
 

কস ািড-০১ 

জনাব মাঃ টমাস আলী, িপতা- মাঃ মাতাহার হােসন, ামঃ িব নাথপুর, পা ঃ িব নাথপুর, উপেজলাঃ িশবগ , 

জলাঃ চাঁপাইনবাবগ , িশ াগত যাগ তাঃ এইচ. এস. িস, পশাঃ কমঠ যুবক/ব বসা, মািসক আয়ঃ =৩০,০০০/- টাকা 

(ব ায় ৮,০০০/- টাকা নীট আয় ২২,০০০/- টাকা)| জনাব মাঃ টমাস আলী একজন কমঠ যুবক, িতিন গবািদ প র 

পািরবািরক খামার কেরন। তার খামাের ১৫ থেক ২০  গ  আেছ। িতিন গত ১০/০৩/২০১৭ ি ঃ তািরেখ ২৫০ িসএফ  

সাইেজর বােয়াগ াস া  াপন কেরন এবং ২৮/০৩/২০১৭ ি ঃ বােয়াগ াস া  থেক উৎপািদত গ াস ারা িনজ বািড়েত 

এবং খামােরর রা া কােজ ব বহার কেরন। া  সচল রেয়েছ। বােয়াগ াস াে র গ াস থেক ধাঁয়াহীন ও আরামদায়ক 

রা া কাজ করা যায়, রা ার জন  লাকড়ী  য় করেত হয় না, িবধায় অেথরও সা য় হয়। মিহলারা পািরবািরক ভােব 

সময় িদেত পারেছন।  হািড়-পািতেল কািল হয় না এবং ঘরবািড় পির ার পির   রাখা যায়। বােয়াগ াস াে র াির 

উ তমােনর জব  সার িহেসেব সবিজ চাষ, মােছর খাদ  ও গােছ িদেয় থােকন এছাড়াও  বােয়াগ াস াে র াির িদেয় 

কেচাঁ চাষ কের তা থেক জব  সার উৎপাদন কের জিমেত সার িহেসেব ব বহার কের থােকন। এ সার িব য় কের িতিন 

মােস ায় ৩০,০০০/- টাকা আয় কেরন। এখান থেক িতিন মােস ৪০ থেক ৪৫ ব া জব  সার উৎপাদন কেরন। িত 

ব া সার িতিন  ৬৫০ টাকা থেক ৭০০ টাকা দের িব য় কেরন। বােয়াগ াস া  াপেনর জন  িতিন ঋণ হন কেরেছন, 

এবং তা স ক ভােব পিরেশাধ করেছন। ভিবষৎেত িতিন বািনিজ ক ভােব বােয়াগ াস া  াপন কের গ াস িব য় এবং 
উৎকৃ  াির িদেয় অিধক পিরমােন জব  সার উৎপাদেনর পিরক না করেছন। 

  
িচ ঃ ১.১ বােয়াগ াস া  িচ ঃ ১.২ ভািম কে া  সার উৎপাদন 

  
িচ ঃ ১.৩ ভািম কে া  সার উৎপাদন িচ ঃ ১.৪ উৎপািদত বাজারজাতকরণ 

 
 



কস ািড-০২ 

জনাব মহাঃ আবুল কালাম আজাদ, িপতা-মহাঃ নুর মাহা দ, ামঃ উ রজগনাœথপুর, পা ঃ শাহবাজপুর, 

উপেজলাঃ িশবগ , জলাঃ চাঁপাইনবাবগ , িশ াগত যাগ তাঃ এইচ.এস.িস, পশাঃ কৃিষ/ব বসা, মািসক আয়ঃ  ২৭,০০০/- 

টাকা (ব ায় ৮,০০০/- টাকা নীট আয় ১৯,০০০/- টাকা)। জনাব মহাঃ আবুল কালাম আজাদ, একজন কৃষক, িতিন 

গবািদ প র পািরবািরক খামার কেরন। তার খামাের ১২  গ  আেছ। িতিন গত ০১/০২/২০১৭ ি ঃ তািরেখ ২০০ 

িসএফ  সাইেজর বােয়াগ াস া  াপন কেরন এবং ১৫/০২/২০১৭ ি ঃ বােয়াগ াস া  থেক উৎপািদত গ াস ারা িনজ 

বািড়েত এবং খামােরর রা া কােজ ব বহার কেরন। া  সচল রেয়েছ। বােয়াগ াস াে র গ াস থেক ধাঁয়াহীন ও 

আরামদায়ক রা া কাজ করা যায়, রা ার জন  লাকড়ী  য় করেত হয় না, িবধায় অেথরও সা য় হয়। মিহলারা 

পািরবািরক ভােব সময় িদেত পারেছন।  হািড়-পািতেল কািল হয় না এবং ঘরবািড় পির ার পির   রাখা যায়। বােয়াগ াস 

াে র াির উ তমােনর জব  সার িহেসেব সবিজ চাষ, মােছর খাদ  ও গােছ িদেয় থােকন এছাড়াও  বােয়াগ াস াে র 

াির িদেয় কেচাঁ চাষ কের তা থেক জব  সার উৎপাদন কের জিমেত সার িহেসেব ব বহার কের থােকন। এ সার িব য় 

কের িতিন মােস ায় ২৭,০০০/- টাকা আয় কেরন। এখান থেক িতিন মােস ৩০ থেক ৩৫ ব া জব  সার উৎপাদন 

কেরন। িত ব া সার িতিন  ৬৫০ টাকা থেক ৭০০ টাকা দের িব য় কেরন। বােয়াগ াস া  াপেনর জন  িতিন ঋণ 

হন কেরন িন। ভিবষৎেত িতিন বািনিজ ক ভােব বােয়াগ াস া  াপন কের গ াস িব য় এবং উৎকৃ  াির িদেয় অিধক 
পিরমােন জব  সার উৎপাদেনর পিরক না করেছন  

 

  
িচ -২.১ কেচাঁ সার বড িচ -২.২ কেচাঁ 

 

  



কস ািড-০৩ 

জনাব মাসাঃ আইিরন আকতার, ামী- মাঃ লালচাঁন, ামঃ িশবনগর, পা ঃ কানসাট, উপেজলাঃ িশবগ , জলাঃ 

চাঁপাইনবাবগ , িশ াগত যাগ তাঃ এইচ.এস.িস, পশাঃ গৃিহনী, মািসক আয়ঃ =৩০,০০০/- টাকা (ব ায় ১০,০০০/- টাকা 
নীট আয় ২০,০০০/- টাকা)। 

জনাব মাসাঃ আইিরন আকতার, একজন গৃিহনী, িতিন গবািদ প র পািরবািরক খামার কেরন। তার খামাের ২০  

গ  আেছ। িতিন গত ১০/০১/২০১৮ ি ঃ তািরেখ ৩০০ িসএফ  সাইেজর বােয়াগ াস া  াপন কেরন এবং 

২৫/০১/২০১৮ ি ঃ বােয়াগ াস া  থেক উৎপািদত গ াস ারা িনজ বািড়েত এবং খামােরর রা া কােজ ব বহার কেরন। 

া  সচল রেয়েছ। বােয়াগ াস াে র গ াস থেক ধাঁয়াহীন ও আরামদায়ক রা া কাজ করা যায়, রা ার জন  লাকড়ী  

য় করেত হয় না, িবধায় অেথরও সা য় হয়। মিহলারা পািরবািরক ভােব সময় িদেত পারেছন।  হািড়-পািতেল কািল হয় 

না এবং ঘরবািড় পির ার পির   রাখা যায়। বােয়াগ াস াে র াির উ তমােনর জব  সার িহেসেব সবিজ চাষ, মােছর 

খাদ  ও গােছ িদেয় থােকন এছাড়াও  বােয়াগ াস াে র াির িদেয় কেচাঁ চাষ কের তা থেক জব  সার উৎপাদন কের 

জিমেত সার িহেসেব ব বহার কের থােকন। এ সার িব য় কের িতিন মােস ায় ৩০,০০০/- টাকা আয় কেরন। এখান 

থেক িতিন মােস ৩৫ থেক ৪০ ব া জব  সার উৎপাদন কেরন। িত ব া সার িতিন  ৬৫০ টাকা থেক ৭০০ টাকা দের 

িব য় কেরন। বােয়াগ াস া  াপেনর জন  িতিন ঋণ হন কেরন িন। ভিবষৎেত িতিন বািনিজ ক ভােব বােয়াগ াস া  
াপন কের গ াস িব য় এবং উৎকৃ  াির িদেয় অিধক পিরমােন জব  সার উৎপাদেনর পিরক না করেছন।  

 

িচ - ৩.১ উে  সালমা এর কেচাঁ ফাম 

 



কস ািড-০৪ 

জনাব মাসাঃ উে  সালমা, ামী- মৃতঃ বজলুর রহমান, ামঃ সদািশবপুর, পা ঃ কানসাট, উপেজলাঃ িশবগ , 

জলাঃ চাঁপাইনবাবগ , িশ াগত যাগ তাঃ এম.এ, পশাঃ িশি কা/ব বসা, মািসক আয়ঃ =৩৫,০০০/- টাকা (ব ায় 
১৫,০০০/- টাকা নীট আয় ২০,০০০/- টাকা)। 

 জনাব মাসাঃ উে  সালমা একজন িশি কা, িতিন গবািদ প র পািরবািরক খামার কেরন। তার খামাের ১৫  

গ  আেছ। িতিন গত ১০/০৩/২০১৭ ি ঃ তািরেখ ৩০০ িসএফ  সাইেজর বােয়াগ াস া  াপন কেরন এবং 

২৫/০৩/২০১৭ ি ঃ বােয়াগ াস া  থেক উৎপািদত গ াস ারা িনজ বািড়েত এবং খামােরর রা া কােজ ব বহার কেরন। 

া  সচল রেয়েছ। বােয়াগ াস াে র গ াস থেক ধাঁয়াহীন ও আরামদায়ক রা া কাজ করা যায়, রা ার জন  লাকড়ী  

য় করেত হয় না, িবধায় অেথরও সা য় হয়। মিহলারা পািরবািরক ভােব সময় িদেত পারেছন।  হািড়-পািতেল কািল হয় 

না এবং ঘরবািড় পির ার পির   রাখা যায়। বােয়াগ াস াে র াির উ তমােনর জব  সার িহেসেব সবিজ চাষ, মােছর 

খাদ  ও গােছ িদেয় থােকন এছাড়াও  বােয়াগ াস াে র াির িদেয় কেচাঁ চাষ কের তা থেক জব  সার উৎপাদন কের 

জিমেত সার িহেসেব ব বহার কের থােকন। এ সার িব য় কের িতিন মােস ায় ৩৫,০০০/- টাকা আয় কেরন। এখান 

থেক িতিন মােস ৪৫ থেক ৫০ ব া জব  সার উৎপাদন কেরন। িত ব া সার িতিন  ৬৫০ টাকা থেক ৭০০ টাকা দের 

িব য় কেরন। বােয়াগ াস া  াপেনর জন  িতিন ঋণ হন কেরেছন, এবং তা স ক ভােব পিরেশাধ করেছন। ভিবষৎেত 

িতিন বািনিজ ক ভােব বােয়াগ াস া  াপন কের গ াস িব য় এবং উৎকৃ  াির িদেয় অিধক পিরমােন জব  সার 
উৎপাদেনর পিরক না করেছন।  

  
িচ - ৪.১ উে  সালমা এর কেচাঁ ফাম িচ - ৪.২ বােয়া গ াস া  

 

  



কস ািড-০৫ 

জনাব মাঃ সারওয়ার জাহান িব ব, িপতা- মাঃ নু ল ইসলাম, ামঃ বািগচাপাড়া, পা ঃ শাহবাজপুর, উপেজলাঃ 

িশবগ , জলাঃ চাঁপাইনবাবগ , িশ াগত যাগ তাঃ িব.এ, পশাঃ াম  িচিকৎসক/ব বসা, মািসক আয়ঃ =২৫,০০০/- টাকা 
ব ায় ১০,০০০/- টাকা নীট আয় ১৫,০০০/- টাকা)। 

 জনাব মাঃ সারওয়ার জাহান িব ব একজন াম  িচিকৎসক, িতিন গবািদ প র পািরবািরক খামার কেরন। তার 

খামাের ১০  গ  আেছ। িতিন গত ০৩/০১/২০১৭ ি ঃ তািরেখ ২৫০ িসএফ  সাইেজর বােয়াগ াস া  াপন কেরন 

এবং ১৫/০১/২০১৭ ি ঃ বােয়াগ াস া  থেক উৎপািদত গ াস ারা িনজ বািড়েত এবং খামােরর রা া কােজ ব বহার 

কেরন। া  সচল রেয়েছ। বােয়াগ াস াে র গ াস থেক ধাঁয়াহীন ও আরামদায়ক রা া কাজ করা যায়, রা ার জন  

লাকড়ী  য় করেত হয় না, িবধায় অেথরও সা য় হয়। মিহলারা পািরবািরক ভােব সময় িদেত পারেছন।  হািড়-পািতেল 

কািল হয় না এবং ঘরবািড় পির ার পির   রাখা যায়। বােয়াগ াস াে র াির উ তমােনর জব  সার িহেসেব সবিজ 

চাষ, মােছর খাদ  ও গােছ িদেয় থােকন এছাড়াও  বােয়াগ াস াে র াির িদেয় কেচাঁ চাষ কের তা থেক জব  সার 

উৎপাদন কের জিমেত সার িহেসেব ব বহার কের থােকন। এ সার িব য় কের িতিন মােস ায় ২৫,০০০/- টাকা আয় 

কেরন। এখান থেক িতিন মােস ৩৫ থেক ৪০ ব া জব  সার উৎপাদন কেরন। িত ব া সার িতিন  ৬৫০ টাকা থেক 

৭০০ টাকা দের িব য় কেরন।। বােয়াগ াস া  াপেনর জন  িতিন ঋণ হন কেরন িন। ভিবষৎেত িতিন বািনিজ ক ভােব 

বােয়াগ াস া  াপন কের গ াস িব য় এবং উৎকৃ  াির িদেয় অিধক পিরমােন জব  সার উৎপাদেনর পিরক না 
করেছন।  

 

  
িচ - ৫.১ উৎকৃ  বজ  িচ - ৫.২ কেচাঁ সার 

 

  


