
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র  
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর মাননীয় সবিব জনাব মমাোঃ কামাল উবিন তালুকোর-এর  

পল্লী উন্নয়ন একাদেমী, বগুড়া পবরেশ শন 
 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

ববভাদগর মাননীয় সবিব জনাব মমাোঃ কামাল উবিন তালুকোর ০৬-০৭ জুন, ২০১৯ইাং তাবরদে পল্লী উন্নয়ন 

একাদেমী (আরবেএ), বগুড়া পবরেশ শন কদরন। এ সময় বতবন জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু মশে মুবজবুর রহমাদনর 

মুুরাদল পুষ্পস্তবক অপ শণ কদর শ্রদ্ধা বনদবেন কদরন। এছাড়াও পবরেশ শনকাদল একাদেমীর বববভন্ন প্রকল্প মেমন- 

পল্লী জনপে, সমবিত পাবন ব্যবস্থাপনা প্রকদল্পর কাে শক্রমসহ একাদেমীর প্রেশ শনী োমাদরর বববভন্ন ইউবনট সমূহ  

পবরেশ শন কদরন এবাং বেকবনদে শশনা ও গঠনমূলক পরামশ শ প্রোন কদরন। পল্লী উন্নয়ন একাদেমী, বগুড়া’র 

মহাপবরিালক (অবতবরক্ত সবিব) জনাব মমাোঃ আবমনুল ইসলাম এবাং আরবেএ’র অনুষে সেস্যবৃন্দ এ সময় 

উপবস্থত বছদলন। আরবেএ পবরেশ শদনর বিতীয় বেদন মাননীয় সবিব মদহােয় আরবেএ ল্যাবদরটরী স্কুল এন্ড 

কদলজ পবরেশ শন কদরন এবাং আরবেএ বগুড়া’র তথ্য প্রযুবক্ত মকদের আওতায় বরবনউএুাবল এনাবজশ বরসাি শ 

মসন্টার উদিাধন কদরন। এছাড়াও মাননীয় সবিব মদহােয় আরবেএ নাস শারী ও আন্তজশাবতক মগস্ট হাউজ প্রাঙ্গদন 

ফলজ বৃক্ষ মরাপন কদরন। এরপর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর মাননীয় সবিব মদহােদয়র উপবস্থবতদত 

ববদশষ অনুষে সভা অনুবিত হয়। উক্ত সভায় সভাপবতত্ব কদরন আরবেএ, বগুড়া’র মহাপবরিালক জনাব মমাোঃ 

আবমনুল ইসলাম এবাং বতবন ‘‘আমার গ্রাম আমার শহর’’ ববষয়ক গদবষণা পাওয়ার পদয়ন্ট মপ্রদজদন্টশদনর 

মাধ্যদম উপস্থাপন কদরন। উপস্থাপনায় গবেষণায় অর্ন্তভূক্ত ১৭টি সেক্টর যথাক্রবে গ্রােীন সযাগাবযাগ ব্যেস্থা, 

গ্রােীন ননরাপদ পানন ব্যেস্থা, গ্রােীন জ্বালানন ও নেদ্যুৎ ব্যেস্থা, গ্রােীন তথ্য ও সযাগাবযাগ ব্যেস্থা, গ্রােীন 

োেস্থান, সেননবেশন ও ের্জতু ব্যেস্থাপনা, গ্রােীন নশক্ষা ব্যেস্থা, গ্রােীন স্বাস্থু, পুনি ও পনরোর পনরকল্পনা, 

গ্রােীন র্জনবগানির আনথ তক সেো খাবত অর্ন্ভূ তনক্ত, গ্রােীন োোনর্জক প্রনতিান ও নাগনরক পনরবষো, গ্রােীন 

উবযাক্তা উন্নয়ন ও কে তেংস্থান, গ্রােীন োর্জার ব্যেস্থা, গ্রােীন ননরাপত্তা ও নেচার ব্যেস্থা, গ্রােীন োোনর্জক 

ননরাপত্তা, গ্রােীন দূবয তাগ ব্যেস্থাপনা ও র্জলোয়ু পনরেততবনর প্রভাে সোকাবেলা, গ্রােীন নশশু ও নারী উন্নয়ন, 

গ্রােীন োনে েম্পদ উন্নয়ন, গ্রােীন যুে ও ক্রীড়া উন্নয়ন নেষবয় পয তাবলাচনার প্রনতবেদন উপস্থাপন কবরন ।  

অনুষদ েভায় েগুড়া সর্জলার সশরপুর উপবর্জলার চকপাথানলয়া (গবেষণা গ্রাে) গ্রাবের প্রনতনননিবৃন্দ উপনস্থত 

নিবলন ।  

 



ফদটা এুালবাম:  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর মাননীয় সবিব জনাব মমাোঃ কামাল উবিন তালুকোর 

আরবেএ, বগুড়ার বববভন্ন কাে শক্রম, প্রকল্প এলাকা, আরবেএ ল্যাবদরটবর স্কুল এন্ড কদলজ ও বববভন্ন ইউবনট 

পবরেশ শন কদরন, এছাড়াও বতবন আরবেএ কুাম্পাদস বৃক্ষ মরাপন ও অনুষে সেস্যদের সাদে মতবববনময় সভা 

কদরন- 
 

  

 

  

 

  

 



 

  

পল্লী জনপে প্রকল্প কাে শক্রম পবরেশ শন পল্লী জনপে প্রকল্প কাে শক্রম পবরেশ শন 

 
 

সমবিত পাবন ব্যবস্থাপনা প্রকদল্পর কাে শক্রম পবরেশ শন  সমবিত পাবন ব্যবস্থাপনা প্রকদল্পর কাে শক্রম পবরেশ শন  

  

এবপএম ইউবনট পবরেশ শন  

 

এবপএম ইউবনট পবরেশ শন  

  

এবপএম ইউবনট পবরেশ শন  

 

এবপএম ইউবনট পবরেশ শন  



  

এবপএম ইউবনট পবরেশ শন 

 

আরনিএ ল্যােঃ স্কুল এন্ড কবলর্জ পবরেশ শন 

  

আরনিএ ল্যােঃ স্কুল এন্ড কবলর্জ পবরেশ শন  

 

আরনিএ ল্যােঃ স্কুল এন্ড কবলর্জ পবরেশ শন  

  

প্রেশ শনী োমাদরর বববভন্ন ইউবনট পবরেশ শন 

 

প্রেশ শনী োমাদরর বববভন্ন ইউবনট পবরেশ শন 

  

প্রেশ শনী োমাদরর বববভন্ন ইউবনট পবরেশ শন  

 

প্রেশ শনী োমাদরর বববভন্ন ইউবনট পবরেশ শন  



  

সবিব মদহােদয়র উপবস্থবতদত ববদশষ অনুষে সভা সবিব মদহােদয়র উপবস্থবতদত ববদশষ অনুষে সভা 

 

  

সবিব মদহােদয়র উপবস্থবতদত ববদশষ অনুষে সভা সবিব মদহােদয়র উপবস্থবতদত ববদশষ অনুষে সভা 

 

  

সবিব মদহােদয়র উপবস্থবতদত ববদশষ অনুষে সভা সবিব মদহােদয়র উপবস্থবতদত ববদশষ অনুষে সভা 

 

  

তথ্য প্রযুবক্ত মকদের আওতায় বরবনউএুাবল এনাবজশ বরসাি শ 

মসন্টাদরর উদিাধনী অনুিান 

তথ্য প্রযুবক্ত মকদের আওতায় বরবনউএুাবল এনাবজশ বরসাি শ 

মসন্টাদরর উদিাধনী অনুিান 

 



  
তথ্য প্রযুবক্ত মকদের আওতায় বরবনউএুাবল এনাবজশ বরসাি শ 

মসন্টাদরর উদিাধনী অনুিান 

তথ্য প্রযুবক্ত মকদের আওতায় বরবনউএুাবল এনাবজশ বরসাি শ 

মসন্টাদরর উদিাধনী অনুিান 
 

  

মাননীয় সবিব মদহােয় কর্তশক আরবেএ কুাম্পাদস ফলজ 

বৃক্ষ মরাপন 

আরবেএ কুাম্পাদস ফলজ বৃক্ষ মরাপন 

 

  

আরবেএ কুাম্পাদস ফলজ বৃক্ষ মরাপন আরবেএ কুাম্পাদস ফলজ বৃক্ষ মরাপন 
 


