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বাংলাবদবের অর্িনীর্িবি প্রার্িসম্পবদর ভূর্িকা গরুতু্বপূিি। ফদবের প্রািীজ আর্িবষর চার্িদার প্রায় ৫৪.৬৮% আবস প্রার্িসম্পদজাি দ্রবযার্দ িবি। ২০১৪-

১৫ অর্িবছবর র্জর্ির্পবি প্রার্িসম্পদ খাবির অবদান ১.৭৩% এবং প্রবরৃ্ির িার ৩.১০% । ২০১৪-১৫ অর্িবছবর র্জর্ির্পবি প্রার্িসম্পদ খাবির 

ভর্লউি ২৯ িাজার ০৮ েি ৮৭ ফকাটি টাকা ।  

প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তর আত্মকিিসংস্থান সরৃ্ি, দার্রদ্র দরুীকরি, প্রার্িজ পুর্ি সরবরাি ও নারীর ক্ষিিায়বনর জনয ফদবের আ্রহিী জনবগা্ীবক সম্পৃ্  

কবর প্রার্িসম্পবদর র্বর্ভন্ন কিিকাবে র্ববেষ কবর প্রার্নস্বাস্থয ফসবা প্রদান, গাভী পালন, গর ুহৃিপিুকরি, ছাগল ও ফভড়া পালন, িাঁস-িরুগী পালন ও 

খািার সম্প্রসারি কার্িক্রি বাস্তবায়ন কবর র্াবে।  

২০১৪-১৫ অর্ি-বছবর দিু, িাংস ও র্িবির উৎপাদন িবয়বছ র্র্াক্রবি ৬৯.৭০ লক্ষ ফি. টন, ৫৮.৬০ লক্ষ ফি. টন ও ১০৯৯.৫২ ফকাটি । 

২০১৪-১৫ অর্ি-বছবর িার্ার্পছু দিু, িাংস ও র্িবির প্রাপযিা ফববড় র্র্াক্রবি, ১২২.০০ র্ির্ল/র্দন, ১০২.৬২ ্রহাি/র্দন ও ৭০.২৬ টি/বছর এ 

উন্নীি িবয়বছ । এ িারা অবযািি ফরবখ ২০২১ সাবলর িবিয ফদবের ৮৫ (পচঁার্ে) েিাংে নাগর্রবকর িান-সম্পন্ন পুর্ি চার্িদা পূরবির র্নর্িবে দিু, 

িাংস ও র্িবির জনপ্রর্ি প্রাপযিা র্র্াক্রবি ১৫০ র্ির্ল/র্দন, ১১০ ্রহাি/র্দন ও ১০৪ টি/বছর এ উন্নীি করা সম্ভব িবব।  

প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তর প্রার্নস্বাস্থয ফসবা র্নর্িিকরবির জনয গবার্দপে ুও িাঁস-িরুগীর র্বর্ভন্ন ফরাগ প্রর্িবরাি করার জনয টিকা উৎপাদন ও সরবরাি 

কবর আসবছ। ২০১৪-১৫ অর্ি বছবর গবার্দপেরু জনয ১.৪৩ ফকাটি ফিাজ এবং িাঁস-িরুর্গর জনয ১৭.৭১ ফকাটি ফিাজ টিকা উৎপাদন করা িবয়বছ। 

উৎপার্দি টিকার িবিয গবার্দপেরু জনয ১.২০ ফকাটি এবং িাঁস-িরুর্গর জনয ১৮.৭৩ ফকাটি ফিাজ টিকা র্বিরি করা িবয়বছ, র্া গবার্দ পে-ু

পার্খবি ফরাগ সংক্রিি প্রর্িবরাবি কার্িকরী ভূর্িকা ফরবখবছ।  

২০১৪-১৫ অর্িবছবর ৬৭.৫৪ লক্ষ গবার্দ পে ুও ৭.০৭ ফকাটি িাঁস-িরুগীবক র্চর্কৎসা ফসবা প্রদান করা িবয়বছ।  

গবার্দপেরু উৎপাদন বরৃ্ির লবক্ষয জাি উন্নয়ন কার্িক্রি বাস্তবায়বনর প্রবয়াজনীয়িা রবয়বছ। এ লবক্ষয প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তর িার সীর্িি জনবল 

কাঠাবিা র্দবয়ই অনযানয ফসবার পাোপার্ে গবার্দপেরু ফকৌর্লক গঠন উন্নয়বন কৃর্িি প্রজনন কার্িক্রি চার্লবয় র্াবে। র্বগি ২০১৪-১৫ অর্ি বছবর 

ফিাট ৩৭.১৯ লক্ষ িািা অর্িক উৎপাদনেীল উন্নি জাবির র্সবিন উৎপাদন করা িবয়বছ। উৎপার্দি র্সবিন বযবিার কবর সারাবদবে ৩২.৫০ লক্ষ 

প্রজননক্ষি গাভীবক ৩,৭২২ টি কৃর্িি প্রজনন উপবকন্দ্র/পবয়বের িািযবি কৃর্িি প্রজনন ফসবা প্রদান করা িবয়বছ।  

প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তর গবার্দপে ুও িাঁস-িরুগী পালবন উৎসাি সরৃ্ি, আিরু্নক প্রর্রু্্ িস্তান্তর ও কার্রগরী সিায়িা প্রদান কবর র্াবে। ২০১৪-১৫ 

অর্িবছবর প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবরর আওিায় র্বর্ভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কিিসূর্চ এবং র্নয়র্িি কার্িক্রবির অংে র্িবসবব ফিাট ১১.০৪ লক্ষ ফবকার র্বুক, 

র্বু ির্িলা, দসু্থ ির্িলা, ভূর্িিীন ও প্রার্ন্তক কৃষকবক গবার্দপে ুও িাঁস-িরুগী পালবন প্রর্েক্ষি প্রদান কবর আত্মকিিসংস্থান সরৃ্ি করার িািযবি দার্রদ্র 

হ্রাস করা িবয়বছ। 
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নাগর্রক ফসবায় উদ্ভাবন 

১. উদ্ভাবনী উবদযাবগর নািঃ  

ফিাবাইল এস.এি.এস সার্ভি বসর িািযবি প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবরর ফসবা প্রদান প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কারীর নাি, পদর্ব, কিিস্থল ও ফোন নং: 

কৃর্ষর্বদ ফিাঃ ফসািরাব ফিাবসন 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কিিকিি া, আইর্সটি ও সাভি ার োখা, প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তর, বাংলাবদে, ঢাকা। 

ফিাবাইল নং- 01711489023, email:kbdsohrab@gmail.com 

 

সর্খনা র্বর্ব, বাংলাবদবের প্রিযন্ত অঞ্চবলর একজন বার্সন্দা। িার স্বািী অসসূ্থ িওয়ার পর ফর্টুকু জর্ি র্ছল সব জর্ি র্বর্ক্র কবর স্বািীর র্চর্কৎসা 

কর্রবয়বছন। স্বািীবক বাঁচাবি পাবরনর্ন। এখন েিু ুঘবরর র্ভবটর জর্িটুকু আবছ।  একিাি কনযা আর একটি ির্িষ র্নবয় িার সংসার। পবরর 

বার্ড়বি কাজ কবর র্া পায়, িা র্দবয়ই ফকানরকি চবল র্ায় িার র্দন।  র্কছুর্দন আবগ ির্িবষর একটি বাচ্চা িবয়বছ। দিু র্বর্ক্র কবর র্কছু র্কছু 

আয় িয়। িা র্দবয় ফিবয়বক ফলখাপড়া করাবনার স্বপ্ন ফদবখ সর্খনা র্বর্ব। র্কন্তু ফপাড়া কপাল সর্খনা র্বর্বর।  িঠাৎ কবরই িার ির্িষটি অসসূ্থ িবয় 

পবড়। র্ক করবব বঝুবি পাবর না।  উপবজলা সদর অবনক দবূর, ২৪ র্কবলার্িটার দবূর। ফসখাবন ফস এই অসূস্থ ির্িষটিবক র্নবয় র্াবার কর্া ভাববি 

ভাববিই ির্িষটি আরও ফবর্ে অসূস্থ িবয় পবড়। কারও কাবছ ফকানও সািার্য পায় না ির্িষটিবক উপবজলা সদবর র্নবয় র্াবার জনয। িাবি টাকা 

পয়সাও ফনই। এসব র্চন্তা করবি করবি সন্ধা ফনবি আবস।  সর্খনা র্বর্ব ভাববন পবরর র্দন সকাবল কারও কাছ ফর্বক িার র্নবয় উপবজলা সদবর 

র্াবব। র্কন্তু সকাবল ঘিু ফর্বক উবঠ ফদবখ িার ির্িষটি িারা ফগবছ। ির্িবষর বাচ্চা ফকাবল র্নবয় কাঁদবি র্াবক সর্খনা র্বর্ব।  
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ির্িবষর বাচ্চা ফকাবল র্নবয় কাঁদবছ সর্খনা র্বর্ব 

 

সর্খনা র্বর্বর সািবন প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবরর ফসবা পাওয়ার ফকানও উপায় র্ছল না। র্কন্তু এখন সর্খনা র্বর্বর নযায় েি সিস্র অসিায় দর্রদ্র িা 

ফবান ঘবও ববসই ফিাবাইল এস এি এস সার্ভি বসর িািযবি প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবরর ফসবা পাবচছন।  
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বাংলাবদবের প্রিযন্ত অঞ্চবল, উপবজলা সদর ফর্বক দবূরর অঞ্চবল, চরাঞ্চবল এবং দগুিি এলাকার দর্রদ্র কৃষক, িাঁস িরুগী, গরম্ন ির্িষ, ছাগল ফভড়া 

পালনকারী, এবং অনযানয খািারীগবনর র্নকট সিবজ এবং সরাসর্র  প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবরর পরািেি ও  র্চর্কৎসা ফসবা ফপৌঁবছ না । এবি  র্ি্রহস্থ 

িন দর্রদ্র কৃষক, প্রার্িত্মক চাষী, অসিায় র্বিবা ও স্বািী পর্রিযা্া ির্িলা,  িাঁস-িরুগী, গর-ুির্িষ, ছাগল-ফভড়া পালনকারী, এবং অনযানয 

খািারীগন। 

বিিিাবন  প্রার্িসম্পদ অর্িপ্তবরর জনয BCC-ফি একটি Mobile SMS Server স্থাপন করা িবয়বছ এবং SMS Service Software এর িািযবি 

বাংলাবদবের প্রিযন্ত অঞ্চবল ফর্খাবন সরাসর্র র্চর্কৎসা ফসবা ফপৌঁবছ না  অর্িাৎ উপবজলা সদর ফর্বক দবূরর অঞ্চবল, চরাঞ্চবল এবং দগুিি এলাকার দর্রদ্র 

কৃষক, িাঁস িরুগী, গরম্ন ির্িষ, ছাগল ফভড়া পালনকারী, এবং অনযানয খািারীগনবক এস. এি. এস সার্ভি বসর িািযবি প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবরর ফসবা 

প্রদান করা িবে।  
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এ ছাড়াও খািার স্থাপন র্বষবয় কার্রগরী ির্যার্দ ও পরািেি, িাঁস-িরুগীর বাচ্চা, র্িি ইিযার্দ পাওয়ার ির্য ও িূলয, পে-ুপার্খর ফরাগ, লক্ষি, 

প্রর্িকার ও র্চর্কৎসা র্বষয়ক ির্যার্দ, ইিযার্দ প্রদান করা িবে।  ভর্বষযবি এস. এি. এস সার্ভি সটিবক বাংলাবদবের  প্রিযন্ত অঞ্চবলর প্রর্িটি  

উপবজলা, প্রর্িটি ইউর্নয়ন, প্রর্িটি ্রহাি, প্রর্িটি চরাঞ্চল এিনর্ক প্রর্িটি বার্ড় বার্ড় পর্িন্ত সম্প্রসার্রি করা এবং প্রচার করা।  
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র্চিঃ  ফিাবাইল এস.এি.এস সার্ভি বসর প্রবাির্চি  

সিবয়র চার্িদা অনরু্ায়ী নিুন নিুন প্রর্রু্্ এবদবের দর্রদ্র জনবগার্্র আত্ব-কিিসংস্থান সরৃ্ি করবব, আর্িসািার্জক উন্নর্ি র্নর্িি করবব এবং 

দার্রদ্রিা হ্রাস করবব। এির্ন একটি প্রর্রু্্র্নভি র কিিসরূ্চ িবলা ‘‘ফিাবাইল এস.এি.এস সার্ভি বসর িািযবি প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবরর ফসবা প্রদান 

কিিসূচী’’। 
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এখন প্রর্িটি উপবজলার উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবরর ওবয়বসাইট ফর্বক  এস এি এস সার্ভি বসর সাভি াবর প্রববে কবর িার 

উপবজলা ফর্বক প্রাপ্ত সকল এস এি এস এর  উের র্দবি পাবরন। িাছাড়া ফকন্দ্রীয়ভাববও প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবও একটি কর্িটি গঠন করা িবয়বছ এস 

এি এস এর  উের ফদওয়ার জনয।  

 

 

সর্খনা র্বর্ব এখন আর অসিায় নন। িার সাবর্ আবছ ফিাবাইল এস.এি.এস সার্ভি স। আবছ সািস, আবছ স্বপ্ন আবছ ফববছ র্াকার অবলম্বন।  

Mobile SMS Service কার্িক্রি সচল রাখার িািযবি অি অর্িদপ্তবরর সাবর্ িাঠপর্িায়সি প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তরািীন সকল ফজলা, উপবজলা অর্েস 

সিূি এবং বাংলাবদবের ১৬ ফকাটি িানবুষর সবে  Mobile SMS  ফর্াগাবর্াগ অবযিি র্াকবব ও ইিার উেবরাের গিুগি িান উন্নয়ন িবব। র্িি, 

িাংস, িরুগী (ফলয়ার ও ব্রয়লার), িরুগীর বাচ্চার িূলয, পে-ুপার্খর খাদয িূলয ইিযার্দর িালনাগাদ ির্যার্দ Mobile SMS Service এর িািযবি 

জনগিবক অবর্িি করা র্াবব। ফপাল্ট্রীোিি, ফিইরী োিি, গর ুফিাটািাজাকরি, ছাগল খািার, র্েির্িলসি সকল প্রকার আত্ব-কিিসংস্থানিূলক কাবজর 

সবিবেষ অ্রহগর্ি, পরািেি ও সবুর্াগ সরু্বিা সম্পবকি  জনগনবক অবর্িি করা র্াবব। েবল গবার্দ-পে ুও িাঁস-িরুগী পালবনর আিরু্নক প্রর্রু্্ সিবজই 

জনগবির কাবছ ফপৌঁছাবব।  ফদেবযাপী নিুন নিুন খািার গবড় উঠবব, খািাবরর র্বর্ভন্ন সিসযা সম্পবকি  খািাবরর িার্লকগি এিনর্ক ফদবের প্রিযন্ত 

অঞ্চবলর কৃষকগি সিবজ ও স্বল্প সিবয় প্রবয়াজনীর্ ির্য পাবব। ফদবে কিিসংস্থাবনর সবুর্াগ সরৃ্ি িবব, েবল দার্রদ্রিা  হ্রাস পাবব এবং র্িি, দিু ও 

িাংবের উৎপাদন বাড়বব। এ ছাড়াও পে-ুপার্খর র্বর্ভন্ন ফরাগবযার্ি, ভযাকর্সন ও র্চর্কৎসা সংক্রান্ত পরািেি Mobile SMS Service এর িািযবি 

প্রদান কবর সকল ফেিী ও ফপোর জনগবির  িবিয ফসবা প্রদান সিজ িবব। 
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২.  উদ্ভাবনী উবদযাবগর নািঃ ইউর্নয়ন পর্িাবয় প্রার্িস্বাস্থয ফসবা সম্প্রসারবনর লবক্ষয “ইউর্নয়ন প্রার্িসম্পদ ফসবাবকন্দ্র” স্থাপন 

বাস্তবায়ন কারীর নাি, পদর্ব, কিিস্থল ও ফোন নং: 

িাঃ অর্িিাভ চক্রবেী, উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া, কুর্ড়্রহাি সদর, কুর্ড়্রহাি  

বিিিাবন র্প এইচ র্ি ফেবলা, ফির্ির্সন র্বভাগ, বাংলাবদে কৃর্ষর্বশ্বর্বদযালয়, িয়িনর্সংি। 

ফিাবাইল নং- ০১৭১২২০৬৬৪৪, email:amitavodvm@gmail.com 

বাস্তবায়ন এলাকাঃ কুর্ড়্রহাি সদর উপবজলার র্ািাপুর, ফঘাগাদি, ফিাগলবাসা, কাঁঠালবার্ড় ইউর্নয়ন 

েরুরু িার্রখঃ ২৫ জনু ২০১৫ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা : র্ািাপুর, ফঘাগাদি, ফিাগলবাসা ও কাঁঠালবার্ড়, কুর্ড়্রহাি সদর, কুর্ড়্রহাি 

ইউর্নয়ন পর্িাবয় প্রার্িস্বাস্থয ফসবা সম্প্রসারবনর লবক্ষয “ইউর্নয়ন প্রার্িসম্পদ ফসবাবকন্দ্র” স্থাপন 

সরু্বিা ফভাগীর িরনঃ গবার্দপ্রার্ন ও িাঁসিরুর্গ পালনকারী এবং ফিইরী ও ফপার্ল্ট্র খািারীগন 

সংখযাঃ র্ািাপুর- ২০৯৯৪ জন, ফঘাগাদি- ২৮৫৪৮ জন, ফিাগলবাসা- ২০৯৯৫ জন, কাঁঠালবার্ড়- ৩০৫৫৯ জন। 

বযয়ঃ িলূয িার্লকা, র্সটিবজন চাটি ার ও সাইনববািি , র্ন্ত্রপার্ি, ফ্রীজ, সরঞ্জাি , ঔষি, র্কটবস্ক ফরর্জিার, কাগজ, কলি ইিযার্দ -  

(৮০০০০×৪)=৩২০০০০/- 

উৎসঃ র্নজ অর্েস, উপবজলা পর্রষদ এবং স্িানীয় এন,র্জ ,ও (জীর্বকা) 

সিসযাঃ ইউর্নয়ন পর্িাবয় প্রার্নস্বাস্থয ফসবাদাবনর বাবস্থা না র্াকায় দু্রবিী িাসপািাবল ফসবা র্নবি জনগবনর  ফভাগার্ন্ত িয় 

সিািানঃ ইউর্নয়ন পর্রষবদ প্রার্িস্বাস্িয ফসবা ফকন্দ্র স্থাপন ও প্রর্ের্ক্ষি ফস্বোবসবীর িািযবি ফসবাদান  
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েলােলঃ 

 ফসবা ্রহিবন সিয়, বযয় ও র্ািায়াি হ্রাস 

 নারী, প্রর্িবন্ধী ও সরু্বিাবর্ঞ্চিবদর ফদারবগাড়ায় ফসবা 

 প্রার্িজ উৎপাদন বরৃ্ির িািযবি অর্িননর্িক উন্নয়ন 

 আত্মকিিসংস্িাবনর সবুর্াগ সরৃ্ি  

চযাবলঞ্জঃ ফস্বোবসবী র্নবিাচবন স্থানীয় প্রভাব 

র্েখনঃ 

 ফসবা্রহর্িিার িার্সভরা িখু ও অনার্বল আনন্দ অনবুপ্ররনা ফদয় 

 জনবান্ধব ফসবাদাবন র্রবসাচি  বািা নয় ফসবাদািার আ্রহিই র্বর্ি 

 সরকার্র-ফবসরকার্র অংর্েদার্রবত্বর িািযবি উবদযাগ বাস্তবায়ন সম্ভব  

পরবেী করনীয়/পদবক্ষপ 

 অনযানয ইউর্নয়বন ফসবাবকন্দ্র সম্প্রসারন 

 ফসবাবকন্দ্রবক র্ির্জটাল ফসোবরর সাবর্ সংর্ু্  করন 

 টিকা প্রদান ও সার্ভি বলন্স র্বষয়ক ফিাবাইলঅযাপস তির্রকরা 

ইউর্নয়ন পর্রষবদ প্রার্িস্বাস্িয ফসবা ফকন্দ্র স্থাপনঃ ফর্খাবন দইুজন প্রর্ের্ক্ষি ফস্বোবসবী উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া/ ফভবটর্রনার্র সাজি ন এর 

িত্বাবিাবন ফসবা র্বিরি/র্বপিন করা িয় । ফস্বোবসবীগি প্রার্ির প্রার্র্িক পরীক্ষা-র্নরীক্ষা ও ফরাবগর ইর্িিাস ্রহিন পূবিক ফরাবগর 

র্চর্কৎসা/বযবস্থাপি প্রদান কবর। প্রবয়াজবন ফিাবাইল ফোবন উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া/ ফভবটর্রনার্র সাজি ন এর সর্িি পরািেি কবর 

র্চর্কৎসা/বযবস্থাপি প্রদান কবর । জটিল ফরাবগ আক্রান্ত প্রািীবক উপবজলা প্রার্িসম্পদ অর্েবস ফপ্ররি কবর। উন্নি জাবির ঘাস চাষ ফকৌেল ও 

প্রবয়াজনীয় পরািেি সি টিকা, কৃর্িি প্রজনন ফসবা, খািার বযবস্থাপনা ও অনযানয প্রবয়াজনীয় পরািেি এবং প্রর্রু্্ ফসবা ফকন্দ্র ফর্বক ্রহিি কবর র্াবক 

।   

এই প্রস্তার্বি প্রকবল্পর িলূ দেিন িবে ইউর্নয়ন পর্িাবয় প্রার্িসম্পদ ফসবাবকন্দ্র স্থাপবনর িািযবি সংর্লিষি ফসবা সিিূ জনগবনর নাগাবলর িবিয র্নবয় 

র্াওয়া এবং ফসবা ্রহিবি সিয়, র্ভর্জট ও বযয় কিাবনা। এই প্রকবল্পর িািযবি পর্ায়ক্রবি কুর্ড়্রহাি সদর উপবজলার ৮টি ইউর্নয়বন একটি কবর 

প্রার্িসম্পদ ফসবাবকন্দ্র স্থাপন করিঃ প্রার্িসম্পবদর লালন পালবনর জনয প্রবয়াজনীয় পরািেি, টিকা প্রদান, প্রার্র্িক পর্িাবয়র র্চর্কৎসা, কৃর্িি প্রজনন, 

প্রর্রু্্ িস্তান্তর, সার্ভি বলন্স কার্িক্রি পর্রচালনা ও অনযানয ফসবা র্নর্িি করা িবব িৎসবে প্রার্ি জর্রপ কার্িক্রি পর্রচার্লি িবব। 
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উবদযাগটি বাস্তবায়বনর েবল প্রাপ্ত সরু্বিাসিূিঃ ্রহািাঞ্চবল পরুষুরা কাবজর জনয বার্ড়র বার্িবর র্াবক র্বিায়  নারী ও র্েেরুাই িলূিঃ প্রার্িবদর 

ফদখভাল কবর, কাবজই ফদারবগারায় ফসবাবকন্দ্র নারী, র্েে,ু প্রর্িবন্ধী ও সরু্বিাবর্ঞ্চিবদর জনয  ফসবা ্রহিবন র্ববেষ অবদান রাখবব এবং ফসবা্রহিবন 

সিয়, র্ভর্জট ও বযয় হ্রাস পাবব। ফসবাবকন্দ্র স্িাপবনর িািযবি প্রািী পালনকার্রবদর ফসবা ্রহিবন ফভাগার্ন্ত র্নরসন পূবিক  গবার্দপ্রার্ি ও িাঁস-িরুর্গ 

পালবন এবং খািার স্থাপবন িানষু ফক অনপু্রার্নি করা সি আত্মকিিসংস্িাবনর সবুর্াগ সরৃ্ি সম্ভব িবব । 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

গিৃীি সিািাবনর েবল অর্জি ি েলােল:  

র্বষয় পূববির অবস্থা প্রিযার্েি েলােল (টির্সর্ভর 

আবলাবক) 

অর্জি ি েলােল 

সিয় ২-৮ ঘো ১০ র্িঃ-২ ঘো ১০র্িঃ-২ ঘো 

খরচ ৫০০/- ৫০০০/= ০-৫০০/= ০-৫০০/= 

র্ািায়াি ৫-১০ বার ২-৩ বার ১-২ বার 

কৃর্িি প্রজনন ও টিকাদান সঠিক সিবয় িয় নাই সঠিক সিবয় িবব সঠিক সিবয় িবে 



12 

 

প্রকল্পটি ্রহিবির ফপ্রক্ষাপট: কিিিয় জীববন নানান ঘটনার িবিয র্া আিার িনবক আজে নাড়া ফদয় িা িবলা র্দনিজরু আবদাবরর স্বপ্নভবের করনু 

আিিনাদ। ফসর্দন উদভ্রান্ত, উৎকর্িি, িির্বিব্বল র্দনিজরু আবদাবরর কান্নাজর্ড়ি আকঁুর্িবি কাল র্বলবম্বর সবুর্াগ র্াবকনা। অর্েস ফর্বক ১৫ র্কর্ি 

দবূর িার বার্ড়বি ফপৌঁবছ ঋবনর টাকায় ফকনা অবনক-অবনক স্ববপ্ন ও িায়ািিিায় লালন-পালন করা র্িসবটার্কয়ায় আক্রান্ত বকনাটির বাচ্চা প্রসব 

করাই ঠিকই র্কন্তু সিবয়র বযাবিাবন িা র্ছল িিৃ। ফসর্দন ফস বার্ড়র দেৃয, পর্রবাবরর প্রর্িটি সদবসযর স্বপ্ন ভবের করনু আিিনাদ ও কান্নার ফরাল 

আজে িনবক নাড়া ফদয়। হৃদয়াকাবে আবলার্ড়ি িয় এরকি আরে অবনক আবদাবরর স্বপ্ন ভবের করনু আিিনাদ। র্কন্তু র্চন্তা ও ফচিনার সািানয 

পর্রবিিনই আবদারবদর স্বপ্ন ফদখাবি পাবর। ফসবার বার্ড়বয় ফদয়া িাি িবি পাবর িাবদর জীবন ও জীর্বকার পবর্র র্দোরী। ফসর্দন ফর্বক ফসবা র্দবি 

ফকান কাপিনয ফনই আিার, ফিাবাইল ফোবন পরািেি চাইবলও র্দবয় র্ার্ক র্নর্িিিায়। কাংর্খি ফসবা ফপবয় আবদার, আবখরবদর িি অবনবকই আজ 

স্বর্নভি র, এলাকার প্রর্ির্্ি খািারী। আিার চলার পবর্ র্ছল নানা বািা নানা র্বপর্ে র্কন্তু ফপবয়র্ছ িানবুষর অকৃর্িি ভাবলাবাসা র্া প্রভাব ফেবলবছ 

আত্মেরু্িবি। এভাবব চলবি চলবি কিিোলায় অংে্রহিবনর িািযবি a2i এর অ্রহর্ািায় সার্িল িই, উবমার্চি িয় িারনার এক নিুন িিাদ্বার, 

“ইউর্নয়ন পর্িাবয় প্রার্িস্বাস্িয ফসবা সম্প্রসারন”। 

ক) অর্েবসর ফসবা প্রদাবনর প্রর্ক্রয়া: র্বদযিান বযবস্থায় উপবজলা ফকর্ন্দ্রক প্রার্নসম্পদ অর্েবস ফসবাপ্রদান করা িবয় র্াবক। ইউর্নয়ন ফভবদ উপবজলা 

প্রার্নসম্পদ অর্েবসর দরূত্ব প্রায় ১০-২৫ র্কর্ি, েবল উপবজলা ফকর্ন্দ্রক প্রার্িসম্পদ অর্েবস ফসবা র্নবি আসা জনগবির জনয কিসািয, বযয়বিুল ও 

সিয় সাবপক্ষ।িদপুর্র ইউর্নয়ন পর্িাবয় ফসবাদাবনর জনয ফকান র্নর্দিি স্থান না র্াকায় ও জনবল সংকবটর কারবি ইউর্নয়ন পর্িাবয় সরকার্রভাবব 

প্রািযর্িক ফসবাদান সম্ভব িয় না। 

খ) র্চর্িি ফসবা প্রদাবনর প্রর্ক্রয়া: ইউর্নয়ন পর্রষবদ প্রার্িস্বাস্িয ফসবা ফকন্দ্র স্থাপন। ফর্খাবন দইুজন প্রর্ের্ক্ষি ফস্বোবসবী উপবজলা প্রার্িসম্পদ 

কিিকিি া/ ফভবটর্রনার্র সাজি ন এর িত্বাবিাবন ফসবা র্বিরি/র্বপিন করবব। এবক্ষবি িারা সরকারী উপকরন সিূি সরকারী র্নয়ি অনরু্ায়ী  প্রদান 

করবব। ফস্বোবসবীগি প্রার্ির প্রার্র্িক পরীক্ষা-র্নরীক্ষা ও ফরাবগর ইর্িিাস ্রহিন পূবিক ফরাবগর র্চর্কৎসা/বযবস্থাপি প্রদান করবব। প্রবয়াজবন ফিাবাইল 

ফোবন উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া/ ফভবটর্রনার্র সাজি ন এর সর্িি পরািেি কবর র্চর্কৎসা/বযবস্থাপি প্রদান করবব। জটিল ফরাবগ আক্রান্ত প্রািীবক 

উপবজলা প্রার্িসম্পদ অর্েবস ফপ্ররি করবব। উন্নি জাবির ঘাস চাষ ফকৌেল ও প্রবয়াজনীয় পরািেি সি টিকা, কৃর্িি প্রজনন ফসবা, খািার বযবস্থাপনা 

ও অনযানয প্রবয়াজনীয় পরািেি এবং প্রর্রু্্ ফসবা ফকন্দ্র ফর্বক ্রহিি করা র্াবব। ফস্বোবসবী র্নবজর আবয় র্নবজ চলবব। 

গ)র্চর্িি ফসবার সিসযা: র্বদযিান বযবস্থায় জনবল সংকবটর কারবি ইউর্নয়ন পর্িাবয় সরকার্রভাবব প্রািযর্িক ফসবাদান সম্ভব িয় না। েবল উপবজলা 

ফকর্ন্দ্রক প্রার্িসম্পদ অর্েবস ফসবা র্নবি আসা জনগবির জনয কিসািয, বযয়বিুল ও সিয় সাবপক্ষ টিকা প্রার্প্ত সিজসািয না িবার কারবি প্রািী 

পালনকারীরা প্রার্িবক র্নয়র্িি টিকা প্রদান করবি পাবর না এবি সংক্রািক ফরাবগর প্রাদভূি াব বরৃ্ি ও র্বস্তার ঘবট। প্রর্ি বছর র্বর্ভন্ন সংক্রািক 

ফরাবগ অবনক গবার্দপ্রার্ি ও িাঁস-িরুর্গর িিুৃয ঘবট। কৃর্িি প্রজনন ফসবা সঠিক সিবয় (গাভী গরি িওয়ার ১২-১৮ ঘণ্টার িবিয) র্নবি না 

পারায়  জাি উন্নয়ন ফকৌেল সেল িয় না এবং গাভী পালনকারীবদর আর্র্িক ক্ষর্ি ছাড়াও দিু ও িাংস উৎপাদন বরৃ্ি বািা্রহস্থ িয়। দরূবিী 

িাসপািাবল র্ািায়াবির অসরু্বিা ফিিু জনগি উপর্ু্  জ্ঞানিীন র্বর্ভন্ন জবনর  েরনাপন্ন িন েবল সিয় ও অর্ি বযয় বরৃ্ি পায় এবং প্রািী ্রহিি 

কবর অপর্চর্কৎসা । গবার্দ প্রার্ি ও িাঁস-িরুর্গর র্চর্কৎসা  ্রহিবি র্বলবম্বর কারবন বযয় বরৃ্ি পায়, ফকান ফকান ফক্ষবি প্রার্ির িিুৃয ঘবট । প্রর্ি 

বছর প্রসব জর্নি জটিলিায় অবনক নবজািক বাছুর ও গাভীর িিুৃয ঘবট। উপবজলা িাসপািাবল সকল ফরাগী আবস অর্চ র্কছু র্কছু অসসু্থয প্রার্ির 
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র্চর্কৎসা ইউর্নয়ন ফসবা ফকবন্দ্র প্রদান করা সম্ভব, েবল িাসপািাবল ফরাগীর চাবপর কারবি ফকান ফকান ফক্ষবি িা্াবরর জটিল ফরাবগ আক্রান্ত প্রার্ির 

প্রর্ি র্ববেষ নজর ফদওয়া সম্ভব িয় না। উপর্ু্  জ্ঞাবনর সীিাবিিা ফিিু প্রার্ির জনয স্বাস্থযসম্মি বাসস্থান র্নর্িি করন ও সষুি খাদয সরবরাবি 

ত্রূটি র্াবক, র্া প্রািীর উৎপাদন বরৃ্িবি প্রভাব ফেবল এবং িানবুষর েুি র্সর্কউর্রটি ও েুি ফসর্ি র্নর্িি করবনর পর্বক বািা্রহস্থ কবর।  প্রার্নর 

ফরাগবযার্ির সার্ভি বলন্স কার্িক্রি বাস্তবায়বন জনববলর অপর্িাপ্তিার কারবন জবুনাটিক ফরাবগর বযার্প্ত ঘবট। 

ঘ)সিসযার কারবি ফসবা ্রহর্িিা বা জনগবির ফভাগার্ন্ত: প্রার্িসম্পবদর লালন পালবনর জনয প্রবয়াজনীয় পরািেি, টিকা প্রদান, প্রার্র্িক পর্িাবয়র 

র্চর্কৎসা, কৃর্িি প্রজনন, প্রর্রু্্ ্রহিবনর জনয র্বর্ভন্ন জবনর েরিাপন্ন িবি িয় েবল জনগবির ফভাগার্ন্ত বাবড় । স্বপ্লিূবলযর টিকা ্রহিবনর জনয 

দরূবিী উপবজলা ফকর্ন্দ্রক প্রার্িসম্পদ অর্েবস আসবি সিয় ও বযয় বাবড় আবার সিয় বাড়ার সাবর্সাবর্ ফরাবগর প্রবকাপ বরৃ্ি পায়। উপর্ু্  

পরািবেির অভাবব জনগন প্রার্ি পালন কবর কার্িি েল পায়না। 

প্রকল্পটির সংর্ক্ষপ্ত র্ববরি: প্রকৃি পবক্ষ, আিাবদর আর্িসািার্জক অবস্থায় প্রার্িসম্পবদর গরুতু্ব অনরু্ায়ী এর উন্নয়ন অিযন্ত জররুী এবং এর জনয 

প্রবয়াজন র্র্ার্র্ বাস্তব পর্রকল্পনার। উন্নয়ন পর্রকল্পনার্বিীন র্বরাজিান বযবস্থা ফিিন ফকান ভূর্িকা রাখবি সক্ষি িববনা। এই প্রকল্পটি িলূিঃ 

প্রার্িসম্পবদর প্রসাবরর িািযবি কুর্ড়্রহাি সদর এর দর্রদ্র িানবুষর জীবন-জীর্বকা উন্নি করার লবক্ষয প্রিীি। ভূর্িিীন ও দর্রদ্র জনগবনর একটি বড় 

অংে পর্রবার্রক পর্িাবয় প্রার্ি সম্পদ লালন পালন করবলও এর বযবস্থাপনা ও খাবদযর র্বষয়টি িারা গরুবুত্বর সাবর্ ভাববন না। আবার দার্রবদ্রর 

কারবিও এর সু্ ু  বযবস্থাপনা, খাদয ও র্চর্কৎসা র্নর্িি করা সম্ভব িবয় উবঠনা। অনযর্দবক জনবল সংকবটর কারবন সরকাবরর র্দক ফর্বক র্নিিার্রি 

ফসবা (র্চর্কৎসা ও অনযানয) িূলিঃ উপবজলা ফকর্ন্দ্রক িওয়ার কারবি ্রহাি পর্িায় ফর্বক প্রার্ি সম্পবদর ফসবা ্রহিন সম্ভব িবয় উবঠনা। েবল, 

প্রার্িসম্পবদর কাংর্খি উন্নয়ন এবং এ ফর্বক প্রাপয সম্ভাবয আর্র্িক সরু্বিা িারা ্রহিি করবি পাবরন না। এই প্রস্তার্বি প্রকবল্পর িূল দেিন িবে 

ইউর্নয়ন পর্িাবয় প্রার্িসম্পদ ফসবাবকন্দ্র স্থাপবনর িািযবি সংর্লিষি ফসবা সিূি জনগবনর নাগাবলর িবিয র্নবয় র্াওয়া এবং ফসবা ্রহিবি সিয়, র্ভর্জট ও 

বযয় কিাবনা। এই প্রকবল্পর িািযবি পর্ায়ক্রবি কুর্ড়্রহাি সদর উপবজলার ৮টি ইউর্নয়বন একটি কবর প্রার্িসম্পদ ফসবাবকন্দ্র স্থাপন করিঃ 

প্রার্িসম্পবদর লালন পালবনর জনয প্রবয়াজনীয় পরািেি, টিকা প্রদান, প্রার্র্িক পর্িাবয়র র্চর্কৎসা, কৃর্িি প্রজনন, প্রর্রু্্ িস্তান্তর, সার্ভি বলন্স কার্িক্রি 

পর্রচালনা ও অনযানয ফসবা র্নর্িি করা িবব িৎসবে প্রার্ি জর্রপ কার্িক্রি পর্রচার্লি িবব। 

এই কাবজর জনয প্রর্িটি ইউর্নয়ন ফর্বক ২ জন কবর র্ের্ক্ষি, প্রর্ের্ক্ষি এবং আ্রহিী িরূনবক র্নবিার্চি কবর উপবজলা প্রার্িসম্পদ র্বভাবগ  ৩০ 

র্দবনর প্রর্েক্ষন প্রদান করা িবব। প্রর্ের্ক্ষি কিীরা ইউ,এল,ও/র্ভ,এস এর িত্বাবিাবন র্নজ র্নজ এলাকায় ফসবা র্বিরন/র্বপনন করবব। এবক্ষবি 

িারা সরকাবরর র্দক ফর্বক ফদয়া ফসবা উপকরনসিূি সরকারী র্নয়ি অনরু্ায়ী প্রদান করবব। প্রার্ি সম্পবদর জটিল সিসযার জনয উপবজলা প্রার্িসম্পদ 

র্চর্কৎসালবয় ফপ্ররন করবব। িারা প্রবিযবকই প্রিযি প্রদানকৃি ফসবার র্ববরন একাটি র্নর্দিি ফরর্জস্টাবর র্লর্পবি/ফরকিি  করববন। ফসবাকিীবদর 

প্রবিযবকই প্রর্ি কিি সপ্তাবি অন্তিঃ ৩টি পরািেি তবঠক করববন প্রার্িসম্পদ লালন-পালন কারীবদর র্নবয় এবং িারও ফরকিি  সংরক্ষন করববন। এইসব 

পরািেি সভায় িারা প্রার্র্িক পর্রচর্িা, ফসবা এবং ফসবাপ্রার্প্তর সরকারী ও ফবসরকারী  উৎস সম্পবকি  অবর্িি করববন। ফসবাকিীরা প্রার্িসম্পবদর 

জাি উন্নয়বনর িািযবি অর্িকির আর্র্িক সরু্বিা অজি বনর র্বষবয় সম্ভাবয ফক্ষবি উদ্বিুকরবির কাজ করববন এবং কু্ষদ্র খািার স্থাপবনও উৎসাি প্রদান 

করববন। এবক্ষবি সরকাবরর প্রার্িসম্পদ র্বভাগ ও অনযানয  সংর্লিষি কিৃিপবক্ষর সংবগ ফর্াগাবর্াগ তিরী ও রক্ষা করববন।  
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এই প্রকবল্পর আওিায় প্রর্িটি ইউর্নয়বন বৎসবর অন্তিঃ ৩/৪টি টিকাদান কযাবম্পইবনর আবয়াজন করা িবব। এই কযাবম্পইবন সংর্লিষি এলাকার 

জনগনবক িাবদর প্রার্িসম্পবদর প্রবয়াজনীয় ফসবা ্রহিবনর জনয উদ্বিু করা িবব ।  

বিিিাবন অনযানয ফদবের নযায় বাংলাবদবের র্বর্ভন্ন এলাকায় জবুনাটিক (প্রার্ি ফর্বক িানবুষ এবং িানষু ফর্বক প্রার্িবি সংক্রর্িি ফরাগ) ফরাবগর 

প্রাদভূি াব ঘটবছ র্ািা িানব স্বাবস্িযর জনয িারাত্মক হৃির্ক র্িসাবব আর্বভূি ি িবি পাবর, এ সকল  ফরাবগর প্রর্িবরাি ও বযার্প্ত ফরাবি সার্ভি বলন্স 

কার্িক্রি অিযন্ত জররূী ফস্বোবসবীগন র্নয়র্িি সার্ভি বলন্স কার্িক্রি ও প্রার্ি জর্রপ কার্িক্রি পর্রচালনা করববন এবং র্রবপাটি  উপবজলা প্রার্িসম্পদ 

কিিকিি ার র্নকট ফপে করববন। 

প্রকবল্পর আওিায় প্রর্িটি ফসবাবকবন্দ্র প্রবয়াজনীয় র্ন্ত্রপার্ি, সরঞ্জাি এবং বীজ ও টিকা র্নর্দিি িাপিািায় সংরক্ষবনর   জনয ১টি ফরর্ফ্রজাবরটর র্াকবব 

র্াবি ফসবাকিীরা ফসবা কার্িক্রি পর্রচালনা করবি পাবরন। প্রবিযক ইউর্নয়ন পর্রষদ ফসবাবকবন্দ্রর জনয একটি কক্ষ বরাদ্দ করববন এবং ইউর্নয়ন 

ফচয়ারিযান স্থানীয় অর্ভভাবক র্িসাবব প্রকবল্পর িত্বাবিান করববন। এই প্রকবল্প উপবজলা পর্রষদ ও ইউর্নয়ন পর্রষদসিূি িাবদর বার্ষিক উন্নয়ন 

পর্রকল্পনায় রাখা ২% বরাদ্দ ফকান একটি র্নর্দিি খাবি বযয় করববন। 

ফসবাকিীগি প্রর্িিাবসর ৩০ িার্রবখর িবিয টিকা ও র্সবিবনর র্বক্রয়লব্ধ অর্ি সরকারী র্নর্দ্দিি খাবি জিাদাবনর র্নর্িবে উপবজলা প্রার্িসম্পদ 

কিিকিি ার র্নকট জিাপ্রদান করববন। 

ফসবাকিীগি প্রর্িিাবস র্নর্দিি ছক ও র্ববরবনর িািযবি অ্রহগর্ি/কার্িাবলী প্রর্িববদন তিরী করববন। প্রর্িববদবনর এক কর্প সংর্েস্নি সরকারী দপ্তবর 

ফপ্ররি ও প্রার্প্ত র্নর্িি করববন। িারা প্রর্িটি প্রর্িববদবনর কর্প িাবদর র্নজস্ব োইবল সংরক্ষন র্নর্িি করববন। 

প্রকবল্পর সম্ভাবযিাঃ ফর্বিিু দর্রদ্র জনগন প্রার্িসম্পদ পালন কবর র্াবকন ফস কারবন প্রবয়াজনীয় ফসবা িাবদর ফদারবগাড়ায় ফপৌছাবনা র্নর্িি করা িবল 

এ  ফর্বক িারা উপকৃি িববন। অনযর্দবক লালন-পালন ও পর্রচর্িার উৎকষিিা িাবদর অর্িকির লাভবান করবব। 

এ িরবনর একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জনয স্থানীয় কিৃিপবক্ষর র্দক ফর্বক সিবর্ার্গিা প্রবয়াজন। এই প্রকবল্পর ফক্ষবি িা অবনকটাই সরু্নর্িি 

ফকননা, স্থানীয় প্রার্িসম্পদ র্বভাগ, উপবজলা পর্রষদ কিৃি পক্ষ এিনর্ক ইউর্নয়ন পর্রষদ ফচয়ারিযানগিও প্রকবল্পর র্বষবয় আ্রহিী। প্রকল্পটির 

উপবর্ার্গিা সম্পবকি  ফজলা প্রোসনও অবর্িি রবয়বছন এবং স্বয়ং ফজলা প্রোসক িবিাদয় িার আ্রহবির কর্া বয্ কবরবছন। প্রস্তার্বি প্রকল্পটি সম্পবকি  

স্থানীয় একটি উন্নয়ন সংস্থা জীর্বকা িাবদর সিবর্ার্গিার আশ্বাস প্রদান কবরবছ এবং ইর্িিবিয িারা সরকারী কিৃি পবক্ষর সংবগ কাজ করবছন। 

প্রস্তার্বি প্রকল্পটিবি প্রবিযক ফসবাকিী র্নবজরাই র্নবজবদর আবয় চলববন এবং িাঁরা জািানি র্িসাবব এককার্লন ৫,০০০ টাকা  এবং আবয়র ২% 

ঘনুিায়িান িির্বল র্িসাবব প্রর্িিাবস জিা প্রদান করববন, র্া িারা প্রবয়াজনীয় ঔষি ও র্চর্কৎসা সাি্রহী সং্রহবি বযবিার করবি পারবব । এই 

িির্বল প্রর্ি িাবসই সংর্েস্নি সিন্বয়ক/দার্য়ত্বপ্রাপ্ত সরকারী কিিকিি া ির্নটর্রং  করবব। 

প্রকল্পটি  সারাবদবে বাস্তবায়ন ফর্াগয। প্রর্ের্ক্ষি ফস্বোবসবীর িািযবি কার্িক্রি পর্রচালনা, উপবজলা প্রার্িসম্পদ দপ্তবরর র্নর্বড় ির্নটর্রং এবং 

প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তর ও উপবজলা পর্রষদ এর পৃ্বপাষকিার িািযবি এটি সম্ভব। 
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উবদযাগটি বাস্তবায়বনর েবল প্রাপ্ত সরু্বিাসিূিঃ ্রহািাঞ্চবল পুরষুরা কাবজর জনয বার্ড়র বার্িবর 

র্াবক র্বিায়  নারী ও র্েেরুাই িূলিঃ প্রার্িবদর ফদখভাল কবর, কাবজই ফদারবগারায় 

ফসবাবকন্দ্র নারী, র্েে,ু প্রর্িবন্ধী ও সরু্বিাবর্ঞ্চিবদর জনয  ফসবা ্রহিবন র্ববেষ অবদান 

রাখবব এবং ফসবা্রহিবন সিয়, র্ভর্জট ও বযয় হ্রাস পাবব। ফসবাবকন্দ্র স্িাপবনর িািযবি প্রািী 

পালনকার্রবদর ফসবা ্রহিবন ফভাগার্ন্ত র্নরসন পূবিক  গবার্দপ্রার্ি ও িাঁস-িরুর্গ পালবন এবং 

খািার স্থাপবন িানষু ফক অনপু্রার্নি করা সি আত্মকিিসংস্িাবনর সবুর্াগ সরৃ্ি সম্ভব িবব ।এ 

কিিসূচীর সেল বাস্তবায়ন গবার্দপ্রার্ির জাি উন্নয়বন, সংক্রািক ফরাগ সি জবুনাটিক ফরাবগর 

প্রাদভুি াব র্নয়ন্ত্রবন ও প্রার্ির িিুৃযিার হ্রাবস সিায়ক িবব, িদপুর্র সার্ভি বলন্স কার্িক্রি 

বাস্তবায়ন ত্বরার্ন্বি করন, তজব সাবরর পাোপার্ে বাবয়াগযাস বযাবিার সম্প্রসারন এবং দিু, 

র্িি ও িাংস উৎপাদন বরৃ্ির িািযবি জনগবনর পুর্ি চার্িদা পূরি ও অর্িননর্িক উন্নয়বন 

র্ববেষ অবদান রাখবব, পর্রির্িবি ইিা ফদেবক সিিৃ করা সি র্ির্জটাল বাংলাবদে র্বর্নিিাবনর পর্বক করবব সপু্রসস্ত । 
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৩. উদ্ভাবনী উবদযাবগর নািঃ ইউর্নয়ন পর্িাবয় প্রার্ি স্বাস্থয ফসবা কার্িক্রি ফপৌবছ ফদয়া। 

বাস্তবায়ন কারীর নাি, পদর্ব, কিিস্থল ও ফোন নং:  

িা: এ,র্ব,এি, সাইেুজ্জািান 

উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া 

ফসানাগাজী, ফেনী 

ফিাবাইল নং:০১৮১৯-৮২৮৬৬২। 

email: a.b.m.saifuzzaman@gmail.com. 

প্রকল্পটির সংর্ক্ষপ্ত র্ববরি: দগুিি চরাঞ্চল ফবর্িি ফেনী ফজলািীন ফসানাগাজী উপবজলায় একটি িাি সরকারী প্রার্ি িাসপািাল। ফকান ফকান আঞ্চল ফর্বক 

প্রায় ২৬/২৭ র্ক:র্ি: দরূবত্ব অবর্স্থি। জনবল সংকট, উপকরবির অভাববর কারবি দরূবিী অঞ্চবলর জনগন কাংর্খি প্রার্ি স্বাস্থয ফসবা ফর্বক বর্ঞ্চি 

িবে।  

প্রকল্পটি ্রহিবির ফপ্রক্ষাপট: গিানগুর্িক কিিপর্রববে, জনববলর অভাব, অপর্িাপ্ত উপকরি র্নবয়ই প্রার্িস্বাস্থয ফসবাবক অর্িকির কার্িকরী উপাবয় 

জনগবনর ফদারবগাড়ায় ফপৌবছ ফদয়ার লক্ষয র্নবয় প্রকবল্পর কার্িক্রি েরু।ু ফেনী ফজলািীন ফসানাগাজী উপবজলার ৯নং নবাবপুর ইউর্নয়ন জনু/১৪ িবি 

কু্ষরাবরাগ টীকাদান কিিসচূীর িািযবি প্রকবল্পর কার্িক্রি েরু ুিয়।  

প্রকল্প পূবি র্বদযিান সিসযা: ফেনী ফজলািীন ফসানাগাজী উপবজলার জনগবনর কাংর্খি প্রার্িস্বাস্থয ফসবা ফর্বক বর্ঞ্চি িওয়া। 

প্রকবল্প গিৃীি সিািান:  প্রর্ের্ক্ষি ফস্বোবসবক নািিাি ফসবািূবলযর র্বর্নিবয় ইউর্নয়ন পর্রষবদর প্রার্িস্বাস্থয ফসবা প্রদান করববন। প্রবয়াজবন ফিাবাইল 

ফোবন,স্কাইপ/ভাইবার ইিযার্দর িািযবি ছর্ব ফপ্ররন অর্বা জটিল অবস্থায় সরাসর্র ফভবটর্রনার্রয়াবনর ফর্াগাবর্াবগর িািযবি র্ির্ন জনগনবক এ ফসবা 

প্রদান র্নর্িি করববন। 

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ ৯নং নবাবপরু ইউর্নয়ন পর্রষদ, ফসানাগাজী, ফেনী। 

 

 

প্রকবল্পর উপকার ফভাগীঃ  

১. উপকারবভাগী কারাঃ সংর্লিষি ইউর্নয়বনর গবার্দপে ুও িাঁসিরুর্গ পালনকারী কৃষকগন। 

২. সংখযাঃ ৩০০০ জন কৃষবকর ২৩০৫০ টি গর,ু ৯০০জন কৃষবকর ২৫২৬ টি কবিুর, ১২০৩ জন কৃষবকর ৫৭০০ টি িাঁস-িরুর্গবক র্চর্কৎসা 

ফসবাপ্রদান করা িয়। এছাড়া ৯৭০জন কৃষবকর ২৩৫০টি গর ুির্িষ ও ফভড়াবক টীকাপ্রদান সি অনযানয ফসবা প্রদান করা িবয়বছ। এছাড়াও ফিাবাইল 

ফোবন প্রায় ২০০০ এর অর্িক কৃষকবক র্বর্ভন্ন রকি পরািেি ফদয়া িয়। 

৩. নারী, র্েে,ু প্রর্িবন্ধী ও সরু্বিাবর্ঞ্চিবদর জনয  প্রকল্পসিৃ সরু্বিাঃ ৮২৬ জন নারী িাঁস িরুর্গ পালনকারী র্বর্ভন্ন িরবির র্চর্কৎসা ফসবা 

ফপবয়বছ। 

গিৃীি সিািাবনর েবল অর্জি ি েলােল:  
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প্রিযার্েি েলােল (টির্সর্ভর আবলাবক) অর্জি ি েলােল 

 পূববির অবস্থা বিিিান অবস্থা  

 

পূবি িবি ৪-৫ ঘো সিয় কি লাবগ। 

সিয় ৫-৭ ঘো 

2

1

-২ ঘো 

র্ািায়াি ৫-৭ বার ০-২ বার ৪-৭ বার র্ািায়াি কি লাবগ। 

খরচ ৮০০-১২০০/-টাকা ১০০-৩০০/-টাকা ৫০০-১০০০/-টাকা কি লাবগ। 

অনযানয প্রিযার্েি েলােল অর্জি ি েলােল 

১ জন ফবকার র্বুবকর কিিসংস্থান িবয়বছ। ১ জন ফবকার র্বুবকর কিিসংস্থান িবয়বছ। 

প্রকল্প বাস্তবায়বন প্রবয়াজনীয় সম্পদ সং্রহি/ অবর্ির উৎসয:  

বযর্্গি উবদযাবগ সংগিৃীি স্থানীয় ইউর্প ফচয়ারিযান এর সিায়িা কবরবছন। 

প্রকল্প বাস্তবায়বন অংেীজনবদর ভূর্িকা:  

অংেীজন ভূর্িকা 

ইউর্নয়ন পর্রষদ প্রচাবর সিায়িা, কক্ষ বরাদ্দ প্রদান 

উপবজলা পর্রষদ পরািেি ও উৎসাি প্রদান 

ফজলা প্রািী সম্পদ কিিকিি া সার্বিক প্রোসর্নক সির্িন। 

অর্িদপ্তর- প্রকল্প এলাকায় েনুযপদ পূরি এবং সংর্লিষি র্ি র্ি / র্ি এল ও িবিাদয়গনবক প্রকবল্প সার্বিক সিবর্াগীিার জনয প্রোসর্নক র্নবদিেনা 

প্রদান। 

িন্ত্রনালয়-অর্িদপ্তরবক প্রবয়াজনীয় আর্র্িক ও প্রোসর্নক সির্িন দান এবং এ সংক্রান্ত র্নবদিেনা প্রদান। 

এ টু আই-আই টি র্বষবয় অর্িকির প্রর্েক্ষি। 

িন্ত্রনালয় / অর্িদপ্তর / স্থানীয় সরকাবরর প্রর্ি্ান সিিুবক ইবনাবভেন প্রকবল্প লর্জর্স্টক সিায়িা প্রদাবন উদ্বিু করা। 

প্রকল্প বাস্তবায়বন কী িরবনর ঝুর্ক / চযাবলঞ্জ র্ছল ও কীভাবব িা সিািান করা িবয়বছ: 

ক্রর্িক নং অসরু্বিা / চযাবলঞ্জ কীভাবব িা সিািান করা িবয়বছ 

১ সংক্রািক ফরাগ বযর্ি টীকা দান কিিসূচী, বাবয়ার্সর্কউর্রটি  ফজারদার করি 

২ অপ প্রচার ফিাটিবভেন 

৩ অনযানয সিকিী কিৃিক ্রহিবন অনীিা কযাসবকর্িং 

৪ অবর্ির অভাব বযর্্গি উবদযাবগ সংগিৃীি 

ফটকসইকরি:(প্রকল্পটি দীঘি ফিয়াবদ ফটকসই িবি পাবর র্ক? কীভাবব ফসটা সম্ভব? এ র্বষবয় বাস্তবায়নকারীর সপুার্রে) 

 র্বভাগ কিৃিক কার্িক্রি অনবুিাদন 

 প্রার্র্িক র্চর্কৎসা উপকরি সরবরাি এর িািযবি প্রকল্পটি ফটকসই করা সম্ভব। 

 লর্জর্স্টক সিায়িা - ক)র্ফ্রজ, খ) িবিি র্প্রোর সি লযাপটপ, গ) কবপিাবরট সরু্বিা সি ২ টি এন্ড্রবয়ি ফিাবাইল(ইউ,এল,ও - ১ টি; 

র্ভ, এস- ১ টি), ঘ) িার্ির্ির্িয়া ইিযার্দ। 

 

প্রকল্পটি ফর্বক র্েক্ষিীয় র্বষয়:(প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবি র্গবয় বাস্তবায়নকারী কিিকিি া কী িরবনর অর্ভজ্ঞিা অজি ন কবরবছন? এ প্রকল্প ফর্বক 

অনযবদর কী িরবনর অর্ভজ্ঞিা িবি পাবর? ইিযার্দ) 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন করবি র্গবয় জনগবনর িবিয বযাপক সাড়া পাওয়া ফগবছ।  

 স্থানীয় প্রোসন, জনপ্রর্ির্নর্িসি সকবলর সার্বিক সিবর্াগীিা পাওয়া র্ায়।  
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 প্রকল্প বাস্তবায়বনর ফক্ষবি র্কছু আর্র্িক ও লর্জর্িক সিায়িার অভাব অনভুব করবি পাবরন।  

 র্বভাগীয় পৃ্বপাষকিার িািযবি প্রকল্পটি বযাপক ভাবব জনর্প্রয় করা সম্ভব। 

বিৃের িািায় বাস্তবায়ন ফর্াগযিা: (প্রকল্পটি র্ক সারাবদবে বাস্তবায়ন ফর্াগয? িবল, কীভাবব) 

িৎসয ও প্রার্িসম্পদ িন্ত্রনালয়/প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তর কিৃিক প্রজ্ঞাপন জারীর িািযবি সারাবদবে প্রকল্প র্বস্তাবরর িািযবি বাস্তবায়ন সম্ভব। প্রার্র্িক 

পর্িাবয় FIAC এ এবং পরবিীবি সিস্ত ইউর্নয়ন পর্রষবদ বাস্তবায়ন করা ফর্বি পাবর। 

িন্তবয: অদরু  ভর্বষযবি ইউর্নয়ন পর্িাবয় সরকারী প্রার্িসম্পদ ফকন্দ্র স্থাপন করা িবল কিিরি ফস্বোবসবীবদর ফসখাবন র্নবয়াগ প্রদান করা ফর্বি পাবর। 

প্রকল্পটির জািীয় / স্থানীয় স্বীকৃর্ি / পুরষ্কারঃ র্বগি ১৪-১৫ ফি ২০১৫ ইং ফেনী ফজলায় অনরু্্ি ২ র্দন বযার্প র্ির্জটাল ফিলায় ফজলার ফসরা 

ইবনাবভটর র্িসাবব র্নবিার্চি। 

প্রকল্প সংর্লিষি ছর্বঃ 

কযাসবকর্িং ওয়াকি সপ, ফজলা 
প্রার্িসম্পদ কিিকিি ার দপ্তর, ফেনী। 

 

 

 

 

কযাসবকর্িং ওয়াকি সপ, ফজলা 
প্রার্িসম্পদ কিিকিি ার দপ্তর, ফেনী। 

 

 

 

 

 

 

৪. উদ্ভাবনী উবদযাবগর নািঃ গবার্দ পে ুও িাসঁ-িরুর্গর জনয  উপবজলার দরুবিী ্রহাবি প্রার্িসম্পদ ফসবা কযাম্প। 

বাস্তবায়ন কারীর নাি, পদর্ব, কিিস্থল ও ফোন নং:র্চর্িি ফসবাঃ  
িাঃ ফিাঃ আব্দলু ির্জদ 
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উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া 
পত্নীিলা, নওগাঁ। 
ফিাবাইল নং:০১৭১২০২১৭২০ 

email: maz_id10@yahoo.com. 

ফসবার সিসযা সিসযার কারি 
সিসযার কারবি ফসবা ্রহর্িিা বা জনগবির 

ফভাগার্ন্ত  
উপবজলার দরূবিী ্রহাবি গবার্দ পে ুও 
িাঁস-িরুর্গর ফরাগ প্রর্িবরাি এবং 
িানসম্মি র্চর্কৎসা ফসবা না ফপৌঁছাবনা 

ফসবা ্রহর্িিাবদর দরূবত্বর কারবন উপবজলা 
সদবর এবস ফসবা না ফনওয়া 

সিয়,অর্ি বযয় ও বার বার দরূবিী 
উপবজলা প্রার্িসম্পদ দপ্তবর এবস ফসবা 
ফনওয়া 

 
সিসযা সম্পর্কি ি র্ববরৃ্ি 
গবার্দ পে ুও িাঁস-িরুর্গর ফরাবগর প্রবকাপ ও অনানয সিসযা র্াকা সবত্বয় সিয়,অর্ি বযয় কবর দরূবিী উপবজলা প্রার্িসম্পদ দপ্তবর  এবস ফসবা না 
ফনওয়া । 

 
প্রকল্পটির সংর্ক্ষপ্ত র্ববরি: নওগাঁ ফজলার পত্নীিলা  উপবজলার দরূবিী ্রহাবি ফর্খানকার জনগি অসসু্থ গবার্দ পে ুও িাঁস-িরুর্গ উপবজলা প্রার্িসম্পদ 
দপ্তবর আনবি পাবর না িাবদর ফদারবগাড়ায় ফসবা ফপৌঁবছ ফদওয়ার জনয সপ্তাবি ১ র্দন ইউ.এল.ও / র্ভ.এস এর ফনিৃবত্ব প্রার্িসম্পদ ফসবা কযাম্প 
পর্রচালনা করা। 
ইবনাবভেনঃ  
দরুবিী ্রহাবির িার্লকা কবর র্ভ.এে.এ , স্থানীয় প্রার্িসম্পদ সার্ভি স প্রভাইিার ও ইউর্প ফচয়ারিযানবদর  সিবর্ার্গিায় গবার্দ পে ুও িাঁস-িরুর্গর 
িার্লকবদর ফক ভযাকর্সন ও র্চর্কৎসা ফসবার িার্রখ ও সিয় ফিাবাইল এবং র্চঠির িািযবি জানাবনার পর ইউ.এল.ও/র্ভ.এস এর ফনিৃবত্ব র্সর্িউল 
ফিািাববক ফসবা কযাম্প পর্রচালনা করা । 
 
নিুন প্রাকটিস র্ক?  
সপ্তাবি ১ র্দন ইউ.এল.ও/ র্ভ.এস এর ফনিৃবত্ব দরূবিী ্রহাবি জনগবনর ফদারবগাড়ায় গবার্দ পে ুও িাঁস-িরুর্গর ফরাগ প্রর্িবরাি এবং র্চর্কৎসা ফসবায় 
প্রার্িসম্পদ ফসবা কযাম্প পর্রচালনা করা। 
 
প্রচর্লি ফসবা প্রদান পির্ি র্ক র্ছলঃ  
েিু ুিাি র্ভ.এে.এ ফদর িািযবি ফরাগ প্রর্িবরাবি ভযাকর্সন ও পরািেি প্রদান। 

 
নিুন প্রাকটিস চাল ুকরার জনয গিৃীি প্রিান প্রিান পদবক্ষপসিূিঃ  
ফজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি ার অনবুিাদন,উপকরন সং্রহি,টিি গঠন,িার্সক ফসবা কযাবম্পর অর্্রহি সূচী      প্রিয়ন,র্ভ.এে.এ,প্রার্িসম্পদ সার্ভি স 
ফপ্রাভাইিার ও ইউর্প ফচর্ারিযানবদর িািযবি প্রচারনা চালাবনা এবং টিি কিৃিক র্নর্দিি িার্রখ ও সিবয় ফসবা প্রদান। 

 
উবদযাগটি চাল ুিওয়ার েবল প্রাপ্ত সরু্বিাঃ দরূবিী ্রহাবির গবার্দ পে ুও িাঁস-িরুর্গর িার্লকগন িাবদর ফদারবগাড়ায় সিনীর্ সিয়,খরচ ও 
র্ািায়াবির িািযবি উন্নি িাবনর ফসবা পায়। 

            
প্রকল্পটি ্রহিবির ফপ্রক্ষাপট : ফসবা ্রহিীিাবদর চার্িদা ফিািাববক উপবজলার  দরূবিী ্রহাবি সিনীয় সিয়,অর্ি,ও র্ািায়াি এর িািযবি গবার্দপে ুও 
িাঁস-িরুর্গর ফরাগ প্রর্িবরাি ও র্চর্কৎসা প্রদান। 
প্রকল্প পূবি র্বদযিান সিসযা: ফসবা ্রহিীিাবদর গবার্দপে ু ও িাঁস- িরুর্গ দরূবিী উপবজলা প্রার্িসম্পদ দপ্তবর সিয়,অর্ি বযয় কবর র্চর্কৎসা ফসবা 
র্নবি না পারা। 
প্রকবল্প গিৃীি সিািান: সপ্তাবি ১ র্দন উপবজলা প্রার্িসম্পদ দপ্তবরর র্ভ.এস/ইউ.এল.ও এর ফনিৃবত্ব ্রহাি র্ভর্েক গবার্দ পে ুও িাঁস-িরুর্গর ফরাগ 
প্রর্িবরাি এবং র্চর্কৎসা ফসবায় প্রার্িসম্পদ ফসবা কযাম্প পর্রচালনা করা। 
প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ নওগাঁ ফজলার পত্নীিলা উপবজলার পালো,অনিত্মপুর,খরাইল,েযািপুর,িানাসী ও ফঘাষনগর ্রহাি। 
প্রকবল্পর উপকার ফভাগীঃ 
১. উপকারবভাগী কারাঃ সংর্লিষি ইউর্নয়বনর গবার্দপে ুও িাঁসিরুর্গ পালনকারী কৃষকগন। 

২. সংখযাঃ ৯১৫ জন কৃষবকর ১৬৯০ টি গর ুও ১৭০০ ছাগল, ৩৩০০ টি িাঁস-িরুর্গবক টীকাপ্রদান ও ৩০৬ টি গবার্দ পে ুএবং ২৩২৮ টি িাঁস-

িরুর্গবক র্বর্ভন্ন ফরাবগর র্চর্কৎসা ফসবাপ্রদান করা িয়।  

৩. নারী, র্েে,ু প্রর্িবন্ধী ও সরু্বিাবর্ঞ্চিবদর জনয  প্রকল্পসিৃ সরু্বিাঃ ২৩৫ জন নারী গবার্দপে ুও িাঁস-িরুর্গর র্বর্ভন্ন টিকা ও র্চর্কৎসা ফসবা 
ফপবয়বছ ।  
গিৃীি সিািাবনর েবল অর্জি ি েলােল:  

প্রিযার্েি েলােল (টির্সর্ভর আবলাবক) অর্জি ি েলােল 
সিয় ২ঘোর স্থবল ২০ র্ির্নবট কাজ সম্পন্ন 
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খরচ ২০০ টাকার স্থবল ০.১৫-১০ টাকা 
র্ািায়াি ৩ বাবরর পর্রববিি  প্রবয়াজবন ১বার 

 
অনযানয প্রিযার্েি েলােল অর্জি ি েলােল 
১০০ ৮০ 

 
প্রকল্প বাস্তবায়বন প্রবয়াজনীয় সম্পদ সং্রহি/ অবর্ির উৎসয: র্বভাগীয় ভ্রিি ভািা,র্বভাগীয় ঔষি,ফির্ির্সন ও র্ন্ত্রপািী 
প্রকল্প বাস্তবায়বন অংেীজনবদর ভূর্িকা:  

অংেীজন ভূর্িকা 
১। প্রার্িসম্পদ সার্ভি স ফপ্রাভাইির প্রচার ও সিবর্ার্গিা 
২। িসর্জবদর ইিাি প্রচার 
৩। ফিয়র,ইউর্প ফচয়ারিযান,ফিম্বর ও কাউর্ন্সলর প্রচার ও সিবর্ার্গিা 
  

প্রকল্প বাস্তবায়বন কী িরবনর ঝুর্ক / চযাবলঞ্জ র্ছল ও কীভাবব িা সিািান করা িবয়বছ: 
অসরু্বিা / চযাবলঞ্জ কীভাবব িা সিািান করা িবয়বছ 
১। জনবল ১। স্থানীয় প্রার্িসম্পদ সার্ভি স ফপ্রাভাইির এর সিবর্ার্গিা 
২। ফির্ির্সন ও টিকা বীজ সিয়িি পাওয়া 
 

২। ফজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি ার সার্বিক সিবর্ার্গিায় 

ফটকসইকরি: ( প্রকল্পটি দীঘি ফিয়াবদ ফটকসই িবি পাবর র্ক? কীভাবব ফসটা সম্ভব? এর্বষবয় বাস্তবায়নকারীর সপুার্রে) ঃঃ প্রার্িসম্পদ র্বভাবগর 
কিিকিি া ও িাঠসিকারীগি আন্তর্রক িবল প্রকল্পটি ফটকসি িবি পাবর। প্রবয়াজনীয় জনবল, ঔষি ও টিকাবীজ সরবরাি ফদওয়ার জনয সপুার্রে করর্্ 
 
প্রকল্পটি ফর্বক র্েক্ষিীয় র্বষয়: (প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবি র্গবয় বাস্তবায়নকারী কিিকিি া কী িরবনর অর্ভজ্ঞিা অজি ন কবরবছন? এ প্রকল্প ফর্নক 
অনযবদর কী িরবনর অর্ভজ্ঞিা িবি পাবর? ইিযার্দ) 
গবার্দপেরু ও িাঁস-িরুর্গর অবনক  ফরাবগর অনসুন্ধান ও র্নরািয় সম্ভব। 
গবার্দ পে ুও িাঁস-িরুর্গর  ফরাগ প্রর্িবরাবি   প্রবিযক উপবজলায় ইউ.এল.&ও /র্ভ.এস এর ফনিৃবত্ব সপ্তাবি ১র্দন প্রার্িসম্পদ ফসবা কযাম্প 
পর্রচালনার অর্ভজ্ঞিা  
 
বিৃের িািায় বাস্তবায়ন ফর্াগযিা: (প্রকল্পটি র্ক সারাবদবে বাস্তবায়ন ফর্াগয? িবল, কীভাবব) 
প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তর এর সিবর্াগীিায় প্রকল্পটি সারাবদবে বাসত্মবায়ন ফর্াগয। 
িন্তবয: প্রকল্পটি ফদবের সব উপবজলায়  সারা বছর চলবল অবেযই র্িি,দিু,িাংে উৎপাদন বরৃ্ি পাবব এবং ফদবের িানবুষর পরু্ির চার্িদা পূরন িবব। 
 

প্রকল্প সংর্লিষি ছর্বঃ 
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৫. উদ্ভাবনী উবদযাবগর নািঃ প্রার্িসম্পবদর ফটকসই উন্নয়ন এবং ির্য ফসবা 

বাস্তবায়ন কারীর নাি, পদর্ব, কিিস্থল ও ফোন নং: 

িাঃবিাঃিখুবলছুর রিিান 
ফভবটর্রনার্র সাজি ন  
ফজলা ফভবটর্রনার্র িাসপািাল 
গাজীপরু। 
১।স্থান: গাজীপুর ফজলার প্রার্িসম্পবদর সাবর্ সংর্লিষি সকল ফস্টক ফিাল্ডারবদর িাটাববজ তির্র করা এবং ফিাবাইল এস এি এস এর িািযবি উন্নি 
ফসবা িাৎক্ষর্নক ভাবব প্রদান করা। 
 
২। র্চর্িি ফসবা প্রার্প্তর ফক্ষবি র্বদযিান সিসযা ও সিসযার িলূকারি : 
 

র্বদযিান সিসযা সিসযার িলূকারি 
১. ফজলার্ভর্েক প্রার্িসম্পবদর সঠিক ফকান িাটাববজ না র্াকার 
কারবি সংর্লিষি সকল ফস্টক ফিাল্ডারবদর চার্িদা ফিািাববক দ্রুিিি 
সিবয় উন্নি ফসবা র্নর্িি করা সম্ভব িবেনা। 

১. প্রার্িসম্পবদর িবর্যর অপর্িাপ্তিা এবং একই িরবনর ফসবা র্বর্ভন্ন প্রর্ক্রয়ায় 
র্বর্ক্ষপ্তভাবব প্রদাবন অবযবস্থাপনার কারবন গবার্দপ্রার্ি ও িাস-িরুর্গ পালবন 
আ্রহিী জনগবনর ফসবা ্রহিবির অন্তরায়। 

২. গবার্দপ্রার্ি ও িাস-িরুর্গ পালবন আ্রহিী জনগি পূবি িারনা 
ছাড়াই খািার স্থাপন কবর েবল প্রার্িস্বাস্থযর্বর্ি ও জীবর্নরাপো 
সম্পবকি সঠিক জ্ঞান না র্াকায় িারা কাংর্খি েলােল লাভ 
করবি পাবরনা। 

২. গবার্দপ্রার্ি ও িাস-িরুর্গ পালবন আ্রহিী জনগি প্রার্িসম্পবদর ফসবা 
কার্িক্রি সম্পবকি জানবি বার বার অর্েবস আসবি িয় এবি সিয় এবং 
অবর্ির অপচয় িয়। 

৩. প্রার্িসম্পদ র্বভাবগর সাবর্ সংর্লিষি সকল ফস্টক ফিাল্ডারবদর 
ফিাবাইল ফনটওয়ার্কি ং না র্াকায় গ্রুপ িযাবসর্জং িািযবি ফসবা 
্রহিীিাবদরবক সল্পিি সিবয় উন্নি ফসবা প্রদান করা সম্ভব িবয় 
উবঠ না। 

৩. প্রার্িসম্পদ র্বভাগ, সংর্লিষি সকল ফস্টক ফিাল্ডারবদর ফিাবাইল নাম্বার 
সংরক্ষি না করায় গ্রুপ িযাবসর্জং িািযবি ফসবা ্রহিীিাবদরবক সল্পিি সিবয় 
উন্নি ফসবা প্রদান করা র্াবে না।  

 
৩। সিসযার ভু্বভাগীর প্রকৃর্ি: প্রার্িসম্পদ র্বভাবগর সাবর্ সংর্লিষি সকল ফস্টক ফিাল্ডার। 
 
৪। সিসযার পর্রর্ি: সিসযাটি সারাবদেবযপী র্বসৃ্তি। 
: উপকারবভাগীবদর েিকরা প্রায় ৮০% ভু্বভাগী। 
 
৫। সিসযটি সিািাবনর প্রর্ক্রয়া 
: প্রার্িসম্পবদর ফটকসই িাটাববজ তির্র এবং উন্নি ফসবা প্রদান। 
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৬। ক. সিািান প্রর্ক্রয়া  
আইর্িয়ার র্ববরি নিুন প্রবসস িযাপ 
গাজীপরু ফজলার 
প্রার্িসম্পবদর সাবর্ 
সংর্লিষি সকল ফস্টক 
ফিাল্ডারবদর িাটাববজ 
তির্র করা এবং 
ফিাবাইল এস এি 
এস এর িািযবি 
উন্নি ফসবা প্রদান 
র্নর্িি করা।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সিািান প্রর্ক্রয়া প্রবসসিযাপ এর িারাবার্িক র্ববরিঃ 
  

 আইর্িয়া পাইলটিং করার  জনয গাজীপুর ফজলার ৫ টি উপবজলার প্রার্িসম্পবদর সাবর্ সংর্লিষি সকল 
ফস্টক ফিাল্ডারবদর ৩০ টি ফোকাল পবয়বে িাবদর র্নজ র্নজ ির্যার্দ সং্রহি কবর িা সর্ন্বববর্েি করা 
িবব। 

 প্রার্িসম্পবদর সাবর্ সংর্লিষি সকল ফস্টক ফিাল্ডারবদর িাটাববজ তির্র করা িবব। 
 িাটাববজ তির্রর সিয় সকল ফস্টক ফিাল্ডারবদর বযর্্গি ির্য, ফটকর্নকযাল ির্য, উৎপাদন ির্য এবং 

অর্িননর্িক ির্য সং্রহি করা িবব। 
 সংর্লিষি সকল ফস্টক ফিাল্ডারবদর ফিাবাইল নাম্বার সং্রহি করা িবব।  
 প্রবিযক ফস্টক ফিাল্ডারবক আলাদা আলাদা গ্রুবপ র্বভ্ কবর গ্রুপ িযাবসর্জং িািযবি ফসবা ্রহিীিাবদরবক 

সল্পিি সিবয় উন্নি ফসবা প্রদান করা িবব। 

 ফিাবাইল  এস এি এস িািযবি সরাসর্র ফসবা্রহিীিার সাবর্ ফর্াগাবর্াগ করা িবব। 
 সকবলর জনয চার্িদা িার্েক সঠিক ির্য সরবরাি র্নর্িি করা িবব। 
 টিকা প্রদাবনর র্বষবয় র্নিিার্রি এলাকায় আগাি সিয়  ও িার্রখ জানাবনা িবব।   
 প্রবিযক ফস্টক ফিাল্ডারবক প্রার্িসম্পবদর সাবর্ সংর্লিষি সকল আইন সম্পবকি  সবচিন ও অবর্িি করা িবব। 
 দ্রুিিি সিবয় অর্িক ফলাকবক ফসবা প্রদাবনর আওিায় আনা র্াবব। 

এস এি এস এর নিূনাঃ 
ক. আপনার গবার্দপ্রার্ি  ও িাঁসিরুর্গবক সষুি খাবাবরর পাোপার্ে সঠিক সিবয় টিকা র্দন এবং র্নয়র্িি 
কৃর্িনােক ঔষি খাওয়ান। 
 
খ. আগািী ২০/১২/২০১৫ ইং িার্রখ গাজীপুবর রাজবাড়ী  িাবঠ  প্রার্িসম্পদ ফিলায় আপর্ন আির্ন্ত্রি। 
 
গ. আগািী ৩০/১২/২০১৫ ইং িার্রখ সকাল ৮:০০ ঘটিকায় গাজীপুর সদর উপবজলার র্িজি াপুর ইউ.র্প এর 
সািবন গবার্দপ্রার্ির টিকা প্রদান করা িবব। 
 
ঘ. আপনার খািারটি প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবর র্নবন্ধন করনু। 
 
ঙ. প্রার্িসম্পদ অর্িদপ্তবর র্বর্ভন্ন আইন কানন সস্পবকি র্নবজ জাননু এবং অনযবক সবচিন করনু। 
চ. আপনার গাভীটি গরি িওয়ার ১২ ফর্বক ১৮ ঘোর িবিয কৃর্িি প্রজনন করান। ইিযার্দ………….   
 

৬। খ.  আইর্িয়া পাইলটিং করার  জনয গাজীপুর ফজলার ৫ টি উপবজলার প্রার্িসম্পবদর সাবর্ সংর্লিষি সকল ফস্টক ফিাল্ডারবদর িাটাবববজর আওিায় 
আনা িবব। 
 
৭। প্রিযার্েি েলােল(TCV) 

 সিয় খরচ র্ািায়াি 

আইর্িয়া বাস্তবায়বনর আবগ ৩ ফর্বক ৫ র্দন ৫০০ ফর্বক ৬০০ টাকা ৫ ফর্বক ৭ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়বনর পবর ১ র্দন ৫০ ফর্বক ১০০ টাকা ১ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়বনর েবল ফসবা্রহর্িিার 
প্রিযার্েি ফবর্নর্েট 

২ ফর্বক ৪ র্দন সিয় 
কি লাগবব  

৪৫০ ফর্বক ৫০০ টাকা খরচ 
কবি র্াবব 

৪ ফর্বক ৬ বার ফসবা 
্রহিীিার র্ািায়াি কবি 
র্াবব। 

অনযানয সরু্বিাঃ  
প্রার্িসম্পবদর সাবর্ সংর্লিষি সকল ফস্টক ফিাল্ডারবদর িাটাববজ তির্র করার েবল ফিাবাইল ফনটওয়ার্কি ং এর িািযবি ফসবা ্রহিীিারা ঘবর ববসই 

প্রার্িসম্পদ র্বভাবগর র্বর্ভন্ন ির্য ফপবি পারবব এবং ফিাবাইল এস এি এস এর িািযবি ফসবা ্রহিীিাবক  উন্নি ফসবা প্রদান করা সম্ভব িবব। 
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৬.  উদ্ভাবনী উবদযাবগর নািঃ প্রার্নসম্পদ প্রর্রু্্ িস্তান্তর কার্িক্রি সিজীকরি 

বাস্তবায়ন কারীর নাি, পদর্ব, কিিস্থল ও ফোন নং: 

িাঃ এ এইচ এি োিাদাি ফিাবসন 

উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া 

উপবজলা প্রার্িসম্পদ দপ্তর 

ফেঞু্চগঞ্জ, র্সবলট। 

০১৭১৮-২১৫১৪৫ 

ahmsadat@gmail.com 

ফেঞু্চগঞ্জ উপবজলার ৩ টি ইউর্নয়ন (ফেঞু্চগঞ্জ, িাইজগাঁও, র্গলাছড়া)। 

র্চর্িি ফসবার র্বদযিান সিসযা ও সিসযার িূল কারিঃ 

র্বদযিান সিসযা সিসযার িূল কারি 

প্রর্রু্্সিূি িস্তান্তর প্রর্ক্রয়ার সিজলভযিার অভাব।  উন্নি প্রর্রু্্ র্বষয়ক প্রর্েক্ষবির স্বল্পিা। 

 প্রর্েক্ষবির পর্িাপ্ত উপকরবির অভাব। 

প্রর্েক্ষি পাওয়ার পরও প্রর্রু্্ সম্পবকি র্বর্ি জ্ঞান 

লাভ না করা 

 প্রচর্লি প্রর্েক্ষি পির্িবি স্বল্পসিবয় ফর্ ফকান প্রর্রু্্ সাির্্রহকভাবব ফবাঝাবনা 

সম্ভবপর িবয় উবঠ না।  

 ক্লাস ফলকচার র্ভর্েক প্রর্েক্ষি। 

 ফসবা ্রহিীিার পর্াপ্ত র্েক্ষার অভাব। 

mailto:ahmsadat@gmail.com
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 প্রযাকটিকযার্ল না ফদখাবনা। 

প্রর্েক্ষি পাওয়ার পর প্রর্রু্্টি সম্পবকি পরবিীবি 

ফকান িারিা লাভ করার সবুর্াগ না র্াকা 

 জনববলর অভাববর কারবি ফসবাপ্রদাবন দীঘিসূর্িিা েবল ফসবা্রহিীিার ফভাগার্ন্ত।  

 প্রর্রু্্ সংক্রান্ত ির্যার্দর (বই পুস্তক, র্লেবলট) সিজলভযিার অভাব।  

 সিয় ও দরূবত্বর কারবি ফসবা ্রহিীিার অনা্রহি। 

সিসযা সম্পর্কি ি র্ববরৃ্িঃ উন্নি প্রর্রু্্ সংক্রান্ত র্র্ার্র্ প্রর্েক্ষি বা এিদসংক্রান্ত ির্য না জানার েবল কৃষক/খািারী িাবদর প্রার্িসম্পদ িবি 

আোনরুপু উৎপাদন পাবেন না। 

সিসযাটির ভূ্বভাগীঃ কৃষক, খািারী, ফবকার র্বুক র্বুিী,  কু্ষদ্র ও িাঝারী উবদয্া র্ারা প্রার্িসম্পবদ র্বর্নবয়াগ করবি আ্রহিী। 

সিসযাটির পর্রর্িঃ প্রার্িসম্পবদর সর্িি সংর্লিষি জনসংখযার েিকরা ৬০ ভাগ। 

সিািানঃ প্রার্িসম্পদ উন্নয়ি প্রর্রু্্ বাস্তবায়ন প্রর্ক্রয়া ও ির্য র্ির্জটাল েরবিবট রপুান্তর কবর ইউর্ির্স পর্িাবয় সিবজ প্রার্প্ত ও প্রদেিি এর বযবস্থা 

করা। 

আইর্িয়ার র্ববরিঃ ই-লার্নিং/ফসলে লার্নিং এর জনয র্নবিার্চি র্কছু উন্নি প্রর্রু্্র বাস্তবায়ি প্রর্ক্রয়ার র্ভর্িও, বই, র্লেবলট র্ির্জটাল েরবিবট 

রপুান্তর কবর ইউর্ির্সবি ফপ্ররি ও প্রদেিি র্াবি কবর ফর্বকউ উ্ প্রর্রু্্গরু্ল সম্পবকি  িারিা লাভ করবি ও বাস্তবায়বি আ্রহিী িয়। এছাড়াও 

প্রার্িসম্পবদর র্বর্ভন্ন সাব ফসোর ফর্িন-র্েয়াক, ইউর্নয়ন ফসবা ফকবন্দ্র ফস্বোবসবী কিৃিক কৃষক/খািারীবক প্রর্রু্্ র্বষয়ক প্রর্েক্ষি ফদওয়া র্াবব।  

পরবিীবি উ্ আ্রহিী কৃষক/খািারীবদর ির্য সংরক্ষি কবর সি্রহ উপবজলার প্রার্িসম্পদ সংর্লিষিবদর একটি িাটাববজ তিরী করা র্াবব। এর েবল 

প্রার্িসম্পদ সম্প্রসারি কার্ক্রি সিজির ও েলপ্রস ুিবব।  

প্রার্িসম্পদ দপ্তবরর র্বর্ভন্ন প্রর্েক্ষবি এটি একটি অনযিি ‘প্রর্েক্ষি টুল’ র্িবসবব কাজ করবব। 

িাছাড়া র্বর্ভন্ন র্জও/এনর্জও সংস্থা (ফর্িন-একটি বার্ড় একটি খািার প্রকল্প, ব্রাক, র্বু উন্নয়ি, ির্িলা র্বষয়ক দপ্তর) র্ারা আত্মকিিসংস্থান/ঋবির 

জনয স্থানীয়বদর প্রার্িসম্পদ র্বষয়ক 

প্রর্েক্ষি প্রদান কবর র্াবকন 

এটি িাবদর প্রর্েক্ষি কার্ক্রিবক 

আরও েলপ্রস ু

করবব।৭.ক- প্রবসস িযাপঃ 

আর্ইিয়া পাইলট করার জনয 

র্নিিার্রি এলাকাঃ ফেঞু্চগঞ্জ উপবজলার 

৩ টি ইউর্নয়ন (ফেঞু্চগঞ্জ, 
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িাইজগাঁও, র্গলাছড়া)। 

 

 

 

 

 

 

 

প্রিযার্েি েলােলঃ সিয়  খরচ  র্ািায়াি 

আইর্িয়া বাস্তবায়বনর আবগ  ৩০ র্দন  ১৩০০/- ৫ বার  

আইর্িয়া বাস্তবায়বনর পবর  ২ র্দন  ৫০/- ২ বার  

আইর্িয়া বাস্তবায়বনর েবল ফসবা ্রহর্িিার  প্রিযার্েি  সরু্বিা  ২৮ র্দন  ১২৫০/- ৩বার  

 

বাস্তবায়নকারী টিিঃদলবনিা সদসয ১ সদসয ২ সদসয ৩ 

িাঃ এ এইচ এি োিাদাি ফিাবসন 

উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া 

ফেঞু্চগঞ্জ, র্সবলট। 

ফিাবাইলঃ ০১৭১৮-২১৫১৪৫ 

ফিাঃ সরুজু র্িয়া 

ইউর্ির্স উবদয্া 

১ নং ফেঞু্চগঞ্জ ইউর্প 

ফিাঃ ০১৬২৫-০৫২২৬০ 

র্বপলু 

ইউর্ির্স উবদয্া 

২ নং িাইজগাঁও ইউর্প 

ফিাঃ ০১৭৬৩-৯৩৭৯১৯ 

সাইেুল ইসলাি 

ইউর্ির্স উবদয্া 

৩ নং র্গলাছড়া ইউর্প 

ফিাঃ ০১৭৮২-৫০৮২৮২ 

 

বাংলাবদবের প্রায় প্রর্িটি কার্ক্ষি ইউর্ির্স’র (প্রায়-৫,০০০) িািযবি আইর্িয়াটি বযবহৃি িবি পাবর এবং ভালভাবব ির্নটর্রং করবল আইর্িয়াটি 
ফটকসই িবব। একবার কবেে তির্র করার পর িা র্বর্ভন্ন দপ্তর/এনর্জও/র্েক্ষা প্রর্ি্াবন ফপ্ররি কবর প্রার্িসম্পদ প্রর্রু্্ র্বষয়ক প্রর্েক্ষবি বযবহৃি 
িবি পাবর। 



26 

 

৭.  উদ্ভাবনী উবদযাবগর নািঃ কৄর্িি প্রজনন কার্িক্রি সিজীকরি 

বাস্তবায়ন কারীর নাি, পদর্ব, কিিস্থল ও ফোন নং:র্চর্িি ফসবাঃ  

িা: পলাে সরকার, উপবজলা প্রার্িসম্পদ কিিকিি া (ভার:), নলর্ছটি, ঝালকাঠি। 
 
ফিাবাইল: ০১৭৩১-৬৭৯৩৬৭, ফটর্লবোন: ০৪৯৫৩-৭৪১৭৬, ইবিইল: palash.vs@gmail.com 

১৯-২৩ এর্প্রল, ২০১৫ র্বভাগীয় কর্িেনাবরর কার্িালয়, বর্রোল কিৃিক আবয়ার্জি Workshop on Innovation in Public Service র্বষয়ক 

কিিোলায় অংে্রহিি কর্র । র্র্ারীর্ি আইর্িয়ার উপর প্রকল্প সাবর্িট করলাি । ২৩ এর্প্রল Workshop ফেষ িবলা । িবনর র্চন্তার উের ফপলাি 

না- সরকার্র ফসবার একটা বড় সিসযা িবে (আিার িবন িয়) গিানগুর্িক ফসবা প্রদান ফর্বক ফবর্ড়বয় না আসা ! এটা একটা র্বরাট চযাবলঞ্জ- 

(অবনক সিয় ঝুর্কঁও) র্র্দ আপর্ন ফসবা প্রদাবন গিানগুর্িক িারায় একটু Change আনবি চান িখন বািা ঁিবয় দাড়াঁয় িয়বিা আপনার উর্ধ্িিন 

ফকউ নয়বিা অি:স্তন অর্বা অনয ফকউ ! পরবর্িি বি আপনার ফসবা প্রদাবনর Change েুল ফোটার আবগই ঝবড় র্াবব এবং Service mate ফদর 

কাবছ িার্সর পাি-ও অবনবক িয় । র্াবিাক ইিযার্দ িবন িবন ভাবর্ছ – িয়বিা প্রকল্প কাজটুকু দাড়ঁ করাবি ফেষ পর্িন্ত পারববা র্ক-না ??? িবব 

িবর র্নবয়র্ছলাি- কাবরা আর্র্িক সিয়িা না ফপবলও ফসবা প্রদাবন এই কু্ষদ্র Change আনববা-ই !    

২৪ এর্প্রল, ২০১৫ েকু্রবার  

সন্ধযা ৭.৩০ র্ির্নট ফজলা প্রার্িসম্পদ অর্েস ফর্বক ফটর্লবোন । িবন ভয় িয়বিা অনয র্কছু-------! র্রর্সভ করলাি, র্র্ারীর্ি কুেল র্বর্নিবয়র 

পর সযার সরাসর্র জানবি চাইবলা- পলাে িুর্ি ফকান প্রকল্প সাবর্িট কবরবছা ? বললাি সযার, কৃর্িি প্রজনন ফসবা সির্জকরি প্রকল্প সাবর্িট 

কবরর্ছ ।িাঁবক িারনা র্দলাি- একট বড় ্রহাি Select কবর ঐ ্রহাবির সিস্ত গাভী পালনকারীর গাভীর সংখযা এবং ফিাবাইল নম্বর সং্রহি কবর ঐ 

্রহাবির সিস্ত গাভীবক কৃর্িি প্রজনন ফসবার আওিায় র্নবয় আনবল এবি ফর্িন নিুন জাবির সরৃ্ি িবব ফিির্ন দিু এবং িাংবের উৎপাদন বরৃ্ি পাবব 

বিুগবুন । আবার প্রর্েক্ষবির িািযবি ফসবা কর্িি সরৃ্ির েবল Service ফক door step এ ফপৌঁছাবনা র্াবব । আবার গাভী পালনকারীর ফিাবাইবল 

নানান ফিবসজ ফদয়া র্াবব এক র্ক্লবক । এবং গাভী পালনকারীর প্রর্িটি বাছুরবক েিু ুবাদলা ফরাবগর ভযাকর্সন ৪ বার প্রবয়াগ করবল Calf Mortality 

৮০ভাগ কিাবনা র্াবব । এবি ফসবা ্রহর্িিার সিয়, অর্ি অবনকাংবে কর্িবয় আনা র্াবব । ইিযার্দ, ইিযার্দ---------- । সযার খুবই িবনাবর্াগ 

র্দবয় েনুবলন । সযার সািারনি এি িবনাবর্াগ র্দবয় আিার কর্া ফকানর্দন েবুননর্ন । আর্ি অবাক না িিম্ভব বা র্কছুই বঝুবি পারলাি না। 

িবব ফেবষ সযারবক বললাি আপনার এি আ্রহি আিাবক এই কাবজ অনপু্রার্িি করবব । সযার বলবলা- ফিািার ফসবা কর্িি প্রর্েক্ষবি আর্ি র্বনা 

পার্রের্িবক ক্লাস র্নববা । র্াক, ফিঘ না চাইবিই বরৃ্ি! 

২৬ এর্প্রল, ২০১৫ রর্ববার 

mailto:palash.vs@gmail.com
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প্রর্ি রর্ববার সািারিি িযাে র্িটিং র্াবক । 

িযাে র্িটিং এ উপস্থাপন করলাি একটু ভবয় । 

কারি গিানগুর্িক ফসবা প্রদাবন Change আনাটা 

আিার কাবছ র্বোল বাঁিা িবন িয় । একজন 

র্েল্ড িযােবক বললাি পাওিা ্রহাবির সিস্ত 

গাভীর িার্লবকর ির্য লাগবব ।বলবলা সযার 

পাওিা ্রহাি ৩টি ওয়ািি  র্নবয়- আিার একার 

পবক্ষ ির্য সং্রহি করবি ৭র্দন লাগবব (ভাবলাি 

িাবিও সঠিক ির্য পাওয়া র্াবব না) । বললাি 

৩টি ওয়াবিি  ৬জন র্র্দ একবি কাজ কবর িবব িাি ১র্দবনই সিস্ত ির্য পাওয়া র্াবব । সবাই একবাবকয রার্জ – এবার ির্য সং্রহবির পালা ।  

ির্য সং্রহি েিি তিরী কবরর্ছ, কৃষবকর িাবঝ র্বিরবির জনয র্লেবলট প্রস্তুবির কাজ চলবছ, ্রহাবির ৫টি দেিনীয় স্থাবন বড় আকৃর্ির সাইনববাবিি র 

বযবস্থা করা িবে । উপবজলা র্নবিািী অর্েসারসি অনযানয গনযিািয র্বর্েিজবনর উপর্স্থর্িবি কুলকাঠী ইউর্নয়ন পর্রষদ র্িলয়নািবন কৃর্িি প্রজনন 

ফসবা সির্জকরি প্রকবল্পর েভু উবিািবনর প্রস্তুর্ি চলবছ । আর্ি আবাবরা বলর্ছ- ফকানরপু আর্র্িক সিয়িা না ফপবলও ফসবা সির্জকরবির এই 

Change আনববাই!!  

গবল্পর েরুটুা এখাবনই----- ।  

গল্প বাস্তবায়ন ------ 

গি ১৩ফি কুলকাঠী ইউর্নয়বনর পাওিা ্রহাবির সকল গাভী 

পালনকারীর প্রার্র্িক ির্য সং্রহি করা িবয়বছ । এটা অবেয িাঠ 

পর্িাবয় জর্ঢল কাজ (কারি িাঠ পর্িাবয়র র্রবপাটি  অবনক সিবয়-ই 

িাবঠ ববস িয় না!!) । 

পাওিা ্রহাবির ফিাট ১৭৩ জন গাভী পালনকারীর প্রার্র্িক ির্য 

সং্রহি করা িবয়বছ । এরপর এই ির্য প্রর্ক্রয়াকরবির কাজ িবলা ১ 

সপ্তাি িবর । ্রহাবির দইুটি দেিীয় স্থাবন র্বোল সাইনববািি  

টাংর্ঙবয় জনগিবক অবর্িি করা িবে ।  জনগবনর িাবঝ 

র্বিরবির জনয র্লেবলট র্বিরি করা িবয়বছ । এরপর কাজ উবিািবনর পালা । উপবজলা র্নবিািী অর্েসার, নলর্ছটি িবিাদয় িার্রখ র্নিিারি 

করবলন ৩১/০৫/২০১৫ । ফসই অনরু্ায়ী প্রস্তুর্ি চলবছ । র্কন্ত দইুর্দন আবগ জানা ফগল িাঁর বদলী । র্চন্তায় পবড় ফগলাি- উর্ন বলবলা প্রস্তুর্ি 

চার্লবয় র্ান উবিািন ওই িার্রবখই িবব । র্াক, র্র্ারীর্ি এই কাবজর েভু উবিািন করা িবয়বছ ৩১/০৫/২০১৫ িার্রবখ, কুলকাঠী ইউর্নয়ন 
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পর্রষদ র্িলনািয়বন । এবি উপর্স্থি র্ছবলন পাওিা ্রহাবির গাভী পালনকারীরা এবং প্রিান অর্ির্র্ র্ছবলন আব ু িাসনাি ফিািাম্মদ আবরেীন, 

উপবজলা র্নবিািী অর্েসার, নলর্ছটি, র্ববেষ অর্ির্র্ 

র্ছবলন কুলকাঠী ইউর্নয়ন পর্রষবদর ফচয়ারিযান এইচ, 

এি আখিারজু্জািান বাচু্চ । উপবজলা র্নবিািী অর্েসার 

িবিাদবয়র ফেষ কিির্দবস র্ছল এটা এবং জনগি সম্পৃ্  

কাজ র্ছল এটাই ফেষ এই উপবজলায় । সববচবয় িজার 

অনভূুর্ি র্ছল- ১৭৩ জবনর িবিয প্রায় ১৫০জন গাভী 

পালনকারীবক ফিাবাইল এসএিএস করা িবয়বছ । িখন 

িারা অবাক কারি এির্দন িানষু জানবিা- অবর্িি 

করি এসএিএস আবস আপনার র্েেবুক টিকার্দন, কৃর্িনােক খাওয়ান ইিযার্দ । র্কন্তু গাভীর জনয এসএিএস !!! এটা িাবদর র্চন্তারও বার্িবর 

র্ছল । (িয়বিা অবনকর সবন্দি র্াকবি পাবর ্রহাবির কৃষক এসএিএস পড়বি পাবর! র্ারা ্রহাবি র্াবকন না িাবদর জনয বলর্ছ এখন ্রহাবির প্রর্িটি 

ঘবরই এসএসর্স বা িার উপবরর ফের্িবি পাে করা ফছবলবিবয় আবছ। িাছাড়া বাংলায় এসএিএস পবড় অবনবকই আিার কাবছ ফোন কবরবছ) । 

উবিািনী অনু্ াবনর পর ৩১/০৫/২০১৫ িার্রবখ উপবজলা পর্রষদ িার্সক সিন্বয় সভায় র্বষয়টি উপস্থাপন করা িয় এবং সবাইবক অবর্িি করা 

িয় এই প্রকল্প উপবজলা প্রার্িসম্পদ দপ্তর, নলর্ছটির র্নজস্ব অর্িায়বন বাস্তবার্য়ি িবে । ইো আবছ প্রকবল্পর বযার্প্ত বাড়াবনা এবং কাজবক আবরা 

বযাপক ভাবব সিস্ত ইউর্নয়বন ির্া উপবজলা বযাপী সম্প্রসারবির । সবাই ফদায়া করববন । 

 

 

 

 

৮.  উদ্ভাবনী উবদযাবগর নািঃ  কর্িউর্নটি সার্ভি স প্রভাইিাবরর িািযবি (CSP) খািার্র ও প্রার্ন্তক  চার্ষবদর ফদারবগাড়াই প্রার্নসম্পদ ফসবা 
র্নিিকরি 
 
বাস্তবায়ন কারীর নাি, পদর্ব, কিিস্থল ও ফোন নং: 

িা: আব্দলু ফিাোবলব, উপবজলা প্রার্ি সম্পদ অর্েসার, সনুািগঞ্জ সদর, সনুািগঞ্জ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ সনুািগঞ্জ সদর 
 
প্রিযার্েি েলােল(TCV) 

 সিয় খরচ র্ািায়াি 

আইর্িয়া বাস্তবায়বনর আবগ ১ র্দন ২৩০ টাকা ১ র্দন (ফনৌকা, ফলগনুা) 
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আইর্িয়া বাস্তবায়বনর পবর ১ ঘণ্টা  ৩০ টাকা প্রবর্াজয নবি  

আইর্িয়া বাস্তবায়বনর েবল ফসবা্রহর্িিার প্রিযার্েি ফবর্নর্েট সরকার্র িূলয পর্রবোি কবর ফসবাটি পাবব  
 

 


