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ইল্পযল্পা প্রকল্পেয শেি সুপরল্পবাগী দস্য ও কভিকতিা/কভিিাযীল্পদয ভাল্পে
পুযস্কায র্ফতযণ

শবতল্পযয াতায়
গুরুত্বপূণ ি র্ল্পযানাভ...
ফঙ্গফন্ধুয ৪৩তভ াাদাত ফার্ল িকী ও ২
জাতীয় শাক র্দফ উদমান
ল্লী জীর্ফকায়ন কভিসূর্িয আঞ্চর্রক ২
কভিারা অনুর্িত
ভার্যিারক, র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক ৩
উদকর্নক প্রকল্পেয কাম িক্রভ র্যদিন
শভাফাইর শভযাভত
শফগল্পভয বাগ্য ফদর

কল্পয

শযভা ৩

রিচ্ছন্ন দ োকোন ও রিচ্ছন্ন িোস্তো এ
দলোগোন রনয়ে রআিরির-৩ প্রকয়েি
স্কীম উয়বোধন

৪

কোকড়ো চোয়ে সপল নোিী ফরিকো
মজুম োি

৪

ভার্যিারল্পকয ফাতিা
ফাাংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন শফাল্পডযি
অনরাইন র্নউজল্পরটায র্ফআযর্ডর্ফ
‘ল্লী র্যক্রভা’ এয আগস্ট ২০১৮
াংখ্যা প্রকার্ত ’র। এ দার্য়ত্বপূণ ি
কাজটি াপল্পেয ল্পঙ্গ র্নয়র্ভতবাল্পফ
ম্পাদল্পনয জন্য াংর্িষ্ট করল্পক
ধন্যফাদ জানাই। আগস্ট র্ির শাল্পকয
ভা। র্ফআযর্ডর্ফ’য ল্পে আভযা
জার্তয র্তায স্মযল্পণ জাতীয় শাক
র্দফ ারন কল্পযর্ি। জার্তয র্তায
ক্ষুধা-দার্যদ্র্য-অর্ো এফাং ফঞ্চনামুক্ত
‘শানায ফাাংরাল্পদ’ র্ফর্নভিাল্পনয
রার্রত স্বপ্ন ফাস্তফায়ল্পন র্ফআযর্ডর্ফ’য
কভী ও সুপরল্পবাগীযা একাত্ম ল্পয় কাজ
কযল্পি।

র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন দর্যদ্র্
ভর্রাল্পদয জন্য ভর্িত ল্লী কভিাংস্থান
ায়তা (২য় াংল্পার্ধত) প্রকল্পেয আওতায়
গ্রাভীণ দর্যদ্র্, অায় ও সুর্ফধা ফর্ঞ্চত
ভর্রাযা প্রর্েণ ও ঋণ ায়তা গ্রণ কল্পয
স্ব স্ব কভিল্পেল্পৈ পরতা অজিন কযায়
প্রকল্পেয ে ল্পত ০২টি কযাটাগযীল্পত শভাট
০৯ জন সুপরল্পবাগী দস্য-শক এফাং প্রকল্পে
র্নল্পয়ার্জত কভিকতিা/কভিিাযীল্পদয কৃর্তত্বপূণ ি
অফদাল্পনয স্বীকৃর্ত স্বরু ০৫টি কযাটাগযীল্পত
শভাট ১০ জন কভিকতিা-কভিিাযীল্পক পুযস্কৃত

কযা য় । ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাল্পগয
ম্মার্নত র্িফ জনাফ এ এভ শগারাভ
পারুক প্রধান অর্তর্থ র্ল্পল্পফ র্ফগত ২৮
জুরাই, ২০১৮ র্রিঃ তার্যল্পে অনুর্িত পুযস্কায
র্ফতযণ অনুিাল্পন উর্স্থত শথল্পক পুযস্কায
প্রাপ্তল্পদয ভাল্পে পুযস্কায র্ফতযণ কল্পযন। উক্ত
অনুিাল্পন বার্তত্ব কল্পযন র্ফআযর্ডর্ফ’য
ভার্যিারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয
যীদ পদায। ০৭টি কযাটাগযীয ভল্পে শেি
সুপরল্পবাগী-০৬ জন, শেি ম্যাল্পনজায-০৩
জন, শেি ভাঠ াংগঠক-০৩ জন, শেি

র্াফ কার্য-০২ জন, শেি এআযর্ডও০২ জন, শেি ইউআযর্ডও-০২ জন এফাং
শেি উর্যিারক, র্ফআযর্ডর্ফ-০১ জন ।
র্ফর্বন্ন কযাটাগযীল্পত পুযস্কাযপ্রাপ্ত কৃর্ত
জনল্পদয পুযস্কায র্ল্পল্পফ প্রল্পতযক-শক শক্রষ্ট,
ম্মাননাৈ এফাং ২০,০০০.০০-২৪,০০০.০০
টাকায প্রাইজফন্ড প্রদান কযা য় । এিাড়া
পুযস্কায প্রাপ্ত কৃর্তজনল্পদয অফদান
র্ফস্তার্যত তথ্য উাত্ত র্ন্নল্পফর্ত কল্পয
একটি র্িৈ তথ্যৈ প্রকা কযা ল্পয়ল্পি ।

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাল্পগ নফ শমাগদানকৃত র্িফ জনাফ এ.
এ. এভ.
এভ.
শগারাভ পারুকল্পক র্ফআযর্ডর্ফ ভার্যিারক কর্তক
ি ফুল্পরর শুল্পবচ্ছা
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারল্পয়য
অধীন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাল্পগ দ্য
শমাগদানকৃত র্িফ জনাফ এ এভ শগারাভ পারুকল্পক
ফাাংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ) এয ে
ল্পত ফুল্পরর শুল্পবচ্ছা প্রদান কল্পযন র্ফআযর্ডর্ফ’য
ভার্যিারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ
পদায । এিাড়া উক্ত অনুিাল্পন র্ফআযর্ডর্ফ’য
র্র্নয়য কভিকতিাগণ উর্স্থত র্িল্পরন।
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ফঙ্গফন্ধুয ৪৩তভ াাদাত ফার্ল িকী ও জাতীয় শাক র্দফ উদমান

ধানভর্ন্ডস্থ ফঙ্গফন্ধু স্মৃর্ত জাদুঘল্পয
পুস্পস্তফক অিণ
ফাাংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ি কর্তিক জার্তয
র্তা ফঙ্গফন্ধু শে মুর্জবুয যভান এয
৪৩তভ াাদাত ফার্ল িকী উরল্পে কার
৭.৩০ ঘটিকায় ধানভর্ন্ডস্থ ফঙ্গফন্ধু স্মৃর্ত
জাদুঘল্পয র্ফআযর্ডর্ফ’য ভার্যিারক,
জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায এয
শনর্তল্পত্ব পুস্পস্তফক অিণ কযা য়। এয য
কার কার ৯.৩০ ঘটিকায় র্িফ ল্লী

ল্লী বফল্পন স্থার্ত ফঙ্গফন্ধুয প্রর্তকৃর্তল্পত
ফুর র্দল্পয় েদ্ধা র্নল্পফদন

ল্লী বফল্পনয ৫ভ তরায় ভর্জল্পদ শদায়া
ভার্পর ও এর্তভল্পদয ভাল্পে ফস্ত্র র্ফতযণ

উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ ভার্যিারক
র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক ল্লীবফল্পন স্থার্ত
ফঙ্গফন্ধুয প্রর্তকৃর্তল্পত ফুর র্দল্পয় েদ্ধা
র্নল্পফদন কল্পযন। এিাড়া একইর্দন কার
১০.০০ ঘটিকায় র্ভরাদ ভার্পর ও
এর্তভল্পদয ভাল্পে ফস্ত্র র্ফতযণ কল্পযন
র্ফআযর্ডর্ফ’য ভার্যিারক, জনাফ মুম্মদ
ভউদুদউয যীদ পদায। এযয কার

১১.০০ঘটিকা ফঙ্গফন্ধুয দীঘ ি যাল্পজননর্তক
জীফল্পনয আদি ও জীফনদিন র্নল্পয়
র্ফআযর্ডর্ফ’য
ফ িস্তল্পযয
কভিকতিা/
কভিিাযীল্পদয উর্স্থল্পত এক আল্পরািনা বা
অনুর্িত য়। উক্ত আল্পরািনা বায় প্রধান
অর্তর্থ র্িল্পরন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
র্ফবাল্পগয র্র্নয়য র্িফ জনাফ এ এভ
শগারাভ পারুক। বায় বার্তত্ব কল্পযন

ইল্পযল্পা প্রকল্পেল্পয আওতায় বার্ভিকল্পম্পাল্পস্টয
ভােল্পভ দার্যদ্র্ জয়

ল্লী বফল্পনয ল্পম্মরন কল্পে জাতীয়
শাক র্দফ উরল্পেয আল্পরািনা বা
র্ফআযর্ডর্ফ’য ভার্যিারক জনাফ মুম্মদ
ভউদুদউয যীদ পদায। এিাড়া আল্পরািনা
বায় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাল্পগয
অর্তর্যক্ত র্িফবৃন্দ ও র্ফআযর্ডর্ফ’য
র্যিারকবৃন্দ অন্যান্য কভিকতিা/কভিিাযী
আল্পল্পরািনায় অাংগ্রণ কল্পয গুরুত্বপূণ ি
ফক্তব্য প্রদান কল্পযন।

র্ফআযর্ডটিআই, র্ল্পরট এ কাযী ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিাল্পদয দেতা উন্নয়ন প্রর্েণ শকাল্প িয ভান

র্যিারক (র্যকেনা) ত্রয়দ মুর্জবুর ক ২৪ জুরাই, ১৮ র্র. তার্যল্পে র্ফআযর্ডর্ফ’য
কাযী ল্লী উন্নয়ন কভিকতিা/ভভানল্পদয দেতা উন্নয়ন প্রর্েণ শকাল্প িয ভানী অনুিাল্পন
প্রধান অর্তর্থ র্ল্পল্পফ উর্স্থত র্িল্পরন।
মল্পায দয উল্পজরায র্উর্র শফগভ র্ফগত ২৭/১১/১৬ তার্যল্পে ইল্পযল্পা প্রকল্পেয শরবুতরা
র্ফশ্বাাড়া ভর্রা র্ভর্তয দস্য ন এফাং বার্ভিকল্পম্পাষ্ট ত্রতর্য াংক্রান্ত ৫ র্দনব্যাী
প্রর্েণ গ্রণ কল্পযন । পরবাল্পফ প্রর্েণ ভার্প্তয য র্তর্ন প্রকল্পেয উল্পজরা অর্প
ল্পত ১ভ দপায় ১৫,০০০.০০ টাকা ঋণ ায়তা গ্রণ কল্পয বার্ভিকল্পম্পাষ্ট উৎাদন শুরু
কল্পযন। উৎার্দত বার্ভিকল্পম্পাষ্ট র্নল্পজয জর্ভল্পত ব্যফাল্পযয াাার্ র্ফর্ক্র কল্পয ফিয শল্পল
প্রায় ৩০,০০০.০০ টাকা রাব কল্পযন । পল্পর র্নজস্ব পুর্ুঁ জ ২য় দপায় ২০,০০০.০০ টাকা ঋণ
ায়তা গ্রন কল্পয বার্ভিকল্পম্পাষ্ট উৎাদল্পনয র্যর্ধ বৃর্দ্ধ কল্পযন । যাায়র্নক ায
ব্যফাল্পযয র্যফল্পতি বার্ভিকল্পম্পাষ্ট ব্যফাল্পয একর্দল্পক শমভন জর্ভয উফ িযতা অক্ষুন্ন থাল্পক
অন্যর্দল্পক র্ফলমুক্ত ফর্জ/পর উৎাদন কযা ম্ভফ । ফতিভাল্পন র্তর্ন এ কাজ কল্পয ফিল্পয
গল্পড় ৮০,০০০.০০ টাকা আয় কযল্পিন। র্তর্ন একজন পর নাযী উল্পদ্যাক্তা

ভয়ভনর্াং শজরায়
র্াফযেকল্পদয দেতা
উন্নয়ন প্রর্েণ অনুর্িত
ভয়ভনর্াং শজরায় র্াফযেকল্পদয ৩র্দন
ব্যাী (২১-২৩জুরাই/২০১৮) দেতা উন্নয়ন
প্রর্েল্পনয শুব উল্পবাধন কল্পযন জনাফ শভািঃ
ভামুদ াান, র্ফবাগীয় কর্ভনায,
ভয়ভনর্াং র্ফবাগ । বার্তত্ব কল্পযন
উর্যিারক, ভয়ভনর্াং।
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র্ফআযর্ডর্ফ’য ভয়ভনর্াং
শজরায কভিকতিাল্পদয আইর্টি
ও কর্ম্পউটায র্ফলল্পয় দেতা
অজিন এফাং তথ্য ও শমাগাল্পমাগ
প্রযুর্ক্ত প্রর্েন পরপ্রসু কযায
জন্য র্নজস্ব উল্পদ্যাল্পগ োট
ক্রল্পয়য উল্পদ্যাগ গ্রণ।

ফাাংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন শফাড,ি
ভয়ভনর্াং শজরায় প্রর্ত ভাল্প একর্দন
নফীন কভিকতিা/কভিিাযীল্পদয র্াফযেন
এফাং তথ্য ও শমাগাল্পমাগ প্রযুর্ক্ত র্ফলল্পয়
প্রর্েণ অনুর্িত য়। র্ফগত ২০১৬
াল্পরয জানুয়ার্য ভা শথল্পক এই
প্রর্েণ অব্যাত আল্পি। তথ্য ও
শমাগাল্পমাগ প্রযুর্ক্ত প্রর্েণ পরপ্রসু
কযায জন্য প্রর্েল্পণ অাংগ্রনকাযী
কভিকতিা/ কভিিাযীল্পদয শমৌথ উল্পদ্যাল্পগ
প্রর্ত ভাল্প একটি োপ্ট ক্রয় কল্পয
রটাযীয ভােল্পভ র্ফতযণ কযা য়।
শজরায
র্র্নয়য/দে
কভিকতিা–
কভিিাযীগণ প্রর্েক র্ল্পল্পফ দার্য়ত্ব
ারন কল্পযন।

র্ফআযর্ডর্ফ’য
ভার্যিারক কর্তক
ি
উদকর্নক প্রকল্পেয
উকাযল্পবাগীল্পদয
উৎার্দত ণ্যাভগ্রী
ল্পযজর্ভল্পন র্যদিন

ফাাংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ি এয
ভার্যিারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয
যীদ পদায কর্তিক যাংপুয শজরায দয
উল্পজরায়
র্ফআযর্ডর্ফ
কর্তিক
ফাস্তফায়নাধীন
উদকর্নক
প্রকল্পেয
দস্যল্পদয াল্পত উৎার্দত ণ্য াভগ্রীয
গুণগত ভান ল্পযজর্ভল্পন মািাই কল্পযন। এ
ভয় র্তর্ন প্রকল্পেয উকাযল্পবাগী
দস্যল্পদয প্রকল্পেয উল্পেশ্য ম্পল্পকি
অফর্ত কল্পযন এফাং র্ফদ্যভান প্রকল্পেয র্ক
ধযল্পণয ভস্যা যল্পয়ল্পি শ র্ফলল্পয়
দস্যল্পদয র্নকট ল্পত ভতাভত গ্রণ
কল্পযন।

শভাফাইর শভযাভত কল্পয অায় শযভা োতুল্পনয
বাগ্যফদর

শযভা োতুন (৪০০৪৪৭-১১-২২) র্ফগত
২২/১২/২০১৫ তার্যল্পে ইল্পযল্পা প্রকে
কর্তিক গঠিত ার্ভদপুয ভর্রা র্ভর্তয
দস্য দ গ্রল্পণয য শথল্পক র্ভর্তয
াপ্তার্ক বায় র্নয়র্ভত উর্স্থত থাল্পকন
এফাং র্নয়র্ভতবাল্পফ াপ্তার্ক ঞ্চয় জভা
কল্পযন। তায এ ম িন্ত জভাকৃত ঞ্চল্পয়য
র্যভান ৯,৫৬৫.০০ টাকা । ১ভ ম িাল্পয়
র্তর্ন াঁ-মুযর্গ ারন র্ফলয়ক প্রর্েণ
গ্রণ কল্পযন। র্তর্ন ১ভ ও ২য় ফায মথাক্রল্পভ
১০,০০০.০০ ও ১৫,০০০.০০ টাকা ঋণ
ায়তা গ্রণ কল্পয াঁ-মুযর্গ ারন এয
আয় ল্পত ঋল্পণয র্কর্স্ত াপ্তার্ক র্বর্ত্তল্পত
র্যল্পাল্পধয াাার্ র্নয়র্ভত ঞ্চয় জভা
কল্পযন। যফর্তিল্পত র্তর্ন প্রকে ল্পত ১ভা
শভয়াদী শভাফাইর ার্বির্াং ও শভযাভত

র্ফলয়ক আফার্ক প্রর্েণ গ্রণ কল্পযন
এফাং প্রর্েণ শল্পল প্রকে ল্পত শভাফাইর
শভযাভত এয মাফতীয় মন্ত্রাাং র্ফনামূল্পে
প্রদান কযা য়। ৫০,০০০.০০ টাকায ঋণ
ায়তা গ্রণ কল্পয র্নকটস্থ ফাজাল্পয একটি
শদাকান বাড়া র্নল্পয় এ াংক্রান্ত ব্যফা শুরু
কল্পযন। মাফতীয় েযি ফাদ র্দল্পয় তায
ভার্ক গল্পড় নীট আয় ১০,০০০.০০ টাকা
অথ িাৎ ফিল্পয ১,২০,০০০.০০ টাকা আয়
কল্পযন। প্রকল্পেয দস্য ওয়ায পূল্পফ ি তায
স্বাভীয একটি াত ঙ্গুল্পত্বয কাযল্পন কাজ
কল্পভি অেভ ওয়ায় তায াংাল্পয অবাফঅনটন শরল্পগ র্ির। র্তর্ন টাকায অবাল্পফ
শিল্পর শভল্পয়ল্পদয ঠিকবাল্পফ শরোাড়া কযাল্পত
াযল্পতন না । ফতিভাল্পন র্তর্ন একজন
স্বাফরর্ি নাযী।

ফাাংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্েণ ইনর্স্টটিউট
(র্ফআযর্ডটিআই), র্ল্পরট এ ইউআযর্ডও/
এআযর্ডওল্পদয দেতা উন্নয়ন প্রর্েণ শকাল্প িয উল্পবাধন

ফাাংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন প্রর্েণ ইনর্স্টটিউট
(র্ফআযর্ডটিআই), র্ল্পরট এ কাযী ল্লী উন্নয়ন
কভিকতিাল্পদয দেতা উন্নয়ন প্রর্েণ শকাল্প িয উল্পবাধন

র্ফআযর্ডর্ফ’য র্যিারক (ল্পযজর্ভন) জনাফ শভািঃ ভামুদুর শাাইন োন ১২আগস্ট
২০১৮ র্র. তার্যল্পে উল্পজরা ল্লী উন্নয়ন কভিকতিা/কাযী ল্লী উন্নয়ন কভিকতিাল্পদয
দেতা উন্নয়ন প্রর্েণ শকাল্প ি প্রধান অর্তর্থ র্ল্পল্পফ উর্স্থত র্িল্পরন।

র্যিারক (প্রান) জনাফ শভািঃ াানুর ইরাভ, এনর্ডর্ ২২ জুরাই, ১৮ র্র. তার্যল্পে
র্ফআযর্ডর্ফ’য কাযী ল্লী উন্নয়ন কভিকতিা/ভভানল্পদয দেতা উন্নয়ন প্রর্েণ শকাল্প ি
প্রধান অর্তর্থ র্ল্পল্পফ উর্স্থত র্িল্পরন।
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ফাল্পগযাট শজরায যাভার উল্পজরায জনাফ ফর্নকা
ভজুভদায র্ফগত ০১/০৭/২০১৪ তার্যল্পে (ইল্পযল্পা)
প্রকল্পেয তারবুর্নয়া পূফ িাড়া ভর্রা র্ভর্তয দস্য
র্ল্পল্পফ অন্তর্ভিক্ত ন এফাং কাঁকড়া িাল্পল প্রর্েণ গ্রণ
কল্পযন । পরবাল্পফ প্রর্েণ ভার্প্তয য র্তর্ন
প্রকল্পেয উল্পজরা অর্প ল্পত ১ভ দপায়
২৫,০০০.০০ টাকা ঋণ ায়তা গ্রণ কল্পয কাঁকড়া
িাল শুরু কল্পযন। ১ভ ফিয কাঁকড়া িাল কল্পয র্তর্ন ফ
েযি ফাল্পদ প্রায় ৫০,০০০.০০ টাকা রাব কল্পযন এফাং
কাঁকড়া িাল্পল তায আগ্র আযও শফল্পড় মায় ।
যফতীল্পত ইল্পযল্পা প্রকে ল্পত ০৩ ধাল্প আযও
৭০,০০০.০০ টাকা ঋণ ায়তা গ্রণ কল্পয কাঁকড়া

িাল্পল র্ফর্নল্পয়াগ কল্পয িাল্পলয র্যর্ধ আযও বৃর্দ্ধ
কল্পযল্পিন। ফতিভাল্পন র্তর্ন প্রায় ২৫ তাাং জর্ভয
ভর্যভান পুকুল্পয কাঁকড়া িাল কযল্পিন শমোল্পন তায
র্নজস্ব র্ফর্নল্পয়াগ শভাট র্ফর্নল্পয়াল্পগয র্যভান
১,৫০,০০০.০০ টাকা । ফর্নকা ভজুভদায তায কাঁকড়া
িাল প্রকে শথল্পক ভাল্প গল্পড় ৮,০০০.০০ টাকা এফাং
ফিল্পয গল্পড় ১,০০,০০০.০০টাকা আয় কযল্পিন । র্তর্ন
একজন পর উল্পদ্যাক্তায় র্যনত ল্পয়ল্পিন; তায
শদোল্পদর্ে এরাকায অল্পনল্পকই এেন কাঁকড়া িাল্পল
আগ্রী এফাং াফরিী ল্পচ্ছন । তায এ ম িন্ত জভাকৃত
ঞ্চল্পয়য র্যভান ৭৫২৩.০০ টাকা।

ফাবুগঞ্জ উল্পজরায় র্আযর্ডর্-৩ প্রকল্পেয আওতায়
আফার্ক শরল্পনয ইল্পটয র্রাং যাস্তা র্নভিাণ উল্পবাধন

র্যচ্ছন্ন শদাকান ও র্যচ্ছন্ন যাস্তা এ শলাগান র্নল্পয়
র্আযর্ডর্-৩ প্রকল্পেয ভােল্পভ ফাল্পস্কট র্ফতযণ

ফাবুগঞ্জ উল্পজরায় ফাস্তফার্য়ত র্আযর্ডর্-৩ প্রকল্পেয আওতায় আফার্ক শরল্পনয ইল্পটয র্রাং
যাস্তা র্নভিাণ প্রকল্পেয র্বর্ত্ত প্রস্তয স্থান কল্পযন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাল্পগয অর্তর্যক্ত
র্িফ, জনাফ ওএন র্েীকা োনভ। াল্প উর্স্থত উল্পজরা ল্লী উন্নয়ন অর্পায ও
যভতপুয ইউর্নয়ন র্যলদ শিয়াযম্যান  স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যর্ক্ত ফগ।ি

াতেীযা শজরা প্রাক শভাাম্মদ ইপল্পতোয শাল্পন, র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক
ফাস্তফায়নাধীন র্আযর্ডর্-৩ এয অধীল্পন র্পল্ড প্রল্পাজার টাই শের্নাংল্পয়য
আওতায় মৈতৈ ভয়রা না শপল্পর ফজিয াংযেল্পণয জন্য শ্যাভনগয ফাজায শথল্পক
দয াাতার ম িন্ত যাস্তায দুই াল্পয ১২০ টি শদাকাল্পন প্লার্স্টক ফাল্পস্কট
প্রদান কাম িক্রল্পভয শুব উল্পবাধন কল্পযন।

ব্লক ফাটিল্পকয প্রর্েণ
উল্পজরা র্যলদ, র্ডভরা, নীরপাভাযীয
আল্পয়াজল্পন "উল্পজরা র্যিারন ও উন্নয়ন "
প্রকল্পেয ল্পমার্গতায় র্ফআযর্ডর্ফ, র্ডভরায
র্ফর্বন্ন প্রকে ও কভিসূর্িয ভফায়ী নাযী
উল্পদ্যাক্তাল্পদয
ব্লক-ফাটিক
প্রর্েণ
র্যদ িন।
ভার্যিারক, ফাাংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন শফাড ি , ল্লীবফন, ৫ কাওযানফাজায, ঢাকা-১২১৫ কর্তিক প্রকার্ত ও প্রিার্যত
শপান: ০২-৮১৮০০১৮, পযাক্স: ০২-৮১৮০০০৩, ই-শভইর: ddprc@brdb.gov.bd, ওল্পয়ফাট: www.brdb.gov.bd

শনিায শাল্পন আজাদ
এয র্ফদায় অনুিান ারন
র্ফআযর্ডটিআই,
র্ল্পরট
এয
র্যিারক জনাফ শনিায শাল্পন
আজাদ গত ১০-০৭-২০১৮ তার্যল্পে
িাকুযী শথল্পক অফয গ্রণ কল্পযন

