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১। ভূমভক াঃ  

রাংপুর বজলার রাংপুর িের, গঙ্গাচড়া; লালমবনরহাট বজলা ও কুবড়গ্রাম বজলার  আওত ধীন এর ক মূহয 

তাঁমতহেয চরমত মূরধন যফয , অচর তাঁত চর কহয উৎ েন বৃমি, আয় ফধ ধহনয ভ ধ্যহভ কভ ধংস্থ ন সৃমি 

ও তাঁমতহেয আর্ ধ- ভ মজক অফস্থ য উন্নয়ন এফং ন যীয ক্ষভত য়হনয সুহম গ সৃমি  মফ ধক হম মগত  

কয য উহেহে যংপুয বফমক বন্ট যটি প্রমতমিত য়। বন্ট যটি বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্রণাধীন রাংপুর 

প্রবশক্ষণ বকদের অভযন্তদর অববিত। এ বিন্টাদরর আওতাধীন অঞ্চলিমূদহ ববনারবি শাবড়, কম্বল, রুমাল, 

তাওয়াল ও শতরবি বববশ ততবর হয়। যংপুয বফমক বন্ট য হত তাঁমতহেযহক বফ  প্রে হনয রহক্ষে মভমত 

গঠন, তাঁমত মভমতয েস্যহেয ভহধ্য গ্রু গঠহনয ভ ধ্যহভ চরমত মূরধন যফয  ও অচর তাঁত চরকযহেয 

জন্য তাঁমতহেয “তাঁমতহেয আর্ ধ- ভ মজক অফস্থ য উন্নয়হন চরমত মূরধন যফয  ও তাঁহতয আধুমনক য়” 

ীল ধক প্রকহেয আওত য় তাঁত ঋে মফতযে ও আে য় ক ম ধক্রভ মযচ মরত হে। ত ছ ড় ও আহর চে বন্ট য 

বর্হক ইহত পূহফ ধ তাঁমতহেয ভ হঝ “তাঁমতহেয জন্য ক্ষুদ্র ঋে কভ ধসূমচ” এয আওত য় তাঁত ঋে মফতযে কয  

হয়হছ; ফতধভ হন উক্ত মফতযেকৃত ঋহেয আে য় ক ম ধক্রভ চরভ ন যহয়হছ। আহর চে বফমক বন্ট হযয 

আওত ধীন তাঁমতহেয ভ হঝ ইহত ভহধ্য ফস্ত্র ফয়ন, যংকযে ও বেক্সে ইর মপ্রমন্টং ইতে মে প্রমক্ষন বক  ধ 

মযচ রন  কয  হয়হছ।  

২। মূল্য য়হনয উহেে ও িমতাঃ 

যক ময েপ্তয/ংস্থ মূহয প্র মতি মনক েক্ষত  বৃমি, জফ ফমেম বজ যে য কয , সু ন ংতকযে এফং 

ম্পহেয মর্ মর্ ব্যফ য মনমিতকযহেয ভ ধ্যহভ রূকে-২০২১ এয মর্ মর্ ফ স্তফ য়হনয রহক্ষে গত 

২৭.০৬.২০২১ ত মযহে বচয় যম্য ন, ফ ংর হে তাঁত বফ র্ ধ এফং মচফ, ফস্ত্র ও  ে ভন্ত্রে রয়, গেপ্রজ তন্ত্রী 

ফ ংর হে যক য এয ভহধ্য ২০২১-২২ অর্ ধফছহযয ফ মল ধক কভ ধম্প েন চুমক্ত (APA) স্ব ক্ষমযত য়।   

বকন-৩ এয কভ ধম্প েন মযকেন য ৫ নং কভ ধম্প েন বক্ষত্র “বফ য ভ হন ন্নয়ন ও মূল্য য়ন” এয 

আওত য় ৫.৫ নং ক ম ধক্রভ “ আওত ধীন প্রমতি নমূহয ক ম ধক্রভ মূল্য য়ন” এয ৫.১ নং কভ ধম্প েন সূচহক 

২০২১-২২ অর্ ধফছহয ০৬টি প্রমতি ন মূল্য য়হনয জন্য রক্ষেভ ত্র  মনধ ধ মযত যহয়হছ। 

 

২০২১-২২ অর্ ধফছহযয ফ মল ধক কভ ধম্প েন চুমক্তয (APA) ৫ নং বকৌরগত উহেে “বফ য ভ হন ন্নয়ন ও 

মূল্য য়ন” এয আওত য় ৫.৪ নং ক ম ধক্রভ “আওত ধীন প্রমতি নমূহয মূল্য য়ন” এয ৫.৪.১ নং কভ ধম্প েন 

সূচহক এ অর্ ধফছহয ফ ংর হে তাঁত বফ র্ ধ কর্তধক ০৫টি প্রমতি ন মূল্য য়হনয জন্য রক্ষেভ ত্র  মনধ ধ মযত যহয়হছ। 

ব বভ ত হফক ২০২০-২১ অর্ ধ ফছহযয মূল্য য়ন মযকেন য় যংপুয বফমক বন্ট যটি অন্তর্ভ ধক্ত যহয়হছ। 

তৎহপ্রমক্ষহত ফ ংর হে তাঁত বফ হর্ ধয বচয় যম্য ন ভহ েহয়য েয় অনুহভ েনক্রহভ মনহন ক্ত 

কভ ধকতধ গে কর্তধক যংপুয বফমক বন্ট যটি গত ১৯.১০.২০২১ হত ২০.১০.২০২১ ত মযে ম ধন্ত হযজমভহন 

মযে ধনপূফ ধক মূল্য য়ন ক ম ধক্রভ ম্পন্ন কয  য়াঃ 

 

ক্রমভক 

নং 

ন ভ ও েমফ অনুমফব গ 

১। য জীফ চন্দ্র ে , ক যী প্রধ ন (মযফীক্ষে ও মূল্য য়ন) [অ:ে :] 

ফ তাঁহফ , ঢ ক । বরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

অনুববভাগ ২। বভ াঃ আ ন উল্ল হ্, ক মযগময কভ ধকতধ  (মযফীক্ষে ও মূল্য য়ন)  

ফ তাঁহফ , ঢ ক । 

http://www.bhb.gov.bd/


 

 
                  

মযে ধনক হর অত্র বফমক বন্ট হয কভ ধযত fvicÖvß wjqv‡Ruv Awdmvi Rbve, ‡gvt Bw ª̀m wgqv, 

Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi-gy ª̀vÿwiK Rbve,‡gvt Ry‡qj Bmjvg উমস্থত বর্হক  মফ ধক হম মগত  

কহযন। 

বকহন্দ্রয নমর্ত্র ম ধ হর চন , বফমক বন্ট হযয ইনহবন্টময প্রমতহফেন, হযজমভহন তাঁত এর ক  

মযে ধন ও তাঁমত/তাঁমত মভমতয  হর্ ভতমফমনভহয়য ভ ধ্যহভ আহর চে মূল্য য়ন ক ম ধক্রভ ম্প েন কয  য়।   

 

৩। এক নজহয বফমক বন্ট য, যংপুয 

 

µt bs weeiY cwigvb 

ÿz`ªFY Kg©m~wPt- 

1| wbewÜZ cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ 07 wU 

2| wbewÜZ gva¨wgK  ZuvwZ mwgwZ 1 wU 

3| MÖæc MwVZ FYcÖvß mwgwZ 05 wU 

4| AÎ †K‡› ª̀ †gvU eiv× (A‡±vei 2021 ch©šÍ) 59.05 jÿ UvKv 

5 AÎ †K‡› ª̀ †gvU weZiY(A‡±vei 2021 ch©šÍ) 59.05 jÿ UvKv 

6| AÎ †K‡› ª̀ 10% my` mn µgcywÄf~Z Av`vq †hvM¨ A‡_©i cwigvY  68.32 jÿ UvKv 

7| AÎ †K‡› ª̀ ‡gvU Av`v‡qi jÿgvÎv 59.45 jÿ UvKv 

8| AÎ †K‡› ª̀ Av`vqK…Z A‡_©i cwigvY (A‡±vei 2021 ch©šÍ) 45.01 jÿ UvKv 

9| AÎ †K‡› ª̀ Abv`vqx e‡Kqv A‡_©i cwigvY (A‡±vei 2021 ch©šÍ) 14.43 jÿ UvKv 

10| ÿz`ª F‡Yi  †mevcªvß ZuvwZ msL¨v 372 Rb 

cyiæl ZuvwZ 335 Rb 

gwnjv ZuvwZ 37 Rb 

11| ÿz`ª FY cwi‡kvaK…Z ZuvwZi msL¨v 164 Rb 

 

 

 

12| 

Abv`vqx ZuvwZi msL¨v 208 Rb 

GKwU wKw Í̄I cwi‡kva K‡ibwb Ggb ZuvwZi msL¨v - 

ÿz`ª F‡Yi  †mev cÖvß ZuvZ msL¨v 510 wU 

‡mev cÖvß Zuv‡Zi †kÖwY wcUjyg 381 wU 

‡mwg A‡Uv‡gwUK 43 wU 

‡d«g ZuvZ 02 wU 

‡Kvgi ZuvZ - 

‡ebvimx 84 wU 

13| AÎ †K‡› ª̀i AvIZvaxb mwgwZfz³t-  

ZuvwZ msL¨v 1431 Rb 

 me©‡gvU ZvuZ msL¨v 462 wU 

14| FY Av`v‡qi nvi 76% 

 

 

15| 

me©‡kl (A‡±vei 2021 ch©šÍ ) eivÏ 59.05 jÿ UvKv 

weZiY 59.05 jÿ UvKv 

AweZwiZ (cÖavb Kvh©vj‡q †dir cvVv‡bv n‡q‡Q g‡g© Rvbvb) -- 

ZuvwZ msL¨v -- 

ZuvZ msL¨v -- 

 

 

 



 

 
 

ÒZuvwZ‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœq‡b PjwZ g~jab mieivn I Zuv‡Zi AvaywbKvqbÓ cÖK‡í 

me©‡kl (A‡±vei 2021 ch©šÍ ) Z_¨ 

 

 

 

 

16| 

 †gvU eivÏ (A‡±vei 2021 ch©šÍ ) 

†gvU weZiY (A‡±vei 2021 ch©šÍ ) 

‡gvU FY cÖvß ZuvwZi msL¨v (A‡±vei 2021 ch©šÍ ) 

FY cÖvß cyyiæl  ZuvwZi msL¨v 

FY cÖvß gwnjv ZuvwZi msL¨v 

AÎ †K‡› ª̀ ‡gvU Av`v‡qi jÿgvÎv 

FY Av`vq (A‡±vei 2021 ch©šÍ ) 

Av`v‡qi nvi (A‡±vei 2021 ch©šÍ ) 

  75.30 jÿ UvKv 

75.30 jÿ UvKv 

100 Rb 

59 Rb 

41 Rb 

15.36 jÿ UvKv 

13.25 jÿ UvKv 

86.27% 
 

৪। বফমক বন্ট হযয জনফরাঃ 

‡K‡› ª̀i Rbejt-(K) eZ©gv‡b iscyi †ewmK †m›Uv‡i 01 Rb fvicÖvß wjqv‡Ruv Awdmvi  I 01 Rb 

Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi Kg©iZ Av‡Qb|  

 

µwgK bs bvg c`we 

01| Rbve,‡gvt Bw ª̀m wgqv fvicÖvß wjqv‡Ruv Awdmvi 

02| Rbve,‡gvt Ry‡qj Bmjvg Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi-gy ª̀vÿwiK 

 

(L) cÖwZôvKvjxb mgq †_‡K A`¨vewa †ewmK †m›Uv‡i †K‡› ª̀ cÖav‡bi `vwqZ¡ cvjbKvix 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i weeiY mgqvbyµ‡g †`qv n‡jvt- 
 

µt bs Kg©KZ©vi bvg c`we mgqKvj 

1| Rbve †gvt gÄyi nvmvb  wjqv‡Ruv Awdmvi  23.04.2009 18.10.2018 

2| Rbve †gvt Bw ª̀m wgqv  fvicÖvß  wjqv‡Ruv Awdmvi 25.10.18 A`¨vewa 
 

৫।   যংপুয বফমক বন্ট হযয আফ ফত্র/ অমপ যঞ্জ ভ মেয মফফযোঃ 

µt 

bst 

Avmeve/Awdm miÄvgvw`i  

weeiY 

cwigvY (wU) eZ©gvb Ae ’̄v gšÍe¨ 

1| ‡Uwej (dzj †m‡µUvwi‡qU)  1 wU 1 wU  

2| ‡Uwej (nvd 

†m‡µUvwi‡qU) 

3 wU 3 wU  

3| wfwRUi †Pqvi 

(nvZvIqvjv) 

12 wU 12 wU  

4| wifjwes †Pqvi  1wU 1 wU  

5| Avjwgiv 2 wU 2 wU 1 wU w÷‡ji I 1 wU A‡Uvwei 

6| ÷x‡ji dvBj †Kwe‡bU 1 wU 1 wU  

7| d¨vb  4 wU 3 wU 1 wU bó 

8| A‡Uvwe dvBj †Kwe‡bU 

(†mv‡Km) 

1 wU 1 wU  

9|  Kvc  6 wU 6 wU  

10| wcÖP 6 wU 3 wU 3 wU fv½v 



 

11| ‡cøU  3 wU 3 wU  

12|  evwU 1 wU 1 wU  

13| Kuv‡Pi evwU 6 wU 5 wU 1 wU fv½v 

14| d¬v¯‹ 1wU -- fvj bvB(bô) 

15| ‡Uª  1 wU 1 wU  

16| Møvm 6 wU 6 wU  

17|  AvevwmK fe‡bi d¨vb 3 wU 2 wU 1 wU bó 

18|  †`Iqvj Nwo  1wU 1wU  

 

 

 

 

 

19| 

‡gvUi mvB‡Kj  1 wU (ÒZuvwZ‡`i Av_©-

mvgvwRK Ae¯’vi 

Dbœq‡b PjwZ g~jab 

mieivn I Zuv‡Zi 

AvaywbKvqbÓ ) 

cÖK‡íi AvIZvq 

mieivn Kiv n‡q‡Q| 

hv‡bi cwiwPwZ-7-3708325 

MÖvnK cwiwPwZ-7-007308291 

‡iwRóªkb b¤̂vi-iscyi-n-16-2957 

hv‡bi eY©bv-gUi mvB‡Kj wUwfwm gUi 

†Kv¤úvwb wjt 2019 

‡Pwmm b¤^i-PS625BF41L6F22173 

BwÄb b¤^i-FF4FK1601754 

wmwm-125 

is- Kv‡jv/wbj 

Uvqvi mvBR-2.75*17/ 

Lvwj Mvoxi IRb-125 ‡KwR 

 

 20| 

‡nj‡gU  2wU (ÒZuvw`‡`i Av_©-

mvgvwRK Ae¯’vi 

Dbœq‡b PjwZ g~jab 

mieivn I Zuv‡Zi 

AvaywbKvqbÓ ) 

cÖK‡íi AvIZvq 

mieivn Kiv n‡q‡Q| 

 

 

৬। নমর্ত্র ও মফমবন্ন প্রক য বযমজস্ট্র য ম ধ হর চন াঃ  
 

 বকহন্দ্রয মফমবন্ন নমর্ত্র ও বযমজস্ট্র য ম ধ হর চন  কহয প্র প্ত তথ্য মে মনহন মন্নহফমত কয  হর াঃ 

‡iwRóv‡ii bvg c„ôv ‡iwRóvi †Lvjvi 

ZvwiL 

gšÍe¨ 

(1) nvwRiv †iwRóvi 307 25.10.2018  

(2) dvBj †iwRóvi 44 07.07.2019  

(3) cÎ cªvwß †iwRóvi 108 09.09.2018  

(4) cÎ †cÖiY †iwRóvi 107 18.02.2018  

(5) gvóvi 96 07.07.2019  

(6) g‡bvnvix I gy ª̀Y mvgMÖx †iwRóvi 46 07.07.2019  

(7) mwgwZ †iwRóvi 44 07.07.2019  

(8) MÖæc †iwRóvi t    

  MÖæc †iwRóvi 01 96 28.01.2019  

  MÖæc †iwRóvi 02(ÒZuvwZ‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœq‡b PjwZ g~jab mieivn I 

Zuv‡Zi AvaywbKvqbÓ cÖK‡íi) 

57 09.01.2020  

(9) ZuvZ F‡Yi Av‡e`bcÎ †iwRóvi t    

     ZuvZ F‡Yi Av‡e`bcÎ †iwRóvi 01 44 07.03.2019  

     ZuvZ F‡Yi Av‡e`bcÎ †iwRóvi 02(ÒZuvwZ‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi  

Dbœq‡b PjwZ g~jab mieivn I Zuv‡Zi AvaywbKvqbÓ cÖK‡íi) 

58 04.11.2019  

(10) gÄyixcÎ Bmy¨ †iwRóvi t    



 

      gÄyixcÎ Bmy¨ †iwRóvi 01 46 07.03.2019  

      gÄyixcÎ Bymy †iwRóvi 02(ÒZuvwZ‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœq‡b PjwZ 

g~jab mieivn I Zuv‡Zi AvaywbKvqbÓ cÖK‡íi) 

58 12.11.2019  

(11) FY weZiY I Av`vq †iwRóvi t    

      FY weZiY I Av`vq †iwRóvi 01 201 08.03.2018  

      FY weZiY I Av`vq †iwRóvi 02 (ÒZuvwZ‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi 

Dbœq‡b PjwZ g~jab mieivn I Zuv‡Zi AvaywbKvqbÓ cÖK‡íi) 

201 15.02.2020  

      FY weZiY I Av`vq †iwRóvi 03 (ÒZuvwZ‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi 

Dbœq‡b PjwZ g~jab mieivn I Zuv‡Zi AvaywbKvqbÓ cÖK‡íi) 

201 14.11.2020  

(12) †ewmK †m›Uv‡ii AbyKz‡j A_© eivÏ, FY weZiY I w ’̄wZi 

weeiY QK-1  I QK-2 iwRóvi bs- 01 

44 07.07.2019  

 †ewmK †m›Uv‡ii AbyKz‡j A_©  eivÏ, FY weZiY I w ’̄wZi weeiY 

QK-1  I QK-2 †iwRóvi bs-02(ÒZuvwZ‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœq‡b PjwZ 

g~jab mieivn I Zuv‡Zi AvaywbKvqbÓ cÖK‡íi) 

56 12.11.2019  

(13) gyf‡g›U †iwRóvi 116 25.10.2018  

(14) K¨vk ewn †iwRóvi 110 29.11.2018  

(15) we` ÿr †iwRóvi 45 07.07.2019  

(16) A¯’vqx m¤ú` †iwRóvi 45 07.07.2019  

(17) ¯’vqx m¤ú` †iwRóvi 44 07.07.2019  

(18) ZuvZ KviLvbv †iwRóvi 44 07.07.2019  

(19) cÖwkÿ‡bi Rb¨ ZuvwZ †cÖiY †iwRóvi 116 25.10.2018  

(20)  QzywUi †iwRóvi 117 09.09.2018  

(21) cwi`k©b †iwRóvi 176 01.10.2020  
 

৭। বফমক বন্ট হযয আওত ধীন ঋেপ্র প্ত প্র র্মভক তাঁমত মভমতমূহয তথ্য মোঃ 

µt bst †Rjv Dc‡Rjv cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi bvg ‡Ljvwc msL¨v 

1| iscyi e`iMÄ ‡Mvwcbv_cyi ivavbMi BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ 37 

2| iscyi M½Pov 7bs MRN›Uv BDwbqb nvey cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ 18 

3| jvjgwbinvU KvjxMÄ KvwKbv BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ 47 

4| jvjgwbinvU nvZxev›`v cvwUKvcvov BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ 41 

5| KzwoMÖvg Dwjcyi mv‡n‡ei AvjMv BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ 5 

  

৮। অর্ ধফছযমবমিক বরাদ্দ প্রাপ্তি, ঋে মফতযে ও আে য় মফফযেীাঃ 

ÿz ª̀FY Kg©m~wPt-weMZ 20 eQ‡ii  eQiwfwËK eivÏ ,cÖvwß, FYweZiY I Av`vq weeiY 

 

 

µs 

bs 

A_© eQi weZiY Av`vq UvKv 

ZuvwZi msL¨v ZuvZ msL¨v eiv‡Ïi cwigvb 

1 2000-01 5 5 0.53 0.44 

2 2001-02 20 20 2.45 1.04 

3 2002-03 30 30 3.60 1.02 

4 2003-04 34 34 3.40 2.95 

5 2004-05 41 41 4.10 2.68 

6 2005-06 34 34 3.42 2.80 

7 2006-07 59 62 6.25 1.52 



 

8 2007-08 14 14 2.36 1.75 

9 2008-09 20 21 3.78 0.85 

10 2009-10 - - - 0.61 

11 2010-11 - - - 0.20 

12 2011-12 - - - 0.10 

13 2012-13 - - - 0.16 

14 2013-14 - - - 0.29 

15 2014-15 - - - 0.39 

16 2015-16 - - - 3.29 

17 2016-17 6 18 3.24 2.00 

18 2017-18 14 42 5.40 2.98 

19 2018-19 41 123 13.92 3.21 

20 2019-20 - - - 6.31 

21 cÖKí ïiæ †_‡K gvP©/20  ch©šÍ ivKve gÛ‡ji 

nvU kvLvi Av`vq 

54 66 6.60 5.91 

22 2020-2021 - - - 3.62 

 23 2021-2022 (A‡±vei/21) 

((‡m‡Þ¤̂i/2(‡m‡Þ¤̂i/2(‡m‡Þ¤î/2 

(†m‡Þ¤̂i/20 

- - - 0.85 

 ‡gvU 372 Rb 510 wU 59.05 44.97 

 

৮.১ ।ÒZuvw`‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœq‡b PjwZ g~jab mieivn I Zuv‡Zi AvaywbKvqbÓ cÖK‡íi  

weMZ 2 eQ‡ii  eQiwfwËK eivÏ ,cÖvwß, FYweZiY I Av`vq weeiYxt- 

µs 

bs 
A_© eQi weZiY Av`vq UvKv 

ZuvwZi msL¨v ZuvZ msL¨v eiv‡Ïi cwigvb 

1 
 

2019-2020 

 

70Rb 

 

148 wU 

 

44.40 

 

-- 

2 
 

2020-2021 

 

30 

 

103 

 

30.90 

 

9.434 

3 2021-2022(A‡±vei/2021) -- -- -- 
 

3.814 

 
 

‡gvU 

 

100 Rb 

 
 

251  wU 

 

 

 

75.30 

 

13.25 

 

 

 

 

 

 

 

৯। অর্ ধফছয মবমিক ঋে মফতযে ও আে হয়য তথ্য মোঃ 
 

ক্ষুদ্রঋে কভ ধসূমচয আওত য় যংপুয বফমক বন্ট হযয ভ ধ্যহভ ২০০০-২০০১ অর্ ধফছয বর্হক 2021-2022 

(A‡±vei/21) ম ধন্ত বভ ে 59.05 রক্ষ ে ক  প্রধ ন ক ম ধ রয় হত ফয ে বেয়  য়। ম য ভহধ্য ৫৯.০৫ রক্ষ 

ে ক  তাঁমতহেয ভ হঝ তাঁত ঋে মহহফ মফতযে কয  য়। আহর চে ভহয় প্রকৃত ঋে আে য় হয়হছ 44.97 

ে ক ।  

ত ছ ড়  Zuvমত‡`i Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœq‡b PjwZ g~jab mieivn I Zuv‡Zi AvaywbKvqbÓ cÖK‡íi  

weMZ 2 eQ‡ii 2021-2022(A‡±vei/2021) বভ ে 75.30 রক্ষ ে ক  প্রধ ন ক ম ধ রয় হত ফয ে বেয়  

য়। ম য ভহধ্য 75.30 রক্ষ ে ক  তাঁমতহেয ভ হঝ তাঁত ঋে মহহফ মফতযে কয  য়। আহর চে ভহয় প্রকৃত 

ঋে আে য় হয়হছ 13.25 ে ক । 

১০। বের ম ঋহেয তথ্য মোঃ 

ঋে ক ম ধক্রহভয শুরু বর্হক 2021-2022 (A‡±vei/21) ভ  ম ধন্ত আহর চে বফমক বন্ট যটিহত বের ম 

অহর্ ধয মযভ ে ফ ধহভ ে 10,38,859/- ে ক । মভমত মবমিক বের ম ঋহেয ত মরক  মনহে বত হর ধয  

হর । 

 
 



 

১০.১       07 bs MRN›U BDwbqb nvey cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi FY †Ljvcx ZuvwZi bv‡gi ZvwjKvt                       

µt 

bs 

ZvwZui bvg wcZvi bvg FY 

weZi‡Yi 

ZvwiL 

me©‡kl Fb 

Av`v‡qi ZvwiL 

Av`vqK…Z 

UvKvi 

cwigvY 

e‡Kqv 

UvKvi 

cwigvY 

01 ‡gvt AvwRRyj Bmjvg AvbQvi Avjx 19.08.08 29.03.11 5,200/- 15,575/- 

02 ‡gvt †gvL‡jQvi ingvb g„Zt Gidvb Avjx 19.08.08 19.04.17 5,900/- 14,875/- 

03 ‡gvt gwgbyi ingvb iwdR DwÏb 19.08.08 29.03.11 2,300/- 18,475/- 

04 byi Rvgvb †gvt Avãyi ReŸvi 19.08.08 14.06.17 17,960/- 2,815/- 

05 ‡gvt Gwnqv wgqv Avey e°i 19.08.08 29.03.11 19,100/- 1,675/- 

06 ‡gvt Avãyj Kv‡`i mdi DwÏb 28.07.08 23.02.21 18,000/- 2,775/- 

07 ‡gvt evejy wgqv ‡gvt Avãyj evKx 28.07.08 23.03.17 20,600/- 175/- 

08 ‡gvt Avãyi iwm` QwMi DwÏb 10.04.08 28.05.13 16,200/- 4,575/- 

09 Avj Avwgb AvwjgywÏb 28.07.08 29.03.11 6,248/- 14,527/- 

10 ‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb g„Zt †KmgZ Avjx 04.02.09 19.04.17 10.800/- 9,975/- 

11 ‡gvt gvQzg wgqv g„Zt †gv¾v‡¤§j nK 04.02.09 19.04.17 8,400/- 12,375/- 

12 ‡gvt LwZevi ingvb Kwdj DwÏb 19.08.08 19.04.17 15,800/- 4,975/- 

13 Lwei DwÏb g„Zt Qwgi DwÏb 10.08.08 05.02.19 20,400/- 375/- 

14 wbjy ‡mvbv wgqv 04.02.09 09.08.18 12,000/- 8,775/- 

15 Avj Avwgb g„Zt  Aveyj Kv‡mg 10.04.08 19.04.17 8,400/- 12,375/- 

16 ‡gvt Rg‡m` Avjx bwei DwÏb 10.04.08 14.06.17 15,800/- 4,975/- 

17 ‡gvt †ejvj †nv‡mb Rûi Avjx 28.07.08 24.03.16 8,300/- 12,475/- 

18 ‡gvQvt nvweev Bqvmwgb ‡gvt bqv wgqv 19.04.17 21.06.21 52,325/- 10,000/- 

 বভ ে      ১,৫১,৭৬৭/- 
 

১০.২           ‡Mvwcbv_cyi ivavbMi BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi FY †Ljvcx ZuvwZi bv‡gi ZvwjKvt                   

µt 

bs 

ZvwZui bvg wcZvi bvg FY 

weZi‡Yi 

ZvwiL 

me©‡kl FY 

Av`v‡qi ZvwiL 

Av`vqK…Z 

UvKvi 

cwigvY 

e‡Kqv 

UvKvi 

cwigvY 

01 ‡gvt mv‡neyj †gvt AvKei Avjx 02.01.02 11.06.09 8,570/- 6,434/- 

02 ‡gvt Avt AvwRR mi`vi †gvt dR‡j DwÏb 02.01.02 28.02.05 3,570/- 8,015/- 

03 ‡gvt `yjvj †gvt AvwRRvi ingvb 08.11.01 31.10.05 5,520/- 6,065/- 

04 ‡gvt †nv‡mb Avjx g„Zt Avwgi DwÏb 08.11.01 21.12.16 5,100/- 9,904/- 

05 ‡gvt Rvnvb Avjx ‡gvt nvmvb Avjx 02.01.02 30.12.02 3,360/- 11,644/- 

06 ‡gvt gKeyj †nv‡mb g„Zt Avt gwR` 08.11.01 31.10.05 9,740/- 5,264/- 

07 ‡gvt iRe Avjx g„Zt gvnvZve DwÏb 02.01.02 30.07.06 4,460/- 10,544/- 

08 ‡gvt Ievq`yj nK g„Zt Rqbvj Av‡e`xb 02.01.02 08.10.08 12,766/- 2,238/- 

09 ‡gvt Avt ReŸvi g„Zt Avt gwR` 08.11.01 28.02.04 4,620/- 10,384/- 

10 g„Zt kwn`yj nK g„Zt KvBgywÏb 08.11.01 21.12.16 9,960/- 5,344/- 

11 ‡gvt gKeyj †nv‡mb g„Zt †`jqvi †nv‡mb 08.11.01 19.07.07 13,000/- 2,004/- 

12 ‡gvt dviæK †nv‡mb kixd DwÏb 30.11.02 30.06.04 2,320/- 12,684/- 

13 ‡gvt †gvK‡Q`yj nK †gvt Aveyj †nv‡mb 30.11.02 31.03.04 2,100/- 12,904/- 

14 ‡gvt R‡e` Avjx nvmvb Avjx 07.08.02 30.12.02 1,260/- 13,744/- 

15 g„„Zt Bw`ªm Avjx g„Zt bwQi DwÏb 07.08.02 05.07.07 3,745/- 11,259/- 

16 ‡gvt ev`kv Imgvb MYx 07.08.02 31.10.05 2,680/- 12,344/- 

17 ‡gvt `yjvj miKvi ggZvR DwÏb 31.11.02 27.02.05 2,635/- 8,949/- 

18 ‡gvt biæ¾vgvb ‡gvt iweDj 07.08.02 30.07.06 2,440/- 12,564/- 

19 ‡gvt Avt jwZd dR‡j mi`vi 07.08.02 21.12.16 4,630/- 6,955/- 

20 ‡gvt kw` ỳj nK kixd DwÏb 31.11.02 13.03.14 1,490/- 13,514/- 

21 ‡gvt Avkivdzj AvKeŸvi Avjx 07.08.02 08.07.07 6,780/- 8,224/- 

22 ‡gvt bRiæj g„Zt Avt AvwRR 09.12.02 19.07.07 6,060/- 8,944/- 



 

23 ‡gvt gwR`yj nK †gvt Bw`ªm Avjx 30.12.02 26.08.07 2,480/- 9,104/- 

24 ‡gvt AvwRRvi g„Zt nvwme DwÏb 07.08.02 30.12.04 1,520/- 10,064/- 

25 †gvt AvDqvj AvwRgywÏb 07.08.02 31.10.05 3,180/- 8,404/- 

26 ‡gvt nvPvb Avjx g„Zt awbi DwÏb 30.12.02 30.01.03 420/- 14,584/- 

27 ‡gvt †gvL‡Q` Avjx g„Zt †gvkvid 07.12.02 29.03.07 3,145/- 8,439/- 

28 ‡gvQvt dwRjv LvZzb g„Zt Avey e°i 07.08.02 30.12.04 1,650/- 9,934/- 

29 ‡gvt Avt Kwig g„Zt ZwgR DwÏb 07.08.02 31.07.03 1,680/- 13,324/- 

30 ‡gvt gvgybyi iwk` Avt ReŸvi 07.08.02 30.06.03 1,590/- 13,414/- 

31 ‡gvQvt †Rv‡e`v †gvRvnvi Avjx 30.11.02 08.06.08 6,650/- 4,934/- 

32 ‡gvt gvgyb Avt †mvevnvb 30.11.02 30.12.04 330/- 11,254/- 

33 ‡gvQvt AvwRdv g„Zt Rqbvj 07.08.02 19.07.07 6,660/- 8,444/- 

34 ‡gvQvt gvndzRv Avt Kwig 07.08.02 28.08.07 11,521/- 3,483/- 

35 ‡gvQvt gwnjv AvwbQzi 07.08.02 30.12.04 1,320/- 10,265/- 

36 ‡gvt AvwRRvi ingvb g„Zt g‡qR DwÏb 23.01.06 30.07.06 990/- 10,594/- 

37 ‡gvt AvdvR DwÏb g„Zt Avt ReŸvi 23.01.06 28.06.07 1,030/- 10,555/- 

 বভ ে      ৩৪৬৭২১/- 
 

১০.৩           cvwUKv cvov BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi FY †Ljvcx ZuvwZi bv‡gi ZvwjKvt                                           

µt 

bs 

ZvwZui bvg wcZvi bvg FY weZi‡Yi 

ZvwiL 

me©‡kl FY 

Av`v‡qi ZvwiL 

Av`vqK…Z 

UvKvi 

cwigvY 

e‡Kqv 

UvKvi 

cwigvY 

01 ‡gvt dRj nK g„Zt Bqvi wgqv 23.01.06 30.06.09 10,560/- 1,025/- 

02 ‡gvt iæûj Avwgb myjZvb gvngy` 23.01.06 30.06.07 4,290/- 7,295/- 

03 ‡gvt kvnvi †MvjRvi 23.01.06 02.07.08 6,930/- 4,655/- 

04 ‡gvt myjZvb gvngy` †mv‡jgvb 27.09.04 03.09.07 10,890/- 695/- 

05 ‡gvt Rvwni DwÏb Rwgi DwÏb 27.09.04 30.06.07 8,910/- 2,675/- 

06 b~i †gvnv¤§` †gvt BQvnvK Avjx 17.07.04 04.06.07 9,240/- 2,344/- 

07 ‡gvt MvRx ingvb g„Zt †nv‡gb gÛj  19.11.06 02.06.09 7,590/- 3,994/- 

08 ‡gvt dqRvi Avt nvwKg 27.09.04 31.05.07 9,240/- 2,344/- 

09 ‡gvt Avey QvB` †gvt Zv‡nR DwÏb 27.09.04 29.03.07 11,254/- 331/- 

10 ‡gvnv¤§` Avjx gwRei ingvb 23.01.06 30.12.09 10,560/- 1,025/- 

11 ‡gvt Rvnv½xi Avjg †gvt AvRMvi Avjx 17.07.04 30.07.07 9,900/- 1,684/- 

12 ‡gvt Puvb wgqv Avmvb Avjx 19.11.06 30.12.09 8,250/- 3,335/- 

13 ‡gvt AvBqyi Avjx †gvt †Rj nK Avjx 19.11.06 31.03.08 3,360/- 7,625/- 

14 ‡gvt kni Avjx ‡gvt BbQvi DwÏb 10.07.06 30.04.08 5,610/- 5,975/- 

15 ‡gvt iwdKzj Avbmvi Avjx 10.07.06 02.03.09 6,600/- 4,985/- 

16 AvwQgywÏb BDbyQ Avjx 10.07.06 03.09.08 6,270/- 5,315/- 

17 ‡gvt Rûiyj nK †gvt Avt Mwb e¨vcvix 19.11.06 01.06.08 2,970/- 8,615/- 

18 ‡gvt kvgQzj †gvt Av‡gv` Avjx 19.11.06 02.12.08 4,950/- 6,635/- 

19 ‡gvQvt Av‡gbv †eMg †gvt Kzovb Avjx 10.07.06 01.06.08 4,290/- 7,295/- 

20 ‡gvt wgqv Pvb AvK›` g„Zt Bqvi Avjx 10.07.06 02.12.08 7,590/- 3,995/- 

21 ‡gvt kvnv Avjg g„Zt gnvRvb Avjx 10.07.06 03.09.07 5,610/- 5,975/- 

22 ‡gvt kvgmyj nK g„Zt AveŸvm Avjx 19.11.06 30.10.08 6,270/- 5,315/- 

23 ‡gvt AvgRv` †nv‡mb †gvt Bqvi Avjx 19.11..06 02.12.08 6,270/- 5,315/- 

24 ‡gvt KvbPz ‡gvt ev‡nR Avjx 10.07.06 02.12.08 8,250/- 3,335/- 

25 ‡gvt nvwKg †gvt Mdzi ‡`Iqvbx 11.07.06 03.09.08 5,940/- 5,645/- 

26 ‡gvt AvwR`yj Bmjvg †gvt dqRvj nK 11.07.06 30.10.08 5,610/- 5,975/- 

27 ‡gvt Qvgv` Avjx ‡gvt Bw`ªm Avjx 19.11.06 31.07.08 3,960/- 7,625/- 

28 ‡gvt mvgQzj nK †gvt †Qvigvb Avjx 19.11.06 30.06.09 8,580/- 3,005/- 

29 ‡gvt iv‡k` ‡gvt byi Bmjvg 11.07.06 02.07.08 6,930/- 4,654/- 

30 ‡gvt nvmvb Avjx ‡gvt BQvKvn  Avjx 11.07.06 08.11.07 3,630/- 7,955/- 

31 ‡gvt `yjvj †gvt byi DwÏb 17.08.06 02.03.09 8,580/- 3,005/- 



 

32 ‡gvct Avigv&b Avjx ‡gvt wQwÏK Avjx 19.11.06 30.12.09 4,950/- 6,635/- 

33 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb Avqbvj nK 10.11.06 31.01.07 660/- 10,925/- 

34 ‡gvt civb Avjx ‡gvt †mvevnvb Avjx 16.07.06 02.06.09 9,900/- 1,685/- 

35 ‡gvt Qv‡`Kzj ‡gvt †Qvigvb Avjx 11.07.06 02.06.09 10,230/- 1,354/- 

36 ‡gvt nqiZ †gvt gwRei Avjx 11.07.06 30.12.09 8,580/- 3,005/- 

37 ‡gvt kwdKzj Avt Mwb 03.08.07 02.12.08 3,630/- 7,955/- 

38 ‡gvt g‡qR `wei DwÏb 03.08.07 02.06.09 5,610/- 5,974/- 

39 ‡gvQvt KzjQzg QvgPzj nK 04.06.07 02.12.08 1,650/- 9,935/- 

40 ‡gvt kni Avjx †MvjRvi Avjx 04.06.07 02.06.09 4,290/- 7,295/- 

41 ‡gvt nvweeyi ingvb nvivb Avjx 04.06.07 31.03.09 3,960/- 7,625/- 

 বভ ে      ২০২,০৩৪/- 
 

 ১০.৪                      KvwKbv BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi FY †Ljvcx ZuvwZi bv‡gi ZvwjKvt                    

µt 

bs 

ZvwZui bvg wcZvi bvg FY weZi‡Yi 

ZvwiL 

me©‡kl FY 

Av`v‡qi ZvwiL 

Av`vqK…Z 

UvKvi cwigvY 

e‡Kqv UvKvi 

cwigvY 

01 মৃতঃ ম  ঃ আঃ ক দের  মৃতঃ হ দত  আলী 11.11.03 13.04.16 7,595/- ৩,৯৯০/- 

02 ম  ঃ নবীর মহ দেন মৃতঃ হ দত  আলী 22.01.04 09.11.17 10,260/- ১,৩২৫/- 

03 ম  ঃ জুর ন আলী   ন্ন ন ব্য প রী 22.01.04 11.01.17 8,920/- ২৬৬৫/- 

04 ম  ঃ ম  জ দেল হক মজল ল উদ্দিন  08.07.04 10.06.21 5,880/- 4,৮০৪/- 

05 ম  ঃ   ন্ন ন  মৃতঃ বকত র আলী 14.09.04 03.04.07 5,610/- ৫,৯৭৫/- 

06 ম  ঃ রক  ন আঃ গফূর 14.09.04 30.05.06 5,940/- ৫,৬৪৪/- 

07 ম  ঃ ছৈয়ে  ত হ জ উদ্দিন 08.07.04 11.06.18 7,280/- ৪,৩০৫/- 

08 ম  ঃ জদয়ে আলী  মৃতঃ  ন্ত জ আলী 09.06.04 26.11.06 7,260/- ৪,৩২৫/- 

09 ম  ঃ মৈ র ব  ম  ঃ বদ্দৈর উদ্দিন  09.06.04 21.11.05 4,620/- ৬,৯৬৪/- 

10 ম  ঃ নুর মহ দেন  মৃতঃ জদ্দ র উদ্দিন  09.06.04 13.01.17 6,900/- ৪,৬৮৫/- 

11 ম  ঃ জব্ব র মৃতঃ আব্ব ৈ আলী 14.09.04 05.10.06 4,950/- ৬,৬৩৫/- 

12 ম  ঃ আরদে শ আলী আঃ জব্ব র  14.09.04 11.06.18 6,450/- ৫,১৩৫/- 

13 ম  ঃ দ্দরয় জ উদ্দিন  মৃতাঃ আফগুর বে 14.09.04 30.05.06 4,290/- ৭,২৯৪/- 

14  ম  ঃ লুৎফর  মৃতঃ মজল ল উদ্দিন  09.06.04 06.03.07 6,600/- ৪,৯৮৫/- 

15 ম  ৈ ঃ জদ্দিন  মবওয়  আনৈ র আলী  09.06.04 17.05.17 10,570/- ১,০১৫/- 

16 ম  ঃ আইনুল হক  ম  ঃ ে  সুল আল   29.01.06 09.05.19 9,640/- ১,৯৪৫/- 

17 ম  ঃ আক্ক ৈ  মৃতঃ আফৈ র  29.01.06 18.01.18 3,690/- ৭,৮৯৫/- 

18 ম  ঃ জ হ ঙ্গীর আল   ম  ঃ ে  সুল আল   29.01.06 19.08.19 8,640/- ২,৯৪৫/- 

19  ম  ঃ আশর ফুল  মৃতঃ আফে র আলী 29.01.06 13.02.17 1,690/- ৯,৮৯৫/- 

20 ম  ঃ আবুল ক ল   আজ ে    সুে আলী 29.01.06 30.04.07 2,650/- ৮,৯৩৫/- 

21 ম  ঃ মক রব ন আলী বদ্দৈর উদ্দিন  29.01.06 12.02.18 2,330/- ৯,২৫৫/- 

22   দ  ে আলী আঃ হ দ্দ ে  29.01.06 03.04.07 2,310/- ৯,২৭৫/- 

23 ম  ঃ আঃ জব্ব র  মৃতঃ মকত ব আলী 29.01.06 10.07.17 6,500/- ৫,০৮৫/- 

24 ম  ঃ আদ্দজজুল হক জুি ন আলী 29.01.06 10.06.21 5,490/- ৬,০৯৫/- 

25 ম  ঃ ফজলুল হক  মৃতঃ মহল ল উদ্দিন  29.01.06 13.01.19 9,220/- ২,৩৬৫/- 

26 ম  ঃ আঃ রহ  ন  ম ন্ন জ  29.01.06 09.05.19 7,670/- ৩,৯১৫/- 

27 ম  ঃ চ াঁনব র মৃতঃ  ন্ত জ  29.01.06 30.07.06 1,330/- ১০,২৫৫/- 

28 মক রব ন আলী মৃতঃ মুলক  মশখ 29.01.06 11.09.18 5,310/- ৬,২৭৫/- 

29  ম  ঃ আ জ ে মহ দেন  মৃতঃ আরফ ন  12.03.07 08.01.18 830/- ১০,৭৫৫/- 

30 মৃতঃ আবুল ক দশ  মৃতঃ   মুে আলী 17.08.06 30.04.07 1,650/- ৯,৯৩৫/- 

31 ম  ঃ মল   ন আঃ গফূর 12.03.07 10.11.16 1,730/- ৯,৮৫৫/- 

32 ম  ঃ েন্ত্ত দ্দ য়  ‡gvt gwni DwÏb 27.07.06 26.11.06 330/- ১১,২৫৪/- 

33 মগ ল প ম  ঃ তহুদ্দি 12.03.07 27.08.07 330/- ১১,২৫৪/- 

              



 

34 ম  ঃ  দ্দহর মৃতঃ ম দহর 12.03.07 30.11.11 850/- ১০,৭৩৫/- 

35 ম  ঃ মৈ ি ব মৃতঃ মনফ জ উদ্দিন 27.07.06 10.06.21 11,105/- 480/- 

36 ম  ঃ েদ্দফকুল  ইেল   ম  ঃ রহ ত আলী 27.07.06 14.01.19 831/- ১০,৭৫৪/- 

৩৭ ম  ঃ মে ন উল্ল  দ্দরয় জ উদ্দিন 12.03.07 12.09.21 2,060/- 9,524/- 

৩৮ ম  ঃ আবু বক্কর দ্দেদ্দিক ম  ঃ   জ চ ন 12.03.07 05.06.07 330/- ১১,২৫5/- 

৩৯ ম  ঃ ল ল দ্দ য়  ম  ঃ জুজু দ্দ য়  27.07.06 03.04.07 1,650/- ৯,৯৩৫/- 

৪০ ম  ঃ আঃ রদ্দহ  মৃতঃ মনফ জ উদ্দিন 12.03.07 15.06.07 330/- ১১,২৫৫/- 

৪১ ম  ৈ ঃ হ উদ্দে খ তুন ম  ঃ ইউসুব 27.07.06 23.10.11 3,800/- ৭,৭৮৫/- 

৪২ ম  ঃ  কবুল মহ দেন ম  ঃ মে রহ ব 27.07.06 11.06.18 12,503/- ২,৫০০/- 

৪৩ ম  ঃ হয়রত ম  ঃ আঃ গফুর 12.03.07 04.08.19 6,860/- ৪,৭২৫/- 

৪৪ ম  ঃ আঃ ৈ ত র মৃতঃ মনফ জ 12.03.07 12.02.18 3,000/- ৮,৫৮৫/- 

৪৫ ম  ঃ ম  ক্ত র আলী মৃতঃ ক লুদশখ 27.07.06 10.11.16 3,310/- ৮,২৭৫/- 

৪৬ ম  ঃ আঃ গফুর মৃতঃ আঃ আদ্দজজ 10.12.06 10.10.18 15,700/- ৭,৪৭০/- 

৪৭ ম  ঃ নজরুল শ দের আলী 12.03.07 10.10.18 70,000/- ৪,৫৮৫/- 

 বভ ে      ৩১৪৭৯৭/- 

 

১০.৫                  mv‡n‡ei AvjMv  BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ FY‡Ljvcx ZuvwZi bv‡gi ZvwjKvt    

                 

µt 

bs 

ZvwZui bvg wcZvi bvg FY weZi‡Yi 

ZvwiL 

me©‡kl FY 

Av`v‡qi ZvwiL 

Av`vqK…Z 

UvKvi 

cwigvY 

e‡Kqv 

UvKvi 

cwigvY 

০১ ‡gvt R‡e` Avjx   †gvt Avnv¤§` Avjx 10.01.02 25.10.07 11,290/- 295/- 

০২ ‡gvt gwd g„Zt wgqv dwKi  27.09.04 06.05.07 4,250/- 7,335/- 

০৩ ‡gvt gvwbK   †gvbj wgqv 04.08.02 06.05.07 9,745/- 1,840/- 

০৪ ‡gvt gvB`yj Bmjvg  g„Zt nvwg`  14.12.02 05.09.07 7,455/- 4,130/- 

০৫ ‡gveviK †nv‡mb  g„Zt Avt nvwg`  27.09.04 29.11.07 1,645/- 9,940/- 

 বভ ে      23,540/- 
 

      রংপুর ববপ্তিক বিন্টাররর আতায় 07 bs MRN›U BDwbqb nvey cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi বমাট  

১,৫১,৭৬৭/-ক্ষ টাকা,‡Mvwcbv_cyi ivavbMi BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi বমাট ৩,৪৬,৭২১/-, cvwUKv 

cvov BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi বমাট ২,০২,০৩৪/- KvwKbv BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi বমাট 

৩,১৪,৭৯৭/- mv‡n‡ei AvjMv BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZবমাট 23,540/- me©বভ ে 10,38,859/- ক্ষ 

টাকা বের ম ঋে যহয়হছ।  

১১।  তাঁমত মভমত অমর্োঃ  

আহর চে বফমক বন্ট হযয ভ ধ্যহভ ২০২০-২০২১ অর্ ধফছহয ফ ধহভ ে ০১টি মভমত অমর্ে কয  হয়হছ। 

মনহন ক্ত ছহক ত  তুহর ধয  হর াঃ 

 

µwgK bs mwgwZi bvg 

01| mv‡n‡ei AvjMv BDwbqb cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ 17.10.21 
 

 

১২। আেক রীন তমফরাঃ 

আহর চে বফমক বন্ট হযয আওত ধীন ফ ংর হে কৃমল ব্য ংহকয বগ র ক ন্দ ইর  ে য় ৯,৭৮,৩১৫/- ে ক  

আেক রীন তমফর মহহফ জভ  যহয়হছ ভহভ ধ জ ন  ম য়। 
 

 

১৩। ক স্টভ  উ কর্তধক আেককৃত ও ফ হজয় প্ত সুত  এফং শুল্কমুক্ত সুমফধ য় সুত , যং ও 

য য়ন আভে মন ও ফয ে ংক্র ন্ত তথ্য মোঃ                                                                

এ ম ধন্ত অত্র বফমক বন্ট হযয আওত য় বক হন  মভমতয অনুকূহর ক স্টভ  উ কর্তধক আেককৃত ও 

ফ হজয় প্ত সুত  ফয ে ও মফতযে কয  য়মন এফং শুল্কমুক্ত সুমফধ য় সুত , যং ও য  য়মনক দ্রব্য আভে মনয 

জন্য সুহম গ বেয়  য়মন।  



 

১৪।  তাঁমত এর ক  হযজমভহন মযে ধন ও ভতমফমনভয়াঃ  

 

বকন্দ্র মূল্য য়নক হর উক্ত বফমক বন্ট হযয আওত ধীন ২টি মভমতয বভ ে ৫জন েহস্যয তাঁত, তাঁত ক যে ন  

মযে ধন এফং ত হেয  হর্ ভতমফমনভয় কয  য়। তেহধ্য ৭নং গজঘন্ট  ইউমনয়ন  বু প্র র্মভক তাঁমত 

মভমতয প্র ক্তন ব মত জন ফ আব্দুয যভ ন এয  হর্ আহর চন  য়। আহর চন য় মতমন জ ন ন ত হেয 

প্রহয় জনীয় কাঁচ ভ র ক্রয় কয য জন্য ঢ ক  মভযপুয আহত য় এফং উৎ মেত ণ্য ফ জ যজ ত কয য জন্য 

অহনক দূহয বমহত য়। পহর ত হেয ততময ক হড়য উৎ েন েযচ অহনক হড় ম য়। ত ই ত য  ফ জ হযয 

 হর্  ল্ল  মেহয় টিহক র্ কহত  যহছন ন । ত হেযহক মমে ন্য য্যমূহল্য সুত  যফয  কয  য় এফং 

উৎ মেত ণ্য তাঁত বফ র্ ধ কর্তধক তাঁমতহেয মনকে বর্হক ক্রয় কবয ফ জ যজ তকযহেয ব্যফস্থ  কয  য় তহফ 

ত য  এ ব টিহক টিহক য েহত  যহফ। মনহচ ত য  হর্ কহর্ কর্হনয মচত্র বত হর ধয  হর । 

 

 

 
 

৭নং গজঘন্ট  ইউমনয়ন  বু প্র র্মভক তাঁমতয প্র ক্তন ব মত ম্প েক এফং েস্যবৃহন্দয  হর্ ভতমফমনভয় ব । 

 

১৪.১ ৭নং গজঘন্ট  ইউমনয়ন  বু প্র র্মভক তাঁমত মভমতয েস্য জন ফ যভজ ন আরীয  হর্ আহর চন  য়। 

আহর চন ক হর জ ন  ম য়, ত য  দুই ব ই তাঁমত। ত য  পৃর্ক ফ  য় ফফ  কহযন এফং তাঁহেয ে ন ও 

আর ে । ত য  দুই ব ই ঋহেয জন্য আহফেন কহযন মকন্তু এক ব ই ঋে বহয়হছন অন্য ব ইহক ঋে বেওয়  

য়মন। পহর ব ব ইহয়য হক্ষ তাঁত চ র হন  খুফই কঠিন হয় োঁমড়হয়হছ। বজন্য এরূ একই মযফ হযয দুই 

ফ  মতন ব ই ম য  আর ে  ফফ  কহযন এফং ে ন  আর ে  তাঁহেযহক পৃর্কব হফ ঋে বেওয় য অনুহয ধ 

জ ন ন। র রভমনয ে ক রীগঞ্জ এয ক মকন  ইউমনয়ন প্র র্মভক তাঁমত মভমতয েস্য জন ফ আয়ন র ক 

জ ন ন কহয ন য ক যহে গত এক ফৎয ম ফৎ তাঁহেয ব্যফ  খুফই ভন্দ  ম হে। ত হেয ততময ক ড় 

ফ জ যজ ত কযহত বফ অসুমফধ য মু্মেীন হত হে। যক মযব হফ ফ জ যজ ত কয য ব্যফস্থ  কযহর ত য  

উকৃত হফ ফহর জ ন ন। 



 

 

                ৭নং গজঘন্ট  ইউমনয়ন  বু প্র র্মভক তাঁমত েস্য জন ফ যভজ ন আরীয তাঁত ক যে ন  

 

                     ৭নং গজঘন্ট  ইউমনয়ন  বু প্র র্মভক তাঁমত েস্য জন ফ আরভগীয ব হন এয তাঁত ক যে ন  

 

 



 

 

র রভমনয ে ক রীগঞ্জ এয ক মকন  ইউমনয়ন প্র র্মভক তাঁমত মভমতয েস্য তাঁয মনজ তাঁহত  ড়ী বুনেযত অফস্থ য মস্থযমচত্র 

১৪.১ ম ধ হর চন াঃ 

৭নং গজঘন্ট  ইউমনয়ন  বু প্র র্মভক তাঁমত মভমত এফং র রভমনয ে ক রীগঞ্জ এয ক মকন  ইউমনয়ন 

প্র র্মভক তাঁমত মভমত েস্যহেয তাঁত ও তাঁত ক যে ন  মযে ধন ক হর রক্ষে কয  ম য়, বমভ-অহে হভটিক 

ও জ ভে মন তাঁহত ভমর হেয ব্যফ হযয চ েয, জ ভে মন  মড় ততযী কযহছন। ত হেয  হর্ আহর চন য় 

জ ন  ম য়,  মড়হত ে ন য়  ১৫০ ক উহন্টয মল্ক সুত  এফং হড়হন ৭৫ ক উহন্টয সুত  ব্যফ য কযহছন।  

এছাড়া, তারদর ব্যবহৃত সুতা  রংরয়র মূল্য ববলী হয়ায় তারা ব্যবিায় বকান রকম টিরক আরছ। তারদর 

উৎাপ্তদত বস্ত্র প্তবণন/বাজারজাতকররণর সুরযাগ না থাকায় ন্যায্য মূল্য হরত বপ্তিত হরে। তাছাড়া, একজন 

কাপ্তরগররক প্তনধ ধাপ্তরত মজুপ্তরর মাধ্যরম িারা বছররর জন্য প্তনরয়াগ করা হয়। ঐ কাপ্তরগর অরনক িময় াপ্তরয় 

চর যায় । বতধমারন তাঁত বলায় বয িক তাঁপ্তত/কাপ্তরগর/শ্রপ্তমক জপ্তড়ত তারদর ববপ্তলর ভারগর বয়ি ৪০ এর 

উববধ। বতধমান প্রজন্ম তাঁত বলায় আিরত আগ্রহী নয়। তাঁপ্ততরা তাঁরতর মরধ্য বমাটর/আধুপ্তনক যন্ত্রাপ্তত 

িংরযাজন করর তাঁরতর আধুপ্তনকায়রনর প্রস্তাব কররন। Traditional দ্ধপ্ততর তুনায় আধুপ্তনক প্রযুপ্তিরত 

তাঁত বস্ত্র উৎাদরন গজ প্রপ্তত মজুপ্তরর প্তরমাণ প্রায় ০৮ টাকা কম এবং তাঁত বস্ত্র উৎাদরনর প্তরমাণ ববপ্তল 

হয়। তাঁপ্ততরা শুল্কমুক্ত সুমফধ য় সুত , যং ও য  য়মনক দ্রব্য আভে মনয  সুহম গ কহয বেয়  ফ ংর হে 

তাঁত বফ হর্ ধয ভ ধ্যহভ ত হেয উৎ মেত ণ্য মফক্রহয়য ব্যফস্থ  কয য অনুহয ধ জ ন ন।  

 

১৫। সু মযাঃ 

১৫.১  ফতধভ হন ন ন  ক যহে তাঁত ব য  হর্ ম্পৃক্ত তাঁমত এফং তাঁহতয ংখ্য  ক্রভ গতব হফ হ্র   হে।  

ম  তাঁত ে ত টিমকহয় য ে য বক্ষহত্র ফড় ধযহনয হুভমক। ব জন্য মফদ্যভ ন মফমধভ র / নীমতভ র / আইন 

মযফধ ধন, মযভ জধন ফ  ংহ ধন কহয তাঁত ঋে মফতযহেয বক্ষহত্র তাঁত ংখ্য য মফদ্যভ ন বম মমরং ত  

ফ ড় হন  বমহত  হয এফং একই মযফ হয এক মধক েস্য পৃর্কব হফ ফফ যত তাঁত ব য  হর্ ম্পৃক্ত 

এক মধক ব্যমক্তয অনুকূহর তাঁত ঋে প্রে হনয উহদ্য গ গ্রে কয  বমহত  হয। 

 



 

১৫.২  যংপুয বফমক বন্ট হযয আওত ধীন  হহফয আরগ  প্র র্মভক তাঁমত মভমতটি যংপুয বর্হক প্র য় ১৪০ 

মক: মভ: দূহয কুমড়গ্র ভ বজর য বযৌভ যী উহজর য় অফমস্থত। বমে হন বৌৌঁছ হত প্র য় ৩-৩.৫ ঘন্ট য নেীর্ 

 মড় মেহত য়। উহল্লখ্য, ফ তাঁহফ য  ফ- বফমক বন্ট য বযৌভ যী বর্হক আহর চে মভমতটি খুফই ক ছ ক মছ 

দূযহে অফমস্থত। ব জন্য  ফ- বফমক বন্ট য বযৌভ যীয ভ ধ্যহভ এ মভমতয আওত ভূক্ত এর ক মূহ তাঁত 

ঋহেয ক ম ধক্রভ মযচ রন  কয  হর ঋে মফতযে ও আে য় ক ম ধক্রহভ গমতীরত  আহফ। 

 

        ১৫.৩ বফমক বন্ট যটি ে প্তমযক ক ম ধক্রভ সুিুব হফ মযচ রন য স্ব হর্ ধ বে হন এক বে Computer 

স্থ হনয প্রহয় জনীয় েহক্ষ গ্রে কয  বমহত  হয।  

 

         ১৫.৪  বম কর বের ম তাঁমত মনত ন্তই গযীফ ও তাঁত ঋহেয অর্ ধ মযহ হধ অক্ষভ এফং বম কর বের ম 

তাঁমত মৃতুেফযে কহযহছন ব কর তাঁমত মযফ হযয আমর্ ধক অফস্থ য মফলয়টি মফহফচন য় মনহয় ত হেয ফহকয়  

তাঁত ঋে অফহর ন (write off) কয য মফলহয় প্রহয় জনীয় ব্যফস্থ  গ্রে কয  বমহত  হয। 

 

         ১৫.৫  ে ময়েব য স্ত ন্তয এফং গ্রে ংক্র ন্ত বক ন নমর্ বনই। পহর ে ময়ে বুহঝ বনয় য িমতগুমর ঠিক 

মনয়হভ য়মন ফহর প্রমতয়ভ ন হয়হছ। জরুমযমবমিহত ে ময়েব য স্ত ন্তয এফং গ্রে ংক্র ন্ত নমর্ বে হর ত  

ঠিক মনয়হভ ব্যফ হযয য ভ ধ বেয়  বমহত  হয। 

 

        ১৫.৬  বকহন্দ্রয  নমর্ত্র  ম ধ হর চন  কহয বেে  ম য় বম, গ র্ ধ/ভ ি য প ইর, ত্র বপ্রযে নমর্, ত্র প্র মপ্ত নমর্ 

বনই। বে হন  cÖavb (cwi:I ev Í̄:), cÖavb (Gg.B), mwPevjq (cwiPvjK cÖkvmb), wnmve wefvM, 

cwiKíYv gš¿Yvjq , cÖ‡KŠkj wefvM, ‡Rjv cÖkvmK ইতে মে মফমবন্ন ন হভয  নমর্ বে র  আহছ। এব হফ 

নমর্ বে র  ভীচীন নয়। ক হজই বকহন্দ্র নতুন নমর্ বে র , নমর্য ন ভকযে ও নমর্য নম্বয  এফং নমর্ 

ব্যফস্থ ন য বক্ষহত্র মচফ রয় মনহে ধন  ২০১৪ এয মফমধ অনুযে কয য মফলহয় মনহে ধন  বেয়  বমহত  হয। 

বকহন্দ্রয কভ ধকতধ / কভ ধচ যীগেহক নমর্ বে র , নমর্ ব্যফস্থ ন , নমর্ ংযক্ষে এফং নমর্ ব্যফস্থ ন য় 

মর্মজে র নমর্ ন ম্ব য ব্যফ য কয  ইতে মে মফলহয় প্রমক্ষে প্রে হনয প্রহয় জনীয় ব্যফস্থ  কয  বমহত  হয। 

        

         ১৫.৭  আহর চে বফমক বন্ট হযয ভ ধ্যহভ মফতযেকৃত তাঁত ঋহেয অর্ ধ আে হয়য রহক্ষে বের ম ঋে 

গ্রীত হেয  রন গ ে ত মরক  প্রস্তুত কয  বমহত  হয। ত ছ ড় , বের ম ঋহেয অর্ ধ আে হয়য বক্ষহত্র স্থ নীয় 

বনর্তবৃন্দ/তাঁমত মভমতয প্রমতমনমধহেয  হর্ ভতমফমনভয় ব  কয  বমহত  হয। 

 

 

১৫.৮ যংপুয বফমক বন্ট হযয আওত য় তযমঞ্জ তাঁমতহেয ংগঠিত কহয মভমত গঠনপূফ ধক ঋে প্রে হনয 

ব্যফস্থ  কয  বগহর তাঁত হণ্যয ফ জ য ম্প্র মযত হফ। 
 

১৫.৯ ন্য মমূহল্য সুত  তাঁমতহেয ভ হঝ যফয  কয , উৎ মেত ণ্য তাঁত বফ র্ ধ কর্তধক তাঁমতহেয মনকে বর্হক 

ক্রয় কয  ও ফ জ যজ তকযবেয ব্যফস্থ  কয  বমহত  হয। 

 

১৫.১০ বফমক বন্ট যটি যংপুহযয  তভ র্  বভ হড়য মন্নকহে গুরুেপূে ধ স্থ হন অফমস্থত ওয় য় অমপহয 

 ভহন বফ  প্রে ন প্রমতশ্রুমত (Citizen Charter) প্রে ধহনয প্রহয় জনীয় ব্যফস্থ  গ্রে কয  বমহত  হয । 
 

 
 

 

         

         

         

 

                        স্ব ক্ষমযত/- স্ব ক্ষমযত/- 

বমাোঃ আহিান উল্লাহ  

ক মযগময কভ ধকতধ  (মযফীক্ষে ও মূল্য য়ন) 

ফ তাঁহফ , ঢ ক । 

য জীফ চন্দ্র ে  

ক যী প্রধ ন (মযফীক্ষে ও মূল্য য়ন) [অ:ে :] 

ফ তাঁহফ , ঢ ক । 

 


