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gywRee‡l© AvMvgx 17 gvP©, 2020 Zvwi‡L RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥kZevwl©Kx I RvZxq wkï w`em D`hvcb
Dcj‡ÿ AbywôZ we‡kl mfvi Kvh©weeiYx|
mfvcwZ t Rbve ‡gvt Avwgbyj Bmjvg
gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe), cjøx Dbœqb GKv‡Wgx, e¸ov|
¯’vb
t gnvcwiPvj‡Ki Awdm Kÿ
ZvwiL t 04/03/2020
mgq t mKvj 09:00 NwUKv|
Dcw¯’wZ t mfvq Dcw¯’Z Kg©KZ©v‡`i ZvwjKv cwiwkó-ÕKÕ
mfvi ïiæ‡Z mfvcwZ Dcw¯’Z mKj‡K ¯^vMZ Rvwb‡q mfvi KvR ïiæ K‡ib| mfvq h_v‡hvM¨ gh©v`vq AvMvgx 17 gvP©,
2020 Zvwi‡L RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥kZevwl©Kx I RvZxq wkï w`em cvj‡bi j‡ÿ¨ Kg©m~wP cÖYq‡bi
wel‡q we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv nq| Av‡jvPbv‡šÍ me©m¤§wZµ‡g wbgœwjwLZ Kg©m~wP I wm×všÍmg~n MÖnY Kiv nq|
RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx I RvZxq wkï w`em D`hvcb Dcj‡ÿ Kg©m~wPmg~n (17 gvP©, 2020) t
mgq
welq
¯’vb
e¨e¯’vcbvq
mKvj 9t00wgt RvwZi wcZvi cÖwZK…wZ‡Z cy®ú¯ÍeK
GKv‡Wgxi cÖkvmb fe‡bi e½eÜz
mswkøó KwgwU Ges AviwWG
Ac©Y|
gyi¨vj PZ¡i
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR KZ©„cÿ
mKvj 9t10wgt Avb›` †kvfvhvÎv
GKv‡Wgxi cÖkvmb fe‡bi mvg‡b
mswkøó KwgwU Ges AviwWG
†_‡K AviwWG j¨vet ¯‹zj GÛ
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR KZ©„cÿ
K‡jR cÖv½Y
mKvj 9t30wgt AvbyôvwbKfv‡e RvZxq cZvKv D‡Ëvjb AviwWG j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR gvV mswkøó KwgwU Ges AviwWG
Ges gywRee‡l©i †jv‡Mv m¤^wjZ cZvKv
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR ¯‹vDU
D‡Ëvjb
`j|
mKvj 9t40wgt wkï-wK‡kvi‡`i AskMÖn‡Y wPÎvsKb
AviwWG j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR cÖv½Y mswkøó KwgwU Ges AviwWG
cÖwZ‡hvwMZv
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR KZ©„cÿ
mKvj 10t00wgt cweÎ †KviAvb LZg
GKv‡Wgx Rv‡g gmwR`|
mswkøó KwgwU
mKvj 10t00wgt ‡KK †K‡U e½eÜzi Rb¥kZevwl©Kx
AviwWG j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR gvV mswkøó KwgwU Ges AviwWG
D`hvcb
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR KZ©„cÿ
mKvj 10t15wgt Òe½eÜzt ¯^vaxbZvi iƒcKviÓ kxl©K
AviwWG j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR gvV mswkøó KwgwU Ges AviwWG
Av‡jvPbv
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR KZ©„cÿ
mKvj 11t15wgt e½eÜzi ivR‰bwZK Rxeb I gyw³hy× AviwWG j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR gvV mswkøó KwgwU Ges AviwWG
welqK Av‡jvKwPÎ I cÖvgvY¨wPÎ cÖ`k©b
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR KZ©„cÿ
Ges e½eÜzi HwZnvwmK fvlYmg~n
cÖPvi
`ycyi 12t30wgt e½eÜzi Rxeb I Kg© wel‡qi Dci
AviwWG j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR gvV mswkøó KwgwU Ges AviwWG
iPbv cÖwZ‡hvwMZv, wPÎvsKb
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR KZ©„cÿ
cÖwZ‡hvwMZv, KzBR cÖwZ‡hvwMZvmn
wewfbœ cÖwZ‡hvwMZvi weRqx‡`i gv‡S
cyi®‹vi weZiY
`ycyi 1t30wgt
‡`vqv gvnwdj I we‡kl ‡gvbvRvZ|
GKv‡Wgx Rv‡g gmwR`|
mswkøó KwgwU Ges AviwWG
(ev` †hvni)
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR KZ©„cÿ
weKvj 4t00wgt cÖ‡R±‡ii gva¨‡g †K›`ªxq D‡Øvabx
GKv‡Wgx AwW‡Uvwiqvg|
mswkøó KwgwU Ges AviwWG
Abyôv‡bi m‡½ mivmwi hy³ nIqv|
j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR KZ©„cÿ
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RvwZi wcZvi Rb¥kZevwl©Kx I RvZxq wkï w`em cvj‡bi Rb¨ wb¤œiƒc KwgwUmg~n MVb Kiv nqt

K. mvwe©K ZË¡veavb I gwbUwis KwgwUt
(1) জনাব মমাোঃ আব্দুস সামাদ, পডরচালক (প্রশাসন) ও অডিডরক্ত মহাপডরচালক (ভারপ্রাপ্ত)
(2) জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, পডরচালক (কৃডি ডবজ্ঞান)
(3) ে. মমাোঃ আব্দুর রডশদ, পডরচালক (খামার প্রযুডক্ত, মসচ ও পাডনসম্পদ ব্যবস্থাপনা)
(4) ে. সমীর কুমার সরকার, পডরচালক (প্রডশক্ষণ)
(5) ে. মমাহাম্মদ মুনসুর রহমান, পডরচালক (গডবিণা ও মূল্যায়ন)
(6) ে. মমাোঃ নুরুল আডমন, পডরচালক (পল্লী প্রশাসন ও মজন্ডার)
(7) জনাব মমাোঃ ম রডদৌস মহাডসন খান, পডরচালক (সামাডজক ডবজ্ঞান)
L. ev‡RU Dc-KwgwUt
নাম ও পদবী
জনাব মমাোঃ আব্দুস সামাদ, পডরচালক (প্রশাসন)
জনাব মমাোঃ মডহউডিন, প্রডোকল অড সার
জনাব শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার, উপ-পডরচালক (প্রশাসন)
গ. সাজসজ্জা উপ-কডমটিোঃ
জনাব মমাোঃ ম রডদৌস মহাডসন খান, পডরচালক (সামাডজক
ডবজ্ঞান)
জনাব মমাোঃ মডহউডিন, প্রডোকল অড সার
জনাব মমাোঃ আবুল কাডসম, সহকারী প্রডকৌশলী
জনাব মমাোঃ আশরাফুল আলম, সহকারী পডরচালক
জনাব মমাোঃ মমৌডপয়া আডবদীন, সহকারী পডরচালক
ঘ. মসৌন্দর্ যবর্ যন ও পডরষ্কার-পডরচ্ছন্নিা উপ-কডমটিোঃ
জনাব মাকছুদ আলম খান, যুগ্ম পডরচালক
জনাব শুভাগি বাগচী, উপ-পডরচালক
জনাব মমাোঃ আল মামুন, সহকারী পডরচালক (প্রশাসন)

কডমটিডি পদবী
সভাপডি
সদস্য
সদস্য সডচব

কার্ যক্রম
সকল উপ-কডমটির ডনকে হডি সম্ভাব্য
বাডজে প্রাক্কলন সংগ্রহপূব যক সাডব যক
বাডজে প্রস্তুিকরণ ও সামডগ্রক ব্যয়
ডনব যাহকরণ।

সভাপডি

GKv‡Wgxi †gBb †MUmn cÖkvmb
fe‡b e½eÜzi Qwe, GKv‡Wgxi wewfbœ
¯’v‡b
e½eÜzi
D×…wZ
I
Rb¥kZevwl©Kxi †jv‡Mv m¤^wjZ
bv›`wbK WªcWvDb e¨vbvi I †d÷zb
Øviv mw¾Z Kivi e¨e¯’vKiY|

সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য সডচব

সভাপডি
সদস্য
সদস্য সডচব

কযাম্পাডসর ডবডভন্ন স্থাডন পিাকা
সডজ্জিকরণ, মসৌন্দর্ যবর্ যন ও পডরষ্কার
পডরচ্ছন্নিা ডনডিিকরডণর e¨e¯’vKiY।

ঙ. পডবত্র মকারআন খিম, মদায়া মাহড ল ও ডবডশি মমানাজাি উপ-কডমটিোঃ
ে. মমাোঃ নুরুল আডমন, পডরচালক (পল্লী প্রশাসন ও
সভাপডি
মজন্ডার)
হাড জ মমাোঃ আব্দুল্লাহ, ঈমাম
সদস্য
ক্বারী মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মমায়াডজ্জন
সদস্য সডচব

পডবত্র মকারআন খিম, মদায়া মাহড ল
ও ডবডশি মমানাজাি আডয়াজন ও
পডরচালনাকরণ।

চ. Avb›` ‡kvfvhvÎv Dc-KwgwUt
জনাব মমাোঃ ডমজানুর রহমান, যুগ্ম পডরচালক
জনাব মসখ মমাোঃ আব্দুল মান্নান, অধ্যক্ষ, আরডেএ ল্যাবোঃ
স্কুল এন্ড কডলজ
জনাব মমাোঃ িানডবরুল ইসলাম, উপ-পডরচালক ও
উপাধ্যক্ষ, আরডেএ ল্যাবোঃ স্কুল এন্ড কডলজ
জনাব মমাোঃ ইকবাল মহাডসন, ডসডনয়র ডশক্ষক
জনাব মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সহকারী ডশক্ষক
জনাব মমাোঃ আল মামুন, সহকারী পডরচালক (প্রশাসন)

সভাপডি
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য সডচব
2

GKv‡Wgxi cÖkvmb fe‡bi mvg‡b
†_‡K AviwWG j¨vet ¯‹zj GÛ K‡jR
cÖv½Y ch©šÍ Avb›` †kvfvhvÎv
RvKRgKfv‡e ev¯Íevq‡bi j‡ÿ
mvwe©K e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb I
†kvfvhvÎvwU myôzfv‡e
cwiPvjbv
করণ। †kvfvhvÎvq AskMÖnYKvix‡`i
Rb¨ Rb¥kZevwl©Kxi †jv‡Mv m¤^wjZ
Uzwc cÖ¯‘ZKiY|

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

Rural Development Academy (RDA), Bogura
Rural Development & Cooperative Division
Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives

ওডয়ব:www.rda.gov.bd, ই-মমইল:dg@rda.gov.bd, মেডলড ান (ডপএডবএক্স): +৮৮-০৫১-৫১০০১/৭৮৬০২, মমাবাইল: ০১৭১৩২০০৯৩৭

ছ. পুষ্পস্তবক অপযণ ও মুডজববডি যর লডগা সম্বডলি পিাকা প্রস্তুিকরণ উপ-কডমটিোঃ
জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, পডরচালক (কৃডি ডবজ্ঞান)
সভাপডি
জনাব মমাোঃ মডহউডিন, প্রডোকল অড সার
সদস্য
জনাব মমাোঃ রড কুল ইসলাম, প্রশাসডনক কমযকিযা
সদস্য
জনাব শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার, উপ-পডরচালক (প্রশাসন)
সদস্য সডচব

জ. মকক প্রস্তুিকরণ উপ-কডমটিোঃ
জনাব মমাোঃ ম রডদৌস মহাডসন খান, পডরচালক (সামাডজক
ডবজ্ঞান)
জনাব অসীম কুমার সরকার, উপ-পডরচালক (প্রশাসন)
জনাব মমাোঃ আব্দুল আডলম, সহকারী পডরচালক

সভাপডি
সদস্য
সদস্য সডচব

ঝ. আডলাচনা সভা আডয়াজন ও পডরচালনা উপ-কডমটিোঃ
ে. সমীর কুমার সরকার, পডরচালক (প্রডশক্ষণ)
জনাব মমাোঃ খাডলদ আওরংগডজব, যুগ্ম-পডরচালক
জনাব মসখ মমাোঃ আব্দুল মান্নান, অধ্যক্ষ, আরডেএ ল্যাবোঃ স্কুল এন্ড কডলজ
জনাব নুশরাি জাহান, সহকারী পডরচালক

RvwZi wcZvi cÖwZK…wZ‡Z cy®ú¯ÍeK
Ac©‡Yi Rb¨ mvwe©K e¨e¯’vKiY I
মুডজববডি যর লডগা সম্বডলি পিাকা
প্রস্তুিকরণ।
RvZxq
cZvKvmn
gywRee‡l©i †jv‡Mv m¤^wjZ cZvKv
D‡Ëvj‡bi Kvh©µgwU cwiPvjbvKiY|

‡KK †K‡U e½eÜzi Rb¥kZevwl©Kx
D`hvcb Dcj‡ÿ GKv‡Wgxi GwcGg
BDwb‡Ui gva¨‡g GKwU †KK
cÖ¯‘ZKi‡Yi e¨e¯’vKiY|

সভাপডি
সদস্য
সদস্য
সদস্য সডচব

Òe½eÜzt
¯^vaxbZvi
iƒcKviÓ kxl©K Av‡jvPbv
mfv Av‡qvRb I cwiPvjbv
KiY|

ঞ. আডলাকডচত্র, প্রামাণ্যডচত্র প্রদশযন এবং বঙ্গবন্ধুর ঐডিহাডসক ভািণসমূহ উপ-কডমটিোঃ
ে. মশখ মমহদী মমাহাম্মদ, যুগ্ম পডরচালক
সভাপডি
e½eÜzi ivR‰bwZK Rxeb I gyw³hy×
welqK Av‡jvKwPÎ I cÖvgvY¨wPÎ cÖ`k©b
জনাব এস. এম. মাকছুদ আলম, সহকারী অধ্যাপক
সদস্য
Ges e½eÜzi HwZnvwmK fvlYmg~n
জনাব মমাোঃ ডজয়াউল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
সদস্য
cÖPv‡i mvwe©K e¨e¯’vKiY| RvZxq
জনাব মমাোঃ কামরুল ইসলাম, মপ্রাগ্রামার সহকারী
সদস্য
ev¯Íevqb KwgwU KZ…K
©
†K›`ªxqfv‡e
জনাব মশখ সাডয়ম ম রডদৌস, উপ-পডরচালক
সদস্য সডচব
ˆZixK…Z w_g msMxZ Gi eûj e¨envi
wbwðZKiY|
ে. মকডন্দ্রয় উডবার্নী অনুষ্ঠাডনর সডঙ্গ সরাসডর যুক্ত উপ-কডমটিোঃ
ে. মমাহাম্মদ মুনসুর রহমান, পডরচালক (গডবিণা ও
মূল্যায়ন)
জনাব অসীম কুমার সরকার, উপ-পডরচালক (প্রশাসন)
জনাব জয়ন্ত কুমার রায়, সহকারী পডরচালক
ঠ. পুরষ্কার ডবিরণ উপ-কডমটিোঃ
ে. মমাোঃ আব্দুর রডশদ, পডরচালক (খামার প্রযুডক্ত, মসচ ও
পাডনসম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জনাব মারু আহডমদ, সহকারী পডরচালক
মমাছাোঃ মরজওয়ানা ম রডদৌস, সহকারী অধ্যাপক
জনাব মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম, প্রভািক
জনাব মমাোঃ রড কুল ইসলাম, প্রশাসডনক কমযকিযা
জনাব মমাোঃ মদডলায়ার মহাডসন, যুগ্ম-পডরচালক

সভাপডি
সদস্য
সদস্য সডচব

সভাপডি
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য সডচব
3

miKv‡ii cÿ ‡_‡K †Kw›`ªqfv‡e
D`hvwcZ D‡Øvabx Abyôv‡bi ms‡½
mivmwi hy³ nIqvi mvwe©K e¨e¯’vKiY|

ডশশু-ডকডশারডদর অংশগ্রহডণ ডচত্রাংকন
প্রডিডর্াগীিা, কুইজ, রচনা প্রডিডর্াগীিাসহ
ডবডভন্ন প্রডিডর্াগীিার পুরষ্কার ডবিরডণর
জন্য প্রডয়াজনীয় পুরষ্কার সামগ্রী ক্রয় ও
প্ররষ্কার ডবিরণ অনুষ্ঠান পডরচালনাKiY।
GZ`msµvšÍ e¨q ¯‹zj GÛ K‡jR n‡Z
‡gUv‡bv n‡e|

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

Rural Development Academy (RDA), Bogura
Rural Development & Cooperative Division
Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives
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ে. ডশশু-ডকডশারডদর অংশগ্রহডণ ডচত্রাংকন প্রডিডর্াডগিা, কুইজ, রচনা প্রডিডর্াডগিাসহ ডবডভন্ন প্রডিডর্াডগিা পডরচালনা ও মূল্যায়ন উপকডমটিোঃ
জনাব মমাোঃ ডমজানুর রহমান, যুগ্ম পডরচালক
সভাপডি
ডশশু-ডকডশারডদর অংশগ্রহডণ ডচত্রাংকন
প্রডিডর্াগীিা, কুইজ, রচনা প্রডিডর্াগীিাসহ
জনাব মমাোঃ আসাদুজ্জামান, উপ-পডরচালক
সদস্য
ডবডভন্ন প্রডিডর্াগীিা পডরচালনা ও মূল্যায়ন
জনাব মমাোঃ আব্দুল হান্নান, সহকারী অধ্যাপক
সদস্য
করডবন এবং ডবজয়ীডদর পুরষ্কার প্রদাডনর
জনাব মমাোঃ রাডজউল হক, প্রভািক
সদস্য
ব্যবস্থাকরণ।
জনাব ডবদুযৎ কুমার দত্ত, সহকারী ডশক্ষক
সদস্য
জনাব মমাোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী ডশক্ষক
সদস্য
জনাব মমাোঃ িানডবরুল ইসলাম, উপ-পডরচালক ও
সদস্য সডচব
উপাধ্যক্ষ, আরডেএ ল্যাবোঃ স্কুল এন্ড কডলজ
3|

GQvovI RvZxq ev¯Íevqb KwgwU KZ…©K cÖ`Ë wb‡`©kbv †gvZv‡eK wb‡gœi wm×všÍ¸‡jv M„nxZ nq t
(K)

Rb¥kZevwl©Kxi wewfbœ Kg©m~wP ev¯ÍevqbKv‡j RvZxq ev¯Íevqb KwgwU KZ…©K †K›`ªxqfv‡e ˆZixK…Z w_g msMxZ Gi eûj
e¨envi Ki‡Z n‡e|

(L)

Rb¥kZevwl©Kx Dcj‡ÿ¨ GKv‡Wgx KZ…K
© Av‡qvwRZ we‡klfv‡e D‡jøL‡hvM¨ Kg©m~wPmg~‡ni wfwWI/Z_¨wPÎ RvZxq
ev¯Íevqb KwgwUi Kvh©vj‡q †cÖiY Ki‡Z n‡e| Gj‡ÿ¨ mswkøó Dc-KwgwU Zvu‡`i Kvh©µ‡gi w¯’iwPÎ I wfwWIwPÎ
aviYc~e©K msiÿY Ki‡eb Ges cÖkvmb kvLvq Rgv w`‡eb|

(M)

Rb¥kZevwl©Kxi Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi mgq GKv‡Wgxi mKj Kg©KZ©v-Kg©Pvix, ¯‹zj GÛ K‡j‡Ri wkÿK-Kg©Pvix I QvÎQvÎx Ges cÖwkÿY †Kvm©mg~‡ni cÖwkÿYv_©x‡`i Dcw¯’wZ wbwðZ Ki‡Z n‡e|

(N)
4|

M„nxZ Kg©m~wPi evB‡i miKvi KZ…©K we‡kl wb‡`©kbv Avm‡j ZvI Avewk¨Kfv‡e cÖwZcvjb Ki‡Z n‡e|

mfvcwZ g‡nv`q RvwZi wcZvi Rb¥kZevwl©Kx I RvZxq wkï w`em D`hvcb‡K mvdj¨gwÛZ Kivi Rb¨ mK‡ji mvwe©K

mn‡hvwMZv I ¯^ZtùzZ© AskMÖnY Kvgbv K‡ib|
5|

AZtci Avi †Kvb Av‡jvPbv bv _vKvq mfvcwZ Dcw¯’Z mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q mfvi mgvwß †NvlYv K‡ib|
-m¦vÿwiZ(‡gvt Avwgbyj Bmjvg)
gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe)

¯§viK bs- 47.64.1088.014.23.050.19/1499

ZvwiLt

m`q ÁvZv‡_©/Kvh©v‡_©t
1|
cwiPvjK (mKj), cDG, e¸ov|
2|
KwgwUi m¤§vwbZ mKj m`m¨|

4

21 dvêyb, 1426 evs
05 gvP©, 2020 wLªt

