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ভারযচারদকয ফাতো
ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাদডযে
অনরাইন রনউজদরোয ‘ল্লী রযিভা ’
এয নদবম্বয ২০১৮ াংখ্যা প্রকারত
’র। এ দারয়ত্বপূণ ে কাজটি াপদেয
দঙ্গ রনয়রভতবাদফ ম্পাদদনয জন্য
াংরিষ্ট করদক ধন্যফাদ জানাই।
ফতেভান যকাদযয রূকল্প ২০২১ ও
২০৪১ এফাং রফশ্বজনীনবাদফ গৃীত ও
অনুসৃত বেকই উন্নয়ন অবীষ্ট
(Sustainable Development Goals)-বক সুরফদফচনায়
বযদখ যকায বম উন্নয়ন অরবমাত্রা
সূচনা কদযদে এফাং বম অদম্য
গরতধাযায় ফাাংরাদদ এরগদয় চদরদে,
রফআযরডরফ ব গরতদত প্রাণ যুক্ত
কদযদে।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাদডযে
রযচারনা ল েদদয (Board of
Directors) ৪৯তভ বা ২৫
অদটাফয ২০১৮ রিষ্টাব্দ, ১০ কারতেক
১৪২৫ ফঙ্গাব্দ, বৃস্পরতফায কার
১১.০০ ঘটিকা, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
রফবাদগয দেরন কক্ষ, ফাাংরাদদ
রচফারয়, ঢাকায় অনুরিত য়। স্থানীয়
যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী এফাং
রফআযরডরফ
রযচারনা
ল েদদয
োরনত বচয়াযম্যান জনাফ খন্দকায
বভাাযযপ বাদন, এভর বায়
বারতত্ব কদযন। রযচারনা ল েদদয

োরনত বাই-বচয়াযম্যান এফাং স্থানীয়
যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য
ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী জনাফ ভরউয যভান
যাঁঙ্গা, এভর , জাতীয় ল্লী উন্নয়ন ভফায়
বপডাদযদনয বারত জনাফ ইযারপর
আরভ এভর, স্থানীয় যকায রফবাদগয
ররনয়য রচফ ড. জাপয আদভদ খান ,ল্লী
উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয ররনয়য রচফ
জনাফ এ.এভ. বগারাভ পারুক
রযচারনা ল েদদয োরনত দস্যবৃন্দ
বায় উরস্থত রেদরন। বাটি ঞ্চারন
কদযন ল েদদয দস্যরচফ ও রফআযরডরফ’য
ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয
যীদ পদায (২য় পৃিায়)

ফাাংরাদদ রচফারদয়য ল্লী উন্নয়ন ও
ভফায় রফবাদগয দেরন কদক্ষ গত
১২/১১/২০১৮ রি. তারযদখ ল্লী উন্নয়ন ও
ভফায় রফবাদগ দ্য বমাগদানকৃত রচফ
জনাফ বভাোঃ কাভার উরিন তালুকদাযদক
ভারযচারক, রফআযরডরফ এয ক্ষ দত
পৄদরর শুদবচ্ছা প্রদান কযা য়।

রফআযরডরফ’
রফআযরডরফ’বত ররনয়য রচফ,
রচফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয উরস্থদত
রফআযরডরফ’
রফআযরডরফ’য কাম েিভ ম োদরাচনা বা অনুরিত
গত ০৫/০৯/২০১৮ রি. তারযদখ দেরন কদক্ষ রফআযরডরফ’য
কাম েিভ ম োদরাচনা বা অনুরিত য়। উক্ত বায় প্রধান অরতরথ
রদদফ উরস্থত রেদরন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয ররনয়য
রচফ জনাফ এ এভ বগারাভ পারুক। বায় বারতত্ব কদযন
রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ
পদায। বায় ররনয়য রচফ ভদাদয় আগাভী এক প্তাদয
ভদে রফআযরডরফ’য াাংগঠরনক কাঠাদভা ারনাগাদ প্রণয়নপূফ েক
ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ বপ্রযদণয জন্য রনদদ েনা প্রদান কদযন।
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৪থ ে জাতীয় উন্নয়ন বভরায় রফআযরডরফ’য রিয় অাংগ্রণ

ভারযচারক, রফআযরডরফ কর্তেক উন্নয়ন বভরায স্টর
রযদেন

ররনয়য রচফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ কর্তেক
উন্নয়ন বভরায স্টর রযদেন

ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী কর্তেক গঙ্গাচড়া উদজরায় উন্নয়ন বভরায়
রফআযরডরফ’য স্টর রযদেন
গত ৪-৬ অদটাফয, ২০১৮ রি. তারযখ ৪থ ে জাতীয় উন্নয়ন বভরা
ঢাকাস্থ আগাযগাঁও, ফারণজেদভরায ভাদঠ অনুরিত য়।
‘উন্নয়দনয অরবমাত্রায় অদম্য ফাাংরাদদ’ এ বলাগানদক াভদন
বযদখ ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ে ঢাকা বজরাদপ্তয কর্তেক
আদয়ারজত স্টদর কারুল্লী’য ণ্য াভগ্রী প্রদেন ও সুরব মূদে
রফরিয ব্যফস্থা কযা য়। রফআযরডরফ ঢাকা বজরা কর্তেক
আদয়ারজত উন্নয়ন বভরায স্টদর ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
রফবাদগয ররনয়য রচফ জনাফ এ.এভ বগারাভ পারুক,
রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ
পদায ভন্ত্রণারয় ও রফআযরডরফ’য ররনয়য কভেকতোবৃন্দ
স্টর রযদেন কদযন।

ররনয়য রচফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ কর্তেক
উন্নয়ন বভরায স্টর রযদেন

রক্ষাথী কর্তেক উন্নয়ন বভরায স্টর রযদেন

বররলা জোর কমমকর্মাদের সাদে
রবআররডরব’র সের কায মাদের রভরডও
কনফাদরন্স অনুরির্
গত ২১/১০/২০১৮ রি. তারযদখ ফরযার বজরায াদথ
রফআযরডরফ’য দয কাম োরদয়য ভদে রবরডও কনপাদযন্স অনুরিত
য়। উক্ত রবরডও কনপাদযন্স অনুিাদন ফরযার বজরা দত
ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায ভদাদয়
এফাং দয দপ্তদযয রযচারক (প্রান), জনাফ বভাোঃ াানুর
ইরাভ, এনরডর ও রফআযরডরফ’য অন্যান্য ররনয়য কভেকতোদদয
াদথ ফরযার বজরায কাম েিভ রনদয় ভতরফরনভয় কদযন। পদর
রফআযরডরফ’য ভাঠ ম োদয়য কাম েিদভ গরতীরতা, স্বচ্ছতা ও
জফাফরদরতা বৃরদ্ধ াদচ্ছ এফাং কভেরযদফ উন্নত দচ্ছ।
৪৯ তভ বফাড ে বা অনুরিত ১ভ পৃিায য-বায় ১৪টি
রফলদয় আদরাচনা ও রদ্ধান্ত গৃীত য়। এয ভদে
উদল্লখদমাগ্য দরা ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ে আইন,
২০১৮ ম্পদকে ল েদদক অফরতকযণ, ২০১৭-২০১৮ অথ ে
ফেদযয কাম েিভ এফাং ২০১৮-২০১৯ অথ ে ফেদযয
কভেরযকল্পনা ও কভেদকৌর ল েদদক অফরতকযণ,

রফআযরডরফ’য াাংগঠরনক কাঠাদভা ও অরপ যঞ্জাভ
তাররকা টিওএন্ডই) পুনরফ েন্যাদয প্রস্তাদফয রফলদয় নীরতগত
অনুদভাদন, রফআযরডরফ’য আওতায় রযচাররত ঋণ
কভেসূরচমূদক অরবন্ন কাঠাদভায অধীদন আনয়দনয রদক্ষে
একটি পাউদন্ডন সৃজন, ইউররএমূদক স্বাফররম্ব কযায
রদক্ষে আফতেক ঋণ তরফর ও স্যারাযী াদাে ে প্রদাদনয

রফআযরডরফ’বত গণশুনানী অনুরিত

রফআযরডরফ’য কভেকতো/কভেচাযী এফাং ইউররএ’য
বচয়াযম্যানদদয উরস্থরতদত ২৪.৯.১৮ তারযদখ
গণশুনানী অনুরিত য়।
রফলদয় পুনযায় অথ ে রফবাদগ প্রস্তাফ বপ্রযণ, ইউররএ’য
কভেচাযীদদয ভদডর চাকুযী প্ররফধানভারা, ২০১৭ এয
াংদাধনী
প্রস্তাফ
অনুদভাদন,
রফআযরডরফ’য/
ইউররএমূদয ম্পদ ব্যফস্থানা ম্পরকেত ভস্যা
ম্পদকে আদরাচনা প্রভৃরত।
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গাইফান্ধা ভরিত ল্লী
দারযদ্র্ে দূযীকযণ প্রকদল্পয
রভরতয বারত ও
ম্যাদনজাযদদয
ওরযদয়দেন উদবাধন

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুত গাইফান্ধা
ভরিত ল্লী দারযদ্র্ে দূযীকযণ প্রকদল্পয
আওতায় গঠিত রভরতয ম্যাদনজায ও
বারতগদণয
০১
রদন
ব্যাী
ওরযদয়দেন বপ্রাগ্রাভ এয শুব উদবাধন
কদযন রফআযরডরফ’য ভারযচারক
জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।
উক্ত অনুিাদন রফদল অরতরথ রদদফ
উরস্থত রেদরন জনাফ বগৌতভ চন্দ্র ার,
বজরা প্রাক, গাইফান্ধা এফাং অনুিাদন
বারত্ব কদযন জনাফ বভাোঃ আব্দু
বুয,
উরযচারক
রফআযরডরফ
গাইফান্ধা বজরা।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন
বফাদড েয দয কাম োরদয়য
৬০জন কভেকতোদক
রফরবন্ন আইন ও
রফরধরফধান ম্পরকেত
প্ররক্ষণ প্রদান

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ে এয দয
কাম োরদয়য দেরন কদক্ষ গত
২৭/০৯/২০১৮ রি. তারযদখ রফআযরডরফ’য
৬০জন কভেকতোদক রফরবন্ন আইন ও রফরধ
রফধান ম্পদকে প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়।
উক্ত প্ররক্ষণ অনুিাদন প্রধান অরতরথ
রদদফ উরস্থত রেদরন রফআযরডরফ’য
ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয
যীদ পদায। অনুিাদন বারতত্ব
কদযন রযচারক (প্ররক্ষণ) বয়দ
মুরজবুর ক।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্ররক্ষণ ইনরস্টটিউে
(রফআযরডটিআই), রদরে এ নাদয়ভ এয ১৫২তভ
বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ বকাদ েয উদবাধন

রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায ০৯ বদেম্বয, ১৮
রি. তারযদখ নাদয়ভ, ঢাকা-এয ১৫২তভ বুরনয়ারদ প্ররক্ষণ বকাদ েয প্ররক্ষণাথীদদয
রফআযরডটিআই াংযুরক্ত অনুিাদন প্রধান অরতরথ রদদফ উরস্থত রেদরন।

ল্লী প্রগরত কভেসূরচয
প্রকল্প রযচারক কর্তক
ে
ভারনকগঞ্জ বজরায় দদরয
উঠান বফঠদক বমাগদান
ল্লী প্রগরত কভেসূরচয প্রকল্প রযচারক
(অোঃদাোঃ) জনাফ াভীভ বভাােদ কাভরুর
আান কর্তেক গত ১২/১১/২০১৮ রি.
তারযদখ ভারনক বজরায রাংগাইয
উদজরায ল্লী প্রগরত কভেসূরচয দদরয
উঠান বফঠদক অাংগ্রণ কদযন। উক্ত
বফঠদক ভারনকগঞ্জ বজরায উরযচারক
জনাফ বভাোঃ াদজদুর ইরাভ অন্যান্যযা
উরস্থত রেদরন। বখাদন দদরয দস্যদদয
ঋণ আদায় ঞ্চয় আদাদয়য রফলদয়
গুরুত্বাদযা কযা য়।

ল্লী বফদন বডনভাকে
প্ররতরনরধ দর

বডনভাকে দূতাফা এফাং বডনভাদকেয
বাইরকাং উইন্ড এয ৩ দস্যদদয প্ররতরনরধ
দর গত ৮/১১/২০১৮ রি. তারযদখ
ফাাংরাদদ
ল্লী
উন্নয়ন
বফাদডযে
ভারযচারক জনাফ মুেদ ভউদুদউয
যীদ পদায এয াদথ াক্ষাৎ কদযন
এফাং রব-ারক্ষক বায় রভররত ন। উক্ত
বায় বডনভাদকেয বাইরকাং উইন্ড প্ররতরনরধ
দর কর্তেক ফাাংরাদদদয বকাস্টার এরযয়াদত
উইন্ড রভদরয ভােদভ রফদুেৎ উৎাদন কদয
কৃরল কাদজ রকবাদফ দজ ব্যফায কযা
মায় ব রফলদয় একটি বপ্রদজদেন
উস্থান কদযন। ভারযচারক ভদাদয়
তাঁদদয এ উদদ্যাগদক স্বাগত জানান। রতরন
বাানচদয প্রতোফারত বযারঙ্গাদদয জন্য
রফআযরডরফ কর্তেক প্রস্তারফত প্রকদল্প এ
ধযদনয আইরডয়া রকবাদফ ব্যফায কযা মায়
ব রফলদয় রযকল্পনা রফবাগদক রনদদ েনা
প্রদান কদযন।

েনপ্রলাসন প্ররর্মন্ত্রী কর্তক
ম ইদরসদ া
প্রকদের সুফদভাগীদের মাদে ঋণ রবর্রণ

৪ে ম োর্ীে উন্নেন জমাে মাননীে েনপ্রলাসন প্ররর্মন্ত্রী েনাব ইসমার্ আরা সাদেক
এমর মদিােে বাাংাদেল ল্লী উন্নেন জবাড ম কর্তমক বাস্তবারের্ েররদ্র মরিাদের েন্য
সমরির্ ল্লী কমমসাংস্থান সিাের্া (ইদরসদ া) প্রকদের যদলার জোর জকলবপুর
উ দোর ক্ষীনােকাঠী মাে াড়া মরিা সরমরর্র ১৫ েন সুফদভাগীদের মদে
৩.১৭ ক্ষ টাকা ঋণ রবর্রণ কদরন।

†k‡li cvZv

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাদড যে বত্রভারক অনরাইন রনউজদরোয
evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©
cjøx Dbœq‡bi m~h© mviw_

weAviwWwe cjøx cwiµgv
b‡f¤^i 2018 el© 1 msL¨v 2

জমৌভীবাোর জোর কমমকর্মাদের
সাদে রবআররডরব’র সের কায মাদের
রভরডও কনফাদরন্স অনুরির্

গত ২৪/০৯/২০১৮ রি. তারযদখ বভৌরবীফাজায বজরায াদথ
রফআযরডরফ’য দয কাম োরদয়য ভদে রবরডও কনপাদযন্স
অনুরিত য়। উক্ত রবরডও কনপাদযন্স অনুিাদন বভৌরবীফাজায
বজরা দত উরযচারক ঢাকা দয দপ্তদযয রযচারক
(দযজরভন), জনাফ বভাোঃ ভামুদুর বাাইন খান
রফআযরডরফ’য অন্যান্য ররনয়য কভেকতোদদয াদথ বজরায
কাম েিভ রনদয় ভতরফরনভয় কদযন। পদর রফআযরডরফ’য ভাঠ
ম োদয়য কাম েিদভ গরতীরতা, স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা বৃরদ্ধ
াদচ্ছ এফাং কভেরযদফ উন্নত দচ্ছ।

বততুররয়ায় রআযরডর-৩
প্রকদল্পয স্কীভ উদবাধন

BRDB-HELVETAS
এয প্ররক্ষণ ভান

ঞ্চগড় বজরায বততুররয়া উদজরায় ফাস্তফারয়ত
রআযরডর-৩ প্রকদল্পয আওতায় যদায াড়া ঈদগা
ভাদঠয ীভানা প্রাচীয রনভোণ প্রকদল্পয শুব উদবাধন
কদযন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুেদ
ভউদুদউয যীদ পদায। উরস্থত রেদরন
রআযরডর-৩ এয প্রকল্প রযচারক, জনাফ বভাোঃ আবু
াদরক, উদজরা ল্লী উন্নয়ন অরপায ও ইউরনয়ন
রযলদ বচয়াযম্যান  স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরক্ত ফগ।ে

BRDB-HELVETAS KZ©„K ev¯Íevqbvaxb SDC
Local Governance Program-Sharique-IV
cÖK‡íi AvIZvq MvBevÜv †Rjvq Kg©iZ weAviwWweÕi
Kg©KZ©v‡`i 2w`b e¨vcx Financial Management
‡cÖvMÖv‡gi mgvcbx Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z
wQ‡jb Rbve gyn¤§` gD`y`Di ikx` md`vi
gnvcwiPvjK, weAviwWwe| 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|

গাংগাচড়া উদজরায় রআযরডর-৩ প্রকদল্পয আওতায়
জভচড়া আদর ারদ জাদভ ভরজদদয রবরি প্রস্তয স্থান

উদকরনক প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয ভাদে
বরাই বভরন রফতযণ

গাংগাচড়া উদজরায় ফাস্তফারয়ত রআযরডর-৩ প্রকদল্পয আওতায় জভচড়া আদর ারদ
জাদভ ভরজদদয রবরি প্রস্তয স্থান কদযন ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী জনাফ বভা. ভরউয যভান
যাঁঙ্গা। াদ উরস্থত উরযচারক, রফআযরডরফ, যাংপুয , উদজরা ল্লী উন্নয়ন অরপায ও
ভদন েয়া ইউরনয়ন রযলদ বচয়াযম্যান স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরক্ত ফগ।ে

রভঠাপুকুয উদজরায় ফাস্তফারয়ত উদকরনক এয ৬০ রদন ব্যাী প্ররক্ষণ
কভেরায ভানী অনুিাদন সুপরদবাগীদদয ভাদে প্ররক্ষদনািয প্ররক্ষণ
উকযণ (বরাই বভরন) রফতযণ অনুিাদন উরস্থত রেদরন ভাননীয় াাংদ
জনাফ এইচ এন আরকুয যভান ও তাঁয ধরভেনী বযানা আরকুয যভান ।

রফআযরডরফ’য বননাযদদয
বনদনয বচক রফতযণ
ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাদডযে বনন
কাম েিভ জীকযণ এফাং অফয গ্রণকাযী
কভেকতোদদয দীঘ ে রদদনয কাদজয োনস্বরু
গত ১৯-০৯-২০১৮ রি. তারযদখ রফআযরডরফ
দত অফয গ্রণকাযী ১৮ জন কভেকতোদক

অফযবাতা ও গ্রাচুইটি ফাফদ ৬.০০বকাটি
োকায বচক প্রদান কযা য়। উক্ত বচক
রফতযণ অনুিাদন প্রধান অরতরথ রদদফ
উরস্থত রেদরন ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন
বফাদডযে ভারযচারক জনাফ মুেদ
ভউদুদউয যীদ পদায। বারতত্ব কদয
রফআযরডরফ’য রযচারক (প্রান) জনাফ
বভাোঃ াানুর ইরাভ, এনরডর।

৬০.০০রক্ষ
োকায
বভােয াইদকর ঋদণয
বচক রফতযণ
রফআযরডরফ’য ভাঠ ম োদয়য কাম েিভ
গরতীর কযায রদক্ষে গত ০৪-১১-১৮
তারযখ রফআযরডরফ’য দেরন কদক্ষ
৪০ জন কভেকতোদক ৬০.০০রক্ষ োকায

ভারযচারক, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ে ল্লীবফন, ৫ কাওযানফাজায, ঢাকা-১২১৫ কর্তেক প্রকারত ও প্রচারযত
বপান: ০২-৮১৮০০১৮, পোক্স: ০২-৮১৮০০০৩, ই-বভইর: ddprc@brdb.gov.bd, ওদয়ফাে: www.brdb.gov.bd

সুদমুক্ত বভােযাইদকর ঋদণয বচক
রফতযণ কযা য়। উক্ত অনুু্ঠাদন প্রধান
অরতরথ রদদফ উরস্থত রেদরন
রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ
মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায।
বারতত্ব
কদয
রফআরযডরফ’য
রযচারক (প্রান) জনাফ বভাোঃ
াানুর ইরাভ, এনরডর।

