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২০১৯-২০ অর্ থ বছরেে বার্ষ থক প্রর্িরবদন 

আমাে বার্ি আমাে খামাে প্রকল্প (৩য় সংর ার্িি ) 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাগ 

 

প্রকরল্পে নাম   : আমাে বার্ি আমাে খামাে প্রকল্প 

প্রকরল্পে মময়াদকাল   : জুলাই, ২০২০ হরি জুন, ২০২১ পর্ থন্ত 

প্রকরল্পে মমাট ব্যয় ও অরর্ থে সংস্থান  : 801027.05 লক্ষ টাকা সম্পূর্ থ বাংলারদ  সেকারেে অর্ থায়ন। 

প্রকল্প এলাকা      : মদর ে 64 মেলাে 490 টি উপরেলা 4550 টি ইউর্নয়রনে সকল ওয়ারড থে সকল এলাকা। 

 

প্রকরল্পে রুপকল্প : 

বহুমুর্খ কৃর্ষে উৎপাদরনে মাধ্যরম েীর্বকায়ন  সুর্নর্িি করে সুর্বিাবর্িি দর্েদ্র েনরগাষ্ঠীে দার্েদ্রযর্বরমাচন ও মটকসই উন্নয়ন । 

 

প্রকরল্পে অর্ভলক্ষয: 

সুর্বিাবর্িি েনরগাষ্ঠীরক সাংগঠর্নক কাঠারমাে  আওিায় এরন র্বর্নরয়াগরর্াগ্য র্নেস্ব িহর্বল গঠন করে র্দরয় আত্মকম থসংস্থান 

র্নর্িিকের্, আধুর্নক িথ্য-প্রযুর্ি মসবাে আওিায় র্নরয় আসা এবং প্রার্ন্তক পর্ থারয় স্থানীয় প্রাকৃর্িক ও মানবসম্পরদে সরব থাত্তম 

ব্যবহাে র্নর্িি করে উপকােরভাগী সদস্যরদে ভারগ্যান্নয়রন উরল্লখরর্াগ্য অবদান মেরখ ২০২১ সারলে মরধ্য বাংলারদ রক ক্ষুিা ও 

দার্েদ্রমুি মধ্যম আরয়ে মদর  উন্নীিকেরর্ উরল্লখরর্াগ্য অবদান োখা। 

 

প্রকরল্পে মকৌ লগি উরেশ্যসমূহ:  

১. পল্লী অিরলে সুর্বিাবর্িি েনরগাষ্ঠীে আর্ থসামার্েক উন্নয়রনে মধ্য র্দরয় সামার্েক মর্ থাদা সুসংহিকের্; 

২. উন্নয়রন নােীে অং ীদার্েত্ব, নােীে ক্ষমিায়ন র্নর্িিকের্ ও মেন্ডােববষম্য দূেীকের্; 

৩. দর্েদ্র মানুরষে অং ীদার্েরত্ব োষ্ট্রীয় সহায়িায় দর্েদ্র েনরগাষ্ঠীে েন্য স্থায়ী িহর্বল গঠনপূব থক িা আয়বি থক কম থকারন্ড 

র্বর্নরয়ারগে মাধ্যরম স্থায়ী আয় সৃেন; 

৪. র্বষয়র্ভর্ত্তক দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্ ক্ষরর্ে মাধ্যরম সর্মর্ি প্রর্ি ন্যযনিম ৫ েন সদস্যরক পোম থক এবং প্রযুর্ি সহায়িাকােী 

র্হরসরব গরি মিালা; 

৫. দক্ষ মানবসস্পদ উন্নয়রনে মাধ্যরম বহুমুর্খ কম থসংস্থারনে সুরর্াগ সৃর্ি; 

৬. গ্রাম উন্নয়ন সর্মর্িরক সাংগঠর্নকভারব  র্ি ালীকেরর্ে মাধ্যরম সার্ব থক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও গর্ি ীল কো; 

৭. গ্রাম উন্নয়ন সর্মর্িগুরলারক স্থানীয় সকল কম থকারন্ডে মকন্দ্রর্বন্দুরি পর্ের্ি কো; 

৮. আধুর্নক িথ্য-প্রযুর্িে সহায়িায় আর্র্ থক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছিা ও েবাবর্দর্হিা র্নর্িিকের্; 

৯. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সুর্বিারভাগীরদে র্নরয় চলমান কার্ থক্ররমে সব থস্তরে িথ্য-প্রযুর্িে মসবা র্নর্িিকের্। 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন মকৌ ল: 

আমাে বার্ি আমাে খামাে প্রকরল্পে সুর্নর্দ থি লক্ষযসমূহ বাস্তবায়রনে র্নর্মত্ত বহুমার্িক ব্যর্িক্রমিমী মকৌ ল অনুসের্ কো হরয়রছ। 

প্রকরল্পে মূল দ থন হল েীর্বকায়রনে সুরর্াগ সৃর্ি ও িাে স্থার্য়ত্ব র্নর্িিকেরর্ে মাধ্যরম দার্েদ্রয র্বরমাচন। এ লক্ষয অেথরন র্বর ষ 

র্কছু কম থরকৌ লরক গুরুত্ব প্রদান কো হরয়রছ, িা হরলা: 

 

১। গ্রাম র্নব থাচন: 

প্রার্র্মক পর্ থারয় গ্রাম র্নব থাচরনে মাপকঠি র্ছল: 

১. দার্েদ্র ও পিাৎপদিা; 
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২. র্ ক্ষাে অপ্রতুলিা; 

৩. র্নয়র্মি কারেে অভাব/অর্নর্িি েীর্বকা; 

৪. েলাবদ্ধিা বা অন্য মকান প্রাকৃর্িক কােরর্ র্বপর্ থস্ত গ্রাম; 

৫.অিলর্ভর্ত্তরি অনগ্রসেিাে মকান র্বর ষ কাের্ বা ববর্ িয; 

িরব ৩য় সংর ািনীরি মদর ে সকল গ্রামরক প্রকল্পভুি কো হরয়রছ। বিথমারন পল্লী এলাকায় মর্খারনই দর্েদ্র মানুষ আরছ মসখারনই 

সর্মর্ি গঠন করে দর্েদ্র মানুষরক প্রকরল্পে আওিায় আনা হরচ্ছ। 

 

২। প্রকরল্পে উপকােরভাগী র্নব থাচরনে মানদন্ড: 
 

আমাে বার্ি আমাে খামাে প্রকরল্পে উপকােরভাগী র্নব থাচরন/ নািকেরর্ একটি মানদন্ড অনুসেন কো হরয় র্ারক, িা হরলা: 

 দর্েদ্র পর্েবাে (মর্হলা পর্েবাে প্রিান: ০-০.৫০ একে ের্মে মার্লক)  অগ্রার্িকাে-১ 

 দর্েদ্র পর্েবাে (অন্যর্ধ্থ ০.৩০ একে ের্মে মার্লক)                         অগ্রার্িকাে-২ 

 দর্েদ্র পর্েবাে (সরব থাচ্চ ০.৫০একে ের্মে মার্লক)                         অগ্রার্িকাে-৩ 

 চে ও পাহািািরল দর্েদ্র পর্েবাে (সরব থাচ্চ ১.০০ একে) ের্মে মার্লক  অগ্রার্িকাে-৪ 

 

উর্ল্লর্খি সকল মক্ষরি  হীদ পর্েবাে, মুর্িরর্াদ্ধা পর্েবাে, দর্েদ্র মুর্িরর্াদ্ধাে  মপাষ্য পর্েবােরক অগ্রার্িকাে মদয়াে র্বিান েরয়রছ । 

মকানক্ররমই র্ারি গ্রারমে সচ্ছল, চাকুর্েেীবী, ব্যবসায়ী বা িারদে মপাষ্য উপকােরভাগী র্নব থার্চি হওয়াে সুরর্াগ না পায়  মস র্বষরয় 

সিকথ দৃর্ি োখা হয় । মানদন্ড অনুর্ায়ী অগ্রার্িকাে র্ভর্ত্তরি ৬০ েন উপকােরভাগী র্নব থাচন কো হয়। র্াে মরধ্য েরয়রছ ৪০ েন 

মর্হলা এবং ২০ েন পুরুষ সদস্য । িরব মভৌগর্লক র্বর ষ অিল, র্বর ষ সম্প্রদায়, নৃরগাষ্ঠী ইিযার্দ মভরদ সব থর্নম্ন ৩০ েন সদস্য 

র্নরয়ও গ্রাম সর্মর্ি গঠন কো হয় । িরব নােী পুরুষ অনুপাি ঠিক োখা হয়।  

 

৩। উপকােরভাগী র্নব থাচন প্রর্ক্রয়া: 

উপরেলা পর্ থারয়ে একেন কম থকিথাে মনতৃরত্ব গঠিি কর্মটি উপকােরভাগী র্নব থাচন কোে েন্য গ্রারম প্রকাশ্য স্থারন সভা করে উপর্স্থি 

সকরলে মিামি র্নরয় উপকােরভাগী র্নব থাচন করে র্ারকন । প্রর্ি পর্েবাে হরি একেন ব্যর্ি সর্মর্িে সদস্য হওয়াে সুরর্াগ পান। 

সদস্যরদে মরধ্য নােী-পুরুরষে অনুপাি হরি হরব ২:১। 

 

৪। গ্রাম সংগঠন সৃর্ি: 

গ্রারম প্রকাশ্য সভায় র্নব থার্চি উপকােরভাগীরদে র্নরয় গ্রামর্ভর্ত্তক একটি অর্বা দর্েদ্র মানুরষে সংখ্যা মব ী হরল একার্িক গ্রাম 

উন্নয়ন সর্মর্ি গঠন কো হয়। প্রর্ি গ্রাম সর্মর্িরি ১১ সদস্য র্বর্ ি একটি করে কার্ থকােী কর্মটি গঠন কো হয়। র্াে মরধ্য ১ েন 

সভাপর্ি ও ১ েন ম্যারনোে র্নব থাচন কো হয় । গ্রাম সর্মর্িে সদস্যরদে মরধ্য সামার্েক মূল্যরবাি, পােস্পার্েক আস্থা, র্বশ্বাস, 

সহরর্ার্গিা, অবাি র্মর্র্িয়া অর্ থাৎ সামার্েক পু ুঁর্েরক (Social Capital) আরো মবর্  সুসংহি কোে লরক্ষই এ সংগঠরনে 

সৃর্ি। 

 

৫। উপকােরভাগীরদে িথ্য সংগ্রহ ও অনলাইন ডাটা এর্ি: 

সদস্য র্নব থাচন প্রর্ক্রয়া ম ষ হরল প্রকরল্পে কমীগর্ উপকােরভাগী সদস্যরদে ব্যর্িগি ও পার্েবার্েক িথ্যার্দ সংগ্রহ করেন। এ িরথ্যে 

মরধ্য িারদে মপ া, েীর্বকা, আয়, সম্পদ, পর্েবারেে সদস্যরদে েীর্বকা ইিযার্দ সংক্রান্ত িথ্য র্ারক। প্রর্ি গ্রাম সর্মর্িে সদস্যরদে 

িথ্য প্রকরল্পে অনলাইন ডাটারবরে এর্ি র্দরয় অনলাইরন সর্মর্ি বিেীে কােটি করেন প্রকরল্পে কমীগর্। প্রকরল্পে অনলাইন 

ডাটারবে সফটওয়ােটি ৩টি মবসেকার্ে ব্যাংরকে ব্যাংর্কং সফটওয়ারেে  সারর্ ইন্টােরফর্সং র্াকাে কােরর্ প্রকরল্পে ডাটারবে 

সফটওয়ারে সর্মর্ি বিেী সম্পন্ন হওয়াে সারর্ সারর্ ব্যাংক সাইরড স্বয়ংর্ক্রয়ভারব সর্মর্িে নারম একটি অনলাইন ব্যাংক র্হসাব 

বিেী হয়। 

অনলাইন সফটওয়ারে এর্িকৃি সকল উপকােরভাগীে িথ্য বিথমারন অনলাইন সফটওয়ারে সংেক্ষর্ কো হরচ্ছ এবং িা মর্ মকান 

ব্যর্ি অনলাইরন মদখরি পারেন। 
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৬ । পু ুঁর্ে গঠনঃ  

অনলাইরন সর্মর্ি গঠন এবং ব্যাংক র্হসাব বিেী সম্পাদন হরল অং ীদার্েত্ব মূলক পু ুঁর্েগঠন প্রর্ক্রয়া শুরু হয় । এে ৩টি িাপ 

েরয়রছঃ 

ক) সদস্যরদে র্নেস্ব সিয়ঃ 

প্রকরল্পে সদস্যগর্ সপ্তারহ ৫০ টাকা মারস ২০০ টাকা হারে সিয় করেন । প্রর্ি সদস্যরক একটি পা বই প্রদান কো হয় । প্রকরল্পে 

মাঠ সহকােী ের্ দ র্দরয় সদরস্যে র্নকট হরি অর্ থ সংগ্রহ করেন । অর্ থ সংগ্রহ ও িা সদরস্যে পা  বর্হরি মলখাে কারে সর্মর্িে 

ম্যারনোে মাঠ সহকােীরক সহায়িা করে র্ারকন । মাঠ সহকােী সদস্যরদে র্নকট হরি সংগৃহীি অর্ থ উপরেলায় প্রকল্প কার্ থালরয় 

কর্ম্পউটাে অপারেটে কাম র্হসাব সহকােীে র্নকট েমা র্দরয় একটি ের্ দ গ্রহর্ করেন । কর্ম্পউটাে অপারেটে কাম র্হসাব 

সহকােী গৃহীি সিরয়ে অর্ থ অনলাইরন সর্মর্িে র্হসারব েমা প্রদান করেন । ব্যাংক র্হসাবটি সর্মর্িে নারম হরলও ঐ র্হসারব সকল 

সদরস্যে পৃর্ক র্হসাব োখাে েন্য মলোে সংের্ক্ষি হয় । ফরল মকান সদস্য করব কি টাকা েমা কেরলন িা পৃর্কভারব মদখা র্ায় 

। সদস্যরদে সিয় েমা এক নাগারি ২৪ মাস পর্ থন্ত গ্রহর্ কো হয় । ৬০ েন সদস্য ২৪ মাস ২০০ টাকা করে সিয় কেরল ২ বছরে 

২.৮৮ লক্ষ টাকা সিয় েমা হয় । 

 

খ) উৎসাহ সিয় বা মবানাসঃ 

সদস্যরদে সিরয়ে র্বপেীরি প্রকল্প হরি সমপর্েমার্ অর্ থ (সদস্য প্রর্ি মারস ২০০ টাকা করে ২৪ মাস) উৎসাহ সিয় বা মবানাস 

র্হরসরব অনুদান প্রদান কো হয় । এটি দর্েদ্র সদস্যরদে িাঁরদে কিার্েথি বদনর্িন আয় হরি সিয় কেরি অনুপ্রার্র্ি করে । এটি 

প্রকরল্পে অন্যিম ববর্ িয । সেকার্ে অর্ থ ছারিে মপ্রর্ক্ষরি প্রকরল্পে অর্ থ প্রর্ি ৩ মাস অন্তে সদস্যরদে সিরয়ে র্বপেীরি প্রদান কো 

হয় । মকান সদস্য মব ী সিয় কেরলও মারস সরব থাচ্চ ২০০ টাকা হারে মবানাস প্রদান কো হয় । ব্যাংক হরি অনলাইরন এ অর্ থ সর্মর্ি 

ির্া সদস্যরদে সিরয়ে র্বপেীরি েমা হয় । এ অর্ থ প্রদারনে উরেশ্য সর্মর্িে সদস্যরদে একটি র্মউচুয়াল িহর্বল গঠন কো । এ 

অর্ থ সদস্যরদে সিরয়ে র্বপেীরি েমা হরলও এে মার্লক সর্মর্ি । মকান সদস্য ইচ্ছা কেরল এ অর্ থ তুলরি পােরবন না । শুধুমাি 

ঋর্ র্নরয় ব্যবহাে কেরি  পারেন । 

গ) সর্মর্িে ঘূর্ থায়মান ঋর্ িহর্বরল আর্র্ থক সহায়িাঃ  

গ্রাম উন্নয়ন সর্মর্িে র্নেস্ব স্থায়ী িহর্বল গঠরনে েন্য প্রকল্প হরি প্রর্ি সর্মর্িরক বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে দু’বছরে ৩.০০ লক্ষ 

টাকা ঘূর্ থায়মান িহর্বল র্হরসরব অনুদান প্রদান কো হয় । সদস্যরদে র্নরেরদে সিয় ও প্রকল্প হরি সিরয়ে র্বপেীরি প্রদত্ত উৎসাহ 

সিয় বা কল্যার্ অনুদারনে সারর্ এ অর্ থ মর্াগ হরয় প্রর্ি সর্মর্িে েন্য ২ বছরে ৯.০০ লক্ষ টাকাে একটি স্থায়ী িহর্বল গরি উঠরছ । 

এ অরর্ থে মার্লক সর্মর্ি । সর্মর্িে সদস্যগর্ এ অর্ থ স্থায়ীভারব আয়বি থক কারে ব্যবহাে করেন । িহর্বল গঠরনে এ প্রর্ক্রয়া মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রীে ক্ষুদ্র সিয় মরডল র্হরসরব প্রর্িষ্ঠা মপরয়রছ এবং িা ব্যাপক েনর্প্রয়িা অেথন করেরছ ।  

 

৭ । প্রর্ ক্ষর্ ও গ্রাম উন্নয়ন কমী সৃেনঃ  

আয়বি থক কারে অর্ থ র্বর্নরয়াগ করে সফল হরি প্ররয়ােন প্রর্ ক্ষর্ । র্বষয়টি মার্ায় মেরখই প্রর্ি গ্রাম সর্মর্ি হরি ৫ েন করে 

সদস্যরক র্বর্ভন্ন আয়বি থক কারে দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্ ক্ষর্ মদয়াে ব্যবস্থা প্রকরল্প োখা হরয়রছ । প্রার্র্মকভারব এ প্রর্ ক্ষর্ উপরেলা 

পর্ থারয় একটি র্েরসাস থ টিম গঠন করে িাে মাধ্যরম উপরেলা পর্ থারয় প্রদান কো হয় । র্কন্তু মদখা মগরছ উপরেলা পর্ থারয় প্রদত্ত 

প্রর্ ক্ষর্ ফলপ্রসূ হয় না । িাই ৩য় সংর ার্িি প্রকল্প বাস্তবায়নকারল এ প্রর্ ক্ষর্ র্বর্ভন্ন সেকার্ে প্রর্ ক্ষর্ প্রর্িষ্ঠারনে মাধ্যরম 

আবার্সক ব্যবস্থায় প্রদান কো হরচ্ছ । একটি সর্মর্ি হরি ৫ েন সদস্যরক প্রর্ ক্ষর্ র্দরয় িারদেরক ভলানটিয়াে বা মসচ্ছাকমী 

র্হরসরব বিেী কো হরচ্ছ । র্ারি প্রর্ ক্ষর্ ম রষ িাো িারদে লব্ধ জ্ঞান র্নরে প্ররয়ােরনে পা াপার্  সর্মর্িে অন্য সদস্যরদে 

ম খারি পারেন ।  
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৮ । সর্মর্িে সদস্যরদে উঠান ববঠকঃ  

প্রকরল্প অন্যিম ববর্ িয সদস্যরদে র্নয়র্মি উঠান ববঠক । র্া সর্মর্িে সদস্যরদে আন্তঃসম্পকথ উন্নয়ন, সমর্িি কম থপর্েকল্পনা, 

পােস্পর্েক সহরর্ার্গিা, একিা, কারেে েবাবর্দর্হিা বিেীরি সহরর্ার্গিা কে । এ ববঠরক সদস্যরদে সিয় আদায়, ঋরনে প্রকল্প 

গ্রহর্, র্কর্স্ত আদায়, র্ ক্ষা, স্বাস্থয, পুর্ি, পর্েবাে পর্েকল্পনা, কুটিের্ ল্প উন্নয়ন, উৎপার্দি পরেে বাোে ব্যবস্থাপনা, গবার্দপশুপালন 

ইিযার্দ র্বষরয় আরলাচনা করে র্সদ্ধান্ত গ্রহর্ করেন । িাছািাও এ ববঠরক গর্িন্ত্র, মভাটার্িকাে, নােী র্নর্ থািন প্রর্িরোি, র্ শু 

অর্িকাে, বয়স্কর্ ক্ষাসহ আর্ থ-সামার্েক উন্নয়রনে র্বর্ভন্ন র্বষরয় আরলাচনা ও কের্ীয় র্নি থাের্ কো হয় । 

৯ । সর্মর্িে িহর্বল ব্যবহাে ও েীর্বকার্ভর্ত্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামাে সৃেনঃ 

এ প্রকরল্পে অন্যিম ববর্ ি হরলা িহর্বল ব্যবহারে সর্মর্িে সদস্যরদে র্নরেরদে র্সদ্ধান্ত গ্রহরর্ে অর্িকাে । সর্মর্িে সদস্যগর্ উঠান 

ববঠরক বরস সদস্যরদে চার্হদা মার্ফক ও প্ররয়ােন অনুর্ায়ী আয়বি থক খামাে সৃেরন সর্মর্িে িহর্বল র্বর্নরয়ারগে র্সদ্ধান্ত গ্রহর্ 

কেরি পারেন । প্রকল্প অর্ফস বা উপে হরি মকান র্সদ্ধান্ত চার্পরয় মদয়া হয় না । উঠান ববঠরক সদস্যগর্ মর্ র্সদ্ধান্ত গ্রহর্ করেন মস 

অনুর্ায়ী ঋর্ প্রদারন প্ররয়ােনীয় সহরর্াগীিা কোে দার্য়ত্ব প্রকরল্পে কমীরদে । সদস্যগর্ িারদে বসির্ভটা উপরর্াগী র্বষরয় খামাে 

সৃেরন র্সদ্ধান্ত র্নরি পারেন । 

১০ । র্বপর্ন সহায়িা (বাোেোিকের্ কার্ থক্রম):  

সর্মর্িে সদস্যরদে উৎপার্দি পে বাোেোিকেরর্ সহায়িাে েন্য প্রর্ি উপরেলায় স্থাপন কো হরচ্ছ মারকথটিং মসন্টাে । এ 

মারকথটিং মসন্টারেে মাধ্যরম সদস্যগর্ িারদে উৎপার্দি পরেে অনলাইন বাোেোি কোে সকল সহরর্ার্গিা পারবন । ইরিামরধ্য 

৪৩৫টি উপরেলায় প্রকরল্পে মারকথটিং মসন্টাে কাম অর্ফস ভবন বিেী সম্পন্ন হরয়রছ ।  

11। আধুর্নক িথ্য প্রযুর্িে সহায়িায় প্রকল্প বাস্তবায়ন: 

সেকারেে র্ডর্েটাে বাংলারদ  র্বর্নম থারর্ে লক্ষযরক সামরন মেরখ আমাে বার্ি আমাে খামাে প্রকরল্পও র্ডর্েটাল ব্যবস্থাপনাে 

সংস্থান োখা হরয়রছ। প্রস্তুি কো হরয়রছ  সকল সদরস্যে অনলাইন ডাটারবে। সকল আ|র্র্ থক মলনরদন অনলাইন ব্যাংর্কং ির্া 

র্ডর্েটাল ব্যবস্থায় সম্পন্ন কো হরচ্ছ। প্রকরল্পে দাপ্তর্েক মর্াগারর্াগ ওরয়বসাইট ব্যবহাে/মমাবাইল ক্ষুরদ বািথাে মাধ্যরম সম্পন্ন কো 

হরচ্ছ। মকনাকাটায় ই-দেপি, নর্র্ ব্যবস্থাপনায় র্ডর্েটাল পদ্ধর্ি “নর্র্” ব্যবহাে কো হরচ্ছ। 

 
প্রকরল্পে সুর্নর্দ থি লক্ষযমািা: 

প্রচর্লি উচ্চ সুরদে ঋরর্ে পর্েবরিথ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ম খ হার্সনাে র্চন্তাপ্রসূি ‘ক্ষুদ্র সিয়’ মরডল অনুসেরর্ দর্েদ্র মানুরষে েন্য 

স্থায়ী িহর্বল সৃেন এবং ঐ িহর্বল হরি কৃর্ষর্ভর্ত্তক উৎপাদনমুখী কম থকারন্ড র্বর্নরয়ারগে মাধ্যরম দর্েদ্র মানুরষে েন্য স্থায়ী আরয়ে 

ব্যবস্থা কোে মাধ্যরম দার্েদ্রয র্বরমাচন। ২০০৯ সারল শুরু হওয়া এ প্রকরল্পে সুর্নর্দ থি লক্ষয ও উরেশ্যসমূহ র্নম্নরুপ- 

১. সাোরদর ে ৫৪.৫৯ লক্ষ গ্রামীর্ দর্েদ্র মানুষরক আগামী ২০২১ সারলে মরধ্য প্রকরল্পে আওিায় আনা; 

২. প্রর্িটি গ্রারম এক বা একার্িক আমাে বার্ি আমাে খামাে সর্মর্ি গঠন । র্াে সদস্য সংখ্যা সব থর্নম্ন ৩০ হরি সব থার্িক ৬০টি 

দর্েদ্র পর্েবাে। সদস্যরদে ৬৬% হরবন মর্হলা; 

৩. দর্েদ্র সদস্যরদে ক্ষুদ্র সিরয় উৎসাহ প্রদান। মারস সরব থাচ্চ ২০০ টাকা সিয় কেরল প্রকল্প হরি সর্মর্িে র্মউচুয়াল িহর্বল গঠরনে 

েন্য সিরয়ে র্বপেীরি মারস সরব থাচ্চ ২০০ টাকা হারে ২৪ মাস পর্ থন্ত উৎসাহ সিয় বা কল্যার্ অনুদান প্রদান কো; 

৪. ৬০ েন দর্েদ্র মানুরষে সর্মর্িরি ঘূর্ থায়মান ঋর্ িহর্বল র্হরসরব ব্যবহাে কোে েন্য প্রকল্প হরি বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে ২ 

বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান কো; 

৫. এভারব ৬০ েন সদস্য র্বর্ ি একটি সর্মর্িে স্থায়ী িহর্বল ২ বছরে প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীি কো; 

৬. সকল অর্ থ এবং আর্র্ থক মলনরদন প্রকরল্পে অনলাইন ব্যাংর্কং সফট্ওয়যারেে মাধ্যরম র্নয়ন্ত্রর্পূব থক এে স্বচ্ছিা ও েবাবর্দর্হিা 

র্নর্িি কো; 

৭. প্রর্ি সর্মর্ি হরি গরি ৫ েন সদস্যরক কৃর্ষর্ভর্ত্তক র্বর্ভন্ন আয়সৃেন কারে ৩-৫ র্দরনে দক্ষিা উন্নয়ন আবার্সক/ অনাবার্সক 

প্রর্ ক্ষর্ প্রদান কো; 
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৮. সর্মর্িে িহর্বল ব্যবস্থাপনা এবং ঋর্ প্রদারনে র্সদ্ধান্ত সদস্যরদে উঠান ববঠরকে মাধ্যরম গ্রহর্ এবং সঠিক সমরয় ঋর্ আদারয় 

সর্মর্িরক সক্ষম করে গরি মিালা; 

9.  সর্মর্িে স্থায়ী িহর্বল উহাে সদস্যরদে মরধ্য স্থায়ী ও ঘূর্ থায়মানভারব ব্যবহাে র্নর্িি কো; 

10. প্রর্িটি সদরস্যে বার্িরক পর্ থায়ক্ররম পার্েবার্েক কৃর্ষ খামারে পর্ের্ি কো; 

11. মর্ সকল সদস্য সর্মর্িে িহর্বল হরি র্বর্নরয়াগ করে সফল হরবন এবং র্নয়র্মি ঋর্ পর্ের াি কেরবন, িারদেরক প্রকরল্পে 

মাধ্যরম পল্লী সিয় ব্যাংক হরি মাি 5% মসবামূরল্য 50 হাোে টাকা হরি 1.00 লক্ষ টাকা পর্ থন্ত ক্ষুদ্র উরযািা ঋর্ মদয়া; 

12. প্রর্িটি উপরেলায় একটি করে অর্ফস কাম মারকথটিং মসন্টাে র্নম থার্। সদস্যরদে উৎপার্দি পরেে অনলাইন মারকথটিং এে 

সুরর্াগ বির্ে কো; 

13. সর্মর্িে িহর্বল স্থায়ীভারব মলনরদন এবং সদস্যরদে আয়বি থক কােরক প্রার্িষ্ঠার্নক রূপ মদয়াে েন্য পল্লী সিয় ব্যাংক প্রর্িষ্ঠা 

কো। 

 

 

 

পল্লী সিয় ব্যাংক প্রর্িষ্ঠাঃ 

 

      মাননীয় প্রিানমন্ত্রীে সদয় অর্ভপ্রারয় আমাে বার্ি আমাে খামাে প্রকরল্পে কােরক প্রার্িষ্ঠার্নকীকেরর্ে লরক্ষয পল্লী সিয় ব্যাংক 

প্রর্িষ্ঠা কো হরয়রছ। প্রকরল্পে মময়াদ ম রষ অর্ থাৎ আগামী 30 জুন ২০2১ হতে প্রকতের আওোয় গৃহীে সকল কার্ থক্রম, সম্পদ, দায় 

ইেযাদদ পল্লী সঞ্চয় ব্াাংতক স্থানান্তদরে হতে। ইতোমতে প্রকতের 2য় সাংত াদিে মময়াদ অর্ থাৎ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত প্রকতের সকল 

সম্পদ, দায়সহ প্রকতের ৩য় সাংত াদিে মময়াদ অর্ থাৎ জুন ২০২০ পর্ থন্ত প্রকতের ২৭৮৫১ টি সদমদের সম্পদ ও দায় এোং 53৩৪ জন 

কম থকেথা/কম থচারীতক পল্লী সঞ্চয় ব্াাংতক স্থানান্তর করা হতয়তে। উতল্লখ্য, বিথমারন সাোরদর  ৪৮৫ উপরেলায় পল্লী সিয় ব্যাংরকে 

কার্ থক্রম পর্েচার্লি হরচ্ছ।   
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২০১৯-২০ অর্ থ েেতরর লক্ষ্যমািা ও অজথন : 

 
 

 

 

(৯৯.৬৪%) 
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২০১৯-২০ অর্ থ েেতরর লক্ষ্যমািা ও অজথন : 
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৪৮ েম জােীয় সমোয় দদেস উপলতক্ষ্য গে ০২ নতেম্বর, ২০১৯ োদরতে েঙ্গেন্ধু আন্তজথাদেক সতেলন 

মকন্দ্র, ঢাকায় আমার োদি আমার োমার প্রকতের স্টল পদরদ থন কতরন গণপ্রজােন্ত্রী োাংলাতদ  সরকাতরর 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ম ে হাদসনা। 

গে ৫ মাচ থ, ২০২০ োদরতে রাজ াহীতে আমার োদি আমার োমার প্রকতের অি থ-োদষ থক কার্ থক্রম অগ্রগদে 

পর্ থাতলাচনা সতেলতন েক্তব্ রােতেন পল্লী উন্নয়ন ও সমোয় দেোতগর সদচে জনাে মরজাউল আহসান। 

আমার োদি আমার োমার প্রকতের দেদেন্ন কম থকাতের দস্থর দচত্র 
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গে ২৩ জুন, ২০২০ োদরতে পল্লী উন্নয়ন ও সমোয় দেোতগর সদচে মতহাদতয়র সাতর্ আমার োদি আমার 

োমার প্রকতের কম থকেথাতদর দেদিও কনফাতরন্সকালীন দচত্র। 

গে ২২ মসতেম্বর, ২০১৯ োদরতে ‘আমার োদি আমার োমার’ প্রকতের মজলা সমন্বয়কারী এোং উপতজলা 

সমন্বয়কারীগতণর ৫দদন ব্াদপ প্রদ ক্ষ্ক প্রদ ক্ষ্ণ (ToT) মকাতস থ প্রকে পদরচালক ও উপপ্রকে পদরচালকতণর 

সাতর্ প্রিান অদেদর্ দহতসতে উপদস্থে দেতলন পল্লী উন্নয়ন ও সমোয় দেোতগর সদচে জনাে মমাোঃ কামাল উদিন 

োলুকদার। 
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৪৯ েম মহান দেজয় দদেতস পল্লী উন্নয়ন ও সমোয় দেোতগর র্াদন্ত্রক েহর (১৬ দিতসম্বর, ২০১৯) 
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গে ১৫-১৭ মফব্রুয়াদর, ২০২০ োদরতে োি থ-কুদমল্লায় আমার োদি আমার োমার প্রকতের 

উপকারতোগীতদর ‘মেঁতচা সার উৎপাদন ও ব্ােহার দেষয়ক’ ৩ দদনব্াদপ প্রদ ক্ষ্ণ মকাস থ অনুদিে  

হয়। প্রদ ক্ষ্তণর সমাপনী দদতন প্রদ ক্ষ্ণার্ীতদর মাতে েক্তব্ প্রদান ও সনদ দেেরণ কতরন                 

জনাে নদজর আহমদ, উপপ্রকে পদরচালক (প্র াসন ও সমন্বয়), আমার োদি আমার োমার প্রকে। 
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মৃৎ দ তের মােতম স্বােলম্বী হতয়তেন পঞ্চগি মজলার মেঁতুদলয়া উপতজলার মোয়ালমারী আমার োদি 

আমার োমার সদমদের সদস্য দনয়েী রাণী। 


