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ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 

প্রধান কাম যারয় 

(ল্লী বফন ৭ভ তরা) 

৫,কাওযান ফাজায, ১২১৫ 

www.sfdf.org.bd 

ইন্ডনান্ডবন আইডিয়া/াইরটিং িংক্রান্ত ছক 

ভন্ত্রনারয় নাভঃ স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ডফবাগ 

দপ্তন্ডযয নাভঃ ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপডিএপ) 

ক্রঃ

নিং 

ইন্ডনান্ডবন্ডনয নাভ ইননানবননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ উদ্ভাফন্ডকয নাভ ও দফী/টভ 

অনুমায়ী কাজ ন্ডর টভ 

ডরিায ও টভ দস্যন্ডযয 

নাভ, দডফ (ফপান নিং ) 

কাম যক্র

ফভয 

অগ্রগডি 

(%) 

াইরটিং 

ন্ডয়ন্ডছ 

কিডদন 

মাফি 

াযা ফদন্ডয 

উদ্ভাফনট 

ফাস্তফায়ন ফমাগ্য 

ডকনা ? 

ফান্ডজট িংডিষ্ট 

ডকনা? 

ফান্ডজন্ডটয 

ডযভান 

কভ যম্পাদন্ডনয 

চুডিন্ডি অন্তযভুি 

ডকনা? (ফকান 

অর্ যফছয) 

ইন্ডনান্ডবন িংক্রান্ত ফকান 

প্রডক্ষণ গ্রণ কন্ডয র্াকন্ডর 

ভয়কার  স্থান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. বৃিনযান পাউনেননয ১টি উনজরা য 

ককনেয বানরা দস্যনক একটি কনয 

পরদ চাযা ক্ষফতযনণয ভাধ্যনভ 

বৃিনযান কাম যক্রনভ উৎা প্রদান। 

(নফ যাচ্চ ৫টি ককনে) 

এ এইচ এভ কভাোঃ আফদুল্লা 

ব্যফস্থানা ক্ষযচারক 

ই-কভইরোঃ 

md.sfdf@yahoo.com 

কভাফাইরোঃ ০১৯৮৭৭০৩০০০ 

ও ইননানবন টিভ 

৫% - ফাস্তফায়ন ফমাগ্য ২৫০০/- না - - 

২. াক ফডজয ফীজ 

ক্ষফতযণ 

পাউনেননয ১টি উনজরা য বানরা  

ককনেয বানরা দস্যনক াক 

ফক্ষজয ফীজ ক্ষফতযণ। 
এ এইচ এভ কভাোঃআফদুল্লা 

ব্যফস্থানা ক্ষযচারক 

ই-কভইরোঃ 

md.sfdf@yahoo.com 

কভাফাইরোঃ ০১৯৮৭৭০৩০০০ 

ও ইননানবন টিভ 

১০% - ফাস্তফায়ন ফমাগ্য ২৫০০/- না - - 

৩. ভাটন্ডি "ান্ডযয 

গবীয ফন্ত" 

(Fertilizers Deep 
Placement) এয 

প্রযুডিগি 

ব্যফান্ডযয 

প্রডক্ষণ। 

পাউনেননয ১টি উনজরায বানরা 

ককনেয বানরা দস্যকদযনক ভাটিনত 

“ানযয গবীয ফন্ত” (Fertilizers 

Deep Placement) এয 

প্রযুক্ষিগত ব্যফানয কৃলকনদয 

উদ্বুদ্ধকযণ মুরক প্রক্ষিণ প্রদান।  

জনাফ কৃঞ্চ চে ফভ যন 

উনজরা ব্যফস্থাক 

টুয়াখাক্ষর দয 

কভাফাইরোঃ ০১৯০৪১১৪২০৪ 

 

৫% - ফাস্তফায়ন ফমাগ্য ১০০০/- না - - 

৪. প্রাকৃডিক 

াডন/বৃডষ্টয াডন 

িংযক্ষণ ও 

ব্যফান্ডযয 

প্রডক্ষণ। 

পাউনেননয ১টি উনজরায বানরা 

ককনেয বানরা দস্যনক ভূগবযস্থ 

াক্ষনয ক্ষফকল্পরূ ক্ষননফ প্রাকৃক্ষতক 

াক্ষন/বৃক্ষিয াক্ষন ংযিণ ও 

ব্যফায কাযনণ উদ্ধুদ্ধকযণ মূরক 

প্রক্ষিণ। 

জনাফ কৃঞ্চ চে ফভ যন 

উনজরা ব্যফস্থাক 

টুয়াখাক্ষর দয 

কভাফাইরোঃ ০১৯০৪১১৪২০৪ 

 

৫% - ফাস্তফায়ন ফমাগ্য ১০০০/- না - - 

৫. ফদীয় দ্ধডিন্ডি 

াক-ফডজয চাল 

পাউনেননয ১টি উনজরায বানরা 

ককনেয বারদস্যনক  গ্রীনাউজ 

জনাফ কৃঞ্চ চে ফভ যন 

উনজরা ব্যফস্থাক 

১০% - ফাস্তফায়ন ফমাগ্য ১০০০/- না - - 
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ক্রঃ

নিং 

ইন্ডনান্ডবন্ডনয নাভ ইননানবননয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ উদ্ভাফন্ডকয নাভ ও দফী/টভ 

অনুমায়ী কাজ ন্ডর টভ 

ডরিায ও টভ দস্যন্ডযয 

নাভ, দডফ (ফপান নিং ) 

কাম যক্র

ফভয 

অগ্রগডি 

(%) 

াইরটিং 

ন্ডয়ন্ডছ 

কিডদন 

মাফি 

াযা ফদন্ডয 

উদ্ভাফনট 

ফাস্তফায়ন ফমাগ্য 

ডকনা ? 

ফান্ডজট িংডিষ্ট 

ডকনা? 

ফান্ডজন্ডটয 

ডযভান 

কভ যম্পাদন্ডনয 

চুডিন্ডি অন্তযভুি 

ডকনা? (ফকান 

অর্ যফছয) 

ইন্ডনান্ডবন িংক্রান্ত ফকান 

প্রডক্ষণ গ্রণ কন্ডয র্াকন্ডর 

ভয়কার  স্থান 

কযন্ডণ প্রডক্ষণ। প্রকৃক্ষতয ক্ষফকল্প ক্ষননফ কদীয় 

দ্ধক্ষতনত াক-ফক্ষজয চাল কযনণ 

সুপরনবাগীনদয উদ্ধুদ্ধকযণ মূরক 

প্রক্ষিণ। 

টুয়াখাক্ষর দয 

কভাফাইরোঃ ০১৯০৪১১৪২০৪ 

 

৬. ফাল্যডফফা ফযাধ 

ম্পন্ডকয উদ্ধুদ্ধকযণ। 
পাউনেননয ১টি উনজরা য  ৫টি 

ককনে বাননত্রী ও ম্পাক্ষদকা  

কভাট ১০ জন দস্যনক ক্ষননয়  

ফাল্যক্ষফফা ফযাধ ও এয কুপর তথা 

খাযা ক্ষদক ক্ষফলনয় অফক্ষত কযা ও 

নচতন কনয তুরনত নফ।  

জনাফ কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা 

ভাব্যফস্থাক (ইননানবন 

অক্ষপায) 

কভাফাইরোঃ ০১৯৮৭৭০৩০০২ 
ই-কভইরোঃ 

freceo_golammustafa
@yahoo.com ও 

ইননানবন টিভ 

১০% - ফাস্তফায়ন ফমাগ্য ১০০০/- না - - 

৭. কমৌতুক প্রথায 

কুপর ম্পনকয 

উদ্ধুদ্ধ কযণ। 

পাউনেননয ১টি উনজরা য  ৫টি 

ককনে বাননত্রী ও ম্পাক্ষদকা  

কভাট ১০ জন দস্যনক ক্ষননয়  

কমৌতুকপ্রথা তথা কমৌতুনকয ক্ষফনি 

কদনয যকানযয ি কথনক প্রনীত  

ক্ষফক্ষধফদ্ধ আইননয ধাযামূ ক্ষফনল 

কনয কমৌতুক আদান প্রদাননয 

ক্ষফদ্যভান াক্ষস্ত এফং  জনাধাযণকক 

কমৌতুনকয কুপর তথা খাযা ক্ষদক 

ক্ষফলনয় অফক্ষত ও নচতন কনয 

তুরনত নফ। 

জনাফ কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা 

ভাব্যফস্থাক 

কভাফাইরোঃ ০১৯৮৭৭০৩০০২ 
 ই-কভইরোঃ 

freceo_golammustafa
@yahoo.com ও 

ইননানবন টিভ 
 

১০% - ফাস্তফায়ন ফমাগ্য ১০০০/- না - - 

৮. ক্ষিা প্রনণাদনা 

প্রদান 

পাউনেননয ২টি উনজরা য কম 

কর দস্য ক্ষুদ্র উনদ্যািা ঋণ গ্রণ 

কনয ক্ষনয়ক্ষভত ক্ষযনাধ কনয 

তানদয কেনরনভনয়নদয ভনধ্য ৬ 

জননক মাযা ক্ষএক্ষ ক্ষযিায় 

বানরা কযজাল্ট কযনফ তানদযনক 

ক্ষিা প্রনণাদনা ক্ষানফ ৫০০/- 

টাকায প্রাইজফে কদয়া নফ। 

এ এইচ এভ কভাোঃ আফদুল্লা 

ব্যফস্থানা ক্ষযচারক 

ই-কভইরোঃ 

md.sfdf@yahoo.com 

কভাফাইরোঃ ০১৯৮৭৭০৩০০০ 

ও ইননানবন টিভ 

১০% - ফাস্তফায়ন ফমাগ্য ৩০০০/- না - - 

 

 

 

               (ফভাঃ ফগারাভ ফভাস্তপা) 

                ভাব্যফস্থাক 
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