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জনাফ শভাোঃ রগয়া উরিন আণভদ (অরতরযক্ত রচফ)
রচফ)
এয ভারযচারক,
ভারযচারক, রফআযরডরফ রণণফ শমাগদান

জারতয রতায
৪৪তভ াাদাত ৩
ফারল ধকী ও জাতীয় শাক রদফ উদমান
রফআযরডরফ’য কভধকতধা ও কভধচাযীগণণয ৪
ভণে শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান
রফআযরডরফ’য ৩টি অথ ধ ফছণযয ফারল ধক ৫
প্ররতণফদন এয শভাড়ক উণন্াচন
রআযরডর-৩ প্রকণেয আওতায় গ্রাভীণ ৭
অফকাঠাণভা রনভধাণণ াপল্য
নফণমাগদানকৃত ভাননীয় ভারযচারক- ৮
শক ফুণরর শুণবচ্ছা প্রদান

ভারযচারণকয ফাতধা
রফআযরডরফ’য
ভারক
অনরাইন
রনউজণরটায রফআযরডরফ ‘ল্লী রযক্রভা’
এয আগস্ট ২০১৯ ংখ্যা প্রকারত ’র।
এ দারয়ত্বপূণ ধ কাজটি াপণল্যয ণে
রনয়রভতবাণফ ম্পাদণনয জন্য ংরিষ্ট
করণক ধন্যফাদ জানাই। আগস্ট রছর
শাণকয ভা। রফআযরডরফ’য ণে
আভযা জারতয রতায স্মযণণ জাতীয়
শাক রদফ ারন কণযরছ। জারতয
রতায ক্ষুধা-দারযদ্র্য-অরো এফং
ফঞ্চনামুক্ত
‘শানায
ফাংরাণদ’
রফরনভধাণনয রাররত স্বপ্ন ফাস্তফায়ণন
রফআযরডরফ’য কভী ও সুপরণবাগীযা
একাত্ম ণয় কাজ কযণছ।

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাণদ যকাণযয অরতরযক্ত রচফ জনাফ শণভাোঃ রগয়া উরিন আণভদ গত ২৭/০৮/২০১৯ রি. তারযণে
রফআযরডরফ’য ভারযচারক রণণফ শমাগদান কণযন। রতরন ১৯৮৫ ব্যাণচয একজন ররনয়য কভধকতধা। রতরন রফআযরডরফ’য
ভারযচারক ণদ শমাগদাণনয পূণফ ধ প্রাথরভক ও গণরো ভন্ত্রণারণয়য অরতরযক্ত রচফ রণণফ দারয়ত্ব ারন কণযন। রতরন
চাকুযী জীফণন কাযী রচফ, উরচফ, শজরা প্রাক, যুগ্মরচফ, অরতরযক্ত রচফ ম ধাণয় ভাঠ প্রান ও রচফারণয়য রফরবন্ন
গুরুত্বপূণ ধ ণদ দারয়ত্ব ারন কণযন।
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জাতীয় শুদ্ধাচায শকৌর এয অং রণণফ রফআযরডরফ অংীজনণদয রনণয় ভতরফরনভয় বা অনুরিত

জাতীয় শুদ্ধাচায শকৌর কভধরযকেনায অং রণণফ গত ২১/০৮/২০১৯ রি. তারযণে রফআযরডরফণত অংীজনণদয রনণয় ভতরফরনভয় বা অনুরিত য়। উক্ত বায়
প্রধান অরতরথ রণণফ উরিত রছণরন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায। বায় রফআযরডরফ’য দয কাম ধারণয়য কভধচাযী প্ররতরনরধ,
কাযী রযচারক, উরযচারক, যুগ্মরযচারক ও রযচারকগণ উরিত রছণরন। বায় বারতত্ব কণয রফআযরডরফ’য রযচারক (প্রান) জনাফ শভাোঃ াানুর
ইরাভ, এনরডর।

রফআযরডরফ
রফআযরডরফ’’য ভারযচারক (রচফ
রচফ)) জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয
যীদ পদায এয রফদায় ংফধ ধনা অনুরিত
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাণদ যকাণযয
রচফ ও ফাংরাণদ ল্লী উন্নয়ন
শফাড ধ
(রফআযরডরফ)
এয
ভারযচারক জনাফ মুম্মদ
ভউদুদউয যীদ পদায ভণাদয়
গত ২৩/০৮/২০১৯ রি. তারযণে
রআযএর এ গভন কণযন। তাঁয
রআযএরজরনত
কাযণণ
রফআযরডরফ’য ফ ধস্তণযয কভধকতধা/
কভধচাযীগণণয ে ণত রফদায়
ংফধ ধনা প্রদান কযা য়। এ
উরণে গত ২২/০৮/২০১৯ রি.
তারযণে রফআযরডরফ’য রযচারক
(প্রান) এয বারতণত্ব এক
অনাড়ম্বয অনুিাণনয ভােণভ রফদায়
ংফধ ধনায আণয়াজন কযা য়।
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ফেফন্ধুয ৪৪তভ াাদাত ফারল ধকী ও জাতীয় শাক রদফ উদমান

ফেফন্ধুয ৪৪তভ াাদাত ফারল ধকী ও জাতীয় শাক রদফ উদমান উরণে রফআযরডরফ’য
ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদাণযয শনতৃণত্ব রফআযরডরফ’য ফ ধস্তণযয কভধকতধা ও
কভধচাযীগণণয যযারীণত অংগ্রণ।

ফেফন্ধুয ৪৪তভ াাদাত ফারল ধকী ও জাতীয় শাক রদফ উদমান উরণে রফআযরডরফ’য
ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদাণযয শনতৃণত্ব রফআযরডরফ’য ফ ধস্তণযয কভধকতধা ও কভধচাযীগণ
ফেফন্ধু স্মৃরত মাদুঘণয পুষ্পস্তফক অধণণয জন্য প্রস্তুরত গ্রণ।

ফেফন্ধুয ৪৪তভ াাদাত ফারল ধকী ও জাতীয় শাক রদফ উদমান উরণে রফআযরডরফ’য
ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদাণযয শনতৃণত্ব রফআযরডরফ’য ফ ধস্তণযয কভধকতধা ও
কভধচাযীগণ ফেফন্ধু স্মৃরত মাদুঘণয পুষ্পস্তফক অধণ।

ফেফন্ধুয ৪৪তভ াাদাত ফারল ধকী ও জাতীয় শাক রদফ উদমান উরণে রফআযরডরফ’য
ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদাণযয শনতৃণত্ব রফআযরডরফ’য ফ ধস্তণযয কভধকতধা ও কভধচাযীগণ
রফআযরডরফ’য দয দপ্তণয িারত ফেফন্ধুয প্ররতকৃরতণত পুষ্পস্তফক অধণণয জন্য মাত্রা শুরু।

ফেফন্ধুয ৪৪তভ াাদাত ফারল ধকী ও জাতীয় শাক রদফ উদমান উরণে রফআযরডরফ’য ভারযচারক
জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদাণযয শনতৃণত্ব রফআযরডরফ’য ফ ধস্তণযয কভধকতধা ও কভধচাযীগণ
রফআযরডরফ’য দয দপ্তণয িারত ফেফন্ধুয প্ররতকৃরতণত পুষ্পস্তফক অধণণয জন্য প্রস্তুরত গ্রণ।

ফেফন্ধুয ৪৪তভ াাদাত ফারল ধকী ও জাতীয় শাক রদফ উদমান উরণে রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ
মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদাণযয শনতৃণত্ব রফআযরডরফ’য ফ ধস্তণযয কভধকতধা ও কভধচাযীগণ রফআযরডরফ’য দয
দপ্তণয িারত ফেফন্ধুয প্ররতকৃরতণত পুষ্পস্তফক অধণ।
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রফআযরডরফ’য কভধমূল্যায়ণ ও ম্মাননা প্রদান অনুিান ম্পন্ন

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাণদ যকাণযয রচফ ও ফাংরাণদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ধ এয ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায ভণাদণয় গত ২ ফছণযয কভধকারীন ভণয় গৃীত
রফরবন্ন উন্নয়ন কভধকাণেয কভধমূল্যায়ন বা অনুরিত য়। উক্ত বায় দয কাম ধাণরণয়য ৫টি রফবাণগয কভধকতধা/কভধচাযীণদয উরিরতণত রফরবন্ন রফবাণগয কাম ধক্রভ তুণর ধযা য়।
ভারযচারক ভণাদয় ংরিষ্ট কর রফবাণগণক তাঁণক ারফ ধক ণমারগতা প্রদাণনয জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যফাদ জ্ঞান কণযন।

রফআযরডরফ কতৃক
ধ দয দপ্তয, শজরা ও উণজরা ম ধাণয়য কভধকতধা/কভধচাযীণদয শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান

দয দপ্তণয শেি রফবাগীয় প্রধান রণণফ রযচারক (প্রান) ভণাদয়ণক নগদ শচক ও
ধ
াটিরপণকট
প্রদান কযণছন রফআযরডরফ’য ভারযচারক মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায।

শেি ইউআযরডও রণণফ মণায দয উণজরায ইউআযরডও জনাফ াানাযা শফগভণক শক নগদ শচক
ধ
ও াটিরপণকট
প্রদান কযণছন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায।

শেি উরযচারক রণণফ যাজাী শজরায উরযচারক এ শক এভ জারকরুর ইরাভণক নগদ
ধ
শচক ও াটিরপণকট
প্রদান কযণছন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ ভউদুদউয যীদ পদায।

শেি কভধচাযী রণণফ দয কাম ধারণয়য অরপ ায়ক জনাফ শভাোঃঅরদুয যভানণক শক নগদ শচক
ধ
ও াটিরপণকট
প্রদান কযণছন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায।
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গাইফান্ধা শজরায় BRDB-HELVETAS KZ©„K ফাংরাণদ ল্লী উন্নয়ন শফাণড ধয আওতায় দয কাম ধারণয়
ইউরনয়ন রযলণদয শচয়াযম্যানগণণয ফাণজট াইণকর কুরষ্টয়া শজরাদপ্তণযয াণথ রবরডও কনপাণযন্প অনুরিত
ম্যাণনজণভন্ট রফলয়ক প্ররেণ অনুরিত

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 বাজেট সাইজেল ম্যাজেেজম্ন্ট
করভটি রফলয়ক প্ররেণণয আণয়াজন কযা য়। 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|

রফআযরডরফ’য কুরষ্টয়া, শভণযপুয ও চুয়াডাো শজরা দপ্তণযয অধীণন
কভধকতধা/কভধচাযী, ইউররএ’য কভধচাযীগণণয উরিরতণত গত ২৫/০৮/২০১৯ রি.
তারযণে রবরডও কনপাণযন্প এয ভােণভ ২ রদন ব্যাী দেতা উন্নয়ন প্ররেণ
অনুরিত য়। উক্ত রবরডও কনপাণযন্প এয ভােণভ প্ররেণণয উণবাধন কণয
রফআযরডরফ’য রযচারক (ণযজরভন) ও যকাণযয যুগ্মরচফ জনাফ শভাোঃ ভামুদুর
শাাইন োন। কুরষ্টয়া শজরাদপ্তণযয ণে প্ররতরনরধত্ব কণযন শজরায উরযচারক
জনাফ আবু আপজায শভাাম্মদ াণর।

রফআযরডরফ’য ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮২০১৯ অথ ধ ফছণযয ফারল ধক প্ররতণফদণনয শভাড়ক
উণন্াচন

রফআযরডরফ
রফআযরডরফ’’য ভারযচারক (রচফ
রচফ)) জনাফ
মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায এয রফদায়
ংফধ ধনা অনুিাণন ম্মাননা শক্রস্ট প্রদান

গত ২২/০৮/২০১৯ রি. তারযণে রফআযরডরফ’য দয কাম ধারণয় ২০১৬-২০১৭, ২০১৭২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অথ ধ ফছণযয ফারল ধক প্ররতণফদণনয শভাড়ক উণন্াচন কযা য়। উক্ত
অনুিাণন প্রদান অরতরথ রণণফ ৩টি অথ ধ ফছণযয ফারল ধক প্ররতণফদণনয শভাড়ক উণন্াচন
কণযন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায। বায়
বারতত্ব কণযন রফআযরডরফ’য রযচারক (প্রান) শভাোঃ াানুর ইরাভ, এনরডর

ফাংরাণদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ধ (রফআযরডরফ) এয ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয
যীদ পদায ভণাদয় গত ২৩/০৮/২০১৯ রি. তারযণে রআযএর এ গভন কযায়
রফআযরডরফ’য ফ ধস্তণযয কভধকতধা/ কভধচাযীগণণয ে ণত ২২/০৮/২০১৯ তারযণে রফদায়
ংফধ ধনা অনুিাণন শক্রস্ট প্রদান কণযন রফআযরডরফ’য রযচারক (প্রান) জনাফ শভাোঃ
াানুর ইরাভ, এনরডর ।
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াফনা শজরায় শজরা ও উণজরা ম ধাণয়য
কভধকতধা ও কভধচাযীণদয ৬০ ঘন্টায প্ররেণ
অনুরিত

াফনা শজরায় শজরা ও উণজরা ম ধাণয়য কভধকতধা ও কভধচাযীণদয ভণে
৬০ ঘন্টায প্ররেণ প্ররতভাণ অনুরিত ণচ্ছ। এই ৬০ ঘন্টায প্ররেণ
দেতায াণথ রযচারনা কযণছন, শজরায উরযচারক জনাফ শভাোঃ
জররুর ক োন। প্ররতভাণ ৬০ ঘন্টায প্ররেণ শণয় কভধকতধা ও
কভধচাযীগণ দেতা অজধন কযণছন।

নফণমাগদানকৃত ভারযচারক এয
প্রকে রযচারকগণণয াণথ ভতরফরনভয়
বা অনুরিত

ফাংরাণদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ধ এয দয কাম ধারণয় প্রকে রযচারকগণণয াণথ
গত ২৮/০৮/২০১৯ রি. তারযণে রফআযরডরফ’য নফণমাগদানকৃত ভারযচারক
জনাফ শভাোঃ রগয়া উরিন আণভদ ভতরফরনভয় কণযন।

োগড়াছরড় শজরায ভারছরড় উণজরায়
রভরতণত াপ্তারক উঠান বফঠক রনয়রভত
অনুরিত ণচ্ছ

োগড়াছরড় শজরায ভারছরড় উণজরায় কর ভফায় রভরত ও ল্লী উন্নয়ন দণরয
াপ্তারক উঠান বফঠক রনয়রভত কযায উণযাগ রনণয়ণছ উণজরা ল্লী উন্নয়ন কভধকতধা
জনাফ শভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক। রতরন উণজরায প্ররতটি রভরত/দণরয দেণদয রনয়রভত
উরিরতণত উঠান বফঠক আণয়াজন কযণছন। পণর রভরতণত প্রাণ চাঞ্চল্য রপণয এণণছ
এফং রভরতয দেগণ রনয়রভত াপ্তারক উঠান বফঠণক অংগ্রণ শয়ায ও ঞ্চয়
রনয়রভত জভা রদণচ্ছন। এছাড়া ঋণণয াপ্তারক রকরস্ত আদাণয়য শেণত্রও অণনক সুরফধা
ণচ্ছ। এজন্য ঋণ শেরাীয রযভান হ্রা াণচ্ছ।

খাগড়াছড়ড় মহালছড়ড় উপজেলায় সদাড়িক
দজলর সদস্যজদর মাজে ঋণ ড়িতরণ

োগড়াছরড়য ভারছরড় উণজরা দারফক দণরয দণেয ভণে ঋণ রফতযণ
কণযন উণজরা ল্লী উন্নয়ন অরপায জনাফ শভা:আব্দুয যাজ্জাক।
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শতজগাঁও উন্নয়ন াণকধণরয আওতায়
কাভাযগপ ভররা ভফায় রভরতয
দেণদয ভাণঝ ১২,০৫০০০/- টাকায
ঋণ রফতযণ

ঢাকা শজরায আওতাধীন শতজগাঁও উন্নয়ন াণকধণরয শতজগাঁও থানা শকন্দ্রীয়
ভফায় রভরতয অধীণন কাভাযগপ ভররা ভফায় রভরতয ৩৫ জন দোয
ভাণঝ ১২,০৫,০০০/- টাকা ঋণ রফতযণ কণযন উণজরা ল্লী উন্নয়ন অরপায
জনাফ শভা: আব্দুর ান্নান রভঞা । এ ভয় উণজরায কাযী ল্লী উন্নয়ন
কভধকতধাগণ উরিত রছণরন।

রকণাযগঞ্জ শজরায দয উণজরায় রআযরডর
-৩ প্রকণেয আওতায় টু রররোয টিউফওণয়র
িান

ফাংরাণদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ধ এয আওতায় রকণাযগঞ্জ দয উণজরায় ফাস্তফারয়ত
রআযরডর-৩ প্রকণেয আওতায় গ্রাণভয শরাকণদয সুণয় ারনয চারদা পূযণণয জন্য টু
রররোয টিউফওণয়র িান কযা ণয়ণছ। পণর খুফ ণজ গ্রাণভয শরাকজন তাণদয
চারদা শভাতাণফক রফশুদ্ধ ারনয ান অন্যান্য কাণজ ব্যফায কযণত াযণছ। এবাণফই
রফআযরডরফ ল্লীয জনগণ ও জনণদয উন্নয়ণন কাজ কযণছ।

ভয়ভনরং শজরায নান্দাইর উণজরায়
রআযরডর-৩ প্রকণেয আওতায় ফক্স কারবাট ধ
রনভধাণ

ইণযণা প্রকণেয শদফাটায শজরভন
নাাণযয পরতায কারনী

Rbve ‡Rmwgb bvnvi, weAviwWweÕi AvIZvaxb `wi`ª gwnjv‡`i Rb¨
mgwš^Z cjøx Kg©ms¯’vb mnvqZv Kg©m~wP (B‡im‡cv), †`envUv, mvZÿxiv Gi
DËi cviæwjqv c~e© cvov gwnjv mwgwZ‡Z MZ 15/03/2013 wLªt Zvwi‡L m`m¨
wnmv‡e fwZ© nb Ges cÖK‡íi nuvm-gyiwM cvjb, †bZ…Z¡ weKvk I bvixi Dbœqb
welqK cÖwkÿY MÖnb K‡ib| cÖ_‡g wZwb cÖKí nB‡Z MZ 15/08/2013 wLªt
Zvwi‡L 15,000/- UvKv nuvm-gyiwM cvjb Lv‡Z ÿz`ªFY MÖnb K‡i wbR evwo‡Z

ফাংরাণদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ধ এয আওতায় ভয়ভনরং শজরায নান্দাইর উণজরায়
ফাস্তফারয়ত রআযরডর-৩ প্রকণেয আওতায় দত্রারয়া গ্রাণভয ভানুণলয শমাগাণমাগ ও
এরাকায জণভ থাকা ারনয প্রফাণয সুরফধায চারদায শপ্ররেণত একটি ফক্স কারবাট ধ
রনভধাণ কযা ণয়ণছ। পণর গ্রাণভয জনগণণয ফভয় শমাগাণমাগ সুরফধা াণচ্ছ।
এবাণফই রফআযরডরফ ল্লী জনণদয উন্নয়ণন কাজ কযণছ।

GKwU †QvU gyiwMi Lvgvi M‡o †Zv‡jb| chv©qµ‡g wZwb 5 `dvq B‡im‡cv
cÖKí/Kg©m~wP n‡Z †gvU 3,10,000/- UvKv FY MÖnY K‡ib| Zvnvi mÂq Rgvi
cwigvb 18,703/- UvKv| wZwb evwoi Qv‡` Av‡iv GKwU eo Lvgvi •Zix
K‡i‡Qb| hvnv‡Z 500 Uv wWg cvovi gyiwM cÖwZcvjb Kiv n‡”Q| hvnv nB‡Z
cÖwZw`b 300- 400 wWg cvIqv hvq| Lvgvi †_‡K wZwb gv‡m cÖvq 20,000/UvKv Avq K‡ib| eZ©gv‡b ‡Rmwgb bvnvi GKRb ¯^vej¤^x bvix|
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রফআযরডরফ’য দয কাম ধারণয় নফণমাগদানকৃত
ভারযচারক জনাফ শভাোঃ রগয়া উরিন আণভদশক ফুণরর শুণবচ্ছা প্রদান

রফআযরডরফ’য দয কাম ধারণয় গত ২৭/০৮/২০১৯ রি. তারযণে ফাংরাণদ ল্লী
উন্নয়ন শফাণড ধয নফণমাগদানকৃত ভাননীয় ভারযচারক যকাণযয অরতরযক্ত রচফ
জনাফ শভাোঃ রগয়া উরিন আণভদ-শক ফাংরাণদ ল্লী উন্নয়ন শফাণড ধয ে ণত
ফুণরর শুণবচ্ছা জ্ঞান কযা য়। এভয় রফআযরডরফ’য রযচারকগণ অন্যান্য
ররনয়য কভধকতধাগণ উরিত রছণরন।

রফআযরডরফ’য দয কাম ধারণয় নফণমাগদানকৃত
ভারযচারক জনাফ শভাোঃ রগয়া উরিন
আণভদ কতৃক
ধ রফরবন্ন াো ও কে রযদধন

রফআযরডরফ’য দয কাম ধারণয় গত ২৭/০৮/২০১৯ রি. তারযণে ফাংরাণদ ল্লী
উন্নয়ন শফাণড ধয নফণমাগদানকৃত ভাননীয় ভারযচারক যকাণযয অরতরযক্ত
রচফ জনাফ শভাোঃ রগয়া উরিন আণভদ ফাংরাণদ ল্লী উন্নয়ন শফাণড ধয দয
কাম ধারণয়য রফরবন্ন াো ও কে ণযজরভণন রযদধন কণযন। এভয়
রফআযরডরফ’য রযচারকগণ অন্যান্য ররনয়য কভধকতধাগণ উরিত রছণরন।

রফআযরডরফ’য দয কাম ধারণয় নফণমাগদানকৃত ভারযচারক এয উরিরতণত
কভধকতধা ও কভধচাযীগণণয াণথ আরাদা আরাদাবাণফ ভতরফরনভয় বা অনুরিত
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