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ধাযণাত্র/গহফলণা প্রস্তাফ 

১. গহফলণা/স্টাবড বহযানাভ: (Title of the 

Research) 

বফদ্যভান বল্পনগযীভহয ফততভান অফস্থা, চ্যাহরঞ্জভ  

উত্তযহণয উায় 

 

২. গহফলণা/স্টাবড প্রশ্ন: (Research 

Question) 

*“বফদ্যভান বল্পনগযীভহয ফততভান অফস্থা, চ্যাহরঞ্জভ  

উত্তযহণয উায়” ীল তক স্টাবড কাম তক্রভটি ম্পাদহনয পহর 

বফবহকয বল্পনগযীভহয কাম তক্রহভ গবতীরতা বৃবিয ভাধ্যহভ 

বল্প ম্প্রাযহণ ায়ক হফ বকনা? 

*“বফদ্যভান বল্পনগযীভহয ফততভান অফস্থা, চ্যাহরঞ্জভ  

উত্তযহণয উায়” ীল তক স্টাবড/গহফলণা কাম তক্রভটি ম্পাদহনয 

পহর দদহয অথ তননবতক প্রবৃবি  আথ ত-াভাবযক অফস্থায 

বযফততহন বক প্রবাফ দপরহফ? 

 

৩. ভূবভকা (Introduction) : 

 

 ১৯৭১ াহর এক াগয যহেয বফবনভহয় অবযতত হয়বির আভাহদয ভান স্বাধীনতা। ভৄে হয়বির যাধীনতায 

শাংখর দথহক। স্বাধীনতা উত্তয ভয়কার দথহক দদ অথ তননবতকবাহফ উন্নত হর বযপূণ তবাহফ দদহয 

অথ তননবতক ভৄবেয যন্য দযকায ক্ষুদ্র, কুটিয  ভািাবয বহল্পয বফকা  উন্নয়ন। ফাাংরাহদ একটি যনফহুর 

দদ।  আয়তহনয বদক দথহক ফাাংরাহদ বফহেয ৯৪তভ হর যনাংখ্যায বদক দথহক বফহেয অষ্টভ বৃত্তভ 

দদ।  দভাট যনাংখ্যা ১৬ দকাটি ৫৭ রাখ (তথ্য: বযহাট ত অন ফাাংরাহদ স্যাম্পর বাইটার স্টযাটিটিক 

২০১৮, বফবফএ)। প্রবত ফগ তভাইহর যনফবত ২৮৮৯ যন (১১১৬ যন/ফঃ বকবভ)। বফপুর যনাংখ্যায দদ 

ফাাংরাহদহয অথ তননবতক উন্নয়হনয ধাযাহক অব্যাত যাখায যন্য ক্ষুদ্র, কুটিয  ভািাবয বহল্পয উন্নয়ন 

প্রহয়াযন। অথ তননবতক ভৄবেয থহক বোরী কযায রহযয এফাং দদহয অথ ত দদহ বফবনহয়াগ কযায ভাধ্যহভ 

অথ তননবতক অফকাঠাহভাহক আহযা বোরী কযহত ভািাবয, ক্ষুদ্র  কুটিয বল্প স্থান এফাং চ্রভান 

বল্পভহক অবধকতয উৎাদনীর কহয গহে দতারা একটি গুরুত্বপূণ ত বফলয়। 

 ১৯৫৭ াহর ফঙ্গফন্ধু দখ ভৄবযবুয যভান, প্রাহদবক বযলহদ দকায়াবরন যকাহযয শ্রভ, বল্প  ফাবনযযভন্ত্রী 

থাকাকাহর দদহয ক্ষুদ্র  কুটিয বহল্পয উন্নয়হন পৃষ্ঠহালকতা দাহনয যন্য াংদীয় আইহনয ভাধ্যহভ পূফ ত 

াবকস্তান ক্ষুদ্র  কুটিয বল্প কযহাহযন (ইবক) প্রবতষ্ঠা কহযন। স্বাধীনতা উত্তযকাহর অযাক্ট বযফততন 

কহয এয নাভকযণ কযা য় ফাাংরাহদ ক্ষুদ্র  কুটিয বল্প কযহাহযন (বফবক)। বফবক প্রবতষ্ঠারগ্ন দথহক 

দদব্যাী দফযকাবয খাহতয ক্ষুদ্র  কুটিয বল্প উন্নয়ন  বফকাহ যকাবয ভখ্য প্রবতষ্ঠান বহহফ দাবয়ত্ব 

ারন কহয আহি। স্থায়ী প্রাবতষ্ঠাবনক কাঠাহভায আতায় এফাং উন্নয়নভরক প্রকল্প ফাস্তফায়হনয ভাধ্যহভ 

বফবক বল্পায়হনয দযহত্র গুরুত্বপূণ ত ভূবভকা যাখহি। 

 উন্নয়হনয বফববন্ন দযহত্র অপ্রবতহযাধ্য অগ্রমাত্রায় ফাাংরাহদ। স্বহল্পান্নত দদহয গবি দবযহয় এখন উন্নয়নীর 

দদভহয কাতাহয ফাাংরাহদ। ক্রভবফকবত অথ তনীবতহত অন্যান্য খাহতয াাাব দদহয ক্ষুদ্র, কুটিয, 

ভাইহক্রা  ভািাবয বল্পখাহত উৎাদন, আয়বৃবি, অবধক কভ তাংস্থান তথা দাবযদ্র বফহভাচ্হন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ত 

ভূবভকা যাখহি। ফাাংরাহদ ক্ষুদ্র  কুটিয বল্প কযহাহযন (বফবক) দালক কর্ততয বহহফ এ খাহতয 
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উন্নয়ন  ম্প্রাযহণ অবধকতয গবতীরতা আনয়হন এফাং ম্ভাফনাভয় উহদ্যাো সৃবষ্ট  দফা-ায়তা প্রদাহন 

বনযরবাহফ কায কহয মাহে। 

 দদহ ক্ষুদ্র, কুটিয  ভািাবয বল্প খাহতয দ্রুত প্রাহয বফবহকয উন্নয়ন  ম্প্রাযণ বফবাগ উন্নয়ন  

ম্প্রাযণ এফাং বনয়ন্ত্রণভরক কাম তক্রভ বযচ্ারনায ভাধ্যহভ ব্যাক অফদান দযহখ আহি। এ রহযয বফববন্ন 

ভহয় বহল্পয বনফন্ধন, ঋণ ায়তা, কাঁচ্াভার  মন্ত্রাবত আভদাবনহত ায়তা, বল্পনগযীয যবভ ফযাদ্দ, 

যবভয ভল্য, াবব ত চ্াযত, নাভ  খাত বযফততন, ইযাযাস্বত্ত স্তান্তয, বাো প্রদান, অনাবত্তত্র প্রদান, দর-

আউট প্ল্যান অনুহভাদন প্রভৃবত কাম তক্রভ উহেখহমাগ্য।  

 দফযকাবয উহদ্যাোহদয অফকাঠাহভাগত উন্নয়হনয ভাধ্যহভ বল্প কাযখানা স্থাহন ায়তা কযায রহযয 

বফবক বল্পনগযী স্থাহনয কাম তক্রভ ১৯৬০ াহর শুরু কহয। এয পহর উহদ্যাোগণ অফকাঠাহভাগত সুবফধা 

প্রদাহনয ভাধ্যহভ হযই বল্প স্থাহনয সুহমাগ দহয় থাহকন। বফবক শুরু দথহক জুন ২০২০ ম তন্ত ভহয় 

দদহয বফববন্ন অঞ্চহর ৭৬টি বল্পনগযী ফাস্তফায়ন কহযহি। এফ বল্পনগযীহত দভাট ১০,৮৮৮ টি প্ল্ট যহয়হি 

মায ভহধ্য ১০,২৫৯টি প্ল্ট ফযাদ্দ দদয়া হয়হি। ইহতাভহধ্য ৫,৮৯৯টি বল্প ইউবনট স্থাবত হয়হি। 

 

বফবহকয রুকল্প (Vision) : “বল্প ভি উন্নত ফাাংরাহদ গঠহন বযহফফান্ধফ বল্পায়ন” দক াভহন দযহখ 

এফাং ফততভান যকাহযয বল্পায়ন বাফনাহক কাহয রাবগহয় বযহফফান্ধফ বল্প কাযখানা স্থাহনয ভাধ্যহভ 

দদয উৎাদন বৃবি কহয অথ তননবতক প্রবৃবি (অথ তননবতক প্রবৃবি ফরহত বনবদ তষ্ট ভহয় একটি দদহয 

অথ তননবতহত ণ্য  দফায উৎাদন বৃবি দফািায়) দক দফগফান কযা  অবধক কভ তাংস্থান সৃবষ্টয ভাধ্যহভ 

দফকাযত্ব হ্রা কহয দদহক স্বয়াংম্পূণ ত কযা। াাাব অবধক াংখ্যক বযহফফান্ধফ বল্প কাযখানা স্থান 

কহয প্রাকৃবতক বাযাম্য যযায ভাধ্যহভ যনস্বাস্থয সুযযায বফলয়টি বনবিত কযা অন্যতভ রযয। 

 

৪. উহদ্দশ্য : 

 

 বল্প উন্নয়ন একটি াভবগ্রক  াভবষ্টক প্রবক্রয়া। বফবেন্ন ফা এককবাহফ দকান বহল্পয বফকা ম্ভফ নয়। 

বফবহকয ভাধ্যহভই ভরতঃ দদহ বল্পায়হনয বববত্ত স্তাবত হয়হি। বফবেক প্রবতহমাবগতায় াভাবযক 

কাঠাহভায দ্রুত বযফততহনয অন্যতভ উাদান হে নগযায়ণ  বল্পায়ন। বল্পায়হনয ভাধ্যহভ াবযফাবযক, 

াভাবযক, অথ তননবতক অফস্থায বযফততন রযযনীয়। বল্প স্থাহনয পহর পুরুহলয াাাব ববযত, 

অধ তববযত, অববযত নাযীযা বল্প কাযখানায় স্ব স্ব অফস্থাহন বনহযহক বনহয়াবযত কহয অথ ত উাযতন  এফাং 

ভায বযততহন গুরুত্বপূণ ত অফদান যাখহিন। দকান এরাকায় কাঁচ্াভাহরয যরবযতা, উন্নত দমাগাহমাগ ব্যফস্থা, 

বফদ্যযৎ, াবন, গ্যা  হয়াবনষ্কান সুবফধা থাকহর দ এরাকাহক বল্প এরাকা বহহফ গহে দতারা য়। অথ তাৎ 

দম এরাকায় দকান দ্রব্য উৎাদন কযায যন্য কাঁচ্াভার উৎাদন য় ফা বতবয কযা য়। বফবহকয 

বল্পনগযীভ দ ফ বফলয়হক দকন্দ্র কহয গহে দতারা হয়হি। বফবহকয বফদ্যভান এফাং নুতন বল্পনগযীভ 

আধুবনক প্রভেবেম্পন্ন নুতন বল্প স্থাহনয অবযহভয় সুহমাগ সৃবষ্ট কহয আহি এফাং কযহি। তথাব 

বফবহকয বল্পনগযীভহয ফততভাহন দম ফ চ্যাহরঞ্জভ যহয়হি তা বচ্বিত কহয দগুহরায ভাধান কহয 

আধুবনক  বযহফফান্ধফ বল্পনগযী বহহফ সুপ্রবতবষ্ঠত কযা প্রহয়াযন। এ রহযযই “বফদ্যভান 

বল্পনগযীভহয ফততভান অফস্থা, চ্যাহরঞ্জভ  উত্তযহণয উায়” ীল তক স্টাবড/গহফলণা কাম তক্রভটি 

ম্পাদহনয যন্য গ্রণ কযা হয়হি। 
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৪.১ বল্পনগযীয বযহফফান্ধফ ভািাবয, ক্ষুদ্র  কুটিয বহল্পয দ্রুত বফকা  উন্নয়ন এফাং বল্পপ্ল্টভহয 

তবাগ ব্যফায বনবিতকযণ 

৪.২ আধুবনক প্রভেবে ব্যফাহযয প্রাবতষ্ঠাবনক যভতা বৃবি 

৪.৩ ভািাবয, ক্ষুদ্র  কুটিয বল্প স্থাহন বফবনহয়াগপূফ ত  বফবনহয়াহগাত্তয দফা প্রদান 

৪.৪ স্থায়ী অফকাঠাহভা উন্নয়হনয ভাধ্যহভ বযহফফান্ধফ বল্পনগযী  বল্পাকত স্থান 

৪.৫ ভেহগাহমাগী প্রবযহণয ভাধ্যহভ দয ভানফম্পদ উন্নয়ন 

৪.৬ বল্পপ্ল্টভহয তবাগ ব্যফায বনবিতকযহণয রহযয খাবর/অব্যফহৃত প্ল্ট ফযাহদ্দয উহদ্দহশ্য 

বফজ্ঞান প্রকা, প্ল্ট ফযাদ্দ কবভটিয বা আহয়াযন, রুগ্ন/ফন্ধ প্ল্হটয ফযাদ্দ ফাবতরকযণ  

ম্ভাফনাভয় উহদ্যাোয অনুকূহর প্ল্ট ফযাদ্দকযণ 

৪.৭ দ্রুত আত্মকভ তাংস্থান বৃবি 

৪.৮ দাবযদ্র  দফকাযত্ব হ্রা 

৪.৯ বযহফফান্ধফ বল্পায়হনয ভাধ্যহভ দফহদব বফবনহয়াগ বৃবিকযণ তথা অথ তননবতক প্রবৃবি অযতন বৃবি 
 

 

৫. 

 

দমৌবেকতা : 

 

wewm‡Ki g¨v‡Û‡UW Kvh©vejxi g‡a¨ wkíbMix ¯’vcb Ab¨Zg| wewmK Zvi Rb¥jMœ †_‡K Ryb, 2020 ch©šÍ 

mg‡q †`‡ki wewfbœ AÂ‡j 76wU wkíbMix ’̄vcb K‡i‡Q †hLv‡b †gvU 10,888wU cøU i‡q‡Q hvi g‡a¨ 

10,259wU cøU eivÏ †`qv n‡q‡Q Ges B‡Zvg‡a¨ 5,899wU wkí BDwbU ¯’vwcZ n‡q‡Q| GB ÷vwWi gva¨‡g: 

 

  wkíbMix¸‡jvi AeKvVv‡gvMZ mywe`vwa, wkíbMix¸‡jvi cøU K¨vcvwmwU ev mÿgZv, Pvwn`v BZ¨vw` 

m¤ú©‡K ¯̂”Q aviYv cvIqv hv‡e; 

 

  we`¨gvb wkíbMix¸‡jvi Kvh©Ki e¨env‡ii j‡ÿ¨ cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZ Kiv hv‡e; 

 

  wkíbMix¸‡jvi A_©‰bwZK I mvgvwRK cÖfve g~j¨vqb Kiv mnR n‡e; 

 

  wkíbMix¸‡jvi A_©‰bwZK g~j¨vqb, Kg©ms¯’vb I wRwWwc‡Z Ae`vb Gi wPÎ cvIqv hv‡e; 

 

  iæMœ/eÜ wk‡íi msL¨v I KviY Rvbv hv‡e; 

 

  wkí ¯’vc‡b D‡`¨v³v‡`i FY mnvqZv cÖ`v‡b wewm‡Ki f~wgKv Rvbv hv‡e; 

 

  wkí gvwjKiv wkí cøU eivÏ cvevi ci wkí ’̄vcb bv K‡i `xN© w`b Lvwj †d‡j ivLvi KviY Rvbv 

hv‡e; 

 

  eZ©gv‡b wewm‡Ki wkíbMix¸‡jv‡Z wkí BDwbU m¤úwK©Z gvgjvi msL¨v, A‰ea fvovi msL¨v KZwU 

Zv Rvbv hv‡e; 

 

  wkí ¯’vcb bv K‡i ¸`vg I Ab¨vb¨ Kv‡R e¨eüZ cø‡Ui msL¨v I Zvi KviY wbiæcY Kiv hv‡e;  

 

  wewmK wkíbMix¸‡jvi KviLvbvq Kg©eZ kÖwgK‡`I g‡a¨ bvix-cyiæ‡li AbycvZ Rvbv hv‡e; 

 

  eivÏK…Z cøUmg~‡ni g‡a¨ KZRb bvix D‡`¨v³v i‡q‡Q Zv Rvbv hv‡e; 
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  wkíbMix¸‡jvi wbivcËv e¨e¯’v m¤ú‡K© avibv cvwIqv hv‡e; 

 

  wkíbMix Kg©KZ©vi Kg©`ÿZv m¤ú‡K© avibv cvIqv hv‡e; 

 

  cøU gvwj‡Kiv Zv‡`i wba©vwiZ cÖ‡R± †cÖvdvBj Abyhvqx wkí ¯’vcb K‡i‡Q wKbv Zv eySv hv‡e; 

 

  wkíbMixi mvg_©¨ e„w×K‡í fwel¨r cwiKíbv MÖnY I KiYxq m¤ú‡K© c`‡ÿc †bqv mnR n‡e; 

 

  Pjgvb P¨v‡jÄmg~n h_vh_fv‡e wbiæcY K‡i Zv ‡_‡K DËi‡Yi Dcvq †ei KivB wewm‡Ki g~j 

jÿ¨| 
 

 

৬. যাতীয় অথ তনীবতহত বফবহকয বল্পনগযীভহয অফদান : 

 যাতীয় অথ তনীবতহত বল্প খাহতয উৎাদন  যপ্তাবন বৃবি এফাং কভ তাংস্থান সৃবষ্টয ভাধ্যহভ বফবহকয 

বল্পনগযীগুহরা গুরুত্বপূণ ত অফদান যাখহি। বল্পনগযীভহয অফদান াংক্রান্ত অগ্রগবত বনহে উহেখ কযা 

হরা : 

ক্র. বফলয় াপল্য/অযতন 

১ ফাস্তফাবয়ত বল্পনগযী  

(ঢাকা ২৪, চ্ট্টগ্রাভ ২৩, যাযাী ১৮, খুরনা ১১) 

৭৬টি 

 

২ বল্পপ্ল্ট 

(ঢাকা ৩৮২৫, চ্ট্টগ্রাভ ২৬৪৬, যাযাী ২৪৯৮, খুরনা ১৯১৯) 

১০,৯২২টি  

৩ ফযাদ্দকৃত প্ল্ট  

(ঢাকা ৩৭৫৬, চ্ট্টগ্রাভ ২৩৪৬, যাযাী ২৪৬৮, খুরনা ১৬৮৯) 

১০,৩৭৯টি  

৪ ফযাদ্দকৃত প্ল্হটয বফযীহত বল্প ইউবনট ৫,৮৮৫টি  

৫ উৎাদনযত বল্প ইউবনট ৪,৫৭০টি  

৬ বল্প ইউবনটভহ দভাট বফবনহয়াগ  ৬৩,৩১৮.৩৯ দকাটি টাকা  

৭ বল্পনগযীভহ কভ তযত দভাট যনফর  ৮.২৫ রয যন  

৮ বল্প ইউবনটভহ উৎাবদত হণ্যয ভল্য (২০১৯-২০২০ 

অথ তফিহয)  

৫,৯১,৯৯২.৯৫ দকাটি টাকা  

৯ যপতাবনভৄখী বল্প ইউবনট  ৯০১টি  

১০ যপতাবনকৃত হণ্যয দভাট ভল্য (২০১৯-২০২০ অথ তফিহয) ৫৭,৭১১.২৩ দকাটি টাকা  

১১ বল্পনগযী দথহক যকাযহক প্রদত্ত শুল্ক, কয, বযাট 

ইতযাবদ (২০১৯-২০২০ অথ তফিহয) 

১৩,৩৬৯.৪০ দকাটি টাকা 

 

 তথ্যসূত্র : বল্পনগযী  ভন্বয় াখা 

 

৭. চ্যাহরঞ্জভ : 

বফবক ১৯৬০ াহরয বদহক বল্পনগযী ফাস্তফায়ন কাম তক্রভ শুরু কহয। এক া দ্য া কহয ফততভাহন ৭৬টি 

বল্পনগযী ফাস্তফাবয়ত হয়হি। বল্পনগযী স্থান হর ফততভাহন দফ বকছু চ্যাহরহঞ্জয ম্মুখীন হত হে। 

বল্পনগযীয বল্প ইউবনট ম্পবকতবত ভাভরায াংখ্যা  ১৩৯টি, অনফধ বাো প্রদাহনয াংখ্যা ২৫৯, রুগ্ন/ফন্ধ 

বল্প ইউনীহটয াংখ্যা  যহয়হি ৫৪৩টি এিাো  গুদাভ এফাং অন্যান্য কাহয ব্যফহৃত প্ল্হটয াংখ্যা ৬৪টি। 

উবেবখত ভস্যা ফা চ্যাহরঞ্জভ দথহক উত্তযহণয রহযয বনহোে কাম তক্রভ ফাস্তফায়ন কযা যরুযী: 
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 ৭.১ বল্পনগযীয অফযাদ্দকৃত প্ল্ট ১০০% ফযাদ্দকযণ 

৭.২ রুগ্ন/ফন্ধ বল্প ইউবনট চ্ালুকযহণ কাম তক্রভ গ্রণ 

৭.৩ ভাভরাভহয দ্রুত বনষ্পবত্তকযহণ কাম তক্রভ দযাযদাযকযণ 

৭.৪ প্রহয়াযন াহহয বইটিব স্থান ফযতয  সুবফধা নতুন চ্াভো বল্পনগযী স্থান 

৭.৫ বযহফফান্ধফ নতুন বল্পাকত/বল্পনগযী স্থান  নতুন প্রকল্প ফাস্থফায়হন কাম তক্রভ গ্রণ 

৭.৬ প্রবতটি বল্পনগযী/বল্পাহকতয বনযাত্তা প্রাচ্ীয স্থান  যযণাহফযণ 

৭.৭ দট আ অনুমায়ী দয  ৎ যনফর দায়ন/বনহয়াগ 
 

 

৮. 

 

চ্যাহরঞ্জভ দথহক উত্তযহণয উায় :  

 দম দকান কাহয সুহমাগ সুবফধায াাাব চ্যাহরঞ্জ গ্রণ কযহত য়। দতভবন বফবহকয বল্পনগযীভহ 

অহনক ধযহণয চ্যাহরঞ্জ যহয়হি। দ ফ চ্যাহরঞ্জভ বফহেলণ কহয তা দথহক উত্তযহণয উায় বনণ তয় কযহত 

হফ। বল্পনগযীয প্ল্ট ফযাদ্দ নীবতভারা মথামথ অনুযণপূফ তক কাম তক্রভ দযাযদায কযহত হফ। 

 

৮.১. বল্পনগবযভহয বনযাত্তা প্রাচ্ীয যাস্তাঘাট, দেহনয ব্যফস্থা, বিট রাইট ইতযাবদ 

অফকাঠাহভা উন্নয়ন বফলহয় বফহলবাহফ গুরুত্ব প্রদান কযহত হফ। 

৮.২. কভ তকততা কভ তচ্াযীহদয প্রবযণ বদহয় দযতা  ততায াহথ বল্পনগযীভ বযচ্ারনায 

ব্যফস্থা গ্রণ।  

৮.৩. বল্পনগযীয প্ল্ট ফযাদ্দ নীবতভারা মথামথ অনুযণ 

৮.৪. প্রধান কাম তারয় এয কভ তকততাহদয ভন্বহয় কবভটি গঠন কহয বনয়বভত ভবনটবযাং কযা 

৮.৫. বল্পনগবযভহয অবযন্তযীণ যটিরতা অথ তাৎ অনফধ বাোটিয়াহদয বফধ/বনয়বভবত কযা।  

৮.৬. দম বল্প স্থাহনয উহদ্দহশ্য বল্প উহদ্যাোগণ প্ল্ট ফযাদ্দ ান দ বল্প স্থান কযা 
 

৯. ম্ভাব্য ব্যয় : 

 স্টাবড/গহফলণা বযচ্ারনায আনুভাবনক ব্যয় ৬ রয ১০ াযায ৭৫০ টাকা। 

১০. স্টাবড/গহফলণা বডযাইন : 

 ১০.১.গহফলণা িবত 

 এরাকা বববত্তক চ্াবদা বফহেলণ পূফ তক হযযবভন স্টাবড কবভটি কর্ততক বযদ তন কহয ভাঠ ম তায় দথহক 

দকায়ানটিটিব িবতহত প্রশ্নভারা িক পূযণ এফাং দকায়াবরহটটিব  দপাকা গ্রু বডকান (FGD)-এয 

ভাধ্যহভ তথ্য উাত্ত াংগ্র কযা হফ। তাযয দ ফ তথ্য বফহেলণ কহয বল্পনগযীভহয চ্যাহরঞ্জভ 

বচ্বিত কহয তা দথহক উত্তযহণয উায়ভ খু ুঁহয দফয কযা হফ। 

 ১০.২ গহফলণায এরাকা 

 বফবহকয ৪টি আঞ্চবরক কাম তারহয়য অধীন ৬৪ দযরায় দভাট ৭৬ টি বল্পনগযী যহয়হি। “বফদ্যভান 

বল্পনগযীভহয ফততভান অফস্থা, চ্যাহরঞ্জভ  উত্তযহণয উায়” ীল তক স্টাবড/গহফলণা কাম তক্রভটি 

ম্পাদন কহয বল্পনগযীভহয ফাস্তফ অফস্থা ম্পবকতত মথামথ বচ্ত্র ায়ায রহযয ৪টি আঞ্চবরক 

কাম তারহয় বফদ্যভান ৭৬টি বল্পনগযীহক ২ বাহগ বফবে কহয স্টাবড/গহফলণা কভ তটি বযচ্ারনা কযা দমহত 

াহয। প্রথভত ঢাকা বফবাহগয ২৪টি এফাং যাযাী বফবাহগয ১৮টি বল্পনগযীয তথ্য বনহয় স্টাবড/গহফলণা 

কাম তক্রভটি ম্পন্ন কযা দমহত াহয। 
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ক) াবফ তক ব্যফস্থানায তথ্যাবদ াংগ্র। 

 খ) বফদ্যভান বল্পনগযীভহয ফততভান অফস্থা, চ্যাহরঞ্জভ বচ্বিত কহয এফাংএ াংবেষ্ট তথ্যাবদ যীযা-

বনযীযা  বফহেলণ কহয এফাং অববজ্ঞ কভ তকততাহদয ভতাভহতয আহরাহক তা দথহক উত্তযহণয উায়ভ 

বনণ তয় কযহত হফ। 

 

 ১০.৩ গহফলণায ভয়কার 

প্রস্তাবফত স্টাবড/গহফলণায ভয়কার ২০২১-২০২২ অথ তফিয। 

 

১১. উাংায : 

 ভাইহক্রা, কুটিয, ক্ষুদ্র  ভািাযী বহল্পয বফকাহ বফবহকয ব্যাক ভুবভকা  সুবফার ঐবতয যহয়হি। 

১৯৫৭ াহর বফবক অযাক্ট াহয য হত এ দদহ ক্ষুদ্র  কুটিয বহল্পয বফকাহ তৎকারীন ইবক 

অথ তাৎ ফততভান বফবক বল্পায়হনয দাবয়ত্ব বনহয় যকাবয খাহতয প্রবতষ্ঠান বহহফ ভৄখ্য ভুবভকা ারন কহয 

আহি। তৎকারীন পূফ ত াবকস্তান ঢাকায টাংগী, কুবভো, চ্ট্টগ্রাভ, যাযাী  খুরনা দযরায় বল্পনগযী 

স্থাহনয ভধ্য বদহয় এহদহ বল্পায়ন প্রবক্রয়ায বববত্ত যচ্না কহয। স্বাধীনতায য বফবক দফ বকছু 

বল্পনগযী স্থান কহয দফযকাযীবাহফ বহল্পাহদ্যাোহদয ভাহি বল্পায়হনয যন্য প্ল্ট ফযাদ্দ অফকাঠাহভা 

বতবয কহয দদয়ায পহর ফাাংরাহদহ দ্রুত বল্পায়হনয কায এবগহয় দগহি। বফবহকয ৭৬টি বল্পনগযীয ভহধ্য 

দফবযবাগ বল্পনগযীহত প্ল্ট ফযাদ্দ দদয়া হয়হি এফাং বল্পকাযখানা গহে উহঠহি। ফততভাহন আয ১৭/১৮টি 

বল্পনগযী প্রবতষ্ঠায কায চ্রহি। তথাব  বফবহকয বল্পনগযীগুহরা ভেগহাহমাগী কহয গহে তুরহত দফবকছু 

চ্যাহরঞ্জ এয ম্মুখীন হত হে। চ্যাহরঞ্জগুহরা সুবনবদ তষ্টবাহফ বচ্বিত কহয ক ক বযকল্পনা অনুমায়ী উত্তযণ 

কযা দগহর ভাইহক্রা, কুটিয, ক্ষুদ্র  ভািাবয বল্প খাহত বল্পায়হনয গবত আয তযাবন্বত হফ। 
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স্টাবড/গহফলণা কাম তক্রহভয ম্ভাব্য ফাহযট 

“বফদ্যভান বল্পনগযীভহয ফততভান অফস্থা, চ্যাহরঞ্জভ  উত্তযহণয উায়” ীল তক স্টাবড/গহফলণা কাম তক্রভটি 

ম্পাদহনয ম্ভাব্য ব্যয় আনুভাবনক ৬,১০,৭৫০/- (িয় রয দ াযায াতত ঞ্চা) টাকা। 

ক্রবভক 

নাং 

খাহতয বফফযণ বযভান দভাট টাকা ভন্তব্য 

০১। কবভটিয বা ৫ টি। প্রবত বায ম্ভাব্য ব্যয় : 

কবভটিয দস্য ০৯যন, ১ যাভ তক এফাং হমাগী 

১ যন ( ৯+১+১ ) =১১  যন  

ক) ম্মানী বাতা ১১×১৬০০ =১৭,৬০০/-  

খ) ১১ যহনয আপ্যায়ন ব্যয় ফাফদ ২,৭৫০/- (১১ জন 

×২৫০) 

গ)    ন    ব্যয় ২,০০০/- 

প্রবত বায ম্ভাব্য ব্যয় ফাফদ দভাট-   

 (১৭৬০০+২৭৫০+২০০০)= ২২,৩৫০/- 

২২,৩৫০×৫ ১,১১,৭৫০/-  

০২। দদহয াংবেষ্ট দযরা হত তথ্য াংগ্রহয যন্য তথ্য 

াংগ্রকাযীহদয  ম্মানী/মাতায়াত বাতা 

৩১ টি বল্পনগযী (১-১০০ ম তন্ত প্ল্ট) ৩০০০/- াহয 

৩৪ টি বল্পনগযী (১০১-২০০ ম তন্ত প্ল্ট) ৪০০০/- 

াহয 

১১ টি বল্পনগযী   ২০১ টি প্ল্ট ৫০০০/- াহয 

     ৭৬ টি বল্পনগযী 

৩১×৩০০০/- 

=৯৩,০০০/- 

৩৪×৪০০০/- 

=১,৩৬,০০০/- 

১১×৫০০০/- 

=৫৫,০০০/- 

২,৮৪,০০০/-  

০৩। প্রশ্নভারা প্রণয়ন, ভৄদ্রণ, বফতযণ   ২৫,০০০/-  

০৪। ডাটা এবি, কম্পাইহরন, এনারাইব  ৩৫,০০০/-  

০৫। স্টাবড/গহফলণা প্রবতহফদন প্রণয়ন  ৪০,০০০/-  

০৬। বডহবভহনন য়াকত  ১,০০,০০০/-  

০৭। বফবফধ  ১৫,০০০/-  

   (িয় রয দ াযায াতত ঞ্চা টাকা ভাত্র) দভাট = ৬,১০,৭৫০/-  

     

 

 

 

 

 

 

 


