেয়াচং উপপ্রকে, চাক্তিিা, কুক্তমল্লা; ঢাকা ক্তবর্াণগর ৩. সোটক্তঘওর উপপ্রকে, 

মাক্তিকগঞ্জ  ের, মাক্তিকগঞ্জ; রাজশাহী ক্তবর্াণগর ৪. মীরকামারী উপপ্রকে, পবা, রাজশাহী মনব যাচন করা হে। 

টী  কল্পেকটি িল্পল মবভি হল্পে সল্পরজম ল্পন উি উপপ্রকে পমরিশ যন পূূ্ব যক উপপ্রকল্পের মবমভন্ন সুফলল্পভাগীর 

সাল্পথ Focus Group Discussion ও মূল্যােল্পনর জন্য প্রণেনকৃি মনধ যামরি প্রশ্নপল্পির  ােল্প  িথ্যামি 

সংগ্রহ করা হে (নমুনা প্রশ্নপি পরিরেষ্ট-“ঙ” সংরযারজত)।  

৪.২  মূল্যােন টীল্প র মনব যামচি উপপ্রকে পমরিশ যন প্রমিল্পবিন  

আন্তিঃ ন্ত্রণালে মূল্যােন টী  মভন্ন মভন্ন িল্পল মবভি হল্পে গি ২৫-২৬ জুন ২০২১ িামরল্পখ সল্পরজম ল্পন মনব যামচি 

৪টি উপপ্রকে পমরিশ যন কল্পরন। মূল্যােন টী  প্রথল্প  প্রকে কর্তযক  াঠ প যাল্পে মনম যি/স্থামপি 

অবকাঠাল্প া/স্থাপনাসমূহ পমরিশ যন কল্পরন। অিপর উপপ্রকে ব্যবস্থাপনাে মনল্পোমজি সম মি/এনমজও/কৃিক 

গ্রুপ এবং উপকারল্পভাগী সিস্য এবং স্থানীে এলাকাি গণ্যিান্য ব্যরিিগ ে/জেপ্ররতরেরেি সারর্ও িতরিরেিয় 

করিে। গ্রুপ মভমত্তক ও ব্যমি প যাল্পে আল্পলাচনা/প যাল্পলাচনার পাশাপামশ প্রণীি প্রশ্নপল্পির আল্পলাল্পক িথ্য ও 

উপাত্ত সংগ্রহ কল্পরন এবং  াঠ প যাল্পে সুফলল্পভাগীল্পির প্রাি সুল্প াগ-সুমবধাসমূহ অবল্পলাকন কল্পরন। মনল্পম্ন 

উপপ্রকে মভমত্তক পমরিশ যন প্রমিল্পবিল্পনর সার-সংল্পক্ষপ উপস্থাপন করা হল্পলািঃ  
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১।  চট্রগ্রাম ক্তবর্াণগর বাক্তিয়াচং উপপ্রকে, চাক্তিিা, কুক্তমল্লা 

পক্তরেশ ভণির োক্তরখ : ২৫ জুন ২০২১ মরিঃ 

খীল্যায়ি টীম : 1. জিাব সমাঃ রাক্তশদ্যল ই লাম, অক্তেক্তরি  ক্তচব (পক্তরকেিা ও 
উন্নয়ি), পল্লী উন্নয়ি ও  মবায় ক্তবর্াগ; 

2. জিাব সমাঃ সফরণেৌ  সহাণ ি খাি, প্রকে পক্তরচালক; 

3. জিাব সমাঃ সহলাল খাি, মূল্যায়ি কম ভকেভা, আইএমইক্তড, 

পক্তরকেিা মন্ত্রোলয়। 

উপপ্রকে বাস্তবায়ণির বের : 2019-2020 

উপপ্রকে ব্যস্তবায়কারী  ংস্থা : স া াইটি ফর আরবাি এন্ড রুরাল এডর্ান্সণমন্ট (সূরা)। 

 

 সসালাি প্যারেল রসরেি ও রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল 

িাংলারদরেি সভৌরগারলক অিস্থাে অযাংে (২০°৮৬´ সর্রক ২৬°৩৩´) এি গড় ২৪° অযাংে রিরিচোয় রেরয় সরি োচ্চ 

সসৌিেরি পাওয়াি লরযে ২৪° সকারণ জরি অপচয় ো করি রেরদ েষ্ট দূরুরত্ব (১২ ফুট × ১২ ফুট দূরুরত্ব) সিাট ৩২টি সসৌি 

প্যারেল (প্রমিটি ৩৭৫ ওোট × ৩২=১২,০০০ ওয়াট) স্থাপে করি প্রাপ্ত ূরয োরলাক হরত  স াট ১২ মকল্পলাওোট মবদ্যযৎ 

উৎপািন করা হল্পেল্পে। প্রমিটি প্যাল্পনল ৪ ইমঞ্চ ব্যাল্পসর ১০ ফুট এ এস পাইপ/খু ুঁটি ঢালাই কশর স্থািি করা হশয়শে। 

খ ুঁটির  াথায় দসালার প্যাশিলগুবলশক এ এস এযাাংশেশলর (৭ ফুট × ৩ ফুট) সেল্প র সাল্পথ এযাাংশেলিার মিল্পে 
 জবুিভাল্পব Scattered পিমিল্পি মনমি যষ্ট্ দূিরে (ফসলল্পক িীঘ য স ে সূ যাল্পলাক প্রিাল্পনর লল্পক্ষয) স্থাপে কিা হরয়রছ। 

সমুদয় প্যারেলগুরলরক ইরলকরিক কোিরলি িােরি থ্রী-সফজ আউটপুরটি জন্য  ৩টি লাইরে সেটওয়ারকেং করি প্রাপ্ত 

১২ রকরলাওয়াট আউটপুট সসৌিেরিি িােরি ১০ হস ে পাওয়াি (৭.৪৬ রকরলাওয়াট) ক্ষ িাসম্পন্ন সািিারস েিল 

পারম্পি িােরি ০.৫ মকউল্পসক পামন উল্পত্তালন কিা হরে। অগভীর নলকূল্পপ স্থামপি পাম্পটি পমরচালনাে প্রল্পোজনীে 

এমস মবদ্যযৎ সসালার প্যাল্পনল হল্পি প্রাি মিমস মবদ্যযৎল্পক কনভাট যাল্পরর  ােল্প  রূপান্তমরি কল্পর পমরচামলি হল্পে। 

পাোপারে সসালাি প্যারেরল উৎপারদত এ রিদ্যেৎ চাজে কররালারিি িােরি ব্যাটািী চারজেত হরয় অপারিটি/অরফস 

করয রিদ্যেতারয়ত কিা হরয়রছ। দসৌরপ্যাশিল ট্রাকচাশরর খ ুঁটির সাশথ োাংলা/ াচা স্থািি কশর রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি 

িরেল প্রদে েে কিা হরয়রছ। রি-স্তি পিরত প্রচলরেি িােরি োরেি উৎপাদে ব্যাহত ো করি একই সারর্ একই 

জরিরত িাচা/জাংলায় লাউ চারষি িােরি অরতরিি আয় কিা সম্ভি হরে। তরি িতেিারে অফ রসজে/িষ ো সিৌসুি 

হওয়ায় বি-স্তর কৃবি প্রযুবির ক্ষুদ্র িবরসশর দৃশ্য াি হয়। দযখাশি রি-স্তি কৃরষ প্রযুরিরত রঝংগা, রচরচংগা এিং কুিড়া 

জাতীয় সরিি চাষ কিা হরয়রছ। 

ভূ-গভেস্থ সসচ োলা ও কাঠারিাঃ উপপ্রকল্প এলাকাি আিারদ জরিরত উন্নত ও দয প্রযুরিরত সসচ প্রদারেি জন্য ২৫০০ 

ফুট (৬ ইরঞ্চ ব্যারসি রপরভরস পাইপ) ভূ-গভেস্থ সসচ োলা, সহোি ট্াংক  (৩ ফুট × ৯ ফুট সাইজ) এিং পাইপ লাইে 

সেটওয়ারকেি সারর্ রেরদ েষ্ট দূিরে ৯টি িাইজাি পরয়ন্ট (সসচ পারে রিতিণ পরয়ন্ট) রেি োণ করি জরিরত সসচ ব্যিস্থাপো 

কাঠারিা রেরি েত হরয়রছ। ফরল ভূ-গভেস্থ আধুরেক সসচ পিরতি িােরি পারে সম্পরদি অপচয় সিাে করি সসচ সিৌসুরি 

পয োপ্ত সসচ প্রদারেি িােরি কারিত উৎপাদে রেরিত হরে। উপপ্রকল্প এলাকায় ২০ রিঘা জরিরত সসচ প্রদাে কিা 

সম্ভি হরে। গত সিৌসুরি সিৌসুি শুরু হওয়াি পরি স্কীি চালু হওয়ায় করিত সসচ এলাকায় সসচ সুরিো প্রদাে সম্ভি 

হয়রে। তরি এ িছি রেে োরিত সিরয় সসচ সুরিো প্রদাে সম্ভি হরি ফরল ২০-২৫ একি জরিরত সসচ সুরিো প্রদাে কিা 

যারি িরল উপকািরভাগীিা জাোে। সসচ সিৌসুি ছাড়াও িছিব্যাপী োক-সরি ও অন্যান্য ফসরল প্ররয়াজেীয় সসচ প্রদাে 

কিা সম্ভি হরে। সুফলরভাগী ও প্রকল্প ব্যিস্থাপকরদি িােরি জাো যায় ভূ-গভেস্থ সসচ োলা স্থাপরেি ফরল সসচ পারে 

অপচয় সিাে করি দ্রুত সসচ প্রদাে সম্ভি হরে।  

খাবার পামন সরবরাহ পাইপ লাইন সনটওোকযিঃ বাক্তিয়াচং উপপ্রকে এলাকাি িসতিারড়রত রেিাপদ িািাি পারে 

সিিিারহি লরযে ১০ ফুট × ১০ ফুট সাইরজি ২২ ফুট উচ্চতা রিরেষ্ট আিরসরস স্ট্রাকচাি রেি োণপূি েক ১০,০০০ রলটাি 

োিণ যিতা সম্পন্ন (রপরভরস) ওভািরহে ট্াংক স্থাপে কিা হরয়রছ। সসই সারর্ ওভািরহে ট্াংক সর্রক উপপ্রকল্প 

এলাকাি পার্শ্েিতী গ্রাি/িহল্লায় রিরভন্ন (৪, ৩, ২, ১, ৩/৪ ইরঞ্চ) ব্যারসি সিাট ৪,২০০ ফুট পাইপ লাইে সেটওয়াকে 

স্থাপে কিা হরয়রছ। ফরল উপপ্রকরল্পি আওতায় প্রার্রিক ভারি ৪০টি পরিিারিি িারঝ পাইপ লাইরেি িােরি 
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রেিরিরেন্নভারি িািাি পারে সিিিাহ কিা হরে। পাোপারে গৃহস্থারল কাজসহ এিং সেইিী, সপারি, িৎস্যচাষ, 

োস োরি ইতোরদ উৎপাদেমূলক িহুমূিী কারজ ব্যিহাি কিাি সুরযাগ সৃরষ্ট হরয়রছ।  

উপপ্রকরল্পি ১২৬ জে (পুিষ ১০৫ এিং িরহলা ২১ জে) সদস্যরক প্রকরল্পি আওতায় রিরভন্ন েিরেি প্ররেযণ প্রদাে 

কিা হরয়রছ।  

এ উপপ্রকণের সুফলণর্াগীণের অক্তেক্তরি কম ভ ংস্থাি সৃক্তির লণযু সমাট ১৬.০০ লয টাকা ঋে সুক্তবর্া প্রোণির 

ক্তবপরীণে এ পর্ ভন্ত ৭ জি সুফলণর্াগী  েস্যণের মাণে ৩.৫০ লয টাকা ঋে ক্তবেরে করা হণয়ণে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2। চট্টগ্রাম ক্তবর্াণগর চরেিীপ স ালার উপপ্রকে, সবায়ালখালী, চট্টগ্রাম 

পক্তরেশ ভণির োক্তরখ : ২৫ জুন ২০২১ মরিঃ 

খীল্যায়ি টীম : 1. ক্তশক্তবর ক্তবক্তচে বড়ুয়া, উপপ্রর্াি, স চ উইং, কৃক্তি, পাক্তি  ম্পে ও 

পল্লী প্রক্তেষ্ঠাি ক্তবর্াগ, পক্তরকেিা কক্তমশি; 

2. সমাঃ সহলাল খাি, মূল্যায়ি কম ভকেভা, আইএমইক্তড, পক্তরকেিা 

মন্ত্রোলয়। 

উপপ্রকে বাস্তবায়ণির বের : 2017- 2018  

উপপ্রকে ব্যস্তবায়কারী  ংস্থা : খাি এণগ্রা ফাম ভ, সবায়ালখালী, চট্টগ্রাম।  

 

সসালাি প্যারেল রসরেি ও রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল 

িাংলারদরেি সভৌরগারলক অিস্থাে অযাংে (২০°৮৬´ সর্রক ২৬°৩৩´) এি গড় ২৪° অযাংে রিরিচোয় রেরয় সরি োচ্চ 

সসৌিেরি পাওয়াি লরযে ২৪° সকারণ জরি অপচয় ো করি রেরদ েষ্ট দূিরে (১২ ফুট × ১২ ফুট দূিরত্ব) সিাট ৩২টি সসৌি 

প্যারেল (প্রমিটি ৩৭৫ ওোট × ৩২=১২,০০০ ওয়াট) স্থাপে করি প্রাপ্ত ূরয োরলাক হরত  স াট ১২ মকল্পলাওোট মবদ্যযৎ 
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উৎপািন করা হল্পেল্পে। প্রমিটি প্যাল্পনল ৪ ইমঞ্চ ব্যাল্পসর ১০ ফুট এ এস পাইপ/খু ুঁটি ঢালাই কশর স্থািি করা হশয়শে। 

খ ুঁটির  াথায় দসালার প্যাশিলগুবলশক এ এস এযাাংশেশলর (৭ ফুট × ৩ ফুট) সেল্প র সাল্পথ এযাাংশেলিার মিল্পে 

 জবুিভাল্পব Scattered পিমিল্পি মনমি যষ্ট্ দূরল্পত্ব (পুকুি পারড়) স্থাপে কিা হরয়রছ। সমুদয় প্যারেলগুরলরক ইরলকরিক 

কোিরলি িােরি থ্রী-সফজ আউটপুরটি জন্য ৩টি লাইরে সেটওয়ারকেং করি প্রাপ্ত ১২ রকরলাওয়াট আউটপুট 

সসৌিেরিি িােরি ৭.৫০ হস ে পাওয়াি (৫.৫০ রকরলাওয়াট) ক্ষ িাসম্পন্ন সািিারস েিল পারম্পি িােরি ০.৫ 

মকউল্পসক পামন উল্পত্তালন কিা হরে। অগভীর নলকূল্পপ স্থামপি পাম্পটি পমরচালনাে প্রল্পোজনীে এমস মবদ্যযৎ সসালার 

প্যাল্পনল হল্পি প্রাি মিমস মবদ্যযৎল্পক কনভাট যাল্পরর  ােল্প  রূপান্তমরি কল্পর পমরচামলি হল্পে। পাোপারে সসালাি প্যারেরল 

উৎপারদত এ রিদ্যেৎ চাজে কররালারিি িােরি দ্যটি সোরিজ ব্যাটািী চারজেত হরয় অপারিটি/অরফস করয রিদ্যেতারয়ত 

কিা হরয়রছ। দসৌরপ্যাশিল স্ট্রাকচাশরর খ ুঁটির সাশথ োাংলা/ াচা স্থািি কশর রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল প্রদে েে কিা 

হরয়রছ। রি-স্তি পিরত প্রচলরেি িােরি সসৌিেরি আহিরেি সারর্ িাচা/জাংলায় লাউ চারষি িােরি অরতরিি আয় 

কিা সম্ভি হরে। তরি িতেিারে অফ রসজে/িষ ো সিৌসুি হওয়ায় বি-স্তর কৃবি প্রযুবি ক্ষুদ্র িবরসশর দৃশ্য াি হয়। 

দযখাশি রি-স্তি কৃরষ প্রযুরিরত রঝংগা, রচরচংগা এিং কুিড়া জাতীয় সরিি চাষ কিা হরয়রছ। 

ভূ-গভেস্থ সসচ োলা ও কাঠারিাঃ উপপ্রকল্প এলাকাি আিারদ জরিরত উন্নত ও দয প্রযুরিরত সসচ প্রদারেি জন্য ২৫৪০ 

ফুট (৬ ইরঞ্চ ব্যারসি রপরভরস পাইপ) ভূ-গভেস্থ সসচ োলা, সহোি ট্াংক (৩ ফুট × ৯ ফুট সাইজ) এিং পাইপ লাইে 

সেটওয়ারকেি সারর্ রেরদ েষ্ট দূিরত্ব  ৮টি িাইজাি পরয়ন্ট (সসচ পারে রিতিণ পরয়ন্ট) রেি োণ করি জরিরত সসচ 

ব্যিস্থাপো কাঠারিা রেরি েত হরয়রছ। ফরল ভূ-গভেস্থ আধুরেক সসচ পিরতি িােরি পারে সম্পরদি অপচয় সিাে করি 

সসচ সিৌসুরি পয োপ্ত সসচ প্রদারেি িােরি কারিত উৎপাদে রেরিত হরে। উপপ্রকল্প এলাকায় ২০ রিঘা জরিরত সসচ 

প্রদারেি পাোপারে ২২টি পুকুরি িৎস্য চারষি জন্য পারে ব্যিহাি কিা হরে। গত সিৌসুরি সিৌসুি শুরু হওয়াি পরি 

স্কীি চালু হওয়ায় করিত সসচ এলাকায় সসচ সুরিো প্রদাে সম্ভি হয়রে। তরি এ িছি রেে োরিত সিরয় সসচ সুরিো 

প্রদাে সম্ভি হরি ফরল ২০-২৫ একি জরিরত সসচ সুরিো প্রদাে কিা যারি িরল উপকািরভাগীিা জাোে। সসচ সিৌসুি 

ছাড়াও িছিব্যাপী োক-সরি ও অন্যান্য ফসরল প্ররয়াজেীয় সসচ প্রদাে কিা সম্ভি হরে। সুফলরভাগী ও প্রকল্প 

ব্যিস্থাপকরদি িােরি জাো যায় ভূ-গভেস্থ সসচ োলা স্থাপরেি ফরল সসরচি পারে অপচয় সিাে করি দ্রুত সসচ প্রদাে 

সম্ভি হরে।   

খাবার পামন সরবরাহ পাইপ লাইন সনটওোকযিঃ চিণিীপ উপপ্রকল্প এলাকাি িসতিারড়রত রেিাপদ িািাি পারে 

সিিিারহি লরযে ১০ ফুট × ১০ ফুট সাইরজি ২২ ফুট উচ্চতা রিরেষ্ট আিরসরস স্ট্রাকচাি রেি োণপূি েক ১০,০০০ রলটাি 

োিণ যিতা সম্পন্ন (রপরভরস) ওভািরহে ট্াংক স্থাপে কিা হরয়রছ। সসই সারর্ ওভািরহে ট্াংক সর্রক উপপ্রকল্প 

এলাকাি পার্শ্েিতী গ্রাি/িহল্লায় রিরভন্ন (৪, ৩, ২, ১, ৩/৪ ইরঞ্চ) ব্যারসি সিাট ৩৬৩০ ফুট পাইপ লাইে সেটওয়াকে 

স্থাপে কিা হরয়রছ। ফরল উপপ্রকরল্পি আওতায় প্রার্রিক ভারি ৪৫টি পরিিারিি িারঝ পাইপ লাইরেি িােরি 

রেিরিরেন্নভারি িািাি পারে সিিিাহ কিা হরে। পাোপারে গৃহস্থারল কাজসহ এিং সেইিী, সপারি, িৎস্যচাষ, 

োস োরি ইতোরদ উৎপাদেমূলক িহুমূিী কারজ ব্যিহাি কিাি সুরযাগ সৃরষ্ট হরয়রছ।  
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উপপ্রকরল্পি ১০২ জে (পুরুষ ৯৯ এিং িরহলা ০৩ জে) সদস্যরক প্রকরল্পি আওতায় রিরভন্ন েিরেি আয়িে েেমূলক 

প্ররেযণ প্রদাে কিা হরয়রছ।  

এ উপপ্রকণের সুফলণর্াগীণের অক্তেক্তরি কম ভ ংস্থাি সৃক্তির লণযু সমাট ১৬.০০ লয টাকা ঋে ক্তবেরণের সুণর্াগ 

রণয়ণে। ঋে ক্তবেরে কার্ ভক্রম প্রক্তক্রয়ার্ীি রণয়ণে মণম ভ জািা র্ায়।  

 

3। ঢাকা ক্তবর্াণগর সোটক্তঘওর স ালার উপপ্রকে, মাক্তিকগঞ্জ  ের, মাক্তিকগঞ্জ 

পক্তরেশ ভণির োক্তরখ : ২৬ জুন ২০২১ মরিঃ 

খীল্যায়ি টীম : 1. জিাব আশরাফ উেীি আহাম্মে খাি, যুগ্ম ক্তচব (উন্নয়ি), পল্লী 

উন্নয়ি ও  মবায় ক্তবর্াগ; 

2. মহাঃ এিাখীল হক, যুগ্মপ্রর্াি, স চ উইং, কৃক্তি, পাক্তি  ম্পে ও পল্লী 

প্রক্তেষ্ঠাি ক্তবর্াগ, পক্তরকেিা কক্তমশি;  

3. খীক্তিরা সবগম, যুগ্মপ্রর্াি,  ার্ারে অর্ ভিীক্তে ক্তবর্াগ, পক্তরকেিা 

কক্তমশি; 

4. জিাব সমাঃ সফরণেৌ  সহাণ ি খাি, প্রকে পক্তরচালক; 

5. সবগম ফাণেমা, ক্ত ক্তিয়র  হকারী প্রর্াি, কার্ ভক্রম ক্তবর্াগ। 

উপপ্রকে বাস্তবায়ণির বের : 2019-2020 

উপপ্রকে ব্যস্তবায়কারী  ংস্থা : জি উন্নয়ি  ক্তমক্তে, িবগ্রাম মাক্তিকগঞ্জ,  ের, মাক্তিকগঞ্জ।  

 

সসালাি প্যারেল রসরেি ও রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল 

িাংলারদরেি সভৌরগারলক অিস্থাে অযাংে (২০°৮৬´ সর্রক ২৬°৩৩´) এি গড় ২৪° অযাংে রিরিচোয় রেরয় 

সরি োচ্চ সসৌিেরি পাওয়াি লরযে ২৪° সকারণ জরি অপচয় ো করি রেরদ েষ্ট দূিরত্ব  (১২ ফুট × ১২ ফুট দূিরত্ব ) সিাট 

৩২টি সসৌি প্যারেল (প্রমিটি ৩৭৫ ওোট × ৩২=১২,০০০ ওয়াট) স্থাপে করি প্রাপ্ত ূরয োরলাক হরত  স াট ১২ 

মকল্পলাওোট মবদ্যযৎ উৎপািন করা হল্পেল্পে। প্রমিটি প্যাল্পনল ৪ ইমঞ্চ ব্যাল্পসর ১০ ফুট লম্বা এ এস পাইপ/খু ুঁটি ঢালাই 

কশর স্থািি করা হশয়শে। খ ুঁটির  াথায় দসালার প্যাশিলগুবলশক এ এস এযাাংশেশলর (৭ ফুট × ৩ ফুট) সেল্প র সাল্পথ 
এযাাংশেলিার মিল্পে  জবুিভাল্পব Scattered পিমিল্পি মনমি যষ্ট্ দূরল্পত্ব (সূ যাল্পলাক প্রিাল্পনর লল্পক্ষয) স্থাপে কিা 

হরয়রছ। সমুদয় প্যারেলগুরলরক ইরলকরিক কোিরলি িােরি থ্রী-সফজ আউটপুরটি জন্য ৩টি লাইরে সেটওয়ারকেং 

করি প্রাপ্ত ১২ রকরলাওয়াট আউটপুট সসৌিেরিি িােরি ১০ হস ে পাওয়াি (৭.৪৬ রকরলাওয়াট) ক্ষ িাসম্পন্ন 

সািিারস েিল পারম্পি িােরি ০.৫ মকউল্পসক পামন উল্পত্তালন কিা হরে। অগভীর নলকূল্পপ স্থামপি পাম্পটি 

পমরচালনাে প্রল্পোজনীে এমস মবদ্যযৎ সসালার প্যাল্পনল হল্পি প্রাি মিমস মবদ্যযৎল্পক কভযাটাল্পরর  ােল্প  রূপান্তমরি কল্পর 

পমরচামলি হল্পে। পাোপারে সসালাি প্যারেরল উৎপারদত এ রিদ্যেৎ চাজে কররালারিি িােরি দ্যটি সষ্টারিজ ব্যাটািী 

চারজেত হরয় অপারিটি/অরফস করয রিদ্যেতারয়ত কিা হরয়রছ। দসৌরপ্যাশিল স্ট্রাকচাশরর খ ুঁটির সাশথ োাংলা/ াচা 

স্থািি কশর রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল প্রদে েে কিা হরয়রছ। রি-স্তি পিরত প্রচলরেি িােরি োরেি উৎপাদে ব্যাহত 

ো করি একই সারর্ একই জরিরত িাচা/জাংলায় লাউ চারষি িােরি অরতরিি আয় কিা সম্ভি হরে। তরি 

িতেিারে অফ রসজে/িষ ো সিৌসুি হওয়ায় বি-স্তর কৃবি প্রযুবির ক্ষুদ্র িবরসশর দৃশ্য াি হয়। দযখাশি রি-স্তি কৃরষ 

প্রযুরিরত রঝংগা, রচরচংগা এিং কুিড়া জাতীয় সরিি চাষ কিা হরয়রছ। প্রকরল্পি আওতায় রি-স্তি কৃরষ পাইলট 

আকারি প্রদে েেী কিা হরয়রছ। প্রযুরিটি আোব্যঞ্জক হরলও কৃষক পয োরয় সম্প্রসািণ সম্প্রসািণ হয়রে। এ রিষয়রয় 

প্রকরল্পি উপকািরভাগীরদি প্ররেযণ প্রদাে কিা হরয়রছ। আগািীরত তািা সযে এ প্রযুরি িাস্তিায়রে উিুি হয় সস 

ব্যপারি প্রকল্প কর্তেপয কর্তেক েজিদািী কিা সযরত পারি।  

সুফলরভাগী কৃষকগণ সদাতালা কৃরষি পাোপারে তারদি সরি ও অন্যান্য িাঠ ফসরল িাইরকা কর্টাে এি 

পাোপারে পিীযামূলকভারি PRH িা ফসরলি হি েে (4-CPA/Nono Partical) ব্যিহাি করি 

ফসরলি groth ও ফলে ভারলা সপরয়রছে িরি ে অিরহত করিে। এইগুরল ব্যিহারি তারদি ব্যিহৃত সারিি 

কায েকিীতা বৃরি সপরয়রছ। 
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ভূ-গভেস্থ সসচ োলা ও কাঠারিাঃ উপপ্রকল্প এলাকাি আিারদ জরিরত উন্নত ও দয প্রযুরিরত সসচ প্রদারেি জন্য ২৫৪০ 

ফুট (৬ ইরঞ্চ ব্যারসি রপরভরস পাইপ) ভূ-গভেস্থ সসচ োলা, সহোি ট্াংক (৩ ফুট × ৯ ফুট সাইজ) এিং পাইপ লাইে 

সেটওয়ারকেি সারর্ রেরদ েষ্ট দূিরত্ব ৯টি িাইজাি পরয়ন্ট (সসচ পারে রিতিণ পরয়ন্ট) রেি োণ করি জরিরত সসচ ব্যিস্থাপো 

কাঠারিা রেরি েত হরয়রছ। ফরল ভূ-গভেস্থ আধুরেক সসচ পিরতি িােরি পারে সম্পরদি অপচয় সিাে করি সসচ সিৌসুরি 

পয োপ্ত সসচ প্রদারেি িােরি কারিত উৎপাদে রেরিত হরে। উপপ্রকল্প এলাকায় ৬০ রিঘা জরিরত সসচ প্রদাে কিা 

সম্ভি হরে। গত সিৌসুরি সিৌসুি শুরু হওয়াি পরি স্কীি চালু হওয়ায় করিত সসচ এলাকায় সসচ সুরিো প্রদাে সম্ভি 

হয়রে। তরি এ িছি রেে োরিত সিরয় সসচ সুরিো প্রদাে সম্ভি হরি ফরল ২০-২৫ একি জরিরত সসচ সুরিো প্রদাে কিা 

যারি িরল উপকািরভাগীিা জাোে। সসচ সিৌসুি ছাড়াও িছিব্যাপী োক-সরি ও অন্যান্য ফসরল প্ররয়াজেীয় সসচ প্রদাে 

কিা সম্ভি হরে। সুফলরভাগী ও প্রকল্প ব্যিস্থাপকরদি িােরি জাো যায় ভূ-গভেস্থ সসচ োলা স্থাপরেি ফরল সসচ পারে 

অপচয় সিাে করি দ্রুত সসচ প্রদাে সম্ভি হরে।  

খাবার পামন সরবরাহ পাইপ লাইন সনটওোকযিঃ সোটক্তঘওর উপপ্রকে এলাকাি িসতিারড়রত রেিাপদ িািাি পারে 

সিিিারহি লরযে ১০ ফুট × ১০ ফুট সাইরজি ২২ ফুট উচ্চতা রিরেষ্ট আিরসরস স্ট্রাকচাি রেি োণপূি েক ১০,০০০ রলটাি 

োিণ যিতা সম্পন্ন (রপরভরস) ওভািরহে ট্াংক স্থাপে কিা হরয়রছ। সসই সারর্ ওভািরহে ট্াংক সর্রক উপপ্রকল্প 

এলাকাি পার্শ্েিতী গ্রাি/িহল্লায় রিরভন্ন (৪, ৩, ২, ১, ৩/৪ ইরঞ্চ) ব্যারসি সিাট ৪,২০০ ফুট পাইপ লাইে সেটওয়াকে 

স্থাপে কিা হরয়রছ। ফরল উপপ্রকরল্পি আওতায় প্রার্রিক ভারি ৪৬টি পরিিারিি িারঝ পাইপ লাইরেি িােরি 

রেিরিরেন্নভারি িািাি পারে সিিিাহ কিা হরে। পাোপারে গৃহস্থারল কাজসহ এিং সেইিী, সপারি, িৎস্যচাষ, 

োস োরি ইতোরদ উৎপাদেমূলক িহুমূিী কারজ ব্যিহাি কিাি সুরযাগ সৃরষ্ট হরয়রছ।  

উপপ্রকরল্পি ১৬৭ জে (পুিষ ১৪৩ এিং িরহলা ২৪ জে) সদস্যরক প্রকরল্পি আওতায় রিরভন্ন েিরেি আয়িে েেমূলক 

প্ররেযণ প্রদাে কিা হরয়রছ।  

এ উপপ্রকণের সুফলণর্াগীণের অক্তেক্তরি কম ভ ংস্থাি সৃক্তির লণযু সমাট ১৬.০০ লয টাকা ঋে সুক্তবর্া প্রোণির 

ক্তবপরীণে এ পর্ ভন্ত ১৬ জি সুফলণর্াগী  েস্যণের মাণে ৮ লয টাকা ঋে ক্তবেরে করা হণয়ণে।  
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4। রাজশাহী ক্তবর্াণগর মীরকামারী স ালার উপপ্রকে, পবা, রাজশাহী 

পক্তরেশ ভণির োক্তরখ : ২৬ জুন ২০২১ মরিঃ 

খীল্যায়ি টীম : 1. ড. সমাঃ সগালাম সমাস্তফা, উপ ক্তচব (পক্তরকেিা-6), পল্লী উন্নয়ি ও 
 মবায় ক্তবর্াগ; 

2.  জিাব সমাঃ খাক্তলে আওরঙ্গণজব, যুগ্ম-পক্তরচালক ও প্রক্তেক্তিক্তর্,  

ক্তরক্তিউএুাবল এিাক্তজভ ক্তর াচ ভ স ন্টার, পউএ, বগুড়া। 

েোবর্ায়ণি : জিাব খক্তলল আহমে, মহাপক্তরচালক (অক্তেক্তরি  ক্তচব), পউএ, বগুড়া। 

উপপ্রকে বাস্তবায়ণির বের : 2017-2018 

উপপ্রকে ব্যস্তবায়কারী  ংস্থা : বাস্তুহারা ও প্রক্তেব্ী মািব উন্নয়ি  ংস্থা। 

 

সসালাি প্যারেল রসরেি ও রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল 

িাংলারদরেি সভৌরগারলক অিস্থাে অযাংে (২০°৮৬´ সর্রক ২৬°৩৩´) এি গড় ২৪° অযাংে রিরিচোয় রেরয় সরি োচ্চ 

সসৌিেরি পাওয়াি লরযে ২৪° সকারণ জরি অপচয় ো করি রেরদ েষ্ট দূিরত্ব  (১২ ফুট × ১২ ফুট দূিরত্ব ) সিাট ৩২টি 

সসৌি প্যারেল (প্রমিটি ৩৭৫ ওোট × ৩২=১২,০০০ ওয়াট) স্থাপে করি প্রাপ্ত ূরয োরলাক হরত  স াট ১২ মকল্পলাওোট 

মবদ্যযৎ উৎপািন করা হল্পেল্পে। প্রমিটি প্যাল্পনল ৪ ইমঞ্চ ব্যাল্পসর ১০ ফুট এ এস পাইপ/খু ুঁটি ঢালাই কশর স্থািি করা 

হশয়শে। খ ুঁটির  াথায় দসালার প্যাশিলগুবলশক এ এস এযাাংশেশলর (৭ ফুট × ৩ ফুট) সেল্প র সাল্পথ এযাাংশেলিার মিল্পে 

 জবুিভাল্পব Scattered পিমিল্পি মনমি যষ্ট্ দূরল্পত্ব (সূ যাল্পলাক প্রিাল্পনর জন্য) স্থাপে কিা হরয়রছ। সমুদয় 

প্যারেলগুরলরক ইরলকরিক কোিরলি িােরি থ্রী-সফজ আউটপুরটি জন্য ৩টি লাইরে সেটওয়ারকেং করি প্রাপ্ত ১২ 

রকরলাওয়াট আউটপুট সসৌিেরিি িােরি ৭.৫০ হস ে পাওয়াি (৫.৫০ রকরলাওয়াট) ক্ষ িাসম্পন্ন সািিারস েিল 

পারম্পি িােরি ০.৫ মকউল্পসক পামন উল্পত্তালন কিা হরে। অগভীর নলকূল্পপ স্থামপি পাম্পটি পমরচালনাে প্রল্পোজনীে 

এমস মবদ্যযৎ সসালার প্যাল্পনল হল্পি প্রাি মিমস মবদ্যযৎল্পক কনভাট যাল্পরর  ােল্প  রূপান্তমরি কল্পর পমরচামলি হল্পে। 

পাোপারে সসালাি প্যারেরল উৎপারদত এ রিদ্যেৎ চাজে কররালারিি িােরি সষ্টারিজ ব্যাটািী চারজেত হরয় 

অপারিটি/অরফস করয রিদ্যেতারয়ত কিা হরয়রছ। দসৌরপ্যাশিল স্ট্রাকচাশরর খ ুঁটির সাশথ োাংলা/ াচা স্থািি কশর রি-

স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল প্রদে েে কিা হরয়রছ। রি-স্তি পিরত প্রচলরেি িােরি োরেি উৎপাদে ব্যাহত ো করি একই 

সারর্ একই জরিরত িাচা/জাংলায় লাউ চারষি িােরি অরতরিি আয় কিা সম্ভি হরে। তরি িতেিারে অফ 

রসজে/িষ ো সিৌসুি হওয়ায় বি-স্তর কৃবি প্রযুবি ক্ষুদ্র িবরসশর দৃশ্য াি হয়। দযখাশি রি-স্তি কৃরষ প্রযুরিরত রঝংগা, 

রচরচংগা এিং কুিড়া জাতীয় সরিি চাষ কিা হরয়রছ, সীরিি গাছ িে েেেীল অিস্থায় আরছ এিং েীরচ মুগোরলি চাষ 

কিা হরয়রছ।  

ভূ-গভেস্থ সসচ োলা ও কাঠারিাঃ উপপ্রকল্প এলাকাি আিারদ জরিরত উন্নত ও দয প্রযুরিরত সসচ প্রদারেি জন্য ২৫৪০ 

ফুট (৬ ইরঞ্চ ব্যারসি রপরভরস পাইপ) ভূ-গভেস্থ সসচ োলা, সহোি ট্াংক (৩ ফুট × ৯ ফুট সাইজ) এিং পাইপ লাইে 

সেটওয়ারকেি সারর্ রেরদ েষ্ট দূিরত্ব  ১০টি িাইজাি পরয়ন্ট (সসচ পারে রিতিণ পরয়ন্ট) রেি োণ করি জরিরত সসচ 

ব্যিস্থাপো কাঠারিা রেরি েত হরয়রছ। ফরল ভূ-গভেস্থ আধুরেক সসচ পিরতি িােরি পারে সম্পরদি অপচয় সিাে করি 

সসচ সিৌসুরি পয োপ্ত সসচ প্রদারেি িােরি কারিত উৎপাদে রেরিত হরে। উপপ্রকল্প এলাকায় ৫০ রিঘা জরিরত সসচ 

প্রদাে কিা হরে। সসচ সিৌসুি ছাড়াও িছিব্যাপী োক-সরি ও অন্যান্য ফসরল প্ররয়াজেীয় সসচ প্রদাে কিা সম্ভি হরে। 

সুফলরভাগী ও প্রকল্প ব্যিস্থাপকরদি িােরি জাো যায় ভূ-গভেস্থ সসচ োলা স্থাপরেি ফরল সসরচি পারে অপচয় সিাে 

করি দ্রুত সসচ প্রদাে সম্ভি হরে।  

খাবার পামন সরবরাহ পাইপ লাইন সনটওোকযিঃ মীরকামারী উপপ্রকে এলাকাি িসতিারড়রত রেিাপদ িািাি পারে 

সিিিারহি লরযে ১০ ফুট × ১০ ফুট সাইরজি ২২ ফুট উচ্চতা রিরেষ্ট আিরসরস স্ট্রাকচাি রেি োণপূি েক ১০,০০০ রলটাি 

োিণ যিতা সম্পন্ন (রপরভরস) ওভািরহে ট্াংক স্থাপে কিা হরয়রছ। সসই সারর্ ওভািরহে ট্াংক সর্রক উপপ্রকল্প 

এলাকাি পার্শ্েিতী গ্রাি/িহল্লায় রিরভন্ন (৪, ৩, ২, ১, ৩/৪ ইরঞ্চ) ব্যারসি সিাট ৩৬৩০ ফুট পাইপ লাইে সেটওয়াকে 

স্থাপে কিা হরয়রছ। ফরল উপপ্রকরল্পি আওতায় িতেিারে ৫৪টি পরিিারিি িারঝ পাইপ লাইরেি িােরি 
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রেিরিরেন্নভারি িািাি পারে সিিিাহ কিা হরে। পাোপারে গৃহস্থারল কাজসহ এিং সেইিী, সপারি, িৎস্যচাষ, ব্যিসা 

প্ররতষ্ঠাে ইতোরদ উৎপাদেমূলক িহুমুিী কারজ ব্যিহাি কিাি সুরযাগ সৃরষ্ট হরয়রছ।  

উপপ্রকরল্পি ১০২ জে (পুিষ ৯৯ এিং িরহলা ০৩ জে) সদস্যরক প্রকরল্পি আওতায় রিরভন্ন েিরেি প্ররেযণ প্রদাে কিা 

হরয়রছ। এ উপপ্রকণের সুফলণর্াগীণের অক্তেক্তরি কম ভ ংস্থাি সৃক্তির লণযু সমাট ১৬.০০ লয টাকা ঋে সুক্তবর্া 

প্রোণির ক্তবপরীণে এ পর্ ভন্ত 11 জি সুফলণর্াগী  েস্যণের মাণে 8.00 লয টাকা ঋে ক্তবেরে করা হণয়ণে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫। রাজশাহী ক্তবর্াণগর বগুড়া সজলার িাখীজা স ালার উপপ্রকে 

পক্তরেশ ভণির োক্তরখ : ২৮ জুন ২০২১ মরিঃ 

খীল্যায়ি টীম : জিাব খক্তলল আহমে, মহাপক্তরচালক (অক্তেক্তরি  ক্তচব), পউএ, বগুড়া 

েোবর্ায়ণি : জিাব সমাঃ সফরণেৌ  সহাণ ি খাি, প্রকে পক্তরচালক 

উপপ্রকে বাস্তবায়ণির বের : 2017-2018 

উপপ্রকে ব্যস্তবায়কারী  ংস্থা : িামুো িাোর োবরদ্রয বিশ াচি ক ধসাংস্থা। 

 

সসালাি প্যারেল রসরেি ও রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল 

১২ রকরলাওয়াট সসালাি প্যাণিল (প্রবতটি ৩২৫ ওয়াট, ১৮.২০% ক্ষ িা সম্পন্ন) ৪ ইবি ব্যাশসর এ এস িাইশির খটি 

বসবস ঢালাই বেশয় স্থািি করা হশয়শে। উি খটির  াথায় দসালার প্যাশিলগুবলশক এ এস এযাাংশেশলর (৭ ফুট × ৩ ফুট 

৬ ইক্তঞ্চ  াইণজর) সেল্প র সাল্পথ এযাাংশেলিার মিল্পে  জবুিভাল্পব Scattered পিমিল্পি (ফসলল্পক িীঘ য স ে 

োোমুি রাখল্পি) স্থাপে করি ইরলকরিক সকিল সেটওয়ারকেং করি সসৌিেরি আউটপুট গ্রহণ করি ০.৫ মকউল্পসক 

অল্পটাল্প টিক অগভীি েলকূপ চালারো হরে। পাোপারে রসরন্টি এি সারর্ (দসৌরপ্যাশিল স্ট্রাকচাশরর খটির সাশথ) 

োাংলা বেশয় রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল রেরি েত হরয়রছ।  

 

মি-স্তর কৃমি প্রুকমির প্রভাব 

একই স শয় একই েব শত বভন্ন উচ্চতার দুইটি বভন্ন র্রশণর ফসল ফলাশিার প্রবিয়াই বি-স্তর কৃবি প্রযুবি।  রি-স্তি 

পিরত প্রচলরেি িােরি োরেি উৎপাদে ব্যাহত ো করি একই সারর্ একই জরিরত িাচা/জাংলায় লাউ চারষি 

িােরি অরতরিি আয় কিা সম্ভি হরে।  

ভূ-গভেস্থ সসচ োলা ও কাঠারিাঃ উপপ্রকল্প এলাকাি আিারদ জরিরত সসচ প্রদারেি জন্য ২৯০০ ফুট (৬ ইরঞ্চ ব্যারসি 

রপরভরস পাইপ) ভূ-গভেস্থ সসচ োলা এিং পাইপ লাইে সেটওয়ারকেি সারর্ রেরদ েষ্ট দূিরত্ব ১১টি িাইজাি পরয়ন্ট (সসচ 

পারে রিতিণ পরয়ন্ট) রেি োণ করি জরিরত উন্নত সসচ ব্যিস্থাপো কাঠারিা রেরি েত হরয়রছ। ফরল ভূ-গভেস্থ আধুরেক সসচ 

পিরতি িােরি পারে সম্পরদি অপচয় হ্রাসসহ পুরিা সসচ সিৌসুরি পয োপ্ত সসচ প্রদারেি িােরি কারিত উৎপাদে 

রেরিত হরে। উপপ্রকল্প এলাকায় ৯০-১০০ রিঘা জরিরত সসচ প্রদাে কিা সম্ভি হরে। সসচ সিৌসুি ছাড়াও িছিব্যাপী 

োক-সরি ও অন্যান্য ফসরল প্ররয়াজেীয় সসচ প্রদাে কিা সম্ভি হরে।  সুফলরভাগী ও প্রকল্প ব্যিস্থাপকরদি িােরি 

জাো যায় ভূ-গভেস্থ সসচ োলা স্থাপরেি ফরল ৯৫% সসচ পারে অপচয় সিাে করি দ্রুত সসচ সদয়া যায়।  
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খাবার পামন সরবরাহ পাইপ লাইন সনটওোকয : এ উপপ্রকল্প এলাকা িসতিারড়রত রেিাপদ িািাি পারে সিিিারহি 

জন্য ৯ ফুট × ৯ ফুট সাইরজি ২২ ফুট উচ্চতা রিরেষ্ট আিরসরস স্ট্রাকচাি রেি োণপূি েক ১০,০০০ রলটাি োিণ যিতা 

সম্পন্ন (রপরভরস) ওভািরহে ট্াংক স্থাপে কিা হরয়রছ। সসই সারর্ ওভািরহে ট্াংক সর্রক উপ-প্রকল্প এলাকাি 

পার্শ্েিতী গ্রাি/িহল্লায় রিরভন্ন (৪, ৩, ২, ১, ৩/৪ ইরঞ্চ) ব্যারসি ২ হাজাি ৭ েত ফুট পাইপ লাইে সেটওয়াকে স্থাপে কিা 

হরয়রছ। ফরল উপপ্রকরল্পি আওতায় প্রার্রিক ভারি ২২টি পরিিারিি িারঝ পাইপ লাইরেি িােরি রেিরিরেন্নভারি 

িািাি পারে সিিিাহ কিা হরে। সসরচি চারহদা সিেী হওয়ায় িািাি পারেি সংরযাগ কি হরয়রছ, তরি উপপ্রকল্প 

িাস্তিায়েকািী সংস্থা রেজ উরযারগ ১০০টি িাসািারড়রত িািাি পারে সিিিারহি পদরযপ গ্রহণ কিরিে িরল অিরহত 

কিরে। সসই সারর্ গৃহস্থারল কাজসহ এিং সেইিী, সপারি, িৎস্যচাষ, োস োরি ইতোরদ উৎপাদেমূলক িহুমূিী কারজ 

ব্যিহাি কিাি সুরযাগ সৃরষ্ট হরয়রছ।  

এ উপপ্রকণের সুফলণর্াগীণের অক্তেক্তরি কম ভ ংস্থাি সৃক্তির লণযু ৮ লয টাকা সুফলণর্াগী  েস্যণের মাণে ঋে 

ক্তবেরে করা হণয়ণে। সেণশর সপ্রযাপণট প্রকণের আওোয় সেণশর ক্রমবর্ ভমাি ক্তবদ্যুৎ চাক্তহো ক্তির ি ও প্রেুন্ত অঞ্চণল 

স ালার ক্তির্ভর স চ সুক্তবর্া ও ক্তি-স্তর কৃক্তি প্রযুক্তি  ম্প্র ারণের মবল্পশি অবিান রাখল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫.০  ফলাফল মবল্পেিণ  

প্রকশল্পর আওতায় ২০টি এলাকায় দসৌরেবি বিভধর দসচ িদ্ধবত ও এর িহুমুখী ব্যিহাশরর  াধ্যশ  বি-স্তর কৃবি প্রযুবি 

উিপ্রকল্প সম্প্রসারণ করা হণয়ণে। আন্তঃমন্ত্রোলয় মূল্যায়ি টীম বাস্তবাক্তয়ে উপপ্রকে মণধ্য সর্ণক দেবচয়ি পিক্তেণে 

প্রক্তেক্তিক্তর্েমূলকর্াণব চট্রগ্রাম ক্তবর্াণগর দ্য’টি; ঢাকা ক্তবর্াণগর একটি এবং রাজশাহী ক্তবর্াণগর একটি হ সমাট ৪টি 

উপপ্রকে  ণরজক্তম পক্তরেশ ভি কণর। সর্খাণি সেখা র্ায় প্রক্তেটি উপপ্রকণে মণডল  ম্প্র ারে কাণজর অংশ ক্তহণ ণব 

ক্তিম্নবক্তে ভে স্থাপিা ও অবকাঠাণমা মূহ ক্তিক্তম ভে হণয়ণেঃ  
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৫.১  সৃষ্ট সুরযাগ-সুরিোি প্রভািঃ 

 সসালাি প্যারেল রসরেি ও রি-স্তি কৃরষ প্রযুরিঃ  

জরি অপচয় ো করি রেরদ েষ্ট দূিরত্ব  ১২ মকল্পলাওোট স্থাপন করা হল্পেল্পে। এ এস পাইপ/খু ুঁটির  াথায় দসালার 

প্যাশিলগুবলশক এ এস এযাাংশেশলর সেল্প র সাল্পথ এযাাংশেলিার মিল্পে  জবুিভাল্পব মনমি যষ্ট্ দূরল্পত্ব স্থাপে কিা 

হরয়রছ। প্যারেলগুরল সর্রক ১২ রকরলাওয়াট সসৌিেরি রদরয় অগভীর নলকূপ পমরচালনা কল্পর ১.০০-০.৫ 

মকউল্পসক পামন উল্পত্তালন কিা হরে। পাোপারে সসালাি প্যারেরল উৎপারদত এ রিদ্যেৎ চাজে কররালারিি িােরি 

ব্যাটািী চারজেত হরয় শুধুিাি অপারিটি/অরফস করয রিদ্যেতারয়ত কিা হরে। দসৌরপ্যাশিল স্ট্রাকচাশরর খ ুঁটির 

সাশথ োাংলা/ াচা স্থািি কশর রি-স্তি কৃরষ প্রযুরি িরেল যর্াযর্ প্রদে েে কিা হরয়রছ।  

 রি-স্তি পিরত প্রচলরেি িােরি োরেি উৎপাদে ব্যাহত ো করি একই সারর্ একই জরিরত িাচা/জাংলায় লাউ, 

রঝংগা, রচরচংগা এিং কুিড়া, কিলা, সীি ইতোরদ সরি িছিব্যাপী চারষি িােরি অরতরিি আরয়ি সুরযাগ সৃরষ্ট 

হরয়রছ। (প্রকল্প এলাকায় মি-স্তর কৃমি প্রুকমির ফলাফল পরিরেষ্ট-“চ” সংরযারজত)।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূ-গভেস্থ সসচ োলা ও কাঠারিাঃ উপপ্রকল্প এলাকাি আিারদ জরিরত উন্নত 

ও দয প্রযুরিরত সসচ প্রদাে কিা হরে। ফরল ভূ-গভেস্থ (buried pipe 

system) আধুরেক সসচ পিরতি িােরি পারে সম্পরদি অপচয় সিাে 

করি সসচ সিৌসুরি গরড় ৫০-৮০ রিঘা জরিরত সসচ প্রদারেি িােরি 

কারিত উৎপাদে রেরিত হরে। সসচ সিৌসুি ছাড়াও িছিব্যাপী োক-সরি 

ও অন্যান্য ফসরল প্ররয়াজেীয় সসচ প্রদাে কিা সম্ভি হরে। সুফলরভাগী ও 

প্রকল্প ব্যিস্থাপকরদি িােরি জাো যায় ভূ-গভেস্থ সসচ োলা স্থাপরেি ফরল 

সসচ পারে অপচয় সিাে করি দ্রুত সসচ প্রদাে কিা সম্ভি হরে।  

 প্ররত উপপ্রকল্প এলাকায় গরড় ৫০-৬০ রিঘা জরিরত সসচ প্রদাে কিা 

সম্ভি হরে। রিঘা প্ররত সসচ চাজে গরড় টাকা ১২০০.০০-১৮০০.০০ িাি 

আদায় কিা হরে যা প্রচরলত সসচ ব্যিস্থাি তুলোয় কি (অঞ্চলরভরদ 

সসচ চারজেি তািতম্য আরছ)। 

 পরিদে েেকৃত এলাকায় সুফলরভাগীরদি সারর্ সিাসরি িত রিরেিরয়ি 

িােরি জাো যায় সয প্রকল্প সম্প্রসািরণি পূরি ে সসচ স্কীি এলাকায় 

অগভীি েকূরপি িােরি সসচ প্রদাে কিা হরতা যা চারহদাি তুলোয় 

রছল অপ্রতুল। সরি োপরি সসচ সিৌসুি সেরষি রদরক তচি-তিোি িারস 

ভূ-গভেস্থ পারেি স্তি েীরচ চরল যাওয়ায় সসচ কাজ যরতগ্রস্ত হরতা। 

এিং অরেকাংে উপ প্রকল্প এলাকায় হোন্ড টিউিওরয়রল পারে উঠত ো। 

এছাড়া, উম্মি োলা পরিরতরত সসচ পারে সিিিারহি জন্য একাোরি 

জরিি অপচয় ও পারেি অপচয় হওয়ায় কারিত এলাকায় সসচ প্রদাে 

কিা ব্যয়িহুল রছল। 
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 খাবার পামন সরবরাহ পাইপ লাইন সনটওোকযিঃ উপপ্রকল্প এলাকাি িসতিারড়রত রেিাপদ িািাি পারে 

সিিিারহি ১০,০০০ রলটাি োিণ যিতা সম্পন্ন (রপরভরস) ওভািরহে ট্াংক স্থাপে কিা হরয়রছ। ওভািরহে 

ট্াংক সর্রক উপপ্রকল্প এলাকাি পার্শ্েিতী গ্রাি/িহল্লায় রিরভন্ন (৪, ৩, ২, ১, ৩/৪ ইরঞ্চ) ব্যারসি সিাট ৪০০০-

৫০০০ ফুট পাইপ লাইে সেটওয়াকে স্থাপে কিা হরয়রছ। ফরল প্ররতটি উপপ্রকরল্পি প্রার্রিক ভারি ৪০-৫০টি 

পরিিারিি িারঝ পাইপ লাইরেি িােরি রেিরিরেন্নভারি িািাি পারে সিিিাহ কিা হরে। পাোপারে 

গৃহস্থারল কাজসহ এিং সেইিী, সপারি, িৎস্যচাষ, োস োরি, ব্যিসা প্ররতষ্ঠাে ইতোরদ উৎপাদেমূলক িহুমূিী 

কারজ ব্যিহাি কিাি সুরযাগ সৃরষ্ট হরয়রছ।  

 

৫.২ প্ররেযণ ও এি প্রভাব 

পমরিশ যনকৃি ৪টি উপপ্রকে এলাকা ৫৩৪ সুফলল্পভাগী সিস্যল্পক মনম্নবমণ যি মবিেল্পে প্রমশক্ষণ সিো হল্পেল্পেিঃ 

প্রক্তশযণের র্রে 

উপপ্রকে ক্তর্ক্তত্তক প্রক্তশযোর্ীর  ংখ্যা (জি) 

চরেিীপ, সবায়াখালী, 

চট্টগ্রাম 

বাক্তিয়াচং, চাক্তিিা , 

কুক্তমল্লা 

সোটক্তঘওর,  ের, 

মাক্তিকগঞ্জ 

মীরকামারী, পবা, 

রাজশাহী 

পু
রূ
ি

 

ম
ক্তহ
ল
া 

সম
াট

 

পু
রূ
ি

 

ম
ক্তহ
ল
া 

সম
াট

 

পু
রূ
ি

 

ম
ক্তহ
ল
া 

সম
াট

 

পু
রূ
ি

 

ম
ক্তহ
ল
া 

সম
াট

 
ফাম ভা ভ ক্তফল্ড স্কুল প্রক্তশযে সকা ভ 77 3 80 77 3 80 67 13 80 28 52 80 

খামার পর্ ভাণয় পাক্তি ব্যবস্হাপিা প্রক্তশযে সকা ভ  14 0 14 24 18 42 45 3 48 22 29 51 

স ালার ক্ত ণেম অপাণরশি এন্ড সমইিণটণিন্স 

প্রক্তশযে সকা ভ 
8 0 8 4 0 4 10 0 10 0 0 0 

গবাক্তেপশু ও হাঁ -খীরক্তগ পালি ও প্রার্ক্তমক 

ক্তচক্তকৎ া এবং বাণয়া-গ্যা  প্রযুক্তি হস্তান্তর 

প্রক্তশযে সকা ভ  

0 0 0 0 0 0 8 2 10 0 0 0 

উন্নে মৎস্য চাি প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্তশযে সকা ভ 
0 0 0 0 0 0 13 6 19 3 5 8 

সমাট =  99 3 102 105 21 126 143 24 167 53 86 139 

 

৫.৩ সীি কযাবিটাল বিতরণ 

প্রক্তেটি উপপ্রকণের জন্য টাকা ১৬.০০ লয বরাে  ীড কুাক্তপটাল বরাণের ক্তবপরীণে পক্তরেশ ভিকৃে ৪টি 

উপপ্রকণের মণধ্য 03টি উপপ্রকণের সুফলণর্াগীণের অক্তেক্তরি কম ভ ংস্থাি সৃক্তির লণযু 34 জি  েণস্যর 

মাণে 19.5 লয টাকা ঋে ক্তবেরে করা হণয়ণে। সকাক্তর্ড-১৯ এর র্য়াবহ প্রর্াণবর ফণল চরেিীপ, 

সবায়ালখালী, চট্টগ্রাম উপপ্রকে এলাকায় ঋে কার্ ভক্রম শুরু করা  ম্ভব হয়ক্তি বণল উপপ্রকে ব্যবস্থাপিা  ংস্থা 
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ও প্রকে কর্তভপয অবক্তহে কণরণেি। ঋে ক্তবেরিকৃে উপপ্রকে খীণহ ঋে আোণয়র হার  ণন্তািজক। েণব 

 কল উপপ্রকণে ঋে কায়ক্রম দ্রুে শুরু করা প্রণয়াজি, অন্যর্ায় প্রকণের শের্াগ উণেশ্য অজভি ব্যাহে হণব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬.০  প যল্পবক্ষণিঃ 

উিপ্রকল্প শুরুর ির এ যািৎ বিবভন্ন কায ধি  িয ধশিক্ষণ ও উৎস দথশক প্রাপ্ত তথ্য সাংগ্রহ ও িয ধাশলাচিা কশর 

আপািিঃ দৃল্পষ্ট্ এটাই প্রিীে ান হে স , ০৪ টি উপপ্রকরল্পি (চট্রগ্রাম ক্তবর্াণগর বাক্তিয়াচং উপপ্রকে, চাক্তিিা, 

কুক্তমল্লা; চট্রগ্রাম ক্তবর্াণগর চরেিীপ উপপ্রকে, সবায়ালখালী, চট্টগ্রাম; ঢাকা ক্তবর্াণগর সোটক্তঘওর উপপ্রকে, 

মাক্তিকগঞ্জ  ের, মাক্তিকগঞ্জ; রাজশাহী ক্তবর্াণগর মীরকামারী উপপ্রকে, পবা, রাজশাহী) সুফলণর্াগীণের জন্য  

সসরচি পাোপারে িািাি পারে সিিিাহ রেরিত কিা হসয়রছ। তরি িািাি পারে ও সসরচি জন্য আরিা চারহদা 

িসয়রছ। এছাড়াও অরেক পরিিাি একটি সংরযাগ গ্রহণ করি এি সুফল সভাগ কিরলও সিে রকছু পরিিাি 

রিরভন্ন স্থারে সযিে- িার্রুি, িন্ধেোলা এিং ঘিসহ প্ররয়াজেীয় স্থারে সিে করয়কটি সংরযাগ গ্রহণ করি 

অরেকতি সুরিো সভাগ কিরছ। গ্রাি এলাকায় এেিরেি েহিরকরিক সুরযাগ-সুরিো রেরিত হওয়ায় গ্রািীণ 

সািারজক অিস্থািও পরিিতেে পরিলরযত হসে। সকল উপপ্রকণে ঋে কার্ ভক্রম চালু করায় প্রকণের 

সুফলণর্াগী  েস্যরা ঋে গ্রহে কণর গরু-োগল, হা খীরগী, ক্ষুদ্র ব্যব া ইেুাক্তে আয়বর্ ভিমূলক কম ভকান্ড মূহণক 

কাণজ লাক্তগণয় অক্তেক্তরি আয় ও আত্মকম ভ  ংস্থাণির সুণর্াগ সৃক্তি হণয়ণে। আল্পলাচয প্রকে অমভষ্ট্ লল্পক্ষযর 

মিল্পক ধামবি হল্পে িল্পব পুল্পরাপুমর ফলাফল সপল্পি আরও দৃঢ়  মনটমরং ও প যল্পবক্ষণ অব্যাহি রাখল্পি হল্পব।   

এোড়াও মূল্যােন টী  কর্তযক সুমনমি যষ্ট্ প যল্পবক্ষণসমূহ মনম্নরূপিঃ- 

1. উপপ্রকে এলাকায় বেরব্যাপী ক্তিরাপে পািীয় জণলর  ংস্থাি হণয়ণে। 

2. কম ব্যণয় উন্নে পিক্তেণে (ভূ-গর্ভস্থ স চ িালার প্রবেভি) স ণচর ব্যবস্থার সুণর্াগ সৃক্তি হণয়ণে। 

3. উপপ্রকে এলাকায় পাইপ লাইণির মাধ্যণম গৃস্থাক্তল পর্ ভাণয় ক্তিরক্তবক্তেন্নর্াণব পাক্তি  রবরাহ 

ব্যবস্থা হ পাক্তির বমুখীখী ব্যবহাণরর সুণর্াগ সৃক্তি হণয়ণে। 
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4. স চ ও গৃহস্থাক্তল পর্ ভাণয় পাক্তি  রবরাণহ ক্তবকে শক্তি ক্তহণ ণব স ৌর শক্তির ব্যবহার ক্তিক্তিে হণয়ণে। র্া 

বেভমাি সপ্রযাপণট সেণশর আণরা বৃহৎ পক্তর ণর  ম্প্র ারে করা র্ায়। 

5. ক্তবক্তর্ন্ন আয়বর্ ভি মূলক প্রক্তশযে গ্রহে কণর ্াি ও েযো উন্নয়ণির মাধ্যণম দৃক্তির্ক্তঙ্গর পক্তরবেভি লযু 

করা র্াণে। 

6. প্রক্তশক্তযে জি শক্তির মাণে  হজ শসেভ কৃক্তি ক্তর্ক্তত্তক ঋে গ্রহণের মাধ্যণম অক্তেক্তরি কম ভ ংস্থাণির 

সুণর্াগ সৃক্তি হণয়ণে। 

7. উপপ্রকে এলাকায় স্থাক্তপে স চ কূপটি স ৌর চাক্তলে হওয়ায় জােীয় ক্তবদ্যুৎ গ্রীণডর উপর চাপ ক্তকছুটা 

হণলও কমাণে  হায়ক ভূক্তমকা রাখণে।  

8. মাঠ পর্ ভাণয়র উপ-প্রকণের মাক্তলকািা ক্তির্ ভাক্তরে র্াকায় প্রকে সময়াে সশণি প্রকে কার্ ভক্রম পক্তরচালিা ও 

রযোণবযে ব্যবস্থা ক্তিক্তিে হণয়ণে ফণল প্রকে কার্ ভক্রম সটক ই হণব মণম ভ প্রেীয়মাি হণে। 

9. ক্তি-স্তর কৃক্তি চট্টগ্রাম মাক্তিকগঞ্জ ও কুক্তমল্লা এলাকা পক্তরলক্তযে হণয়ণে েণব র্রা সমৌসুম িা হওয়ায় ফ ল 

দৃক্তি িিি হয়ক্তি এ ক্তবিয়টি ক্তিক্তবড়র্াণব পর্ ভণবযে েরকার।  

10. প্রকরল্পি আওতায় রি-স্তি কৃরষ পাইলট আকারি প্রদে েেী কিা হরয়রছ। প্রযুরিটি আোব্যঞ্জক হরলও 

কৃষক পয োরয় সম্প্রসািণ সম্প্রসািণ হয়রে। এ রিষয়রয় প্রকরল্পি উপকািরভাগীরদি প্ররেযণ প্রদাে কিা 

হরয়রছ। আগািীরত তািা সযে এ প্রযুরি িাস্তিায়রে উিুি হয় সস ব্যপারি প্রকল্প কর্তেপয কর্তেক 

েজিদািী কিা সযরত পারি। 

11. প্রকে এলাকার জিণগাষ্ঠীর প্রকে  ম্পণকভ ব্যাপক উৎ াহ লযুিীয়। 

12.  ণব ভাপক্তর উপপ্রকে এলাকায় জীবির্াোর মাণিান্নয়ি পক্তরলযীে হণে।  

13. সা বগ্রক দৃবিশত প্রাশয়াবেক েশিিণার ফলাফল আোব্যাঞ্জক, তশি প্রকৃত ফলাফল দিশত প্রকশল্পর 

কায ধি  আরও বিিীড়ভাশি  বিটবরাং এিাং ফশলা-আি করা বিশেি প্রশয়ােি। 

 

৭.০ উপকারল্পভাগী সিস্যল্পির  িা ি 

 সসৌি রভরিক সসচ পাম্প তারদি কারছ েতুে প্রযুরি এিং এি িােরি ভূগভেস্থ সসচ ও িািাি পারে 

সিিিারহ এলাকািাসী সন্তুষ্ট। 

 কি ব্যরয় উন্নত পিরতরত (ভূ-গভেস্থ সসচ োলাি প্রিতেে) সসরচি ব্যিস্থাি সুরযাগ সৃরষ্ট হরয়রছ। 

 উপপ্রকল্প এলাকায় িছিব্যাপী রেিাপদ পােীয় জরলি সংস্থাে হরয়রছ। 

 উপপ্রকল্প এলাকায় পাইপ লাইরেি িােরি পােীয় জলসহ গৃস্থারল পয োরয় রেিরিরেন্নভারি পারে 

সিিিাহ ব্যিস্থাসহ পারেি িহুমুিী ব্যিহারিি সুরযাগ সৃরষ্ট হরয়রছ। 

 সসচ ও িািাি পারেি চাজে প্রকল্প কর্তেপয কর্তেক রেে োিণ কিা প্ররয়াজে।  

 রিরভন্ন আয়িে েে মূলক প্ররেযণ গ্রহণ করিরছ। তরি প্রকল্প হরত আরিা প্ররেযণ প্রদারেি ব্যিস্থা 

িািাি জন্য িতািত প্রদাে করিে।  

 প্রতেন্ত ও র্তণমূল পয োরয় এ েিরেি প্রকল্প আরিা সম্প্রসািণ কিা দিকাি;  রিরেষত কুরিল্লা এলাকায় 

সসচ ও িািাি পারে সিিিারহ তািা খুিই উপকৃত রিোয়, উপরস্থত উপরজলা ও ইউরেয়ে পরিষদ 

সচয়ািম্যােিয় তারদি পাে েিতী এলাকায় এেিরেি প্রকল্প সম্প্রসািরণি সজাি দািী জাোে।  

 ঋণ গ্রহরণি িােরি অরতরিি কি েসংস্থারেি সুরযাগ সৃরষ্ট হরলও সদস্য পয োরয় ঋরণি পরিিাণ বৃরি 

করি ঋরণি সারভ েস চাজে/সুরদি হাি সিকাি রেে োরিত হারি রেে োিণ কিা প্ররয়াজে| 

 িার্া রপছু ঋরণি পরিিাণ বৃরি  এিং ঋরেি েিণ অনুযায়ী রকরস্ত আদায় িারসক/সাপ্তারহক রভরিরত 

রেে োিণ কিা প্ররয়াজে। 
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 স্থােীয় জেপ্ররতরেরেগণ সসচ সুরিোিরঞ্চত ও পােীয় জরলি সিস্যাপ্রিণ এলাকায় অনুরূপ প্রকল্প 

িাস্তিায়রেি প্ররয়াজেীয়তা উরল্লি করিে। 

 ূররযেি আরলা/রিাদ্র কি হরল পারে উরিালে রকছুটা ব্যাহত হয় যা উরিািরণি জন্য রিকল্প ব্যিস্থা 

রহরসরি আপদকালীে সিরয়ি জন্য রিকল্প রিদ্যেৎ লাইে/রজোরিটি স্থাপে কিা দিকাি।  

 উপপ্রকল্প গ্রহরণি োউে সপরিন্ট ১০% এি স্থরল ৫% জিা রদরয় প্রকল্প িাস্তিায়ে শুরু কিা হরল 

প্রকল্প গ্রহরে আরিদে কািীি সংখ্যা বৃরি পারি। 

 

৮.০  মূল্যােন কম টির  ন্তব্যসহ সুপামরশসমূহিঃ 

গঠিি মূল্যােন টী  দ্য’টি গ্রুল্পপ মবভি হল্পে প্রমিমনমধত্বমূলকভাল্পব মনব যামচি ৪টি উপপ্রকল্পের কা যক্র  

সল্পরজম ল্পন পমরিশ যন কল্পর। উপপ্রকে ব্যবস্থাপনাে মনল্পোমজি সম মি/এনমজও/কৃিক গ্রুপ এবং উপকারল্পভাগী 

সিস্য এবং স্থানীে এলাকাি গণ্যিান্য ব্যরিিগ ে/জেপ্ররতরেরেি সারর্ও িতরিরেিয় করিে। গ্রুপ মভমত্তক ও 

ব্যমি প যাল্পে আল্পলাচনা/প যাল্পলাচনার মভমত্তল্পি প্রকে কর্তযক  াঠ প যাল্পে সৃষ্ট্ মবমভন্ন অবকাঠাল্প া/স্থাপনা ও 

সুল্প াগ-সুমবধাসহ মবমভন্ন প্রমশক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও িক্ষিার ব্যবহার এবং িাল্পির স্ব-ক যসংস্থান ও জীবন ািার 

 াল্পনান্নেল্পন ইমিবাচক িৎপরিা/প্রভাব প যল্পবক্ষণ কল্পর। প্রকল্পের কা যক্র ল্পক আরও গমিশীল ও লাভজনক 

করার জন্য প্রাি িথ্যামির আল্পলাল্পক মূল্যােন টী  কর্তযক প্রকল্পের লক্ষয ও উল্পেশ্য অজযল্পন  ন্তব্যসহ 

সুপামরশসমূহ মনম্নরূপভাল্পব উপস্থাপন করা হল্পলা- 

৮.১  উপপ্রকল্প এলাকায় পারে ব্যিহািকািীরদি িরে পারেি অপচয়রিারে সংরিষ্ট এেরজও/সরিরতরক 

ওয়াটাি রিটাি স্থাপরেি রিষরয় উৎসাহ প্রদারেি জন্য মূল্যায়ে করিটি রেরদ েেো প্রদাে করি। 

৮.২ উপপ্রকরল্পি সাোিে সুফলরভাগী জেরগাষ্ঠী যারত সোরষত ো হয় সস লরযে িাস্তিায়েকািী 

এেরজও/সরিরত কর্তেক পারেি চাজে রেে োিরণ আিরেএ’ি রেরদ েেো সদয়া প্ররয়াজে। 

৮.৩  রসরেরিি যর্াযর্ ব্যিহাি রেরিতকিরণ প্রকল্প কর্তেপয কর্তেক প্ররয়াজেীয় পদরযপ গ্রহণ কিরত হরি। 

৮.৪  ূররযেি আরলা/রিৌদ্র ো র্াকাি কািরণ রসরেি ো চলরল রিকল্প ব্যিস্থা রহরসরি আপদকালীে রিদ্যেৎ 

লাইে েোন্ডিাই/রজোরিটি স্থাপে কিা যায়।  

৮.৫  উপপ্রকল্প গ্রহরণি োউে সপরিন্ট ৫% জিা রদরয় প্রকল্প িাস্তিায়ে শুরু কিা পয োয়। তরি প্রকল্প চালুি 

পি িাঁকী ৫% োউে সপরিন্ট রেরত হরি। 

৮.৬  সয সকল উপপ্রকল্প এলাকায় থ্রী-সফজ রিদ্যেৎ সিিিাহ লাইে িরয়রছ সসসি উপপ্রকরল্প সসচ সিৌসুি 

িরহর্ভ েত সিরয় (অফ রসজে) Online Grid Integration করি সসৌিরিদ্যেত সেট রিটারিং 

পিরত রিদ্যেৎ সিিিাহ লাইরে আপরলারেি পদরযপ প্রকল্প কর্তেক গ্রহণ কিা প্ররয়াজে। এই রিষয়টি 

িারেকগঞ্জ ও চট্টগ্রারি স্থাপে কিা হরয়রছ তরি REB সর্রক এিরো অনুরিাদে হয়রে রিষয়টি 

তিারিত কিা প্ররয়াজে।  

৮.৭ সয সকল উপপ্রকরল্প এিরো ঋণ কায েক্রি শুরু কিা হয়রে সস সকল এলাকায় দ্রুত ঋণ কায েক্রি শুরু 

কিা প্ররয়াজে।  

৮.৮ ঋরণি সুরদি হাি সিকাি সঘারষত হারি রেে োিণ কিা যায়। উপকািরভাগীরদি িরে আিরেএ ঋণ 

কায েক্রি পরিচালোি সযরি সাপ্তারহক রকরস্তরত পরিরোে িােতামূলক ো সিরি প্ররয়াজরে 

আয়বৃরিমূলক কি েকান্ড রভরিক রকরস্ত আদায় পারযক/িারসক/তিিারসক/অে েিারষ েক অর্ োৎ সযিারে 

সযটি প্ররযাজে সস হারি রকরস্ত আদায় কিা যায়।  

৮.৯  উপপ্রকল্প এলাকায় পারে ব্যিহািকািীরদি িরে পারেি অপচয়রিারে সংরিষ্ট এেরজও/সরিরতরক 

ওয়াটাি রিটাি স্থাপরেি রিষরয় উৎসাহ প্রদারেি জন্য মূল্যায়ে করিটি রেরদ েেো প্রদাে করি। শুধু 

চট্টগ্রাি উপ-প্রকরল্প এটি সংরযারজত হরয়রছ।  
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৯.০  শাসিনক উে াগ 
 

উ য়ন ক  বা বায়ন ও কে র কাংিখত উে  অজেন ানীয় উে াগ এবং শাসেনর িমকা ণ। 
অ িদেক জনগেণর আ হ কে র সাফে র িনয়ামক। িক  ন নাধীন কে র সেরজিমন পিরদশেন ানীয় 
ও শাসিনক উে ােগর অভাব এবং িক  িক  ে  জনগেণর অনা হ ল  করা গেছ। এ িবষেয় 
জন িতিনিধ, উপেজলা িনবাহী কমকতা এবং জলা শাসনসহ ানীয় শাসেনর আরও স ৃ  ও তৎপর 
হওয়া বা নীয়।  

 
 

মাঃ হলাল খান 
ায়ন কমকতা, আইএমইিড 
পিরক না ম ণালয় ও 
সদ , ায়ন কিম  

 
 

বগম ফােতমা 
িসিনয়র সহকারী ধান, কায ম িবভাগ পিরক না 

ম ণালয় ও 
সদ , ায়ন কিম  

 

মাঃ খািলদ আওর েজব 
-পিরচালক ও িতিনিধ 

িরিনউএ াবল এনািজ িরসাচ স ার (আরইআরিস), পউএ, 
ব ড়া ও সদ , ায়ন কিম  

ড. মাঃ গালাম মা ফা 
উপসিচব (পিরক না-6), প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 

ও 
সদ , ায়ন কিম  

 

 
িশিবর িবিচ  ব য়া 
উপ ধান, সচ উইং 

িষ, পািন স দ ও প ী িত ান িবভাগ, পিরক না 
কিমশন ও সদ , ায়ন কিম  

মাঃ ফরেদৗস হােসন খান 
ক  পিরচালক 

ও 
সদ -সিচব, ায়ন কিম  
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পরিরিষ্ট-ক 

উপপ্রকল্প রির্ বাচি িীরিমালা 

 

প্রকল্প এলাকাাঃ দেশিি ৮টি রর্ভাশেি ৩২টি দেলায় দমাট ৩৫টি উপ-প্রকল্প র্াস্তর্ারয়ি হশর্। (ঢাকা রর্ভাোঃ 

দোপালেঞ্জ, ফরিেপুি; মারিকেঞ্জ ও োেীপুি; খুলিা রর্ভাোঃ খুলিা, র্াশেিহাট, কুরষ্টয়া ও সািরিিা; 

চট্টগ্রাম রর্ভাোঃ চট্টগ্রাম, কক্সর্াোি, কুরমল্লা, দফিী ও লিীপুি; র্রিিাল রর্ভাোঃ র্রিিাল, দভালা, র্িগুিা, 

ঝালকাঠি ও পটুয়াখালী; রসশলট রর্ভাোঃ রসশলট, হরর্েঞ্জ, দমৌলভীর্াোি ও সুিামেঞ্জ এর্ং িংপুি রর্ভাোঃ 

িংপুি, পঞ্চেড়, লালমরিিহাট, কুরড়গ্রাম ও োইর্ান্ধা; ময়মিরসংহ রর্ভাোঃ দিত্রশকািা এর্ং িােিাহী 

রর্ভাোঃ িােিাহী, িওোঁ, র্গুড়া ও রসিােেঞ্জ)।   

প্রকল্প গ্রহণ/র্াস্তর্ায়শিি রর্শর্চয রর্ষয়সমূহাঃ 

 দে দকাি এিরেও/গ্রামরভরিক সরমরি/কৃষক েল/ক্ষুদ্র উশযাক্তা প্রকল্প গ্রহণ কিশি পািশর্।  

 প্রকল্প এলাকায় দসালাি প্যাশিল, অন্যান্য অর্কাঠাশমা ও িলকূপ স্থাপশিি েন্য কমপশি ২৬ িিাংি 

(িিক) েরম আগ্রহী এিরেও/গ্রামরভরিক সরমরি/কৃষক েল/ক্ষুদ্র উশযাক্তাি িাশম থাকশি হশর্। 

 দসচ সুরর্ধা প্রোশিি েন্য রির্ বারচি স্থাশি কমপশি ১৫-২০ একি আর্ারে েরমসহ সরিকশট পাড়া/মহল্লা 

থাকশি হশর্। োশি কশি দসশচি পািাপারি উক্ত পাড়া/মহল্লায় খার্াি পারি ও দসালাি রর্দ্যযৎ সির্র্াহ 

কিা োয়। প্রকল্প র্াস্তর্ায়শি েন্য এ ধিশিি এলাকা রির্ বাচি র্াঞ্ছিীয়। িশর্ প্রকল্প এলাকা রির্ বাচশিি 

দিশত্র রর্দ্যযৎ র্রঞ্চি এলাকাও প্রাধান্য দেওয়া দেশি পাশি। 

 প্রাথরমক রির্ বারচি প্রকল্প এলাকা দর্ে লাইি সাশভ বি মাধ্যশম চূড়ান্তভাশর্ রির্ বাচি কিা হশর্। 

২. সংরিষ্ট এলাকায় দেখাশি রর্দ্যযশিি যবসর্স্থা িাই এর্ং দসচ দেয়াি সুশোে ষ্রষ্ট হশর্ এমি এলাকাশক 

প্রাধান্য দেওয়া হশর্। 

৩. প্রকশল্পি Capital Investment এি মাধ্যশম আধুরিক দসচ সুরর্ধা সম্প্রসািশিি লশিয দসৌি িরক্ত 

রিভ বি সার্-মািরসর্ল পাম্প-দমাটিসহ অেভীি িলকূপ স্থাপি, ১০০০০ রলটাি ধািণ িমিা সম্পি 

প্লারষ্টক পারিি ট্াংক ও গৃহস্থালী কাশে পারি সির্িাহ দিটওয়াকব রিমাশণ ব সর্ বশমাট ৫৭.৫০ লি 

(সািাি লি পঞ্চাি হাোি) টাকা যবসয় কিা হশর্; ো চুরক্তিামা অনুোয়ী সশর্ার্চ্ব ১৫ (পশিি) র্ছশি 

রর্িাসুশে একাশেমীশক পরিশিাধ কিশি হশর্। 

৪. সুফলশভােীশেি প্রাথরমক েিীশপি আশলাশক রর্রভি উপেল েঠশিি মাধ্যশম েিিা উিয়শিি েন্য 

রর্রভি আয়র্ধ বিমূলক প্ররিিণ প্রোি কিা হশর্ োি যবসয়ভাি সম্পূি বভাশর্ প্রকল্প কর্তবক র্হি কিা হশর্। 

৫. প্রকল্প এলাকাি সুফলশভােীশেি আয়র্ধ বিমূলক কাে বক্রশমি েন্য সশর্ার্চ্ব টাকা ১৬.০০ লি (শষাল) লি 

ঋণ রহশসশর্ রর্িিণ কিা হশর্। োি সুশেি হাি প্রকল্প কর্তবপি রিধ বািণ কিশর্; িশর্ সুফলশভােীশেি 

রিকট দথশক কখিই ১১% এি দর্িী আোয় কিা োশর্ িা। আথ ব-সামারেক ও েীর্ি োত্রাি 

মাশিািয়শিি েন্য পারি সম্পশেি সুষু্ঠ যবসর্হাশিি রিরমশি রির্ বারচি ইচ্ছুক সরমরি/েল/এিরেও োিা 

রসআইেরিউএম এি িশিব দমশি চুরক্ত পশত্র আর্দ্ধ হশর্ি, দকর্লমাত্র িাশেিশক আিইআিরস এি র্াশেট 

অনুোয়ী পল্লী উিয়ি একাশেমী, র্গুড়া উক্ত সরমরি/েল/এিরেও এি রিেস্ব সেশেি মাশঝ 

আয়র্ধ বিমূলক কম বকাশেি েন্য রসআইেরিউএম এি িিব সাশপশি ঘূণ বায়মাি িহরর্ল 

(Revolving fund) প্রোি কিশর্। উক্ত ঋণ সিকাি প্রেি দকািরূপ সুে, েেসুে মিকুফ র্া 

দিয়াি সুরর্ধাি আওিাভূক্ত হশর্ িা। এই মশম ব ঋণ গ্রহীিাি রিকট দখশক অঙ্গীকািিামা গ্রহণ কিা 

হশর্। দলিশেি সশন্তাষেিক িা হশল রসআইেরিউএম কর্তবপি দে দকাি সময় fund withdraw 

কিাি িমিা সংিিণ কশি। এরূপ দিশত্র রসআইেরিউএম সংরিষ্ট উপ-প্রকল্প এলাকায় সামরয়কভাশর্ 

সিাসরি ঋণ কাে বক্রম পরিচালিা কিশি পািশর্। 
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পরিরিষ্ট-খ

২১ মার্ চ, ২০২০ 

শনিবার 
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 ১৭ মার্ চ, ২০২০ মঙ্গলবার 

 



24 

 

পরিরিষ্ট-গ 

 

দসৌি িরক্ত রিভ বি দসচ পদ্ধরি ও এি র্হুমুখী যবসর্হাশিি মাধ্যশম রি-স্তি কৃরষ প্রযুরক্ত সম্প্রসািণ 

িীষ বক প্রাশয়ারেক েশর্ষণা প্রকল্প, পল্লী উিয়ি একাশেমী, র্গুড়া 

 

উপ-প্রকল্প এলাকাি িারলকা  

 

ক্রঃ 

িং 
উপ-প্রকল্প  জেলা নবভাগ 

1.  র্রণদ্বীপ জ ালার উপ-প্রকল্প, জবায়ালখালী র্ট্টগ্রাম 

র্ট্টগ্রাম 2.  েয়পুর জ ালার উপ-প্রকল্প, ছাগলিাইয়া জেিী 

3.  বানিয়ার্ং জ ালার উপ-প্রকল্প, র্ানিিা কুনমল্লা 

4.  মীরকামারী জ ালার উপ-প্রকল্প, পবা রােশাহী 

রােশাহী 

 

 

5.  মাধইল জ ালার উপ-প্রকল্প, নিয়ামতপুর িওগাঁ 

6.  িামুো জ ালার উপ-প্রকল্প, বগুড়া  দর 

বগুড়া 
7.  বামুনিয়া জ ালার উপ-প্রকল্প, শাোহািপুর 

8.  েততহপুর (৩য় খন্ড) জ ালার উপ-প্রকল্প, জগায়াইিঘাট ন তলট 

ন তলট 9.  মধ্যিগর িয়াপড়া জ ালার উপ-প্রকল্প, নবশ্বম্ভরপুর সুিামগঞ্জ 

10.  হােীপুর জ ালার উপ-প্রকল্প, কুলাউড়া জমৌলভীবাোর 

11.  জছাট নঘওর জ ালার উপ-প্রকল্প, মানিকগঞ্জ  দর মানিকগঞ্জ ঢাকা 

12.  জকাদন্ডা জ ালার উপ-প্রকল্প, আশাশুনি   াতনিরা খুলিা 

13.  র্রখনলো জ ালার উপ-প্রকল্প, জদৌলতখাি জভালা 

বনরশাল 

 
14.  মাইঠা জ ালার উপ-প্রকল্প, মাইঠা বরগুণা 

15.  র্ামটা জ ালার উপ-প্রকল্প, ঝালকাঠি  দর ঝালকাঠি 

16.   ানেদ জ ালার উপ-প্রকল্প, মধুপাড়া, পঞ্চগড়  দর পঞ্চগড় 

রংপুর 

17.  সুিরগ্রাম জ ালার উপ-প্রকল্প, সুিরগ্রাম পুটিকাটা,  

রাোরহাট 
কুনড়গ্রাম 

18.  ইকরর্ালী জ ালার উপ-প্রকল্প, তারাগঞ্ে রংপুর 

19.  রাঙ্গামাটি জ ালার উপ-প্রকল্প, পলাশবাড়ী গাইবান্ধা 

20.  জমনিপুর জ ালার উপ-প্রকল্প, খানলয়াজুরী জিত্রতকাণা ময়মিন ংহ 
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পরিরিষ্ট-ঘ 

প্রকল্পেি প্রধান প্রধান অংল্পগি লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগরি 

µt 

bs 

wWwcwc Abyhvqx 

ïiæ †_‡K Ryb, 2020 

ch©šÍ µgcywÄZ AMÖMwZ 

2020-21 A_© 

eQ‡ii ms‡kvwaZ 

eivÏ 

2020-21 A_© 

eQ‡i ‡g,21 ch©šÍ  

AMÖMwZ 

ïiæ †_‡K ‡g, 2021 ch©šÍ 

µgcywÄZ AMÖMwZ 

As‡Mi bvg cÖv°wjZ e¨q 

ev Í̄e 

cwigvY 

Avw_©K ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K evšÍe 

Avw_©K ev Í̄e 

(%) (%) 

1 Rbej 

236.50 22 83.67 18 41.53 18 33.41 18 

117.08 

(49.51) 

18 

(81.82) 

2 gy ª̀Y I cÖKvkbv 

10.00 

 

4.00 

 

1.50 

   

4.00 

(40.00)  

3 cÖwkÿY 

179.00 4326 37.70 1710 23.11 690 23.11 690 

60.81 

(33.97) 

2400 

(55.48) 

4 ‡mwgbvi/IqvK©mc/K

bdv‡iÝ 

6.00 2 - 

 

3.00 1 

  

- 

 

5 Ifvi‡nW 

135.00 

 

60.76 

 

20.56 

 

6.84 

 

67.60 

(50.07)  

6 civgk©K 
15.00 

 

- 

 

3.00 

   

- 

 

7 Ab¨vb¨ e¨q 

5.00 

 

2.41 

 

0.70 

 

0.46 

 

2.87 

(57.40)  

8 hvbevnb  

114.50 7 114.43 7 

    

114.43 

(99.94) 

7 

(100.00) 

9 ‡gwkbvix I Ab¨vb¨ 

hš¿cvwZ 

150.00 1 - 

 

- 

   

- 0 

10 cÖwkÿY hš¿cvwZ, 

Kw¤úDUvi 

34.00 41 33.94 41 

    

33.94 

(99.82) 

41 

(100.00) 

11 AvmevecÎ 

15.00 57 14.98 57 

    

14.98 

(99.87) 

57 

(100.00) 

12 j¨ve‡iUwi hš¿cvwZ  

250.00 103 249.88 103 

    

249.88 

(99.95) 

103 

(100.00) 

13 B‡jKwUªK¨vj I 

bjK‚c hš¿cvwZ µq 

Ges ’̄vcb 

962.00 70 550.86 40 108.53 6 108.53 6 

659.39 

(68.54) 

46 

(65.71) 

14 cÖv‡qvwMK M‡elYv 

msµvšÍ  hš¿cvwZ µq 

I ’̄vcb 

1,200.00 140 465.26 55 232.62 24 148.47 12 

613.73 

(51.73) 

67 

(47.86) 

15 AvBwU †m›Uvi fe‡bi 

2q Zjv D×©gyLx 

m¤úªmviY 

117.00 319 115.01 319 

    

115.01 

(98.30) 

319 

(100.00) 

16 mxW K¨vwcUvj 

560.00 35 224.00 14 80.00 5 

  

224.00 

(40.00) 

14 

(40.00) 

me©‡gvU = 3,989.00 5123 1,956.91 2364 514.55 744 320.82 726 

2277.73 

(57.10) 

3090 

(60.32) 
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সংশোেিী-ঙ 

 

ফসশলি িীরর্ড়িা বৃরদ্ধশি রি-স্তি কৃরষ প্রযুরক্ত প্রভার্ 

 

রি-স্তি কৃরি প্রযুরি মল্পেল ব্যবহাি কল্পি খুব সহল্পেই ফসল্পলি রনরবড়িাল্পক দুই-রিন গুণ বৃরি কিা সম্ভব। এছাড়া 

ববে পিরিল্পি ফসল চাল্পিি ফল্পল বসচ পারন ব্যবহাি ২০-২৫% হ্রাস, উৎপাদন উপকিণ সাশ্রয় কল্পি উৎপাদন 

১১%-১৪% বৃরি পাল্পে।  

উপ-প্রকে এলাকায় প্রচরলি পদ্ধরিশি ফসল উৎপােশিি পািাপারি সারথ ফসল  রহশসশর্ মাচায় উর্চ্ফলিিীল সরি চাশষি 

ফলাফল প্রেি হশলাাঃ 

 

ক্রঃ 

িং 
উপ-প্রকশল্পি িাম সরিি িাম ও দমৌসুম টাকা 

অরিরিক্ত র্ারষ বক আয় 

(টাকা) 

দমাট  রর্ঘা প্ররি 

1 
মীিকামািী, পর্া, 

িােিাহী 
লাউ-৩, সীম-৩ (৩র্ছি) ৪৬,৮০০ ১৫,৬০০ 25,740 

2 
চিণিীপ, য়ালখালী, 

চট্টগ্রাম 

লাউ-৩, সীম-৩, রচরচঙ্গা-২, রঝঙ্গা-২, রমরষ্ট 

কুমড়া-২, কিলা-১ (৩র্ছি) 
৫৮,১২৫ ১৯,৩৭৫ 31,96৯ 

3 
মাধইল, রিয়ামিপুি, 

িওো 

লাউ-২, রচরচঙ্গা-১, রমরষ্ট কুমড়া-১, রঝঙ্গা-

১, চাল কুমড়া-৩, পুই িাক-১ (২ র্ছি) 
২৫,১৬০ ১২,৫৮০ 25,946 

4 
ইকিচালী, িািােঞ্জ, 

িংপুি 
লাউ-২, সীম-২, কিলা-১, িিা-১ (২ র্ছি) ১৬,৩৭৫ ৮,১৮৮ 16,88৮ 

5 
মধ্যিেি িয়াপাড়া, 

রর্শ্বভিপুি, সুিামেঞ্জ 
লাউ-২, সীম-১, িিা-১ (২ র্ছি) ২৭,১০০ ১৩,৫৫০ ২৭,৯৪৭ 

6 িামুো, সেি, র্গুড়া লাউ-১, সীম-১, রঝঙ্গা-১, িিা-১ (১ র্ছি) ১৭,৪২৫ ১৭,৪২৫ 35,939 

7 
দছাটরঘওি, সেি, 

মারিকেঞ্জ 

লাউ-১, িিা-১, সীম-১, কিলা-১, রচরচঙ্গা-

১, রঝঙ্গা-১ (১ র্ছি) 
১৫,৯০০ ১৫,৯০০ ৩২,৭৯৪ 

8 
হােীপুি, কুলাউড়া, 

দমৌলভীর্াোি 
লাউ-১, সীম-১ (১ র্ছি) ১৪,০০০ ১৪,০০০ ২৮,৮৭৫ 

েড় অরিরিক্ত আয় (টাকা) ১৪,৫৭৭ ২৮,২৬২ 
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পরিরিষ্ট-চ 
 

দসৌিিরক্ত রিভ বি দসচ পদ্ধরিি র্হুমুখী যবসর্হাশিি মাধ্যশম রিস্তিকৃরষ প্রযুরক্ত সম্প্রসািণ িীষ বক প্রাশয়ারেক েশর্ষণা প্রকশল্পি 

মধ্যর্িী মূল্যায়শিি েন্য সুফলশভােীশেি সািাৎকাি অনুসূরচ। 

(অনুগ্রহ কশি িীশচি প্রশ্নগুরলি উিি রেি) 

১।  উিি োিাি িাম  :   

 ক) রপিা/স্বামীি িাম :   

    খ) রিিােি দোগ্যিা :   

 ে) দপিা   :   

২।  উপপ্রকশল্পি িাম  :   

 ক) ঠিকািা :  গ্রাম: 

    ইউরিয়ি:   উপশেলা:    দেলা: 

৩।  উপপ্রকল্পটি স্থািীয় দকাি প্ররিষ্ঠাি/যবসরক্তি মাধ্যশম র্াস্তর্ারয়ি হশয়শছ (টিক রচরি রেি): এিরেও/সমরি/কৃষক গ্রুপ/একক 

মারলকািা। 

৪। যবসর্স্থাপিা করমটিি দমাট সেে সংখ্যা কিেি? 

৫। আপরি উপপ্রকল্পটিি সেে রকিা?  হযাঁ/িা। 

৬।  এিরেও/সমরি/কৃষক গ্রুপ/একক মারলকািা উপপ্রকল্পটি রকভাশর্ দপশয়শছাঃ ............................................... 

 উপপ্রকশল্পি োউি দপশমন্ট কি?    

৭।  উপপ্রকশল্পি মাধ্যশম রক ধিশিি প্রযুরক্ত সম্প্রসারিি হশয়শছ? এর্ং এি পরিমাণ/পরিমাপ। 

ক) দসালাি প্যাশিল স্থাপি .............. রকশলাওয়াট 

খ) অেভীি িলকূপ স্থাপি ......... টি; ....... রকউল্পসক 

ে) ভূ-েভবস্থ দসচ িালা স্থাপি ............. ফুট 

ঘ) দসচ পারি সির্িাশহ িাইোি পশয়ন্ট রিম বাণ ............টি 

ঙ) ওভািশহে ট্াংক স্থাপি ...............রলটাি ধািণ িমিা সম্পি; .......... টি; ................ উর্চ্িা  

চ) খার্াি পারি সির্িাশহি দিটওয়াকব স্থাপি ................. ফুট 

ছ) রিিাপে খার্াি পারি সির্িাহ সংশোে .............টি পরির্াি। 

ে) রি-স্তি কৃরষ প্রযুরক্ত প্রেি বিী স্থাপি............... িিাংি। 

৮।  উপপ্রকশল্পি মাধ্যশম রক রক সুশোে ষ্রষ্ট হশয়শছ? (টিক রচরি রেি)। 

 ক) দসৌিিরক্ত উৎপােি;  (খ) দসচ;  (ে) গৃহস্থালী কাশেি খার্াি পারি সির্িাহ;  

 (ে) রিস্তশি ফসল উৎপােি; (ঙ) প্ররিিণ (চ) ঋণ কাে বক্রম। 

৯।  দসচ সংক্রান্ত িথ্যারোঃ 

ক)  উপপ্রকশল্পি আওিায় দসচাধীি েরমি পরিমাণ ................ রর্ঘা; (i) ধাি ............ রর্ঘা; (ii) িরর্িে ও 

সর্রে............. রর্ঘা। 

খ) র্িবমাশি আপিাি এলাকায় দসচ খিচ কি? ধাি ................... টাকা/রর্ঘা; িরর্িে ও সর্রে............. 

টাকা/রর্ঘা/িািাংি। 

ে)  উপপ্রকশল্পি আিিায় আপিাি দসচাধীি েরম িশয়শছ রকিা?  হযাঁ/িা। 

 (i) কি টাকা দসচ চােব রেশি হয়? ধাি ................... টাকা/রর্ঘা; িরর্িে ও সর্রে............. 

টাকা/রর্ঘা/িািাংি। 

ঘ)   পূশর্ ব এ স্থাশিি েরম কয় ফসরল রছল? একফসরল/দ্যই ফসরল/ রিি ফসরল। 

ঙ)   উপপ্রকল্প স্থাপশিি পি র্িবমাশি দসচাধীি আিিাভূক্ত েরম কয়ফসরল হশয়শছ? একফসরল/দ্যই ফসরল/ রিি 

ফসরল। 

চ) উপ-প্রকশল্পি দসচ স্কীশম আপিাি আর্ােী েরমি উৎপােি রক পূশর্ বি দচশয় দর্িী হয় ? হযাঁ/িা। 

ছ) দসশচি পারি গ্রহশণ দকাি সমে হয় রক িা ? হযাঁ/িা। 

 (i) হযাঁ হশল সমোি ধিণ উশল্লখ করুিাঃ 
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১০।  গৃহস্থালী কাশেি রিিাপে পারি সির্িাহ সংক্রান্ত িথ্যারোঃ 

ক)   উপপ্রকশল্পি আিিায় গৃহস্থালীকাশেি যবসর্হাশিি উশেশে পারি সংশোেকৃি র্াড়ীি সংখ্যা? ..................টি; 

(i) গৃহস্থালী কাশেি পরির্াি প্ররি পারিি চােব কি? ................... টাকা। 

খ) গৃহস্থালী কাশেি পািাপারি রিম্নর্রণ বি উৎপােিমূখী কাশে পারি যবসর্হাি কিা হয় রক?  

 (i) দপারি খামাি .......... টি; (ii) দেইিী খামাি..........টি; (iii) মৎে চাষ (পুকুি) ........ টি; (iv) যবসর্সা 

প্ররিষ্ঠাি ..........টি; (v) অন্যান্য ...........................................................টি (েরে থাশক)।  

ে) উৎপােিমূখী কাশে পারি যবসর্হাশি কি টাকা পারিি চােব রেশি হয়? .............. টাকা/প্ররি মাস/ঘন্টা/িিাংি। 

ঘ) রিিাপে পারি দপশয় আপিাি রক রক সুরর্ধা হশে? উশল্লখ করুি 

 

 

ঙ)  খার্াি পারি যবসর্হাশি দকাি সমো হয় রক িা ?  হযাঁ/িা। 

 (i) হযাঁ হশল সমোি ধিণ উশল্লখ করুিাঃ 

১১।  রিস্তি কৃরষ প্রযুরক্ত  

ক)   রিস্তি কৃরষ প্রযুরক্ত প্রচরলি পদ্ধরিি তুলিায় লাভেিক রকিা? হযাঁ/ িা 

 (i) রিস্তি কৃরষ প্রযুরক্তশি রক রক ফসল ফলাশিা হশয়শছ?.................................................................. 

 (ii) রিস্তি কৃরষশি উৎপারেি ফসশলি পরিমাণ কি? .................................................................. 

খ) রিস্তি প্রযুরক্ত সম্প্রসািশণ আপিাি সুরচরন্তি মিামি রেিাঃ 

 

১২।  প্ররিিণ সংক্রান্ত 

 ক)  আপরি উপপ্রকল্প দথশক দকাি রর্ষশয় প্ররিিণ দপশয়শছি রকিা? হযাঁ/ িা 

  (i)  উিি হযাঁ হশল রক রক রর্ষশয় প্ররিিণ দপশয়শছি রিশম্নি ছশক উশল্লখ করুিাঃ 

প্ররিিশণি রর্ষয় দময়াে 

  

  

  

  

  

১৩। প্ররিিণ গ্রহশণি পি প্ররিিণ প্রাপ্ত জ্ঞাি আপরি রক র্াস্তর্ েীর্শিি কম বকাশে যবসর্হাি কশিশছি? হযাঁ/িা। 

১৪।  প্ররিিণ গ্রহশণি পি প্ররিিণ লব্ধ জ্ঞাি িািা আপিাি আত্মকম বসংস্থাশিি সুশোে হশয়শছ রক িা? হযাঁ/িা। 

(i) হযাঁ হশল আপিাি আইরেএ (IGA) উশল্লখ করুিাঃ  

 

১৫। উপ-প্রকল্প হশি আিরেএ ঋণ গ্রহণ কশিশছি রক িা?  হযাঁ/িা। 

(i) উিি হযাঁ হশল ঋশণি পরিমাণ কিাঃ .............................................................................. 

১৬। অন্যান্য সংস্থা/প্ররিষ্ঠাশিি ঋণ কাে বক্রশমি দচশয় আিরেএ-ঋণ কাে বক্রশমি সুরর্ধা/অসুরর্ধাসমূহ উল্লখ করুিাঃ  

১৭। ঋণ পরিশিাশধি রিয়মার্লী রক রছল?  সাপ্তারহক রকরস্ত/ মারসক রকরস্ত/র্ারষ বক রকরস্ত। 

১৮। ঋণ পরিশিাশধি র্ারষ বক সাধািণ চােব -এি িিকিা হাি কিাঃ ..........% 

১৯। আপরি রক ঋশণি রকরস্ত ঠিকমি পরিশিাধ কশিি? হযাঁ/িা। 

(i)   িা হশল কািণ উশল্লখ করুিাঃ  

২০। আিরেএ ঋণ গ্রহশণি ফশল আপিাি অরিরিক্ত কম বসংস্থাি হশয়শছ রক? হযাঁ/িা। 

হযাঁ হশল রকভাশর্ উিয়ি হশয়শছ সংশিশপ র্ণ বিা করুিাঃ 

 

২১। প্রকল্প গ্রহশণি ফশল আপিাশেি দেিরিি েীর্ি োত্রাি রক পরির্িবি হশয়শছ ? 

 উশল্লখ করুি- 

 

(সহশোেীিাি েন্য আপিাশক ধন্যর্াে) 

 

 

িথ্য সংগ্রহকািীি স্বািি:  ............................... 

িারিখ: .............................. 
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দসৌিিরক্ত রিভ বি দসচ পদ্ধরিি র্হুমুখী যবসর্হাশিি মাধ্যশম রিস্তিকৃরষ প্রযুরক্ত সম্প্রসািণ িীষ বক প্রাশয়ারেক েশর্ষণা প্রকশল্পি 

মধ্যর্িী মূল্যায়শিি েন্য (েলীয় আশলাচিাি) সািাৎকাি অনুসূরচ। 

 

(অনুগ্রহ কশি িীশচি প্রশ্নগুরলি উিি রেি) 

 

১। উপপ্রকশল্পি িাম :   ইউরিয়ি:    উপশেলা:   দেলা: 

২। উপপ্রকল্পটি কখি স্থারপি হশয়রছল? ................ সাল.................... িারিখ 

৩। উপপ্রকশল্পি দসশচি আিিায় েরমি পরিমাণ ................একি 

৪। উপপ্রকশল্পি আিিায় গৃহস্থালীকাশেি যবসর্হাশিি উশেশে পারিি সংশোেকৃি র্াড়ীি সংখ্যা? ................... টি। 

৫। পারিসংশোেকৃি অন্যান্য স্থাপিা (ক) দপারিখামাি .......... টি (খ) দেইিী খামাি..........টি (ে) যবসর্সা প্ররিষ্ঠাি ........টি। 

৬। পূশর্ ব উপপ্রকশল্পি আিিাভূক্তেরম কয় ফসরল রছল? একফসরল/দ্যই ফসরল/ রিি ফসরল। 

৭। উপপ্রকল্প স্থাপশিি পি র্িবমাশি আিিাভূক্ত েরম কয়ফসরল হশয়শছ? একফসরল/দ্যই ফসরল/ রিি ফসরল। 

৮। যবসর্স্থাপিা করমটিি দমাট সেে সংখ্যা কিেি? 

৯। করমটি কিরেি পিপি সভা কশিি? সাপ্তারহক/ মারসক/ দত্রমারসক 

১০। র্িবমাশি আপিাি এলাকায় রর্ঘাপ্ররি দসশচি মূল্য কি? ................... টাকা। 

১১। উপপ্রকশল্পি আিিায় রর্ঘাপ্ররি দসশচি মূল্য কি? ...................... টাকা। 

১২। রিস্তি কৃরষ প্রযুরক্ত প্রচরলি পদ্ধরিি তুলিায় লাভেিক রকিা? হযাঁ/ িা 

১৩। লাভেিক হশল িিকিা হাি র্লুি? 

১৪। রিস্তি প্রযুরক্ত সম্প্রসািশণ রক রক প্ররির্ন্ধকিাি মুশখামুরখ হি? 

১৫। রিস্তি প্রযুরক্ত সম্প্রসািশণ আপিাি মিামি রেি। 

১৬। উপ প্রকশল্পি আিিায় দমাট কিেি প্ররিিণ দপশয়শছি? ............... েি 

১৭। প্ররিিণ প্রাপ্ত িািী ও পুরুশষি সংখ্যা র্লুি। িািী........ পুরুষ....... েি 

১৮। উপপ্রকল্প এলাকায় রক ঋণ রর্িিণ হশয়শছ? হযাঁ/ িা 

হযাঁ হশল দমাট কি টাকা রর্িিণ হশয়শছ ........ টাকা 

১৯। দমাট কিেিশক ঋণ প্রোি কিা হশয়শছ িািী...... েি পুরুষ......... েি  দমাট.................... েি 

২০। উপপ্রকল্প হশি রর্িিণকৃি উপকিণ সহায়িা কিেিশক রর্িিণ কিা হশয়শছ (রপআিএইচ/4CPA) ................ েিশক 

২১। আপিাি দৃরষ্টশি দসৌিিরক্ত রিভ বি দসচ পদ্ধরিি রকরক সমো আশছ?..................... 

২২। সমো সমাধাশিি েন্য মিামি রেি। 

২৩। আপরি রক মশি কশিি এই ধিশিি প্রকল্প দেশিি রর্দ্যযৎ রর্হীি এলাকাি মানুশষি েন্য উপকািী? হযাঁ/ িা। 

২৪। আপরি রক মশি কশিি প্রচরলি দসচ পদ্ধরিি তুলিায় দসৌিিরক্ত রিভ বি দসচ পদ্ধরি অরধ বক কৃষক র্ান্ধর্? হযাঁ/ িা। 

২৫। দসৌিিরক্ত রিভ বি দসচ পদ্ধরিশি ফসল উৎপােি অরধক লাভেিক, হযাঁ/ িা। 

৩০। সিকািী উশযাশে প্ররিটি গ্রাশম এই পদ্ধরিি প্রেি বিী স্থাপি কিশল রক সম্প্রসািণ সহে হশর্? হযাঁ/ িা। 

(সহশোেীিাি েন্য আপিাশক ধন্যর্াে) 

 

 

িথ্য সংগ্রহকািীি স্বািি:  ............................... 

িারিখ: ............................. 




