
সটিজজন চার্ টায 

যুফজদয অত্মকভী  সজজফ গ ড়ে তুরজত যুফ উন্ন য়ন সধদপ্তয ,  চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম টারয় কর্তটক জজরায কভ টপ্রতযাী 

জফকায যুফজদয মুরতঃ উদ্বুদ্ধকযণ, প্রসক্ষণ ও জ জতট ঋণ প্রদান কজয থাজক। এ ংক্রান্ত কর তথ্যাসদ  অজযা 

জম কর জফা প্রদান কযা য় তা সনজে উজেখ কযা জরা। 

 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা কর্তটক প্রদত্ত জফা কাম টক্রভঃ 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয জম ফ জফা প্রদান কজয থাজক তায সফস্তাসযত সফফযণ সনজে প্রদত্ত জরাঃ 

 

১। প্রসক্ষণ ংক্রান্ত জফা মূ : যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয াধাযণত ২ ধযজনয প্রসক্ষণ জফা সদজয় থাজক। 

ক) প্রাসতষ্ঠাসনক জেজে প্রসক্ষণ । 

খ) প্রাসতষ্ঠাসনক জেজে প্রসক্ষণ । 

 

ক) প্রাসতষ্ঠাসনক প্রসক্ষণ জেে মূঃ  
 

১। গফাসদশু, াঁ-মুযগী ারন, প্রাথসভক সচসকৎা, ভৎস্য চাল ও কৃসল সফলয়ক প্রসক্ষণ জকাস স।  

 জভয়াদ : ৩ ভা।  

 প্রসক্ষণ শুরুয ভয় : জুরাআ, জটাফয, জানুয়াসয ও এসপ্রর ভাজয ০১ তাসযখ । 

 অন ংখ্যা - ১০০ জন ( অফাসক )। 

 সক্ষাগত জমাগ্যতা – ৮ভ জেসণ া । 

 জকা ট সপ -১০০/- র্াকা। 

 জামানত – ১০০/- টাকা 

 প্রসত ভাজ (খাওয়া বাবদ) প্রসক্ষণাথীজদয ১,২০০/- র্াকা বাতা প্রদান কযা য়। 

 

২। জাশাক ততযী প্রশশক্ষণ: 

  জভয়াদ – ৩ ভা।  
  প্রসক্ষণ শুরুয ভয়- জুরাআ, জটাফয, জানুয়াসয ও এসপ্রর ভাজয ০১ তাসযখ । 

  অন ংখ্যা- ২৫ জন। ( নাফাসক )। 

  সক্ষাগত জমাগ্যতা – ৮ভ জেসণ া। 

  জকা ট সপ – ৫০/- র্াকা। 

  

৩। ভৎস্য চাল। 

 জভয়াদ -১ ভা । 

 প্রসক্ষণ শুরুয ভয় – প্রসত ভাজয ১ তাসযখ। 

 অন ংখ্যা – ২০ জন। 

 সক্ষাগত জমাগ্যতা – ৮ভ জেসণ া। 

 জকা ট সপ – ৫০/- র্াকা। 

 

৪। কসিউর্ায জফসক এন্ড অআসটি এসিজকন জকা ট । 

 জভয়াদ=৬ ভা । 

 প্রসক্ষণ শুরুয ভয়=জানুয়াশি ও জুরাআ  ভাজয ১ তাসযখ। 

 অন ংখ্যা=৪০ জন। 

 সক্ষাগত জমাগ্যতা=এআচ, এ, স া। 

 জকা ট সপ=১,০০০/- র্াকা। 

 

  



৫। জযসিজাজযন এন্ড এয়াযকসন্ডসনং  জকা ট । 

 জভয়াদ -৬ ভা । 

 প্রসক্ষণ শুরুয ভয় – প্রসত জানুয়াসয ও জুরাআ  ভাজয ১ তাসযখ। 

 অন ংখ্যা – ৩০ জন। 

 সক্ষাগত জমাগ্যতা – ৮ভ জেসণ া। 

 জকা ট সপ – ৩০০/- র্াকা। 

 

৬। আজরক্ট্রসনক্স প্রসক্ষণ জকা ট । 

   জভয়াদ -৬ ভা । 

   প্রসক্ষণ শুরুয ভয় – প্রসত জানুয়াসয ও জুরাআ  ভাজয ১ তাসযখ। 

   অন ংখ্যা – ৩০ জন। 

   সক্ষাগত জমাগ্যতা – ৮ভ জেসণ া। 

   জকা ট সপ – ৩০০/- র্াকা। 

 

৭। আজরসক্ট্রকযার এন্ড াউ ওয়যাসযং জকা ট । 

 জভয়াদ -৬ ভা । 

 প্রসক্ষণ শুরুয ভয় – প্রসত জানুয়াসয ও জুরাআ  ভাজয ১ তাসযখ। 

 অন ংখ্যা – ৩০ জন। 

 সক্ষাগত জমাগ্যতা – ৮ভ জেসণ া। 

 জকা ট সপ – ৩০০/- র্াকা 

     

জকজেয ফস্থান:  

উপ-পশিচালককি কার্ সালয় 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয, নূিনগি-জাফিপুি, চুয়াডাঙ্গা। 

  

প্রসক্ষণ মূজ ং গ্রজণ অগ্রী জফকায যুফ ফা যুফ ভসরাগণ শনম্ন শলশখত ঠিকানায় জমাগাজমাগ কযজফন। 
 

উ-সযচারক 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয 

নূিনগি-জাফিপুি, চুয়াডাঙ্গা। 

জর্সরজপান: +৮৮-০৭৬১-৬২৮৭১ ।  

E-mail: ddchuadanga@dyd.gov.bd  

 

থফা 

উজজরা যুফ উন্নয়ন কভ টকতটায কাম টারয়, চুয়াডাঙ্গা সদি/ আলমডাঙ্গা/ দামুেহুদা/ জীবননগি। 

 

  

mailto:ddchuadanga@dyd.gov.bd


খ) প্রাসতষ্ঠাসনক (ভ্রাম্যভান) জেে মূঃ 

 উজজরা ম টাজয় প্রাসতষ্ঠাসনক ফা ভ্রাম্যভান প্রসক্ষণ জদয়া য়। এরাকায সক্ষা প্রসতষ্ঠান ফা যুফ ংগঠন / ক্লাফজক এ 

প্রসক্ষজণয জবনুয সজজফ ব্যফায কযা য়। প্রতযন্ত এরাকায় সগজয় প্রসক্ষণ প্রদান কযা য় এ কাযজণ জফকায যুফজদয এ 

প্রসক্ষণ গ্রণ খযচ ও ভ য় কভ য়। প্রাসতষ্ঠাসনক প্রসক্ষণ গ্রজণ জফকায যুফজদয জকান প্রকায প্রসক্ষণ সপ প্রদান 

কযজত য় না । জম ভস্ত জেজে প্রাসতষ্ঠাসনক প্রসক্ষণ প্রদান কযা য় তা সনেরূঃ 

 

 াসযফাসযক াঁ মুযসগ ারন 

 গরু জভার্া-তাজা কযন । 

 গাসব ারন । 

 ফত ফােীজত সি চাল । 

 না টাসয ফনায়ন । 

 ছাগর ারন । 

 ভৎস্য চাল । 

 জাাক ততিী। 

 সফউটিসপজকন এন্ড জমাযকাটিং। 

 স্তসল্প (ার্জাত ণ্য ততযী, নকী কাঁথা, ফুর ততযী) 

এফং স্থানীয় চাসদায সবসত্তজত জেে সনধ টাযন কজয প্রসক্ষণ জদয়া য়। 

  

জমাগাজমাজগয ঠিকানাঃ 

উজজরা যুফ উন্নয়ন কভ টকতটায কাম টারয়, চুয়াডাঙ্গা সদি, আলমডাঙ্গা, দামুেহুদা ও জীবননগি।  

 

যুফ ঋণ কভ টসূচী: 

যুফ ঋণ কভ টসূচী দুআ প্রকায মথাঃ 

ক) একক ঋণ কভ টসূচীঃ শুধু যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয জথজক প্রসক্ষণ গ্রজণয য রাব জনক প্রকল্প গ্রণকাযীজক এ ঋণ 

প্রদান কযা য়। ব্যসি জেণী ঋণ অফায দুআ প্রকায । 

1) প্রাসতষ্ঠাসনক : প্রাসতষ্ঠাসনক জেজে প্রসক্ষণ গ্রণকাযীয নুকূজর জম ঋণ প্রদান কযা য় এফং মায সযভাণ  জফ টাচ্চ 

১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) র্াকা । 

2) প্রাসতষ্ঠাসনক : প্রাসতষ্ঠাসনক জেজে প্রসক্ষন গ্রণকাসয যুফজদয প্রকজল্পয কজরফয বৃসদ্ধয জন্য জফ টাচ্চ ৫০,০০০/- 

(পঞ্চাশ াজায) র্াকা ম টন্ত এ জেণীয অওতায় ঋণ প্রদান কযা য় । 

খ) গ্রু সবসত্তক ঋণ কভ টসূচীঃ এ কভ টসূচীয অওতায় জফকায যুফজদয াসযফাসযক গ্রুজ ংগঠিত কজয ঋণ প্রদান কযা 

য়। প্রসত গ্রুজয দস্য ংখ্যা ০৫ জন। গ্রুজয প্রজতযক দস্যজক প্রাথসভক ম টাজম জফ টাচ্চ ৮,০০০/- র্াকা এফং 

ম টায়ক্রজভ ১৬,০০০/- র্াকা  ম টন্ত ঋণ প্রদান কযা য়। 

পর বাজফ ঋণ সযজাধ কাসযজক ৩ ফায ঋণ প্রদান কযা য় । ঋজণয াসব ট চাজজটয সযভাণ ৫% । 

 

জমাগাজমাজগয ঠিকানা : 

উজজরা যুফ উন্নয়ন কভ টকতটায কাম টারয়, চুয়াডাঙ্গা সদি, আলমডাঙ্গা, দামুেহুদা ও জীবননগি। 

 

যুফ ংগঠন তাসরকা ভূসিকযণঃ 

জফযকাযী জেচ্ছাজফী যুফ ংগঠন মূজক সফসবন্ন কভ টসূসচয ভাধ্যজভ জদজয অথ টাভাসজক উন্নয়জন িৃিকযজণয 

দ্বাসমত্ব যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয ারন কজয থাজক। যুফ উন্নয়ন সধদপ্তজযয উন্নয়ন জমাগী  সজজফ যুফ ংগঠন 

তাসরকাভূসি কজয। 

 

জমাগাজমাজগয ঠিকানা-  

উপ-পশিচালককি কার্ সালয় 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয 

নূিনগি-জাফিপুি, চুয়াডাঙ্গা। 



 

থফা 

উজজরা যুফ উন্নয়ন কভ টকতটায কাম টারয়, চুয়াডাঙ্গা সদি, আলমডাঙ্গা, দামুেহুদা ও জীবননগি। 

 

যুফ ংগঠনজক নুদান প্রদানঃ 

যুফ ংগঠন মূজক জদ গঠন মূরক কভ টসূসচ ফাস্তফা য়জনয জন্য অসথ টক া য়তা  প্রদাজনয সনসভত্ত যুফ ও ক্রীো 

ভন্ত্রণারয় কর্তটক যুফ কল্যাণ তাসফর জত প্রসত ফছয নুদান প্রদান কযা  য় । তা ছাো কভ টসূসচ সুষ্ঠবাজফ ফাস্তফায়জনয 

জন্য ংগঠন মূজক নুন্নয়ন খাত জথজক ও নুদান জদয়া য়। 

 

জমাগাজমাজগয ঠিকানা- 

উপ-পশিচালককি কার্ সালয় 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয 

নূিনগি-জাফিপুি, চুয়াডাঙ্গা। 

 

থফা 

উজজরা যুফ উন্নয়ন কভ টকতটায কাম টারয়, চুয়াডাঙ্গা সদি, আলমডাঙ্গা, দামুেহুদা ও জীবননগি। 

 

সার্ক  ইয়থ এওয়ার্ক : 
দসক্ষণ এীয় ঞ্চজর যুফজদয সৃজনীর ও নুকযণীয় যুফ কাম টক্রজভয েীকৃসত েরূ ১৯৯৭ ার জথজক     "াকট আমূথ 

এওমাে ট” স্কীভ চালু কযা য় । ফাংরাজদজ এ এওয়াে ট প্রদান কযা য়। 

  

জমাগাজমাজগয ঠিকানা- সযচারক ( ফাস্তফায়ন ) প্রধান কাম টারয়, ঢাকা। 

উপ-পশিচালককি কার্ সালয় 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয 

নূিনগি-জাফিপুি, চুয়াডাঙ্গা। 

 

থফা 

উজজরা যুফ উন্নয়ন কভ টকতটায কাম টারয়, চুয়াডাঙ্গা সদি, আলমডাঙ্গা, দামুেহুদা ও জীবননগি। 

 

কভনওড়য়রথ আয়ূথ এওয়াে ট প্রদান- 

যুফ উন্নয়ন কভ টকাজন্ড ফদান। ংগঠজনয ভাধ্যজভ ভাজ উন্নয়ন কভ টকান্ড, অসদফাী যুফজদয উন্নয়ন মূরক কভ টকান্ড, 

যুফ ংগঠজনয ভাধ্যজভ প্রকল্প সবসত্তক কসভউসনটি জেজবরজভন্ট ও েসনব টয কাম টক্রজভয জন্য ফাংরাজদী যুফ / যুফ 

ংগঠনজক কভনওজমরথ আমূথ এওমাে ট প্রদান কযা য়। 

 

জমাগাজমাজগয ঠিকানা-  

উপ-পশিচালককি কার্ সালয় 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয 

নূিনগি-জাফিপুি, চুয়াডাঙ্গা। 

 

থফা 

উজজরা যুফ উন্নয়ন কভ টকতটায কাম টারয়, চুয়াডাঙ্গা সদি, আলমডাঙ্গা, দামুেহুদা ও জীবননগি। 

 

জাতীয় যুফ পুযস্কায- 

যুফ উন্ন য়ন সধদপ্তয জত প্রসক্ষণ গ্র ণ পূফ টক  অত্মকভ টংস্থাজন পরতা জটন কজয দৃষ্টান্ত স্থান কজযজছ   এফং 

মাজদয ভাজজ আসতফাচক সযফতটজন ভূসভকা অজছ  জ  কর যুফ /যুফ ভসরা প্রকল্প গ্রণকাযীজক জাতীয় যুফ পুযস্কায 



প্রদান কযা য় । তা ছাো যুফ ংগঠক মাযা যুফ উন্ন য়ন কভ টকাজন্ড নন্য ফদান যাজখ তাজদয ভধ্য জথজক জাতী য় যুফ 

পুযস্কায প্রদান কযা য়। 

 

জমাগাজমাজগয ঠিকানা- 

উপ-পশিচালককি কার্ সালয় 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয 

নূিনগি-জাফিপুি, চুয়াডাঙ্গা। 

 

থফা 

উজজরা যুফ উন্নয়ন কভ টকতটায কাম টারয়, চুয়াডাঙ্গা সদি, আলমডাঙ্গা, দামুেহুদা ও জীবননগি। 

 

তথ্য প্রদান- 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয কর্তটক প্রদত্ত কর প্রকায জফা কভ টকাজন্ডয তথ্য  প্রদান কযা জম থাজক। 

 

জমাগাজমাজগয ঠিকানাঃ  

উ-সযচারক 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয 

নূিনগি-জাফিপুি, চুয়াডাঙ্গা। 

জর্সরজপান: +৮৮-০৭৬১-৬২৮৭১ । E-mail: dddydchuadanga@gmail.com 

 

থফা 

উজজরা যুফ উন্নয়ন কভ টকতটায কাম টারয়, চুয়াডাঙ্গা সদি, আলমডাঙ্গা, দামুেহুদা ও জীবননগি।  

 

সফসবন্ন সনয়ভ সফষকয় সবজমাগঃ 

সুসনসদ টষ্ট সবজমাগ দাসখর কযা মাজফ, 

 

ভাসযচারক, যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয, ১০৮ ভসতসঝর ফা/এ ঢাকা । 

          থফা 

উ-সযচারক 

যুফ উন্নয়ন সধদপ্তয 

নূিনগি-জাফিপুি, চুয়াডাঙ্গা। 

জর্সরজপান: +৮৮-০৭৬১-৬২৮৭১ । E-mail: dddydchuadanga@gmail.com 
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