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গুরুত্বপূণ ৃ দলযানাভ....
ক্র্যা প্রাগ্রাভ পলরয রলযয
৭দিন ব্যাী অনরাইন রদযণ
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অলটাফয-দডলম্বয ২০২০ ফল ৃ ৪ ংখ্যা ১৪

গত 8 অক্ষ্টাফয 2020 তারযক্ষ্খ রফআযরডরফ
রফআযরডরফ’’য ক্ষ্েরন কক্ষ্ক্ষ Local Governance Programme,
Sharique (Phase
Phase--IV) এয Concept Sharing Seminar অনুরিত ে
ে।। উি সরভনাক্ষ্য প্রধান
অরতরথ রক্ষ্ক্ষ্ফ উরস্থত রিক্ষ্রন রফআযরডরফ
রফআযরডরফ’’য ভারযচারক ভক্ষ্াদে
াদে।।

রযদশন ও রনযীক্ষা কাম শক্রভ পরপ্রসূ 2
কযায রক্ষ্ক্ষে কভশারা অনুরিত
মুরিক্ষ্মাদ্ধা ভন্ত্রণারক্ষ্েয ভাননীে ভন্ত্রী
ফীযমুরিক্ষ্মাদ্ধাক্ষ্দয ভাক্ষ্ে ঋণ ােতা
প্রদান, কাররোককেয, গাজীপুয

3

সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী কৃলকক্ষ্দয রফনামূ্ক্ষ্ে 4
ফীজ রফতযণ, ভাধফপুয, রফগঞ্জ
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় দফবালেয 7
ভাননীয় দিফ কর্তৃক দআযদডদ
দআযদডদ-৩ এয দফদবন্ন দিভ উলবাধন
উলবাধন।।
অন্যান্য
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দয কাম শারক্ষ্েয কভশকতশাক্ষ্দয 60 ঘন্টা (ইনাউজ) প্ররক্ষণ রফআযরডরফ’য ক্ষ্েরন কক্ষ্ক্ষ অনুরিত ে। রদনব্যার
প্ররক্ষণ কাম শক্রভ উক্ষ্বাধন কক্ষ্যন রফআযরডরফ ভারযচারক (ক্ষ্েড-1) জনাফ সুরপ্রে কুভায কুন্ডু। রনক্ষ্োগ ও
ক্ষ্দান্নরত রফরধভারা, যকারয কভশচাযী (রনেরভত উরস্থরত) রফরধভারা-2009, যকারয চাকরয আইন-2018 ও
ছুটি রফরধভারায রফলক্ষ্ে প্ররক্ষণ প্রদান কযা ে।

ভাদযিারলকয ফাতৃা
ল্লী এরাকায জনগণক্ষ্ক ংগঠিত ও
প্ররক্ষক্ষ্ণয ভাধ্যক্ষ্ভ অরধক খাদ্য উৎাদন,
আধুরনক কৃরল দ্ধরতয ম্প্রাযণ, কৃরল
উৎাদন বৃরদ্ধ, খাদ্য রনযাত্তা রনরিতকযণ
এফং ল্লী অঞ্চক্ষ্রয কভশংস্থান সৃজন কযায
রক্ষ্ক্ষে যকাক্ষ্যয গুরুত্বপূণ শ সফাদানকাযী
প্ররতিান ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন সফাড।শ
ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন সফাড শ (রফআযরডরফ)
এয ত্রৈভারক ই-বুক্ষ্রটিন “ল্লী রযক্রভা”
অক্ষ্টাফয-রডক্ষ্ম্বয, 2020 ফল শ 4, ংখ্যা
14 প্রকারত ’র। এই দারেত্বপূণ শ কাজটিয
াক্ষ্থ ংরিষ্ট করক্ষ্ক আভায ক্ষ সথক্ষ্ক
আন্তরযক অরবনন্দন জানাই।

সুরপ্রে কুভায কুন্ডু
ভারযচারক (ক্ষ্েড-1)
ভাদযিারক, ফাংরালি ল্লী উন্নয়ন প্ফাড ৃ এয লয উদযিারক (জনংলমাে ও ভন্বয়), ল্লীবফন, ৫ কাওযানফাজায, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক রকাদত ও রিাদযত
প্পান: ০২-৮১৮০০১৮, পযাক্স: ০২-৮১৮০০০৩, ই-প্ভইর: ddprc@brdb.gov.bd, ওলয়ফাট: www.brdb.gov.bd
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দফআযদডদফ’য ক্র্যা প্রাগ্রাভ পর কযায রলযয
৭দিনব্যাী অনরাইন রদযণ কভৃসূদি

গত 11, 12, 13, 14, 19, 20 ও 21 অক্ষ্টাফয 2020 তারযক্ষ্খ
িরভান দফআযদডদফ’য ক্র্যা প্রাগ্রাভ পর কযায রলযয ৭ দিনব্যাী
অনরাইন রদযণ কভৃসূদি অনুদিত য়। ভাদযিারক (লগ্রড-১)
জনাফ সুদরয় কুভায কুন্ডু ভলািয় ক্র্যা প্রাগ্রাভ পর কযায রলযয
দফদবন্ন দিকদনলি ৃনা রিান কলযন এফং দতদন আলযা ফলরন ক্র্যা
প্রাগ্রাভ ালত প্নওয়ায কাযলণ ভাঠ ম ৃালয় কাম ৃক্র্লভয েদত প্মভন
বৃদি প্লয়লে, প্তভদন অলনক প্জরা ও উলজরায় প্েরাী ঋলণয
দযভাণ হ্রা প্লয়লে।

রফআযরডরফ’য ক্ষ্েরন কক্ষ্ক্ষ ‘রযদশন ও রনযীক্ষা
কাম শক্রভ পরপ্রসূ কযায রক্ষ্ক্ষে কভশারা অনুরিত

গত 29 অক্ষ্টাফয 2020 তারযক্ষ্খ রফআযরডরফ’য ক্ষ্েরন কক্ষ্ক্ষ
‘রযদশন ও রনযীক্ষা কাম শক্রভ পরপ্রসূ কযায জন্য গৃীত ক্রা
সপ্রাোক্ষ্ভ কযণীে রনধ শাযণ এফং রযদশন/রনযীক্ষা সনাট ররখক্ষ্নয
সকৌর অফরতকযণ’ রফলেক কভশারা অনুরিত ে। উি
কভশারাে প্রধান অরতরথ রক্ষ্ক্ষ্ফ উরস্থত রিক্ষ্রন রফআযরডরফ’য
ভারযচারক (ক্ষ্েড-১) জনাফ সুরপ্রে কুভায কুন্ডু।

গত 29 অক্ষ্টাফয 2020 তারযক্ষ্খ জনাফ সভা: আবু াক্ষ্রক, যুগ্মরযচারক , রফআযরডরফ ও প্রকল্প রযচারক,
অংীদারযত্বমরক ল্লী উন্নেন প্রকল্প এফং 31 রডক্ষ্ম্বয 2020 তারযক্ষ্খ জনাফ এ.এভ আরযপ জুররপকায,
যুগ্মরযচারক (অথ শ ও রাফ), রফআযরডরফ, ঢাকা এয অফযজরনত রফদাে ংফধ শনা অনুরিত ে।
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অলটাফয-দডলম্বয, ২০২০ ফল ৃ ৪ ংখ্যা ১৪
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষ্দ যকাক্ষ্যয মুরিযুদ্ধ রফলেক ভন্ত্রণারক্ষ্েয ভাননীে ভন্ত্রী দফআযদডদফ, কাদরয়াককয, োজীপুয
রতনজন ফীয মুরিক্ষ্মাদ্ধাক্ষ্ক ঋণ ায়তা রিান এফং সুলপারলবােী িস্যলিয ভলে োলেয িাযা দফতযণ কলযন।
কলযন।
ফনরফবাক্ষ্গয ােতাে রফআযরডরফ’য সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী দস্যক্ষ্দয
ভাক্ষ্ে গাক্ষ্িয চাযা রফতযণ কক্ষ্যন। এ ভে উরস্থত রিক্ষ্রন
কাররোককয উক্ষ্জরায উক্ষ্জরা রনফ শাী কভশকতশা জনাফ কাজী
ারপজুর আরভন, উক্ষ্জরা বাই সচোম্যান, উক্ষ্জরা ল্লী
উন্নেন কভশকতশা, কাররোককয ইউররএ ররিঃ এয সচোযম্যান ও
কাযী ল্লী উন্নেন কভশকতশা রফআযরডরফ’য সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী
দস্যবৃন্দ।

গত 22 অক্ষ্টাফয 2020 তারযক্ষ্খ রফআযরডরফ, কাররোককয,
গাজীপুয এয আক্ষ্োজক্ষ্ন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষ্দ যকাক্ষ্যয
মুরিযুদ্ধ রফলেক ভন্ত্রণারক্ষ্েয ভাননীে ভন্ত্রী জনাফ আ.ক.ভ
সভাজাক্ষ্ের ক রফআযরডরফ’য সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী রতনজন ফীয
মুরিক্ষ্মাদ্ধাক্ষ্ক 1,70,000 (এক রক্ষ ত্তয াজায) টাকা ঋণ
ােতা প্রদান কক্ষ্যন।

গাইফান্ধা ভরিত ল্লী দারযদ্র্ে দূযীকযণ প্রকক্ষ্ল্পয সুক্ষ্পারক্ষ্বাগীক্ষ্দয ভাক্ষ্ে প্ররক্ষণ ভানী নদৈ,
ঋণ রফতযণ, গাক্ষ্িয চাযা ও ফীজ রফতযণ এফং ভতরফরনভে বা
নদৈ প্রদান, ঋণ রফতযণ, গাক্ষ্িয চাযা ও ফীজ রফতযণ কক্ষ্যন
জনাফ সভািঃ সযজাউর আান, রচফ, ল্লী উন্নেন ও ভফাে রফবাগ।
এভে প্রকল্প রযচারক, গাইফান্ধা প্রকল্প ও উরযচারক,
রফআযরডরফ, গাইফান্ধা প্রকক্ষ্ল্পয কাম শক্রভ তুক্ষ্র ধক্ষ্যন।

গত 18 অক্ষ্টাফয 2020 তারযক্ষ্খ গাইফান্ধা ভরিত ল্লী দারযদ্র্ে
দূযীকযণ প্রকক্ষ্ল্পয সুক্ষ্পারক্ষ্বাগীক্ষ্দয ভাক্ষ্ে প্ররক্ষণ ভানী
নদৈ, ঋণ রফতযণ, গাক্ষ্িয চাযা ও ফীজ রফতযণ এফং
ভতরফরনভে বা অনুরিত ে। উি ভতরফরনভে বাে
বারতত্ব কক্ষ্যন গাইফান্ধা সজরায োরনত সজরা প্রাক
জনাফ সভািঃ আফদুর ভরতন। বাে গাইফান্ধা ভরিত ল্লী দারযদ্র্ে
দূযীকযণ প্রকক্ষ্ল্পয সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী দস্যক্ষ্দয ভাক্ষ্ে প্ররক্ষণ সক্ষ্ল

াতা-৪

ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন সফাড শ (রফআযরডরফ) এয ত্রৈভারক B-ey‡jwUb

cjøx cwiµgv
অলটাফয-দডলম্বয, ২০২০ ফল ৃ ৪ ংখ্যা ১৪
বার্চয়ৃ ার বা ও দবদডও কনপালযন্স
দয কাম শারক্ষ্ে ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন
সফাক্ষ্ড শয ক্ষ্েরন কক্ষ্ক্ষ জনংক্ষ্মাগ ও
ভিে াখায আক্ষ্োজক্ষ্ন গত 11
অক্ষ্টাফয 2020 তারযক্ষ্খ এক বার্চেশ ার
বা ও রবরডও কনপাক্ষ্যন্স অনুরিত ে।
উি অনুিাক্ষ্ন বারতত্ব কক্ষ্যন
রফআযরডরফ’য ভারযচারক (ক্ষ্েড-1)
জনাফ সুরপ্রে কুভায কুন্ডু। রফআযরডরফ’য
কর সজরায উরযচারকবৃন্দ জুভ
এোক্ষ্য ভাধ্যক্ষ্ভ যুি রিক্ষ্রন।
রফআযরডরফ’য ভাঠ ম শাক্ষ্েয কাম শক্রভ
রনক্ষ্ে রফস্তারযত আক্ষ্রাচনা ে। রবরডও
কনপাক্ষ্যক্ষ্ন্সয ভাধ্যক্ষ্ভ রফআযরডরফ’য ভাঠ
ম শাক্ষ্ে উরযচারকগণ ও প্রকল্প
কভশকতশগণ সক রফরবন্ন রদকরনক্ষ্দ শনা
প্রদান কক্ষ্যন।

রফআযরডরফ, ভাধফপুয, রফগঞ্জ কর্তক
শ
ফাস্তফােনাধীন অপ্রধান স্য প্রকক্ষ্ল্পয
সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী কৃলকলিয দফনামূ্লে ফীজ দফতযণ

গত 8 অক্ষ্টাফয ২০২০ তারযক্ষ্খ ভাধফপুয, রফগঞ্জ এ
রফআযরডরফ কর্তক
শ ফাস্তফারেত দারযদ্র্ে রফক্ষ্ভাচক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে পুরষ্ট
মৃদ্ধ উচ্চ মূ্ক্ষ্েয অপ্রধান স্য উৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ
কভশসূচীয ভাধ্যক্ষ্ভ ৮০ জন কৃলকক্ষ্ক রফনামুক্ষ্ে ফীজ ও গাক্ষ্িয
চাযা রফতযণ কযা ে এফং আফতশক ঋণ তরফর সথক্ষ্ক ১৯ জন
দস্যক্ষ্ক সভাট ৭,১৫,০০০/- (াত রক্ষ ক্ষ্নয াজায) ঋণ
ােতা প্রদান কযা ে। এ ভে উরস্থত রিক্ষ্রন, ভাধফপুয
উক্ষ্জরা রনফ শাী অরপায, জনাফ তানুবা নারযন, উ প্রকল্প
রযচারক জনাফ এ এইচ এভ াইফুয যভান, অপ্রধান স্য
রফক্ষ্লজ্ঞ জনাফ ারযোয আরভ ও উক্ষ্জরা ল্লী উন্নেন
অরপায জনাফ এভ এ পোর সচৌধুযী।

রআযরডর-3 এয আওতাে রফআযরডরফ, দয, রকক্ষ্াযগঞ্জ
দানাাটুরী ইউরনেক্ষ্নয দানাাটুরী ভাইপুরুল াড়া োক্ষ্ভ 8টি
রযফাক্ষ্যয স্বাস্থেেত ােখানা ও টিউফক্ষ্ের স্থান

গত 18 অক্ষ্টাফয 2020 রকক্ষ্াযগঞ্জ দয উক্ষ্জরায দানাাটুরী
ইউরনেক্ষ্নয দানাাটুরী ভাইপুরুল াড়া োক্ষ্ভ ২০২০-২০২১ অথ শ
ফিক্ষ্যয ফাস্তফারেত ভাপ্ত স্কীভ রযদশন কক্ষ্যন উক্ষ্জরা ল্লী
উন্নেন অরপায জনাফ আব্দুর কাক্ষ্দয রভো। উি স্কীভগুক্ষ্রা
ফাস্তফােক্ষ্ন ৮টি দরযদ্র্ রযফায স্বাস্থেেত ােখানা ব্যফায কযক্ষ্ত
াযক্ষ্ি এফং প্রাে ৩০টি রযফায রফশুদ্ধ ারন ান কযক্ষ্ত াযক্ষ্ি।

াতা-5

ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন সফাড শ (রফআযরডরফ) এয ত্রৈভারক B-ey‡jwUb

cjøx cwiµgv

অলটাফয-দডলম্বয, ২০২০ ফল ৃ ৪ ংখ্যা ১৪
েত ২২ নলবম্বয ২০২০ তাদযলে জাতীয় ল্লী উন্নয়ন িক-২০১২-২০১৮ দফতযণ অনুিান উরলযয স্মযদণকা
রস্তুদত উ-কদভটিয এক বা অনুদিত য়।
য়। উক্ত বায় স্মযদণকায রচ্ছি াদফ ৃক দফলয় দনলয় আলরািনা য়।
য়।

রফআযরডরফ কর্তক
শ ফাস্তফােনাধীন রআযরডর-3 আওতাে রযাজগক্ষ্ঞ্জয উল্লাাড়া
উক্ষ্জরায জনফহুর গোট্টা ফাজাক্ষ্য জনাধাযক্ষ্নয জন্য রফশুদ্ধ খাফায ারন উেুিকযণ

রফআযরডরফ কর্তশক ফাস্তফােনাধীন রআযরডর-3 প্রকক্ষ্ল্পয আওতাে রযাজগক্ষ্ঞ্জয উল্লাাড়া
উক্ষ্জরায পূরণ শভাগাঁতী ইউর’য 22টি োভ রনক্ষ্ে গঠিত গোট্টা ফাজাক্ষ্য রফশুদ্ধ খাফায ারন
উেুিকযণ ও াত সধাোয সফরন স্থাক্ষ্নয উক্ষ্ভাধনী অনুিাক্ষ্ন উরস্থত রিক্ষ্রন উক্ষ্জরা রনফ শাী
অরপায, রযাজগঞ্জ সজরায সেি ইউর সচোযম্যান, উক্ষ্জরা ল্লী উন্নেন অরপায, ইউর
দস্যবৃন্দ, োভ করভটিয দস্যবৃন্দ ও োক্ষ্ভয াধাযণ ভানুল। উক্ষ্ল্লখ্য, স্কীভটি কক্ষ্যানা বাইযা
প্ররতক্ষ্যাক্ষ্ধ গুরুত্বপূণ শ ভূরভকা যাখক্ষ্ফ। প্ররতরদন ফাজাক্ষ্য 22টি োক্ষ্ভয অংখ্য ভানুক্ষ্লয ভাগভ
ঘক্ষ্ট। তািাড়া প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্ন ‘োভ ক্ষ্ফ য’ সই স্বপ্ন ফাস্তফােক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে াফ-ভাক্ষ্ শফর
স্কীভটি ফাস্তফােক্ষ্নয পক্ষ্র োভফাীয দীঘ শরদক্ষ্নয চারদা পূযন ক্ষ্রা।

রফআযরডরফ, কাররোককয, গাজীপুয
রফত্তীন ভররা দক্ষ্রয দস্যক্ষ্দয ভাক্ষ্ে
গাক্ষ্িয চাযা রফতযণ

গত 3 নক্ষ্বম্বয 2020 তারযক্ষ্খ ফাংরাক্ষ্দ
ল্লী উন্নেন সফাড শ, কাররোককয, গাজীপুয
কর্তক
শ রফত্তীন ভররা দক্ষ্রয 23জন
দস্যক্ষ্দয গাক্ষ্িয চাযা রফতযণ কযা ে। এ
ভে উরস্থত রিক্ষ্রন উক্ষ্জরা ল্লী উন্নেন
কভশকতশা জনাফ সভািঃ আব্দু িাত্তায,
কাযী ল্লী উন্নেন কভশকতশা।

াতা-6

ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন সফাড শ (রফআযরডরফ) এয ত্রৈভারক B-ey‡jwUb

cjøx cwiµgv

অলটাফয-দডলম্বয, ২০২০ ফল ৃ ৪ ংখ্যা ১৪
দফআযদডদফ, দডভরা, নীরপাভাযী কর্তক
ৃ অরধান রকলেয ৩টি
িলর অরধান স্য উৎািলনয রলযয ঋণ দফতযণ

টাংোইর, ঘাটাইর, দফআযদডদফ কর্তক
ৃ ফীযমুদক্তলমািালিয
িলর ঋণ দফতযণ

গত 23 নক্ষ্বম্বয 2020 তারযক্ষ্খ নীরপাভাযী সজরায রডভরা উক্ষ্জরায
রফআযরডরফ কর্তশক ফাস্তফােনাধীন দারযদ্র্ে রফক্ষ্ভাচক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে পুরষ্ট মৃদ্ধ উচ্চ
মূ্ক্ষ্েয অপ্রধান স্য উৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ কভশসূচীয ৩টি দরিঃ (১)
উত্তয রততাড়া, (২) দরক্ষণ িাতনাই ফারাাড়া ও (৩) ঘুঘুয ডাংগা 3টি
দক্ষ্রয ফ শক্ষ্ভাট ২৬ জন উকাযক্ষ্বাগীয ভাক্ষ্ে অপ্রধান স্য "রোজ, যসুন
ও ভরযচ" চাক্ষ্লয জন্য ৩ রক্ষ ১০ াজায টাকা ঋণ ােতা প্রদান কযা ে।
এভে উরস্থত রিক্ষ্রন রডভরা রফআযরডরফ'য উক্ষ্জরা ল্লী উন্নেন কভশকতশা
জনাফ সভািঃ যারজউয যভান।

গত 18 নক্ষ্বম্বয 2020 তারযক্ষ্খ রফআযরডরফ, ঘাটাইর, টাংগাইর ৫ জন ফীয
মুরিক্ষ্মাদ্ধা সক ঋণ ােতা প্রদান কক্ষ্যন ভাননীে ংদ দস্য জনাফ
আরাজ্ব আতাউয যভান খান ভক্ষ্াদে ও জনাফ অন্জন কুভায যকায
উক্ষ্জরা রনফ শাী অরপায ভক্ষ্াদে। উক্ষ্জরা ল্লী উন্নেন অরপায জনাফ
াযরভন আিায।

ক্ষুদ্র্ উন্নেন বৃৎ সুরফধা

গত ১৮/১১/২০২০ রফআযরডরফ, সকাটাররাড়া, সগাারগঞ্জ এ
রফআযরডরফ কর্তক
শ ফাস্তফােনাধীন রআযরডর-3 আওতাে খাক্ষ্রয উয
কাক্ষ্ঠয ব্রীজ ত্রতরয কযা ।

রফআযরডরফ , কাররেককেয, গাজীপুয এয উক্ষ্জরা ল্লী
উন্নেন কভশকতশা চরভান যাস্তায কাজ ক্ষ্যজরভক্ষ্ন রযদশন

রফআযরডরফ কর্তক
শ ফাস্তফােনধীন অংীদারযত্বমরক ল্লী উন্নেন প্রকল্প৩ ভাধ্যক্ষ্ভ কাররোককয, গাজীপুয এয সগারনপুয যাস্তায চরভান কাজ
ক্ষ্যজরভক্ষ্ন রযদশন কযক্ষ্িন উক্ষ্জরা ল্লী উন্নেন কভশকতশা জনাফ
আব্দু িাত্তায। এ ভে াক্ষ্থ রিক্ষ্রন ইউরডও, োভ করভটিয দস্য ও
সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী োভফাী।

াতা-৭

ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন সফাড শ (রফআযরডরফ) এয ত্রৈভারক B-ey‡jwUb

cjøx cwiµgv
অলটাফয-দডলম্বয, ২০২০ ফল ৃ ৪ ংখ্যা ১৪
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারলয়য ভাননীয় দিফ ভলািয় দআযদডদ
দআযদডদ--৩ এয দফদবন্ন দিভ উলবাধন
উলবাধন।।

গত 24 রডক্ষ্ম্বয 2020 তারযক্ষ্খ ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন সফাড শ রভঠাপুকুয, যংপুয কর্তক
শ ফাস্তফােনাধীন রআযরডর-৩ প্রকক্ষ্ল্পয স্কীক্ষ্ভয রবরত্ত প্রস্তয
স্থান কক্ষ্যন ল্লী উন্নেন ও ভফাে রফবাক্ষ্গয ভাননীে রচফ জনাফ সযজাউর আান ভক্ষ্াদে।

দফআযদডদফ’য লেরন কলয বার্চয়ৃ ার বা ও দবদডও কনপালযন্স
অনুদিত

দয কাম শারক্ষ্েয ক্ষ্েরন কক্ষ্ক্ষ জনংক্ষ্মাগ ও ভিে াখায আক্ষ্োজক্ষ্ন গত
07 রডক্ষ্ম্বয 2020 তারযক্ষ্খ এক বার্চেশ ার বা ও রবরডও কনপাক্ষ্যন্স
অনুরিত ে। উি অনুিাক্ষ্ন বারতত্ব কক্ষ্যন রফআযরডরফ’য ভারযচারক
(ক্ষ্েড-1) জনাফ সুরপ্রে কুভায কুন্ডু। রফআযরডরফ’য কর সজরায
উরযচারকবৃন্দ জুভ এোক্ষ্য ভাধ্যক্ষ্ভ যুি রিক্ষ্রন। রফআযরডরফ’য ভাঠ
ম শাক্ষ্েয কাম শক্রভ রনক্ষ্ে রফস্তারযত আক্ষ্রাচনা ে। রবরডও কনপাক্ষ্যক্ষ্ন্সয
ভাধ্যক্ষ্ভ রফআযরডরফ’য ভাঠ ম শাক্ষ্ে উরযচারকগণ ও প্রকল্প কভশকতশগণ সক
রফরবন্ন রদকরনক্ষ্দ শনা প্রদান কক্ষ্যন।

ল্লী উন্নেন ও ভফাে রফবাক্ষ্গয ভাননীে রচফ
জনাফ সযজাউর আান কর্তক
শ রফআযরডরফ’য উদকরনক
প্রকক্ষ্ল্পয সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী প্ররক্ষণাথীক্ষ্দয ভাক্ষ্ে প্ররক্ষণ
উকযণ ও নদৈ রফতযণ

গত 24 রডক্ষ্ম্বয 2020 তারযক্ষ্খ ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন সফাড শ
রভঠাপুকুয, যংপুয এয আওতাধীন উত্তযাঞ্চক্ষ্রয দরযদ্র্ক্ষ্দয
কভশংস্থান রনরিতকযণ কভশসূরচ (উদকরনক) এয ২০তভ ব্যাক্ষ্চয
৬০ রদনব্যার প্ররক্ষক্ষ্ণয ভানী অনুিান অনুরিত ে। উি
অনুিাক্ষ্ন প্রধান অরতরথ রক্ষ্ক্ষ্ফ উরস্থত রিক্ষ্রন ল্লী উন্নেন ও
ভফাে রফবাক্ষ্গয ভাননীে রচফ জনাফ সভািঃ সযজাউর আান।
অনুিাক্ষ্ন রফক্ষ্ল অরতরথ রক্ষ্ক্ষ্ফ উরস্থত রিক্ষ্রন উত্তযাঞ্চক্ষ্রয
দরযদ্র্ক্ষ্দয কভশংস্থান রনরিতকযণ কভশসূরচ (উদকরনক)
এয
োরনত প্রকল্প রযচারক জনাফ এরফএভ যরপকুর ইরাভ।
অনুিাক্ষ্ন ভাননীে রচফ জনাফ সভািঃ সযজাউর আান
প্ররক্ষণাথীক্ষ্দয ভাক্ষ্ে প্ররক্ষণ উকযণ ও নদৈ রফতযন কক্ষ্যন।
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১৬ দডলম্বয ভান দফজয় দিফল ভাদযিারক (লগ্রড-১),
জনাফ সুদরয় কুভায কুন্ডু ীদভত দযলয কভৃকতৃালিয দনলয়
িয কাম ৃারলয় জাদতয দতা ফঙ্গফন্ধু প্ে মুদজবুয যভান
এয রদতকৃদতলত শ্রিাঘ ৃ অৃণ।

গত ৯ রডক্ষ্ম্বয ২০২০ তারযক্ষ্খ রফআযরডরফ’য ভারযচারক (ক্ষ্েড-1),
জনাফ সুরপ্রে কুভায কুন্ডু, ল্লী উন্নেন ও ভফাে রফবাক্ষ্গয ভাননীে
রচফ জনাফ সভািঃ সযজাউর আান এফং স্থানীে যকায, ল্লী উন্নেন
ও ভফাে ভন্ত্রণারক্ষ্েয ভাননীে প্ররতভন্ত্রী জনাফ স্বন বট্টাচাম শ
সগাারগক্ষ্ঞ্জয টুরিাড়াস্থ জারতয রতা ফিফন্ধু সখ মুরজবুয যভান
এয ভারধ সৌক্ষ্ধ েদ্ধা রনক্ষ্ফদন কক্ষ্যন।

েত ৩০ দডলম্বয ২০২০ তাদযলে দফআযদডদফ’য
প্জরা ও উলজরা কাম ৃারলয়য অদডট ও দযিৃন
কাম ৃক্র্লভয যংপুয দফবালেয অদডট টিলভয দনযীযা
রদতলফিন এয ম ৃালরািনা বা

সগাারগক্ষ্ঞ্জয কারোনী উক্ষ্জরাধীন রফআযরডরফ’য ওযাকারন্দ ভররা
রফত্তীন দক্ষ্রয দস্যক্ষ্দয াক্ষ্থ ভতরফরনভে কক্ষ্যন রফআযরডরফ’য
ভারযচারক (ক্ষ্েড-1) জনাফ সুরপ্রে কুভায কুন্ডু। ভতরফরনভে ও
রযদশনক্ষ্ক্ষ্ল ভারযচারক ভক্ষ্াদে ভররা দস্যক্ষ্দয ভাক্ষ্ে গাক্ষ্িয
চাযা রফতযণ কক্ষ্যন ।
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দারযদ্র্ে রফক্ষ্ভাচক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে পুরষ্ট মৃদ্ধ উচ্চ মক্ষ্েয অপ্রধান স্য উৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ কভশসূচী এয
সুক্ষ্পারক্ষ্বাগীয প্রদশনী প্লট

ফাংরাক্ষ্দ ল্লী উন্নেন সফাড শ এয আওতাধীন ফাস্তফারেত "দারযদ্র্ে
রফক্ষ্ভাচক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে পুরষ্ট মৃদ্ধ উচ্চ মক্ষ্েয অপ্রধান স্য উৎাদন ও
ফাজাযজাতকযণ কভশসূচীয আওতাে ভরযচ, রোজ, যসুন এয প্রদশনী
প্লট, াজাানপুয, ফগুড়া।

রআযরডর-3 প্রকক্ষ্ল্পয আওতাে রফআযরডরফ, রফগঞ্জ,
ফগুড়াে োভ করভটিয বা অনুরিত

গত 29 রডক্ষ্ম্বয 2020 তারযক্ষ্খ রফআযরডরফ, কর্তক
শ ফাস্তফােনাধীন
অংদারযত্বমরক ল্লী উন্নেন প্রকল্প-3 এয আওতাে ফগুড়া সজরাধীন রফগঞ্জ
উক্ষ্জরাধীন ইক্ষ্টয যাস্তা ররংকযক্ষ্ণয রক্ষ্ক্ষে োভফাীক্ষ্দয রনক্ষ্ে োভ
করভটিয এক বা অনুরিত ে। বাে োভ করভটিয ভতাভক্ষ্তয রবরত্তক্ষ্ত
যাস্তায কাক্ষ্জয রদ্ধান্ত গৃীত ে।

দারযদ্র্ে রফক্ষ্ভাচক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে পুরষ্ট মৃদ্ধ উচ্চ মক্ষ্েয অপ্রধান স্য
উৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ কভশসূচীয আওতাে সদক্ষ্য োভীণ
কৃলকক্ষ্দয অপ্রধান স্য (ভরা, ডার ও সতর জাতীে পর)
উৎাদক্ষ্নয ভাধ্যক্ষ্ভ সুপরক্ষ্বাগী দস্যক্ষ্দয অথ শকনরতক স্বরনবশযতা
অজশক্ষ্নয ভাধ্যক্ষ্ভ আভদানী করভক্ষ্ে ত্রফক্ষ্দরক মুদ্র্া ংযক্ষক্ষ্ণয ােক
রাক্ষ্ফ রফআযরডরফ, জারজযা, যীেতপুয ভারনক নগয তাদাযকারন্দ
দক্ষ্রয সুপরক্ষ্বাগী কৃলক্ষ্কয ভাক্ষ্ে প্রদত্ত ভট্রুঁ া ফীক্ষ্জয প্রদশনী প্লট
রযদশন।

দফআযদডদফ, ঘাটাইর, টাংোইর এ ৪টি কৃলক ভফায় দভদতয
িস্যলিয ভালে ঋণ দফতযণ

গত 30 রডক্ষ্ম্বয 2020 তারযক্ষ্খ রফআযরডরফ, ঘাটাইর, টাংগাইর
চাযটি কৃলক ভফাে রভরতক্ষ্ত সভাট ২০রক্ষ ২২ াজায টাকা ও
দারফক্ষ্কয এয ১টি দক্ষ্র ৮ রক্ষ টাকা ফ শক্ষ্ভাট ২৮ রক্ষ ২২ াজায টাকা
ঋণ ােতা প্রদান ।
নরভা সকএএ ৯ রক্ষ ১০ াজায টাকা ঋণ ােতা প্রদান ।
সজাডরদঘী সকএএ ৬রক্ষ ৭০ াজায টাকা ঋণ ােতা প্রদান ।
ফাগুনডারর সকএএ ৩রক্ষ ৪২াজায টাকা ঋণ ােতা প্রদান
খুরনাাডা সকএএ ২ রক্ষ টাকা ঋণ ােতা প্রদান ।
পরকযচারা সধাাাডা ৮ রক্ষ টাকা ঋণ ােতা প্রদান ।

সক্ষ্লয াতা
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রফআযরডরফ, ঘাটাইর, টাংগাইর এয াকুটিো এভএএ দক্ষ্রয
সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী দস্যক্ষ্দয খাভায ক্ষ্যজরভক্ষ্ন রযদশন কক্ষ্যন
উক্ষ্জরা ল্লী উন্নেন কভশকতশা।
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রফআযরডরফ’
রফআযরডরফ’য রফরবন্ন সজরা ও উক্ষ্জরায সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী দস্যক্ষ্দয দক্ষতা উন্নেন প্ররক্ষণ প্রদান

গত 28 রডক্ষ্ম্বয 2020 তারযক্ষ্খ াতক্ষীযা, শ্যাভনগয উক্ষ্জরাে
রফআযরডরফ'য অধীক্ষ্ন রযচাররত ভররা ভফাে রভরতয ২৫ জন
সুপরক্ষ্বাগীক্ষ্ক দক্ষতা উন্নমন প্ররক্ষণ প্রদান কযা ে। প্ররক্ষক রক্ষ্ক্ষ্ফ
উক্ষ্জরা ল্লী উন্নেন অরপায, উক্ষ্জরা প্রারণম্পদ অরপায ও
উক্ষ্জরা ভররা রফলেক অরপায উরস্থত রিক্ষ্রন।

গত 23 রডক্ষ্ম্বয 2020 তারযক্ষ্খ নীরপাভাযী, রডভরা উক্ষ্জরাে রফআযরডরফ’য
আওতাধীন প্রাথরভক ভফাে রভরত ও অন্যান্য ভাপ্ত প্রকল্প/কভশসূরচয
ভফােী/সুক্ষ্পারক্ষ্বাগী দস্যক্ষ্দয ভাক্ষ্ে রদনব্যার দক্ষতা উন্নেন প্ররক্ষণ প্রদান
কযা ে। প্ররক্ষণ সন রযচারনা কক্ষ্যন উরযচারক, রফআযরডরফ,
নীরপাভাযী জনাফ সভািঃ আব্দুর ান্নান ও রডভরা থানায অরপায ইনচাজশ,
উক্ষ্জরা সবক্ষ্টরযনারয াজশন ও উক্ষ্জরা ল্লী উন্নেন অরপায।

ভাদযিারক, ফাংরালি ল্লী উন্নয়ন প্ফাড ৃ এয লয উদযিারক (জনংলমাে ও ভন্বয়), ল্লীবফন, ৫ কাওযানফাজায, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক রকাদত ও রিাদযত
প্পান: ০২-৮১৮০০১৮, পযাক্স: ০২-৮১৮০০০৩, ই-প্ভইর: ddprc@brdb.gov.bd, ওলয়ফাট: www.brdb.gov.bd

