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ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ (রফআযরর্রফ) এয ভারক অনরাইন রনউজদরটায  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফখ ারনা কর্তষক স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় রযদ ষন 

গত ১০/০২/২০১৯ রি. তারযদখ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফখ ারনা স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় রযদ ষন কদযন। ফ রদযে স্থানীয় 

যকায রফবাদগয দেরন কদয এক আদরাচনা বা অনুরিত য়। উক্ত আদরাচনা বায় স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ও প্ররতভন্ত্রীগণ উরস্থত 

রছদরন। এছাড়া ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ এয য দত ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায উক্ত বায় অংগ্রণ কদযন। 

  রফআযরর্রফরফআযরর্রফ’’য কাম ষক্রভ ম ষাদরাচনা বা অনুরিতয কাম ষক্রভ ম ষাদরাচনা বা অনুরিত  

গত ১৭/০২/২০১৯ রি. তারযদখ ল্লী বফদনয দেরন কদয রফআযরর্রফ’য কাম ষক্রভ ম ষাদরাচনা বা অনুরিত য়। উক্ত বায় প্রধান অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন  স্থানীয় যকায, 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ফভাোঃ তাজুর ইরাভ, এভর। রফদল অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয রচফ জনাফ ফভাোঃ 

কাভার উরিন তারকুদায। বায় বারতত্ব কদযন রফআযরর্রফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।  
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রচফ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় কর্তষক 

উরযচারকদদয ৩ রদন ব্যাী দযতা 

উন্নয়ন প্ররযণ উদবাধন  

৩ 

ভান ২১ফ ফপব্রুয়ারয/২০১৯ 

মথাদমাগ্য ভম ষাদায় উদমান 

৪ 

উরযচারকদদয ৩ রদন ব্যাী দযতা 

উন্নয়ন প্ররযণ ম্পন্ন ও নদ রফতযণ 

৫ 

রফআযরর্টিআই ও দয দপ্তদযয াদথ 

রবরর্ও কনপাদযন্স অনুরিত 

৬ 

রফআযরর্টিআই,রদরট এ াংস্কৃরতক 

ন্ধায আদয়াজন 

৭ 

উসবি’র অবিবরক্ত সবিি কর্তকৃ 

গাইিান্ধা প্রকল্পের প্রবিক্ষণ উল্পবাধন 

৮ 

ফবতদযয াতায় 

গুরুত্বপূণ ষ রদযানাভ........... 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফাদর্ ষয অনরাইন 

রনউজদরটায রফআযরর্রফ ‘ল্লী রযক্রভা’ 

এয ফপব্রুয়ারয ২০১৯ ংখ্যা প্রকারত 

’র। এ দারয়ত্বপূণ ষ কাজটি াপদেয 

দে রনয়রভতবাদফ ম্পাদদনয জন্য 

ংরিষ্ট করদক ধন্যফাদ জানাই। 

রফআযরর্রফ’য দয আভযা ভান ীদ 

রদফ ও আন্তজষারতক ভার্তবালা রদফ-

২০১৯ উদমান কদযরছ। জারতয রতায 

ক্ষুধা-দারযদ্র-অরযা এফং ফঞ্চনামুক্ত 

‘ফানায ফাংরাদদ’ রফরনভ ষাদনয রাররত 

স্বপ্ন ফাস্তফায়দন রফআযরর্রফ’য কভী ও 

সুপরদবাগীযা একাত্ম দয় কাজ কযদছ। 
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ভারযচারদকয ফাতষাভারযচারদকয ফাতষা  
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী 

জনাফ ফভাোঃ তাজুর ইরাভ, এভর 

ভদাদয় কর্তষক ইদযদা প্রকদেয 

সুপরদবাগীযদদয র্াটাদফইজ এয 

ফভাড়ক উদোচন  কদযন। উক্ত 

অনুিাদন আযও উরস্থত রছদরন 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয 

োরনত রচফ জনাফ ফভাোঃ 

কাভার উরিন তালুকদায এফং 

রফআযরর্রফ’য ভারযচারক 

জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ 

পদায। 

  দরযদ্র ভররাদদয জন্য ভরিত ল্লী কভ ষংস্থান ায়তা কভ ষসূচীদত প্রকদেয দরযদ্র ভররাদদয জন্য ভরিত ল্লী কভ ষংস্থান ায়তা কভ ষসূচীদত প্রকদেয দরযদ্র ভররাদদয জন্য ভরিত ল্লী কভ ষংস্থান ায়তা কভ ষসূচীদত প্রকদেয 

সুপরদবাগী দস্যদদয যংরঙন ছরফ র্াটাদফইজ এয ফভাড়ক উদোচনসুপরদবাগী দস্যদদয যংরঙন ছরফ র্াটাদফইজ এয ফভাড়ক উদোচনসুপরদবাগী দস্যদদয যংরঙন ছরফ র্াটাদফইজ এয ফভাড়ক উদোচন   

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য নফ রনযুক্ত ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ফভাোঃ তাজুর ইরাভ, এভর-ফক ফাংরাদদ ল্লী 

উন্নয়ন ফফাদর্ ষয দয কাম ষারদয় গত ১৭/০২/১৯ রি. তারযদখ প্রথভ আগভন উরদয ভারযচারক, রফআযরর্রফ এয য দত ফুদরর 

শুদবচ্ছা জ্ঞান কযা য়।  

  স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ফভাোঃ 

তাজুর ইরাভ, এভরদক রফআযরর্রফ’ফত আগভন উরদয শুদবচ্ছা জ্ঞান 
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ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ (রফআযরর্রফ) এয ভারক অনরাইন রনউজদরটায  

রফআযরর্রফরফআযরর্রফরফআযরর্রফ’’’য উরযচারকয উরযচারকয উরযচারক///ভম ষাদয়য কভ ষকতষাদদয ভম ষাদয়য কভ ষকতষাদদয ভম ষাদয়য কভ ষকতষাদদয ৩ ৩ ৩ (((রতনরতনরতন) ) ) 

রদন ব্যাী দযতা উন্নয়ন প্ররযণ উদবাধনরদন ব্যাী দযতা উন্নয়ন প্ররযণ উদবাধনরদন ব্যাী দযতা উন্নয়ন প্ররযণ উদবাধন   

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্ররযণ ইনরিটিউট, রদরট এ রফআযরর্রফ’য উরযচারক/ভম ষাদয়য কভ ষকতষাদদয ৩ (রতন) রদন ব্যাী দযতা উন্নয়ন প্ররযণ গত ০২-০৪ 

ফপব্রুয়ারয/২০১৯ তারযদখ অনুরিত য়। উক্ত অনুিাদন প্রধান অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয রচফ জনাফ ফভাোঃ কাভার উরিন 

তালুকদায। বারত রদদফ উরস্থত রছদরন রফআযরর্রফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।  

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয রচফ জনাফ ফভাোঃ কাভার উরিন তালুকদায কর্তষক 

রফআযরর্টিআই, রদরট এয কোম্পা রযদ ষন 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয রচফ জনাফ ফভাোঃ কাভার উরিন তালুকদায রফআযরর্টিআই, 

রদরট এয কোম্পাদ বৃয ফযান কদযন। 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয রচফ জনাফ ফভাোঃ কাভার উরিন তালুকদায 

রফআযরর্টিআই, রদরট এয কোম্পা এয রফরবন্ন স্থানা রযদ ষন কদযন 
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রফআযরর্রফ’য দয কাম ষারদয় কভ ষকতষা/কভ ষচাযীদদয ৬০ ঘন্টায প্ররযণ ফকা ষ অনুরিত  

রফআযরর্রফ’য কভ ষকতষাদদয ৬০ ঘন্টায প্ররযণ ফকাদ ষয উদবাধন কদযন রফআযরর্রফ’য 

ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।  

ঢাকা ফজরায ফতজগাঁও 

থানায় রভরতদত ঋণ রফতযণ 
ঢাকা ফজরায ফতজগাঁও থানায় ভহিরা 

সহভহিয সদস্যদদয ভাদে ক্ষুদ্র ঋণ 

হফিযণ কদযন উদেরা ল্লী উন্নয়ন 

কভ মকিমা েনাফ মভাোঃ আব্দুর িান্নান 

হভয়া। এসভয় এআযহিও পাযোনা 

ভাহযয়া সাহফ মক সিদমাহিিা কদযন। 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ (রফআযরর্রফ) এয ভারক অনরাইন রনউজদরটায  

২১ফ ফপব্রুয়ারয ভান ীদ রদফ ও আন্তজষারতক ভার্তবালা রদফ উদমান 

রফআযরর্রফ’য ৪থ ষ ফেণীয কভ ষচাযীদদয ৬০ ঘন্টায প্ররযণ ফকাদ ষয উদবাধন 

কদযন রফআযরর্রফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।  

রফআযরর্রফ’য ৩য় ফেণীয কভ ষচাযীদদয ৬০ ঘন্টায প্ররযণ ফকাদ ষয উদবাধন কদযন 

রফআযরর্রফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।  

২১ ফ ফপব্রুয়ারয ভান ীদ রদফ ও আন্তজষারতক ভার্তবালা রদফ উদমান উরদযে 

রফআযরর্রফ’য য দত ীদ রভনাদয রযচারক (প্রান) জনাফ ফভাোঃ াানুর 

ইরাভ এনরর্র এয ফনর্তদত্ব ফুর রদদয় েদ্ধা রনদফদন 

২১ ফ ফপব্রুয়ারয ভান ীদ রদফ ও আন্তজষারতক ভার্তবালা রদফ উদমান উরদয 

রফআযরর্রফ’য য দত ীদ রভনাদয রযচারক (প্রান) জনাফ ফভাোঃ াানুর ইরাভ 

এনরর্র এয ফনর্তদত্ব ফুর রদদয় েদ্ধা রনদফদন এয রদযে য োরীদত অংগ্রণ 



 

 

 

রফআযরর্রফ’য উরযচারক/ভম ষাদয়য কভ ষকতষাদদয ৩ (রতন) রদন ব্যাী 

দযতা উন্নয়ন প্ররযণ ম্পন্ন 

ধাভযাই উদজরা ফকন্দ্রীয় ভফায় রভরতয 

৩৯তভ ফারল ষক াধাযণ বা অনুরিত 

    হফআযহিহফ যংপুয মেরায় আন্তোঃউদেরা 

ব্যািহভন্টন প্রহিদমাহিিা অনুহিি 

যংপুয মেরায় ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন মফাি ম এয কভ মকিমা ও কভ মচাযী সহভহি আদয়াহেি 

প্রীহি ব্যািহভন্টন প্রহিদমাহিিা িি ১২-১৮ মপব্রুয়াহয/২০১৯ অনুহিি িয়। যংপুয মেরায 

উদেরাগুদরায কভ মকিমা ও কভ মচাযীদদয ভদে আন্তোঃ উদেরা ব্যািহভন্ট প্রহিদমাহিিা 

অনুহিি িয়। যংপুয উহযচারক এয কাম মারয় প্রাঙ্গদন আদয়াহেি পুযস্কায হফিযণী 

অনুিাদন প্রধান অহিহি হিদসদফ উহিি হিদরন িাইফান্ধা সভহিি দাহযদ্রযদূযীকযণ 

প্রকদেয প্রকে হযচারক েনাফ মভাোঃ আব্দুস সবুয।  
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রফআযরর্রফ কর্তষক ফাস্তফারয়ত রব-স্তয ভফায় রভরতয ২য় স্তয উদজরা ফকন্দ্রীয় 

ভফায় রভরত। ঢাকা ফজরায ধাভযাই উদজরা ফকন্দ্রীয় ভফায় রভরতয কর 

ফয়ায ফাল্ডায প্রাথরভক ভফায় রভরতয দস্যদদয উরস্থরতদত ৩০তভ াধাযণ 

বা গত ২৭/০২/২০১৯ রি. তারযদখ ই্উররএ’য র রুদভ অনুরিত য়।  ফারল ষক 

াধাযণ বায় বারতত্ব কদয ইউররএ’য ফচয়াযম্যান জনাফ আভদ ফাদন। 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্ররযণ ইনরিটিউট, রদরট এ রফআযরর্রফ’য উরযচারক/ভম ষাদয়য কভ ষকতষাদদয ৩ (রতন) রদন ব্যাী দযতা উন্নয়ন প্ররযণ গত ০২-০৪ 

ফপব্রুয়ারয/২০১৯ তারযদখ অনুরিত য়। উক্ত অনুিাদন প্রধান অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয রচফ জনাফ ফভাোঃ কাভার উরিন 

তালুকদায। বারত রদদফ উরস্থত রছদরন রফআযরর্রফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায। উক্ত দযতা উন্নয়ন প্ররযণ ০৪ ফপব্রুয়ারয/২০১৯ 

ম্পন্ন য়। উক্ত ভানী ও নদ রফতযণ অনুিাদন প্রধান অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন রফআযরর্রফ’য রযচারক (প্রান) জনাফ ফভাোঃ াানুর ইরাভ, এনরর্র। 

cjøx cwiµgvcjøx cwiµgvcjøx cwiµgv 
ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ (রফআযরর্রফ) এয ভারক অনরাইন রনউজদরটায  



 

 

 

রফআযরর্টিআই রদরট-এ  উরযচারকদদয ৩ রদদনয 

দযতা উন্নয়ন প্ররযদণয ভান এফং নদ রফতযণ 

   

 

হসদরট মেরায় হফহবন্ন সহভহি/দদরয 

সদস্যদদয দক্ষিা উন্নয়ন প্রহক্ষণ অনুহিি 

রদরট ফজরায দয উদজরায় ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ এয যাজস্ব ফাদজদটয 

আওতায় ২০১৮-২০১৯ অথ ষ ফছদয ফযািকৃত অথ ষ দত প্রাথরভক ভফায় রভরত ও ল্লী 

উন্নয়ন দদরয দস্যদদয একরদদনয দযতা উন্নয়ন প্ররযণ গত ২৫/০২/২০১৯ রি. 

তারযদখ অনুরিত য়। উক্ত প্ররযদণ প্রধান অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন ফজরায 

উরযচারক জনাফ ফভাোঃ ফগারাভ ছারুয়ায ফভাস্তপা এফং ফকা ষ রযচারনা কদযন 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ ষকতষা জনাফ ফভাোঃ যাদদুর ইরাভ। 
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রফআযরর্রফ’য দয কাম ষারয় ও রফআযরর্টিআই এয 

প্ররযণাথীদদয াদথ রবরর্ও কনপাদযন্স অনুরিত 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফাদর্ ষয উরযচারকদদয ৩ রদন ব্যাী দযতা উন্নয়ন 

প্ররযণ গত ০২/০২/২০১৯ তারযদখ  ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্ররযণ 

ইনরিটিউট (রফআযরর্টিআই), খারদভনগয, রদরট-এ অনুরিত য়। উক্ত 

দযতা উন্নয়ন প্ররযদণয অং রদদফ গত ০৪/০২/২০১৯ রি. তারযদখ 

প্ররযণাথীদদয াদথ রফরবন্ন রফলদয় রবরর্ও কনপাদযরন্সং এয ভাধ্যদভ দয 

দপ্তয দত ভতরফরনভয় কদযন রফআযরর্রফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ 

ভউদুদউয যীদ পদায। এ ভয় রযচারক (প্রান) ও  রযচারক 

(প্ররযণ) ভদদাদয় রফআযরর্টিআই, রদরট এ উরস্থত রছদরন।  

 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্ররযণ ইনরিটিউট, রদরট-এ রফআযরর্রফ’য 

উরযচারকদদয ৩ রদদনয দযতা উন্নয়ন প্ররযদণয ভানী ও নদ রফতযণ 

অনুিান ০৪/০২/২০১৯ রি. তারযখ রফকার ৩.০০ঘটিকা অনুরিত য়। উক্ত 

ভানী ও নদ রফতযণ অনুিাদন প্রধান অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন 

রফআযরর্রফ’য রযচারক (প্রান) জনাফ ফভাোঃ াানুর ইরাভ, এনরর্র। 

cjøx cwiµgvcjøx cwiµgvcjøx cwiµgv 

ভয়ভনরং ফজরায় ফুরফাড়ীয়া উদজরা ফকন্দ্রীয় 

ভফায় রভরতয ৩০ তভ ফারল ষক াধাযণ বা 

অনুরিত 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ কর্তষক ফাস্তফারয়ত রব-স্তয ভফায় রভরতয ২য় স্তয 

উদজরা ফকন্দ্রীয় ভফায় রভরত। ভয়ভনরং ফজরায ফুরফাড়ীয়া উদজরা 

ফকন্দ্রীয় ভফায় রভরতয কর ফয়ায ফাল্ডায প্রাথরভক ভফায় রভরতয 

দস্যদদয উরস্থরতদত ৩০তভ াধাযণ বা গত ২৮/০২/২০১৯ রি. তারযদখ 

ই্উররএ’য র রুদভ অনুরিত য়। উক্ত ফারল ষক াধাযণ বায় প্রধান অরতরথ 

রদদফ উরস্থত রছদরন রফআযরর্রফ  ভয়ভনরং ফজরায উরযচারক জনাফ 

ফভাোঃ জারদুর ইরাভ। এছাড়া ইউররএ’য ফচয়াযম্যান উদজরা ল্লী উন্নয়ন 

কভ ষকতষা উরস্থত রছদরন।  

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ (রফআযরর্রফ) এয ভারক অনরাইন রনউজদরটায  



 

 

 

 

রফআযরর্টিআইরফআযরর্টিআইরফআযরর্টিআই, , , রদরটরদরটরদরট---এ এ এ ৩৩৩রদন ব্যাী রদন ব্যাী রদন ব্যাী 

উরযচারকদদয দযতা উন্নয়ন প্ররযদণয উরযচারকদদয দযতা উন্নয়ন প্ররযদণয উরযচারকদদয দযতা উন্নয়ন প্ররযদণয 

৩৩৩য় রদদন াংস্কৃরতক ন্ধোয আদয়াজনয় রদদন াংস্কৃরতক ন্ধোয আদয়াজনয় রদদন াংস্কৃরতক ন্ধোয আদয়াজন   
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ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ কর্তষক ফাস্তফারয়ত রব-স্তয ভফায় রভরতয ২য় 

স্তয উদজরা ফকন্দ্রীয় ভফায় রভরত। রদরট দয উদজরা ফকন্দ্রীয় 

ভফায় রভরতয কর ফয়ায ফাল্ডায প্রাথরভক ভফায় রভরতয দস্যদদয 

উরস্থরতদত ৪১তভ াধাযণ বা গত ২৮/০২/২০১৯ রি. তারযদখ 

ই্উররএ’য র রুদভ অনুরিত য়। উক্ত ফারল ষক াধাযণ বায় প্রধান 

অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন রফআযরর্রফ  রদরট ফজরায উরযচারক 

জনাফ ফভাোঃ ফগারাভ ছারুয়ায ফভাস্তপা । এছাড়া ইউররএ’য ফচয়াযম্যান 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ ষকতষা উরস্থত রছদরন।  

 

 রদরট দয উদজরা ফকন্দ্রীয় ভফায় রদরট দয উদজরা ফকন্দ্রীয় ভফায় রদরট দয উদজরা ফকন্দ্রীয় ভফায় 

রভরতয রভরতয রভরতয ৪১ ৪১ ৪১ তভ ফারল ষক াধাযণ বা তভ ফারল ষক াধাযণ বা তভ ফারল ষক াধাযণ বা 

অনুরিতঅনুরিতঅনুরিত 

ভয়ভনরং ফজরায নান্দাইর উদজরায় 

রআযরর্র-৩ প্রকদেয আওতায়  ফক্স 

কারবাট ষ রনভ ষাণ 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফাদর্ ষয উরযচারকদদয ৩ রদন ব্যাী দযতা উন্নয়ন 

প্ররযণ গত ০২/০২/২০১৯ তারযদখ  ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্ররযণ ইনরিটিউট 

(রফআযরর্টিআই), খারদভনগয, রদরট-এ অনুরিত য়। উক্ত দযতা উন্নয়ন 

প্ররযদণয অং রদদফ গত ০৪/০২/২০১৯ রি. তারযদখ ন্ধো ৭.০০ঘটিকা কর 

ম ষাদয়য কভ ষকতষা ও কভ ষচাযীদদয অংগ্রদণ এক ভদনাজ্ঞ াংস্কৃরতক ন্ধোয 

আদয়াজন কযা য়। উক্ত াংস্কৃরতক ন্ধোয় একক গান রযদফন কদযন ঝারকাঠি 

ফজরায উরযচারক সুপ্রীয়া ফয, ভাদাযীপুয ফজরায উরযচারক, দীদন চন্দ্র ভন্ডর 

এফং ফযগুনা ফজরায উরযচারক জনাফ ফভাোঃ ারপজুয যভান ভূইয়া প্রমুখ। 

গাজীপুয ফজরায কাররয়াককয উদজরায় 

রআযরর্র-৩ প্রকদেয আওতায় খাদরয উয 

কাদেয ব্রীজ রনভ ষাণ 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ এয আওতায় ভয়ভনরং ফজরায নান্দাইর 

 উদজরায় ফাস্তফারয়ত রআযরর্র-৩ প্রকদেয আওতায় ফযপুয 

ইউরনয়দনয যাজফাড়ীয়া গ্রাদভয কাঁচা যাস্তায় ারন যফযা এফং ভানুদলয 

মাতায়াদতয সুরফধা এফং গ্রাদভয ভানুদলয চারদায ফপ্ররযদত একটি ফক্স 

কারবাট ষ রনভ ষাণ কযা দয়দছ। পদর গ্রাদভয জনগদণয ফমাগাদমাদগয ফযদে 

সুরফধা াদচ্ছ। এবাদফই রফআযরর্রফ ল্লীয জনগণ ও  ল্লী জনদদয 

উন্নয়দন কাজ কযদছ।  

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ এয আওতায় গাজীপুয ফজরায কাররয়াককয উদজরায় 

 ফাস্তফারয়ত রআযরর্র-৩ প্রকদেয আওতায় ফাজ রজরতরী গ্রাদভ কংরক্রদটয ররায 

স্থাদনয ভাধ্যদভ  কাদেয ব্রীজ রনভ ষাণ কযা দচ্ছ। পদর গ্রাদভয জনগণ ফল ষায ফভৌসুদভ খার 

াড় দয় খুফ দজই এক গ্রাভ ফথদক অন্য গ্রাদভ মাতায়াত কযদত াযদফ। এবাদফই 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ ল্লীয জনগণ ও  জনদদয উন্নয়দন কাজ কযদছ। উক্ত ব্রীজ 

এয কাজ রযদ ষন কদযন উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ ষকতষা জনাফ ফভাোঃ আব্দু াত্তায। 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ (রফআযরর্রফ) এয ভারক অনরাইন রনউজদরটায  



 

 

 

 
গাইফান্ধা ভরিত দারযদ্রেদূযীকযণ প্রকদেয 

আওতায় আইরজএ রবরত্তক প্ররযদণয উদবাধন 

ভারযচারক, ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ, ল্লীবফন, ৫ কাওযানফাজায, ঢাকা-১২১৫ কর্তষক প্রকারত ও প্রচারযত 

ফপান: ০২-৮১৮০০১৮, পোক্স: ০২-৮১৮০০০৩, ই-ফভইর: ddprc@brdb.gov.bd, ওদয়ফাট: www.brdb.gov.bd 

 

  †k‡li cvZv 

 

cjøx cwiµgvcjøx cwiµgvcjøx cwiµgv    
ফপব্রুয়ারয ২০১৯ ফল ষ ২ ংখ্যা ৫ 

 

evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©   
cjøx Dbœq‡bi m~h© mviw_cjøx Dbœq‡bi m~h© mviw_  

 

এক ভয় অবাফ অনটন মাদদয রনতে রদদনয রে রছর তাযা এখন সুরদদনয স্বপ্ন 

ফদখদছ। স্বে সুদদ যকারয ঋণ রনদয় স্বাফররি দচ্ছ ভূরভীনযা। ফগুড়ায ধুনট 

উদজরায় রফআযরর্রফ’য আওতায় গৃীন রযফাযদদয পুনফান কদয তাদদযদক 

স্বাফরিী কযদত রতনটি গুচ্ছ গ্রাদভ ররবআযর প্রকদেয ভাধ্যদভ ৮.৫% সুদদ ঋণ 

ফদওয়া দচ্ছ। প্রথভ দপায় ১৫ াজায টাকা ঋণ ফদওয়া য়। যফতীদত ১০০জন 

ভূরভীনদদয ২৫/৩০ াজায টাকা কদয ঋণ ফদওয়া দফ। ধুনট গুচ্ছ গ্রাভ 

ররবআযর প্রকদেয বারত ও ধুনট উদজরা রনফ ষাী কভ ষকতষা যারজয়া 

সুরতানা ফদরন, পুনফ ষারত সুরফধাদবারগদদযদক আত্ম-কভ ষংস্থাদনয ভাধ্যদভ 

স্বাফরিী কযদত প্ররযন  ঋণ প্রদান কযা দচ্ছ। এদত স্বে সুদদ ঋণ রনদয় 

স্বাফরিী দচ্ছ অদনক ভূরভীন রযফায। (সূে: bd protidin.com) 

ভারযচারকভারযচারকভারযচারক, , , রফআযরর্রফ কর্তষক রফআযরর্রফ কর্তষক রফআযরর্রফ কর্তষক 

রফআযরর্টিআইরফআযরর্টিআইরফআযরর্টিআই, , , রদরট কোম্পাদ রদরট কোম্পাদ রদরট কোম্পাদ 

গাদছয চাযা ফযানগাদছয চাযা ফযানগাদছয চাযা ফযান   

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্ররযণ ইনরিটিউট, রদরট এ রফআযরর্রফ’য 

উরযচারক/ভম ষাদয়য কভ ষকতষাদদয ৩ (রতন) রদন ব্যাী দযতা উন্নয়ন প্ররযণ 

গত ০২-০৪ ফপব্রুয়ারয/২০১৯ তারযদখ অনুরিত য়। গত ০২ ফপব্রুয়ারয 

রফআযরর্টিআই কোম্পাদ গাদছয চাযা ফযান কদযন রফআযরর্রফ’য 

ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।  

ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফার্ ষ (রফআযরর্রফ) এয ভারক অনরাইন রনউজদরটায  

গাইফান্ধা ভরিত দারযদ্রেদূযীকযণ প্রকদেয ১২ 

রদনব্যাী আইরজএরবরত্তক প্ররযণ শুরু 

MvBevÜv †Rjvi †MvweÜMÄ Dc‡Rjvq 25/02/2019 wLª. ZvwiL †ejv 10.00 

NwUKvq weAviwWwe KZ©„K ev Í̄evqbvaxb MvBevÜv mgwš̂Z cjøx `vwi ª̀¨ `~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‡Øvab K‡ib ’̄vbxq msm` 

m`m¨ AvjnvR g‡bvqvi †nv‡mb †PŠayix, Ggwc|  

ফগুড়ায ধুনট উদজরায় স্বে সুদদ 

রফআযরর্রফ’য ঋণ রনদয় স্বাফরিী 

17/02/2019 wLª. ZvwiL †ejv 11.00 NwUKvq weAviwWwe KZ©„K ev Í̄evqbvaxb 

MvBevÜv mgwš^Z cjøx `vwi ª̀¨ ~̀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‡Øvab Kiv nq| D³ D‡Øvaxb Abyôv‡b cÖavb AwZw_ 

wn‡m‡e  Dcw ’̄Z wQ‡jb, cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi AwZwi³ mwPe 

(cwiKíbv I Dbœqb) Rbve Aveyj nvmbvZ †gvnv¤§` wRqvDj nK| D³ 

Abyôv‡b cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK Rbve †gvt Avãym meyi Ges cjøx Dbœqb I 

mgevq wefv‡Mi wmwbqi mnKvix mwPe Rbve †gvt Avãyj Kv‡`imn Ab¨vb¨ 

Kg©KZ©v I Kg©PvixMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| 


