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গত 27 র্ানুয়াযী 2021 তাপযরখ বাানিরয স্থানান্তপযত ফরপূফ থক ফাস্তুচ্যেত ভায়ানভায নাগপযকরদয র্ীফনমাৈায ায়ক ও
রিতনতা বৃপদ্ধমূরক প্রপক্ষণ কাম থক্রভ উরবাধন করযন পফআযপডপফ’য ভাপযিারক র্নাফ সুপপ্রয় কুভায কুন্ডুু্। এভয় উপস্থত
পছররন র্নাফ এ. এভ. ভাসুদুয যভান, পযিারক (পযকল্পনা), পফআযপডপফ, ঢাকা এফং র্নাফ তভা: াঈদ কুতুফ পযিারক

ভাবযচারদকয ফাতঘা
ল্লী এরাকায র্নগণরক ংগঠিত ও
প্রপক্ষরণয ভােরভ অপধক খাদ্য
উৎাদন, আধুপনক কৃপল দ্ধপতয
ম্প্রাযণ, কৃপল উৎাদন বৃপদ্ধ, খাদ্য
পনযাত্তা পনপিতকযণ এফং ল্লী
অঞ্চররয কভথংস্থান সৃর্ন কযায ররক্ষে
যকারযয গুরুত্বপূণ থ তফাদানকাযী
প্রপতষ্ঠান ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন তফাড।থ
ফাংরারদ
ল্লী
উন্নয়ন
তফাড থ
(পফআযপডপফ) এয ত্রৈভাপক ই-বুররটিন
“ল্লী পযক্রভা” র্ানুয়াপয-ভাি থ, 202১
ফল থ ৫, ংখ্যা 1৫ প্রকাপত ’র। এই
দাপয়ত্বপূণ থ কার্টিয ারথ ংপিষ্ট
কররক আভায ক্ষ তথরক আন্তপযক
অপবনন্দন র্ানাই।

সুপপ্রয় কুভায কুন্ডু
ভাপযিারক (রেড-1)

গত 27 র্ানুয়াযী 2021 তাপযরখ বাানিরয স্থানান্তপযত ফরপূফ থক
ফাস্তুচ্যেত ভায়ানভায নাগপযকরদয র্ীফনমাৈায ায়ক ও
রিতনতা বৃপদ্ধমূরক প্রপক্ষণ কাম থক্রভ শুরু করযরছ পফআযপডপফ।
প্রথভ ম থারয় প্রপতটি ব্যারি 50 র্ন; 5টি গ্রুর 250 র্ন তক াঁি
পদনব্যাী াক-ফপর্, াঁ-মুযপগ, গফাপদশু ারন, ভৎস্য িাল,
কুটিয-সুপিপল্প পফপবন্ন ধযরনয প্রপক্ষণ তদওয়া য়।
ম থায়ক্ররভ বাানিরয স্থানান্তয কযা ফাই তক এ কভথসূপিয
আওতায় আনা রফ। াক-ফপর্ িাল প্রপক্ষরণয একটি তন
বাানিরয স্থানান্তপযত ফরপূফ থক ফাস্তুচ্যেত
পযদথন কযরছন পফআযপডপফ’য ভাপযিারক র্নাফ সুপপ্রয়
কুভায কুন্ডুু্। এভয় উপস্থত পছররন র্নাফ এ. এভ. ভাসুদুয ভায়ানভায নাগপযকরদয র্ীফনমাৈায ায়ক ও
যভান, পযিারক (পযকল্পনা), পফআযপডপফ, ঢাকা এফং র্নাফ রিতনতা বৃপদ্ধমূরক প্রপক্ষণ কাম থক্রভ তরাই
তভা: াঈদ কুতুফ, পযিারক (প্রপক্ষণ) মূখ।
প্রপক্ষণ পদরেন পফআযপডপফ’য প্রপক্ষক।

াতা-2
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বাানিরয প্রপক্ষণ কাম থক্রভ পরপ্রসূ কযায ররক্ষে তনৌফাপনীয
ারথ পফআযপডপফ’য রেরন করক্ষ বা অনুপষ্ঠত য়

গত 28 র্ানুয়াপয 2021 তাপযরখ পফআযপডপফ ঘাটাইর উরর্রা
তকন্দ্রীয় পভপতয ফাপল থক াধাযণ বা অনুপষ্ঠত য়। উক্ত বায়
প্রধান অপতপথ পররফ উপস্থত পছররন ঘাটাইর উরর্রা
তিয়াযম্যান র্নাফ তভাোঃ পদুর ইরাভ তরবু। উক্ত বাটি উরবাধন
করযন উপযিারক, পফআযপডপফ, টাংগাইর র্নাফ এ.এভ জুরয়র
আরভদ। স্বাগত ফক্তব্য যারখন উরর্রা ল্লী উন্নয়ন কভথকতথা,
ঘাটাইর, টাংগাইর।

গত 12 র্ানুয়াপয 2021 তাপযরখ পফআযপডপফ’য রেরন করক্ষ
বাানিরয স্থানান্তপযত ফরপূফ থক ফাস্তুচ্যেত ভায়ানভায নাগপযকরদয
র্ীফনমাৈায ায়ক ও রিতনতা বৃপদ্ধমূরক প্রপক্ষণ কাম থক্রভ
পরপ্রসূ কযায ররক্ষে বাানিরযয আশ্রায়ণ-3 প্রকল্পটিয দাপয়ত্ব
তনৌফাপনী এয ারথ এক বা অনুপষ্টত য়। বায় বাবতত্ব কদযন
বফআযবডবফ’য ভাবযচারক (দেড-১) জনাফ সুবপ্রয় কুভায কুন্ডু
ভদাদয়। উক্ত কাম ঘক্রভ পর কযায রদযে বায় গুরুত্বপূণ ঘ বদ্ধান্ত
য়।

2019-2020 অথ থফছরয এপএ এয মূল্যায়ন প্রপতরফদরন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় পফবারগ
পফআযপডপফ প্রথভ স্থান অর্থন করযরছ।
2019-2020 অথ থফছরয ফাপল থক কভথস্পাদন চ্যপক্ত
(এপএ) এয মূল্যায়ন প্রপতরফদন অনুমায়ী ল্লী উন্নয়ন
ও ভফায় পফবারগয আওতাধীন ফাংরারদ ল্লী
উন্নয়ন তফাড থ (পফআযপডপফ) রফ থাচ্চ নম্বয তরয় অনন্য
দৃষ্টান্ত স্থান করযরছ। গত 11 র্ানুয়াপয 202১
তাপযরখ পফআযপডপফ’য ভাপযিারক (রেড-১) র্নাফ
সুপপ্রয় কুভায কুন্ডু, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় পফবারগয
পিফ র্নাফ তভাোঃ তযর্াউর আান ভরাদরয়য
পনকট তথরক পুযস্কায েণ করযন। এ ভয় স্থানীয়
যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয়
প্রপতভন্ত্রী র্নাফ স্বন বট্টািাম থ, এভপ প্রধান অপতপথ
পররফ উপস্থত পছররন। যফতীরত পফআযপডপফ’য
ভাপযিারক ভরাদয়রক এ অনন্য স্বীকৃপত অর্থরনয
র্ন্য পফআযপডপফ’য কভথকতথা-কভথিাযীরদয ক্ষ তথরক
ফুর পদরয় স্বাগত র্ানারনা য়। এভয় পফআযপডপফ’য
ভাপযিারক ফররন তম, যকারযয কর তক্ষরৈ
অতীত এয ন্যায় ক্ষুধা ও দাপযদ্র্ে পফরভািরন
পফআযপডপফ’য অফদান যাখরফ। পতপন এপএ এয ারথ
ংপিষ্ট ভাঠ ম থায় ও দয দপ্তরযয কভথকতথাকভথিাপযরদয ধন্যফাদ জ্ঞান করযন।
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কৃলকদদয স্বাফরম্বী কযদত অপ্রধান স্য ফীজ ও চাযা বফতযণ কযদে বফআযবডবফ।
বফআযবডবফ।

গত 18 র্ানুয়াপয 2021 তাপযরখ চ্যয়াডাঙ্গা দয, চ্যয়াডাঙ্গায় পফআযপডপফ
কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন দাপযদ্র্ে পফরভািরনয ররক্ষে পুপষ্ট মৃদ্ধ উচ্চ মূরল্যয
অপ্রধান স্য উৎাদন ও ফার্াযর্াতকযণ কভথসূিী (1ভ ংরাপধত) এয ৪০
র্ন সুপফধারবাগীয ভারে তেঁয়ারর্য িাযা পফতযণ কযা য়। িাযা পফতযণ
করযন উরর্রা পনফ থাী কভথকতথা র্নাফ মুাোদ াপদকুয যভান ও
উরর্রা ল্লী উন্নয়ন কভথকতথা র্নাফ এ তক এভ আপভনুর ইরাভ। এ
অনুষ্ঠারন আরযা উপস্থত পছররন- উরর্রা পুরুল বাই তিয়াযম্যান, দয
থানায ওপ (তদন্ত), পযফায পযকল্পনা কভথকতথা, র্নস্বাস্থে প্ররকৌর,
কাযী ল্লী উন্নয়ন কভথকতথা ও স্য উন্নয়ন কভথকতথা।

টাঙ্গাইররয ধনফাড়ী উরর্রায় পফআযপডপফ কর্তক
থ ফাস্তফায়নাধীন
"দাপযদ্র্ে পফরভািরনয ররক্ষে পুপষ্ট মৃদ্ধ উচ্চ মূরল্যয অপ্রধান স্য
উৎাদন ও ফার্াযর্াতকযণ কভথসূিী (1ভ ংরাপধত) এয ৪৫
র্ন কৃলরকয ভারে পয়াঁর্, ভুট্টা, পতর ফীর্ পফতযণ কযা য়।
এভয় উরর্রা পযলদ এয োপনত তিয়াযম্যান, উরর্রা
পনফ থাী অপপায, উরর্রা পযলদ এয োপনত বাই
তিয়াযম্যানবৃন্দ, কাপয কপভনায (ভূপভ), উরর্রা মৄফ উন্নয়ন
অপপায উপস্থত পছররন।

28 র্ানুয়াপয 2021 তাপযরখ পফআযপডপফ, যাণীনগয, নওগাঁ এয

গত 19 র্ানুয়াপয 2021 তথরক 21 র্ানুয়াপয 2021 তাপযখ ম থন্ত
িাভটা গুেোভ, যাণীনগয, নওগাঁয় পফআযপডপফ’য সুরপাররবাগী
দস্যরদয ভারে পতন পদরনয দক্ষতা উন্নয়ন প্রপক্ষরণয আরয়ার্ন কযা
য়। উক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রপক্ষরণয প্রথভ পদন তন পযিারনা করযন
যাণীনগয উরর্রা পনফ থাী অপপায, উপযিারক পফআযপডপফ, নওগাঁ
এফং উরর্রা ল্লী উন্নয়ন কভথকতথা।

িাভটা গুে োরভয দস্যরদয ভারে 75,0000/- টাকা ঋণ পফতযণ
কযা য়। ঋণ পফতযণ অনুষ্ঠারন উপস্থত পছররন উরর্রা পনফ থাী
অপপায, ভার্রফা অপপায, একারডপভ সুাযবাইর্ায,
উরর্রা ল্লী উন্নয়ন কভথকতথা অন্যান্য কভথকতথা-কভথিাপযবৃন্দ।
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বফআযবডবফ’য ভাবযচারক কর্তক
ঘ বালা বদদয প্রবত ককন্দ্রীয় ীদ বভনাদয শ্রদ্ধার্ ঘ অঘণ।
ফাংরা বালায ভম থাদা অক্ষুন্ন তযরখ
াযা পফরে আরযা ব্যকবারফ
ছপড়রয় তদওয়ায অঙ্গীকারয াপরত
য় ভান ীদ ও আন্তর্থাপতক
ভার্তবালা পদফ
পদফ--2021
2021।। একু
এয প্রথভ প্ররয ভাপযিারক
র্নাফ সুপপ্রয় কুভায কুন্ডু ভরাদয়
পফআযপডপফ
পফআযপডপফ’’য কর কভথকতথাকভথিাযীরদয পনরয় তকন্দ্রীয় ীদ
পভনারয বালা ীরদয প্রপত শ্রদ্ধাঘ থ
অথণ করযন
করযন।। প্রর্ন্ম তথরক প্রর্ন্ম
একুরয ফাতথা ছপড়রয় তদওয়ায
প্রতেয় ব্যক্ত করযন ভাপযিারক,
পফআযপডপফ
পফআযপডপফ।।
দাবযদ্র্ে বফদভাচদনয রদযে পুবি মৃদ্ধ উচ্চ মূদেয অপ্রধান স্য
উৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ কভঘসূচী এয কাম ঘক্রভ অফবতকযণ
কভঘারা অনুবিত।

গত 9 তপব্রুয়াযী 2021 তাপযরখ পফআযপডপফ কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন দাবযদ্র্ে
বফদভাচদনয রদযে পুবি মৃদ্ধ উচ্চ মূদেয অপ্রধান স্য উৎাদন ও
ফাজাযজাতকযণ কভঘসূচী (১ভ ংদাবধত) ীল ঘক প্রকদেয কাম ঘক্রভ চরভান
উদজরামূদ উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভঘকতঘাদদয বদনব্যাী অবতকযণ
কভঘারা অনুবিত। উক্ত কাম ঘক্রভ অফবতকযণ কভঘারায় প্রধান অবতবথ বদদফ
উবিত বেদরন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদেয অবতবযক্ত বচফ (আইন ও
প্রবতিান) জনাফ চন্দন কুভায কদ। কভঘারায় বাবতত্ব কদযন বফআযবডবফ’য
ভাবযচারক জনাফ সুবপ্রয় কুভায কুন্ডু।

বাানিরয
স্থানান্তপযত
ফরপূফ থক
ফাস্তুচ্যেত
ভায়ানভায
নাগপযকরদ
য ভারে
াক-ফপর্
িাল াঁমুযপগ,
গফাপদশু
ারন,
ভৎস্য িাল,
কুটিযসুপিপল্প
পফপবন্ন
ধযরনয
প্রপক্ষণ
প্রদান
কযরছন
পফআযপডফ।
প্রপক্ষণরব্দ
জ্ঞান পদরয়
তযাীঙ্গাযা
ভায়ানভারয
পপরয তাযা
র্ীপফকা
পনফ থা
কযরত
াযরফ।
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গত 4 তপব্রুয়াপয 2021 তাপযরখ পফআযপডপফ কর্তথক ফাস্তফামনাধীন াপফ থক
োভ উন্নয়ন কভথসূপিয (পপবপডপ ৩য় ম থায়) এয সুপর তবাগীরদয যার্াী
ভপরা কাপযগপয প্রপক্ষণ তকন্দ্র (RMTTC)'তত িরভান "রটইরাপযং এন্ড
গারভথন্ট " তকার থয ৩০পদন তভয়াপদ আইপর্এ প্রপক্ষণ তকা থ পযদথন।
পযদথনকারর প্রকল্প পযিারক ও যকারযয মৄগ্ম পিফ র্নাফ ড: তভাোঃ
আরপার্ তারন, ফগুড়া ল্লী উন্নয়ন একারডপভয পযিারক র্নাফ ড:
ভনসুয, পফআযপডপফয মৄগ্ম পযিারক ও প্রকরল্পয উ-প্রকল্প পযিারক
র্নাফ তভাোঃ তভাক্তায তারন ও টিটিপ'য অেক্ষ তকার থয ইন্সট্রাক্টযগণ
উপস্থত পছররন।

গত 16 তপব্রুয়াপয 2021 তাপযরখ পফআযপডপফ’য ফাস্তফায়নাধীন
গুেোভ-২য় ম থায় প্রকরল্পয উকাযরবাগী ফাছাইরয়য র্ন্য গযীফপুয
গুেোভ, পযযাভপুয, ভাপনকগরে এক উঠান ত্রফঠরকয আরয়ার্ন কযা
য়। উক্ত উঠান ত্রফঠরক উপস্থত তথরক াপফ থকবারফ রমাপগতা করযন
ারুকাপন্দ ইউপনয়রনয োপনত তিয়াযম্যান র্নাফ আাদুজ্জাভান চ্যন্নু।
আযও উপস্থত পছররন র্নাফ তভা. াাদাত তারন, উরর্রা ল্লী
উন্নয়ন অপপায, পযযাভপুয, ভাপনকগে।

গত 03.02 2021 তাপযরখ পযণাটি ভপরা ভফায় পভপতয উঠান
ত্রফঠক। র্নরিতনতায র্ন্য পফপবন্ন পদকপনরদ থনা প্রদান কযা য়। এ
ভয় উপস্থত পছররন কাযী ল্লী উন্নয়ন অপপায, ইউপডও, ভাঠ
ংগঠক, োভ ংগঠক অন্যান্যযা।

“মুপর্ফ ফরল থ পফআযপডপফ’য অপঙ্গকায স্বপনবথয মৃদ্ধ ল্লী গড়ায” ও
োভ রফ য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয এই প্রপতাদ্য ফাস্তফায়রন
পফআযপডপফ কর্তথক ফাস্তফাপয়ত অংীদাযীত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প
(পআযপডপ-৩) ভােরভ তদৌরতপুয, ভাপনগে কপরয়া ইউপনয়রনয ০২
নং ওয়ারডযথ তটযী পবপডপরত প্রকরল্পয কাম থক্রভ অফপতকযণ
স্থানীয় িাপদায পবপত্তরত এনপফপডপ পফলয়ক ০১ (এক) পদরনয
"র্নরিতনতা ও স্বাস্থে পযিম থা" পফলয়ক প্রপক্ষরণ তন পযিারনা
কযরছন র্নাফ তভা: তার্-উর ইরাভ, উপযিারক, পফআযপডপফ,
ভাপনকগে।
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পফআযপডপফ, পকরাযগরেয কপযভগে উরর্রায তদহুন্দা ইউপনয়রনয
28 তপব্রুয়াপয 2021 তাপযরখ পফআযপডপফ, তিৌাপর, পযার্গে পফপবন্ন াকুয়া উত্তয াড়া োরভ পফআযপডপফ পআযপডপ-৩ প্রকরল্পয ভােরভ
পভপতয সুপররবাগী দস্যরদয ভারে ঋণ ায়তা প্রদান কযা য়। এ
ফাস্তফাপয়ত ভাপ্ত পবপডপ স্কীভ।
ভয় উপস্থত পছররন উরর্রা ল্লী উন্নয়ন কভথকতথা।

বফআযবডবফ, র্াটাইর, টাংোইর এ বফববন্ন বভবতয সুদপারদবােী
দস্যদদয ভাদে ঋণ ায়তা প্রদান

পফআযপডপফ, পযযাভপুয, ভাপনকগে,
গুেোভ-২য় প্রকরল্পয উকাযরবাগীরদয পনরয়
উঠান ত্রফঠক

গত 24 তপব্রুয়াপয 2021 তাপযরখ পফআযপডপফ, ঘাটাইর, টাংগাইর ভপরা উন্নয়ন
ও এভএএ এয পফপবন্ন পভপতয সুপররবাগী দস্যরদয ভারে 45 রক্ষ 80
ার্ায টাকা ঋণ ায়তা প্রদান কযা য়।

গত 16 তপব্রুয়াপয 2021 গুেোভ-২য় ম থায় (পপবআযপ)
প্রকরল্পয উকাযরবাগী ফাছাইরয়য র্ন্য গযীফপুয গুেোভ,
পযযাভপুয, ভাপনকগরে এক উঠান ত্রফঠরকয আরয়ার্ন কযা য়।
উক্ত উঠান ত্রফঠরক উপস্থত তথরক াপফ থকবারফ রমাপগতা করযন
ারুকাপন্দ ইউপনয়রনয োপনত তিয়াযম্যান র্নাফ আাদুজ্জাভান
চ্যন্নু আযও উপস্থত পছররন র্নাফ তভা. াাদাত তারন,
উরর্রা ল্লী উন্নয়ন অপপায, পযযাভপুয, ভাপনকগে। উঠান
উপযিারক, পফআযপডপফ, তযপুয ভরাদয় কার্াইকাটা অপ্রধান স্য উৎাদন
দর পযদথন করয এভয় তকরিা করপাস্ট প্রদথনী পযদথন ও দস্যরদয ারথ ত্রফঠরক পদকপনরদ থমূরক ফক্তব্য যারখনারুকাপন্দ ইউপনয়রনয
তিয়াযম্যান।
উঠান ত্রফঠক করযন এছাড়া প্রকল্প তথরক প্রদানকৃত তেঁয়ার্ পর তদরখন।

াতা-৭

ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন তফাড থ (পফআযপডপফ) এয ত্রৈভাপক B-ey‡jwUb

cjøx cwiµgv
জানুয়াবয-ভাচ ঘ, ২০২১ ফল ঘ ৫ ংখ্যা ১৫
পফপবন্ন কভথসূপিয ভরে পদরয় পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’তত র্াপতয পতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুপর্বুয যভারনয র্ন্মপদন ারন

17 ভাি থ 2021 তাপযরখয প্রথভ প্ররয র্াপতয পতা ফঙ্গফন্ধু তখ
মুপর্বুয যভান এয র্ন্মপদরন পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য ল্লী বফরন স্থাপত
ফঙ্গফন্ধুয প্রপতকৃপতরত শ্রদ্ধাঘ থ অথণ করযন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
পফবারগয ভাননীয় পিফ র্নাফ তভাোঃ তযর্াউর আান এফং
পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য ভাপযিারক (রেড-1) র্নাফ সুপপ্রয় কুভায কুন্ডু।
কুন্ডু। এ
ভয় পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য পযিারক (প্রান), পযিারক (অথ থ), পযিারক
(রযর্পভন) পযিারক (পযকল্পনা), পযিারক (প্রপক্ষণ)  কর
কভথকতথা-কভথিাযী উপস্থত পছররন।
পছররন।

গত 17 ভাি থ 2021 তাপযরখ র্াপতয পতা ফঙ্গফন্ধু
তখ মুপর্বুয যভান এয 101তভ র্ন্মপদন ারন
উররক্ষে ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় পফবারগয ভাননীয়
পিফ র্নাফ তভাোঃ তযর্াউর আান পযফায
পফআযপডপফরত আগভন কযরর পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য
ভাপযিারক ফুররর শুরবো প্রদান করযন।
করযন।

গত 17 ভাি থ 2021 তাপযরখ র্াপতয পতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুপর্বুয যভান এয
101তভ র্ন্মপদন ারন উররক্ষে পফআযপডপফরত তকক কাটা য়।
য়। এ ভয়
উপস্থত পছররন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় পফবারগয ভাননীয় পিফ র্নাফ তভাোঃ
তযর্াউর আান এফং পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য ভাপযিারক (রেড-1) র্নাফ সুপপ্রয়
কুভায কুন্ডু।
কুন্ডু। আরযা উপস্থত পছররন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় পফবারগয
অপতপযক্ত পিফ (পযকল্পনা ও উন্নয়ন) ও অপতপযক্ত পিফ (আইন ও
প্রপতষ্ঠান) এফং পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য পযিারক (প্রান), পযিারক (অথ থ),
পযিারক (রযর্পভন) পযিারক (পযকল্পনা), পযিারক (প্রপক্ষণ) 
কর কভথকতথা-কভথিাযী।
াযী। ত ভয় পফআযপডপফরত এক উৎফ মুখয পযরফ
পফযার্ কযপছর।
কযপছর।

“ত্ররফয তখ মুপর্ফ তথরক ফঙ্গফন্ধু” ীল থক আররািনা বা ও তদায়া ভাপপর গত 17 ভাি থ
2021 তাপযরখ পফআযপডপফ’য রেরন করক্ষ অনুপষ্ঠত য়। উক্ত আররািনা বায় প্রধান
অপতপথ পররফ উপস্থত পছররন র্নাফ তভাোঃ তযর্াউর আান, পিফ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
পফবাগ।
পফবাগ। বায় বাপত্ব করযন পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য ভাপযিারক (রেড-1) র্নাফ সুপপ্রয় কুভায
কুন্ডু।
কুন্ডু। উক্ত আররািনা বায় ফক্তাযা র্াপতয পতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুপর্বুয যভান এয ত্রফ
র্ীফন তথরক শুরু করয ফঙ্গফন্ধু রয় উঠা, ফঙ্গফন্ধু ফণ থাঢে র্ীফন এফং মুপক্তমৄরদ্ধয পফপবন্ন পফলয়
পনরয় আররািনা করযন।
করযন।
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মুবজফ ফল ঘ উরদযে বফআযবডবফ’য বফদল কফা প্তা ারন

পফআযপডপফ, র্ীফননগয, চ্যয়াডাঙ্গা সুরপাররবাগীরদয গারছয িাযা ও ঋণ পফতযণ।

পফআযপডপফ, কাপয়ান, তগাারগে তত সুরপাররবাগীরদয ভারে ঋণ পফতযণ

পফআযপডপফ, দয, াফনা তত সুরপাররবাগীরদয ভারে গরছয িাযা পফতযণ

পফআযপডপফ, রূা, খুরনা তত সুরপাররবাগীরদয ভারে গরছয িাযা পফতযণ

পফআযপডপফ, বাঙ্গা, পপযদপুয অপ্রধান স্য প্রদথনী প্লট

পফআযপডপফ, তডাভায, নীরপাভাযী অপ্রধান স্য ভূট্টায প্রদথনী প্লট

পআযপডপ3 এয
আওতায়
পফআযপডপফ,
যার্াপুয,
োরকাঠি
ইট পরং
যাস্তা পনভথাণ
পআযপডপ-3 এয আওতায় পফআযপডপফ, র্াপর্ড়া, পযয়তপুয কারবাট থ পনভথাণ
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“পফআযপডপফ’য উদ্ভাফন ও তফা পর্কযণ পফলরয় অফপতকযণ” ীল থক পদনব্যাী কভথারা অনুপষ্ঠত
দয কাম থাররয় ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন
তফারড থয রেরন করক্ষ গত 04 ভাি থ 2021
তাপযরখ “পফআযপডপফ’য উদ্ভাফন ও তফা
পর্কযণ পফলরয় অফপতকযণ” ীল থক
পদনব্যাী কভথারা অনুপষ্ঠত য়। উক্ত
কভথারায় প্রধান অপতপথ পররফ উপস্থত
পছররন পফআযপডপফ’য ভাপযিারক (রেড1) র্নাফ সুপপ্রয় কুভায কুন্ডু। কভথারাটি
ভন্ত্রী পযলদ পফবারগয পনরদ থনায আররারক
পফআযপডপফ’য কভথপযকল্পনা
অনুমায়ী
অনুপষ্ঠত য়। কভথারায় পফপবন্ন ইরনারবন
কাম থক্ররভয অেগপত পিৈ প্রপতরফদন
উস্থান কযা য়। ভাপযিারক ভরাদয়
নতুন নতুন উদ্ভাফনী কাম থক্রভ ভােরভ
পফআযপডপফ তদরয ভানুলরক স্বাফরম্বী
পররফ গরড় তুররফ এ আাফাদ ব্যক্ত
করযন। এ পফলরয় কভথকতথারদয পফপবন্ন
পদকপনরদ থনা প্রদান করযন।

বফআযবডবফ, বভঠাপুকুয, যংপুদয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
বফবাদেয ভাননীয় বচফ জনাফ কভাোঃ কযজাউর আান
বফআযবডবফ
বফআযবডবফ’’য স্টর বযদঘন কদযন
কদযন।।

বআযবডব
বআযবডব--৩ ভাধ্যদভ পফআযপডপফ,
কুরাউড়া, ব্রাহ্মণফাপযড়া তত ইরটয যাস্তা

গত 3 ভাি থ 2021 তাপযরখ ফাংরারদরয এক অনন্য অর্থন স্বরল্পান্নত
তদ তথরক উন্নয়নীর তদর উত্তযণ তদব্যাী উদমান অনুষ্ঠারনয
প্রথভ পদরন ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন তফাড,থ পভঠাপুকুয, যংপুরযয স্টর
পযদথন করযন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় পফবারগয ভাননীয় পিফ র্নাফ
তভাোঃ তযর্াউর আান। এভয় পতপন পফআযপডপফ’য সুরপাররবাগীরদয
উৎাপদত পফপবন্ন ণ্য তদরখ রন্তাল প্রকা করযন।

গত 11 ভাি থ 2021 তাপযরখ কুরাউড়া, ব্রহ্মণফাপড়য়ায
যীপপুয ইউপনয়রনয পনপিতপুয পবপডপয আওতায়
ভরনাযপুয র্ারভ ভপর্দ রত দত্তোভ যকাপয প্রাথপভক
পফদ্যারয় ম থন্ত ৭ফুট প্রস্ত ও ২৩০ ফুট ত্রদঘে ইট পরং
যাস্তাটি পআযপডপ-৩ এয অথ থায়রন পফআযপডপফ, কুরাউড়া,
ব্রাহ্মণফাপযড়া কর্তক
থ পনভথাণ কযা য়।

াতা-১০

ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন তফাড থ (পফআযপডপফ) এয ত্রৈভাপক B-ey‡jwUb

cjøx cwiµgv
জানুয়াবয-ভাচ ঘ, ২০২১ ফল ঘ ৫ ংখ্যা ১৫

থ
পফআযপডপফরত স্বাধীনতায সুফণর্য়ন্তী
উদমান

যরক্তয পফপনভরয় অপর্থত স্বাধীনতায 50 ফছয পুপতথরত ফঙ্গফন্ধুয
প্রপতকৃপতরত পুষ্পস্তফক অথণ নানা কভথসূপিয ভে পদরয় স্বাধীনতায
সুফণ থর্য়ন্তী উদমান করযন পফআযপডপফ’য কর মারয়য কভথকতথাকভথিাযী। 26ত ভাি থ কারর পফআযপডপফ’য দয দপ্তরয স্থাপত ফঙ্গফন্ধুয মূযোর এ
পফআযপডপফ’য ভাপযিারক র্নাফ সুপপ্রয় কুভায কুন্ডু কর-কভথকতথা-কভথিাপযরদয
পনরয় পুষ্পস্তফক অথণ করযন। পুষ্পস্তফক অথণ তরল স্বাধীনতায 50 ফছয উররক্ষে
একটি পফার তকক কাটা য়। এ ভয় কর কভথকতথা-কভথিাপযরদয ভরে উৎফ
পফযার্ কযপছর। কার 11:00 ঘটিকায় র্াপতয পতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুপর্বুয যভান,

ভান মুপক্তমৄরদ্ধ পদ ও মুপক্তরমাদ্ধারদয স্মযরণ আররািনা বা ও
পভরাদ ভাপপররয আরয়ার্ন কযা য়। উক্ত আররািনা বা ও পভরাদ
ভাপপরর প্রধান অপতপথ পররফ উপস্থত পছররন পফআযপডপফ’য
ভাপযিারক (রেড-1) র্নাফ সুপপ্রয় কুভায কুন্ডু।

বফআযবডবফদত ফঙ্গফন্ধু কণ ঘায এয শুব উদমাচন
26 ভাি থ 2021 তাপযরখ স্বাধীনতায সুফণ থর্য়ন্তীরত পফআযপডপফ’য দয কাম থাররয়য
নীি তরায় “ফঙ্গফন্ধু কণ থায” এয শুব উরোিন করযন পফআযপডপফ’য
ভাপযিারক (রেড-1) র্নাফ সুপপ্রয় কুভায কুন্ডু। স্থাপত “ফঙ্গফন্ধু কণ থায” এ

ফঙ্গফন্ধু ও মুপক্তমৄদ্ধ পরকথ পফপবন্ন প্রকানা, পফপবন্ন পস্থযপিৈ এফং
ফঙ্গফন্ধুয র্ীফনী পনরয় ভয় তযখা। ফঙ্গফন্ধু ও মুপক্তমৄরদ্ধ পরকথ খুফ
রর্ র্ানায এক অনন্য সুরমাগ সৃপষ্ট রয়রছ পফআযপডপফরত।
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পফগত 27 ভাি থ 2021 তাপযরখ পফআযপডপফ কর্তক
থ ফাস্তফায়নাধীন পআযপডপ-৩ এয
আওতায় পভঠাপুকুয, যংপুয পয়ায োরভয িানপুয এপতভখানয ীভানা প্রািীয পনভথাণ
স্কীরভয শুব উরবাধন করযন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় পফবারগয ভাননীয় পিফ র্নাফ তভাোঃ
তযর্াউর আান।

গত 17 ভাি থ 2021 তাপযরখ মুপর্ফ ফল থ উররক্ষে পফআযপডপফ,
যায়পুয, রহ্মীপুয এ ঋণ উৎফ ারন কযা য়।
য়। উরর্রা ল্লী
উন্নয়ন কভথকতথা পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য পফপবন্ন পভপতয দস্যরদয ভারে ঋণ
পফতযণ করযন।
করযন। এ ভয় উপস্থত পছররন কাযী ল্লী উন্নয়ন
কভথকতথা অন্যান্যযা।
অন্যান্যযা।

‘মুপর্ফ ফরল থ পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য অঙ্গীকায স্বপনবথয মৃদ্ধ ল্লী গড়ায’
গড়ায’ এ
তলাগান তক াভরন তযরখ পফআযপডপফ াযারদর ঋণ উৎফ ারন
কযা য়।
য়। এযই ধাযাফাপকতায় গত 17 ভাি থ 2021 এয পফআযপডপফ,
ইন্দুযকানী, পরযার্পুয পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য সুরপাররবাগী দস্যরদয
ভারে ঋণ ায়তা প্রদান করযন উরর্রা ল্লী উন্নয়ন কভথকতথা।
দুস্থ ভানুলগুররা পফআযপডপফ’
পফআযপডপফ’য ঋণ ায়তা তরয় স্বাফরম্বী রত
াযরফ।
াযরফ।
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