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অর্ থ ব্যয়ের অনুসরনীে শর্থসমূহ: 

১। বরাদ্দকৃর্ অর্ থ পিপিআর-২০০৮ এবং অন্যান্য সরকাপর পবপি-পবিান অনুসরণ কয়র ব্যে করয়র্ হয়ব। অর্ থ ব্যয়ের ক্ষেয়ে পনেপির্ পবপি 

ক্ষিার্ায়বক ভ্যাট এবং ইনকাি ট্যাক্স কর্থন কয়র সরকাপর ক্ষকাষাগায়র দ্রুর্ জিা পিয়র্ হয়ব। 

২। পসআইপজ কৃষক প্রপশেয়ণ কৃষকয়ির ভ্ার্া সংপিষ্ট পসআইপজর ব্যাংক একাউয়ের িাধ্যয়ি িপরয়শাি করয়র্ হয়ব। ক্ষে ক্ষকান প্রপশেণ পকংবা 

কি থশালা এর পরয়সাস থ িারসন, ক্ষকাস থ সংগঠক এর সম্মানী ভ্ার্া র্ায়ির পনজ পনজ ব্যাংক একাউে / একাউে ক্ষিপে ক্ষেক এর িাধ্যয়ি িপরয়শাি 

করয়র্ হয়ব। (Allowances are paid via bank wire into the personal bank’s account of the eligible recipient). 

৩। অর্ থননপর্ক ক্ষকাড-৪৮৯৯ অর্ থাৎ অন্যান্য ব্যে খায়র্র পডপিপি এর অনুয়িাপির্ ব্যে খার্ হয়লা: ের্াক্রয়ি- audio-video, 

postage/courier, internet bills, purchase of software, labor bills, miscellaneous and other operational 

costs in offices and FIACs, reimbursement of small bills and other costs operating in nature etc.  

৪। সকল বরাদ্দকৃর্ অর্ থ এর ৮৮% IDA (International Development Association) এবং ১২% IFAD (International 

Fund for Agricultural Development) হয়র্ প্রিান করা হয়েয়ে। বরাদ্ধ িাওোর ির প্রর্য়িই বরাদ্দকৃর্ অর্ থ খার্ ও অর্ থননপর্ক ক্ষকাড 

অনুসায়র দুটি পৃর্ক বরাদ্দ ক্ষরপজস্টায়র পনয়নাক্ত েক অনুসায়র পলপিবদ্ধ করয়র্ হয়ব।  

বরাদ্দ ক্ষরপজস্টার: 

অর্ থননপর্ক ক্ষকাড:                                                 বরায়দ্দর খার্: 

ক্ষরপজস্টায়রর বাি িাশ   ক্ষরপজস্টায়রর ডান িাশ 

বরাদ্দ 

প্রাপির 

র্াপরখ 

পববরণ ( ক্ষে অপিস ক্ষর্য়ক 

বরাদ্দ িাওো ক্ষগয়ে র্াহার 

নাি, স্মারক ও র্াপরখ) 

প্রাি 

বরাদ্দ 

ক্ষিাট 

বরাদ্দ 

পহসাব রেক 

এর স্বাের  

আেন ব্যেন 

কি থকর্থার 

স্বাের 

পবল 

নম্বর 

খরয়ের 

পববরণ 

খরেকৃর্ 

টাকা 

ক্ষিাট 

খরে 

অবপশষ্ট 

টাকা 

আেন ব্যেন 

কি থকর্থার 

স্বাের 

             

 

৫। গর্ ১৪/০৫/২০১৭পি. র্াপরয়খ পবশ্ব ব্যাংক এর ঢাকা অপিয়স অনুপষ্টর্ সভ্ার পসদ্ধান্ত অনুোেী  আরপিএ উrক্ষসর টাকা উিয়জলা, ক্ষজলা, অঞ্চল 

এবং হটি থকালোর ক্ষসোর এর ০১টি ব্যাংক একাউে এর িাধ্যয়ি জিা ও খরে করয়র্ হয়ব। বরাদ্দকৃর্ অর্ থ ব্যয়ের সিে প্রপর্টি কাে থক্রি এর ব্যে 

িপরয়শায়ির ক্ষেয়ে অবশ্যই শর্করা অনুিার্ IDA- ৮৮% এবং IFAD- ১২% বজাে রাখয়র্ হয়ব।  প্রয়র্যকটি কাে থক্রয়ির জন্য একই 

অর্ থননপর্ক ক্ষকায়ড একটি পবল তর্রী হয়ব োর ওির IDA- ৮৮% এবং IFAD- ১২% উয়েখপূব থক অপিয়স সংরেণ করয়র্ হয়ব ও খরয়ের 

পববরণ আলািা কযাশ বপহয়র্ পলপিবদ্ধ করয়র্ হয়ব।   

উিাহরণস্বরুি: অর্ থননপর্ক ক্ষকাড: ৪৮৪০ এ এক ব্যাে কৃষক প্রপশেয়ণর বরাদ্দ ২০,৫০০.০০ টাকা এর ৮৮% অর্ থাৎ ১৮,০৪০.০০ টাকা হয়লা 

আইপডএ অংয়শর এবং ১২% অর্ থাৎ ২,৪৬০.০০ টাকা হয়লা ইিাি অংয়শর। এ ক্ষেয়ে একটি পবল তর্রী করয়র্ হয়ব এবং পবয়লর ওির IDA-

৮৮% (১৮,০৪০.০০ টাকা) IFAD-১২% (২,৪৬০.০০ টাকা) পলখয়র্ হয়ব। অর্:ির একটি কযাশ বপহয়র্ ৪৮৪০ ক্ষকাড এ পবয়লর ৮৮% টাকার 

খরে এবং অন্য কযাশ বপহ ১২% টাকার খরে এর পববরণ পলপিবদ্ধ কয়র পহসাব সংরেণ করয়র্ হয়ব। 

৬। সরবরাহকৃর্ িরম্যাট অনুসরণ কয়র িান্ড খরয়ের পববরণী (Statement of Expenditure-SOE), ব্যাংক ক্ষস্টটয়িেসহ িরবর্ী িায়সর 

০৩ র্াপরয়খর িয়ধ্য পিআইইউ, এনএটিপি-২, কৃপষ সম্প্রসারণ অপিিির, খািারবাপি, ঢাকাে ই-ক্ষিইল (soenatp2@gmail.com) 

এবং ডাক / কুপরোর ক্ষোয়গ ক্ষপ্ররণ করয়র্ হয়ব।  

৭। পসআইপজ িাইয়ক্রা প্ল্যান (CMP) তর্পরর বায়জয়টর ৩০০ (পর্নশর্) টাকা এবং ইউপনেন সম্প্রসারণ িাইয়ক্রা প্ল্যান (UEMP) তর্পরর 

বায়জয়টর ১০০০ (এক হাজার) টাকা দ্বারা কাগজ, কলি, ম্যাপনলা ক্ষিিার, িাকথার, স্কেয়টি, ক্ষস্কল, কপিউটার কয়িাজ,পপ্রে, িয়টাকপি, 

স্পাইরাল বাইপন্ডং ইর্যাপি বাবি ব্যে করা োয়ব। 

৮। উিয়জলা সম্প্রসারণ প্ল্যান (UzEP) তর্পরর বায়জয়টর ৫,০০০ (িাে হাজার) টাকা দ্বারা কাগজ, কপিউটার কয়িাজ, পপ্রে, িয়টাকপি, 

স্পাইরাল বাইপন্ডং ইর্যাপি বাবি ব্যে করা োয়ব। 
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৯। জ্বালানী / ক্ষিয়রাল খায়র্র অর্ থ শুধুিাে এনএটিপি-২ সংপিষ্ট কায়জ ব্যবহৃর্ ক্ষিাটর সাইয়কয়ল / োনবাহন এ ব্যবহার করা োয়ব। লগ বই 

পনেপির্ পূরণ করা আবশ্যক। 

১০। ক্রয়ের ক্ষেয়ে ভ্াউোর সংপিষ্ট সরবরাহকারী প্রপর্ষ্ঠান / ক্ষিাকান কর্তথক পলপখর্ হয়র্ হয়ব। ভ্াউোয়র উয়েপখর্ প্রপর্ôvক্ষনর ঠিকানা সঠিক হয়র্ 

হয়ব, ো িরবর্ী িোয়েথ প্রপর্ôvক্ষনর সায়র্ ক্ষোগায়োগ কয়র োোই করা হয়র্ িায়র। 

১১। ভ্রিন ব্যয়ের বায়জয়টর অর্ থ হয়র্ এনএটিপি-২ এর কাে থক্রয়ির পবপি ক্ষিার্ায়বক প্রাপ্য  ভ্রিন ব্যে  িপরয়শাি করা োয়ব। 

১২। ক্ষভ্পহকযাল ক্ষিইয়টয়নন্স এর বায়জয়টর অর্ থ  উিয়জলা / ক্ষজলা / অঞ্চল িে থায়ে এনএটিপি-২ এর কাে থক্রি িপনটপরং এ ব্যবহৃর্ হে বা হয়ব  

এিরয়নর সরকাপর োনবাহন ক্ষিরাির্/ সাপভ্ থপসং কায়জ ব্যে করা োয়ব। 

১৩। বরাদ্দকৃর্ এক খায়র্র অর্ থ অন্য খায়র্ ব্যে করা োয়ব না। সম্মানী ভ্ার্া ( Honorarium) এর ক্ষেয়ে শুধুিাে সুপনপি থষ্টকৃর্ বরাদ্দ হয়র্ই 

খরে করা োয়ব।  

১৪। ব্যপের্ অয়র্ থর ভ্াউোরাপি অপডয়টর পনপিত্ত অপিয়স সংরেণ করয়র্ হয়ব। 

১৫। বরাদ্দকৃর্ অর্ থ ব্যয়ের ক্ষে ক্ষকান অপডট আিপত্তর িাে-িাপেত্ব সংপিষ্ট DDO ( Drawing Disbursement Officer) ক্ষক বহন করয়র্ 

হয়ব এবং ক্ষে ক্ষকান অপডট আিপত্ত জরুরী পভ্পত্তয়র্ উক্ত বেয়রর িয়ধ্য সিািায়নর ব্যবস্থা পনয়র্ হয়ব। 

১৬। প্রিশ থনী, প্রপশেণ, িাঠপিবস ও অন্যান্য কাে থক্রি পিআইইউ, এনএটিপি-২, পডএই ক্ষর্য়ক ক্ষপ্রপরর্ (স্মারক নং-২৭৬(১৮৩), র্াপরখ-

০২/০৫/২০১৭পি., পিআইইউ, এনএটিপি-২, পডএই, খািারবাপি, ঢাকা) নীপর্িালা ও শর্থাবলী অনুসায়র সিন্ন করয়র্ হয়ব। 

১৭। প্রিশ থনী বাস্তবােয়নর পলপখর্ গাইডলাইন সংপিষ্ট এসএএও, এএইও, এইও এবং এএও ক্ষক সরবরাহ করয়র্ হয়ব।  

১৮। প্রিশ থনী উিকরণসমূহ পকট আকায়র উিয়জলা সির িির হয়র্ ক্ষজলা অপিয়সর জ্ঞার্সায়র সংপিষ্ট এসএএও এবং অন্যান্য কি থকর্থায়ির 

উিপস্থপর্য়র্ বাস্তবােন ক্ষকৌশল আয়লােনা কয়র কৃষকয়ির পনকট পবর্রণ করয়র্ হয়ব। 

১৯। পসআইপজ কৃষক প্রপশেয়ণর বায়জট পবভ্াজন (Budget for CIG Farmers Training): 

Sl. 

no. 

Line item Rate 

(Tk.) 

No. of 

participants 

Duration 

(Days/Hour) 

Total(Tk.) 

1. Working lunch with morning and afternoon Tea for 

Trainees 

200 30 1 6,000 

2. Participants Allowance 200 30 1 6,000 

3. Resource Speakers Honorarium 750 5 1 3,750 

4. Training Organizers Honorarium 500 1 1 500 

5. Working lunch with morning and afternoon Tea for 

Support Staff 

200 1 1 200 

6. Support staff(1 Person/day) Honorarium 300 1 1 300 

7. Training Materials(Including Handouts) 100 30 - 3,000 

8. Other Costs (Banner, Photocopy, Photograph etc.) LS - - 750 

                                                                                                                                                                             Grand Total= 20,500 

 

২০। িাঠ পিবয়সর বায়জট পবভ্াজন: 

Sl. no. Line item Rate  (Tk.) Total (Tk.) 

1. Decoration LS 2,000 
2. Entertainment and other costs LS 3,000 
                                                                                                        Grand Total= 5,000 
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২১। সিআইসি কৃষক প্রসিক্ষণের ক্ষক্ষণে এলাকার বৈসিষ্ট্য, স্থানীয় িমস্যা ও চাসিদার সিসিণে সনণে উসিসিে প্রযুসিগে বৈসিণষ্ট্যর অনুকূণল 

প্রদসি িে ‘সচসিে প্রযুসি’ িণে প্রসে প্রসিক্ষে ক্ষকাণি ির ৫টি ক্ষিিণনর উপণ াগী ও প্রণয়ািনীয় িংখ্যক  প্রযুসি ৈাছাই করণে িণৈ: 

 

প্রযুু্সিগে বৈসিষ্ট্য প্রকল্প কাণ ি সচসিে প্রযুসি 

উৎপাদনিীলো বৃসি  

(Productivity Enhancing Technologies) 

- দানা, ডাল ও ক্ষেল িােীয় ফিণলর ফলন পার্ িকয কমাণনা 

- ক্ষৈাণরা ফিণল প িয়াসিে সিিাণনা ও শুকাণনা পিসেণে ক্ষিচ প্রদান 

- গ্রীষ্মকাসলন টণমণটা উৎপাদন 

- ফলৈাগান স্থাপন ও ফলগাণছর ব্যৈস্থাপনা/পসরচ িা 

- কণপাস্ট বেসর ও উন্নে মৃসিকা ব্যৈস্থাপনা 

- ৈিেৈাসিণে িসি উৎপাদন 

- উদ্ভাসৈে নতুন িাে িম্প্রিারে (ৈাউ রসুন-৩, ৈাসর মুসুর-৭, সৈনাধান-১০,  

ৈাসর গ্রীষ্মকাসলন টণমণটা-৮ ইেযাসদ) 

- ৈীি উৎপাদন ও িংরক্ষে 

- উচ্চমূল্য ফিল উৎপাদন 

ফিল কেিণনাির ক্ষসে কমাণনা  

(Post Harvest Reducing Technologies) 

- ফিল কেিণনাির ব্যৈস্থাপনা (ধান, িসরষা, গম ও ক্ষেঁয়াি প্যাণকসিং) 

- িসি ফিণলর সিসনং, িটি িং, ক্ষগ্রসডং ও প্যাণকসিং 

এণগ্রা-ফুড প্রণিসিং (Agro Food Processing) - উৎপাসদে ডাল, ক্ষেল ফিল ও টণমণটা প্রাইণিট ক্ষিক্টর কর্তিক প্রসিয়াকরে 

পসরণৈি ৈান্ধৈ কৃসষ প্রযুসি  

(Eco-friendlyAgricultural 

Technologies) 

- িসি ফিণল আইসপএম পিসে 

- ক্ষফণরাণমান ট্র্যাপ ব্যৈিাণরর মাধ্যণম সনরাপদ ফিল উৎপাদন 

- ব্যাসগং প্রযুসি ব্যৈিাণরর মাধ্যণম মানিম্মে ফল উৎপাদণন 

Good Agricultural Practice 

িলৈায়ু পসরৈেিন অসিণ ািন (Climate Change 

Adaptation)/ (Climate Smart Agriculture) 

- োপ িসিষ্ঞু গণমর িাে িম্প্রিারে 

- লৈোিো িসিষ্ঞু ও স্বল্প িীৈনকাল িাণের ধান চাষ িম্প্রিারে 

- অিমণয়র (অফ-সিিন) িসি উৎপাদন 

- মািরুম উৎপাদন িম্প্রিারে 

- শুকনা ৈীিেলায় চারা উৎপাদন িম্প্রিারে 

- িাইণমট-স্মাট ি এসগ্রকালচার, সৈনা/স্বল্প চাণষর মাধ্যণম মৃসিকা িংরক্ষে/ক্ষয়ণরাধ 

- সনোঞ্চণল িািমান ক্ষৈড পিসেণে িসি/মিলা উৎপাদন িম্প্রিারে 

 


