
# উপজেলা / জেলা উজযাক্তার নাম উপ-প্রকজের নাম বাজেট আইজটম

প্রস্তাববত উপ-

প্রকজের জমাট ব্যয় 

(টাকা)

উপ-প্রকজে ম্যাব িং 

গ্রাজের পবরমাণ 

(সজব বাচ্চ ৫০% 

বিসাজব )

উপ-প্রকজে উজযক্তার বনেস্ব 

অর্ বায়ন (সব ববনম্ন ৫০% 

বিসাজব )

1 বকজ ারগঞ্জ, কটিয়াদী জরোউল কবরম

উৎপাবদত কৃবি পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরজণ “কৃবি ক্লাব” সাজর্ সিংজ াগ 

স্থাপন এর েন্য বপকআপ/বমবনট্রাক ক্রয় কজর 

কৃিকজদর ন্যায্য মূল্য আদায় পূব বক উৎপাদন 

ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ

বমবন ট্রাক-১টি ১১৬০০০০ ৫৮০০০০ ৫৮০০০০

2 বকজ ারগঞ্জ, কটিয়াদী জেরজদৌস বময়া
 াবিকীকরজণর মাধ্যজম কৃবি উৎপাদন ব্যবস্থা 

 বক্ত ালীকরণ
ট্রাক্টর-১টি ১১৬০০০০ ৫৮০০০০ ৫৮০০০০

3
বকজ ারগঞ্জ, 

জিাজসনপুর
জমাোঃ আল আমীন

উৎপাবদত কৃবি পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ 

বপকআপ ক্রয়

বপক আপ-১টি, ওেন জমব ন 

০১টি, জোবডিং প্লাবিক 

জক্রটস ৫০টি

১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

4 বকজ ারগঞ্জ, কবরমগঞ্জ িাবলমা আক্তার

কৃবি পণ্য পবরবিন ও বাোরোত সহঁেীকরজণ 

“জমসাস ব িাবলমা এোরপ্রাইে” এর জর্জক 

পবরবিন জসবা প্রাবির েন্য বপকাপ ভ্যান ক্রয় 

কজর কৃিকজদর ন্যায্য মূল্য বনবিত পূব বখ কৃবি 

বাবণবেযককীকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ 

উপপ্রকে

বপক আপ-১টি, ব্যাজলন্স-১টি, 

জটববল-১টি, বিপল ম্যাট-১টি, 

েবডিং জক্রটস-৫০টি

১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

5 মাবনকগঞ্জ, বিওর জমাোঃ এখলাস উবিন কৃবি পন্য পবরবিজণর েন্য একটি বপকাবপ ক্রয় বপকআপ ১টি ১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

6 বগুড়া,  সদর
আ রাবেয়া ইসলাম 

জতাব বা

গ্রামীণ নারী কৃবি উজযাক্তার বাবনবেযক 

বভ্বিজত পবরজব  বান্ধব ট্রাইজকা কজপাষ্ট 

উৎপাদন ও ব্যবিার সম্প্রসারণ প্রকে

ট্রাইজকা কজপাি জ ম্বার 

স্থাপন-১টি
১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

7 বগুড়া,  সদর জমাোঃ আিসানুল কববর

বনরাপদ েসল উৎপাদজন গ্রামীণ কৃবি 

উজযাক্তার বাবনবেযক বভ্বিজত পবরজব  বান্ধব 

ট্রাইজকা কজপাষ্ট উৎপাদন ও ব্যবিার 

সম্প্রসারণ প্রকে

ট্রাইজকা কজপাি জ ম্বার 

স্থাপন-১টি
১১৬১০০০ ৫৮০৫০০ ৫৮০৫০০

8 কুবমল্লা, লাকসাম

বাটিয়াবভ্টা বসআইবে 

েসল সমবায় সবমবত 

বল

বপক আপ ভ্যান ক্রয়  ্উপপ্রকে বপক আপ-১টি ৮৩০০০০ ৪১৫০০০ ৪১৫০০০

9 কুবমল্লা, লাকসাম জমাোঃ মাইন উবিন

জেব সাজরর উৎপাদন বৃবি ও বাোর সিংজ াগ 

স্থাপজনর লজযয ট্রাইজকা কজপাি িাব বনম বান 

প্রকে

 জ ড, সাউবন, িাউে, পাইপ, 

জপাট বা, োবল
১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

10 কুবমল্লা,  াবিনা
কােী জমাোঃ ইসমাইল 

জিাজসন

প্রবডউসার অগ বানাইোর মাজকবট ম্যাজনেজমে 

কবমটি বরকইট  াবিনা উপজেলা কৃিকজদর 

কৃবি পণ্য বাোরোতকরণ প্রকে

পণ্যবাবি বপকআপ-১টি ১০৫০০০০ ৫২৫০০০ ৫২৫০০০
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(২০২০-২১ অর্ ব বছজর এআইএে-৩ ম্যাব িং গ্রাে উপ-প্রকে গ্রিণকারী উজযাক্তগজণর তাবলকা ও বববরণ)



11 কুবমল্লা, নাঙ্গলজকাট জমাোঃ আবু তাজলব

জমসাস ব নুর োিান এোরপ্রাইজের মাধ্যজম 

কৃিকজদর কৃবি পন্য বাোরোতকরণ ও ন্যায্য 

মূল্য প্রাবি উপ প্রকে

পণ্যবাবি বপকআপ-১টি ১১৬০০০০ ৫৮০০০০ ৫৮০০০০

12  বরয়তপুর, োবেরা
জমাোঃ আবু আজলম 

 রীে

জেন্ডস নাস বারীর ভ্াবম ব কজপাি 

বাোরোতকরণ উপ প্রকে
 বপক আপ-১টি ৮৩০০০০ ৪১৫০০০ ৪১৫০০০

13  বরয়তপুর, োবেরা
জমাোঃ োিাঙ্গীর 

রিমান িাওলাদার
 কৃবি পন্য বাোরোতকরণ উপ প্রকে  বপক আপ-১টি ১০৫০০০০ ৫২৫০০০ ৫২৫০০০

14 জেনী, ফুলগােী
সাইে উবিন আিম্মদ 

জ ৌধুরী
জেব সার প্রজসবসিং ও প্যাজকবেিং উপপ্রকে

জগাবর িজত পাবন বনষ্কা ন 

 ি-১টি, জগাবর গুটিকরণ  ি-

২টি, গুটি জগাবর প্যাজকবেিং 

 ি-১টি

১১৩৭০০০ ৫৬৮৫০০ ৫৬৮৫০০

15 নরবসিংদী, জবলাব জমাোঃ সািাব উবিন

কৃিজকর উৎপাবদত েসজলর ন্যায্য মূল্য 

বনবিত করার লজযয গঠিত বারর া বাোর 

বসবসএমবস জর্জক বনরাপদ সববে পবরবিজনর 

েন্য বমবন ট্রাক ক্রয়

বপক আপ-১টি ১১৫০০০০ ৫৭৫০০০ ৫৭৫০০০

16 টাঙ্গাইল, বাসাইল জসাজিল রানা

কাঞ্চনপুর ইউবনয়জন স্থাবপত বসআইবে 

কৃিকসি পা র্^বতী কৃিজকর উৎপাবদত 

বনরাপদ কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ 

পন্যবািী বপকআপ ভ্যান ও বাোরোতকরজণ 

ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় উপ-প্রকে

বপক আপ-১টি, ঝুবড়-৫০টি, 

ওেন জেল-১টি
১১৪২৫০০ ৫৭১২৫০ ৫৭১২৫০

17 টাঙ্গাইল, বাসাইল
জমাোঃ আ রাে 

উজ্জামান

িাবলা ইউবনয়জন স্থাবপত বসআইবে কৃিকসি 

পা র্^বতী কৃিজকর উৎপাবদত বনরাপদ 

কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও বাোরোতকরণ 

ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ পন্যবািী বপকআপ 

ভ্যান ও বাোরোতকরজণ ব্যবহৃত অন্যান্য 

সামগ্রী ক্রয় উপ-প্রকে

বপক আপ-১টি ১০২২৫০০ ৫১১২৫০ ৫১১২৫০

18 টাঙ্গাইল, বাসাইল জমাোঃ  াি আলম

কাউলোনী ইউবনয়জন স্থাবপত বসআইবে 

কৃিকসি পা র্^বতী কৃিজকর উৎপাবদত 

বনরাপদ কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ 

পন্যবািী বপকআপ ভ্যান ও বাোরোতকরজণ 

ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় উপ-প্রকে

বপক আপ-১টি, ঝুবড়-৫০টি, 

ওেন জেল-১টি
১১৪২৫০০ ৫৭১২৫০ ৫৭১২৫০

19 নরবসিংদী, পলা 

জমসাস ব  ান্ত 

এোরপ্রাইে জপ্রা: 

ইকবাল জিাজসন কাবদর

জমসাস ব  ান্ত এোরপ্রাইে জপ্রা: ই বাল জিাজসন 

কাবদর এর মাধ্যজম বনরাপদ সববে, জপয়াে, 

রসুন পবরবিজনর সিেলভ্যতা ও েসল 

উৎপাদন বৃবি প্রকে

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০



20 বকজ ারগঞ্জ, বমঠামইন জমাোঃ  রীে কামাল

উৎপাবদত কৃবি পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরজণর সাজর্ সিংজ াগ স্থাপজনর 

েন্য বপক আপ ক্রয় কজর কৃিকজদর ন্যায্য মূল্য 

আদায়পূব বক উৎপাদন ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ

বপক আপ-১টি, ব্যাজলন্স-১টি, 

জটববল-২টি, জ য়ার-৪০টি 

জসটিিং ম্যাট-২টি, েবডিং 

জক্রটস-১২৫টি

১০০০০০০ ৫০০০০০ ৫০০০০০

21 টাঙ্গাইল, সদর রাবেব আিজমদ

জমসাস ব মা-বাবার জদায়া এোরপ্রাইে 

প্রবতষ্ঠাজনর েন্য নন-বসআইবে ও বসআইবে 

কৃিজকর উৎপাবদত কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ 

পণ্যবািী বপকআপ ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে

বপক আপ-১টি, জক্রটস-৫০টি, 

ওেন জেল-১টি
১৩৮০০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

22 টাঙ্গাইল, সবখপুর

দাবময়াপাড়া বসআইবে 

েসল সমবায় সবমবত 

বল.

কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও বাোরোতকরণ 

ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণর পণ্যবািী গাড়ী ক্রয় 

 ্উপপ্রকে

বপকআপ-১টি, ওেন 

পবরমাপক  ি-১
১১৮০০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

23 টাঙ্গাইল, সবখপুর
জমসাস ব হুমাইরা জলমন 

গাজড বন এন্ড জট্রডাস ব

কৃিজকর উৎপাবদত বনরাপদ কৃবিোতপণ্য 

পবরবিন ও বাোরোতকণ ব্যবস্থা 

 বক্ত ালীকরজণ পণ্যবািী বপকআপ ভ্যান ক্রয় 

উপ প্রকে

বপকআপ-১টি, জক্রটস-৫০টি, 

জমোরবমিং জমব ন-১টি
১১৮০০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

24 মাবনকগঞ্জ, সাটুবরয়া আজয় া আক্তার পণ্যবািী গাড়ী ক্রয় বপকআপ ১টি ১১৫০০০০ ৫৭৫০০০ ৫৭৫০০০

25 মাবনকগঞ্জ, সাটুবরয়া

োন্না মধ্যপাড়া পুরুি 

বসআইবে সমবায় 

সবমবত

পণ্যবািী গাড়ী ক্রয় বপকআপ ১টি ১১৫০০০০ ৫৭৫০০০ ৫৭৫০০০

26 টাঙ্গাইল, জদলদুয়ার
বপও এমএমবস 

সমবায় সবমবত বলোঃ
পণ্যবািী গাড়ী ক্রয় বপকআপ ১টি ৯৯১৬০০ ৪৯৫৮০০ ৪৯৫৮০০

27 নাজটার, সদর বব ^্াস জমৌ খামার

জমৌকজলানীর সম্প্রসারণ, ববশুি খাটি মধুর 

উৎপাদন, ববলীন িজয়  াওয়ার িাত জর্জক জমৌ 

প্রোবতজক সুরযা করা, ও পবলজন ণ 

বনবিতকরজণ ববজ্ঞান সম্মত জমৌ  াি ও তার 

বৃিৎ সম্প্রসারণ

জমৌ বক্স-১০টি, কজলানী 

সুরযা জসড-, বডবভ্ ন 

কাজঠর বক্স-৫০টি, মধু 

বনষ্কা ন  ি-১টি

৬১৫৮৩৮ ৩০৭৯১৯ ৩০৭৯১৯

28 বগুড়া, ব বগঞ্জ বপও এমএমবস

কৃবি পণ্য,  াক-সববে, েল ও অণ্যান্য 

পবরবিন েবনত যবত কমাজনার েন্য পবরবিন 

 ি (বপকআপ) ক্রয় ও খামার  াবিকীকরজণর 

মাধ্যজম েবম  ািাবাদ এবিং েসজলর 

উৎপাদন ীলতা বৃবি ও বাোরোতকরণ উপ 

প্রকে

বপক আপ-১টি, পাওয়ার 

টিলার-১টি জক্রটস-৯০টি
১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

29 বগুড়া, ব বগঞ্জ জমাোঃ আব্দুল জগােোর

উন্নতমাজনর জেব সার (ভ্াবম ব কজপাষ্ট ও 

ট্রাইজকা কজপাষ্ট) উৎপাদন এবিং বাোর 

সিংজ াগ স্থাপজনর মাধ্যজম মাটির গুনগত মান 

বৃবি ও উৎপাদন ীলতা বৃবি প্রকে

ভ্াবম ব কজপাষ্ট জ ম্বার ১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০



30 পঞ্চগড়, আজটায়ারী প্রফুল্ল বম বন

বপকআপ ভ্যান ব্যবিার কজর  র্াসমজয় কৃবি 

পণ্য পবরবিজনর মাধ্যজম বাোর সিংজ াগ 

স্থাপন উপ প্রকে

বপক আপ-১টি ৯১৫০০০ ৪৫৭৫০০ ৪৫৭৫০০

31 পঞ্চগড়, আজটায়ারী রাজিজলা জবগম

 র্া সমজয় কৃবি পণ্য পবরবিজনর মাধ্যজম 

বাোর সিংজ াগ স্থাপজনর েন্য বপকআপ ভ্যান 

ক্রয় উপ প্রকে

বপক আপ-১টি ৯০০০০০ ৪৫০০০০ ৪৫০০০০

32  াঁপাইনবাবগঞ্জ , সদর
জমাোঃ আজনায়ারুল 

ইসলাম

আধুবনক জমৌবাক্স, বনষ্কা ন ও প্রজসবসিং  জির 

মাধ্যজম মধু উৎপাদন ও বাোরোতকরণ

জমৌ বক্স-২০টি, বনষ্কা ন  ি-

১টি, মধূ প্রজসবসিং  ি-১টি, 

জবাতলোত সামগ্রী জলজভ্বলিং-

১ প্যাজকে

৯০০০০০ ৪৫০০০০ ৪৫০০০০

33 রাে ািী, জগাদাগাড়ী জমাোঃ আতাউর রিমান

আধুবনক ও বনরাপদ উপাজয় জমৌ াি, বনষ্কা ন 

ও প্রজসবসিং  জির মাধ্যজম মধু উৎপাদন ও 

বাোরোতকরণ

জমৌ বক্স-২০০টি, বনষ্কা ন  ি-

১টি, মধূ প্রজসবসিং  ি-১টি, 

জবাতলোত সামগ্রী জলজভ্বলিং

১২০০০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

34 রাে ািী, জগাদাগাড়ী জমাোঃ েরমান আলী

উৎপাবদত ভ্াবম ব কজপাি বসআইবে ও নন-

বসআইবে কৃিকজদর বনকট স্বে মূজল্য প্রাপ্যতা 

বৃবিকরণ

ভ্াবম ব কজপাি জসড জতরী ১১৯১০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

35 রাে ািী, জগাদাগাড়ী জমাোঃ  ামীম জরো
উৎপাবদত ভ্াবম ব কজপাি বসআইবে ও নন-

বসআইবে কৃিকজদর ব্যবিার সিেীকরণ

ভ্াবম ব কজপাি জসড জতরী-

১টি
১০১০০০০ ৫০৫০০০ ৫০৫০০০

36 রাে ািী, জগাদাগাড়ী

রােবাড়ীিাট 

জপ্রবডউসার 

অগ বানাইজে ন

জপ্রাবডউসার অগ বানাইজে ন কৃিকজদও 

উৎপাবদত েল, সববে ও সুগবন্ধ  াল 

বাোরোতকরণ  বক্ত ালী ও লাভ্েনককরণ 

উপপ্রকে

বমবন ট্রাক-১টি, জক্রটস-৩৬০টি ১১৮১০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

37 বদনােপুর, বীরগঞ্জ

জ ৌপুকুবরয়া গ্রামতলী 

বসআইবে (েসল) 

সমবায় সবমবত 

বলবমজটড

কবি উপকরণ পবরবিন ও কৃবিোত পণ্য 

ববপণন উপজ াগী পণ্যবািী বপকআপ ক্রয় উপ 

প্রকে

বপক আপ-১টি ১২৬৫০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

38 পঞ্চগড়, জদববগঞ্জ

মুবন্সপাড়া বসআইবে 

পুরুি (েসল) সমবায় 

সবমবত বলোঃ

খামার  াবিকীকরজণর মাধ্যজম কৃবি 

বাবণবেযকীকরণ
ট্রাক্টর-১টি ১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

39 পঞ্চগড়, জদববগঞ্জ

িাবকমপুর বসআইবে 

পুরুি (েসল) সমবায় 

সবমবত বলোঃ

খামার  াবিকীকরজণর মাধ্যজম কৃবি 

বাবণবেযকীকরণ
ট্রাক্টর-১টি ১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

40 পঞ্চগড়, জদববগঞ্জ

দারারপাড়া কৃিক 

উন্নয়ন বসআইবে পুরুি 

(েসল) সমবায় 

সবমবত বলোঃ

খামার  াবিকীকরজণর মাধ্যজম কৃবি 

বাবণবেযকীকরণ
ট্রাক্টর-১টি ১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

41 রিংপুর, কাউবনয়া

বনেদপ বা কৃবি কল্যাণ 

বসআইবে সমবায় 

সবমবত বলোঃ

ট্রাইজকা কমজপাি ও ভ্াবম ব কজপাষ্ট উৎপাদন 

কারখানা বনম বাণ উপ প্রকে

ট্রাইজকা কমজপাি ও 

ভ্াবম বকমজপাি জতরীর সামগ্রী
১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

42 রিংপুর, কাউবনয়া

সাব্দী জমৌলটারী 

বসআইবে কৃিক 

সমবায় সবমবত বলোঃ

ট্রাইজকা কমজপাি ও ভ্ বাবমকমজপাি উৎপাদন 

কারখানা বনম বাণ উপ প্রকে

ট্রাইজকা কমজপাি ও 

ভ্াবম বকমজপাি জতরীর সামগ্রী
১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

43
জমৌলভ্ীবাোর , 

রােনগর
জলবু বময়া

তবনর কৃবি খামার এর বনরাপদ  াকসববে ও 

েলমূল বাোরোতকরণ উপ প্রকে
পণ্যবাবি বপকআপ-১টি ১১৩৬০০০ ৫৬৮০০০ ৫৬৮০০০



44
জমৌলভ্ীবাোর , 

রােনগর
ছাজলক বময়া

অপ বণ এজগ্রা োম ব এর বনরাপদ  াকসববে ও 

েলমূল বাোরোতকরণ উপ প্রকে
পণ্যবাবি বপকআপ-১টি ১১৩৬০০০ ৫৬৮০০০ ৫৬৮০০০

45  জ ার, সদর

বপও-এমএমবস, পজয- 

সভ্াপবত জমাোঃ 

আজনায়ার জিাজসন

পবরবিন ব্যবস্থার মাধ্যজম কৃিজকুর উৎপাবদত 

পজণ্যর বাোরোতকরণ ও আয় বৃবিকরণ প্রকে
 বপক আপ-১টি ১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

46  জ ার, অভ্য়নগর

পাল পাড়া পাজকর 

গাতী পুরুি েসল 

বসআইবে, পজয-

সভ্াপবত, বসরাজুল 

মালামাল পবরবিজনর সুববধাজর্ ব সিংবিষ্ট 

প্রবতষ্ঠাজনর েন্য একটি বপকআপ এবিং 

আনুিবঙ্গক দ্রব্য ক্রয়

বপক আপ-১টি, জক্রটস-

১৫০টি, ওেন জমব ন-১টি
১১৬২০০০ ৫৮১০০০ ৫৮১০০০

47  জ ার, মবনরামপুর জমাোঃ আেোল জিাজসন
মানসপন্ন  ারা উৎপাদন ও বাোরোতকরণ 

উপপ্রকে

পাওয়ার জেয়ার-২টি, 

টিউবওজয়ল-১টি, ট্রাইজকা 

কমজপাি িাউে-৬টি, 

নাস বারী জসড-১টি ইতযাবদ

১১৬০০০০ ৫৮০০০০ ৫৮০০০০

48 েয়পুরিাট, আজেলপুর
জমাোঃ মামুনুর রিমান 

মামুন

উন্নত মাজনর জেব সার (ভ্াবম বকজপাষ্ট ও 

ট্রাইজকা কজপাষ্ট) উৎপাদন এবিং বাোরোত 

সিংজ ােজনর মাধ্যজম মাটির গুণগত মান বৃবি 

ওেৎপাদন ীলতা বৃবি উপপ্রকে

জসড বনম বান-২০০০ ব.ফু., 

 ালুনী জমব ন, দানাদার  ি,  

প্যাবকিং জতবর

১০৬২০০০ ৫৩১০০০ ৫৩১০০০

49 ঢাকা,  ধামরাই

পবিম বাসনা পুরুি 

বসআইবে (েসল) 

সমবায় সবমবত বলোঃ

কৃবি পণ্য বািী গাড়ী ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

েসজলর পবরবিন খর  হ্রাসকরণ এবিং উন্নত 

কৃবি বাোর ব্যবস্থা সৃবষ্টকরণ

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

50 ঢাকা,  ধামরাই

খড়ার র পুরুি 

বসআইবে (েসল) 

সমবায় সবমবত বলোঃ

েসল কতবন  ি ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

ধান, গম েসজলর কতবন খর  হ্রাসকরণ এবিং 

উন্নত কৃবি  াবিকীকরণ প্রবতবন

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

51 ঢাকা,  ধামরাই

িাতজকাড়া পুরুি 

বসআইবে (েসল) 

সমবায় সবমবত বলোঃ

কৃবি পণ্য বািী গাড়ী ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

েসজলর পবরবিন খর  হ্রাসকরণ এবিং উন্নত 

কৃবি বাোর ব্যবস্থা সৃবষ্টকরণ

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

52 ঢাকা,  ধামরাই

আড়াবলয়া পুরুি 

বসআইবে (েসল) 

সমবায় সবমবত বলোঃ

কৃবি পণ্য বািী গাড়ী ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

েসজলর পবরবিন খর  হ্রাসকরণ এবিং উন্নত 

কৃবি বাোর ব্যবস্থা সৃবষ্টকরণ

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

53 ঢাকা,  ধামরাই

বাবড়গাঁও পুরুি 

বসআইবে (েসল) 

সমবায় সবমবত বলোঃ

কৃবি পণ্য বািী গাড়ী ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

েসজলর পবরবিন খর  হ্রাসকরণ এবিং উন্নত 

কৃবি বাোর ব্যবস্থা সৃবষ্টকরণ

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

54 ঢাকা,  ধামরাই

মধ্যকালামপুর পুরুি 

বসআইবে (েসল) 

সমবায় সবমবত বলোঃ

কৃবি পণ্য বািী গাড়ী ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

েসজলর পবরবিন খর  হ্রাসকরণ এবিং উন্নত 

কৃবি বাোর ব্যবস্থা সৃবষ্টকরণ

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

55 ঢাকা,  ধামরাই

লবলতনগর পুরুি 

বসআইবে (েসল) 

সমবায় সবমবত বলোঃ

কৃবি পণ্য বািী গাড়ী ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

েসজলর পবরবিন খর  হ্রাসকরণ এবিং উন্নত 

কৃবি বাোর ব্যবস্থা সৃবষ্টকরণ

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

56 নরবসিংদী, রায়পুরা

বাখরনগর বসআইবে 

পুরুি (সববে) সমবায় 

সবমবত

উৎপাবদত কৃবি পন্য পবরবিজনর মাধ্যজম 

বাোরোতকরণ
বপক আপ-১টি ১০৮০০০০. ৫৪০০০০. ৫৪০০০০.



57 নরবসিংদী, রায়পুরা

মরোল উির 

কুমারজটক পুরুি 

বসআইবে (সববে) 

সমবায় সবমবত

 াবিকীকরজণর মাধ্যজম  স্য উৎপাদন 

জোরদারকরণ
ট্রাক্টর-১টি ১১৫০০০০. ৫৭৫০০০. ৫৭৫০০০.

58 ঢাকা, সাভ্ার আওলাদ জিাজসন

কৃিকজদর উৎপাবদত কৃবি পণ্য 

প্রবক্রয়াোতকরণ ও বাোরোতকরণ 

সিেীকরণ উপ প্রকে

বপকআপ ভ্যান-

১টি,

 

জক্রটস-১০০টি

১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

59 ঢাকা, সাভ্ার  জমাোঃ মািবুব জিাজসন

কৃিকজদর উৎপাবদত কৃবি পণ্য 

প্রবক্রয়াোতকরণ ও বাোরোতকরণ 

সিেীকরণ উপ প্রকে

বপকআপ ভ্যান-

১টি,

 

জক্রটস-১০০টি

১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

60 ঢাকা, সাভ্ার
ড. জমাোঃ আবরে 

মািমুদ

উন্নত সিংগ্রি ালা প্রবতষ্ঠার মাধ্যজম উৎপাবদত 

কৃবি পজণ্যর মানবৃবি ও বাোর সিংজ াগ স্থাপন
মা রুম  াি সরঞ্জাম ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

61 ঢাকা, সাভ্ার জমাোঃ বেল্লুর রিমান

কৃিকজদর উৎপাবদত কৃবি পণ্য 

প্রবক্রয়াোতকরণ ও বাোরোতকরণ 

সিেীকরণ উপ প্রকে

বপকআপ ভ্যান-

১টি,

 

জক্রটস-১০০টি

১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

62 ঢাকা, সাভ্ার জরজবকা সুলতানা

কৃিকজদর উৎপাবদত কৃবি পণ্য 

প্রবক্রয়াোতকরণ ও বাোরোতকরণ 

সিেীকরণ উপ প্রকে

বপকআপ ভ্যান-

১টি,

 

জক্রটস-১০০টি

১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

63 বসজলট, দবযণ সুরমা
বপও এম এম বস 

দবযণ সুরমা বসজলট

বপও এমএমবস সববে উৎপাদন, সিংগ্রি, 

জগ্রবডিং, ওয়াব িং, প্যাজকটিিং ও ববক্রয় প্রকে

পণ্যবাবি বপকআপ-

১টি,

 

জক্রটস-১০০টি

১১৫৩৫০০. ৫৭৬৭৫০. ৫৭৬৭৫০.

64 সাতযীরা, তালা জমাড়ল আব্দুল মাজলক

উদ্ভাবনী মূলক প্রযুবক্তোঃ এস.এস. এজগ্রা ভ্াবম ব 

কজপাি, ট্রাইজকা কজপাি ও ট্রাইজকা বলজসট 

(জেব বালাইনা ক) উৎপাদন, সিংগ্রি, ও 

সিংরযণ ও বাোরোতকরণ উপ প্রকে

জসড বনম বান-১টি, জলার 

বনম বাণ-১টি, পাউডার-৫ 

জকবে, ভ্যান-১টি ইতযাবদ

৪৯৩৬০০. ২৪৬৮০০. ২৪৬৮০০.

65 খাগড়াছবড়, সদর আহ্ািং মারমা
োজম ব উৎপাবদত কৃবি পণ্য বাোরোত 

সিেীকরজণর েন্য বপকআপ ক্রয় উপপ্রকে
বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

66 খাগড়াছবড়, সদর

ঠাকুরছড়া বসআইবে 

পুরুি (েসল) সমবায় 

সবমবত বলোঃ

 “বপক আপ” ক্রজয়র মাধ্যজম কাজলক ন 

পজয়জে ক্রয়কৃত কৃবি পণ্য সিজে বাোরোত 

সিেীকরণ ও সবমবতর আয়বৃবিকরণ

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

67 কুবমল্লা,  াবিনা  িন কুমার সািা
মাধাইয়া ইউবনয়জনর কৃিকজদর কৃবি পন্য 

বাোরোতকরণ প্রকে
বপক আপ-১টি ২৩৫০০০০. ৫৮১০০০. ১৭৬৯০০০.



68 কুবমল্লা, নাঙ্গলজকাট জ খ রাজসল মজুমদার

জমসাস ব বেলানী মট বস কর্তবক বীে উৎপাদন বৃবি 

ও বাোর সিংজ াগ স্থাপজনর লজযয পবরবিন 

জসবা উপ-প্রকে

বপক আপ-১টি ১৯৬০০০০. ৫৮০০০০. ১৩৮০০০০.

69 সুনামগঞ্জ, বদরাই জমাোঃ কাজদর আলী
সুোনগর এলাকার কৃিকজদর কৃবি পন্য 

বাোরোতকরণ প্রকে
বপক আপ-১টি ১১৮০০০০. ৫৮১০০০. ৫৯৯০০০.

70 সুনামগঞ্জ, বদরাই জমাছাোঃ জিাসনা জবগম
কুলনে জবায়াবলয়া বাোর এলাকার কৃিকজদর 

কৃবি পন্য বাোরোতকরণ প্রকে
বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

71  ট্টগ্রাম, আজনায়ারা আনুয়ার উবিন পন্যবািী গাড়ী ক্রয় উপ প্রকে
বমবন বপকআপ-১টি, ওেন 

জেল-১টি, জক্রটস-৫০টি
১১৩৭০০০. ৫৬৮৫০০. ৫৬৮৫০০.

72  ট্টগ্রাম, আজনায়ারা

রিমা এজগ্রা জট্রবডিং, 

জপ্রাোঃ জমািাম্মদ রিমত 

উল্লাি

উন্নতমাজনর জেব সার উৎপাদন ও ববক্রয়করণ 

 ্উপপ্রকে
জেবসার উৎপাদন সামগ্রী ১১৭০০০০. ৫৮১০০০. ৫৮৯০০০.

73 জেনী, ফুলগােী জমা: আমান আলী

কৃবি বাবণবেযকরজণর লজযয নাস বারীর  ারা 

পবরবিন এবিং উৎপাবদত কৃবি পজণ্যর মান ও 

বাোর সিংজ াগ স্থাপন

বপক আপ-১টি ১২০০০০০. ৫৮১০০০. ৬১৯০০০.

74 জেনী, ফুলগােী কােী আবুল কাজ ম

কৃবি বাবণবেযকরজণর লজযয নাস বারীর  ারা 

পবরবিন এবিং উৎপাবদত কৃবি পজণ্যর মান ও 

বাোর সিংজ াগ স্থাপন

বপক আপ-১টি ১২৫০০০০. ৫৮১০০০. ৬৬৯০০০.

75 জেনী, ফুলগােী কােী বমনারুল ইসলাম
কৃবি বাবণবেযকরজণর লজযয  উৎপাবদত কৃবি 

পজণ্যর মান ও বাোর সিংজ াগ স্থাপন
বপক আপ-১টি ১২৫০০০০. ৫৮১০০০. ৬৬৯০০০.

76 বসজলট, দোঃ সুরমা জমাোঃ আবুল বময়া
স্বে মূজল্য সাশ্রয়ী মূজল্য বমবন পাওয়ার টিলার 

উদ্ভাবন উপপ্রকে

জলদ জমব ন-১, ওজয়বডিং 

জমব ন-১, পাওয়ার কাটিিং-১, 

ডাইস প্রস্তÍত ইতযাবদ

৮৬০০০০. ৪৩০০০০. ৪৩০০০০.

77 বকজ ারগঞ্জ, সদর জমাোঃ িাজতম আলী

বসবসএমবসজত সরবরািকৃত কৃবিপণ্য পবরবিন 

ও বাোরোতকরজণর েন্য বপকআপ ক্রয় কজর 

কৃিকজদর ন্যায্যমূল্য আদায়পূব বক উৎপাদন 

ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ

বপকআপ ভ্যান-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

78 বািরবান, সদর জমাোঃ তাবরকুল ইসলাম
বািরবান সদও উপজেরার কাজুবাদাম 

প্রবক্রয়াোতকরণ কারখানা বনম বাণ প্রকে

কাজু বাদাম কাটিিং জমব ন-

১২টি, ড্রয়ার জমব ন-১টি, 

অন্যান্য আসবাবপি -২০টি, 

অন্যান্য  িপাবত-৬টি, 

কা ামাল-৬০০০০ জকবে, 

প্রযাজকবেিং সরঞ্জাম, েবম 

১৫৫৬৪৪৬. ৫৮১০০০. ৯৭৫৪৪৬.

79 খাগড়াছবড়, সদর সু ান্ত  াকমা

বপও-এমএমবস এ সিংগ্রিীত কৃবি পণ্য েীে 

গাড়ী ক্রজয়র মাধ্যজম বাোরোতকরণ 

সিেীকরণ ও কৃবি বাবণেীকীকরণ

েীপ গাড়ী  ্( াঁজদর গাড়ী)-

১টি, অজটা ভ্যান (টমটম)-১টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

80 খাগড়াছবড়, সদর

এবগ্রববেজনস 

উজযাক্তা

 

সুেন  াকমা

বনেস্ব খামাজর উৎপাবদত ও এলাকার কৃিজকর 

উৎপাবদত কৃবি পণ্য (েল) পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালী করজণ 

পণ্যবািী বপক আপ ভ্যান ক্রয় উপপ্রকে

বপক আপ ভ্যান-টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.



81 খাগড়াছবড়, সদর বেরাপবত  াকমা

বনেস্ব খামাজর উৎপাবদতকৃবি পণ্য, পণ্যবািী 

গাড়ী ক্রজয়র মাধ্যজম বাোরোত সিেীকরণ ও 

কৃবি বাবণবেযকীকরণ।

বাোে ম্যাবেমা গাড়ী-১টি ৫০০০০০. ২৫০০০০. ২৫০০০০.

82 খাগড়াছবড়, মিালছবড় হ্লাব িং মিং জ ৌধুরী

খামার  ািীকীকরজণর মাধ্যজম উৎপাবদত কৃবি 

পণ্যসমূি স্বে সমজয় ও স্বে ব্যজয় পবরবিন 

এবিং বাোরোতকরণ।

বপকআপ ভ্যান-১টি ১১৭১০০০. ৫৮১০০০. ৫৯০০০০.

83
জমৌলভ্ীবাোর , 

শ্রীমঙ্গল
জমাোঃ ইসমাইল জিাজসন

জপ্রাবডউসার অগ বানাইজে ন সদস্য কৃিকজদও 

উৎপাবদত েল সববে ও অন্যান্য কৃবিপণ্য 

সঠিকসমজয় এবিং কম খরজ  

বাোরোতকরজণর েন্য পণ্যবািী গাড়ী ক্রয়

বপকআপ ১টি, প্লাবিক জক্রটস 

২৩০টি
১১৮৭০০০. ৫৮১০০০. ৬০৬০০০.

84 িববগঞ্জ, মাধবপুর জমাোঃ বদু বময়া

উৎপাবদত কৃবি পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ এর েন্য বপকআপ/বমবন ট্রাক 

ক্রয় কজর উৎপাবদত পজণ্যর অবধক মুনাো 

অেবন

বপকআপ ১টি, ওেন, জমব ন-

২টি, জোবডিং লাবিক জক্রটস-

৫৫টি

১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

85 িববগঞ্জ, নবীগঞ্জ জমাোঃ কুতুব উবিন

উৎপাবদত কৃবি পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ এর েন্য বপকআপ/বমবন ট্রাক 

ক্রয় কজর উৎপাবদত পজণ্যর অবধক মুনাো 

অেবন

প্রবক্রয়াোতকরণ-০৩টি, 

প্লাবিক জকট-৫০টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

86 িববগঞ্জ, নবীগঞ্জ জমাোঃ আব্দুর রউে কৃবি পণ্য পবরবিন সিেীকরণ প্রকে
বপক আপ-১টি, প্লাবিক 

জক্রটস-৫০টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

87 িববগঞ্জ, নবীগঞ্জ জরাজিনা জবগম কৃবি পণ্য পবরবিন সিেীকরণ প্রকে ট্রাক্টর ১টি, ট্রবল-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

88  ট্টগ্রাম, মীরসরাই জমাোঃ জসকািার বময়া

কৃিজকর উৎপাবদত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ 

পণ্যবািী বপকআপ ভ্যান ক্রয় উপপ্রকে

পণ্যবািী বপক আপ-১টি ১১৬৯৮০০. ৫৮১০০০. ৫৮৮৮০০.

89 বগুড়া, ধনুট
জমা: জরেওয়ানুল 

ইসলাম

উন্নতমাজনর জেব সার (ভ্াবম ব কজপাষ্ট ও 

ট্রাইজকা কজপাষ্ট) উৎপাদন এবিং বাোর 

সিংজ াগ স্থাপজনর মাধ্যজম মাটির গুনগত মান 

বৃবি,বনরাপদ েসল উৎপাদন এবিং 

উৎপাদন ীলতা বৃবি  ীি বক উপ-প্রকে

জসড বনম বাণ-১টি,  ালুবন 

জমব ন-১টি, দানাদার  ি-

১টি, জেঁজ া-১টি, প্যাবকিং 

জতবর-১টি

১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

90  রাে ািী, পুঠিয়া

নামােগ্রাম বসআইবে 

পুরুি (েসল) সমাবায় 

সবমবত বল:

পণ্য পবরবিজনর মাধ্যজম কৃবি পণ্যর প্রসার ও 

বাোর সিংজ াগ সৃবষ্ট।

বপক আপ-১টি, ওেন জমব ন-

১টি, প্লাবিক কযাজরট-৫০টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

91 বদনােপুর, ব বররবির

ব বররবির িাটজখালা 

বপও এমএমবস 

সমাবায় সবমবত বল:

বসআইবে ও নন বসআইবে কৃিকজদর 

উৎপাবদত পণ্য পবরবিন ও বাোরোত করণ 

ব্যবস্থা  বক্ত ালী করজণ পণ্যবািী বপকআপ 

ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে।

পণ্যবাবি বপকআপ ভ্যান-১টি, 

ব্যাটাবর  াবলত ভ্যান- ১টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

92 বদনােপুর, পাবতীপুর

খজয়রপুর িাট বপও 

এমএমবস (কৃবি) 

সমবায় সবমবত বল:

কৃিজকর উৎপাবদত পণ্য পবরবিজনর ও 

বাোরোত করজণ ব্যবস্থা  বক্ত ালী করজণ 

পণ্যবািী বপকআপ ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে।

পণ্যবাবি বপক আপ ভ্যান-১টি ১২০০০০০. ৫৮১০০০. ৬১৯০০০.

93 রিংপুর, বমঠাপুকুর

বলদীপুকুর বপও 

এমএমবস সমবায় 

সবমবত বল:

 কৃিজকর উৎপাবদত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালী করজণ 

পণ্যবািী বপকআপ ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে।

পণ্যবাবি বপক আপ ভ্যান-

১টি, ওেন  ি-১টি
৯৯১৬০০. ৪৯৫৮০০. ৪৯৫৮০০.



94 বগুড়া, কািালু জমাোঃ আবু িাসান

টিসুয কাল ার ল্যাব স্থাপজনর মাধ্যজম 

বসআইবে কৃিকজদর উন্নতমাজনর মা রুম 

উৎপাদন ও  াি সম্্্প্রসারণ কজর পুবষ্ট  াবিদা 

পূরণ, কম বসিংস্থাজনর সুজ াগ সৃবষ্ট  ্রও 

আর্ বসামাবেক উন্নয়ন”  ীিক উপ-প্রকে

আধৃবনক মাজনর টিসুয 

কাল ার ল্যাব স্থাপন-১টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

95 গাইবান্ধা, পলা বাড়ী

পলা বাবড় 

বপওএমএমবস সমবায় 

সবমবত বলোঃ

কৃবি পণ্যবাবি গাড়ী ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

েসজলর পবরবিন খর  হ্রাস কারন এবিং উন্নত 

কৃবি বাোর ব্যবস্থা সৃবষ্টকারণ।

বপকআপ-১টি ১১৬৯৬৬৮. ৫৮১০০০. ৫৮৮৬৬৮.

96 সাতযীরা, সদর ইয়ারব জিাজসন
উৎপাদক জর্জক জভ্াক্তা  যাজনজল কৃবি পণ্য 

ববপণজনর বনবমি ভ্াম্যমান সববে ও েলবাোর
 বপকআপ ভ্যান-১টি ১২৮০০০০. ৫৮১০০০. ৬৯৯০০০.

97  জ ার, মবনরামপুর জমাোঃ  বরফুল ইসলাম
কৃবি পণ্য সিংগ্রি ও বাোরোতকরজণ পবরবিন 

বপক আপ ক্রয়
বপকআপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

98  জ ার, সদর জমাোঃ েয়সাল মািমুদ
পবরবিন ব্যব্র্ার মাধ্যজম কৃিজকর উৎপাবদত 

পণ্য বাোরোতকরণ ও আয় বৃবি করণ প্রকে
বপকআপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

99  জ ার, সদর
শ্যামল কুমার 

বব ^্াস

পবরবিন ব্যব্র্ার মাধ্যজম কৃিজকর উৎপাবদত 

পণ্য বাোরোতকরণ ও আয় বৃবি করণ প্রকে
বপকআপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

100  জ ার, সদর
জমাছাোঃ নাবদরা 

সুলতানা

পবরবিন ব্যব্র্ার মাধ্যজম কৃিজকর উৎপাবদত 

পণ্য বাোরোতকরণ ও আয় বৃবি করণ প্রকে
বপকআপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

101 েবরদপুর, মধুখালী রাউফুন আবরে সুেন

আধুবনক পিবতজত জেঁজ া ও ভ্াবম কজপাষ্ট 

সার  উৎপাদন সম্প্রসারণ, বাোরোতকরণ 

এবিং নতুন উজযাক্তা সৃবষ্ট  উপ-প্রকে”

ভ্াবম ব কজপাি জ ৌবাচ্চা-১টি, 

পবরবিন গাবড়-১টি
১১৬০০০০. ৫৮০০০০. ৫৮০০০০.

102
জগাপালগঞ্জ, 

মুকজসদপুর
জমাোঃ বদদারুল আলম

জমসাস ব রুজবল এোরপ্রাইজের উৎপাবদত 

বনরাপদ সববে বাোরোতকরণ প্রকে
বপকআপ-১টি, জট্র-১০০টি ১১০০০০০. ৫৫০০০০. ৫৫০০০০.

103
জগাপালগঞ্জ, 

মুকজসদপুর
জমাোঃ োবিদ িাসান

জমসাস ব  ািীদা এোরপ্রাইজের উৎপাবদত 

বনরাপদ সববে বাোরোতকরণ প্রকে
বপকআপ-১টি, জট্র-১০০টি ১১০০০০০. ৫৫০০০০. ৫৫০০০০.

104
বপজরােপুর, 

মঠবাবড়য়া

সাপজলো 

এএসএসআরবববপ 

কৃিক ক্লাব

সােজলো এএসএসআরবববপ কৃিক ক্লাব কর্তবক 

কৃবি পণ্য ও বাোর সিংজ াগ স্থাপন প্রকে
বপকআপ-১টি ৯৯০০০০. ৪৯৫০০০. ৪৯৫০০০.

105 মাগুরা, সদর জমাোঃ রেব আলী জ খ
বাবণবেযক বভ্বিজত উন্নত মাজনর মধূ উৎপাদন, 

প্রবক্রয়াোতকরণ , সিংরযণ ও বাোরোতকরণ।

জমৌ বাক্স-১৯টি, িারজভ্ষ্টার-

২টি, ট্যাঙ্ক-২১টি
১০৬০০০০. ৫৩০০০০. ৫৩০০০০.

106 মাগুরা, সদর জমাোঃ তোজ্জল জিাজসন

বনেস্ব ও আধুবনক পবরবিজনর মাধ্যজম কৃবি 

পণ্য বাোরোতকরণ ও ববপণন ব্যবস্থা 

 বক্ত ালীকরণ

বপকআপ-১টি ১২০০০০০. ৫৮১০০০. ৬১৯০০০.

107 কুবষ্টয়া, বমরপুর জমাোঃ সুরুজ্জামান

বপকআপ ভ্যান ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত পণ্য 

সঠিকভ্াজব বাোরোতকরণ ও কৃিজকর ন্যায্য 

মূল্য প্রাবি বনবিতকরণ

বপকআপ-১টি, ওেন  ি ১টি, 

জক্রটস-১৫টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.



108 কুবষ্টয়া, বমরপুর কােল কুমার কুন্ডু

বপকআপ ভ্যান ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত পণ্য 

সঠিকভ্াজব বাোরোতকরণ ও কৃিজকর ন্যায্য 

মূল্য প্রাবি বনবিতকরণ

বপকআপ-১টি, ওেন  ি ১টি, 

জক্রটস-১৫টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

109 খুলনা, ডুমুবরয়া
জমাোঃ জবারিান আলী 

সরদার

জগ্রবডিং জমব ন ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

কৃিজকর পণ্য গুণগত মান বৃবিকরণ।
 জগ্রবডিং জমব ন ক্রয় ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

110 খুলনা, ডুমুবরয়া

গ্রীন এজগ্রা 

োম ব

 

বে, এম আমান উল্লাি

মাটির স্বাস্থয সুরযার েন্য ভ্াবম ব কজপাি  

জেঁজ া সার) উৎপাদন ও বাবণবেযকীকরণ

ইমারত  জসড) বনম বাণ-০২টি, 

কজপাি সার জতবরর েন্য 

বরিং ¯ø্াব-৫০টি, 

বসপাজরটর জমব ন ক্রয়-০১টি, 

কা ামাল ও উৎপাবদত 

কজপাি সার সিংগ্রি ও 

১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

111 টাঙ্গাইল, সদর আয়নাল িক

করটিয়া ইউবনয়জন স্থাবপত বসআইবে কৃিকসি 

পা র্^বতী কৃিজকর উৎপাবদত বনরাপদ 

কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও বাোরোতকরণ 

ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ পণ্যবািী বপক-আপ 

ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে

বপক আপ-

০১টি,

 

জক্রটস্-

৫০টি,

 

ওেন জেল-০১টি

১১৬০০০০. ৫৮০০০০. ৫৮০০০০.

112 টাঙ্গাইল, সদর নােমুল জিাজসন খান

িাবরিা ইউবনয়জন স্থাবপত বসআইবে কৃিকসি 

পা র্^বতী কৃিজকর উৎপাবদত বনরাপদ 

কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও বাোরোতকরণ 

ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ পণ্যবািী বপক-আপ 

ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে

বপক আপ-

০১টি,

 

জক্রটস্-

৫০টি,

 

ওেন জেল-০১টি

১০০০০০০. ৫০০০০০. ৫০০০০০.

113 টাঙ্গাইল, সদর জমাোঃ জরাকন উবিন

জমসাস ব মবনর এোরপ্রাইজের েন্য নন-

বসআইবে ও বসআইবে কৃিজকর উৎপাবদত 

বনরাপদ কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ 

পণ্যবািী বপক-আপ ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে

বপক আপ-

০১টি,

 

জক্রটস্-

৫০টি,

 

ওেন জেল-০১টি

১১৬০০০০. ৫৮০০০০. ৫৮০০০০.

114 টাঙ্গাইল, নাগরপুর জমাোঃ ইব্রািীম খান

গয়িাটা ইউবনয়জন স্থাবপত বসআইবে কৃিকসি 

পা র্^বতী কৃিজকর উৎপাবদত বনরাপদ 

কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও বাোরোতকরণ 

ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ পণ্যবািী বপক-আপ 

ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে

বপক আপ-

০১টি,

 

জক্রটস্-

১০০টি,

 

ওেন জেল-০১টি

১১৬০০০০. ৫৮০০০০. ৫৮০০০০.



115 টাঙ্গাইল, নাগরপুর জমাসাোঃ ব বে জবগম

পাকুটিয়া ইউবনয়জন স্থাবপত বসআইবে 

কৃিকসি পা র্^বতী কৃিজকর উৎপাবদত 

বনরাপদ কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ 

পণ্যবািী বপক-আপ ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে

বপক আপ-

০১টি,

 

জক্রটস্-

২৫টি,

 

ওেন জেল-০১টি

১১৭৭৫০০. ৫৮১০০০. ৫৯৬৫০০.

116 ঢাকা, ধামরাই

আব্দুল আবেে পজয-

বাই াইল পুরুি 

বসআইবে(েসল) 

সমবায় সবমবত বল.

কৃবি পণ্যবািী গাবড়ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

েসজলর পবরবিণ খর  হ্রাসকরজণ উন্নত কৃবি 

বাোর ব্যবস্থা সৃবষ্টকরণ প্রকে

বপক আপ-০১টি ১১৬২০০০.

ইউএও, ধামরাই, 

ঢাকা দিজরর স্মারক 

নিং-

১২.১৭.২৬১৪.০৩৯.১

৯.০৩৩.২০.৪৯৫; 

তাবরখ: 

০৯.০৬.২০২১ বি. 

117
ময়মনবসিংি, 

িালুয়ািাট
লুৎফুন নািার

বসআইবে ও নন বসআইবে কৃিকজদর জর্জক 

সরাসবর কৃবি পণ্য সিংগ্রি করা এবিং উন্নত 

সিংগ্রি ালা প্রবতষ্ঠার মাধ্যজম উৎপাবদত 

কৃবিপণ্যর মান বৃবি ও বাোর সিংজ ােন 

স্থাপন।

বপক আপ-

০১টি,

 
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

118 সাভ্ার, ঢাকা জমাসাোঃ কবিনুর জবগম

বসআইবে ও নন বসআইবে কৃিকজদর 

উৎপাবদত সববে প্রবক্রয়াোতকরণ ও 

বাোরোত সিেীকরণ প্রকে

বপকআপ ভ্যান-১টি, জক্রটস-

১০০টি
১২৩৫০০০. ৫৮১০০০. ৬৫৪০০০.

119 সাভ্ার, ঢাকা মাসুদা ইসলাম

মালামাল পবরবিজনর সুববধাজর্ ব জপ্রাটিনা জিাম 

জমইড এর েন্য একটি বপকআপ এবিং 

আনুসবঙ্গক দ্রব্য ক্রয়

বপকআপ ভ্যান-১টি,ওেন 

মাপার  ি ১টি, জমাট ক্রয় 

১৫০টি

১১১৮০০০. ৫৫৯০০০. ৫৫৯০০০.

120 সাভ্ার, ঢাকা এসএম মবিউবিন

বসআইবে ও নন বসআইবে কৃিকজদর 

উৎপাবদত সববে প্রবক্রয়াোতকরণ ও 

বাোরোত সিেীকরণ প্রকে

বপকআপ ভ্যান-১টি, জক্রটস-

১০০টি
১১৬৫০০০. ৫৮১০০০. ৫৮৪০০০.

121 জদািার, ঢাকা জমাোঃ আমোদ জিাজসন

জেব সার উৎপাদন ও ব্যবিার বৃবির মাধ্যজম 

বনরাপদ েসল উৎপাদজন  িপাবত ক্রয় ও 

পবরবিন সিায়তা

বপকআপ ভ্যান-১টি, জসালার 

সাবমারবসবল পাপ( জসালার 

প্যাজনল, পাপ, কজরালার, 

তার এবিং বেটিিং) ১ জসট, 

িাস কাটার জমব িং ০১টি, 

অজটা ওজয়টিিং জেল ০১টি, 

১৩০৭০০০. ৫৮১০০০. ৭২৬০০০.

122 জদািার, ঢাকা জমা: জমাোজম্মল িক

মাসরুম উৎপাদজন প্রজয়ােনী   িপাবত ক্রয় ও 

পবরবিন সিায়তার মাধ্যজম উন্নত কৃবি বাোর 

ব্যবস্থা সৃবষ্টকরণ প্রকে

বপকআপ ভ্যান-১টি, জসালার 

সাবমারবসবল পাপ ১জসট, 

বিল জরগ ০৬ জসট, ওয়াব িং 

সুববধা ০১ জসট

১৪১৭০০০. ৫৮১০০০. ৮৩৬০০০.



123 জদািার, ঢাকা েজতমা জবগম
গুদামোতকরণ ও  িপাবত ক্রজয়র মাধ্যজম 

সিংগ্রি ালা স্থাপন।

বপক আপ-

০১টি,

 
১৬৩০০০০. ৫৮১০০০. ১০৪৯০০০.

124 জদািার, ঢাকা
জমাোঃ নেরুল ইসলাম 

খান

টিসুয কাল ার ল্যাবজরটবর স্থাপজনর মাধ্যজম 

উন্নত  ারা উৎপাদজনর লজযয  িপাবত ও 

পবরবিন সিায়তা

টিসুয কাল ার ল্যাব 

ইকুইপজমেস
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

125 ইসলামপুর, োমালপুর

জপ্রাবডওসার 

অগ বানাইজে ন মাজকবট 

ম্যাজনেজমে সমবায় 

সবমবত বলবমজটড

কৃিজকর উৎপাবদত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ্াব্যবস্থা  বক্ত ালীকরজণ 

পণ্যবািী বপকআপ ভ্যান ও প্লাবিক জক্রটস ক্রয় 

উপপ্রকে

বপকআপ ভ্যান-১টি, জক্রটস 

২৯০টি
১১৫৯৬০০. ৫৭৯৮০০. ৫৭৯৮০০.

126 জমলািি, োমালপুর

ব িাটা বসআইবে 

পুরুি ধান ািী কৃবি 

সমবায় সবমবত 

বলবমজটড

বাোর সিংজ াগ কা বক্রম পবর ালনা করা
বপকআপ ভ্যান-১টি, ওেন 

জমব ন
১২০৪৮০০. ৫৮১০০০. ৬২৩৮০০.

127
জদওয়ানগঞ্জ, 

োমালপুর

 রখড়মা পুরুি 

বসআইবে (েসল) 

সমবায় সবমবত বল:

 রখড়মা পুরুি বসআইবে (েসল) সমবা  

সবমবত বল: কর্তবক পবরবিন ব্যবস্থা 

উন্নবতকরজণর স্যাজম উৎপাবদত কৃবি পজণ্যর 

ন্যা ব মূল্য বনবিতকরণ

বপকআপ ভ্যান-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

128 মধুপুর, টাঙ্গাইল

োমাল উবিন 

আিজমদ, বপও 

বসবসএমবস

কৃিজকর উৎপাবদত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ 

পণ্যবািী বপকআপ ভ্যান ক্রয় উপপ্রকে

পণ্যবািী ভ্যান ০১টি, ওেন 

মাপার  ি ১টি
১০২২৫০০. ৫১১২৫০. ৫১১২৫০.

129 নািাইল, ময়মনবসিংি
জমাোঃ জমাস্তাবেজুর 

রিমান খান
স্থানীয় কৃবি পজণ্যর বাোরোত  বক্ত ালী বপকআপ ভ্যান-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

130
ফুলবাবড়য়া, 

ময়মনবসিংি
জমাছাোঃ কােলী আক্তার

বমবন ট্রাক/বপক আপ ভ্যান ক্রজয়র মাধ্যজম 

উৎপাবদত ভ্াবম ব কজপাি সরবরাি সিেীকরণ 

প্রকে

বপকআপ ভ্যান-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

131
খাবলয়াজুবর, 

জনিজকানা
মবেবুর রিমান জ ৌধুরী

মালামাল পবরবিজনর সুববধাজর্ ব সিংবিষ্ট 

প্রবতষ্ঠাজনর েন্য একটি িীল ববড ট্রলার ক্রয়

বিল ববড জনৌকা-১টি ইবঞ্জন-

১টি, বগয়ার বক্স-১টি, ট্রলাজরর 

পাকা (েযান) ১টি, জ ফ্ট-১টি

১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

132
খাবলয়াজুবর, 

জনিজকানা
জসয়দ মবনরুল ইসলাম

মালামাল পবরবিজনর সুববধাজর্ ব সিংবিষ্ট 

প্রবতষ্ঠাজনর েন্য একটি িীল ববড ইবঞ্জন 

 াবলত ট্রলার ক্রয়।

ট্রলার ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

133 সদর, ব্রাহ্মনবাবড়য়া

 জমা: োবকর জিাজসন, 

বেবব িবলবিক ফুডস 

এন্ড জবভ্াজরে

বেবব িবলবষ্টক ফুডস এন্ড জবভ্াজরে  ্ওিধী, 

েল, সববে, জভ্িে প্রবক্রয়াকরণ প্রকে

কারখানা ভ্বন, প্লাবিক 

জবাতল বানাজনা জমব ন, 

বসবলিং ও বেবলিং অজটা 

জমব ন, জেনাজরটর

১১৯৫৩০৮. ৫৮১০০০. ৬১৪৩০৮.

134 বগুড়া সদর, বগুড়া
বপওএমএমবস, 

পল্লীমঙ্গল িাট

বসবসএমবস ভ্‚ক্ত বসআইবে ও নন-বসআইবে 

কৃিকজদর উৎপাবদত কৃবি পজণ্যর পবরবিন 

েবনত যবত কমাজনা ও বাোরোত 

সিেীকরণ বনবমজি বমবন ট্রাক ক্রয়  ীি বক উপ-

প্রকে।

বমবন ট্রাক-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.



135 তালা, সাতযীরা জমা:  বরফুল ইসলাম
গ্রাবমন কৃবি পণ্য উন্নত বাোরোত করজণর 

পবরবির জসবা”
 বপকআপ ভ্যান-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

136 বািারপাড়া,  জ ার
বপও এমএমবস 

সমবায় সবমবত বল.

কিজকর উৎপাবদত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত াবলকরজণ 

পণ্যবাবি বপকআপ ভ্যান ক্রয় উপ-প্রকে।

 বপকআপ ভ্যান-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

137 বিকরগাছা,  জ ার
বপও এমএমবস 

সমবায় সবমবত বল.

কিজকর উৎপাবদত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত াবলকরজণ 

পণ্যবািী বপকআপ ভ্যান, ওেন  ি ক্রয় ও 

প্লবিক জক্রটস ক্রয় উপ-প্রকে।

বপকআপ ভ্যান-১টি, ওের 

 ি-১টি, প্লবসটক জক্রটস-

২০০বপস

১০৯৯০০০. ৫৪৯৫০০. ৫৪৯৫০০.

138 জক বপুর,  জ ার
জমাোঃ আব্দুল িাবলম 

খান

মালামাল পবরবিজণর সুববধাজর্ ব বরয়াে 

এোরপ্রাইে এর েন্য একটি বপক-আপ এবিং 

আনুিবঙ্গক দ্রব্য ক্রয়

বপকআপ ভ্যান-১টি, ওের 

 ি-১টি,  জক্রটস-১৪০ টি
১০৮৮০০০. ৫৪৪০০০. ৫৪৪০০০.

139 কালীগঞ্জ, বিনাইদি

জপ্রাবডউসার 

অগ বানাইনাজে ন 

সভ্াপবত,(জমা: নূর 

ইসলাম) বাোর 

ব্যবস্থাপনা কবমটি 

জপ্রাবডউসার অগ বানাইনাজে ন সদস্য কৃিকজদর 

উৎপাবদত েল, সববে ও সুগবন্ধ  াল 

বাোরোতকরণ  বক্ত াবল ও লাভ্েনক করা।

জসড বনম বাণ-১টি,  ালুবন 

জমব ন-১টি, দানাদার  ি-

১টি, জেঁজ া-১টি, প্যাবকিং 

জতবর-১টি

১১৬০০০০. ৫৮০০০০. ৫৮০০০০.

140 ডামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা এম নুরুন্নবী উদ্ভাবনী সমবিত কৃবি প্রকে

ট্রাক-১টি, প্যাজকটিিং ও জনটিিং 

জমব ন-১টি, জপ ার জমব ন 

মটর ডাি জতরী-১টি

১১৯০০০০. ৫৮১০০০. ৬০৯০০০.

141
সদর বাজগরিাট, 

বাজগরিাট
জমাল্লা আব্দুল আবেে

উন্নত পবরবিন ব্যবস্থার মাধ্যৌজম উৎপাবদত 

কৃবি পজণ্যও মান বৃবি ও বাোর সিংজ াগ 

স্থাপন এবিং কৃিজকর ন্যায্য মূল্য প্রাবি

বপকআপ-১টি, জক্রটস-

২০০টি, ওেন  ি-১টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

142 জভ্ড়ামারা, কুবষ্টয়া জমাোঃ আজনায়ার জিাজসন

উৎপাবদত বীে ও অন্যান্য কৃবি পণ্য সিংরযণ 

ও সঠিক সমজয় বাোরোতকরজণর মাধ্যজম 

কৃিকজদর আর্ ব সামাবেক অবস্থার উন্নয়ন

গুদাম ির বনম বাণ-০১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

143 বটিয়ািাটা, খুলনা জমাোঃ আবনসুর রিমান

বপকআপ ভ্যান ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত পণ্য 

সঠিকভ্াজব বাোরোতকরণ ও কৃিজকর ন্যায্য 

মূল্য প্রাবি বনবিতকরণ

বপকআপ ভ্যন ক্রয়-১টি, 

গ্যাজরে/জসড জতরী-১টি, 

বডবেটাল ওজয়টিিং ব্যালান্স-

০১টি, ক্রাজরট-৫০টি

১০৮৮০০০. ৫৪৪০০০. ৫৪৪০০০.

144 বড়ইগ্রাম, নাজটার

জমা: আ রাফুল আলম 

খাঁন, ব্যবস্থাপনা 

পবর ালক, োবকর 

জট্রডাস।

মানসপন্ন জকাঁজ া সার উৎপাদন ও বাোরোত 

করজণর মাধ্যজম কৃিক প বজয় জেব্যসার 

সরবারাি বনবিত করণ উপ-প্রকে।

বপক আপ-

০১টি,

 
১১৫৬০০০. ৫৭৮০০০. ৫৭৮০০০.

145 বড়ইগ্রাম, নাজটার
জমাোঃ একরামুল িক, 

ভ্াই ভ্াই কৃবি ববতান।

কৃবি পণ্য ববপণন ও পণ্য পবরবিন সিেীকরণ 

উপ-প্রকে।

বপক আপ-

০১টি,

 
১১৫৬০০০. ৫৭৮০০০. ৫৭৮০০০.



146
সবরিাবাবড়, 

োমালপুর

বািমারা পুরুি 

বসআইবে (েসল) 

কৃবি সমবাায় সবমবত 

বল:

বািমারা পুরুি বসআইবে (েসল) কৃবি সমবাায় 

সবমবত বল: কর্তবক  াবিকী করজণর মাধ্যজম 

কৃবি উৎপাদন ব্যবস্থা  বক্ত ালী করণ।

বপক আপ-

০১টি,

 
১১১৬০০০. ৫৫৮০০০. ৫৫৮০০০.

147 বিওর, মাবনকগঞ্জ বকবতয়ার জিাজসন

কৃবি পণ্য পবরবিজনর সুববধাজর্ ব জমসাস প্রাবন 

এন্ড তাবসন এোরপ্রাইে এর েন্য একটি 

বপকআপ গাবড় ক্রয়

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

148 বিওর, মাবনকগঞ্জ সনবেত কর
কৃ  ্বি পণ্য পবরবিজণর সুববধাজর্ ব সিংবিষ্ট 

প্রবতষ্ঠাজনর একটি বপক আপ ক্রয়।
বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

149 বিওর, মাবনকগঞ্জ আজনায়ার জিাজসন
কৃ  ্বি পণ্য পবরবিজণর সুববধাজর্ ব জমসাস ব 

আেনা জট্রড বাজসর েন্য  একটি বপক আপ ক্রয়।
বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

150 বিওর, মাবনকগঞ্জ  ামসু  ্জ্জামান বাবু

কৃ  ্বি পণ্য পবরবিজণর সুববধাজর্ ব বড় পয়লা 

বসআইবে পুরুি সমাবয় সবমবতর েন্য  একটি 

বপক আপ ক্রয়।

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

151 বিওর, মাবনকগঞ্জ আজতায়ার রিমান

কৃ  ্বি পণ্য পবরবিজণর সুববধাজর্ ব বড় বািংগালা 

বসআইবে পুরুি সমবায় সবমবতর েন্য  একটি 

বপক আপ ক্রয়।

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

152
িালুয়ািাট, 

ময়মনবসিংি
জমাোঃ সািাম জিাজসন

বসআইবে ও ননবসআইবে কৃিকজদর জর্জক 

সরাসবর কৃবি পন্য সরবরাি করা এবিং উন্নত 

সিংগ্রি ালা প্রবতষ্ঠার মাধ্যরম উৎপাবদত কৃবি 

পজন্যর মান বৃবি ও বাোর সিংজ াগ স্থাপন

বপক আপ-১টি ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

153 পটিয়া,  ট্টগ্রাম
জমািাম্মদ জসািাে 

উবিন

কৃবিোত পন্য পবরবিণ ও বাোরোতকরণ 

উপজ াগী পণ্যবািী গাড়ী (বপকআপ/বমবনট্রাক) 

ক্রয় উপ প্রকে

বপক আপ-১টি ১০০০০০০. ৫০০০০০. ৫০০০০০.

154 বাঁ খালী,  ট্টগ্রাম েবসম উবিন

মালামাল পবরবিজনর সুববধাজর্ ব সিংবিষ্ট 

প্রবতষ্ঠাজনর েন্য একটি বপকআপ এবিং 

আনুিাবঙ্গক দ্রব্য  ক্রয়।

বপক আপ-১টি, জক্রট-১৫০টি, 

ওেন পবরমাপক  ি-১টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

155 লাঙ্গলজকাট ব, কুবমল্লা জমাোঃ বমর জিাজসন

মদনপুর বসআইবে েসল সমবায় সবমবত বল 

এর মাধ্যজম কৃিকজদর কৃবি পন্য 

বাোরোতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাবি উপপ্রকে

বপকআপ-১টি ২৩৬৯৭৬১. ৫৮১০০০. ১৭৮৮৭৬১.

156 লাকসাম, কুবমল্লা জমাোঃ ববল্লাল জিাজসন

জেব সাজরর উৎপাদন বৃবি ও বাোর সিংজ াগ 

স্থাপজনর লজযয ভ্াবম ব কজপাি িাব বনম বাণ 

প্রকে

ভ্াবম ব কজপাি বনম বাজণর 

মালামাল
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

157
শ্রীমঙ্গল, 

জমৌলভ্ীবাোর
জমাোঃ ইসমাইল জিাজসন

ইসমাইল এজগ্রা োজম বর উৎপাবদত েল ও 

অন্যান্য কৃবি পজণ্যর সঠিক সমজয় ও খম 

খরজ  বাোরোতকরজণর েন্য পণ্যবাবি গাড়ী 

ক্রয়

বপকআপ-১টি, জক্রটস-১৫০টি ১৩৬৫০০০. ৫২৫০০০. ৮৪০০০০.

158 রায়পুর, ল²্ীপুর নাবসর আিম্মদ
কৃিজকর উৎপাবদত সকল কৃবি পণ্য 

বাোরোতকরণ সিেীকরণ  ্প্রকে
বপক আপ-১টি ১১০০০০০. ৫৮১০০০. ৫১৯০০০.



159 জবায়ালমাবর, েবরদপর জমাোঃ মাবতনুর রিমান

বসআইবে ও ননবসআইবে কৃিকজদর উৎপাবদত 

বীে প্রবক্রয়াোতকরণ ও বাোরোতকরণ 

সিেীকরণ প্রকে

মাবি সীট জগ্রবডিং জমব ন ১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

160 মীরপুর, কুবষ্টয়া জমাোঃ তবিদুর রিমান

বপক আপ ভ্যান ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত পন্য 

সঠিকভ্াজব বাোরোতকরণ এবিং কৃিজকর 

ন্যায্যমূল্য প্রাবি বনবিতকরণ

বপক আপ-১টি, ওেন মাপা 

 ি-১টি, জক্রটস-১৫টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

161 টুবঙ্গপাড়া, জগাপালগঞ্জ
মুিাম্মাদ জরোউল িক 

বব ^্াস

জটকসই  উন্নয়ন লযযমািাজক সামজন জরজখ 

বনরাপদ সববে উৎপাদন ও বাোরোতকরজণর 

মাধ্যজম কৃিজকর উৎপাদন খর  কমাজনা ও 

েসজল ন্যায্যমূল্য প্রাবি বনবিতকরণ

বমবন বপক আপ-১টি, জক্রটস-

২০০টি
১১৬২০০০. ৫৮১০০০. ৫৮১০০০.

162 মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ জমাোঃ ইব্রাবিম জমাল্লা

উৎপাদক জর্জক জভ্াক্তা  যাজনজল কৃবি পণ্য 

ববপনজনর বনবমি ভ্রাম্যমাণ সববে ও েল 

বাোর

বপকআপ-১টি, জক্রটস ১২০৫০০০. ৫৮১০০০. ৬২৪০০০.

163 সদর, রােবাড়ী পালবক জট্রডাস ব

বপক আপ ভ্যান ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত 

কৃবিেপন্য পবরবিন, সিংজগ্রািির ব্যবস্থা ও 

বাোর ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ

বপকআপ-১টি, জক্রটস-১০০টি, 

ওজয়ট জমব ন-২টি
১১৮৫০০০. ৫৮১০০০. ৬০৪০০০.

164 সদর, রােবাড়ী  াইোন এজগ্রা োম ব
মা রুম উৎপাদন, সিংজগ্রাির ব্যবস্থাপনা, 

প্রজসবসিং ও বাোর ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ

মা রুম উৎপাদন জকজের 

বববভ্ন্ন মালামাল
১২০০০০০. ৫৮১০০০. ৬১৯০০০.

165 তালা, সাতযীরা জক ব কুমার সাধু
গ্রামীণ কৃবি পণ্য উন্নত বাোরোতকরণ এর 

পবরবিন জসবা
বপক আপ-১টি ১২১০০০০. ৫৮১০০০. ৬২৯০০০.

166 তালা, সাতযীরা  াবিনুর ইয়াসবমন কৃবি ভ্ান্ডার বাবণবেযক কৃবি উপ প্রকে বপক আপ-১টি ১৩০০০০০. ৫৮১০০০. ৭১৯০০০.

১৯২৬৯৪০২১ ২৮৬৮৪৫৫০. ৩১৪৮৩৪১৯.

# উপজেলা / জেলা উজযাক্তার নাম উপ-প্রকজের নাম বাজেট আইজটম

প্রস্তাববত উপ-

প্রকজের জমাট ব্যয় 

(টাকা)

উপ-প্রকজে ম্যাব িং 

গ্রাজের পবরমাণ 

(সজব বাচ্চ ৫০% 

বিসাজব )

উপ-প্রকজে উজযক্তার বনেস্ব 

অর্ বায়ন (সব ববনম্ন ৫০% 

বিসাজব )

১ আজনায়ারা,  ট্টগ্রাম
 জমাোঃ আবুল কালাম 

সওদাগর

কৃবিোত পণ্য পবরবিণ ও বাোরোতকরণ 

উপজ াগী পণ্যবািী গাবড় (বপক-আপ/বমবনট্রাক) 

ক্রয় উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

৯০০০০০/- ৪৫০০০০/- ৪৫০০০০/-

২ আজনায়ারা,  ট্টগ্রাম জমািাম্মদ আবু বছবিক

কৃবিোত পণ্য পবরবিণ ও বাোরোতকরণ 

উপজ াগী পন্যবািী গাবড় (বপক-আপ/বমবনট্রাক) 

ক্রয় উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

৬০০০০০/- ৩০০০০০/- ৩০০০০০/-

সব বজমাট

কর্ায় : দুই জকাটি ববি  লয সাত  বল্ল  িাোর টাকা

Rural Small EntrepreneursAwarded with AIF-3 Matching Grants under PIU-NATP2-DAE during FY 2018-19

(গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যাক্তা প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূদ্ের অনুকূদ্ে বপআইইউ - এনএটিবপ২- বিএই এর আওতায় এআইএফ -৩ ম্যাব িং গ্রান্ট িািদ িরাদ্দকৃত অদ্থ ের বিিরণ, অথ েিছর : ২০১৮-১৯) 



৩ আজনায়ারা,  ট্টগ্রাম জমািাম্মদ েবসম উবিন

কৃবিোত পণ্য পবরবিণ ও বাোরোতকরণ 

উপজ াগী পন্যবািী গাবড় (বপক-আপ/বমবনট্রাক) 

ক্রয় উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

৬০০০০০/- ৩০০০০০/- ৩০০০০০/-

৪  ািরাবস্ত,  াঁদপুর
জমাোঃ েবিরুল ইসলাম 

(মাসুদ)

পরানপুর এলাকার বসআইবে ও নন বসআইবে 

কৃিক কর্তবক উৎপাবদত কৃবি পন্য সিজে 

বাোরোতকরণ উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

পাওয়ার জেসার-১টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১১৩০০০০/- ৫৬৫০০০/- ৫৬৫০০০/-

৫ জগালাপগঞ্জ, বসজলট  জমা: এমরান জিাজসন

খামার  াবমিকীকরজণর মাধ্যজম  স্য 

বহুমুখীকরণ, অনাবাদী েবম আবাদ ও েসজলর 

উৎপান ীলতা বৃবি উপ-প্রকে

ট্রাক্টর-১টি ১১৮১০০০/- ৫৮১০০০/- ৬০০০০০/-

৬ সদর,  াঁদপুর  বেউর রিমান
 াবিকীকরজণর মাধ্যজম কৃবি পণ্য 

বাোরোতকরজণর ও আয় বৃবি উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১১৮৬০০০/- ৫৮১০০০/- ৬০৫০০০/-

৭ সদর,  াঁদপুর
বমজসস পারভ্ীন 

ইসলাম

 াবিকীকরজণর মাধ্যজম কৃবি পণ্য 

বাোরোতকরজণর ও আয় বৃবি উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১২০০০০০/- ৫৮১০০০/- ৬১৯০০০/-

৮ দাউদকাবি, কুবমলস্না জমাোঃ জমাস্তাক আিজমদ
 জকতুবি এলাকার কৃিকজদর কৃবি পণ্য 

বাোরোতকরণ উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

ওেন জমব ন-১টি
১০৬০০০০/- ৫৩০০০০/- ৫৩০০০০/-

৯ দাউদকাবি, কুবমল্লা জমাোঃ আবুল কাজ ম
সুিলপুর এলাকার কৃিকজদর কৃবি পণ্য 

বাোরোতকরণ উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, ভুট্রা 

মাড়াই  ি-১টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১৩৩০০০০/- ৫৮১০০০/- ৭৪৯০০০/-

১০ মীরসরাই,  ট্টগ্রাম

 জমা: বনোম উবিন, 

জমসাস ব রাবেস 

এোরপ্রাইে

কৃবিোত পণ্য পবরবিণ ও বাোরোতকরণ 

উপজ াগী পন্যবািী গাবড় ক্রয় উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১১০০০০০/- ৫৫০০০০/- ৫৫০০০০/-

১১
ব বগঞ্জ, 

 াঁপাইনবাবগঞ্জ
জমাোঃ নবেবুর রিমান

বাবণবেযক কৃবি খামার ববস্থাপনা ও বাোর 

সিংজ াগ বৃবিকরণ উপ-প্রকে

পাওয়ার টিলার অপাজরজটড 

বসডার-১, প্রবক্রয়াকরণ ও 

জগ্রবডিং এর েন্য জসড বনম বাণ, 

ট্রবল-১, প্লাবষ্টক জক্রটস-১০০, 

ভ্াবম ব কজপাি পস্নাে

৫৯০০০০/- ২৯৫০০০/- ২৯৫০০০/-

১২
জগামস্তাপুর, 

 াঁপাইনবাবগঞ্জ
সবমো জবগম

আধুবনক জমৌ বক্স, বনষ্কা ন ও প্রজসবসিং  জির 

মাধ্যজম মধু উৎপাদন ও বাোরোতকরণ উপ-

প্রকে

মধু প্রজসবসিং  ি-১, 

জবাতলোত সামগ্রী জলজভ্বলিং-

১, জমৌ বাঙ-৫০, মধু বনষ্কা ন 

 ি-১

৮০০০০০/- ৪০০০০০/- ৪০০০০০/-

১৩
জগামস্তাপুর, 

 াঁপাইনবাবগঞ্জ
জমাোঃ রবেকুল ইসলাম

বাবণবেযক কৃবি খামার স্থাপন ও পণ্য 

পবরবিজণর মাধ্যজম বাোর সিংজ াগ বৃবিকরণ 

উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস-১৫০টি
১৩৩৬৫৬২/- ৫৮১০০০/- ৭৫৫৫৬২/-

১৪  ািোদপুর বসরােগঞ্জ জমাোঃ জকরামত আলী
বীে ভ্ান্ডার সম্প্রসারণ ও  বক্ত ালীকরণ উপ-

প্রকে

টিন জসড ির-২৪০০বগ বফুট, 

বডবেটাল জসবকল-২, 

অজটাভ্যান -৪,কাজঠর র যাক-২

১১২৪০০০/- ৫৬২০০০/- ৫৬২০০০/-

১৫ পুঠিয়া, রাে ািী জমাোঃ আলী জিাজসন
পণ্য পবরবিজণর মাধ্যজম কৃবি পজণ্যর প্রসার ও 

বাোর সিংজ াগ সৃবষ্ট উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

১৬ পুঠিয়া, রাে ািী জমাোঃ আব্দুল মাজলক
পণ্য পবরবিজণর মাধ্যজম কৃবি পজণ্যর প্রসার ও 

বাোর সিংজ াগ সৃবষ্ট উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১১২২০০০/- ৫৬১০০০/- ৫৬১০০০/-

১৭ পুঠিয়া, রাে ািী জমাোঃ নও াদ আলী
পণ্য পবরবিজণর মাধ্যজম কৃবি পজণ্যর প্রসার ও 

বাোর সিংজ াগ সৃবষ্ট উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-



১৮ কািালু, বগুড়া জমাোঃ আেমল জিাজসন

স্বে খরজ  ও দ্রুত সমজয় কৃিজকর মাজি বীে 

সরবরাি এবিং উৎপাবদত সবেী স্বে সমজয় 

বাোরোতকরণ উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্--১০০টি, 

ওেন জমব ন-১টি

১১৮৫০০০/- ৫৮১০০০/- ৬০৪০০০/-

১৯ কািালু, বগুড়া জমাোঃ িারুনুর রব দ

স্বে খরজ  ও দ্রুত সমজয় কৃিজকর মাজি বীে 

সরবরাি এবিং উৎপাবদত সবেী স্বে সমজয় 

বাোরোতকরণ উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্--১০০টি, 

ওেন জমব ন-১টি

১১৮৯০০০/- ৫৮১০০০/- ৬০৮০০০/-

২০ কািালু, বগুড়া
জমাছাোঃ আজনায়ারা 

জবগম

স্বে খরজ  ও দ্রুত সমজয় কৃিজকর মাজি বীে 

সরবরাি এবিং উৎপাবদত সবেী স্বে সমজয় 

বাোরোতকরণ উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্--১০০টি, 

ওেন জমব ন-১টি

১১৯৭০০০/- ৫৮১০০০/- ৬১৬০০০/-

২১ পত্নীতলা, নওগাঁ
জমাোঃ বরেওয়ান 

জিাজসন

কৃবি পণ্য সরবরাজির েন্য বপকআপ ক্রজয়র 

মাধ্যজম উৎপাবদত কৃবি পজণ্যর মান বৃবি ও 

বাোর সিংজ াগ স্থাপন উপ-প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১১৬৫০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮৪০০০/-

২২ আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা
জমাোঃ জমাস্তাবেজুর 

রিমান

জেব সাজরর গুণগতমান বৃবি ও বাোর সিংজ াগ 

স্থাপজন জেব কৃবিজত জেব সাজরর ভূবমকা উপ-

প্রকে

জ ম্বার-৩৫টি,  াতাল-৬০০ 

বগ বফুট, জনটিিং জমব ন-০১টি, 

বমক ার জমব ন-০১টি, 

কাটিিং জমব ন-০১টি, ইবঞ্জন 

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

২৩ আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা জমাোঃ োবিদুল ইসলাম
গুণগত মানসপন্ন মা রুম উৎপাদন, 

প্রবক্রয়াোতকরণ ও বাোর সিংজ াগ বৃবি

পাকা জসড বনম বাণ-৮০০ 

বগ বফুট, মাদার ও কাল ার 

িাউে বনম বাণ-৩০০ বগ বফুট,  

পাকা জসড বনম বাণ, ব্যাজলন্স, 

ইজনাবকউজল ন বঙ, 

জটিটিউব, ইউবভ্ লাইট, 

জলািার র যাক, অজটাজক্লাভ্ 

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

২৪ তালা, সাতযীরা জমাোঃ রবেকুল ইসলাম
ভ্াবম ব কজপাি সার উৎপাদন, সিংগ্রি, সিংরযণ 

ও বাোরোতকরণ প্রকে

টিন জসড বনম বাণ-৬০০ 

বগ বফুট, পাকা জদয়াল বনম বাণ-

২ ফুট উচু, বসজমজের 

বপলাজরর উপজর জঢউটিজনর 

ছাউবন, বসজমজের বরিং স্লাব-

৫০, জেঁজ া, জগাবর, বডবেটাল 

৪০২০০০/- ২০১০০০/- ২০১০০০/-

২৫ ডুমুবরয়া, খুলনা জমজিদী িাসান বাবলু
পণ্য পবরবিজণর েন্য বপকআপ গাবড় ক্রয় উপ-

প্রকে

বপকআপ-১টি, জক্রটস-১৫টি, 

ওেন জেল-১টি
১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

২৬ পাইকগাছা, খুলনা বমনতী টিকাদার
ভ্াবম ব কজপাষ্ট সার উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, 

সিংরযণ ও পবরবিন উপ-প্রকে

টিন জসড বনম বাণ-১০০ বগ বফুট, 

সিংরযণ ও প্যাবকিং ির,  

বডবেটাল বমটার-১, বস্তা 

জসলাই জমব ন-১, ইবঞ্জন 

২৬৩০০০/- ১৩১৫০০/- ১৩১৫০০/-

২৭ জ ৌগাছা,  জ ার জমাোঃ িাবববুর রিমান  াতাল সম্প্রসারণ ও বমবন ট্রাক ক্রয় উপ-প্রকে

 াতাল সম্প্রসারণ-১০০০ 

বগ বফুট টিনসি পাকা, বমবন 

ট্রাক ক্রয়-১টি

১১৬০০০০/- ৫৮০০০০/- ৫৮০০০০/-

২৮ জ ৌগাছা,  জ ার সুরাইয়া পারভ্ীন

উন্নত সিংযণাগার প্রবতষ্ঠা এবিং বীে 

সিংরযজণর মাধ্যজম প্রাবন্তক  ািীজদর বনকট 

ববক্রজয়র েন্য মান সম্মত বীে সিংরযণ উপ-

প্রকে

জসড বনম বাণ-৫০০ বগ বফুট, 

পাওয়ার টিলার ও ট্রবল-১, 

ড্রাম-১০০, ওেন জমব ন-১ ও 

আদ্র বতা মাপার বমটার-০১

৭০০০০০/- ৩৫০০০০/- ৩৫০০০০/-



২৯ বািারপাড়া,  জ ার ববর্ীকা ববশ্বাস

ধান বীে/সুগবন্ধ াল উৎপাদন, শুকাজনা, জগ্রবডিং, 

প্যাজকবেিং, সিংরযণ, বাোরোতকরণ, উন্নত 

সিংগ্রি ালা প্রবতষ্ঠার মাধ্যজম উৎপাবদত কৃবি 

পজণ্যর মান বৃবি ও বাোর সিংজ াগ স্থাপন উপ-

প্রকে।

জসড বনম বাণ-৪০০ বগ বফুট, 

ব্যাজলন্স-১, জগ্রবডিং জটববল-২, 

জ য়ার, জধৌতকরজণর েন্য 

পাবন সরবরাি ব্যবস্থা, বরক্সা 

ভ্যান-৬, প্লাবিক জক্রটস্-

৩০০, সটি বিং ম্যাট-২

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

৩০ বিকরগাছা,  জ ার িাছানুজ্জামান ডাবলম

বনজস্ব ও আধুবনক পবরবিণ ব্যবস্থার মাধ্যজম 

কৃিজকর উৎপাবদত পজণ্যর অবধক মুনাো 

অেবন (বপকআ প ও জোবডিং  প্লাবিক জক্রটস) 

উপ-প্রকে

বপকআপ-১টি,  জোবডিং 

প্লাবিক জক্রটস্-৩০০টি
১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

৩১ মবণরামপুর, জ ার পবরমল কাবন্ত ববশ্বাস

আধুবনক পিবতজত জেঁজ া ও ট্রাইজকা কমজপাষ্ট 

সার উৎপাদন, সম্প্রসারণ, বাোরোতকরণ 

এবিং নতুন উজযাক্তা সৃবষ্ট উ-প্রকে

জসড বনম বাণ-৬০০বগ বফুট, 

প্রবক্রয়াোতকরণ স্থান-

১৫০বগ বফুট, পাকা  াবড়-

১৫০, িাউে জতবর-২, ভ্যান 

ক্রয়-২, প্যাজকট জসলাই 

১১৬০০০০/- ৫৮০০০০/- ৫৮০০০০/-

৩২ অভ্য়নগর,  জ ার জমাোঃ মবনরুজ্জামান
মালামাল পবরবজণরর সুববধাজর্ ব বপকআপ ক্রয় 

উপ-প্রকে

বপকআপ--১টি, প্লাবিক 

জক্রটস্-১৫০টি, ব্যাজলন্স-১টি
১১০০০০০/- ৫৫০০০০/- ৫৫০০০০/-

৩৩
জকাট াঁদপুর , 

বিনাইদি
জমাোঃ জমাোজম্মল িক

আধূবনক েসল সিংগ্রজিাির ব্যবস্থাপনার (িট 

ওয়াটার বট্রটজমে) মাধ্যজম কৃবি পজণ্যর গুণগত 

মান উন্নয়ন ও বাোর সিংজ াগ বৃবিকরণ উ-

প্রকে

িটওয়াটার বট্রটজমে প্লাে ৫০০০০০/- ২৫০০০০/- ২৫০০০০/-

৩৪ বটিয়ািাটা, খুলনা বীজরে নার্  ীল

বপকআপ ভ্যান ক্রজয়র মাধ্যজম উৎপাবদত পণ্য 

সঠিকভ্াজব বাোরোতকরণ এবিং কৃিজকর 

ন্যায্য মুল্য প্রাবি বনবিতকরণ উপ-প্রকে

বপকআপ--১টি, প্লাবিক 

জক্রটস্-৫০টি, ব্যাজলন্স-১টি
১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

৩৫ গািংনী, জমজিরপুর মাজেদুল িক মাবনক

বীে উৎপাদজনর আধুবনক কলাজকৌ ল ও বীে 

প্রতযয়ন প্রবক্রয়া  র্া র্ভ্াজব অনুসরণ করত: 

সমজয়াপজ াগী উচ্চেলন ীল েসজলর োত 

আবাজদ  ািীজদর উদ্ব িকরণ ও মানসম্মত বীে 

কৃিজকর জদাড়জগাড়ায় সরবরাি করার উপ-

প্রকে

ড্রাম ক্রয়-১৫০টি, ড্রায়ার 

জমব ন-১টি, জগ্রবডিং জমব ন-

১টি

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

৩৬ কালীগঞ্জ, বিনাইদি
জমাোঃ আ রাে জিাজসন 

(স্বপন)

খামার  াবিকীকরজণর মাধ্যজম উৎপাদন বৃবি 

এবিং উন্নতমাজনর বমবন বিমাগার স্থাপজনর 

মাধ্যজম কৃবি পণ্য সিংরযণ ও গুনগতমান বৃবি 

উপ-প্রকে

ির বনম বাণ২৪০ বগ বফুট, এয়ার 

কুলার-২টি, র যাক-৪টি, 

ব্যাজলন্স-১টি, িযান্ড পাওয়ার 

টিলার-১টি, কযাজরট-১০০টি

৭৯৫০০০/- ৩৯৭৫০০/- ৩৯৭৫০০/-

৩৭ কালীগঞ্জ, বিনাইদি জমাছাোঃ জরজিনা খাতুন
ভ্াবম ব কজপাষ্ট এবিং জেঁজ া উৎপাদন ও খামার 

ববপণন উপ-প্রকে

জ ড জতরী--১টি.জগাডাউন 

বনম বাণ--১টি
১০০০০০/- ৫০০০০/- ৫০০০০/-

৩৮
মঠবাবড়য়া, 

বপজরােপুর

 ড়কগাবছয়া 

আইএেএম ক্লাব

কৃবি  ািীবককরণ ও বাোর সিংজ াগ ব্যবস্থা 

ত্বরাবিতকরণ

পাওয়ার টিলার-২টি, 

পণ্যবািী ভ্যান-২টি, ব্যাজলন্স-

১টি, ড্রাম-৫০টি

৪০০০০০/- ২০০০০০/- ২০০০০০/-

৩৯
মঠবাবড়য়া, 

বপজরােপুর

মধ্যজগাপখালী 

আইবসএম ক্লাব

কৃবি  ািীবককরণ ও বাোর সিংজ াগ ব্যবস্থা 

ত্বরাবিতকরণ

পাওয়ার টিলার-২টি, 

পণ্যবািী ভ্যান-২টি, ব্যাজলন্স-

১টি, ড্রাম-১০টি

৩২৬০০০/- ১৬৩০০০/- ১৬৩০০০/-



৪০ নািাইল, ময়মনবসিংি

  জমা: লুৎের রিমান, 

সভ্াপবত, বা িাটি  

(জলবুগ্রাম) জলবু  ািী 

সমবায় সবমবত 

কৃবি পণ্য বাোরোত  বক্ত ালীকরণ উপ-

প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

৯২০০০০/- ৪৬০০০০/- ৪৬০০০০/-

৪১ গেরগাঁও, ময়মনবসিংি
জমসাস ব  ািোলাল 

জট্রডাস ব

কৃবি পণ্য বাোরোত  বক্ত ালীকরণ উপ-

প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১১৭১০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৯০০০০/-

৪২
কুবলয়ার র, 

বকজ ারগঞ্জ
জমাোঃ বাচ্চু বময়া

উৎপাবদত কৃবি পণ্য বাোরোত সিেীকরজণ 

জমসাস ব তুিার এোরপা রইে কৃবি িাউে এর 

সাজর্ সিংজ াগ স্থাপজনর েন্য বপকাপ গাবড় ক্রয় 

কজর কৃিকজদর ন্যায্য মূল্য বনবিতপূব বক 

উৎপাদন ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ উপ-প্রকে

বপকআপ-১টি, প্লাবিক 

জক্রটস-১২৫টি এবিং ওেন 

জমব ন-১টি, জ য়ার-৪০টি, 

জগ্রবডিং জটববল-২টি, সটি বিং 

ম্যাট-২টি

১০০০০০০/- ৫০০০০০/- ৫০০০০০/-

৪৩ সদর, টাঙ্গাইল জমাোঃ িাবেজুর রিমান

উৎপাবদত বনরাপদ কৃবিোত পণ্য পবরবিণ ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ উপ-

প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১১৬০০০০/- ৫৮০০০০/- ৫৮০০০০/-

৪৪ সদর, টাঙ্গাইল
জমাোঃ আবরফুল ইসলাম 

          মুবক্ত সীডস

উৎপাবদত বনরাপদ কৃবিোত পণ্য পবরবিণ ও 

বাোরোতকরণ ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ উপ-

প্রকে

পণ্যবািী বপকআপ-১টি, 

প্লাবিক জক্রটস্-৫০টি, ওেন 

জমব ন-১টি

১০৯৫০০০/- ৫৪৭৫০০/- ৫৪৭৫০০/-

৪৫ ব বপুর, নরবসিংদী মািবুব জিাজসন

বাবণবেযকভ্াজব জেঁজ া সার উৎপাদজনর 

মাধ্যজম জেঁজ া সার সম্প্রসারণ ও েসজলর 

উৎপাদন বৃবি উপ-প্রকে

জসড বনম বাণ ৮০০০বগ বফুট, 

প্যাজকট জমব ন-১, জসড ির-

১, টিউবওজয়ল-১ ও মটর-১

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

৪৬ জবলাব, নরবসিংদী ইয়াছবমন আক্তার

উন্নত পিবতজত ভ্াবম ব কজপাি উৎপাদন, 

এলাকার জেব সাজরর  াবিদা বমটিজয় জদজ র 

বববভ্ন্ন স্থাজন সরবরাি কজর আর্ ব সামাবেক 

অবস্থার উন্নয়ন ও বনরাপদ েসল উৎপাদন উপ-

প্রকে

জসড বনম বাণ ২০০০ বগ বফুট, 

ব্যালান্স-২টি, ট্রলী-১টি, 

জ য়ার-১০টি, প্লাবিক জক্রটস্-

২০০টি, বরক্স্রা ভ্যান-১টি

৮২৩০০০/- ৪১১৫০০/- ৪১১৫০০/-

৪৭ সাভ্ার, ঢাকা জমাোঃ জকাব্বাদ জিাসাইন

উন্নত সিংগ্রি ালা প্রবতষ্ঠার মাধ্যজম উৎপাবদত 

কৃবি পজণ্যর মান বৃবি ও বাোর সিংজ াগ স্থাপন 

উপ-প্রকে

 জসড বনম বাণ ৪০০ বগ বফুট, 

ব্যালান্স-২, জগ্রবডিং জটববল-

২টি, জ য়ার-৮টি, সটি বিং ম্যাট-

২টি, প্লাবিক জক্রটস-৩৫০টি, 

বরক্সা ভ্যান ৬টি, জধৌতকরণ 

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

৪৮ টবঙ্গবাড়ী, মুবন্সগঞ্জ
আমতলী আইএেএম 

কৃিক সিংগঠন

সমবিত খামার ব্যবস্থাপনায় উৎপাবদত কৃবি 

পজণ্যর উন্নত সিংগ্রি ালা প্রবতষ্ঠা এবিং পজণ্যর 

মান বৃবিকরণ ও আধুবনক ববপনণ ব্যবস্থা 

স্থাপন উপ-প্রকে

 জসড বনম বাণ ৪০০ বগ বফুট, 

ব্যালান্স-২, জগ্রবডিং জটববল -

২টি, জ য়ার-৮টি, সটি বিং ম্যাট-

২টি, প্লাবিক জক্রটস-৬২৫টি, 

বরক্সা ভ্যান -৬টি, জধৌতকরণ 

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/- ৫৮১০০০/-

৪৭০১৪৫৬২/- ২৩২৪৭০০০/- ২৩৭৬৭৫৬২/-

কর্ায় : দুই জকাটি ববি  লয সাত  বল্ল  িাোর টাকা

সব বজমাট



# জেলা উপজেলা উজযাক্তার নাম উপ-প্রকজের ব জরানাম

উপ-প্রকে ভু বক্ত 

সামগ্রী /সরঞ্জাম /কম ব

কান্ড

উপ-প্রকজের জমাট 

মূল্যমান

ম্যাব িং গ্রাজের পবরমাণ 

(সজব বাচ্চ ৫০%)

১  জ ার বিকরগাছা জমাোঃ ইমাদুল িক

মা রুম বীে উৎপাদন ল্যাব 

জতবর এবিং  াি সম্প্রসারজণর 

মাধ্যজম কৃিক প বাজয় পুবষ্ট 

 াবিদা বনবিতকরণ উপ-

৩৫০ বগ ব ফুট ল্যাব 

রুম, এয়ারকুলার, 

তাক বনম বাণ, ল্যাব 

উপকরণ

১০৪৪০০০/- ৫২২০০০/-

২  জ ার বিকরগাছা জমাোঃ সাইফুল ইসলাম

উন্নতমাজনর েসল 

সিংগ্রিজিার প্রযুবক্ত ব্যবিার 

কজর কৃবিপণ্য সিংরযণ ও 

গুণগতমান বৃবি এবিং বাোর 

সিংজ াজগর মাধ্যজম পণ্য 

ববপণন ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ

২৪০ বগ ব ফুট জসড 

বনম বাণ, এয়ার 

কুলার, তাক বনম বাণ, 

কাঁটা তাজরর জবড়া, 

ওয়াব িং জ ম্বার, 

জসালার প্যাজনল, 

১১৬০০০০/- ৫৮০০০০/-

৩ জমজিরপুর সদর জমাোঃ িারুন অর র ীদ

বীে প্রবক্রয়াোত 

উন্নতকরজণর মাধ্যজম 

আধুবনক, উচ্চেলন ীল 

েসজলর মানসম্মত বীে 

সরবরাি বনবিতকরণ এবিং 

কৃিকজদরজক আধুবনক োত 

বীে সিংরযণ ড্রাম- 

২১০, বীেজগ্রবডিং 

জমব ন

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

৪ মাদারীপুর ব ব র মবনর জিাজসন

বপকআপ ভ্যান ক্রজয়র 

মাধ্যজম উৎপাবদত পণ্য 

সঠিকভ্াজব বাোরোতকরণ 

এবিং কৃিজকর ন্যায্য মূল্য 

বপকআপ ক্রয়-১টি ১১৮৫০০০/- ৫৮১০০০/-

৫ বাজগরিাট সদর জমাোঃ আবেজুল িাওলাদার

উন্নত পবরবিন ব্যবস্থার 

মাধ্যজম উৎপাবদত কৃবি 

পজণ্যর মান বৃবি ও বাোর 

সিংজ াগ স্থাপন এবিং কৃিজকর 

বপকআপ ক্রয়-১টি, 

প্লাবষ্টক জক্রটস্-

৫০টি, ওেন ি-১টি

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

৬ মাগুরা সদর জমাোঃ বাবুল আখতার

মা রুম উৎপাদন, ববপণন 

এবিং সম্প্রসারজণর মাধ্যজম 

আত্মকম বসিংস্থাজনর সৃবষ্ট করা

১০৮০০ বগ ব ফুট 

ল্যাব রুম, এয়ার 

কুলার, তাক বনম বাণ, 

 ল্যাব উপকরণ

১২৬০০০০/- ৫৮১০০০/-

৭ মাগুরা সদর জমাোঃ নাবছর জিাজসন

বনেস্ব ও আধুবনক 

পবরবিজনর মাধ্যজম কৃবি 

পণ্য বাোরোত ও ববপণন 

ব্যবস্থা  বক্ত ালীকরণ প্রকে

বপকআপ ক্রয়-১টি, 

প্লাবষ্টক জক্রটস্-

১০০টি, ওেন ি-১টি

১২০৮০০০/- ৫৮১০০০/-

৮ কুবষ্টয়া বমরপুর জমাোঃ মামুনার রব দ

বপকআপ ভ্যান ক্রজয়র 

মাধ্যজম এলাকার উৎপাবদত 

কৃবি পণ্য সঠিকভ্াজব 

বাোরোতকরণ এবিং 

কৃিজকর ন্যায্য মূল্য প্রাবি 

বপকআপ ক্রয়-১টি, 

প্লাবষ্টক জক্রটস্-

৫০টি, ওেন ি-১টি

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

৯ েবরদপুর সদর জমাোঃ আলাউবিন জসখ
কৃবিপণ্য প্রবক্রয়াোতকরণ ও 

বাোরোত সিেীকরণ প্রকে
বপকআপ ক্রয়-১টি ১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

List of Entrepreneurs Awarded with AIF-3 Matching Grant Sub-projects during FY 2019-20

(২০১৯-২০ অর্ ব বছজর এআইএে-৩ ম্যাব িং গ্রাে উপ-প্রকে গ্রিণকারী উজযাক্তগজণর তাবলকা ও বববরণ)



১০ েবরদপুর মধুখালী জমাোঃ নূর জিাজসন েবকর

আধুবনক পিবতজত উন্নত 

োজতর  ারা কলম উৎপাদন 

ও আধুবনক পবরবিন ব্যবন্থা 

বনবিতকরণ উপ-প্রকে

জসড বনম বাণ, 

বপকআপ ক্রয়, 

জবল া, জকাদাল, 

িােরী, বসজক ার

১১০০০০০/- ৫৫০০০০/-

১১  জ ার সদর জমাোঃ কাওসার আলী

পবরবিন ব্যবস্থার মাধ্যজম 

কৃিজকর উৎপাবদত পজণ্যর 

বাোরোতকরণ ও আয় 

বৃবিকরণ প্রকে

বপকআপ-১টি, 

প্লাবষ্টক জক্রটস্-

৫০টি, ওেন ি-১টি

১১৫০০০০/- ৫৭৫০০০/-

১২ খুলনা ডুমুবরয়া ইবলয়াে ববশ্বাস

বপকআপ ভ্যান ক্রজয়র 

মাধ্যজম উৎপাবদত পণ্য 

সঠিকভ্াজব বাোরোতকরণ 

এবিং কৃিজকর ন্যায্য মূল্য 

বপকআপ ক্রয়-১টি, 

প্লাবষ্টক জক্রটস্-

৫০টি, ওেন ি-১টি

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

জমসাস ব ববসবমল্লাি এোরপ্রাইে

জপ্রা: আ রাে আলী

১৪ খাগড়াছবড় রামগড় অমূল্য  রণ জপািার

বপকআপ ভ্যান এর মাধ্যজম 

উপজেলার প্রতযন্ত অঞ্চজল 

উৎপাবদত কৃবিপণ্য সিজে ও 

স্বে সমজয়র মজধ্য পবরবিন 

ও বাোরোতকরণ উপ-প্রকে

বপকআপ ক্রয়-১টি, 

প্লাবষ্টক জক্রটস্-

৫০টি, ওেন ি-১টি

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

১৫ কুবমল্লা দাউদকাবি
জমসাস ব িাববব জট্রডাস ব জপ্রা: জমািাম্মদ কামাল 

জিাজসন সরকার

গােীপুর ও দাউদকাবি উির 

এলাকার কৃিকজদর 

উৎপাবদত কৃবিপণ্য পবরবিন 

ও বাোরোতকরণ উপ-প্রকে

বপকআপ -১, 

প্লাবষ্টক জক্রটস-৫০, 

বডবেটাল ওজয়ট 

জমব ন-১

১৩২৫০০০/- ৫৮১০০০/-

১৬ বদনােপুর ব বররবির জমাোঃ জেরজদৌস আলম

বসআইবে ও নন-বসআইবে 

কৃিকজদর উৎপাবদত কৃবি 

পণ্য বাোরোতকরণ 

সিেীকরণ প্রকে

বপকআপ-১টি, 

প্লাবষ্টক জক্রটস্-

৫০টি, ওেন ি-১টি

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

১৭ বদনােপুর কািাজরাল জমাোঃ আব্দুস সালাম

 র্াসমজয় কৃবি পণ্য 

পবরবিজণর মাধ্যজম বাোর 

সিংজ াগ স্থাপজনর েন্য 

বপকআপ ভ্যান ক্রয় উপপ্রকে

বমবন বপকআপ-১, 

প্লাবষ্টক জক্রটস্-

১০০টি, ওেন ি-১টি

১৩৭০০০০/- ৫৮১০০০/-

১৮ বসরােগঞ্জ জবলকুব 
ধুলগাগড়াখালী বসআইবে পুোঃ (েসল) সমবায় 

সবমবত বলোঃ

উন্নত বাোরোতকরজণর 

লজযয কৃবি পণ্য পবরবিন 

সিেীকরণ  ীি বক উপ-প্রকে

পণ্যবািী গাড়ী-১ ৮২২০০০/- ৪১১০০০/-

১৯ পাবনা ঈশ্বরদী জমাোঃ সরওয়ার জিাজসন

বসআইবে-নন বসআইবে 

কৃিকজদর উৎপাবদত কৃবি 

পণ্য বাোরোত সিেীকরণ 

প্রকে

বমবন ট্রাক-১, অজটা 

ভ্যান-১, প্লাবষ্টক 

জক্রটস্-৫০টি, 

ওেন ি-১টি

১০৪৫০০০/- ৫২২৫০০/-

২০ পাবনা ঈশ্বরদী জমাোঃ রববউল ইসলাম

বসআইবে-নন বসআইবে 

কৃিকজদর উৎপাবদত কৃবি 

পণ্য বাোরোত সিেীকরণ 

প্রকে

বমবন ট্রাক-১, 

প্লাবষ্টক জক্রটস্-

৫০টি, ওেন ি-১টি

১০০০০০০/- ৫০০০০০/-

২১ রাে ািী পুঠিয়া
জতলীপাড়া বসআইবে পুরুি েসল সমবায় 

সবমবত বলোঃ

পণ্য পবরবিজনর মাধ্যজম 

কৃবি পজণ্যর প্রসার ও বাোর 

সিংজ াগ সৃবষ্ট

বমবন বপকআপ ক্রয়-

১, ওজয়ট জমব ন-১, 

প্লাবিক জক্রটস-৫০

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

২২ বগুড়া কািালু জমাোঃ জিাসাইন আলী

বসআইবে ও নন বসআইবে 

কৃিকজদর উৎপাবদত কৃবি 

পণ্য বাোরোতকরণ ও জমৌ 

বাক্স পবরবিণ সিেীকরণ 

বমবন বপকআপ ক্রয়-

১, ওজয়ট জমব ন-১, 

প্লাবিক জক্রটস-১০০

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

১১০০০০০/- ৫৫০০০০/-১৩  ট্টগ্রাম বমরসরাই

কৃবিোত পণ্য পবরবিন ও 

বাোরোতকরণ উপজ াগী 

পণ্যবািী গাবড়ক্রয় প্রকে

বপকআপ -১ প্লাবষ্টক 

জক্রটস-৫০, ফুট 

পাপ-১, ওেন ি-



২৩ ময়মনবসিংি জধাবাউড়া রাব দা খাতুন

উন্নত সিংগ্রি ালা প্রবতষ্ঠার 

মাধ্যজম উৎপাবদত কৃবি 

পজণ্যর মান বৃবি ও বাোর 

সিংজ াগ স্থাপন

৭০০বগ বফুট জসড 

বনম বাণ, ব্যাজলন্স-২, 

জগ্রবডিং জটববল-২, 

জোবডিং প্লাবিক 

জক্রটস-৩০০, জ য়ার-

৬, ওয়াব িং জব-১ 

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

২৪ টাঙ্গাইল ধনবাবড় জমা: সাজরায়ার জিাজসন
কৃবি পণ্য ববপণন সিেীকরণ 

উপ-প্রকে

বপকআপ ভ্যান-১, 

ওেন জমব ন-১,  

প্লাবিক জক্রটস-১০০

১১৬২০০০/- ৫৮১০০০/-

২৭৫৫১০০০/- ১৩৫০৬৫০০/-

গ্রাে অযাওয়াড বকৃত জমাট টাকার পবরমাণ: টাকা এক জকাটি পঁয়বি  লয ছয় িাোর পাঁ  ত টাকা মাি)

287
Grand ২৩৮ 238

49Remaining

RDPP Total 

Target

জমাট









































উজযক্তার বনেস্ব অর্ বায়ন (সব ববনম্ন 

৫০%)

৫২২০০০/-

৫৮০০০০/-

৫৮১০০০/-

৬০৪০০০/-

৫৮১০০০/-

৬৭৯০০০/-

৬২৭০০০/-

৫৮১০০০/-

৫৮১০০০/-

List of Entrepreneurs Awarded with AIF-3 Matching Grant Sub-projects during FY 2019-20

(২০১৯-২০ অর্ ব বছজর এআইএে-৩ ম্যাব িং গ্রাে উপ-প্রকে গ্রিণকারী উজযাক্তগজণর তাবলকা ও বববরণ)



৫৫০০০০/-

৫৭৫০০০/-

৫৮১০০০/-

৫৮১০০০/-

৭৪৪০০০/-

৫৮১০০০/-

৭৮৯০০০/-

৪১১০০০/-

৫২২৫০০/-

৫০০০০০/-

৫৮১০০০/-

৫৮১০০০/-

৫৫০০০০



৫৮১০০০/-

৫৮১০০০/-

১৪০৪৪৫০০/-


