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“ফঙ্গফন্ধু: ফাাংরামদ”       রচত্রকভ চ : কাইয়ুভ কচৌদৄযী  

“ফাাংরামদ আভায স্বপ্ন , ধ্যান, ধাযণা  

আযাধনায ধন। আয ক ফাাংরা ঘুরভম আমছ 

রচয অফমররত গ্রামভয আনামচ কানামচ, রচয 

উমরিত ল্লীয কন্দময কন্দময, রফস্তীণ চ 

জরভূরভয আমাম আয সুরফার অযমেয 

গবীময।”  
 

                    ফঙ্গফন্ধু  কখ মুরজবুয যভান 



• আভামদয উন্নমনয একটি ভানরফক অফফ যমমছ। 

দারযদ্র্য  ঝুঁরকয ভমধ্য থাকা জনমগাষ্ঠীয জীফন-ভামনয 

উন্নন আভামদয উন্নন কাম চক্রমভয মূর রিয। 

• ভামজয কর কিমত্র নাযী-পুরুমলয ভ-অরধকায রনরিত 

কযা আভামদয অঙ্গীকায। 

• গ্রাভই আভামদয জীফন। আমরামকাজ্বর আদৄরনকা যাজধানী 

 যমক ফাঁরচম যাখমছ গ্রাভীণ অথ চনীরত আয ভানুল। 

কছাট-ফড় ফ গ্রাভমকই আভামদয ঐরতয অনুমাী আদৄরনক 

 আদ চ গ্রাভ রমমফ গমড় তুরমত মফ। 

• এ সুন্দয পৃরথফীমক দারযদ্র্য  ক্ষুধামুক্ত কযায রমিয আরভ 

করমক একমমামগ কাজ কযায উদাত্ত আহ্বান জানাই। 

 

                             ভাননী প্রধানভন্ত্রী কখ ারনা 



অনুফন্ধ 

 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী কখ ারনা তায ভানরফক প্রমচষ্টায অাং রমমফ গ্রাভীণ অঞ্চমরয দরযদ্র্তভ ভানুমলয কল্যামণ রফআযরডরফ’য একটি পর উমযাগ কথমক 

১৯৯৯ মন ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ) সৃজন কমযন। রুকল্প ২০২১  রুকল্প ২০৪১-এয রযপূণ চ রুামণয রমিয ল্লী এরাকা অমথ চয 

সুলভ প্রফা রনরিতকযমণ একটি অমুনাপামূখী স্বারত আরথ চক প্ররতষ্ঠান রমমফ ররডরফএপ অব্যাতবামফ দারযদ্র্য রফমভাচন এফাং ল্লী উন্নমনয রমিয 

অব্যাতবামফ কাজ কময মামে। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরামদময  াংরফধামনয অনুমেদ ১৫’কত রযকরল্পত অথ চননরতক রফকাময ভাধ্যমভ উৎাদন রক্তয ক্রভবৃরি 

 জনগমণয জীফনভামনয উন্নমনয দারত্ব যামেয উয ন্যস্ত কযা মমছ। এ দারমত্বয ভমধ্য যমমছ অন্ন, ফস্ত্র, আশ্র, রিা, রচরকৎা, কমভ চয অরধকায, 

রফশ্রাভ-রফমনাদন  অফকাময অরধকায এফাং াভারজক রনযাত্তা রামবয রনিতা। াংরফধামনয ১৯ অনুমেমদ গ্রাভ  নগমযয বফলম্য ক্রভাগতবামফ দূয 

কযা এফাং প্ররতটি গ্রামভ আদৄরনক নগয সুরফধা ম্প্রাযমণয অঙ্গীকায ব্যক্ত কযা মমছ। ২০১৮ মনয জাতী াংদ রনফ চাচমন রফজী ফাাংরামদ আাভী 

রীগ “মৃরিয অগ্রমাত্রা ফাাংরামদ” ীল চক কম রনফ চাচনী ইমতায কঘালণা কময তামত গ্রাভাঞ্চমর আদৄরনক নগয সুরফধা ম্প্রাযমণয ভাধ্যমভ মৃি ল্লী 

গমড় কতারায অঙ্গীকায ব্যক্ত কযা মমছ। এটি াংরফধামনয ১৯ অনুমেমদযই প্ররতপরন। যামেয াংরফধান, কদী  আন্তজচারতক এমজো ফাস্তফান, 

যকামযয ইমতাময কঘারলত এফাং উন্নন রমিযয ামথ াংগরত কযমখ ররডরফএপ প্রারতষ্ঠারনক কভ চমকৌর গ্রণ কমযমছ। 

জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায 

ব্যফস্থানা রযচারক, ররডরফএপ  



২০২১ মন স্বাধীনতায সুফণ চ জন্তীমত রনম্ন ভধ্য আময কদ করযম উচ্চ ভধ্যভ আময কদম উত্তযমণয প্রা, ২০৩০ মন কটকই উন্নমন অরবমাত্রা এফাং 

২০৪১ মন উন্নত কদ রমমফ রফশ্ব বা উত্তযণ আভামদযমক প্রতযাা উদ্দীপ্ত কময। ফাাংরামদ স্বাধীনতায তফল চ পূরতচয ফছয ২০৭১ মন মৃরিয মফ চাচ্চ 

রখময আমযান কযমফ এফাং ফ-দ্বী রযকল্পনা ২১০০ অনুমাী কদমভয নাজুক এরাকামূ কমভন: উকূরী অঞ্চর, ায এফাং আকরিক ফন্যাপ্রফণ এরাকা, 

াফ চতয অঞ্চর এফাং রফন্ন নগয এরাকায প্ররত রফমল দৃরষ্ট রনফি কযমখ এমদমক এক রনযাদ ফ-দ্বীম রযনত কযমফ, এ অরবপ্রা কঘারলত মমছ। 

ইতযফময রদ্বতী রযমপ্ররিত (২০২১-২০৪১)  ৮ভ ঞ্চফারল চকী রযকল্পনা প্ররণত মমছ। এছাড়া ফতচভান নমবর কমযানা বাইযা (COVID-19) 

রযরস্থরতমত দারযদ্র্য রফমভাচমনয কারিত রিয অজচমনয ভাধ্যমভ অথ চননরতক প্রবৃরি অজচন অরধকতয গুরুত্ব ফন কময। এ ককৌরমত্রয উমদ্দশ্য মরা 

যকামযয রফরবন্ন কভামদয রযকল্পনা দররর  রনফ চাচনী ইমতামযয আমরামক প্ররতষ্ঠামনয রুকল্প, অরবরিযমক রফমফচনা কযমখ বরফষ্যত কভ চন্থা রনধ চাযণ 

কযা। ররডরফএপ তায কভ চন্থা রনধ চাযমণয রমিয প্ররতষ্ঠানটিয ক্রভধাযা ম চামরাচনা এফাং াভর্থ্চ, কদৌফ চল্য, ম্ভাফনা  াংকায রফমেলণ (SWOT: 

Strength, Weakness, Opportunities and Threats Analysis)- এয ভাধ্যমভ সুরনরদ চষ্ট কাম চক্রভ গ্রণ কযমত মামে। এ 

রমিয ররডরফএপ আইনগত, প্রারতষ্ঠারনক  কভ চসূরচগত রযফতচন (Legal, Institutional, Procedural and Programmatic 

Chances) মমামগ একটি ককৌরগত নীরতত্র (Strategic Policy Paper) প্রণন কমযমছ। এ নীরতমত্রয আকাময ররডরফএপ’য বরফষ্যত 

কাম চক্রমভয রুমযখা ফা থ নকা (Road Map) উস্থারত মরা। 

ভরিত ল্লী উন্নমনয রমিয ফাাংরামদ ল্লী উন্নন একামডভী (ফাড চ)-এয একটি প্রামারগক প্রা কথমক কমভন ফাাংরামদ ল্লী উন্নন কফামড চয সৃরষ্ট, কতভরন 

রফত্তীনমদয জন্য গৃীত প্রমচষ্টা কথমক ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেমনয অভ্যযদ। ররডরফএপ উৎময উৎমূর কথমক কপ্রযণা গ্রণ কময রনজস্ব উমযাগমক 

প্রারণত কযমফ, বরফষ্যমতয থমযখা কই প্রতযাাই রূারত মফ। স্বাধীনতায সুফণ চ রতরথমত, ফঙ্গফন্ধুয জন্ তফমল চ এই উক আভামদয প্রতয। 



সূচী 

 টভূরভ 

 রিয  উমদ্দশ্য 

 কফাড চ অফ গবন চ চ 

 কভ চ এরাকা 

 কাম চক্রমভয রফস্তৃরত 

 রনমারজত জনফর 

 অগ চামনাগ্রাভ 

 ঋণ কাম চক্রভ 

 ঞ্চ কাম চক্রভ 

 ককারবড-১৯ প্রমণাদনা ঋণ কভ চসূরচ 

 ফহুভারত্রক প্ররিণ কাম চক্রভ: আ উৎাযী, 

াভারজক উন্নন  কনতৃত্ব রফকা 

 

 প্রামারগক গমফলণা: নফতয উমযাগ রিয  

উমদ্দশ্য 

 গমফলণায প্রমিণ  

 আরথ চক রযাংখ্যান  

 যকামযয উন্নন অরবমাত্রা মাত্রী: প্রকল্প  

কভ চসূরচ 

 এরএ: কভ চ াপল্য 

 রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা 

 A SWOT Analysis of PDBF   

ঞ্চ কাম চক্রভ 

 বরফষ্যৎ কভ চমকৌর 

 ইরতমরখ 

 



০১. টভূরভ 

● স্বাধীনতায য ফঙ্গফন্ধু এমকয য এক ল্লী প্ররতষ্ঠান সৃজমনয ভাধ্যমভ সুপ্ত গ্রাভ ফাাংরামক জারগম 

কতারায জন্য তাঁয প্রাণভন মৄক্ত কমযন।  

● এবামফ ভরিত ল্লী উন্নন কভ চসূরচয পর ফাস্তফামনয ক্রভধাযা অভ্যযদ ঘমট ফাাংরামদ ল্লী 

উন্নন কফাড চ (রফআযরডরফ)-এয। রফআযরডরফ’য পর প্রা কথমক জন্  এক অনন্য াংস্থায।  

● স্বাতন্ত্রযসূচক এ াংস্থায নাভ: ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ)। এ াংস্থায রূকল্পঃ 

‘ল্লীয দরযদ্র্  সুরফধাফরঞ্চত জনমগাষ্ঠীয আথ চ-াভারজক অফস্থায উন্নন’।  

● রফগত দু’দমক ল্লীয দরযদ্র্  সুরফধাফরঞ্চত ভানুমলয বাগ্য রযফতচমনয রমিয ররডরফএপ-এয 

অজচন বফরষ্টয-রচরিত। 



ররডরফএপ-এয  কমকজন সুপরমবাগী দমেয আ উৎাযী কভ চকাণ্ড  

  াংরত দমরয ভাধ্যমভ াভারজক রফরনভ চাণ  

(social construction) 

 নাযী  পুরুমলয ভমধ্য ভতা রফধান, গ্রাভীণ 

জনগমণয িভতান  িভতা বৃরিয ভাধ্যমভ 

আ বৃরি, এফাং 

 ঞ্চ আযণ  নফ ম্পদ সৃজমন এক নতুন 

ভাত্রা মৄক্ত কমযমছ।  

● ররডরফএপ-এয কাম চক্রমভ যমমছ ফহুভারত্রকতা:  

● ররডরফএপ ক্রমভ ক্রমভ ল্লী উন্নমনয কিমত্র 

একটি অগ্রগে প্ররতষ্ঠান রমমফ আরফভূ চত 

মমছ।  



● রফত্তীনমদয জন্য প্ররতরষ্ঠত এ াংস্থাটিয অরবরিয ক্রভঃ 

ব্যাকতা কমমছ: 

ররডরফএপ-এয  কমকজন সুপরমবাগী দমেয আ উৎাযী কভ চকাণ্ড  

 ল্লীয দরযদ্র্ জনমগাষ্ঠীয ফহুভারত্রক উন্নন, 

 দারযদ্র্য রফমভাচন,  

 রফমূতচ  ারব্দক অমথ চ ল্লীয রফন্ন জনদ 

আমরারকতকযণ, এফাং 

 ল্লীয নাযী ভামজয নফজাগৃরত। 

 
 

• ররডরফএপ-এয কভ চমমাগঃ 

“ফায রনমচ, ফায রমছ, ফ াযামদয ভামঝ” 

 



● ল্লীয জনগমণয দারযদ্র্য কভাচন  আথ চ-াভারজক উন্নমনয রমিয আইরডএ, রডএ, 

কানাডী রডা  ইউএনরডর, রফশ্বব্যাাংমকয আরথ চক াতা ফাাংরামদ ল্লী উন্নন 

কফাড চ ১৯৮৪ ামর ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন কভ চসূচী (আযরর/আযরড-২) গ্রণ কময।  

● আযরর’য পর ফাস্তফামনয য কানাডী রডায একক আরথ চক  কারযগরয াতা 

১৯৮৮ ার কথমক ল্লী উন্নন প্রকল্প-১২ (আযরড-১২) এফাং ১৯৯৬ কথমক ১৯৯৯ ার ম চন্ত 

ল্লী রফত্তীন কভ চসূরচ (আযরফর/আযরফআইর) পরবামফ ফাস্তফারত । 



● প্রধানভন্ত্রী জনমনত্রী কখ ারনা তাঁয ভানরফক প্রাময অনুলঙ্গ রমমফ ১৯৯৯ ামরয ০৭ 

নমবম্বয ভান জাতী াংমদয ২৩ নাং আইমনয ভাধ্যমভ ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন 

(ররডরফএপ) নামভ একটি াংরফরধফি াংস্থা সৃজন কমযন। গত ০৯ জুরাই, ২০০০ তারযমখ 

ভানী স্মৃরত রভরনাতমন এক ফণ চাঢয অনুষ্ঠামন প্রদত্ত অরববালমণয ভাধ্যমভ রতরন ররডরফএপ-

এয কাম চক্রমভয শুব সূচনা কঘালণা কমযন।  

● প্রধানভন্ত্রী কখ ারনা ররডরফএপ-এয মৄগপূরতচ অনুষ্ঠামন প্রধান অরতরথয আন অরঙ্কৃত কময 

কদময রফযাভীন অগ্রমাত্রা এক উজ্জ্বর স্মৃরত রচি মৄক্ত কমযন।  



ভাননী প্রধানভন্ত্রী কখ ারনা ভানী স্মৃরত রভরনাাতমন ০৯ জুরাই ২০০০  

ররডরফএপ-এয কাম চক্রভ শুব উমদ্বাধন কমযন 



ররডরফএপ-এয মৄগপূরতচ অনুষ্ঠান : “এরগম চরায এক মৄগ”-এ প্রধান অরতরথ ভাননী প্রধানভন্ত্রী কখ ারনায অরববালণ, 

ফঙ্গফন্ধু আন্তজচারতক মম্মরন ককন্দ্র, ০৯ জুরাই ২০১২ 



০২. ররডরফএপ এয রিয  উমদ্দশ্য 
 

উমদ্দশ্য: 
 

দরযদ্র্  সুরফধাফরঞ্চত ভানুমলয আথ চ াভারজক উন্নন, ফহুভারত্রক প্ররিমণয ভাধ্যমভ তামদয িভতা 

বৃরি, মূরধন সৃরষ্ট, নফম্পদ সৃজন, নাযীয িভতামনয ভাধ্যমভ নাযী-পুরুমলয ভঅরধকায রনরিতকযণ। 

 

রিয: 
 

● দরযদ্র্  অসুরফধাগ্রস্থ জনমগাষ্ঠীমক রনম ভানফ াংগঠন সৃজন; 

● রফরবন্ন আ-উৎারয বৃরত্তমূরক প্ররিণ প্রদান; 

● াংগঠিত জনমগাষ্ঠীয কনতৃমত্বয রফকা ঘটিম াভারজক অফস্থায উন্নন াধন; 

● ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফমভাচন রফলক উন্নন প্রকল্প ফাস্তফান; 

 



● াপ্তারক  ভারবরত্তক ঞ্চময অবযা গমড় কতারা এফাং রনজস্ব ম্পদ সৃজমন াতা 

কযা; 

● নফজীরফকা অমিলমণ ক্ষুদ্র্ ঋণ াতা প্রদান; 

● ঋমণয টাকায ঠিক ব্যফায রনরিত কযমত দেমদয ামথ কমাগামমাগ অব্যাত যাখা; 

● নফ উমযাক্তা উদ্দীমনয রমিয ক্ষুদ্র্-উমযাক্তা  নাযী-উমযাক্তা ঋণ কাম চক্রভ ফাস্তফান; 

● প্রতযন্ত অঞ্চমর রফদুযৎ চারদা কভটামনা এফাং রযমফময রফরু প্রবাফ কভাকামফরা দরযদ্র্মদয 

ভমধ্য অমিাকৃত কভ মূমল্য কারায কাভ রমেভ রফতযণ; এফাং 

● কৌয রফদুযতারত ড়ক ফারত স্থামনয ভাধ্যমভ ল্লী জনদ আমরারকতকযণ। 

 



০৩. কফাড চ অফ গবন চ চ 
 

  

কচাযাযন জনাফ কভাঃ ভরউয যভান এনরডর, রচফ, ল্লী উন্নন  ভফা রফবাগ, স্থানী যকায ল্লী উন্নন  

ভফা ভন্ত্রণার 

-বারত জনাফ সুরপ্র কুভায কুন্ডু,  ভারযচারক, রফআযরডরফ 

দে জনাফ এভ কামফ কচৌদৄযী, ম্পাদকভণ্ডরীয বারত, রদ এরান এইজ 

দে জনাফ াইপৄল্লা ান্না, মৄগ্ম রচফ, অথ চ রফবাগ, অথ চ ভন্ত্রণার 

দে জনাফ কফাযান উরদ্দন আমভদ, ামফক কজরা জজ 

দে জনাফ কভাঃ ামদুন্নফী যকায, ামফক মৄগ্ম রচফ 

দে রচফ জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায , ব্যফস্থানা রযচারক , ররডরফএপ (যকামযয ামফক রচফ) 



০৪. কভ চ এরাকা  
 
কবৌগররক রফস্তৃরত 

রফবাগ  ৮ 

কজরা ৫৫ 

উমজরা ৩৫৭  

কাম চার 

প্রধান কাম চার 

আঞ্চররক কাম চার ২৭  

উমজরা/াখা কাম চার ৪০৩  



০৫. ররডরফএপ-এয কাম চক্রমভয রফস্তৃরত 
 

রফল াংখ্যা 

কভ চকতচা-কভ চচাযী ৪২৭৫ 

রভরত ৩১৩৮৬ 

দে ১১৫৬৩৫১ 

ক্ষুদ্র্ উমযাক্তা ৪৪৩২০ 

নাযী উমযাক্তা ৩৯৮১৪ 

দে প্ররিণ কাম চক্রভ (ক্রভপুরিত)  ৫৫৩৬২২ 

ইউর রনফ চাচমন রনফ চারচত সুপরমবাগী ৮৪৫ 

কভী প্ররিণ ৬১৭৩১ 
ভাঠ ম চাময কভ চকতচামদয ামথ ব্যফস্থানা রযচারক ভমাদময 

বার্চ চার বা 

 



০৬. রনমারজত জনফর 

ক্রভ কগ্রড 
কভ চযত জনফমরয াংখ্যা 

কভ চযত কভাট জনফমরয াংখ্যা 

স্থাী জনফর অস্থাী জনফর 

১ ১ভ-৯ভ  ৫২৮   ৫২৮ 

২ ১০ভ ৪২৯   ৪২৯ 

৩ ১১ তভ - ১৪ তভ ২৩৬১   ২৩৬১ 

৪ ১৫ তভ - ২০ তভ ১২৮   ১২৮ 

৫ র্চরক্ত রবরত্তক   ৪২৩ ৪২৩ 

৬ বদরনক রবরত্তক   ২৯৪ ২৯৪ 

৭ কৌয রক্ত কভ চসূচী   ১১২ ১১২ 

কভাট ৩৪৪৬ ৮২৯ ৪২৭৫ 





০৭. ঋণ কাম চক্রভ 

রফফযণ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ (রিযভাত্রা) প্রাক্কররত প্রবৃরি* 

ঋণ রফতযণ  

ক্ষুদ্র্ ঋণ         ১০১৬ ১০৬১ ১২২০ ১৪.৯% 

নাযী উমদাক্তা ঋণ  ২৩১ ২৬৩ ২৮০ ৬.৫% 

ক্ষুদ্র্ উমযাক্তা ঋণ  ৫১৭ ৫৪৬ ৬৬০ ২০.৮৮% 

কভাট: ১৭৬৪ ১৮৭০ ২১৬০ ১৫.৫১% 

ঋণ আদা 

ক্ষুদ্র্ ঋণ         ১১০৫ ১১৩৫ ১৩৬০ ১৯.৮% 

নাযী উমদাক্তা ঋণ  ১৬০ ২৬১ ৩৪০ ৩০.৩% 

ক্ষুদ্র্ উমযাক্তা ঋণ  ৫৫৯ ৬১২ ৮০০ ৩০.৭% 

কভাট: ১৮২৪ ২০০৮ ২৫০০ ২৪.৫% 

(ককাটি টাকা ) 

* ককারবড-পূফ চ গরত-প্রকৃরতয রফমেলমণয রবরত্তমত।   



০৮. ঋণ কাম চক্রভঃ তুরনামূরক রফমেলণ 

* ককারবড-১৯ ভাভারযজরনত  কাযমণ ঋণ রফতযণ  ঋণ আদা  চযামরমিয ম্মুখীন।   



০৯. ঞ্চ কাম চক্রভ 

রফফযণ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

(রিযভাত্রা) 

াধাযন ঞ্চ  ৩৬৪ ৪০০ ৪২০ 

কানারী ঞ্চ ২৮০ ২৭৫ ২৮০ 

কভাদী ঞ্চ ১৩৭ ১৭০ ১৫০ 

রাখ টাকা  ঞ্চ ১৩৪ ১৭৯ ১৯০ 

নফজাতক ঞ্চ ৮১ ৮৪ ১০০ 

প্রমদ সুদ ৬৬ ৭৪ ৭০ 

কভাট: ১০২৬ ১১৮২ ১২১০ 

• ররডরফএপ-এয ঞ্চ কাম চক্রভ ফাাংরামদময 

দরযদ্র্ জনমগাষ্ঠীয পু ুঁরজ গঠমন এক অনন্য 

ভাইরপরক স্থান কমযমছ। 

• রফরবন্ন ধযমনয ঞ্চ কাম চক্রমভয ভাধ্যমভ 

ররডরফএপ-এয সুপরমবাগী দেগণ প্রা ১১৮২ 

ককাটি টাকায রনজস্ব ঞ্চ তরফর গমড় তুমরমছ। 

• ঞ্চময রযভাণ ল্লী উন্নন  ভাফা 

রফবামগয অরধভ্যক্ত প্ররতষ্ঠানমূময ভমধ্য 

ররডরফএপ-এয অফস্থান ফ চীমল চ। 

(ককাটি টাকা ) 



১০. ঞ্চ কাম চক্রভ 

 

ররডরফএপ-এয সুপরমবাগী দেগণ 

তামদয ক্ষুদ্র্ ঞ্চমক পু ুঁরজ রমমফ ব্যফায 

কময রনজস্ব ঞ্চময রযকাঠামভা 

াংতকযণ  নফম্পদ সৃজমনয ভাধ্যমভ 

‘দারযমদ্র্যয দুষ্ট চক্র’ কথমক কফরযম এম 

কটকই আথ চ-াভারজক উন্নমনয ফরম 

অন্তভ্য চক্ত মে।  

(ককাটি টাকা ) 



১১. ককারবড-১৯ প্রমণাদনা ঋণ কভ চসূরচ 

● ম্প্ররত যকায ককারবড-১৯ প্রমণাদনা প্যামকমজয আতা ররডরফএপ-এয অনুকূমর ানুগ্রম ৩০০ ককাটি 

টাকা অনুদান ফযাদ্দ প্রদান কমযমছন। চররত অথ চফছময ইমতাভমধ্যই ১০০ ককাটি টাকা অফমুক্ত কযা মমছ। 

● ককারবডজরনত াংকটকামর গ্রাভীণ অথ চনীরতয পুনরুজ্জীফমনয জন্য যকায ক্ষুদ্র্, কুটিয  ভাঝারয রল্পমক রিয 

কময ঋণ কভ চসূরচ ম্প্রাযমণয জন্য এ অথ চ ফযাদ্দ কমযমছন।  

● স্থানী যকায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারময ভাননী প্ররতভন্ত্রী জনাফ স্বন বট্রাচাম চ গত ১৭ জুন 

২০২১তারযমখ জারতয রতায জন্স্থান টুঙ্গীাড়া, ভাননী প্ররতভন্ত্রীয রনফ চাচনী এরাকা ভরনযাভপুয এফাং ল্লী 

উন্নন  ভফা রফবামগয তৎকারীন রচমফয রনজ এরাকা রভঠাপুকুমযয ামথ বার্চচার ভাধ্যমভ মৄক্ত ম এ 

ঋণদান কভ চসূরচ উমদ্বাধন কমযন।  

● উমদ্বাধমনয য কথমক ককারবড প্রমণাদনা ঋণ কভ চসূরচয আতা এমাফৎ ৫৪ ককাটি ৬০ রি টাকা রফতযণ কযা 

মমছ। 

● এবামফ বৃত্তয রিয অজচমনয প্রাময াাার ক্রারন্তকামর াংমফদনীর কাম চক্রমভয ামথ ররডরফএপ 

রনরফড়বামফ মৃ্পক্ত যমমছ। 

 



স্থানী যকায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারময ভাননী প্ররতভন্ত্রী  জনাফ স্বন বট্টাচার্য্চ ১৭ জুন, ২০২১ তারযমখ  

ররডরফএপ-এয ককারবড প্রমণাদনা ঋণ কভ চসূরচয শূব উমদ্বাধন কমযন 

 



রফরবন্ন উমজরা গুরুত্বপূণ চ ব্যরক্তফগ চ  ররডরফএপ-এয ককারবড প্রমণাদনা ঋণ রফতযণ কাম চক্রভ উমদ্বাধন কমযন 



ররডরফএপ-এয ককারবড প্রমণাদনা ঋমণয রফতযণ কাম চক্রভ অব্যাত যমমছ 



১২. ফহুভারত্রক প্ররিণ কাম চক্রভ: আ উৎাযী, াভারজক উন্নন  কনতৃত্ব রফকা 

● ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ) কভ চকতচা/ কভ চচাযী এফাং উকাযমবাগীমদয দি ভানফ 

ম্পদ রমমফ গমড় তুরমত রফরবন্ন ধযমনয প্ররিণ কাম চক্রভ রযচারনা কময থামক।  

● দরযদ্র্ জনমগাষ্ঠীয আত্ম-কভ চাংস্থান সৃরষ্টয রমিয ঋণ প্রদামনয াাার উকাযমবাগী দেমদয কনতৃত্ব 

রফকা  াভারজক উন্নন, আ উৎারয রফরবন্ন কভ চকামণ্ডয উয দিতা উন্নন  প্যাযামটক প্ররিণ 

প্রদান কময থামক।  

● এই প্ররিমণয পমর উকাযমবাগীগণ দি ভানফ ম্পমদ রুান্তরযত মে এফাং ঋমণয টাকা ঠিক খামত 

ব্যফামযয ভাধ্যমভ স্বাফরম্বী ায সুমমাগ ামে।  

● রফগত ২১ ফছময ররডরফএপ ৫.১৫  রি উকাযমবাগীমক রফরবন্ন রফলম প্ররিণ প্রদান কমযমছ ।  

 



কমযানাকারীন ভম ররডরফএপ-এয  রভরত ম চাম প্ররিণ কপাযাভ 



১৩. প্রামারগক গমফলণা: নফতয উমযাগ 

● ররডরফএপ ম্প্ররত “গমফলণা  উন্নন” নামভ একটি নতুন রফবাগ গঠমনয ভাধ্যমভ ভাঠ ভীিা  াযরথ 

প্রকল্প রফরবন্নমুখী কাম চক্রভ সূচনায উমযাগ রনমমছ।  

● ররডরফএপ গত কপব্রুাযী-ভাচ চ, ২০২১ ভকামর ফাাংরামদ ল্লী উন্নন একামডরভ (ফাড চ) এয ামথ কমৌথবামফ 

“রফন্ন ায: উন্নন অমিলা” ীল চক একটি মযজরভন গমফলণা রযচারনা কময।  

● ররডরফএপ-এয ব্যফস্থানা রযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায-এয কনতৃমত্ব ফাড চ  ররডরফএপ-

এয গমফলণা দর রকমাযগি, সুনাভগি, কভৌরবীফাজায  রমরট কজরা ভীিা রযচারনা কময এ গমফলণায 

পরাপর চূড়ান্ত কযা মমছ। 



রমরমটয তৎকারীন  রফবাগী করভনায   (ফতচভান রচফ , ল্লী উন্নন  ভফা রফবাগ)  জনাফ কভাঃ ভরউয যভান এনরডর ভমাদময 

বারতমত্ব  ফাড চ-ররডরফএপ গমফলণা দমরয ভতরফরনভ বা 



সুনাভগি কজরা প্রান  ফাড চ-ররডরফএপ গমফলণা দমরয ভতরফরনভ বা রফশ্বম্ভযপুয উমজরা প্রান  ফাড চ-ররডরফএপ গমফলণা দমরয ভতরফরনভ বা 



রকমাযগি কজরা প্রান  ফাড চ-ররডরফএপ গমফলণা দমরয ভতরফরনভ বা রকমাযগমি রজযারতমদয ভামঝ ফাড চ-ররডরফএপ গমফলণা দর 



১৪. গমফলণায প্রমিণ 

● ররডরফএপ এ গমফলণায পরাপমরয রনরযমখ দারযমদ্র্যয ভানরচত্র (Poverty Mapping) এফাং দারযমদ্র্যয 

প্রকৃরত  ম চা রনরূমণয (Poverty Tracking) ভাধ্যমভ রফমল কবৌগররক এরাকা রমমফ ায অঞ্চমর 

রফযাজভান রবন্নতয আথ চ-াভারজক অফস্থায কপ্ররিমত রফমল কভ চসূরচ গ্রণ কযমফ। 

● আগাভীমত ররডরফএপ ফমযন্দ্র, চরনরফর, চযাঞ্চর, দ্বীাঞ্চর, উকূরী অঞ্চর এফাং াফ চতয অঞ্চমরয জন্য 

স্থানী জনগমনয রক্র অাং গ্রমণ  ম্পৃরক্তয ভাধ্যমভ স্থানী চারদা রনরূণ কময এরাকারবরত্তক রফমল 

উন্নন কভ চসূরচ গ্রণ কযমফ। 



১৫. আরথ চক রযাংখ্যান 

রফফযণ এরপ্রর, ২০০০  জুন, ২০২০ জুন, ২০২১ ভন্তব্য 

 প্ররতষ্ঠাকামর প্রাপ্ত রড কযারটার ৭০.৫৩ ১৯৬.০৬ ১৯৬.০৬ 

তরফর 
দে ঞ্চ আভানত ৩৮.৫৬ ১০২৫.৫২ ১১৮১.৪৪ 

অবযন্তযীণ উৎ  ব্যাাংক কথমক ঋণ ১.৬৩ ১২১.৫২ - 

রফরবন্ন তরফর  প্রমদ ১৭.৬৮ ২০৪.১১ ২৩৯.২৫ 

কযা  ব্যাাংক ৩০.৮৭ ১০৩.০৩ ৬৬.৯৭ 

ম্পদ 
ভামঠ ানা ঋণ (আর) ৬৪.৫৩ ১৩২১.০৩ ১৪১১.১৯ 

প্ল্যান্ট, ইকুইমভন্ট ইতযারদ ০.৬৩ ৩৫.১০ ৩৫.৩৬ 

স্থাী আভানত  ৫১.১০ ১০৬.৮৭ ৯৪.৩২ 

(ককাটি টাকা) 

দা  রযম্পদ 



রফফযণ ররডরফএপ-এয  শুরুমত 

(জুন ২০০০) 

জুন, ২০২০ ম চন্ত জুন, ২০২১ ম চন্ত ভন্তব্য 

ফাৎরযক আময রযভাণ ২.৯৩ ২২৭.১৪ ২৫৮.৪২ 

আ-ব্য 

ফাৎরযক ব্যময রযভাণ ৪.১৮ ২৫২.৭৪ ২৭২.৭৪ 

স্বম্ভযতা (%) ৭০% ৯০% ৯৫% 

আ-ব্যময উদ্বৃত্ত/ (ঘাটরত) ফারল চক ১.২৫ ২৫.৬০  ১৪.৩২ 

ক্রভপুরিত উদ্বৃত্ত/ (ঘাটরত) ২৭.৭৬ ৭৮.৩৩ ৬৪.০০ 

যকাযী রনযীিা উত্থারত আরত্ত - ২৫৭ টি ২৫৭ টি  

অন্যান্য 

  

  

কভী কফরনরপট (ররএপ, গ্রার্চইটি, ভটযাইমকর  

কল্যাণ) তরফমরয স্থাী আভানত   ঞ্চত্র ক্র 

  ৪৫২.৭৭ ৪৯৫.৮৩ 

প্রধানভন্ত্রীয প্রমণাদনা তরফর মত প্রাপ্ত - - ১০০ 

(ককাটি টাকা) 

আ-ব্য 



(ককাটি টাকা) 

ররডরফএপ-এয  তরফমরয উৎ  রস্থরত 

তরফমরয উৎ (প্ররতষ্ঠাকার কথমক জুন ২০২১ ম চন্ত) 

০১ প্ররতষ্ঠাকারীন প্রাপ্ত মূরধন ৭০.৫৩ ৫% 

০২ প্রকল্প মত প্রাপ্ত মূরধন ১২৫.৫৩ ৯% 

০৩ ককারবড প্রমণাদনা মত প্রাপ্ত মূরধন ১০০ ৭% 

০৪ দেমদয রনকট মত আরযত ঞ্চ ১১৮১.৪৪ ৭৯% 

কভাট ১৪৭৮.০৬  ১০০% 

তরফর রস্থরত (জুন ২০২১ ম চন্ত) 

০১ ব্যাাংক  নগদ রহরত ৬৬.৯৭ 

০২ কভাদী আভানত ৯৪.৩২ 

০৩ ভামঠ রফতযণকৃত ঋমণয রস্থরত (কফামূল্য) ১৬০৩.৭০ 

কভাট ১৭৬৪.৯৯ 



অথ চ ফছয আ ব্য স্বম্ভযতা 

 2021-22      296.২৮           289.64  102% 

2020-21     258.৪২  

          

272.৭৪  95% 

 2019-20      227.15  ২৫২.৭৪ 90% 

 2018-19     258.65           252.85  102% 

 2017-18      197.16           196.50  100% 

 2016-17      166.22           ১৮৯.০৯  88% 

 2015-16       141.76  

          

141.26  100% 

 2014-15       121.64  

          

119.41  102% 

 2013-14       111.02           105.58  105% 

 2012-13        98.14            88.82  110% 

(ককাটি টাকা) 

অথ চ ফছয আ ব্য স্বম্ভযতা 

 2011-12       86.09              77.48  111% 

 2010-11        72.00              71.22  101% 

 2009-10       65.73             71.90  91% 

 2008-09        64.54             66.18  98% 

 2007-08       50.53             60.48  84% 

 2006-07       46.89             62.10  76% 

 2005-06       39.45             49.48  80% 

 2004-05       30.81             37.81  81% 

 2003-04        27.32            33.23  82% 

 2002-03        22.43            32.86  68% 

 2001-02        15.91             29.40  54% 

 2000-01           ১৪.১২             24.55  0% 

ফামজট, আ-ব্য   স্বম্ভযতায তর্থ্: প্ররতষ্ঠাকার কথমক চররত অথ চ ফছয ম চন্ত 
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আ-ব্যময কযখারচত্র: প্ররতষ্ঠাকার কথমক চররত অথ চ ফছয ম চন্ত 



১৬. যকামযয উন্নন অরবমাত্রা মাত্রী: চরভান উন্নন প্রকল্পমূ  

ক্রভ প্রকমল্পয নাভ প্রক্কররত ব্য 

(রি টাকা) 

তরফর ভকার  

০১ আমরারকত ল্লী ড়কফারত প্রকল্প। ৪৮৪৬.৯১  এরডর জুরাই ২০১৯- জুন ২০২২ 

০২ জরফায়ু রযফতচমনয প্রবাফ কভাকামফরায জন্য রচরযযফন্দয  খানাভা উমজরা এরাকায গুরুত্বপূণ চ 

স্থান  যাস্তামূম কৌয রফদুযতারত ড়কফারত স্থান প্রকল্প। 

৪০০.০০  রফররটি জুরাই ২০১৮- রডমম্বয ২০২১ 

০৩ ‘‘জরফায়ু রযফতচমনয প্রবাফ কভাকমফরায জন্য কুভাযখারী  কখাকা উমজরা এরাকা কৌয 

রফদুযতারত ড়কফারত স্থান” ীল চক প্রকল্প। 

৯৯.৮৭১৮  রফররটি জুরাই ২০১৮- জুন ২০২২ 

০৪ গ্রীন াউজ গ্যা রন:যণ কভামনায রমিয কভৌরবীফাজায কজরায অন্তগ চত জুড়ী  ফড়মরখা উমজরা 

কাফ চন রনগ চভণ হ্রা  রযমফ উন্নন প্রকল্প। 

৫০০.০০  রফররটি অমটাফয ২০২০- জুন ২০২২ 

 

০৫ ‘‘জরফায়ু রযফতচমনয প্রবাফ কভাকামফরায জন্য র্চাডাঙ্গা দয উমজরায রফরবন্ন জনগুরুত্বপূণ চ স্থামন 

কৌয রফদুযতারত ড়কফারত স্থান’’ ীল চক প্রকল্প। 

২৫০.০০ রফররটি জুরাই ২০১৯ – রডমম্বয ২০২২ 

০৬ “গ্রীনাউ গ্যা রন:যণ কভামনায রমিয রভঠাপুকুয উমজরা কৌয রফদুযতারত ড়কফারত স্থান” 

ীল চক প্রকল্প। 

১০০.০০ রফররটি জুরাই ২০২০ – জুন ২০২৩ 

 

০৭ “গ্রীনাউ গ্যা রন:যণ কভামনায রমিয কগাারগি কজরায কগাারগি দয, টুরঙ্গাড়া এফাং 

ককাটারীাড়া এরাকা কৌয রফদুযতারত ড়কফারত স্থান” ীল চক প্রকল্প। 

২০০.০০ রফররটি জুরাই ২০২০ – জুন ২০২৩ 



১৭. ফাস্তফারত উন্নন প্রকল্পমূ  

ক্রভ প্রকমল্পয নাভ ফাস্তফান তর্থ্ 

০১ ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন এয আইরটি কাম চক্রভ  ই-

কফা রক্তারীকযণ প্রকল্প।  

প্রকল্পটি কভাট ১৮.৮০ ককাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যম ভাচ চ, ২০১৪ কথমক ভাচ চ, ২০১৭ 

কভামদ ফাস্তফান । প্রকমল্পয কভাট আরথ চক অগ্রগরত  ৯৫.৮৪% এফাং ফাস্তফ 

অগ্রগরত  ১০০%। 

০২ দারযদ্র্য দূযীকযণ  আত্মকভ চাংস্থান সৃরষ্টয জন্য ররডরফএপ এয 

কাম চক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প।  

প্রকল্পটি কভাট ৩৩৪.২৯ ককাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যম জুরাই, ২০১২ কথমক জুন, ২০১৮ 

কভামদ ফাস্তফান । প্রকমল্পয কভাট আরথ চক অগ্রগরত  ৯৯.৯৪% এফাং ফাস্তফ 

অগ্রগরত  ১০০%। 

০৩ প্রারন্তক এফাং ক্ষুদ্র্ কৃলকমদয ে াংগ্র যফতী মমারগতায 

ভাধ্যমভ দারযদ্র্য দূযীকযণ (প্রথভ াংমারধত) প্রকল্প। 

প্রকল্পটি কভাট ৭০০৬.০০ রি টাকা প্রাক্কররত ব্যম জুরাই ২০১৬ মত জুন ২০২১ 

কভামদ ফাস্তফারত । প্রকমল্পয কভাট আরথ চক অগ্রগরত  ৯৪.৪৯% এফাং ফাস্তফ 

অগ্রগরত  ৯০.৯১%। 

০৪ াজাভজা/রতত পুকুয পুনঃখনমনয ভাধ্যমভ াংগঠিত জনমগাষ্ঠীয 

াট পঁচামনা যফতী ভাছ চামলয ভাধ্যমভ দারযদ্র্য রফমভাচন ীল চক 

প্রকল্প।  

প্রকল্পটি কভাট ৩৯৬৭.৪৬ রি (রজরফ: ৩৪০৭.৪৬; ররডরফএপ রনজস্ব: ৫৬০.০০) 

টাকা প্রাক্কররত ব্যম জুরাই, ২০১৬ মত জুন, ২০২১ কভামদ ফাস্তফারত । 

প্রকমল্পয কভাট আরথ চক অগ্রগরত  ৫৫.৩৬% এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত  ৭৮.১৪%। 

০৫ ফাাংরামদময রফদুযৎরফীন প্রতযন্ত এফাং চয এরাকা কৌয রক্তয 

উন্নন ীল চক প্রকল্প।  

প্রকল্পটি ৩৩০৮.৪২ রি (রজরফ: ২৬৭৩.২৮; সুপরমবাগী করিরফউন: ৬৩৫.১৪) 

টাকা প্রাক্কররত ব্যম ভাচ চ, ২০১৮ কথমক জুন, ২০২১ কভামদ ফাস্তফারত । 

প্রকমল্পয কভাট আরথ চক অগ্রগরত  ৭৯.০১% এফাং ফাস্তফ অগ্রগরত  ৮১.২২%। 



১৮. প্রস্তারফত উন্নন প্রকল্পমূ  

ক্রভ প্রকমল্পয নাভ  ফণ চনা  ফতচভান অফস্থা 

০১ “দারযদ্র্য দূযীকযণ  আত্ম-কভ চাংস্থান 

সৃরষ্টয জন্য ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন 

পাউমেন (ররডরফএপ) এয কাম চক্রভ 

ম্প্রাযণ (২ ম চা)” ীল চক প্রকল্প।  

প্রকল্পটি কভাট ৫৫১৫৬.৭৯ রি (রজরফ 

অনুদান: ৪১৩৬৬.৮৯; ররডরফএপ 

রনজস্ব অনুদান: ১৩৭৮৯.৯০) টাকা 

প্রাক্কররত ব্যম  প্রস্তাফ কযা মমছ।  

প্রস্তারফত প্রকল্পটি  গত ১১ আগষ্ট, ২০২১ তারযখ রইর 

বা অনুরষ্ঠত । রইর বায রিামন্তয আমরামক 

রডরর পুনগ চঠমনয কাজ চরভান মা ম্পন্ন কময 

একমনক বা উস্থান  অনুমভাদমনয জন্য দ্রুত 

রযকল্পনা করভমন কপ্রযণ কযা মফ। 

০২ ক্ষুদ্র্ উমযাক্তা সৃরষ্টয ভাধ্যমভ রযফায 

উন্নন প্রকল্প।  

প্রকল্পটি কভাট ৭৪২৬৬.৭৪ রি টাকা 

প্রাক্কররত ব্যম জুরাই-২০১৯ কথমক জুন-

২০২৩ কভামদ ফাস্বফামনয প্রস্তাফ কযা 

মমছ।  

অথ চ ভন্ত্রণার কতৃচক জনফর অনুমভারদত মমছ। অথ চ 

ভন্ত্রণারময রিান্ত অনুমাী পুনগ চঠিত রডরর ল্লী 

উন্নন  ভফা রফবাগ মত ২০ কপব্রুারয ২০২০ 

তারযখ রযকল্পনা করভমন কপ্রযণ কযা মমছ।  

০৩ স্ব-কভ চাংস্থামনয ভাধ্যমভ দারযদ্র্য 

দূযীকযণ প্রকল্প। 

প্রকল্পটি ৩৬৮৬১.৫০ রি টাকা 

প্রাক্কররত ব্যম জুরাই, ২০২০ কথমক ৩০ 

জুন, ২০২৩ কভামদ ফাস্তফামনয প্রস্তাফ 

কযা মমছ।  

০৮ জুন ২০২০ তারযখ রডরর ভন্ত্রণারম কপ্রযণ কযা 

মমছ। 



 

 

“দারযদ্র্য দূযীকযণ  আত্ম-কভ চাংস্থান সৃরষ্টয জন্য ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ)-এয 

কাম চক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প - ২ ম চা” ীল চক প্রকল্প াংক্রান্ত প্রারঙ্গক তর্থ্াফরী 

উমযাগী ভন্ত্রণার/ রফবাগ : ল্লী উন্নন  ভফা রফবাগ 

ফাস্তফানকাযী াংস্থা : ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ) 

প্রকমল্পয ফাস্তফানকার : ক) শুরুয তারযখ : ০১ জানুারয ২০২২ 

খ) ভারপ্তয তারযখ : ৩১ রডমম্বয ২০২৪ 

প্রকমল্পয প্রাক্কররত ব্য (রি টাকা) : ক) কভাট : ৫৩৮৮৪.৬৪ 

খ) রজরফ অনুদান  : ৪০৪১৩.৪৮ (৭৫%) 

গ) রনজস্ব তরফর : ১৩৪৭১.১৬ (২৫%) 

প্রকমল্পয মূর উমদ্দশ্য: ২০২৪ ামরয ভমধ্য ফাাংরামদময ০৬টি রফবামগয ২৫টি কজরায ১৩৫টি উমজরায 

১,৭০,২৮০ জন গ্রাভীণ দরযদ্র্  অসুরফধাগ্রস্থ জনমগারষ্ঠয আথ চ-াভারজক অফস্থায ইরতফাচক রযফতচন কযা। 



প্রকমল্পয মূর কাম চক্রভ : 

 ১০টি আঞ্চররক কাম চার স্থান; 

 ১৩৫টি উমজরা কাম চার স্থান; 

 ৬,৩৩৬টি গ্রাভ াংগঠন সৃজন; 

 ৪৫,৫০০ জন উকাযমবাগীমক প্ররিণ প্রদান; 

 ৯৩৬ জন কভ চকতচা/কভ চচাযীমদয দিতা  িভতা বৃরি; 

 ১,৫৮,৪০০ জন নাযী উকাযমবাগী দেমক ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদান; 

 ১১,৮৮০ জন উমযাক্তামক ঋণ প্রদান; 

 উকাযমবাগী দেমদয ৫১৮১.০০ রি টাকা রনজস্ব মূরধন সৃরষ্ট; 

 প্রা ৬.৮১ রি জনমগারষ্ঠয কভ চসৃজমনয ভাধ্যমভ জীফনভান উন্নন ইতযারদ। 

 

 

প্রস্তারফত প্রকমল্পয ফতচভান অফস্থা: ১১ আগষ্ট, ২০২১রি: তারযমখ রইর বা প্রকল্পটি অনুমভাদমনয সুারয কযা 

। রইর বায রিামন্তয আমরামক রডরর পুনগ চঠমনয কাজ চরভান যমমছ মা ম্পন্ন কময একমনক বা 

উস্থান  অনুমভাদমনয জন্য দ্রুত রযকল্পনা করভমন কপ্রযণ কযা মফ। প্রকল্পটি অনুমভাদমনয রমিয রচফ, ল্লী 

উন্নন  ভফা রফবাগ ভমাদময প্রমাজনী মমারগতা একান্তবামফ কাম্য।  



১৯. এরএ: কভ চ াপল্য 

●২০২০-২১ অথ চফছময ফারল চক কভ চ ম্পাদন র্চরক্ত 

(এরএ)-কত ররডরফএপ কর কভ চসূচমক রিযভাত্রা 

অনুমাী ১০০% অগ্রগরত অজচমন িভ মমছ, মা 

মথামথ প্রভাণক  ভন্ত্রণারম কপ্রযণ কযা মমছ । 

●কপ্ররযত প্ররতমফদমন দে অন্তভ্য চরক্ত,ঋণ রফতযণ, 

ঋণ আদা, ঞ্চ প্রবৃরি, আত্ম কভ চাংস্থান সৃজন, 

প্ররিণ , ইতযারদ কিমত্র অগ্রগরতয তর্থ্ারদ 

উস্থারত মমছ।  

সূচক রিযভাত্রা  অজচন অজচন 

সুপরমবাগীয াংখ্যা ১.২৬ ১.৩০ ১০৩% 

অনানুষ্ঠারনক রভরতয াংখ্যা ৭০০ ৭০৩ ১০০% 

ঋণ রফতযণ (ককাটি) ১০৮০ ১২০২.৫৫ ১১১% 

ঋণ আদা (ককাটি) ১১২৫ ১১৯৮.৪৬ ১০৭% 

ফারল চক ঋণ আদাময ায ৯৭% ৯৮% ১০১% 

ঋণ গ্রীতা ৩.০৫ ৩.২০ ১০২% 

আত্ম-কভ চাংস্থামনয আতা সুপরমবাগীয 

াংখ্যা 

৩.৭৮ ৩.৯২ ১০৪% 

আবৃরিমূরক কভ চকামণ্ডয ামথ জরড়ত গ্রাভীণ 

ভররামদয াংখ্যা 

১.২০ ১.৩৫ ১১২% 

ক্ষুদ্র্ ঞ্চময ভাধ্যমভ গঠিত মূরধন (ককাটি) ২৪ ৩০.২৬ ১২৬% 

আ উৎাযী কভ চকামণ্ড প্ররিন প্রদান  (রি) ০.০৪ ০.৬১ ১৫৪% 

সুপরমবাগী দেমদয উদ্বুিকযণ প্ররিণ (রি) ০.১ ০.১৩৫ ১৩৫% 



স্থানী যকায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারময ভাননী প্ররতভন্ত্রীয উরস্থরতমত রচফ, ল্লী উন্নন  ভফা রফবাগ  ব্যফস্থানা 

রযচারক, ররডরফএপ-এয ভমধ্য ফারল চক কভ চ ম্পাদন  র্চরক্ত স্বািয অনুষ্ঠান; ২০ জুন, ২০২১ 

 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

ররডরফএপ প্রধান কাম চারম  য উমন্ারচত জারতয রতায  প্ররতকৃরত। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৬ রডমম্বয ২০২০, জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভামনয 

ভারধ কৌমধ ররডরফএপ-এয ব্যফস্থানা রযচারক এয পুষ্পস্তফক 

অ চণ। 

১০ জানুারয ২০২১ তারযখ “ফঙ্গফন্ধুয স্বমদ প্রতযাফতচন রদফ” 

উরমি ররডরফএপ প্রধান কাম চারম  আমরাচনা  বা। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২১ কপব্রুারয ২০২১, আন্তজচারতক ভাতৃবালা রদফম বালা রদমদয প্ররত 

ররডরফএপ রযফামযয ি কথমক ককন্দ্রী রদ রভনাময শ্রিা রনমফদন। 

১৭ ভাচ চ ২০২১, জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এয 

জন্তফারল চকী  জাতী রশু রদফ উরমি ররডরফএপ প্রধান কাম চার 

আমরাচনা বা  কদাা ভারপর । 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৬ ভাচ চ ২০২১, ভান স্বাধীনতা  জাতী রদফ উরমি ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ) প্রধান কাম চারম আমরাচনা বা । 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১৭ জুন ২০২১, ল্লী উন্নন  ভফা রফবামগয মম্মরন কমি ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ) এয তত্ত্বাফধামন ককারবড-১৯ 

প্রাদুব চাফজরনত কাযমন িরতগ্রস্থ উমযাক্তামদয ভাননী প্রধানভন্ত্রী কতৃচক কঘারলত ৩০০ ককাটি টাকা প্রমণাদনা প্যামকমজয আতা ঋণ কভ চসূচীয শুব 

উমদ্বাধন কমযন স্থানী যকায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারময ভাননী প্ররতভন্ত্রী জনাফ স্বন বট্টাচাম চ, এভ.র। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১৭ জুন ২০২১, ররডরফএপ কফাড চ অফ গবন চযম চয  ৮৪তভ বা। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

৪ কমন্ফম্বয ২০২১, ররডরফএপ কফাড চ অফ গবন চযম চয রফদাী  নফাগত কচাযাযন ভমাদগমণয রফদাী  শুবাগভন উরমিয াংফধ চনা বা। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৮ কমন্ফম্বয ২০২১, ফাাংরামদ যকামযয ভাননী প্রধানভন্ত্রী কখ ারনায ৭৫তভ জন্রদন উদমান। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১৮ অমটাফয২০২১ , ররডরফএপ এয প্রধান কাম চারম তারযমখ কখ 

যামমরয শুব জন্রদন উদমান। 

২৭ নমবম্বয ২০২১, নযরাংদী অঞ্চমর আইরটি ল্যাফ পুনঃচরীকযণ  

কফরক করম্পউটায প্ররিমনয শুব উমদ্বাধন। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১৬ রডমম্বয ২০২১, ভান রফজ রদফ উরমি ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন 

পাউমেন (ররডরফএপ) প্রধান কাম চারম আমরাচনা বা। 

১১ রডমম্বয ২০২১, ররডরফএপ  ঢাকা অঞ্চমরয উমজরা দারযদ্র্য 

রফমভাচন কভ চকতচামদয মম্মরন । 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১৬ রডমম্বয ২০২১, ররডরফএপ ঢাকা অঞ্চমরয উ-রযচারমকয কাম চারম ‘ল্লী যঙ’-এয  পুনঃ সূচনা। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১৮ রডমম্বয ২০২১, নযরাংদীয আঞ্চররক ভফা প্ররিণ ইন্পটিটিউমট ররডরফএপ-এয সুপরমবাগী রম্মরন। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৩ রডমম্বয ২০২১, ররডরফএপ প্রধান কাম চারম অরবমমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা (রজআযএ) রফলক প্ররিণ কভ চারা। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৭ রডমম্বয ২০২১, ররডরফএপ প্রধান কাম চারম APMS পটযামযয উয প্ররিণ কভ চারা। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৯ রডমম্বয ২০২১, ররডরফএপ কফাড চ অফ গবন চযম চয  ৮৫তভ বা। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১০ জানুারয ২০২২, ররডরফএপ প্রধান কাম চারম জারতয রতা 

ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এয স্বমদ প্রতযাফতচন রদফ উদমান। 

২২ জানুারয ২০২২, ল্লী উন্নন একামডরভ, যাংপুয –এ ররডরফএপ-এয 

সুপরমবাগী রম্মরন । 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

৬ কপব্রুারয ২০২২, ররডরফএপ প্রধান কাম চারম  ই-নরথ রফলক প্ররিণ। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২১ কপব্রুারয ২০২২, আন্তজচারতক ভাতৃবালা রদফম বালা রদমদয 

প্ররত ররডরফএপ রযফামযয ি কথমক রফনম্র শ্রিা  বামরাফাা। 

 

২৬ কপব্রুারয ২০২২, মমাময ররডরফএপ ভাগুযা, কুরষ্টা  াফনা 

অঞ্চমরয সুপরমবাগী রম্মরন। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৬ কপব্রুারয ২০২২, আমরারকত ল্লী ড়কফারত প্রকমল্পয আতা মমামযয ভরনযাভপুয উমজরা স্থারত কারায রিট 

রাইট রযদ চন এফাং স্থানী জনগমনয ামথ ভতরফরনভ। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৭ কপব্রুারয ২০২২, ককারবড-১৯ প্রমণাদনা ঋণ কভ চসূরচয আতা মমায দয উমজরায উমযাক্তামদয কাম চক্রভ রযদ চন। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

৩-৪ ভাচ চ ২০২২, ল্লী উন্নন  ভফা রফবামগয রচফ ভমাদময ররডরফএপ মমায দয কাম চার এয রভরত রযদ চন  প্রমনাদনা ঋমনয 

কচক রফতযন। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

৭ ভাচ চ ২০২২,ল্লী উন্নমন   ভফা রফবাগ এফাং ল্লী দারযদ্র্য  

রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ)-এয ি মত  জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু 

কখ মুরজবুয যভামনয প্ররতকৃরতমত শ্রিািরর অ চণ। 

৫ ভাচ চ ২০২২, ররডরফএপ রমরট অঞ্চমরয সুপরমবাগী রম্মরন।  



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

৮ ভাচ চ ২০২২, আন্তজচারতক নাযী রদফ উরমি ররডরফএপ প্রধান কাম চারম আমারজত আমরাচনা বা। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১১ ভাচ চ ২০২২, ল্লী উন্নন  ভফা রফবামগয রচফ ভমাদ এফাং ররডরফএপ-এয ব্যফস্থানা রযচারক ভমাদ এয যাজাীয ফাঘা 

উমজরা ককারবড ১৯ প্রমনাদনা ঝণ কাম চক্রভ রযদ চন। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১৭ ভাচ চ ২০২২, ররডরফএপ প্রধান কাম চারম জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভামনয জন্ফারল চকী  জাতী রশু রদফ উদমান। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

১৭ ভাচ চ ২০২২, জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভামনয জন্ফারল চকী  জাতী রশু রদফ উরমি ররডরফএপ প্রধান কাম চারম 

সুপরমবাগী দে   রশুমদয ভামঝ উায াভগ্রী রফতযণ। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৬ ভাচ চ ২০২২, ররডরফএপ প্রধান কাম চারম  ভান স্বাধীনতা  জাতী রদফ উদমান।  



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৮ ভাচ চ ২০২২, ররডরফএপ  ফাাংরামদ কৃরল ব্যাাংমকয  ভমধ্য ব্যাাংরকাং কফা াংক্রান্ত র্চরক্ত স্বািয। 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

২৯ ভাচ চ ২০২২, ররডরফউএপ প্রধান কাম চারম “চতুথ চ রল্পরফপ্ল্ফ  দারযদ্র্য রফমভাচনঃ  আগাভীয  থমযখা” ীল চক 

কভ চারা 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

রকডাউনকারীন বার্চচার দাপ্তরযক কাম চক্রভ  কমযানাকারীন ভম ররডরফএপ-এয  রভরত ম চাম প্ররিণ কপাযাভ 



রস্থযরচমত্র কাম চক্রভ রযক্রভা  

Community Based Tourism (CBT) 

Bangladesh এয ামথ ররডরফএপ-এয ল্লী ম চটন ম্ভাফনা 

ীল চক আমরাচনা বা। 

প্ররতফন্ধী জনমগারষ্ঠমক মমারগতা প্রদান এফাং কভ চকাে রযচারনা 

রফলম Disabled Rehabilitation & Research 

Association এয ামথ ভতরফরনভ বা 



২০. A SWOT Analysis on PDBF   

 

• যােী ভাররকানাধীন, াংরফরধফি, স্ব-ারত, ভাইমক্রা পাইন্যান্প ইন্পটিটিউন রমমফ ররডরফএপ-এয প্ররত 

জনগমণয আস্থা  গ্রণমমাগ্যতা; 

• ল্লী উন্নন কভ চকাে ফাস্তফামন প্রকল্পকারীন অরবজ্ঞতা দীঘ চ রতন দমকয অরধককামরয ঐরতয এফাং দি, 

অরবজ্ঞ এফাং ক্রারন্তকামর কফা প্রদামন িভ কমভ চাদ্দীপ্ত জনফর; 

• কফামূল্য মত উারজচত অমথ চ, ককান ফরঃাতা ছাড়াই প্ররতষ্ঠানটি ২১ ফছয মাফৎ রযচারন  অন্যান্য ব্য 

রনফ চা কযমছ;   

• যকাযী  ফরঃাতা গৃীত প্রকল্প/কভ চসূরচ ফাস্তফামন স্বীকৃত প্রারতষ্ঠারনক দিতা  অরবজ্ঞতা; 

• মূরধাযায কাম চক্রমভয ভান্তযামর ল্লীয দুস্থ জনগমণয গৃ অঙ্গন  জনদ আমরারকতকযমণ াক 

কাম চক্রমভয অরবজ্ঞতা, রফমলতঃ নফানমমাগ্য রক্ত ব্যফামযয ভাধ্যমভ জরফায়ু রযফতচমনয ঝুঁরক কভাকামফরা 

ভূরভকা ারন কযমছ। 

াভর্থ্চ (Strengths): 



দূফ চরতা (Weaknesses) 

• সূচনারগ্ন মত অপ্রতুর তরফর রনম প্ররতষ্ঠানটি রযচাররত ম আমছ; 

• প্ররতষ্ঠানটিয প্রধান কাম চার প্রা কর কাম চার বাড়াকৃত বফন মত কাম চক্রভ রযচারনা কযমছ। প্ররতষ্ঠানটিয রনজস্ব 

ভূ-ম্পরত্ত ফা স্থাী অফকাঠামভা ফরমত উমল্লখমমাগ্য রকছু কনই;  

• আস্তমযয ফ চরনম্ন ম চাময সুপরমবাগীমদয রনম প্ররতষ্ঠানটি কাজ কময। ব্যাক রযমবাগ চারদায কাযমণ তাঁমদয মি 

ঋণ রযমাধ দুয, পমর প্ররতষ্ঠানটিমক প্রফর কখরার ঝুঁরক কভাকারফরা কযমত ;  

• রফরধফি যকারয প্ররতষ্ঠান া মত্ত্ব এ পাউমেন রযচারন ব্য ফা তদ্রু ককান আরথ চক ভথ চন া না;  

• ককারবডকারীন ভম রফরবন্ন যকারয-কফযকারয প্ররতষ্ঠান আরথ চক ভথ চন কমর রফত্তীনমদয এ প্ররতষ্ঠানটি ককারবড 

প্রমণাদনা তরফর ব্যতীত অন্য ককান আরথ চক াতা ারন; 

• তরফমরয অবামফ প্ররতষ্ঠানটিয ঐরতযফাী ফহুভারত্রক প্ররিণ কাম চক্রভ রম্রভাণ ম মড়মছ; 

• প্ররতষ্ঠানটি ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা রফরবন্ন প্ররতকূরতায ম্মুখীন: রফমলকময কভধাফী কাজীফীমদয আকৃষ্ট কযা এফাং 

অবযন্তযীণ প্রাথীমদয মথাভম মদান্নরত রদম কনতৃত্ব রফকাময কিমত্র ভো দৃশ্যভান; 

• ররডরফএপ আইন ১৯৯৯-এয রফধানাফরীমত কভ চচাযীমদয কনন চাকুযীয রফরবন্ন সুরফধায উমল্লখ থাকমর ফাস্তমফ তা 

রনরিত না কযা কভীমদয ভমধ্য প্রফর তাা  আাংকা রফযাজ কযমছ; 

• ররডরফএপ আইন ১৯৯৯-এয আমরামক য প্রফরতচত কভ চচাযী প্ররফধানভারা ২০২১-এয প্রারঙ্গক াংস্কায প্রমাজন। 



ম্ভাফনা (Opportunities) 

• প্রস্তারফত ম্প্রাযণ প্রকল্প গৃীত মর অফরষ্ট ৯ টি কজরা  ১৩৫ টি উমজরা মমামগ কদময কর কজরা  

উমজরা ররডরফএপ-এয ল্লী রযমফা রফস্তৃত মফ এফাং প্ররতষ্ঠানটি দারযদ্র্য রফমভাচমন কদব্যাী কাম চকয ভূরভকা 

যাখমত াযমফ;  

• ররডরফএপ-কক অমটামভমনয আতা আনা মর উন্নততয প্রমৄরক্তগত কফা রনরিত কযা ম্ভফ মফ; 

• দেমদয ঞ্চময সুযিা রনরিত কযায জন্য আাত অবারফত ফীভা  পুনঃফীভা প্রফতচন কযা মর তা তরফর 

ব্যফস্থানা াক মফ;  

• ররডরফএপ-এয রফস্তৃত কনটাকচ ব্যফায কময ল্লী রফরণ সৃজন  তর্থ্ প্রমৄরক্ত রনব চয রফণন ককৌর ফা ই-কভাম চয 

ভাধ্যমভ রফরবন্ন ধযমনয ে/কফা রফণমনয সুমমাগ রফস্তৃত কযা কমমত াময; 

• ককারবড প্রমণাদনা ঋণ কভ চসূরচয ভত নফতয কভ চসূরচয ভাধ্যমভ অনুরল্প-রনব চয দারযদ্র্য রফমভাচন কাম চক্রভ প্রাযণ কযা 

কমমত াময; 

• ল্লীয দারযদ্র্য রফমভাচমন ররডরফএপ যকামযয অগ্রণী প্ররতষ্ঠান রমমফ ভিসূচক ভূরভকা গ্রণ কযমত াময এফাং 

দারযমদ্র্যয ভানরচত্র যচনা  দারযদ্র্য রনরূমণ কাম চকয অফদান যাখমত াময। 



াংকা (Threats) 

• ল্লীয প্রারন্তক জনমগাষ্ঠীয জীরফকামন ক্ষুদ্র্ ঋণ কাম চক্রভ সুদুযপ্রাযী ভূরভকা যাখমত াময, রকন্তু তাঁমদয জীফন  

জীরফকা প্রাকৃরতক রফম চ কমমকামনা অরবঘাত এ কাম চক্রভমক ব্যাকবামফ িরতগ্রস্থ কযমত াময; 

• ঋণ রযচারন  ঞ্চ আযমণ াংরেষ্ট কভ চকতচা/কভ চচাযীমদয অাদৄ তৎযতা ককফর কভ চসূরচ ন, প্ররতষ্ঠামনয 

অরস্তত্বমক রফন্ন কময তুরমত াময;  

• রফম চকয রযরস্থরতমত কফামূল্য আযণ িরতগ্রস্থ মর প্ররতষ্ঠামনয মি রনজস্ব আ দ্বাযা ব্য াংকুরান কযা 

দুঃাধ্য প্ররতন্ন মত াময;  

• ররডরফএপ-এয কাম চক্রমভ যকাযী ফযাদ্দ ফা ীড কযারটার-এয ভথ চন ব্যতীত কফামূমল্যয ায ‘এক অমঙ্ক’ আনা 

মর প্ররতষ্ঠামনয আরথ চক রবরত্ত ভাযাত্মকবামফ িরতগ্রস্থ মফ;  

• প্ররতষ্ঠামনয কভ চ বাযীন জনফর  পুনরফ চন্যা কযা না মর রফনাশ্রমভ ারযশ্ররভক প্রদামনয ভাধ্যমভ প্ররতষ্ঠামনয আরথ চক 

রবরত্ত কমভন কবমঙ্গ ড়মফ, কতভরন প্ররতষ্ঠামনয অবযন্তযীণ শৃিরা রফম চময ম্মুখীন মফ; 

• প্ররতষ্ঠামনয রযচারনা এফাং ফরফ চরম শুিতায অবাফ মর প্ররতষ্ঠামন এয গুরুতয প্রবাফ ড়মত াময।  



২১. বরফষ্যৎ কভ চমকৌর 

• ররডরফএপ প্রস্তারফত ম্প্রাযণ প্রকমল্পয ভাধ্যমভ কদময কর কজরা  উমজরা ল্লী রযমফা রফস্তৃত কযমফ এফাং প্ররতষ্ঠানটি 

দারযদ্র্য রফমভাচমন রথকৃমতয ভূরভকা ারন কযমফ; 

• ররডরফএপ প্রারনক ভন্ত্রণারময ভথ চন রনম প্ররতষ্ঠামনয অনুকূমর রড কযারটার এফাং প্রকমল্পয আতা ঘূণ চাভান তরফর 

স্বরূ অরতরযক্ত অমথ চয ফযামদ্দয জন্য প্রমচষ্টা গ্রণ কযমফ; 

• ররডরফএপ প্রারনক ভন্ত্রণারময াতা প্রধান কাম চার  অন্যান্য কাম চারময জন্য রনজস্ব কবৌত অফকাঠামভা গমড় তুরমফ; 

• ররডরফএপ ভন্ত্রণারময াতা  রনজ উমযামগ অমটামভন কাম চক্রভ গ্রমনয ভাধ্যমভ মফ চাত্তভ কফা সুরনরিত কযমফ; 

• ররডরফএপ তদরযদ্র্ সুপরমবাগীযা মামত আদকারীন রযরস্থরতমত ক্ষুদ্র্ ঋমণয অথ চ রযমবামগ (consumption) ব্যফায না 

কময ক জন্য যকামযয কাছ কথমক অনুদান গ্রণ  রফতযমণয রমিয রফমল কভ চসূরচ প্রস্তাফ কযমফ;  

• ররডরফএপ রফমল প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণন কময প্রারনক ভন্ত্রণারময াতা ফহুভারত্রক প্ররিণ কাম চক্রভ ফাস্তফামনয জন্য 

একটি পূণ চাাংগ প্ররিণ ককন্দ্র স্থামনয উমযাগ গ্রণ কযমফ;  

• ররডরফএপ ঋমণয সুযিায স্বামথ চ ফীভা  পুনঃফীভায সুরফধা আযণ এফাং মফ চাত্তভ তদাযরক রনরিত কযমফ;  

• ররডরফএপ রনজস্ব কনটাকচ ব্যফায কময ল্লী রফরণ সৃজন  তর্থ্ প্রমৄরক্ত রনব চয রফণন ককৌর ফা ই-কভাম চয ভাধ্যমভ রফরবন্ন 

ধযমনয ে/কফা রফণমনয সুমমাগ রফস্তৃত কযমফ; 

 

 

 

 



• ককারবড প্রমণাদনা ঋণ কভ চসূরচয ভত নফতয কভ চসূরচয ভাধ্যমভ অনুরল্প  নফম্পদ-রনব চয দারযদ্র্য রফমভাচন কাম চক্রভ প্রাযণ 

কযমফ; 

• ররডরফএপ কভধাফী কাজীফীমদয আকৃষ্ট কযা এফাং অবযন্তযীণ প্রাথীমদয মথাভম মদান্নরত রদম কনতৃত্ব রফকাময কিত্র বতরয 

কযমফ এফাং প্ররতষ্ঠানটিয জন্য একটি সুরফন্যস্ত ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা প্রফতচন কযমফ; 

• ররডরফএপ আইন ১৯৯৯-এয আমরামক য প্রফরতচত কভ চচাযী প্ররফধানভারা ২০২১-এয প্রমাজনী রযফতচন, রযফধ চন  

াংমাধমনয জন্য প্রস্তাফ উস্থান কযা মফ;  

• ররডরফএপ আইন ১৯৯৯-এয রফধানাফরীয অনুযমণ কভ চচাযীমদয কনন চাকুযীয রফরবন্ন সুরফধা রনরিত কযায জন্য প্ররফধান 

প্রণন অথ চ াংস্থামনয রমিয কাম চকয দি গ্রণ কযমফ;  

• ররডরফএপ প্রারতষ্ঠারনক শুিাচায যিা রফযভান রফধানাফরী অনুযণ এফাং মথামথ আরঙ্গমক শৃিরামূরক কাম চক্রভ রযচারনা 

দৃঢ় অফস্থান গ্রণ কযমফ; 

• অরত দ্রুত কভ চবাযীন জনফর পুনরফ চন্যা কময কভীমদয উৎাদনীরতা এফাং শৃিরায ফাতাফযণ রনরিত কযমফ; এফাং 

• ররডরফএপ প্রারনক ভন্ত্রণারময পৃষ্ঠমালকতা ল্লীয দারযদ্র্য রফমভাচমন যকামযয অগ্রণী প্ররতষ্ঠান রমমফ ভিসূচক 

ভূরভকা গ্রণ কযমফ এফাং দারযমদ্র্যয ভানরচত্র যচনা  দারযদ্র্য রনরূমণ কাম চকয অফদান যাখমফ। 

 

 



ইরতমরখ:  

  

ল্লী দারযদ্র্য রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ) ল্লীয রফন্ন ভানুমলয প্ররতষ্ঠান। ‘ফায নীমচ, ফায রমছ, ফ াযামদয ভামঝ’ 

আভামদয উজ্জ্বর উরস্থরত। ককারবমডয অরতমৃতুয রফশ্বমক ‘স্তব্ধ, বীত  রফরিত’ কমযমছ। তবু কথমভ থামকরন ররডরফএপ-এয থ 

চরা। ল্লীয দু:স্থ রফদগ্রস্ত  ফরঞ্চত ভানুমলয াম কথমক ররডরফএপ-এয কভীযা তামদয বাগ্য ফদমরয রড়াইম মমািায ভত 

রক্র।   

ফঙ্গফন্ধু স্বাধীনতা  মুরক্তয ডাক রদমরছমরন। ফঙ্গফন্ধুয কো রদমমছন স্বপ্নভ ফাযতা: রূকল্প ২০২১  রূকল্প ২০৪১। 

উন্নমনয প্রাণস্পম চ ল্লীয জনদ  জনগণমক উজ্জীরফত  উদ্দীরত কময চমরমছ ররডরফএপ-এয কভী দর। ভাজরন কালমণয 

রফরুমি রফত্তীমনয াংগ্রাভ। কাযফারযমদয ঠকারযতা গ্রাভীণ দরযদ্র্মদয রুমখ দাঁড়ামনায মৄি। দাদন ব্যফাীমদয বম াররম 

কফড়ামনা রফত্তীন কৃলামণয প্ররতমযাধ। এ জীফন-াংগ্রামভ ররডরফএপ-এয কভীযা ফঙ্গফন্ধুয আদম চ প্রারণত ল্লীয তদরযদ্র্ ভানুমলয 

াথী  াযরথ। 

  

 

 



ভানী  

ল্লীয জনগন  জনমদয উন্নমন ররডরফএপ ২১ ফছয অরতফারত কমযমছ। 

প্ররতষ্ঠানটি আগাভীয গরতমথ রবন্ন থমযখা অনুযণ কযমফ, কম থমযখা 

উমন্াচন কযমফ নফম্ভাফনায ফাতান:  

 

“ ফাাংরামদ অরভত ম্ভাফনায কদ। এমদময ভানুল অতযন্ত াী, দৃঢ়মচতা 

এফাং রযশ্রভী। রনমজমদয বরফষ্যৎ রফরনভ চাণ এফাং বরফষ্যৎ প্রজমন্য জন্য 

একটি উন্নত ফাাংরামদ গমড় কতারায জন্য আভযা দৃঢ় প্রতযী।” 

- জনমনত্রী কখ ারনা  

  

  


