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১। ভূসভকাাঃ াজাদপুয বফসক বন্টাযভুক্ত সযাজগঞ্জ বজরায াজাদপুয উজজরায আওতাধীন
এরাকামূজয তাঁসতজদয চরসত মূরধন যফযা, অচর তাঁত চর কজয উৎাদন বৃসি, আয় বৃসিয ভাধ্যজভ
কভমংস্থান সৃসি ও তাঁসতজদয আথ ম-াভাসজক অফস্থায উন্নয়ন াধন, কভমংস্থান সৃসি ও তাঁসতজদয আথ ম-াভাসজক
অফস্থায উন্নয়ন এফং নাযীয ক্ষভতায়জনয সুজমাগ সৃসি াসফ মক জমাসগতা কযায উজেজে াজাদপুয বফসক
বন্টাযটি প্রসতসিত য়। এ এলাকায় উন্নতমাদনর লুবি, শাবি, গামছা,বতায়াদল ইতযাবে উৎপােদনর জন্য প্রবিদ্ধ।
াজাদপুয বফসক বন্টায জত তাঁসতজদযজক বফা প্রদাজনয রজক্ষে সভসত গঠন, তাঁসত সভসতয দস্যজদয
ভজধ্য গ্রু গঠজনয ভাধ্যজভ চরসত মূরধন যফযা ও অচর তাঁত চরকযজণয জন্য তাঁসতজদয ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এফং
শুল্কমুক্ত সুসফধায় সুতা, যং ও যাায়সনক আভদাসনয অনুভসত প্রদান ইতোসদ কাম মক্রভ সযচারনা কযা জে।

২। মূল্যায়জনয উজেে ও িসতাঃ
যকাসয দপ্তয/ংস্থামূজয প্রাসতিাসনক দক্ষতা বৃসি, জফাফসদস বজাযদায কযা, সুান ংতকযণ এফং
ম্পজদয মথামথ ব্যফায সনসিতকযজণয ভাধ্যজভ রূকল্প-২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়জনয রজক্ষে গত
২৭.০৬.২০২১ তাসযজে বচয়াযম্যান, ফাংরাজদ তাঁত বফাড ম এফং সচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী
ফাংরাজদ যকায এয ভজধ্য ২০২১-২২ অথ মফছজযয ফাসল মক কভমম্পাদন চুসক্ত (APA) স্বাক্ষসযত য়।
বকন-৩ এয কভমম্পাদন সযকল্পনায ৫ নং কভমম্পাদন বক্ষত্র “বফায ভাজনান্নয়ন ও মূল্যায়ন” এয আওতায়
৫.৫ নং কাম মক্রভ “ আওতাধীন প্রসতিানমূজয কাম মক্রভ মূল্যায়ন” এয ৫.১ নং কভমম্পাদন সূচজক ২০২১-২২
অথ মফছজয ০৬টি প্রসতিান মূল্যায়জনয জন্য রক্ষেভাত্রা সনধ মাসযত যজয়জছ। ব বভাতাজফক ২০২০-২১ অথ ম ফছজযয
মূল্যায়ন সযকল্পনায় াজাদপুয বফসক বন্টাযটি অন্তভুমক্ত যজয়জছ।
তৎজপ্রসক্ষজত ফাংরাজদ তাঁত বফাজড ময বচয়াযম্যান ভজাদজয়য দয় অনুজভাদনক্রজভ সনজনাক্ত কভমকতমা
কর্তক
ম াজাদপুয বফসক বন্টাযটি গত ৩০.১২.২০২১ জত ০১.০১.২০২২ তাসযে ম মন্ত জযজসভজন
সযদমনপূফ মক মূল্যায়ন কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা য়াঃ
ক্রসভক নং

১।

নাভ ও দসফ
বভাাঃ আান উল্লাহ্, কাসযগসয কভমকতমা
(সযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন), ফাতাঁজফা, ঢাকা।

অনুসফবাগ
পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
অনুববভাগ

সযদমনকাজর অত্র বফসক বন্টাজয কভমযত সযদমনকারীন ভজয় অত্র বফসক বন্টাজযয সরয়াজজাঁ
অসপায এয দাসয়জে সনজয়াসজত জনাফ বভাাঃ আসনছুয যভান ও জনাফ বভাাঃ আব্দুয যীদ বে, ফাতমাফাক
উসস্থত বথজক াসফ মক জমাসগতা কজযন। সপল্ড সুাযবাইজায জনাফ বভাাঃ ভামুদুন্নফী বকান ছুটিয আজফদন না
সদজয়ই বকজে অনুসস্থত থাজকন। সরয়াঁজজা কভমকতমায াজথ আজরাচনায় জানা মায় তাঁজক বভৌসেকবাজফ অফসত
কজয জরুযী প্রজয়াজজন সতসন চজর বগজছন। বকজেয নসথত্র ম মাজরাচনা, বফসক বন্টাজযয ইনজবন্টসয প্রসতজফদন,
জযজসভজন তাঁত এরাকা সযদমন ও তাঁসত/তাঁসত সভসতয াজথ ভতসফসনভজয়য ভাধ্যজভ আজরাচে মূল্যায়ন
কাম মক্রভ ম্পাদন কযা য়।
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৩। এক নজজয বফসক বন্টায, াজাদপুয সযাজগঞ্জ।
ক্রাঃ নং

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
০৭।
০৮।
০৯।

১০।

১১।

১২।

১৩।

তথ্যাসদয সফলয়ফস্তু
সনফসিত প্রাথসভক তাঁসত সভসত
সনফসিত ভাধ্যসভক তাঁসত সভসত
গ্রু গঠিত ঋণপ্রাপ্ত সভসত
অত্র বকজে বভাট ফযাে (সডজম্বয ২০২১ ম মন্ত)
অত্র বকজে বভাট সফতযণ (সডজম্বয ২০২১ ম মন্ত)
অত্র বকজে আদায়জমাগ্য অজথ ময সযভাণ (সডজম্বয ২০২১ ম মন্ত)
অত্র বকজে আদায়কৃত অজথ ময সযভাণ (সডজম্বয ২০২১ ম মন্ত)
অত্র বকজে অনাদায়ী ফজকয়া অজথ ময সযভাণ (সডজম্বয ২০২১ ম মন্ত)
ক্ষুদ্র ঋজণয বফাপ্রাপ্ত তাঁসত ংখ্যা
পুরুল তাঁসত
ভসরা তাঁসত
বভাট তাঁসত
ক্ষুদ্র ঋণ সযজাধকৃত তাঁসতয ংখ্যা
সকসস্ত সযজাধ কজয আজছন
অনাদায়ী তাঁসতয ংখ্যা
বকান সকসস্ত সযজাধ কজযনসন এভন তাঁসতয ংখ্যা
ক্ষুদ্র ঋজণয বফা প্রাপ্ত তাঁত ংখ্যা
বফা প্রাপ্ত তাঁজতয বেসণ সটলুভ
বসভ অজটাজভটিক / বেভ তাঁত
বকাভয তাঁত
অত্র বকজেয আওতাধীন সভসতভুক্তাঃ
তাঁসত ংখ্যা
তাঁত েসভক
চর তাঁত
অচর তাঁত
ফ মজভাট তাঁত ংখ্যা
ঋণ আদাজয়য ায
ফ মজল (সডজম্বয ২০২১ ম মন্ত) ফযাে
সফতযণ (সডজম্বয ২০২১ ম মন্ত)
অসফতসযত (সডজম্বয ২০২১ ম মন্ত)
তাঁসত
ঋণ আদায়
ঋণ আদাজয়য ায

তথ্যাসদয সফফযণ
৩১ টি
০১ টি
৩০ টি
৪০০.৭৯ রক্ষ টাকা।
৪০০.৭৯ রক্ষ টাকা।
৪৩২.৫০ রক্ষ টাকা
২৭২.২৬ রক্ষ টাকা।
১৬০.২৪ রক্ষ টাকা।

১৭৬৫ জন।
৮৩০ জন।
১৬০ জন।
৭৫০ জন।
২৫ জন।
বনই
৩০৮৩ টি
বনই
৪৭৬০ জন
৬৪৩৭২ জন
২৬৫০০ টি
১১০০০ টি
৩৭৫০০ টি
৪০০.৭৯ রক্ষ টাকা।
৪০০.৭৯ রক্ষ টাকা।
বনই।
৮৩০ জন
২৭২.২৬ টাকা
৬২.৯৫%
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৪। বকেয জনফরাঃ
ক) ফতমভাজন াজাদপুয বফসক বন্টাজয ০১ জন সরয়াজজাঁ অসপায ০১ জন সপল্ড সুাযবাইজায ও ০১
জন ফাতমাফাক কভমযত আজছন।
ক্রসভক নং
১
২
৩

নাভ
জনাফ বভাাঃ আসনছুয যভান
জনাফ বভাাঃ ভামুদুন্নফী
জনাফ বভাঃ আব্দুয যীদ বে

দসফ
সরয়াজজাঁ অসপায
সপল্ড সুাযবাইজায
ফাতমাফাক

ে) প্রসতিাকারীন ভয় বথজক অদ্যাফসধ বফসক বন্টাজয বকে প্রধাজনয দাসয়ে ারনকাযী কভমকতমা / কভমচাযীজদয
সফফযণ ভয়ানুক্রজভ বদয়া জরাাঃ
নাভ

ক্রাঃ নং

১
২
৩
৪
৫
৬

দসফ

সময়কা

জনাফ এ জয়নার আজফদীন সরয়াজজাঁ অসপায
জনাফ নজরুর ইরাভ তালুকদায সরয়াজজাঁ অসপায
জনাফ াসফবুয যভান
সরয়াজজাঁ অসপায (বাযাঃ)
জনাফ এ জয়নার আজফদীন সরয়াজজাঁ অসপায
জনাফ ওয়াজজদ আরী
সরয়াজজাঁ অসপায
জনাফ বভাাঃ আসনছুয যভান সরয়াজজাঁ অসপায

৩০.০৬.১৯৯৭
০৯.০২.২০০০
০৯.১২.২০০৫
১২.০৬.২০০৬
১২.০৩.২০০৭
১১.০৭.২০১৭

বথজক
বথজক
বথজক
বথজক
বথজক
বথজক

৩১.১০.২০০০
০৮.১২.২০০৫
১২.০৬.২০০৬
১২.০৩.২০০৭
২০.০৭.২০১৭
দ্যাবধধ

৫। াজাদপুয বফসক বন্টাজযয আফাফজত্রয/ অসপ যঞ্জাভাসদয সফফযণাঃ
ক্রাঃ নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

আফাফজত্রয সফফযণ
কসম্পউটায (সসইউ ও ভসনটয)
ইউসএ
সপ্রন্টায
পাইর বকসফজনট
আরভাসয
বটসফর
বচয়ায
পোন
াইজকর
বভাটয াইজকর

সযভাণ (টি)
০১বট
০১ টি
০১ টি
০১ টি
০২ টি
৩ বট
১২ টি
০১ টি
০২ টি
০১ টি

ভন্তব্য
বার
বার
বার
বার
১টি নি
বার
২টি নি
নি
নি
বার

৬। নসথত্র ও সফসবন্ন প্রকায বযসজস্ট্রায ম মাজরাচনাাঃ
বকজেয সফসবন্ন নসথত্র ও বযসজস্ট্রায ম মাজরাচনা কজয প্রাপ্ত তথ্যাসদ সনজন সন্নজফ কযা জরাাঃ
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সফসবন্ন নসথত্র ও বযসজস্ট্রায ম মাজরাচনায় বদো মায়, নসথগুসর ঠিক সনয়জভ ংযক্ষণ কযা জে না। নসথ
ব্যফস্থানায় বফ ঘাটসত যজয়জছ। উক্ত বকজে নসথ ও বযসজষ্ট্রাজযয বকান তাসরকা বনই। বকাথায় বকান নসথ ও
বযসজিায আজছ তা বোঁজজ াওয়া মাজে না। দাসয়েবায গ্রণ ও স্তান্তয ংক্রান্ত নসথ চাওয়া জর দীঘ মক্ষণ বচিা
কজযও তা বদোজত াজযনসন।
স্থায়ী/ অস্থায়ী ম্পজদয বযসজষ্ট্রাবয ম্পজদয পূণ মাঙ্গ তথ্য বনই। ত্র বপ্রযণ ও গ্রণ বযসজষ্ট্রায ঠিক সনয়জভ
সযচারনা কযা জে না। কো ফস সফগত ০১ (এক) ফৎয মাফৎ ারনাগাদ কযা জে না। তাঁত ঋজণয া ফস
সরো য় না। পজর তাঁত ঋজণয ঠিক তথ্য জানায ফা বফাঝায বকান উায় বনই।

৭। বফসক বন্টাজযয আওতাধীন ঋণপ্রাপ্ত প্রাথসভক তাঁসত সভসতমূজয তথ্যাসদাঃ
বফসক বন্টাযটিয আওতায় বভাট ৩০টি প্রাথসভক সভসতজত ঋণ সফতযণ ও আদায় কাম মক্রভ সযচারনা
কযা জে। বভাট প্রাথসভক তাঁসত সভসতয ংখ্যা ৩১টি। সভসতগুজরায নাভ মূ সননরূাঃ

ক্রঃনং
জো
1
2
3
4
সযাজগঞ্জ
5
6
7
8
9
10
11
12
১৩
14
15
16
17
18
19
20

উজো

প্রাথধমক তাঁধত সধমধতর নাম
াসফবুল্লা নগয ইউসনয়ন ১নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
াসফবুল্লা নগয ইউসনয়ন ২নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
নসযনা ইউসনয়ন ১নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
নসযনা ইউসনয়ন ৩নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত

াজাদপুয

াজাদপুয বৌযবা ৫ ও ৬নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
াজাদপুয বৌযবা ১নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
াজাদপুয বৌযবা ২নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
াজাদপুয বৌযবা ৩নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
াজাদপুয বৌযবা ৪নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
জসানাতনী আউধনয়ন ১নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
জসানাতনী আউধনয়ন ২নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
জসানাতনী আউধনয়ন ৩নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
জসানাতনী আউধনয়ন ৪নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
গাড়াদহ আউধনয়ন প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
ককজুরী আউধনয়ন ১নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
ককজুরী আউধনয়ন ২নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
ককজুরী আউধনয়ন ৩নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
খুকনী আউধনয়ন ১নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
খুকনী আউধনয়ন ২নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
খুকনী আউধনয়ন ৩নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
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োাপুর আউধনয়ন ১নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত

21
22
23
24
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১

োাপুর আউধনয়ন ২নং ওয়ার্ ড প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
জবতত আউধনয়ন প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
রুবাটি আউধনয়ন প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
বাতাসজয়া ইউসনয়ন প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
কাজয়ভপুয ইউসনয়ন প্রাথধমক তাঁধত সধমধত
গারা ইউসনয়ন ১নং ওয়ার্ ড প্রাথসভক তাঁসত সভসত
গারা ইউসনয়ন ২নং ওয়ার্ ড প্রাথসভক তাঁসত সভসত
গারা ইউসনয়ন ৩নং ওয়ার্ ড প্রাথসভক তাঁসত সভসত
বাযজনা ইউসনয়ন ১নং ওয়ার্ ড প্রাথসভক তাঁসত সভসত
বাযজনা ইউসনয়ন ২নং ওয়ার্ ড প্রাথসভক তাঁসত সভসত

৮। তাঁসতজদয আথ ম-াভাসজক অফস্থায উন্নয়জন চরসত মূরধন যফযা,অচালু তাঁত চালু কযা এফং
তাঁজতয আধুসনকায়ন প্রকজল্পয আওতায় শুরু বথজক বরাদ্দ প্রাধি, ঋণ সফতযণ ও আদায় সফফযণীাঃ
ঋণ সফতয রযযযযয

( রক্ষ টাকায়

ক্রধমক
নং

প্রধান কায ডায় হজত বরাদ্দ প্রাধি

1

৭৭২.৫০

ধবতরণ

অদায়

(ক্ষ টাকা)

(ক্ষ টাকা)

৭৭২.৫০

৩২.৪৫

৯। তাঁসতজদয আথ -ম াভাসজক অফস্থায উন্নয়জন চরসত মূরধন যফযা ,অচালু তাঁত চালু কযা এফং

তাঁজতয আধুসনকায়ন প্রকজল্পয আওতায় সননসরসেত বভাট ১৫টি প্রাথসভক সভসতজত ঋণ সফতযণ ও
আদায় কাম মক্রভ সযচারনা কযা জে।
ক্রাঃনং
1

প্রাথসভক তাঁসত সভসতয নাভ
াসফবুল্লা নগয ইউসনয়ন ১নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত

2

াসফবুল্লা নগয ইউসনয়ন ২নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত

3

াজাদপুয বৌযবা ১নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত

4

াজাদপুয বৌযবা ২নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত

5
6
7
8
9

বজরা

উজজরা

সযাজগঞ্জ

াজাদপুয বৌযবা ৪নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
াজাদপুয বৌযবা ৫ ও ৬নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
াজাদপুয

বানাতনী ইউসনয়ন ২নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
বানাতনী ইউসনয়ন ৩নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
বানাতনী ইউসনয়ন ২ ও ৩নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
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খুকনী ইউসনয়ন ১নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
খুকনী ইউসনয়ন ২নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
খুকনী ইউসনয়ন ৩নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
বাযজনা ইউসনয়ন ২নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
গাড়াদ ইউসনয়ন প্রাথসভক তাঁসত সভসত
ককজুযী ইউসনয়ন ৩নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত

10
11
12
১৩
14
15

১০। ব্যাংক াোওয়াযী ঋণ সফতযণ ও আদায় ম্পসকমত তথ্যাসদাঃ
লাহোদপুর বফসক বন্টাজয ক্ষুদ্রঋণ কভমসূসচয আওতায় ঋণ সফতযণ ও আদায় ংক্রান্ত কাম মাফসর সুিুবাজফ ম্পন্ন
কযায জন্য যাকাফ াজাদপুয াো এফং তাঁসতজদয আথ ম-াভাসজক অফস্থায উন্নয়জন চরসত মূরধন যফযা,
অচালু তাঁত চালু কযা এফং তাঁজতয আধুসনকায়ন প্রকজল্পয আওতায় ঋণ সফতযণ ও আদায় ংক্রান্ত কাম মাফসর
সুিুবাজফ ম্পন্ন কযায জন্য রূারী ব্যাংক সরসভজটড াজাদপুয াোয ভাধ্যজভ কাম মক্রভ সযচাসরত জে।

১১। বেরাী ঋজণয তথ্যাসদাঃ
াজাদপুয বফসক বন্টাজযয নসথত্র ম মাজরাচনা কজয বদো মায় একটি সকসস্তও সযজাধ কজযনসন এভন
তাঁসতয ংখ্যা ২৫ জন এফং ৪/৫টি সকসস্ত সযজাজধয য বথজক দীঘ মসদন মাফৎ ঋজণয সকসস্ত ফি কজয সদজয়জছন
এভন তাঁসতয ংখ্যা ৭৫০ জন।
তাঁসতজদয আথ ম-াভাসজক অফস্থায উন্নয়জন চরসত মূরধন যফযা,অচালু তাঁত চালু কযা এফং তাঁজতয
আধুসনকায়ন প্রকজল্পয আওতায় ঋণ সফতযণ ও আদায় ংক্রান্ত কাম মাফসরয কাযজণ ক্ষুদ্রঋণ কভমসূসচয আওতায় ঋণ
সফতযণ ও আদায় কাম মাফসরয গসতজত অজনকাংজ বাটা জড়জছ ফজর প্রতীয়ভান জয়জছ। জকন্দ্র প্রধাজনর ধনকট
জথজক োনা যায় জাক বজর ভাজব ধনয়ধমতভাজব ঋণ অদাজয়র েন্য এাকাসমূজহ যাতায়াত করা সম্ভব হজে
না।

১২। অসডট ংক্রান্ত তথ্যাসদাঃ
আজরাচে বফসক বন্টাজয ১৯.১১.২০১৯ তাসযে জত ২৩.১১.২০১৯ তাসযজে ফ মজল অবেন্তযীণ সনযীক্ষা
কযা য়। সনযীক্ষা কারীন ভজয় বকজেয নসথত্র এফং বযসজিাযমূ মথামথবাজফ ংযক্ষজণয জন্য যাভম বদয়া
জরও ব ব্যাাজয বকান দজক্ষ গ্রণ কযজত বদো মায়সন।

১৩।

সভসত অসডটাঃ

আজরাচে বফসক বন্টাজযয ভাধ্যজভ চরসত অথ মফছজয ০৫টি সভসত অসডট কযা জয়জছ। অফসি
সভসতগুজরা খুফ দ্রুত অসডট ম্পন্ন কজয সভসতয কসভটি গঠজনয প্রজয়াজনীয় দজক্ষ গ্রন কযা বমজত াজয।
উক্ত বকজেয ৩১টি সভসতয ভজধ্য ভাত্র ১৬টিয সনফ মাসচত কসভটি আজছ। ০৫টি এডক কসভটিয ভাধ্যজভ সযচাসরত
জে।অফসি ০৯টি কসভটি সনসিয় অফস্থায় আজছ। তাই কসভটিগুজরা দ্রুত গঠজনয ব্যফস্থা গ্রন কযা বমজত াজয।

১৪। আদকারীন তসফরাঃ
আজরাচে বফসক বন্টাজযয আওতাধীন ঋণ সফতযজণয ১% আদকারীন তসফর যাকাফ াজাদপুয
াোয ভাধ্যজভ যাকাফ ঢাকা কজমাজযট াোয সাফ নং এএনসড- ২৪০০০০৬৭৬(৬৭) এ স্থানান্তয কযা জয়জছ
ভজভম ব্যাংক িোটজভন্ট জত তথ্য াওয়া মায়।
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১৫। কািভ াউ কর্তক
ম আটককৃত ও ফাজজয়াপ্ত সুতা এফং শুল্কমুক্ত সুসফধায় সুতা, যং ও যায়ন

আভদাসন ংক্রান্ত তথ্যাসদাঃ
এ ম মন্ত অত্র বফসক বন্টাজযয আওতায় ০৫টি সভসতয অনুকূজর কািভ াউ কর্তক
ম আটককৃত ও
ফাজজয়াপ্ত সুতা ফযাে এফং শুল্কমুক্ত সুসফধায় সুতা, যং ও যাায়সনক দ্রব্য আভদাসনয জন্য সুজমাগ বদয়া জয়জছ।
সভসতগুজরায নাভ মূ সননরূাঃ
ক্রসভক নং
সভসতয নাভ
১
খুকনী ইউসনয়ন ১নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
২
ককজুযী ইউসনয়ন ৩নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
াসফবুল্লা নগয ইউসনয়ন ১নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
৩
াসফবুল্লা নগয ইউসনয়ন ২নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
৪
বাযজনা ইউসনয়ন ২নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত
৫
তন্মজি াসফবুল্লা নগয ইউসনয়ন ১নং ওয়াড ম প্রাথসভক তাঁসত সভসত দস্য (১) জনাফ ছফজদয আরী, (২) জনাফ
শুক্কয আরী, সতা মৃত আপাজ আরী মুসি, (৩) জনাফ বাজন আরী, সতা মৃত আপাজ আরী মুসি, (৪) জনাফ
আাঃ ভসতন, সতা মৃত নয়ন বভাল্লায াজথ আজরাচনায় জানামায় তাঁযা প্রজতেজক ৫ ফাজের কজয সুতা বজয়জছন।
এয ভাধ্যজভ তাযা উকৃত জয়জছন।

১৬। তাঁসত এরাকা জযজসভজন সযদমন ও ভতসফসনভয়াঃ
বকে মূল্যায়নকাজর উক্ত বফসক বন্টাজযয আওতাধীন ২টি সভসতয বভাট ৫জন দজস্যয তাঁত, তাঁত কাযোনা
সযদমন এফং তাজদয াজথ ভতসফসনভয় কযা য়। তন্মজধ্য াসফবুল্লা নগয ইউসনয়ন ১নং ওয়াড ম প্রাথসভক
সভসতয দস্য জনাফ ছফজদয আরী, জনাফ শুক্কয আরী, সতা মৃত আপাজ আরী মুসি, জনাফ বাজন আরী,
সতা মৃত আপাজ আরী মুসি, জনাফ আাঃ ভসতন, সতা মৃত নয়ন বভাল্লায াজথ আজরাচনা য়। আজরাচনায় তাযা
জানান তাজদযবক শুল্কমুক্ত সুসফধায় সুতা, যং ও যাায়সনক দ্রব্য আভদাসনয জন্য সুজমাগ বদয়া তাযা এ বাটিজক
টিজক যােজত াযজফ।

াসফবুল্লা নগয ইউসনয়ন ১নং ওয়াড ম প্রাথসভক সভসতয দস্যগজণয াজথ ভতসফসনভয়।
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গাড়াদ ইউসনয়ন প্রাথসভক তাঁসত সভসতয বাসতয াজথ আজরাচনায সস্থযসচত্র।

১৭। সুাসযাঃ
১৭.১ ফতমভাজন নানা কাযজণ তাঁত বায াজথ ম্পৃক্ত তাঁসত এফং তাঁজতয ংখ্যা ক্রভাগতবাজফ হ্রা াজে। মা
তাঁত োত টিসকজয় যাোয বক্ষজত্র ফড় ধযজনয হুভসক। ব জন্য সফদ্যভান সফসধভারা/ নীসতভারা/ আইন সযফধ মন,
সযভাজমন ফা ংজাধন কজয তাঁত ঋণ সফতযজণয বক্ষজত্র তাঁত ংখ্যায সফদ্যভান বম সসরং তা ফাড়াজনা বমজত
াজয এফং একই সযফাজয একাসধক দস্য পৃথকবাজফ ফফাযত তাঁত বায াজথ ম্পৃক্ত একাসধক ব্যসক্তয
অনুকূজর তাঁত ঋণ প্রদাজনয উজদ্যাগ গ্রণ কযা বমজত াজয।
১৭.২ দাসয়েবায স্তান্তয এফং গ্রণ ংক্রান্ত বকান নসথ বনই। পজর দাসয়ে বুজঝ বনয়ায িসতগুসর ঠিক সনয়জভ
য়সন ফজর প্রসতয়ভান জয়জছ। জরুসযসবসিজত দাসয়েবায স্তান্তয এফং গ্রণ ংক্রান্ত নসথ বোজর তা ঠিক সনয়জভ
ব্যফাজযয যাভম বদয়া বমজত াজয।
১৭.৩ বকজেয নসথত্র ম মাজরাচনা কজয বদো মায় বম, গাড ম/ভািায পাইর, ত্র বপ্রযণ নসথ, ত্র প্রাসপ্ত নসথ
বনই। তাছাড়া নসথ ংযক্ষণ, নতুন নসথ বোরা, নসথয নাভকযণ ও নসথয নম্বয এফং নসথ ব্যফস্থানায বক্ষজত্র
সচফারয় সনজদ মনা ২০১৪ এয সফসধ অনুযণ কযায সফলজয় সনজদ মনা বদয়া বমজত াজয। বকজেয কভমকতমা/
কভমচাযীগণজক নসথ বোরা, নসথ ব্যফস্থানা, নসথ ংযক্ষণ এফং নসথ ব্যফস্থানায় সডসজটার নসথ নাম্বায ব্যফায
কযা ইতোসদ সফলজয় প্রসক্ষণ প্রদাজনয প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা কযা বমজত াজয।
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১৭.৪ আজরাচে বফসক বন্টাজযয ভাধ্যজভ সফতযণকৃত তাঁত ঋজণয অথ ম আদাজয়য রজক্ষে বেরাস ঋণ গ্রীতাজদয
ারনাগাদ তাসরকা প্রস্তুত কযা বমজত াজয। তাছাড়া, বেরাস ঋজণয অথ ম আদাজয়য বক্ষজত্র স্থানীয় বনর্তবৃন্দ/তাঁসত
সভসতয প্রসতসনসধজদয াজথ ভতসফসনভয় বা কযা বমজত াজয।
১৭.৫ বফসক বন্টাযটি ঢাকা াফনা াইওজয়য সন্নকজট গুরুেপূণ ম স্থাজন অফসস্থত ওয়ায় অসপজয াভজন বফা
প্রদান প্রসতশ্রুসত (Citizen Charter) প্রদমজনয প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা বমজত াজয ।
১৭.৬ ঋণ আদায় ংক্রান্ত া ফস সনয়সভত ারনাগাদ কযা জে না। পজর ঋণ কাম মক্রজভ েতা এফং জফাফ
সদসতা ব্যঘাত ঘটজফ। তাই বকজেয া ফস মথামথবাজফ ারনাগাদ কযায জন্য বকে প্রধানজক ফরা বমজত
াজয।

স্বাক্ষসযত/বমাোঃ আহিান উল্লাহ
কাসযগসয কভমকতমা (সযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
ফাতাঁজফা, ঢাকা।
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