
.গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্লাউ ইউহনট 

ফাাংরাদদ হিফারয়, ঢাকা। 

 

ননম্ন ভধ্যনফত্ত কভ মজীহফ ভাদয়দদয হশুয ডে-ডেয়ায ডন্টায, ডরয-ফাাংরা ডযাে, খুরনা নযদ শন প্রহতদফদন 

 

নযদ শনকাযী কভ মকতমায নাভ : নূরুন্নাায দফগভ 

দফী ও কভ মস্থর : হহনয়য কাযী প্রধান (প্লাউ), ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

নযদ শডনয তানযখ : ২৮ জুন, ২০১৮ 

নযদ শনকৃত প্রনতষ্ঠারনয নাভ : ননম্ন ভধ্যনফত্ত কভ মজীহফ ভাদয়দদয হশুয ডে-ডেয়ায ডন্টায, ডরয-ফাাংরা ডযাে, খুরনা। 

 

ননম্নস্বাক্ষযোযী গত ২৮ জুন, ২০১৮ তাহযদে  খুরনা ডেরায ডে-ডেয়ায ডন্টায, ডরয-ফাাংরা ডযাে, খুরনা। নযদ শনোরর ডে-ডেয়ায 

অনপায এফাং ডেরা ভনরা নফলয়ে েভ শেতশা উহিত হিদরন।  

 

খুরনা দজরায় হশু হদফামত্ন দকন্দ্র িালু য় ২০০৮ ার দথদক। দড দকয়ায দন্টাদযয জন্য পুযাতন ও েীর্ শীর্ শ একটি টিন দড বফন 

২০০৮-২০০৯ ার দথদক দভযাভত ও াংস্কায কদয হশু হদফা মত্ন দকদন্দ্রয অহপ িালু কযা দয়দি। গর্পূতশ অহধদপ্তদযয তত্ত্বাফধাদন 

এই দভযাভত কাজ কযা দয়দি। যফতীরত গর্পূতশ অহধদপ্তদযয তত্ত্বাফধাদন এই দন্টাদযয স্যাহনদটন, নফদ্যুৎতায়ন ও হহরাং হনভ মাণ 

কযা দয়দি। 

নযদ শনোরর ডে-ডেয়ায ডন্টারযয ানফ শে হফলয়াহদ হনদয় আদরািনা ও ম মদফক্ষণ কযা য়। হনদে ম মদফক্ষণকৃত হফলয়হদ আদরািনা 

কযা দরাোঃ 

 

০১. নযদ শনকৃত 

প্রনতষ্ঠারনয নাভ 

: ননম্ন ভধ্যনফত্ত কভ মজীহফ ভাদয়দদয হশুয ডে-ডেয়ায ডন্টায, ডরয-ফাাংরা ডযাে, খুরনা। 

০২. উোযডবাগীয তথ্য : ফনিয ভা মাযা ফাায়, হফহি পযাক্টযীদত কভ মযত এফাং দজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমায কাম মারয় 

দথদক দহজম হফজ্ঞান প্রহক্ষণ হনদয় জীহফকা হনর্াা েযরে তারদয নশুগর্ এই ডম-ডেয়ায ডন্টারয 

থারে। 

০৩. চাঁদায নযভার্ : প্রনত নশুয ভারয়যা ভার ১০০ (এেত) টাো চাঁদা প্রদান েরয মা চারারনয ভাধ্যরভ ডেরা ভনরা 

নফলয়ে অনপ ের্তশে যোনয ডোলাগারয েভা েযা য়। যােস্ব খাত ডথরে নশুরদযরে খাওয়ারনা 

য়। দনযদ্র ভারয়যা ১০০ টাো নদরতও অনীা প্রো েরয। 

০৪. বহতম ডযনেষ্টায : বহতম দযহজষ্টায োতায় দদো মায় দম, দড-দকয়ায দন্টাদযয ধাযণ-ক্ষভতা ৬০। নযদ শনোরর ৫৮টি 

নশু উনিত নের। 

০৫. হশুদদয োফায : কার (প্রহত প্তাদ) দুপুয (প্রহত প্তাদ) হফকার (প্রহত প্তাদ) 

২ হদনোঃ হেচুযী ১ হদনোঃ বাত, ভাাং ও ডার 

১ হদনোঃ বাত, ভাি ও ডার 

পরোঃ প্রহতহদন 

দুধোঃ প্তাদ ২ হদন 

২ হদনোঃ রুটি, সুহজ ও ডার ২ হদনোঃ বাত, হডভ ও ডার 

১ হদনোঃ হিিা ও গুি ১ হদনোঃ বাত, হি ও ডার 

০৬. ননয়নভত নাফ 

াংযক্ষর্ 

: ননয়নভত নাফ াংযক্ষর্ েযা রয় থারে। 

০৭. রক্ষণীয় : দড-দকয়ায দন্টাদযয হযদফ দফ হযস্কায –হযিন্ন। উহিত হশুযা দফ উৎফুল্ল এফাং াহখুহ 

হির। এয কাযণ জানদত িাইদর ফরা য় দম, হশুদদযদক ৩ (হতন) দফরা হফহবন্ন আইদটদভয োদ্য 

প্রদান কযদত য়। পদর একহদদক দমভন হশুয স্বািয যক্ষায় কাজ কযদি অন্যহদদক হশুদদয 

হনদজদদয ভদে দত হফহবন্ন ধযদণয াাংস্কৃহতক েভ শোন্ড নযচরনায পরর নশুয ভনন হফকাদয 

উন্নয়ন ঘটদি। হশুযা হনদজদদয ভে দত দকউ সুযাাঠ, জাতীয় াংগীত গাওয়া, দকউ িিা-কহফতা 

ইতযাহদ েভ শোন্ড েরয থারে। 

০৮. ভস্যা : ১।  ননম্ন ভধ্যনফত্ত কভ মজীহফ ভাদয়যা দড-দকয়ায দন্টাদযয তাদদয হশুদদয যােদত অনীা প্রকা কদয 

থাদক। কাযন হদদফ জানা মায় তাদদয হশু দড-দকয়ায দন্টায দত চুহয ও ািায দত াদয। 

২। ডফীয বাগ নশুই নফাযী নযফারযয। ের ভারয়যাই এই ডে-ডেয়ায ডন্টায ডথরে সুনফধা খুরেঁ 

থারে পরর ডেরা ভনরা নফলয়ে কভ মকতমা দজরা প্রাদকয হনকট দথদক ত্রাণ াভগ্রী (দেজুুঁয ও 

কম্বর) এদন এই ভাদয়দদযদক হফতযণ কদয থাদকন। 

৩। তািািা ধভীয় হক্ষা না দদয়ায় হশুয ভাদয়যা হশু যােদত নাযাজ। পদর দজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ মকতমা তাঁয হনজস্ব উদদ্যাদগ একজন ধভীয় নক্ষে ডযরখরেন এফাং নক্ষে প্রনতনদন ধভীয় 



নক্ষা নদরয় থারে পরর নশুযা এযই ভরধ্য ধভীয় নক্ষাও যপ্ত েরয ডপরররে। 

 ৪। হশু োদদ্যয জন্য ভাথাহছু দদহনক ৬০/- াদয ফযাদ্দ াওয়া মায়। মা ফতমভান উর্ম মেী ফাজায 

দদযয তুরনায় মদথষ্ট নয়। পদর হনধ মাহযত হডউর অনুমায়ী োফায হদদত ভস্যা য়।  

৫। নশুরদয স্বািু ডফা প্রদারনয সুরমাগ ডনই। 

৬। ডে-ডেয়ায ডন্টাযটি পুযাতন এফাং েযােীর্ শ অফিা। 

৭। হশুদদয স্বািয দফা প্রদাদনয সুদমাগ দনই। 

০৯. সুানয : ১। ডে-ডেয়ায ডন্টারয এেেন আউট ডানাং ধভীয় নক্ষে যাখা এোন্ত প্ররয়ােন।  

২। ফাফা-ভারয়য নাভ এফাং ডটনররপান নম্বয যাখা প্ররয়ােন। 

৩। ডে-ডেয়ায ডন্টারযয নশুরদয খাফারযয েন্য ভাথানছু ৮০/- ফযাদ্দ েযা প্ররয়ােন।  

৪। নশুরদয েন্য স্বািু ডফা এফাং প্রাথনভে নচনেৎায ব্যফিা থাো প্ররয়ােন। 

৫। ডে-ডেয়ায ডন্টাযটি ডযরনারবন েযা প্ররয়ােন। 

 

  

  

 

 

 

 

 

               
             ০১/০৭/২০১৮ 

(নূরুন্নাায ডফগভ) 

নননয়য োযী প্রধান (প্লাউ) 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্লাউ ইউহনট 

ফাাংরাদদ হিফারয়, ঢাকা। 

 

েভ শজীহফ ভহরা দাদের, খুরনা নযদ শন প্রহতদফদন 

 

নযদ শনকাযী কভ মকতমায নাভ : নূরুন্নাায দফগভ 

দফী ও কভ মির : হহনয়য কাযী প্রধান (প্লাউ), ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

নযদ শডনয তানযখ : ২৮ জুন, ২০১৮ 

নযদ শনকৃত প্রনতষ্ঠারনয নাভ : কভ মজীহফ ভহরা দাদের, খুরনা। 

 

ননম্নস্বাক্ষযোযী গত ২৮ জুন, ২০১৮ তাহযদে  খুরনা ডেরায কভ মজীহফ ভহরা দাদের নযদ শনোরর ডেরা ভনরা নফলয়ে েভ শেতশা উহিত 

হিদরন। দাদেরটি হনজস্ব উাজমদনয অথ শ দ্বাযাই হযিাহরত য়। েভ শচানযদদয দফতন-বাতা, হফদুযৎ হফর, দটহরদপান হফর ও অন্যান্য ব্যয় 

মাফতীয় েযি হনজস্ব আয় দথদকই ডভটারনা য়। ড োযরর্ ডারেররয ডফাে শাযরদয াংখ্যায উয ডারেতর নযচারনা ম্পূর্ শবারফ ননব শযীর। 

ডারেররয ডদাোন ও ীট বাড়া ডথরে ভার আনুভাননে ৯০,০০০/- টাো আয় য়। নফদ্যুৎ নফর ফাফদ ভার প্রায় ৪৫,০০০/- টাো খযচ য়। 

তাোড়া ডটনররপান এফাং অন্যান্য ব্যয় খারতও খযচ েযরত য়। ফতশভারন ১ ৩ েন েভ শচানযয ডফতন বাতা ফাফদ ভার প্রায় ১,০০,০০০/-টাো 

খযচ য়। অথ শাবারফ েভ শচানযডদয ২০০৯ াররয ডফতন ডেররয মূর ডফতরনয ৫০% ারয ডফতন বাতা প্রদান েযা রে। 

নযদ শনোরর কভ মজীহফ ভহরা দাদেদরয ানফ শে হফলয়াহদ হনদয় আদরািনা কযা য় মা হনদে প্রদত্ত দরাোঃ 

০১. নযদ শনকৃত প্রনতষ্ঠারনয নাভ : কভ মজীহফ ভহরা দাদের, খুরনা। 

০২. হযহিহত : কভ মজীহফ ভহরা দাদেরটি ১৯৮২ ার দথদক কার্ক্মভ শুরু য়। দাদেদর ১ হফঘা ৮ কাঠা জহভ যদয়দি। 

হতন তরা হফহষ্ট বফনটিদত ১৫০টি হট যদয়দি। জাভানত হদদফ ৩ ভাদয হট বািায ভহযভাণ 

অথ শ দনয়া য় মা দপযৎদমাগ্য। 

০৩. োপ াংখ্যা : ফতশভারন েভ শযত ডভাট োপ ১৩ (ডতয) েন। 

০৪. বনতশ ডযনেস্ট্রায : বনতশ হপ ৭০০/-। ৪ হট হফহষ্ট রুদভয বািা নট বাড়া ৫৬০/- এফাং ৩ নট নফনষ্ট রুরভয নট বাড়া 

৬১০/-। ফতশভান দফাে শাডযয াংখ্যা ১৫০ েন। 

০৫. নটবাড়া আদায় : ননয়নভতবারফ নট বাড়া আদায় েযা রয় থারে। 

০৬. ননয়নভত নাফ াংযক্ষর্ : ননয়নভত নাফ াংযক্ষর্ েযা রয় থারে। 

০৭. রক্ষনীয়: : 1. োপ ১৩ েন। ১০টি ডদাোন। ডারেররয ডফাে শায ডথরে মা আয় য় তা নদরয় োপরদয ডফতন 

প্রদান েযা য়। োপরদয ভরধ্য তাা এফাং অরন্তাল নফযােভান। দভ কহভটি িালু কযা দয়দি। 

এোদন দফাড মাযযা স্বল্প ব্যদয় হনয়হভত োফাদযয সুহফধা াদে। 

2. দাদের হযিারনা কহভটিয বা হনয়হভত কযা য়। 

3. দাদযায়ান ও টর পুহর দ্বাযা াফ মক্ষহণক হনযাত্তায ব্যফিা কযা য়। 

4. দজরা প্রাক হযিারনা কহভটিয বাহত এফাং পুহর সুায দস্য ওয়ায় দাদের াফ মক্ষহণক 

তাদদয তদাযহকদত থাদক। জরুযী দম দকান ভদয় দজরা প্রাক ও পুহর সুাযদক অফহত কযদর 

তৎক্ষণাৎ দদক্ষ গ্রণ কদযন। 

০৮. ভস্যা : ১. েভ শচানযযা হনয়হভত দফতন ায়।  

২. হফদুযৎ হফর, দৌযকয, াহন ও ভূহভকয ফদকয়া যদয়দি। ফযাদ্দ িাওয়া দয়দি। দয দপ্তয-এয 

াংহিষ্ট েভ শেতশা কর হফলদয় জ্ঞাত আদিন। 

৩. দাদেরটি হ, ডাহিউ,হড ফহভূক্ত না থাকায কাযদণ দাদের যক্ষণাদফক্ষদণ ভস্যা দে। 

৪. দাদের হযিারনায জন্য নীহতভারা প্রদয়াজন। 

৫. দাদেদর পুযাতন কভ মিাযীগণ দকউ দকউ অফদয মাদফন। তাযা দকান অথ ম সুহফধা াদফনা হফধায় 

তাযা কান্নাকাটি কদয থাদকন।  

০৯. সুানয : 1. েভ শচানযদদয িাকুযী যাজস্ব ফাদজটভূক্ত কযা। 

2. ডারের াংরগ্ন খানর োয়গায় ডদাোন ননভ শার্ েযা। 

3. দাদের PWD-এয ফহভুক্ত কযা অতীফ প্রদয়াজন। 

4. দাদের বফদনয ৪থ© তরায হনভ মাণ কাজ ম্পন্ন কযা। 

5. দাদেদর পুযাতন কভ মিাযীগণ মাযা অফদয মাদফন তাদদযদক ম্মানজনক আহথ মক সুহফধা প্রদান 

কযা প্রদয়াজন।  

               
             ০১/০৭/২০১৮ 

(নূরুন্নাায ডফগভ) 

নননয়য োযী প্রধান (প্লাউ) 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্লাউ ইউহনট 

ফাাংরাদদ হিফারয়, ঢাকা। 

 

েীনফোয়রন ভনরারদয দক্ষতা নবনত্তে উন্নয়ন প্রনক্ষর্ ডেন্দ্র, খুরনা নযদ শন প্রহতদফদন 

নযদ শনকাযী কভ মকতমায নাভ : নূরুন্নাায দফগভ 

দফী ও কভ মির : হহনয়য কাযী প্রধান (প্লাউ), ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

নযদ শডনয তানযখ : ২৮ জুন, ২০১৮ 

নযদ শনকৃত প্রনতষ্ঠারনয নাভ : েীনফোয়রন ভনরারদয দক্ষতা নবনত্তে উন্নয়ন প্রনক্ষর্ ডেন্দ্র , খুরনা। 

গত ২৮/০৬/২০১৮ তাহযদে খুরনা দজরা ভহরা হফলয়ক েভ শেতশা’য কাম মারয়, উত্তয দদয ফাাংরা দযাড, খুরনা দযাদড অফহিত 

প্রনক্ষর্ ডেন্দ্র নযদ শন েযা য় মা ননরম্ন ফর্ শনা েযা ররা:   

০১. নযদ শনকৃত প্রনতষ্ঠারনয 

নাভ 

: েীনফোয়রন ভনরারদয দক্ষতা নবনত্তে উন্নয়ন প্রনক্ষর্ ডেন্দ্র টি দজরা ভহরা হফলয়ক েভ শেতশা’য 

কাম মারয়, উত্তয দদয ফাাংরা দযাড, খুরনা দযাদড অফহিত। 

 

০২. ডেরেয াংখ্যা এফাং নাভ : ৩ ভাদয প্রহক্ষণ দকদন্দ্র কাদর এফাং হফকাদর দভাট ৫টি দেড হযিারনা কযা য়। 

১। হফউটিহপদকন, ২। সূহি হল্প, ৩। োদ্য প্রহর্ক্য়াজাতকযন, ৪। ব্যাগ দতযী ৫। এফাং দহজম হফজ্ঞান। 

০৩. প্রনক্ষর্াথীয ফয়, 

ডমাগ্যতা ও াংখ্যা 

: এই প্রনক্ষর্ ডন্টারয ১০০ েন ভনরা প্রনক্ষর্াথী যরয়রে মারদয অনধোাং ১৮  ডথরে ৩৫ ফেয 

ফয়রয ভরধ্য মাযা নূন্যতভ অেভ ডের্ী া। 

০৪. উনিনত : এই প্রনক্ষর্ ডন্টারয ১০০ েন প্রনক্ষর্াথীয ভরধ্য ১০০ েনই উনিত নেররন। 

০৫. প্রহক্ষণ বাতায হযভান : দদহনক ৫০ টাকা াদয প্রহক্ষণ বাতা প্রদান কযা য়। 

০৬. রক্ষণীয় : স্বল্প হযদয প্রহক্ষণাথীগণ প্রহক্ষণ হনদয় থাদক। িান াংকুরান য়না। পদর কার এফাং হফকার 

দুই দফরায় ৫টি প্রহক্ষদণয ব্যফিা কযা য়। তা দত্তও দভদয়যা এহগদয় মাদে। তাযা স্বাফরম্বী দে। 

প্রহক্ষণ দদল তাযা হফহবন্ন স্কুরগুদরাদত োফায যফযা কযদি। োফাদযয হফহবন্ন অড মায াদে। 

হফদয় ফা গাদয় লুদদয অনুষ্ঠানগুদরাদত দভদয়যা কদনদদয াহজদয় অথ ম উাজমন কযদি। পদর দভদয়যা 

আয়ফধ মক কাম মর্ক্দভ অাংগ্রদণয ভােদভ জাতীয় অথ মনীহতদত একজন অথ ম দমাগানদাতা হদদফ 

হযহিহত রাব কযদিন। পদর আত্ম-হফশ্বা বৃহি দে এফাং হযফাদয তায র্মল্যদফাধ বৃহি াদে। 

০৭. ভস্যা : ১. প্রহক্ষণাথীদদয দদহনক বাতা ৫০ টাকা ওয়ায় এই কর দেডগুদরায হযহিহত এফাং গুরুত্ব থাকা 

দত্বও প্রহক্ষণাথীদদয অাংগ্রদণয আগ্র কভ।  

২. প্রহক্ষণ হযিারনা নীহতভারা দনই। 

৩. োঁচাভাররয অরথ শয নযভার্ েভ থাোয় প্রনক্ষর্ নযচারনায় ভস্যা ডদখা ডদয়। 

৪. দভহন দভযাভত টাকায জন্য ফযাদ্দ দিদয় জুরাই-ডরেম্বয ম শন্ত ফর থােরত য়। 
০৮. সুানয : ১. প্রহক্ষণাথীদদয দদহনক বাতা ৫০ টাকা দথদক ১০০ টাকা বৃহি কযা। 

২. োঁচাভাররয অরথ শয নযভার্ বৃহি কযা। 

৩. ভহরাদদয কর্তমক উৎাহদত দে্ময ফাজাযজাতকযদণ জহয়তায াংদগ াংদমাগ কযা। 

 

                
  ০১/০৭/২০১৮ 

              (নূরুন্নাায ডফগভ) 

নননয়য োযী প্রধান (প্লাউ) 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্লাউ ইউহনট 

ফাাংরাদদ হিফারয়, ঢাকা। 

 

আয়ফধ শে োম শক্রভ প্রনক্ষর্ (IGA), ডেন্দ্র, ফূরতরা, খুরনা নযদ শন প্রহতদফদন 

নযদ শনকাযী কভ মকতমায নাভ : নূরুন্নাায দফগভ 

দফী ও কভ মির : হহনয়য কাযী প্রধান (প্লাউ), ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

নযদ শডনয তানযখ : ২৮ জুন, ২০১৮ 

নযদ শনকৃত প্রনতষ্ঠারনয নাভ : আয়ফধ শে োম শক্রভ প্রনক্ষর্ (IGA) ডেন্দ্র, ফূরতরা  খুরনা। 

 

গত ২৮/০৬/২০১৮ তাহযদে খুরনা দজরা ভহরা হফলয়ক েভ শেতশা ফুরতরা উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমায কাম মারয় হযদ মন 

কযা য়। হযদ মনকাদর ফুরতরা উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা হভজ পাযানা ইয়াহভন এফাং অন্যন্য কভ মকতমাগণ উহিত 

হিদরন। নযদ শনকৃত  ডন্টারযয ফর্ শনা ননম্নরূঃ   

০১. নযদ শনকৃত প্রনতষ্ঠারনয 

নাভ 

: ১। আয়ফধ শে োম শক্রভ প্রনক্ষর্ ডেন্দ্র, ফূরতরা (IGA), খুরনা। 

২। VGD এফাং ভার্তত্বকার বাতা প্রদান কভ মসূিী, ফূরতরা, খুরনা। 

০২. ডেরেয াংখ্যা এফাং নাভ : ৩ ভাদয প্রহক্ষণ দকদন্দ্র দভাট ২টি দেড হযিারনা কযা য়। 

১। িক ও ফাটিক এফাং ২। দহজম হফজ্ঞান। 

০৩. প্রনক্ষর্াথীয ফয়, 

ডমাগ্যতা ও াংখ্যা 

: এই প্রনক্ষর্ ডন্টারয ৪০ েন ভনরা প্রনক্ষর্াথী যরয়রে মারদয অনধোাং ১৮ ডথরে ৩৫ 

ফেয ফয়রয ভরধ্য মাযা নূন্যতভ অেভ ডের্ী া।  

০৪. প্রনক্ষর্ ভয় : ৩ (নতন) ভা-এনপ্রর-জুন। 

০৫. ভস্যা : ১। আইনেএ প্রনক্ষরর্ ফযাদ্দ েভ। 

২। প্রহক্ষদণয কাঁিাভাদরয অবাফ এফাং এোদত ফযাদ্দ কভ। 

৩। ভহরাদদয উৎাহদত দেয ফাজায সুহফধা দনই। 

০৬. সুাহয : ১। আইনেএ প্রনক্ষরর্ ফযাদ্দ বৃহি কযা । 

২। প্রহক্ষদণয কাঁিাভাদরয োদত ফযাদ্দ বৃহি কযা।  

৩। ১টি ল্যাট ফযাদ্দ জরুযী। 

০৭. Inovation 

Idea 

: VGD উকাযদবাগী ভনরারদয আথ শ-াভানেে অফিায ডটেই উন্নয় দনয জন্য 

ফুরতরা উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা উদজরা িত্তদয উদজরা হযফ মাী কভ মকতমায 

দমাহগতায় একটি Sale Centre খুদরদিন। দোদন VGD ভনরাগণ কর্তমক 

উৎাহদত ে এই েদর প্রদ মন এফাং হফর্ক্য় কযা য়। এদত VGD উকাযদবাগী 

ভহরাগণ আত্ম-কভ মাংিাদনয াাাহ আহথ মকবাদফ উকৃত দে। তািািা VGD 

উকাযদবাগী ভহরাগণ হফহবন্ন োদ্য াভগ্রী আইদটভ দতযী কদয হফহর্ক্য় কদযন। এদোদন 

VGD উকাযদবাগী ভহরাগণদদয হনদয় একটি াংগঠণ কযা দয়দি। 

  

   
   ০১/০৭/২০১৮ 

             (নূরুন্নাায ডফগভ) 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্লাউ ইউহনট 

ফাাংরাদদ হিফারয়, ঢাকা। 
 

VGD এফাং ভার্তত্বকার বাতা প্রদান কভ মসূিী, ফূরতরা, খুরনা নযদ শন প্রহতদফদন 

 

নযদ শনকাযী কভ মকতমায নাভ : নূরুন্নাায দফগভ 

দফী ও কভ মির : হহনয়য কাযী প্রধান (প্লাউ), ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

নযদ শডনয তানযখ : ২৮ জুন, ২০১৮ 

নযদ শনকৃত প্রনতষ্ঠারনয নাভ : VGD, ভার্তত্বকার বাতা প্রদান এফাং ক্ষুদ্র ঋর্ কভ মসূিী, রুা উরেরা, খুরনা। 

গত ২৮/০৬/২০১৮ তাহযদে খুরনা দজরা ভহরা হফলয়ক েভ শেতশা রুা উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমায কাম মারয় হযদ মন কযা য়। 

হযদ মনকাদর রুা উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা হভজ পাযানা ইয়াহভন এফাং অন্যন্য কভ মকতমাগণ উহিত হিদরন।  

হবহজহড কার্ক্মভ ২০০৭-০৮ অথ ম ফিয দথদক িালু কযা য়। এই কার্ক্মদভয আওতায় ইউহনয়ন ম শারয় প্রহত িদর্ক্ ২ ফিয দভয়াদদ কক্ষমভ দুোঃি ও 

অায় ভহরাদদয ভদে প্রহতভাদ জনপ্রহত ৩০ দকহজ োদ্য স্ম (িার/গভ) হফতযণ কযা য়। মথার্ক্দভ পরতরায় ২৩০৫ জন এফাং রুা 

উদজরায় ২৬৫১ জন দুোঃি ভহরাগণদদযদক এই কার্ক্মদভ আওতায় আনা দয়দি। 

রুা উরেরা অনেটনযয়ারভ  উরেরা ননফ শাী েভ শেতশা, উরেরা  ডচয়াযম্যান, নবনেনে, ভার্তত্বকার বাতা উোরযবাগী, েনয়তা নাযী 

উরযাক্তা এফাং ক্ষুদ্র  ঋর্ গ্রর্োযী উোরযবাগী ভনরাগর্ উনিত নেররন। এই নতন ধযরনয উোযরবাগীরদয রে ভত নফননভয় বা য়। 

বায় উরেরা ননফ শাী েভ ©েতা© এফাং উরেরা ডচয়াযম্যান উনিত ডথরে অনুষ্ঠানরে আযও ভনভানিত েরযরেন। এই ভতনফননভয় অনুষ্ঠারনয 

নাযী উোযীরবাগীগন তারদয অরনরে ননেস্ব ভতাভত ব্যক্ত েরযন। তাযা েররই এ ের োম শক্রভ ম্পরেশ অনত ইনতফাচেবারফ ব্যক্ত 

েরযন। তাযা এের েভ ©সূনচরত দীঘ© ভয় েনড়ত থাো এফাং তারদয দক্ষতা আযও বৃনি াে এ ধযরনয ভতাভত এফাং ইো ব্যক্ত েরযন। 

নযদ শনকৃত ডন্টারযয ফর্ শনা ননম্নরূঃ   

০১. নযদ শনকৃত প্রনতষ্ঠারনয নাভ : VGD, ভার্তত্বকার বাতা এফাং ক্ষুদ্র ঋর্ কভ মসূিী, রুা, খুরনা। 

০২. নযদ শনকৃত উোরযবাগীয 

াংখ্যা 

: ১। VGD-  ৫৫ েন 

২। ভার্তত্বকার বাতা উকাদযবাগী-১৫ েন 

৩। ক্ষুদ্র ঋর্ উোরযবাগী-১০ েন। 

০৩. VGD ও ভার্তত্বকার বাতা 

নফতযর্ 

: ১। VGD ও ভার্তত্বকার বাতাডবাগীযা ননয়নভতবারফ বাতা ারেন ফরর রন্তাল প্রো েরযন।  

২। VGD ও ভার্তত্বকার বাতাডবাগীডদয ভয়ভত না ররও তারদয অনবরমাগ েরযননা।  

০৪. ভস্যা : ১। VGD ও ভার্তত্বকার বাতা ডবাগীযা প্রনক্ষর্ এফাং ঋর্ ায় না।  

২। VGD ও ভার্তত্বকার বাতায হযভাণ অল্প। 

৩। প্রহক্ষদণয ভয় অল্প। 

৪। মাতায়াত বাতা কভ। 

৫। ভার্তত্বকার বাতাদবাগীদদয বাতা যাহয ব্যাাংদক প্রদাদনয দকান ব্যফিা দনই। 

৬। নবনেনে োে শ নফতযরর্ ভনরা ডভম্বাযরদযরে লাংনিষ্ট েযা য়না।  

০৫। সুানয : ১। VGD ও ভার্তত্বকার বাতা ডবাগীযা প্রনক্ষর্ এফাং ঋর্ প্রদান েযা। 

২। VGD ও ভার্তত্বকার বাতায হযভাণ বৃহি কযা। 

৩। প্রহক্ষদণয ভয় বৃহি কযা। 

৪। মাতায়াত বাতা ৩ হদদনয হযফদতম ৫ হদদনয জন্য প্রদান কযা। 

৫। ভার্তত্বকার বাতাদবাগীদদয বাতা যাহয ব্যাাংদক যাোয জন্য ব্যাাংক একাউন্ট কযা।  

৬। নবনেনে োে শ নফতযরর্ ভনরা ডভম্বাযরদযরে াংনিষ্ট েযা। 

৭। পর নবনেনে উোযরবাগীরে ননফ শাচন েরয  ফি আকাদয এেটি Souvenir দতযী কযা। 
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