
 

সমবায় অধিদপ্তর কর্তকৃ বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন প্রকল্প 

1.  ১) প্রকল্পল্পর নাম 

 

২) মন্ত্রণালয়/ধবভাল্পের নাম 

৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

৪) বাস্তবায়ন কাল 

৫) প্রাক্কধলত ব্যয়  

৬) প্রকল্প এলাকা 

৭) প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য 

: “দুগ্ধ সমবায় সধমধতর কার্কৃ্রম ধবস্তৃতকরল্পণর মাধ্যল্পম বৃহত্তর ফধরদপুর, বধরশাল 

ও খুলনা জেলার দাধরদ্র হ্রাসকরণ ও আর্-ৃসামাধেক উন্নয়ন”। 

:  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ধবভাে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। 

:  সমবায় অধিদপ্তর। 

:  জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭। 

:  ৪২৪৭.২২ লক্ষ টাকায় (জিওজি)। 

: বৃহত্তর ফধরদপুর, বধরশাল ও খুলনা অঞ্চল্পলর ১১টি জেলার ১৭টি উপল্পেলা। 

: ক) গ্রামীণ মধহলা ও জবকার যুবকল্পদর েন্য লাভেনক আত্ম-কমসৃংস্থান সৃধি; 

  খ) দুগ্ধ উৎপাদন বৃধি; 

  ে) োভী/মধহষ এর োত উন্নয়ন কার্কৃ্রম সম্প্রসারণ; 

  ঘ) বাল্পয়াগ্যাস ও জেব সার উৎপাদন ও ব্যবহাল্পর উৎসাধহত করা; 

  ঙ) গ্রামীণ মধহলাল্পদর ক্ষমতায়ন। 

2.  ১) প্রকল্পল্পর নাম 

২) মন্ত্রণালয়/ধবভাল্পের নাম 

৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

৪) বাস্তবায়ন কাল 

৫) প্রাক্কধলত ব্যয়  

৬) প্রকল্প এলাকা 

 

৭) প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য 

: “জসালার প্যাল্পনল স্থাপনসহ সমবায় ভবল্পনর অসমাপ্ত অংল্পশর জভৌত ধনমাৃণ”। 

:  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ধবভাে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। 

:  সমবায় অধিদপ্তর। 

:  জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৭। 

:  ৩৭৯৬.৬১ লক্ষ টাকায় (জিওজি)। 

:  সমবায় ভবন (প্লট নং-এফ-১০-এ,এফ-১০-ধব,আোরোঁও ধসধভক জসক্টর, জশল্পর   

    বাংলা নের, ঢাকা, ১২০৭)। 

: ক) মূল স্থাপতয নকশা অনুর্ায়ী ধনমাৃণািীন সমবায় ভবল্পনর ১০ম তলা পর্নৃ্ত ধনমাৃণ 

কাে সমাপ্তকরণ;  

খ) মূল্যবান অধফস ভবল্পনর ক্ষয়-ক্ষধত জরািকল্পল্প অসমাপ্ত ধনমাৃণ কাে সমাপ্তকরণ; 

ে) ধবধভন্ন শাখা ও ধবভাল্পের স্থান সংকুলাল্পনর েন্য ৭৫১৯ বে ৃ ধমটার জলার 

জেস  ধনমাৃণ; 

ঘ) েরুরী মুহূল্পত ৃভবল্পন ধবদুযৎ ব্যাক-আপ জদয়ার েন্য ১৫ ধকল্পলাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 

একটি জসালার প্যাল্পনল স্থাপল্পনর লল্পক্ষয প্রল্পয়ােনীয় ওয়যাধরং কাে সম্পাদন;  

3.  ১) প্রকল্পল্পর নাম 

 

২) মন্ত্রণালয়/ধবভাল্পের নাম 

৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

৪) বাস্তবায়ন কাল 

৫) প্রাক্কধলত ব্যয়  

: “উন্নত োল্পতর োভী পালল্পনর মাধ্যল্পম সুধবিাবধঞ্চত মধহলাল্পদর েীবনর্াত্রার মান 

উন্নয়ন”। 

:  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ধবভাে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। 

:  সমবায় অধিদপ্তর। 

:  জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১। 

:  ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকায় (জিওজি)। 



সমবায় অধিদপ্তর কর্তকৃ বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন প্রকল্প 

৬) প্রকল্প এলাকা 

 

৭) প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য 

:  ঢাকা, ময়মনধসংহ, চট্টগ্রাম, খুলনা, বধরশাল, রােশাহী ও রংপুর ধবভাল্পের ২৫টি 

জেলার ৫০ টি উপল্পেলা। 

: ক) দুগ্ধ উৎপাদন ও বাোরোতকরল্পণর মাধ্যল্পম গ্রামীণ সুধবিাবধঞ্চত মধহলাল্পদর 

দাধরদ্রয হ্রাস ও েীবনমান উন্নয়ন। 

   খ) োভী/মধহষ এর োত উন্নয়ন কার্কৃ্রম সম্প্রসারণ; 

   ে) গ্রামীণ মধহলাল্পদর ক্ষমতায়ন। 

4.  ১) প্রকল্পল্পর নাম 

 

২) মন্ত্রণালয়/ধবভাল্পের নাম 

৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

৪) বাস্তবায়ন কাল 

৫) প্রাক্কধলত ব্যয়  

৬) প্রকল্প এলাকা 

৭) প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য 

: “কমসৃংস্থান সৃধি, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদল্পনর লল্পক্ষয েঙ্গাচড়া উপল্পেলায় জেইরী 

সমবাল্পয়র কার্কৃ্রম সম্প্রসারণ”। 

:  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ধবভাে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। 

:  সমবায় অধিদপ্তর। 

:  জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯। 

:  ২৩৮১.০০ লক্ষ টাকায় (জিওজি)। 

:  রংপুর জেলার েঙ্গাচড়া উপল্পেলা। 

: ক) লাভেনক আত্মকমসৃংস্থাল্পনর সুল্পর্াে সৃধি। 

  খ) দুগ্ধ উৎপাদন বৃধি। 

  ে) স্থানীয়ভাল্পব োভীর োত উন্নয়ন ও সম্পদ সৃধি। 

  ঘ) কমসৃংস্থান সৃেল্পনর মাধ্যল্পম দাধরদ্রয হ্রাসকরণ । 

5.  ১) প্রকল্পল্পর নাম 

 

২) োতীয় প্রকল্পল্পর নাম 

৩) মন্ত্রণালয়/ধবভাল্পের নাম 

৪) বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

৫) বাস্তবায়ন কাল 

৬) প্রাক্কধলত ব্যয়  

৭) প্রকল্প এলাকা 

 

৮) প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য 

 :“সমবাল্পয়র মাধ্যল্পম ক্ষুদ্র নৃ-তাধিক েনল্পোষ্ঠীর েীবনর্াত্রার মান 

উন্নয়ন”। 

: একটি বাধড় একটি খামার প্রকল্প 

:  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ধবভাে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। 

:  সমবায় অধিদপ্তর। 

:  জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০। 

:  ৩৯৮৩.০৮ লক্ষ টাকায় (জিওজি)। 

:  ঢাকা, ময়মনধসংহ, চট্টগ্রাম, বধরশাল, ধসল্পলট, রােশাহী ও রংপুর ধবভাল্পের ১৫টি 

জেলার ২৯ টি উপল্পেলা। 

: ক) ক্ষুদ্র নৃ-তাধিক েনল্পোষ্ঠীর মানুষল্পদর সামাধেক অধিকার এবং দাধয়ত্ব সম্পল্পকৃ 

সল্পচতন করা।  

  খ) ক্ষুদ্র নৃ-তাধিক েনল্পোষ্ঠীভুক্ত কমকৃ্ষম সদস্যল্পদর  আস্থা ও সক্ষমতা বৃধির 

মাধ্যল্পম লাভেনক কমসৃংস্থাল্পনর সুল্পর্াে জতরী করা। 

ে) এ েনল্পোষ্ঠীর েীবনর্াত্রার মান উন্নয়ল্পন স্থানীয় পর্াৃল্পয় মাছ, মাংস, সবধেসহ 

অন্যান্য কৃধষ পল্পের উৎপাদন বৃধি। 

ঘ) অর্নৃনধতক ও সামাধেক অক্ষমতা/দুবলৃতা (Vulnerability)  হ্রাসকরণ। 

 


