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প্রকল্পেয নাভ:

Promoting Diaspora Investment and Optimal Usage of Remittance

উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়: প্রফাী কল্যাণ ও বফল্পেক্ষক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা: ওল্পয়জ আন মা ম কল্যাণ বফার্ ম।

ফাস্তফায়নকার: ০১ বপব্রুয়াক্ষয, 2021---৩০ ক্ষর্ল্পম্বয ২০২৩ ম মন্ত।

প্রাক্কক্ষরি ব্যয়: 9 বকাটি 40 রি টাকা

অর্ মায়ল্পনয উৎ: IFAD--- 9 বকাটি 24 রি টাকা, অনুোন (Grant)

GOB--- 16 রি 13 াজায টাকা।



 ক্ষফল্পেল্প কভ মযি ফাংরাল্পেক্ষ নাগক্ষযল্পকয ংখ্যা উত্তল্পযাত্তয বৃক্ষি াওয়ায় িাল্পেয বপ্রক্ষযি

বযক্ষভল্পটল্পেয ক্ষযভাণও উল্পেখল্পমাগ্য াল্পয বৃক্ষি াল্পে। এই বযক্ষভল্পটে প্রফা বেল্পয

অর্ মনীক্ষিল্পক মৃি কযল্পে। বপ্রক্ষযি বযক্ষভল্পটল্পেয ক্ষংবাগ ব্যয় ল্পে ক্ষযল্পয়র এল্পেট

এফং ক্ষফরা াভগ্রী ক্রল্পয়। এয পল্পর একক্ষেল্পক বমভন গ্রাল্পভয কৃক্ষল জক্ষভয ক্ষযভাণ হ্রা

াল্পে অন্যক্ষেল্পক ল্পয ফ্ল্যাট, প্লট ইিযাক্ষেল্পি ক্ষফক্ষনল্পয়াল্পগয পল্পর ভধ্যক্ষফল্পত্তয ক্ষিি অর্ ম

অনুৎােনীর খাল্পি বফক্ষ ব্যয় ল্পে।

 ক্ষফল্পে বর্ল্পক বপ্রক্ষযি বযক্ষভল্পটে ক্ষে ফা অন্যান্য উৎাোনীর খাল্পি ব্যয় কযা ল্পর িা

কভ মংস্থান সৃক্ষি এফং বেল্পয অর্ মনীক্ষিল্পক ভজবুি ক্ষবক্ষত্তয উয োড় কযাল্পি াল্পয।

টভূক্ষভ ও উল্পেশ্য



অভিবাসী কর্মীর পভরবাররর ররভর্মরেন্স ভিিভরশীলতা কর্মারিা।

অভিবাসী কর্মীর পভরবাররর সদস্যরদর র্মাঝাভর ও ক্ষুদ্র উরযাক্তা ভিরসরব

ততরী করার র্মাধ্যরর্ম কর্ম ভসংস্থারির ব্যবস্থা এবং আরের সুর াগ সৃভি;

উপভরভিভিত কা ভক্রর্ম বাস্তবােরির র্মাধ্যরর্ম বাংলারদভশ ডাোসরপারারক

ভিজ রদরশ ভবভিরোরগ আগ্রি বৃভি এবং রেভরত ররভর্মরেরন্সর সরব ভাত্তর্ম ও

 থা থ ব্যবিার ভিভিত কররত েকল্পটি গ্রিণ করা িরেরে।



 ফাংরাল্পেক্ষ র্ায়াাল্পাযাল্পক ক্ষনজ বেল্প, ক্ষনল্পজয গ্রাল্পভ ফফাকাযী আত্মীয়-স্বজনল্পেয 

কল্যাল্পণ অফোন যাখল্পি উৎাক্ষি কযা;

 প্রফাী কভীয ক্ষযফাল্পযয েস্যল্পেয জীফনভান উন্নয়ন;

 ক্ষুদ্র ক্ষফক্ষনল্পয়াল্পগ অংগ্রল্পণয রল্পিয একটি প্লযাটপভ ম বিক্ষয কযা;

 অক্ষবফাী কভীল্পেয জন্য নতুন ফাজাল্পযয অনুন্ধান প্রক্ষক্রয়া (The process of

developing new market) বিক্ষয কযা;

 প্রক্ষিক, বভন্টয/সুাবাইজায ও বকা ম বকা-অক্ষর্ মল্পনটযল্পক ক্ষফল্পেল্প TOT ভল্পর্ল্পর প্রক্ষিণ

প্রোন কযা মাযা যফিীল্পি অক্ষবফাী কভীল্পেয ক্ষযফাযল্পক স্থানীয়বাল্পফ প্রক্ষিণ প্রোন

কযল্পফন;

 ক্ষফল্পে বর্ল্পক বপ্রক্ষযি বযক্ষভল্পটল্পেয ল্পফ মাত্তভ ও মর্ামর্ ব্যফায ক্ষনক্ষিি কযায রল্পিয

Reseach Based Model বিযী কযা।

মূর কাম মক্রভ
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