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দুগ্ধ ও ম াংস উৎপ দনের ম ধ্যনম কম মসাংস্থ ে সৃষ্টির লনযে গাংগ চড়  উপনেল য় ডেইরী সমব নয়র ক র্ মক্রম সম্প্রস রণ শীর্ মক প্রকল্প 

“দুগ্ধ ও ম াংস উৎপ দনের ম ধ্যনম কম মসাংস্থ ে সৃষ্টির লনযে গাংগ চড়  উপনেল য় ডেইরী সমব নয়র ক র্ মক্রম সম্প্রস রণ” শীর্ মক প্রকল্পটি 

২৩৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যনয় জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ ডময় নদ ব স্তব ষ্টয়ত হনে। এ প্রকনল্পর আওত য় ৩৮টি সমবায় সমমমের ২৮৮০ জন 

সুমবধাত াগী মনব বাচন কর  হনয়নে। ১৬০ জন সুমবধাত াগী মনব বাচন প্রমিয়াধীন আতে । মনব বামচে ২৫২০ জন সুমবধা ভ াগীতক (১) সমব য় সষ্টমষ্টত ও 

প্রকল্প সম্পনকম পষ্টরষ্টচষ্টত, (২) গরু প লনের গুরুত্ব ও গরুর ে ত পষ্টরষ্টচষ্টত (৩)  গরুর ডর গ ব ল ই সম্পনকম ধ রণ  (৪) গরুর খ দ্য ব্যবস্থ পে  সম্পনকম 

প্রষ্টশযণ এবাং (৫) ভ ষ্টম ম কনম্প স্ট ও জেবস র উৎপ দনের েন্য প্রষ্টশযণ প্রদ ে কর  হয়। এে ড়  ও সষ্টমষ্টতর ব্যবস্থ পে  কষ্টমটির ১৫০ েে 

সদস্যনক সষ্টমষ্টত ব্যবস্থ পে  সম্পষ্টকমত প্রষ্টশযণ প্রদ ে কর  হয়। মনব বামচে সুমবধা ভ াগীগতের মতে প্রমিক্ষে প্রাপ্ত ২৭৯৫ জন ভক ২টি কতর উন্নে 

জাতের ষাঁড়/১ টি বকনা িতয়র জন্য  ৭০,০০০/- টাকা কতর ঋে সহায়ো মহতসতব ভমাট ১৯,৫৬,৫০,০০০/- টাকা একাউন্ট ভেয়ী ভচক এর মােতম 

মবেরে করা হতয়তে । এ প্রকতের প্র াতব মেস্তা মবতধৌে গংগাচড়া উেতজলার সুফলত াগী জনতগাষ্ঠীর ব্যােক আত্নকম বসংস্থান সৃমি হতয়তে, দুগ্ধ ও 

মাংস উৎোদন বৃমি ভেতয়তে এবং প্রকে এলাকায় অর্ বননমেক উন্নয়ন সামধে হতে ।  

 

 

 

গংগাচড়া উেতজলায় প্রকতের সুমবধাত াগীগতের হাতে গা ী িয় ঋতের ভচক তুতল মদতেন েল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মব াতগর সম্মামনে সমচব জনাব ভমা. ভরজাউল আহসান, প্রকে 

েমরচালক,জনাব ভমাহাম্মদ আবুল বািার এবং গংগাচড়া উেতজলা েমরষতদর সম্মামনে ভচয়ারম্যান জনাব আলহাজ্জ রুহুল আমমন। 

 

 

 

 

 

গংগাচড়া উেতজলায় প্রকতের সুমবধাত াগীগতের সমহে মেমবমনময় স ায় অংিগ্রহে ও সুমবধাত াগীগতের বাড়ী েমরদি বে কতরতেন েল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মব াতগর সম্মামনে 

সমচব জনাব ভমা: ভরজাউল আহসান মতহাদয় । 
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উন্নে জাতের গা ী োলতনর মােতম সুমবধাবমিে মমহলাতদর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প 

 

“উন্নে জাতের গা ী োলতনর মােতম সুমবধাবমিে মমহলাতদর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন” শীর্ মক প্রকল্পটি  ১৫১৫৭.০৩  লক্ষ টাকা ব্যনয় জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, 

২০২১ ডময় নদ ব স্তব ষ্টয়ত হনে। এ প্রকনল্পর আওত য় ২৫টি ভজলার ৫০টি উেতজলায় ২০০ েে কনর ভমাট ১০,০০০ জন সুমবধাত াগী মনব বাচন কর  হনয়নে। এরই 

ধ র ব ষ্টহকত য় গত 2019-20 A_© eQ‡ii myweav‡fvMx wbev©P‡bi jÿ¨gvÎv Abyhvqx 2500 Rb myweav‡fvMxMY‡K wbev©Pb Kiv n‡q‡Q| মনব বামচে 

সুমবধাত াগীগেতক গা ী োলন ও সমবায় ব্যবস্থােনা মবষতয় প্রমিক্ষে প্রদান করা হতয়তে। প্রমিক্ষে প্রাপ্ত ২৫০০ জন সুমবধাত াগীগেতক ২টি কতর উন্নে জাতের 

বকনা িতয়র জন্য  ১,০০,০০০/- টাকা গা ী ঋে এবং িয়কৃে বকনার খাদ্য ও আনুষংমগক ব্যয় মনব বাতহর জন্য ২০,০০০/- টাকা কতর কায বকরী মূলধন ঋে 

মহতসতব ভমাট ১,২০,০০০/- টাকার GKvD›U †cqx †PK weZiY Kiv n‡q‡Q। cÖK‡íi gva¨‡g cÖwkwÿZ GjGdGAvB (K…wÎg cÖRbbKvix) Gi gva¨‡g 

cÖK‡íi AvIZvq µqK…Z eKbv/Mvfxi K„wÎg cÖRbb I wUKv cÖ̀ v‡bi e¨e ’̄v Kiv n‡”Q| G cÖK‡íi cÖfv‡e `wi ª̀ gwnjv‡`i Avq e„w× cv‡”Q, ÿgZvqb 

n‡”Q Ges ỳ» NvUwZi †`‡k ỳ‡ai Drcv`b e„w× cv‡”Q| 

 

 

            

েীরগঞ্জ উেতজলায় প্রকতের সুমবত াগীগতের হাতে গা ী িয় ঋতের ভচক তুতল মদতেন েল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মব াতগর সমচব জনাব ভমা: ভরজাউল আহসান। 

 

 

 

 

          

মত্রিাল উেতজলায় প্রকতের সুমবত াগীগতের সমহে মেমবমনময় স া অিগ্রহে কতরতেন েল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মব াতগর সমচব জনাব ভমা: ভরজাউল আহসান। 

 

 

 

 


