
প্রকল্পের নাম: “গ্রাম সংগঠন ও ইউননয়ন পনরষল্পের মাধ্যল্পম গ্রামীণ জীবনযাত্রার মাল্পনান্নয়ন” শীষ ষক প্রকে। 

 

১। প্রকল্পের প্রপ্রক্ষাপট: পল্লী এলাকার জনগল্পণর জীবনযাত্রার মাল্পনান্নয়ল্পনর লল্পক্ষে বার্ ষ প্রনিষ্ঠালগ্ন প্রেল্পকই প্রল্পয়ানগক গল্পবষণা 

কায ষক্রম পনরচালনা কল্পর আল্পসছ। এরই ধারাবানিকিায় গ্রাল্পম সংগঠন সৃনির মাধ্যল্পম ইউননয়ন পনরষল্পের সরাসনর 

মননটনরং ব্যবস্থার মাধ্যল্পম গ্রাল্পমর জনগল্পণর আে ষ-সামানজক উন্নয়ল্পনর ব্রি ননল্পয় বার্ ষ রাজস্ব বাল্পজল্পটর আওিায় নবগি 

২০১৫ সাল্পলর জুলাই মাস িল্পি উনল্লনিি প্রকেটি কুনমল্লা প্রজলার বরুড়া উপল্পজলার ৪নং েনক্ষণ প্রিাশবাস ইউননয়ল্পন 

বাস্তবায়ন কল্পর আসল্পছ। 

  

২।  প্রকল্পের উল্পেশ্য: এ প্রকল্পের মূল উল্পেশ্য িল্পলা স্থানীয় সরকার নবল্পশষ কল্পর ইউননয়ন পনরষল্পের সরাসনর মননটনরং ও 

ব্যবস্থাপনার মাধ্যল্পম গ্রাল্পম সংগঠন সৃনি কল্পর সম্পল্পের সুষ্ঠু ব্যবিাল্পরর মাধ্যল্পম মানুল্পষর জীবনযাত্রার মাল্পনান্নয়ন করা। 

 

৩। প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার 4নং জ াশবাস (দমিণ) ইউমনয়জনর 13টি গ্রাি। 

৪। প্রকজল্পর জিয়াদ: জুলাই ২০১5- জুন ২০20  

৫। প্রকজল্পর বাজেট : 4.00 লি টাকা (2017-2018) 

৬। অর্ থায়নকারী সংস্থা: বার্ থ 

৭। প্রকল্পের মূল কায ষক্রমসমূি: প্রকে এলাকাল্পি স্থানীয় সরকার প্রনিষ্ঠাল্পনর সরাসনর সিায়িায় এবং বাল্পর্ ষর উল্পযাল্পগ 

ননম্নবনণ ষি কায ষাবলী গ্রাল্পম পনরচালনা করা িল্পে। 

 (১) প্রনিটি গ্রাল্পম একটি কল্পর সানব ষক গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃনি। 

 (২) ইউননয়ন পনরষল্পে প্রচয়ারম্যাল্পনর সভাপনিল্পে ত্রত্রমানসক নভনিল্পি সমন্বয় সভার আল্পয়াজন করা। প্রযিাল্পন 

প্রনিটি সংগঠন প্রেল্পক দুইজন কল্পর প্রনিনননধ অংশগ্রিণ কল্পর োল্পকন। 

(৩) নবনভন্ন প্রকার আয় বৃনিমূলক কম ষকাল্পের উপর বাল্পর্ ষ/ইউননয়ন পনরষল্পে প্রকল্পের সুফলল্পভাগীল্পের প্রনশক্ষণ 

প্রোন। 

(৪) আয় বৃনিমূলক কম ষকাল্পে সমৃ্পক্ত িওয়ার জন্য ঋণ কায ষক্রম বাস্তবায়ন এবং সাংগঠননক কাঠাল্পমা 

শনক্তশালীকরল্পণর জন্য মানসক সভা, সাপ্তানিক সভা ও প্রশয়ার সঞ্চল্পয়র মাধ্যল্পম প ুঁনজ গঠন। 

 

৮। অগ্রগনি:  

 (১) ৪নং প্রিাশবাস (ে:) ইউননয়ল্পন ১৩টি গ্রাম সংগঠন সৃনি করা িল্পয়ল্পছ।  

 (২) ১৩টি গ্রাম সংগঠল্পন প্রমাট ৬৩৯ জন সেস্য রল্পয়ল্পছ যাল্পের প্রমাট প্রশয়ার ও সঞ্চল্পয়র পনরমাণ জানুয়ানর 

২০১৮ পযন্ত ৫১,৯৭,১৯১.০০ টাকা। 

 (৩) ২০১৭-২০১৮ অে ষ বছল্পর নবনভন্ন আয় বৃনিমূলক কম ষকাল্পের জন্য সব ষল্পমাট ৩৩,৯৭,০০০.০০ টাকা ঋণ 

নবিরণ করা িল্পয়ল্পছ। 

 (৪) Basic Computer Application and ICT নবষয়ক ২টি প্রনশক্ষণ প্রকাস ষ বাস্তবায়ন করা িল্পয়ল্পছ। 

 



 

প্রকল্পের উল্পযাল্পগ ICT Application প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত 

একজন সেস্য উল্পযাক্তা নিল্পসল্পব কাজ করল্পছন।  

 

প্রকল্পের উল্পযাল্পগ Baseline Survey  করার জন্য 

প্রশ্নপত্র পূরণ করা িল্পে। 

 

প্রকল্পের উল্পযাল্পগ গ্রাল্পম নপআরএ কায ষক্রম বাস্তবায়ন 

করা িল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 


