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গত ১০/১২/২০১৮ বি. তাবযযে ল্লী বফযনয যেরন কযে বফআযবডবফ’য কাম যেভ ম যাযরাচনা বা অনুবিত য়। উক্ত বায় প্রধান
অবতবথ বযযফ উবস্থত বিযরন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাযগয বচফ জনাফ সভাোঃ কাভার উবিন তালুকদায। বায় বাবতত্ব কযযন
বফআযবডবফ’য ভাবযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায। বায় বচফ ভযাদয় বফআযবডবফ’য কর ভাভরা বনস্পবি,
বনযয়াগ  যদান্নবত াংগঠবনক কাঠাযভা ারনাগাদ প্রণয়যনয উয গুরুত্বাযযা কযযন।

ভাবযচারযকয ফাতযা
ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাযডযয
অনরাইন বনউজযরটায বফআযবডবফ
‘ল্লী বযেভা’ এয বডযম্বয ২০১৮
ংখ্যা প্রকাবত ’র। এ দাবয়ত্বপূণ য
কাজটি াপযেয যে বনয়বভতবাযফ
ম্পাদযনয জন্য ংবিষ্ট করযক
ধন্যফাদ জানাই। বডযম্বয বির বফজযয়য
ভা। বফআযবডবফ’য যে আভযা ভান
বফজয় বদফ-২০১৮ উদমান কযযবি
এফং জাবতয বতায স্মযযণ ধানভবিস্থ
ফেফন্ধু স্মৃবত মাদুঘযয পুস্পস্তফক অযণ
কযযবি। জাবতয বতায ক্ষুধা-দাবযদ্র্যঅবো এফং ফঞ্চনামুক্ত ‘সানায
ফাংরাযদ’ বফবনভযাযনয রাবরত স্বপ্ন
ফাস্তফায়যন বফআযবডবফ’য কভী 
সুপরযবাগীযা একাত্ম যয় কাজ কযযি।

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাযগয বচফ জনাফ সভাোঃ কাভার উবিন তালুকদাযযক
বফআযবডবফ’সত আগভন উরযে শুযবচ্ছা জ্ঞান
ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
বফবাযগয বচফ জনাফ সভাোঃ
কাভার উবিন তালুকদাযযক
ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন
সফাযডযয দয কাম যারযয় গত
১০/১২/১৮ বি. তাবযযে প্রথভ
আগভন
উরযে
ভাবযচারক, বফআযবডবফ
এয ে যত ফুযরর শুযবচ্ছা
জ্ঞান কযা য়। সোযন
বফআযবডবফ’য বযচারকগণ
উবস্থত বিযরন।
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ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাড য (বফআযবডবফ
বফআযবডবফ)) এয ৪৬
৪৬তভ
তভ প্রবতিা
বদফ উদমান

ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাযডযয ৪৬তভ প্রবতিা বদফ গত ২০/১২/২০১৮ বি. তাবযযে উদমান কযা য়। বায় প্রধান অবতবথ বযযফ উবস্থত বিযরন বফআযবডবফ’য ভাবযচারক
জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায। বায় প্রধান অবতবথ একটি ঐবতযফাী প্রবতিান বযযফ বফআযবডবফ’য অভ্যযদয়  েভবফকাযয প্রবত দৃবষ্ট আকল যণ কযয ফযরন, কুবভল্লা
দ্ধবতয আবেযক এ প্রবতিানটি সদযয ল্লী উন্নয়যনয প্রাবনক, সবৌত  প্রাবতিাবনক টভূবভ যচনা এফং কৃবলয আধুবনকীকযযণয ভাধ্যযভ বুজ বফপ্লফ িবিযয় সদয়। ক্ষুদ্র্ ঋযণয
আধুবনক ধাযণায প্রযয়াযগয সেযে অগ্রবদাযী অন্য সকান প্রবতিান নয়, বফআযবডবফ। এ প্রবতিানটি এযেযে সম অফদান সযযেযি এমাফৎ তায মথাথ য স্বীকৃবত ায়বন। স্বীকৃবত সযয়যি সই
ব্যবক্ত ফা প্রবতিান মা এ ধাযণা অনুীরযনয কাযি অযনকোবন ঋণী। জাবতয বতা ফেফন্ধু সে মুবজবুয যভান ‘বি-স্তয ভফাযয়য’ কভযদ্ধবত  দযযনয আযরাযক ১৯৭২ াযর প্রফতযন
কযযন ভবিত ল্লী উন্নয়ন কভযসূচী। এ কভযসূচীয পর ফাস্তফায়যনয েভধাযায় ১৯৮২ াযর একটি স্বায়ত্ত্বাবত প্রবতিান বযযফ বফআযবডবফ’য অভ্যযদয়।

এএআযবড সযেটাযী সজনাযযর এয বফআযবডবফ’য কারুল্লী বযদ যন
ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন
সফাড য কর্তযক গ্রাভ
ম যাযয় গঠিত কৃলক
ভফায় বভবত 
ল্লী উন্নয়ন দযরয
দযেযদয উৎাবদত
ণ্য
ফাজাযজাতকযযণয
বনবভি
প্রবতবিত
কারুল্লী সফা বদযয়
আযি। বফআযবডবফ’য
আতায় প্রবতবিত স
ঐবতযফাী কারুল্লী
বযদযন
কযয
এএআযবড
এয
সযেটাযী সজনাযযর।
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ভান বফজয় বদফ-২০১৮ মথাযমাগ্য ভম যাদায় উদমান

ফেফন্ধু স্মৃবত জাদুঘযয পুস্পস্তফক অযযণয রযেয যযারী’সত ভাবযচারক, বফআযবডবফ

ফেফন্ধু স্মৃবত জাদুঘযয পুস্পস্তফক অযযণয রযেয যযারী’সত বচফ ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
বফবাগ

আযরাচনা বায় ফক্তব্য প্রদান কযযিন বফআযবডবফ’য ভাবযচারক, জনাফ মুেদ
ভউদুদউয যীদ পদায

আযরাচনা বায় প্রধান অবতবথ বযযফ ফক্তব্য প্রদান কযযিন ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
বফবাযগয বচফ জনাফ সভাোঃ কাভার উবিন তালুকদায
ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাড য কর্তযক ভান বফজয় বদফ, ২০১৮ উরযে কার ৮.৩০
ঘটিকায় ধানভবিস্থ ফেফন্ধু স্মৃবত জাদুঘযয বফআযবডবফ’য ভাবযচারক, জনাফ মুেদ
ভউদুদউয যীদ পদায বচফ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাযগয সনর্তযত্ব পুস্পস্তফক
অযণ কযা য়। এয য কার কার ৯.৩০ ঘটিকায় বচফ ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
বফবাগ ভফায় অবধদপ্তয বফযন স্থাবত ফেফন্ধুয প্রবতকৃবতযত ফুর বদযয় শ্রদ্ধা বনযফদন
কযযন। এিািা একইবদন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাযগয আতায় কার ১০.০০ঘটিকায়
ভফায় অবধদপ্তযযয অবডটবযয়াযভ আযরাচনা বা, সদায়া ভাবপর  াংস্কৃবতক অনুিাযনয
আযয়াজন কযা য়। উক্ত আযরাচনা বা  াংস্কৃবতক অনুিাযন “সচতনায় উদ্ভাবত
ফাংরাযদ: বফজয় মাো ৭১ সথযক ৪১” ীল যক মূর প্রফন্ধ উস্থান কযযন বফআযবডবফ’য
ভাবযচারক, জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায। উক্ত আযরাচনা বায় প্রধান
অবতবথ বিযরন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাযগয বচফ জনাফ সভাোঃ কাভার উবিন
তালুকদায। বায় বাবতত্ব কযযন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাযগয অবতবযক্ত বচফ
আবুর ানাত সভাােদ বজয়াউর ক। এিািা আযরাচনা বায় ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
বফবাযগয অবতবযক্ত বচফবৃন্দ, বফববন্ন অবধদপ্তয  ংস্থায ভাবযচারক অন্যান্য
কভযকতযা/কভযচাযী আযযরাচনায় অংগ্রণ কযয গুরুত্বপূণ য ফক্তব্য স কযযন।

ধানভবিস্থ ফেফন্ধু স্মৃবত মাদুঘযয পুস্প স্তফক অযণ কযযিন, বচফ, ল্লী উন্নয়ন 
ভফায় বফবাগ  ভাবযচারক, জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায
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ভান বফজয় বদফ-২০১৮ আযরাচনা বায় ভাবযচারক বফআযবডবফ কর্তক
য মূর প্রফন্ধ উস্থান

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তযক ভান বফজয় বদফ-২০১৮ উরযে আযয়াবজত সদায়া ভাবপর, আযরাচনা বা  াংস্কৃবতক অনুিাযন সচতনায় উদ্ভাবত ফাংরাযদ : বফজয়মাো
‘৭১যত ৪১’ ীল যক মূর প্রফন্ধ উস্থান কযযন বফআযবডবফ’য ভাবযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায। আযরাচনা বায় প্রধান অবতবথ বযযফ উবস্থত বিযরন ল্লী
উন্নয়ন  ভফায় বফবাযগয বচফ জনাফ সভাোঃ কাভার উবিন তালুকদায।

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর এয অং বযযফ বফআবযডবফ অংীজনযদয বনযয় ভতবফবনভয় বা অনুবিত

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর কভযবযকেনায অং বযযফ গত ২০/১২/২০১৮ বি. তাবযযে বফআযবডবফ অংীজনযদয বনযয় ভতবফবনভয় বা অনুবিত য়। উক্ত বায় প্রধান
অবতবথ বযযফ উবস্থত বিযযন বফআযবডবফ’য ভাবযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।

ইযযযা প্রকযেযয আতায়
না যাযী কযয দাবযদ্র্য জয়
মযায দয উযজরায হামিদপুর িধ্য
পাড়া িমহলা সমিমির সদস্য সফফী সফগভ
বনযজয জবভযত না যাযী কযয একজন
পর উযযাক্তা বযযফ এরাকায়
বযবচবত রাব কযযযিন।

কয়রা, খুলনাতে ছাগল
পালন পররদর্শ ন

কয়যা উযজরায ভবদনাফাদ
ভবরা বভবতয িাগর ারন
বযদ যন কযযন খূরনা সজরায
উবযচারক জনাফ সভাোঃ
নাবয উবিন
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খুরনা সজরায কভযকতযাযদয াযথ বফআযবডবফ’য দয
কাম যারযয়য বববড কনপাযযন্স অনুবিত

গত ১৩/১২/২০১৮ বি. তাবযযে খুরনা সজরায ভাবক উন্নয়ন ভিয় বায
উবস্থত কভযকতযাযদয াযথ বফআযবডবফ’য দয কাম যারযয়য ভযধ্য বববড
কনপাযযন্স অনুবিত য়। উক্ত বববড কনপাযযন্স অনুিাযন ঢাকা দয দপ্তযযয
বযচারক (যযজবভন), জনাফ সভাোঃ ভামুদুর সাাইন োন বফআযবডবফ’য
অন্যান্য ববনয়য কভযকতযাযদয াযথ খুরনা সজরায কাম যেভ বনযয় ভতবফবনভয়
কযযন।

ল্লী বফযন এএআযবড সযেটাযী সজনাযযর Eng.
Wassfi Hassan El-Sreihin এয এয আগভন

য
আযরা-এবয়ান রুযার সডযবরযভন্ট অগানাইযজন
(এএআযবড) এয সযেটাযী
সজনাযযর গত ২০/১২/২০১৮ বি. তাবযযে ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাযডযয ভাবযচারক
জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায এয াযথ াোৎ কযযন এফং বি-াবেক বায়
বভবরত ন। একইবদন বফআযবডবফ’য প্রবতিা বদফযয বফববন্ন অনুিাযন সমাগদান কযযন।
বতবন বফআযবডবফ’য ৪৬ ফিয দাযণ এয বফলযয় বফস্তাবযত আযরাচনায় অং বনযয়
বফআযবডবফ’সক এএআযবড এয দে প্রদান বফলযয় েবত জ্ঞান কযযন।

গাইফান্ধা সজরায় বফআযবডবফ’য আতায় ‘‘ল্লী
ফাজায” উযিাধন

আইএিইমি’র পমরচালক কর্তক
ৃ ইররসরপা
প্রকল্প পমরদর্ৃন ও উঠান বৈঠরক য াগদান

weAviwWwe KZ©„K ev¯Íevqbvaxb MvBevÜv mgwš^Z cjøx `vwi`ª¨ `~ixKiY cÖK‡íi
mydj‡fvMx‡`i Drcvw`Z cb¨ mvgMÖx evRviRvZKi‡Y cÖK‡íi AvIZvq
MvBevÜv †Rjv m`‡i GKwU wWm‡cø Kvg †mjm&& †m›Uvi Òcjøx evRviÓ ¯’vcb Kiv
n‡q‡Q| `„wó b›`b cjøx evRviwU 07 wW‡m¤^iÕ18 Zvwi‡L ‡ejv 3.00 NwUKvq
D‡Øvab K‡ib weAviwWweÕi gnvcwiPvjK Rbve gyn¤§` gD`y`Di ikx`
md`vi|

দমরদ্র িমহলারদর জন্য সিমিি পল্লী কিৃসংস্থান সহায়িা প্রকরল্পর সিাপ্ত
প্রমিরৈদন এর উপর মূল্যায়নকারল আইএিইমি’র পমরচালক জনাৈ িাহবুবুর
রহিান এৈং প্রকরল্প উপপ্রকল্প পমরচালক জনাৈ যিাোঃ আমিকুর রহিান কর্তৃক
গি ০৩/১২/২০১৮ মি. িামররে রর্ার যজলার সদর উপরজলার হামিদপুর িধ্য
পাড়া িমহলা সমিমির সদস্যরদর সারে উঠান বৈঠরক িিমৈমনিয় কররন।

cvZvÑ6

ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাযড যয ভাবক অনরাইন বনউজযরটায

weAviwWwe cjøx cwiµgv
wW‡m¤^i 2018 el© 1 msL¨v ৩

বাানচযয সযাবোযদয প্রতযাফান কযায জন্য
ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাযড যয প্রকে গ্রণ বফলযয়
প্রাযবিক বা অনুবিত

যাজাী সজরায ফা উযজরায় ল্লী প্রগবত প্রকযেয
দেযদয ভাযে ক্ষুদ্র্ ঋযণয সচক বফতযণ
যাজাী সজরায ফা উযজরায় ল্লী প্রগবত প্রকযেয কযভজা ভধ্যািা ভবরা
দযরয উকাযযবাগী দেযদয ভাযে ঋণ ায়তা প্রদান কযযিন যাজাী
সজরায বফআযবডবফ’য উবযচারক জনাফ এ সক এভ জাবকরুর ইরাভ। উক্ত
ঋণ বফতযণ অনুিাযন ফা উযজরায উযজরা ল্লী উন্নয়ন কভযকতযা দযরয
ংবিষ্ট ভাঠ ংগঠক উবস্থত বিযরন। এিািা দযরয দেযদয মথাভযয়
ঋযণয বকবস্ত বযযাধ ঞ্চয় আদাযয়য বফলযয় গুরুত্বাযযা কযা য়।

বফআযবডবফ’য দয কাম যারযয়য যেরন কযে বাানচযয সযাবোযদয
প্রতযাফন এফং তাযদয আথ য-াভাবজক অফস্থা  জীফন ভান উন্নয়যনয রযেয
একটি যুযগাযমাগী প্রকে প্রণয়যনয জন্য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাযগয
আতাধীন দপ্তয  ংস্থা প্রধানযদয ভিযয় এক বা অনুবিত য়। উক্ত
অনুিাযন প্রধান অবতবথ বযযফ উবস্থত বিযরন বফআযবডবফ’য
ভাবযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।

গাইফান্ধা সজরায় ভাবযচারক, বফআযবডবফ কর্তক
য
বভবতয উঠান বফঠযক সমাগদান

পল্লী দামরদ্রয মৈরিাচন কিৃসূচী (পদামৈক)
কিৃচারীরদর িরধ্য গ্রাচুইটির যচক মৈিরণ

MvBevÜv †Rjvq 07 wW‡m¤^iÕ18 ZvwiL weAviwWwe KZ©„K ev¯Íevqbvaxb MvBevÜv mgwš^Z
cjøx `vwi`ª¨ `~ixKiY cÖK‡íi cjvkevox Dc‡Rjvi Svwj½x Ges cvi AvgjvMvQx cjøx
Dbœqb mwgwZi DVvb •eV‡K Ask MÖnY K‡ib weAviwWweÕi gnvcwiPvjK Rbve gyn¤§`
gD`y`Di ikx` md`vi| wZwb DVvb •eV‡K Dcw¯’Z mydj‡fvMx‡`i m‡½ †Lvjv‡gjv
gZwewbgq K‡ib| G mgq g‡nv`‡qi m‡½ Dcw¯’Z wQ‡jb MvBevÜv †Rjv cÖkvm‡bi
Kg©KZ©v, weAviwWwe m`i `ßi, †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡qi Kg©KZ©ve„›`|

cjøx `vwi`ª¨ we‡gvPb Kg©m~wP (c`vweK) Gi g„Z/Aemi‡fvMx/‡¯^”Qvq Aemi
MÖnYKvix‡`I gv‡S MÖ¨vPzBwUi GKKvjxb 78 jÿ UvKvi †PK weZib Kiv
nq| †PK weZib Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve gyn¤§`
gD`y`Di ikx` md`vi, gnvcwiPvjK, weAviwWwe, XvKv| D³ Abyôv‡b
mfvcwZZ¡ K‡ib cwiPvjK (cÖkvmb) Rbve †gvt nvmvbyj Bmjvg GbwWwm
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সগাারগঞ্জ সজরায় বআযবডব-৩ প্রকযেয
আতায় ভাদ্র্াায় সফঞ্চ প্রদান

সগাারগঞ্জ সজরায ভকসুদপুয উযজরায় ফাস্তফাবয়ত বআযবডব-৩
প্রকযেয আতায় ০৬ নং ফাঁফাবিয়া ইউবনয়যনয ০১ নং য়াযড যয
ঝুটিগ্রাভ ইরাবভয়া দাবের ভাদ্র্াায় িাে  িােীযদয ফায সফযঞ্চয
ব্যফস্থা না থাকায় উযজরা ল্লী উন্নয়ন অবপায এ সফঞ্চ বফতযণ
কযযন। পযর ভাদ্র্ায সিযর সভযয়যা স্বাচ্ছযন্দ িাযান কযযত াযযি।

BRDB-HELVETAS এয প্রবেণ উযিাধন

BRDB-HELVETAS KZ©„K ev¯Íevqbvaxb SDC Local Governance Program-Sharique-IV cÖK‡íi AvIZvq MvBevÜv ‡Rjvi BDwbqb cwil‡`i
†Pqvig¨vb‡`i 2w`b e¨vcx Budget Cycle Management ‡cÖvMÖv‡gi D‡Øvabx
Abyôv‡bi cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve gyn¤§` gD`y`Di ikx` md`vi
gnvcwiPvjK, weAviwWwe| HELVETAS -Swiss Inter-Cooperation Gi
Avw_©K mnvqZvq evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© KZ©„K MvBevÜv I ewikvj †Rjvq cÖKíwU
ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve †gvt Ave`ym meyi, DccwiPvjK,
MvBevÜv|

বফআযবডবফ’য সননাযযদয সনযনয সচক বফতযণ

ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাযড যয আতায় দয
কাম যারযয় গণশুনানী অনুবিত

ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাযড যয সনন কাম যেভ জীকযণ এফং অফয
গ্রণকাযযীযদযদীঘ য বদযনয কাযজয োনস্বরু গত ১৩/১২/১৮ এফং ৩১-১২-২০১৮
বি. তাবযযে বফআযবডবফ যত অফয গ্রণকাযী ১০৬ জন কভযকতযাযক অফযবাতা 
গ্রাচুইটি ফাফদ সচক প্রদান কযা য়। উক্ত সচক বফতযণ অনুিাযন প্রধান অবতবথ বযযফ
উবস্থত বিযরন সফাযড যয ভাবযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।
বাবতত্ব কযযন বযচারক (প্রান) জনাফ সভাোঃ াানুর ইরাভ, এনবডব।

বফআযবডবফ’য কভযকতযা/কভযচাযী, ইউববএ’য সচয়াযম্যানবৃন্দ, ইউববএ
কভযচাযী এফং জাতীয় ল্লী উন্নয়ন ভফায় সপডাযযযনয প্রবতবনবধ
বফআযবডবফ’য অংীজনযদয উবস্থবতযত ২০/১২/১৮ তাবযযে গণশুনানী
অনুবিত য়। উক্ত গণশুনানী অনুিাযন প্রধান অবতবথ বযযফ উবস্থত
বিযরন বফআযবডবফ’য ভাবযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ
পদায।
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এএআযবড সযেটাযী সজনাযযর Eng. Wassfi
Hassan El-Sreihin এয ফেফন্ধুয প্রবতকৃবতযত
পুস্পস্তফক অযণ

মযায সজরায় কৃলক ভফায় বভবতয উঠান
বফঠযক ভাবযচারক বফআযবডবফ’
বফআযবডবফ’য সমাগদান

য
আযরা-এবয়ান রুযার সডযবরযভন্ট অগানাইযজন
(এএআযবড) এয সযেটাযী
সজনাযযর Eng. Wassfi Hassan El-Sreihin গত ২০/১২/২০১৮ বি.
তাবযযে ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাযডযয দয কাম যারযয়য ল্লী বফযন স্থাবত ফেফন্ধুয
প্রবতকৃবতযত ফুর বদযয় শ্রদ্ধা বনযফদন কযযন। এ ভয় বফআযবডবফ’য ভাবযচারক জনাফ
মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায ফাযডযয ভাবযচারক ড. বভজানুয যভান এফং
বফআযবডবফ’য বযচারকগণ উবস্থত বিযরন।

h‡kvi †Rjvq Kzwjqv K…lK mgevq mwgwZi DVvb •eV‡K Ask MÖnY K‡ib
weAviwWweÕi gnvcwiPvjK Rbve gyn¤§` gD`y`Di ikx` md`vi| wZwb
DVvb •eV‡K Dcw¯’Z mydj‡fvMx‡`i m‡½ †Lvjv‡gjv gZwewbgq K‡ib| G
mgq Dcw¯’Z wQ‡jb weAviwWwe m`i `ßi, †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡qi
Kg©KZ©ve„›`|

গাইফান্ধা সজরায় আইবজএ বববিক প্রবেণ উযিাধন

উিযাঞ্চযরয দবযদ্র্যদয কভযংস্থান
বনবিতকযণ প্রকযেয দেযদয কাঁথা সরাই

উিযাঞ্চযরয দবযদ্র্যদয কভযংস্থান বনবিতকযণ প্রকযেয বভবতয
দেযা বভবরতবাযফ আয় উৎাযী প্রবেণ সযল নকব কাঁথা সরাই
কাম যেযভ অংগ্রণ কযযন। পযর দেযা তাযদয আবথ যক স্বচ্ছরতা
বপযয আনযত েভ যচ্ছন।
মরিলা সরমরেতে উঠান
বৈঠক, দাতকাপ, খুলনা
08 wW‡m¤^iÕ18 wLª. ZvwiL †ejv 11.00 NwUKvq weAviwWwe KZ©„K ev¯Íevqbvaxb MvBevÜv
mgwš^Z cjøx `vwi`ª¨ `~ixKiY cÖK‡íi mydj‡fvMx‡`i Mev`x cï cvjb, †gvUvZvRv KiY I
Lvgvi e¨e¯’vcbv welqK 12 w`b e¨vcx AvBwRG wfwËK cÖwkÿ‡Yi D‡Øvabx Abyôv‡b cÖavb
AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb, weAviwWweÕi gnvcwiPvjK Rbve gyn¤§` gD`y`Di ikx`
md`vi|

দাযকা উযজরায গিোরী
সনফািী ভবরা বভবতয উঠান
বফঠযক অং গ্রণ কযযন খূরনা
সজরায উবযচারক জনাফ
সভাোঃ নাবয উবিন

ভাবযচারক, ফাংরাযদ ল্লী উন্নয়ন সফাডয, ল্লীবফন, ৫ কাযানফাজায, ঢাকা-১২১৫ কর্তযক প্রকাবত  প্রচাবযত
সপান: ০২-৮১৮০০১৮, পযাক্স: ০২-৮১৮০০০৩, ই-সভইর: ddprc@brdb.gov.bd, যয়ফাট: www.brdb.gov.bd

