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বফলয়ঃ “মভবকাং ভাদকেট ওয়াকে পয বদ চয (এভদপাযব)-২য় ম োয়” ীল েক প্রকদেয প্রকে ফাস্তফায়ন কবভটি (বআইব) 

এয ১ভ বায কাম েবফফযণী। 

       t      খবরর আভদ,            (           ),                 ,      

         t কনপাদযন্স রুভ, আইেবিউএভ বফন, ল্লী উন্নয়ন একাদেভী, ফগুড়া 

      t ১২ অদটাফয, ২০২১ বিস্টাব্দ (ভঙ্গর   ) 

     t দুপুয ১:০০ ঘটিকা। 

বায় বনদনাক্ত দস্যবৃন্দ উবস্থত বিদরন (দজেষ্ঠতায বববিদত নয়): 

(জুভ প্লাটপদভ ে অাংগ্রণকাযী) 

১. জনাফ মভাঃ ভাবুবুর ক াটওয়াযী, যুগ্মপ্রধান, দাবযদ্র্ে বফদেলণ ও বযফীক্ষণ অনুবফবাগ, বযকেনা কবভন। 

২. ে. মভাঃ মগারাভ মভাস্তপা, উবচফ (বযকেনা-৬), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ। 

৩. জনাফ আইযীন পাযজানা, উবচফ (উন্নয়ন), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ। 

৪. জনাফ নুযাত মনাভান, উপ্রধান, কাম েক্রভ বফবাগ, বযকেনা কবভন। 

৫. জনাফ মভািাঃ মজমুন নাায, উপ্রধান, ল্লী প্রবতষ্ঠান ও ভন্বয় উইাং, বযকেনা কবভন। 

৬.                  ,       , ইউদযা-৩ অবধাখা, অথ েননবতক ম্পকে বফবাগ, অথ ে ভন্ত্রণারয়।  

৭.                 ,       , ফাদজট-১২, অথ ে বফবাগ, অথ ে ভন্ত্রণারয়।  

৮.                    ,                   ,      -      ও             , বযকেনা কবভন। 

৯. জনাফ মভাঃ মরার খান, মূল্যায়ন কভ েকতো, আইএভইবে, বযকেনা কবভন। 

 

(যাবয অাংগ্রণকাযী) 

১. জনাফ ভাকছুদ আরভ খান, বাযপ্রাপ্ত বযচারক, প্রকে বযকেনা ও বযফীক্ষণ বফবাগ, উএ, ফগুড়া।  

২. ে. মভাঃ আব্দুর ভবজদ প্রাভাবনক, প্রকে বযচারক, এভদপাযব-২য় ম োয় ীল েক প্রকে, উএ, ফগুড়া। 

৩. ে. মভাঃ আব্দুর কাদদয, উ-বযচারক ও মেক্স অবপায, প্রকে বযকেনা ও বযফীক্ষণ বফবাগ, উএ, ফগুড়া।  

 

২.০ উস্থানা ও আদরাচনা 

বায শুরুদত বাবত উবস্থত করদক স্বাগত জাবনদয় বায কাম েক্রভ        । অতঃয বায বফলয়ফস্তু উস্থান কযায 

জন্য প্রকে বযচারক ে. মভাঃ আব্দুর ভবজদ প্রাভাবনক মক আফান জানাদনা য়। বাবতয অনুভবতক্রদভ প্রকে বযচারক 

আদরাচেসূবচ অনুমায়ী বায কাম েত্র উস্থান কদযন।  

ক্রঃ 

নাং 

আদরাচনায 

বফলয়ফস্তু 
আদরাচনা বদ্ধান্তমূ 

1.  প্রকদেয আবথ েক 

ও ফাস্তফ অগ্রগবত 

াংক্রান্ত 

আবথ েক অগ্রগবতঃ 

প্রকেটি মভাট ৫৯৮৬.০০ (বজওবফ: ১৪৭৬.০০ রক্ষ এফাং প্রকে 

াায্য: ৪৫১০.০০ রক্ষ) রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যদয় ০১ জানুয়াবয, 

২০২১ দত ৩১ বেদম্বয, ২০২৪ মভয়াদদ ফাস্তফায়নাধীন যদয়দি।  

প্রকেটিয অনুকূদর ২০২১-২২ অথ েফিদয মভাট ১,৫৮০.০০ 

{বজওবফ মভাট ৩৬৮.০০ রক্ষ (যাজস্ব ১১৫.০০ ও মূরধন 

২৫৩.০০) রক্ষ এফাং প্রকে াায্য মভাট ১,২১২.০০ (যাজস্ব 

৭১৮.০০ রক্ষ ও মুরধন ৪৯৪.০০ রক্ষ)} রক্ষ টাকা ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় বফবাদগয প্রকদেয মথাক ফযাদ্দ দত বযকেনা কবভন 

কর্তেক অনুদভাবদত দয় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগ প্রবক্রয়াধীন 

যদয়দি।  

মথাভদয় প্রকদেয অথ েিাদড়য 

জন্য প্রাবনক ভন্ত্রণারদয় 

মমাগাদমাগ যাখদত দফ। 

http://www.rda.gov.bd/


ক্রঃ 

নাং 

আদরাচনায 

বফলয়ফস্তু 
আদরাচনা বদ্ধান্তমূ 

ফাস্তফ অগ্রগবতঃ 

 প্রকদেয আওতায় আউটদাব োং প্রবক্রয়ায় জনফর বনদয়াগ 

কাম েক্রভ ম্পন্ন দয়দি এফাং প্রকদেয ০১ টি স্টাপ 

ওবযদয়দেন এফাং ০১ টি স্টাপ প্রবক্ষণ ম্পন্ন কযা দয়দি। 

 প্রকদেয আওতায় বফববন্ন যকাবয ও মফযকাবয প্রবতষ্ঠান ও 

মটযদক প্রকদেয কাম েক্রদভ দমাবগতায অনুদযাধ জাবনদয় 

ইদতাভদে ভাবযচারক ভদাদয় কর্তেক স্বাক্ষবযত ত্র মপ্রযণ 

কযা দয়দি।  

 প্রকদেয কভ েবযকেনা কভ োরা গত ০৪-০৬ জুরাই, ২০২১ 

মভয়াদদ অনুবষ্ঠত দয়দি এফাং এভদপাযব-ববেআযব’য জন্য 

০৪ (চায) ফিদযয কভ েবযকেনা প্রণয়ন কযা দয়দি। 

2.  ঋণ কাম েক্রভ 

াংক্রান্ত 

প্রকদেয আওতায় ীঘ্রই                       (ঋণ 

      )       ণ                                   

      ।          বযকেনা কবভদনয দাবযদ্র্ে বফদেলণ ও 

বযফীক্ষণ অনুবফবাগ এয যুগ্মপ্রধান জনাফ মভাঃ ভাবুবুর ক 

াটওয়াযী ফদরন মম টিএবব-মত উদল্লবখত প্রবতষ্ঠাদনয 

াাাব                     (SFDF)        ঋণ 

          ও                                   

    ।  

                    

(SFDF)             

              ণ 

            ণ      

                    

ঋণ           ও    

                   

  ণ         । 

3.  প্রবক্ষণ াংক্রান্ত ২০২১-২২ অথ েফিদযয রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী প্রবক্ষণ প্রদাদনয 

বফলদয়                            । 

বযকেনা অনুমায়ী প্রবক্ষণ 

কাম েক্রভ মথাভদয় ফাস্তফায়ন 

কযদত দফ। 

4.  সুইকোট এয 

কাম েক্রভ াংক্রান্ত 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয উবচফ (উন্নয়ন) জনাফ 

আইযীন পাযজানা প্রকে ফাস্তফায়দনয মক্ষদত্র সুইকোট এয 

কাম েক্রভ ম্পদকে জানদত চাইদর প্রকে বযচারক এভদপাযব 

প্রকদেয ফাস্তফায়ন এফাং ববেআযব’য কাম েক্রভ বক্তারীকযদণ 

সুইকোট এয ভূবভকা উদল্লখ কদযন।  

আযবেএ এফাং সুইকোট 

ভন্বদয়য ভােদভ প্রকদেয 

কাম েক্রভ ত্বযাবন্বত কযদত 

দফ। 

5.  চয এরাকায় 

মস্টাদযজ স্থান 

াংক্রান্ত 

চয এরাকায় উৎাবত পর াংযক্ষদণয বফলদয় এভদপাযব 

প্রকদেয ০৬টি াংযক্ষণাগায স্থান াংক্রান্ত বফলদয় বায় 

বফস্তাবযত আদরাচনা য়। 

DAM           ণ 

                      

   ।                  

              ণ 

                      

   ।  

 

৩.০ বযদদল আয মকান আদরাচনা না থাকায় বাবত ভদাদয় উবস্থত করদক ধন্যফাদ জাবনদয় বায ভাবপ্ত মঘালণা 

কদযন। 

 

 

 

 
(খবরর আভদ) 

ভাবযচারক (অবতবযক্ত বচফ) 

ল্লী উন্নয়ন একাদেভী, ফগুড়া। 

ও 

বাবত 

প্রকে ফাস্তফায়ন কবভটি (বআইব)। 

 


