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ভন্ত্রণারয়েয নাভ: স্থানীে যকায, ল্লী উন্নেন  ভফাে ভন্ত্রণারে। ল্লী উন্নেন  ভফাে বফবাগ। 

১।  উদ্ভাফয়নয বয়যানাভ: গ্রাভীণ জনগগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নেয়ন আধুননক নাগনযক সুগমাগ সুনফধা ম্বনরত ভফায়নবনিক 

ল্লী জনদ 

২।  কীবায়ফ মাত্রা শুরু/ টভূবভ  

নফদ্যভান ভস্যা/চ্যায়রঞ্জমূঃ 

কৃষল প্রধান ফাাংরাদেদয ৪০.৬% (ষফষফএ,২০১৮) জনষি কৃষলদে ষনদ াষজে। অযষেদে কৃষল জষভয উয ষনবভয 

েদয ঘনফষেপূর্ ভ ফাাংরাদেদয খাদ্য ষনযাত্তা  ফততভাগন দদগ আফাদগমাগ্য জনভয নযভাণ ৮৫৬০৯৬৪.৭৫ দক্টয 

(এআইএ ২০১৭) ভাথানছু  চালগমাগ্য জনভয নযভাণ ০.০৫২ দক্টয (এআইএ ২০১৭); ষফষবন্ন গদফলর্া  দেখা 

দগদে জনাংখ্যায ক্রভাগে বৃষিয োযদন অষযেল্পীেবাদফ ফেফাড়ী তেযী , েরোযখানা, যাস্তাঘাট, স্কুর/েদরজ 

ষনভ মাননয পদর প্রষে ফেয প্রায় ৬৮,৭০০ দক্টয (০.৮০%) কৃনল জনভ অকৃনল খাগত নযফনততত  গে (এআযনডআই 

২০১৬)। দদনয ৩৬,৪০,০০০ দক্টয আফানদ জনভগত নফদ্যভান জজফ দগথ তয নযভাণ গগে  ১.৭% মা আদ ত ৫% 

থাকা প্রগয়াজন (এআযনডআই ২০১৬)। উল্লিল্লিত কাযণসমূহ দেদয উন্ন ন এফাং খাদ্য ষনযাত্তাদে ফাধাগ্রস্থ েযদে।  

োোড়া অষযেল্পীে ফজভয ব্যফস্থানা নগয  গ্রাভীর্ ষযদফদে দূষলে েদয তুরদে । অয ষেদে কৃষল জষভদে  
দমখাদন তজফ োদথ ভয ষযভার্ ৫% থাোয েথা দখাদন ো হ্রা দদ  ১% দনদভদে । চনীর জজফ দাথ ত স্থানান্তয 

ও ব্যফস্থানা ব্যয়ফহুর এফং কষ্টাধ্য। এখন ম তন্ত ৫০% গ্রাভীণ ফতফােী জাতীয় গ্রীগডয াগথ ংমৄক্ত নয় (ওয়ার্ল্ত 

ব্যাংক ২০১৪)। গ্রাগভয  দফীযবাগ ফতফােী াই রাইগনয ভাধ্যগভ ানন যফযাগয ব্যফস্থা দনই। ল্লী  এরাকায 

ঘয-ফােীগুনর মত্রতত্র ছোগনা নছটাগনা অথ তাৎ অনযকনিবাগফ নননভ তত। ফােীঘযগুনর নযগফ ফান্ধফ ও ভানম্মত  নয়। 

দচ দভৌসুগভ নফপুর নযভাণ নফদ্যুৎ ঘাটনত অথ তাৎ দরাড দনডং নযরনিত য়। উবল্লবিত ভস্যামূ বফয়ফচ্নাে এয়ন 

ভস্যামূ ভাধান কয়ে গয়ফলণা বযচ্ারনা প্রয়োজন। 

 

নুয়প্রযণায উৎঃ 

কৃবল জবভ যক্ষা এফং গ্রাভাঞ্চয়র উন্নত অফান সুবফধা ম্প্রাযয়ণয জন্য ল্লী উন্নেন একায়েভী, ফগুড়া বফগত ২০১৩ 

ায়র একটি ভীক্ষা বযচ্ারনা কয়য; ভীক্ষাে দদিা মাে- 

প্রষেটি ফাষড়য জন্য ৫-৬ োাং এফাং াংদমাগ যাস্তায জন্য প্রা  ২ োাং  দভাট ৮ োাং জষভ 

অনুৎাদনীর িানত ব্যফহৃে  । গ্রাদভয ৩.১০% জনদগাষ্ঠী জীষফো ষনফ ভাদয জন্য ষফদেদ অফস্থান েদযন এফাং 

োঁযা তফদেষে দযষভদটন্স দেদ াঠান। দযষভদটন্স অদথ ভয মূর প্রফনোই দে কৃষল জষভ ক্র  েদয াকা/আধা াকা 

ফেফাষড় ষনভ ভার্ েযা। অনধকাং গৃগ ভানুল গফানদপ্রানণ ও াঁ-মুযনগয াগথ  অফস্থান কগয; পৃথকবাগফ দগা-

ারা ও াঁ মুযনগয দখায়াে ননভ তাগণ অনতনযক্ত প্রায় ২ তাং জনভয প্রগয়াজন য়। 

ঐ গদফলর্া  আয দেখা দগদে দম, ষফদেদ েভ ভযে জনদগাষ্ঠী মাযা দযষভদটন্স াঠিদ  দেদয অথ ভনীষেদে স্বাফরষি 

েযদেন োদেয অদথ ভ কৃষল জষভদে ফাড়ী -ঘয ষনভ ভাদর্য প্রফনো ফদেদ  দফী এফাং তফদেষে  উাজভদনয ষাংবাগ 

ঞ্চ  োযা গৃষনভ ভার্, কৃষল জষভ ক্র , ফ্ল্যাট এফাং ফাষর্ষজযে বফন ক্র /ষনভ ভান োদজ ব্য  েদয থাদেন। 

১৯৬৯ াগর জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু দি মুবজবুয যভান  মৄক্তযাজু পগয নগগয় ‘ভগডর নবগরজ’ নযদ তন কগযন 

এফং ফাংরাগদগও নতনন এ ‘ভগডর নবগরজ’ ধাযনাটি ফাস্তফায়গনয আাফাদ ব্যক্ত কগযনছগরন। ষেষন জাষে, ধভ ভ, ফর্ ভ 
ভুনর এফং সভফায় ভননাবাফান্ন হনয় এে োোয ষনদে ফফাোযীদেয ষনদ  দম স্বপ্ন দেদখষেদরন োযই ফাস্তফ 

রূা ন ‘‘গ্রাভীণ জনগগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন এফং আধুননক নাগনযক সুগমাগ সুনফধা ম্বনরত ভফায়নবনিক ‘ল্লী 

জনদ’। 

জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু দি মুবজবুয যভান ফয়রবিয়রন “এ স্বাধীনতা আভায ব্যথ ত গয় মাগফ মনদ আভায 

ফাংরাগদগয ভানুল দট বগয বাত না খায়। এই স্বাধীনতা আভায পূণ ত গফ না মনদ ফাংরায ভা-দফাগনযা কাে না 

ায়। এ স্বাধীনতা আভায পূণ ত গফ না মনদ দদদয ভানুল মাযা আভায মৄফক দেণী আদছ তাযা চাকুনয না ায় ফা 

কাজ না ায়।” এিাড়া গ্রাভ  য়যয দূযত্ব কবভয়ে অনা বির তায ঐকাবিক আচ্ছা। 
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ফেভভান যোদযয ষনফ ভােনী ইদস্তায-২০১৮  (৩.১০)  আভায গ্রাভ, আভায য: প্রনতটি গ্রাগভ আধুননক নগয সুনফধা 

ম্প্রাযণ বযকেনা। দটকআ উন্নেন বীষ্ঠ (এবেবজ)-১১ রক্ষয জজন। প্তভ ঞ্চ ফাবল জক বযকেনা, য়ফ জাবয 

স্বাধীনতায সুফণ জ জেবিয়ত (২০২১) ভধ্যভ অয়েয দদ, ২০৪১ াগরয ভগধ্য উন্নত দদ নগগফ প্রনতনষ্ঠত কযা, 

স্বাধীনতায তফিয পূবতজয়ত (২০৭১) মৃবিয য়ফ জাচ্চ বিয়য অয়যান এফং দেল্টা প্ল্যান (২১০০) বনযাদ ফ-দ্বী 

বয়য়ফ অত্নপ্রকা। 
 

কী কী দয়ক্ষ গ্রণ কযা গয়নছরঃ 

 দদনয প্রল্লতটি ল্লফবানে ১টি কনয দভাট ৭টি গ্রানভ (প্রনতটি গ্রায়ভ ২৭২টি বযফায) াআরটিং অকায়য দভাট 

১৯০৪টি ষযফায ষনযাদে আধুষনে নাগষযে সুদমাগ সুষফধা িষরে ভফা  ষবষত্তে ফহুের বফদন ফফাদয 

সুদমাগসৃষিয রদযয ল্লী জনে ষফষডাং  ল্লনভ মাণ। ল্লফল্লডংটি দমন ল্লযনফ evÜe হয় তা এয ল্লডজাইনন অন্তর্ভ মক্ত 

কযা হনয়ল্লির। 

 প্রল্লতটি গ্রানভ ২৭২ ষযফায এেদে ফফাদয াাাষ পৃথক বফনন ৫০০টি গরু এফাং ১৬১২৬টি মুযগী 

ারদনয সুদমাগ; 

 স্থানী বাদফ উৎাষেে নতুন দটেই  স্বল্প খযদেয প্রযুষি (দপদযা ষদভন্ট োে, স্যান্ডুইে প্যাদনদরয রুপ ট; 

ষযদফ ফান্ধফ অদযকৃে েভ জদনয দরা ষিে) ব্যফায েদয ল্লী জনে বফন ষনষভ ভে হনে। পদর 

বফদনয ষনজস্ব জন কভ হওয়ায় পাউদেন ব্য  েভ  স্বল্প মূদে উন্নে গৃ ষনভ ভার্ (টাো ১৬০৪ প্রষে ফগ ভ 

ফুট) কযা;  

 ের ধযদনয ফজভয সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ ফাদ াগ্যা উৎােন েদয যান্নায োদজ জ্বারানী ষদদফ যফযা 

েযা। এোড়া ফাদ াগ্যা স্লাষয দথদে উৎকৃিভাদনয তজফ ায উৎাষেে দফ মা ভাটিয স্বাস্থয যযা  ষফদল 

ভূষভো যাখদফ। 

 ল্লনযাদ াষন যফযাদয জন্য গবীয নরকূ োরনা  দারায ষদেভ এয প্রেরন । এোড়া বফদনয েষযর্ 

োদে স্থাষে দারায প্যাদনর দে উৎাষেে ষফদ্যযৎ প্রষেটি ফাা  দরাড দষডাং ভ োরীন ব্যফাদযয 

সুদমাগ থােদফ।  

ফাস্তফােয়ন চ্যায়রঞ্জ কীবাগফ দভাকায়ফরা কযা গয়নছরঃ 
 

 ২৭২ টি গ্রাভীন নযফাযগক একই ছাগদয ননগচ ননগয় আা একটি ফে চুাগরঞ্জ;  

 নফনবন্ন এরাকা দথগক আগত নবন্ন নবন্ন দা, আয়, ধভ ত, নিাগতগমাগ্যতা ও নযগফগয ভানুলগক একআ 

ভভনা ও একগত্র ফফাগয ভনভাননকতায় ননগয় আা। গ্রনমূরক ব্যফস্থানা  

 বভবতভুক্ত কর দস্যগণ মাযা কভ জক্ষভ বকন্তু দফকায। তায়দয বফববন্ন অেফধ জনমূরক কভ জকায়েয ায়থ মৄক্ত 

কযা   উয়যাক্তা বয়য়ফ গয়ড় দতারা অয়যকটি ফড় চুাগরঞ্জ। মা ম জাß প্রল্লক্ষণ  অযবেএ ঋয়ণয ভাধ্যগভ 

ফাস্তফায়ন কযা গফ।  

 গ্রাভীন জনগগাষ্ঠীয আথ ত-াভানজক অফস্থায উন্নয়ন কযা ও তাগদয যমুনখ প্রফনতা হ্রা কযা আগযকটি 

চুাগরঞ্জ। উদ্ভাফনীমূরক ল্লী জনদ প্রকগি আধুননক নাগনযক সুগমাগ-সুনফধা প্রদাগনয ভাধ্যগভ যমুনখতা হ্রা 

াগফ।  

 

 

দটকআকযয়ণ গৃীত ব্যফস্থাবদয নফফযণঃ 

গ্রায়ভয ভানুয়লয যমূিী প্রফণতায মূর কাযণ য়চ্ছ গ্রায়ভ অধুবনক সুয়মাগ সুবফধা ম্ববরত বযয়ফ ফান্ধফ অফান 

সুবফধায বাফ। ফিযব্যাী কায়জয বনশ্চেতা, কভ উৎাদন  স্তা শ্রভমূল্য, াবন যফযা  বফদ্যযৎ ঞ্চরয়নয 

প্রতুরতা, সুষ্ঠ ুফজজয ব্যফস্থানায বাফ, ভফাে বববিক জন ংগ্রনমূরক ব্যফস্থা না থাকাে দম দকান উদ্ভাফনী 

দটকআ ে না। উয়্যাগটি দটকআ কযয়ণ স্বে মূয়ল্যয (টাকা ১৬০৪/ ফগ জ ফুট) উন্নত প্রমৄবক্ত ব্যফায কয়য বনভ জাণ 
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িযচ্ কভায়না, প্রবক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ ভফােী ভয়নাবাফ সৃবি  বফববন্ন অেফধ জনমূরক কভ জকায়েযয উয দক্ষ 

জনবক্ত সৃবি। দক্ষ জনবক্তয়ক উয়যাক্তা বয়য়ফ গয়ড় দতারায রয়ক্ষয প ুঁবজয ংস্থান (ক্ষুদ্র  ভাঝাবয ঋণ) কয়য 

াফরবম্ব কয়য দতারা এফং ফ্ল্যায়টয মূল্য বযয়ায়ধয ক্ষভতা উন্নেন। ২৭২টি বযফাযয়ক দকন্দ্র কয়য বফববন্ন ধযয়নয 

ক্ষুদ্র ব্যফাবেক বযকেনা গ্রণ কয়য াবযফাবযক অে বৃবি  ক্ষভতা জজয়নয ভাধ্যয়ভ দটকআকযণ। 

প্রবতটি াআরটিং এরাকাে টাকা ১০০.০০ রক্ষ ঘূণ জােভান ীে কযাবটার/প ুঁবজয ভাধ্যয়ভ সুপরয়বাগীয়দয াফরবম্ব 

কয়য দতারা কাম জক্রয়ভ বনয়োবজত জনফর উক্ত বফয়ণয গঠিত কবভটিয ম্মবতয়ত কর কাম জক্রভ দদিবার কযয়ফ। 

তািাড়া অযবেএ, ফগুড়া বযচ্াবরত দন্টায পয ইল্লযনেন এন্ড ওয়াটায ম্যাননজনভন্ট; সীড এন্ড ফানয়ানটকননারল্লজ 

দসন্টায; কযানটর ল্লযসার্ ম এন্ড দডনবরনভন্ট দসন্টায;  ল্লযল্লনউএযাফর এনাল্লজম  ল্লযসার্ ম দসন্টায; র্য দডনবরনভন্ট  

ল্লযসার্ ম দসন্টায; কল্লভউল্লনটি দডনবরানভন্ট দসন্টায; এফং  িী াঠারা ল্লযসার্ ম দসন্টায তায়দয স্ব-স্ব কাম জক্রভ  

দাবেত্ব াআরটিং এরাকাে ফাস্তফােয়নয ভাধ্যয়ভ প্রকে কাম জক্রভ দটকআ কযয়ণ কাম জকয ভূবভকা যািয়ফ। 

 

৩।  বযফতজয়নয শুরুয কথা অথফা এই উগদ্যাগ কী কী কল্যাণ ফয়ে এগনগছ  

  কত ব্যবক্তয জীফনভাদন বযফতজন অনয়রাঃ 

ল্লী জনগদ দভাট ২৭২টি সুপরগবাগী নযফাগযয প্রতুিবাগফ আথ ত-াভানজক উন্নয়ন ম্ভফ গফ। এছাো প্রনতটি 

নযফাগযয দস্য ংখ্যা  গগে  ০৫ (াঁচ) জন নগগফ (২৭২  নযফায  x ৫ জন  x ৭ টি াইরটিং এরাকা ) = 

৯৫২০ জন দস্য প্রতুিবাগফ উকৃত গফ। ফ্ল্ুাগট ফফাকাযী (ভানরক নযফায) কভ তিভ পুরুল ও ভনরাগদয 

জন্য আয়ফধ তনমূরক কভ তকান্ড নবনিক ননয়নভত প্রনিণ কাম তক্রভ নযচারনা কযা গফ এফং প্রনিণ প্রাপ্ত 

দস্যগদয ভাগঝ আযনডএ ঋণ প্রদান কযা গফ। ফ্ল্ুাগট ফফাকাযী দস্যগদয ননগয় দকা-অাগযটিব াউনজং 

দাাইটি গঠন কযা গফ। এই দকা-অাগযটিব দাাইটিয ভাধ্যগভ তাগদযগক বনফষ্যত তনফর গঠগনয জন্য 

ঞ্চয়ী ভগনাবাফ গগে দতারা এফং ঞ্চগয়য ভাধ্যগভ গঠিত পু ুঁনজ নফনবন্ন আয়ফধ তনমূরক কভ তকাগন্ড ব্যফায কযা 

গফ। দকা-অাগযটিব দাাইটিয ভাধ্যগভ উৎানদত নফনবন্ন ন্য ফাজাযজাত কগয ঠিক মূল্য দস্যগদয ভাগঝ 

নফতযণ কযা ম্ভফ গফ। এছাোও ফ্ল্ুাগট ফফাকাযী আগ্রী দস্যগণ ল্লী জনগদ নফনবন্ন ধযগণয ব্যফা 

নযচারনা ও দফা প্রদাগনয ভাধ্যগভ আয় কগয জীনফকা ননফ তা কযগত াযগফ । দমভন- নডাট তগভন্টার , বুক ও 

দেনাযী দদাকান, দনজত, দলুন, ঔলগধয দদাকান, ইন্টাযগনট ও কনিউটায ল্যাফ , গ্রন্থাগায নচনকৎা দকন্দ্র, 

দাল্ট্রী ও দডইযী দটকনননয়ান রুভ ইতুানদ নযচারনায ভাধ্যগভ দস্যগগণয আথ ত-াভানজক জীফনভান উন্নয়ন 

ম্ভফ গফ। 

 

- সুদূযপ্রাযী কী কী অফদান যাখদফঃ 

o কৃনল জনভয অচয় দযাধ গফ; 

o বৃনষ্টয ানন ংযিগণয ভাধ্যগভ ভূ-গবতস্থ াননয স্তয নযচাজত গফ;  

o ম্পূণ ত নতুন দটকগনারনজ দমভন- দপগযা-নগভন্ট-এয ছাদ ও গরাব্লক দ্বাযা নননভ তত দদয়ার জতযী ওয়ায় ট 

গয়র পুনেগয় ইট জতযী না কগয এ ধযগণয নযগফ ফান্ধফ গ্রীণ দটকগনারনজ ফাস্তফায়গন অনুকযনীয় অফদান 

যাখগফ; 

o ছাগদ দারাগযয ভাধ্যগভ নফদ্যুগতয ব্যফস্থা থাকায় জাতীয় গ্রীগড চা কভ েগফ;  

o প্রনতটি াইরটিং এরাকায় কনভউননটি নবনিক ফাগয়াগ্যা প্লান্ট জতযী গফ, দমখাগন নযকিনা অনুমায়ী ফজতু 

ব্যফস্থানা কযা গফ  পগর নযগফগয উন্ননতয াাান ফাগয়াগ্যা উৎাদগনয ভাধ্যগভ প্রনতটি নযফাগযয 

যান্নায জ্বারানী নগগফ ব্যফহৃত গফ। 
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o ফজতু ব্যফস্থানায ভাধ্যগভ প্রনতনদন াইরটিং এরাকায় ০১ টন উন্নত জজফায জতযী গফ, দমখাগন নযগফ 

ফান্ধফ কৃনল তথা ভাটিয উফ তযতা বৃনি াগফ;  

    
িবত/ভে/ দবাগাবি/ব্যে/দফাযভাগন কী কী বযফতজন এগনদিঃ 

o  প্রনতটি াইরটিং এরাকায় ২৭২ টি নযফায ভফায় নবনিক একই ধাযনায় একাগথ ফফা কযগফন; 

o দমগতু এ ভাগজ নফনবন্ন দেণী ও দায ভানুগলয ফফা থাকগফ; নফধায় এখাগন উচু-ননচুয দকান দবদাগবদ 

থাকগফ না। াাান এগক অগযয কাছ দথগক নতুন জ্ঞান, অনবজ্ঞতা ও তথ্য জানগত াযগফন; 

o কনভউননটি এুাগপ্রাগচ গরু ও মুযগী ারন কযা গফ; নফধায় আয়ফধ তনমূরক কভ তকাগন্ড কগরয াস্পানযক 

অংগ্রগণ উৎা দমাগাগফ; 

o কনভউননটিদত ফফাগয পগর নাযী ননম তাতন, দমৌতুক, ফাল্যনফফা অগনকাংগ দযাধ কযা ম্ভফ গফ। 

o প্রনতটি াইরটিং এরাকায় একই ছাগদয ননগচ ফ ধযগনয দফা দমভন- জদননিন দকনাকাটা, পাগভ তন, 

দনজতগদাকান, দটকনননয়ান, কৃনল ও প্রানী  কাযী, দছগর-দভগয়য দরখাোয প্রগয়াজনীয় উকযণানদ, 

ইন্টাযগনট ইতুানদ াওয়া মাগফ। নফধায় প্রনতটি নযফাগয এফং দই াগথ আগ-াগয জনগগানষ্ঠয দবাগানন্ত, 

ভয় ও ব্যয় ফহুগুগন হ্রা াগফ। 

 

৪।  উকাযয়বাগী ফা ংীজয়নয প্রবতবক্রো/নুভূবত  

o ফাজাগয প্রচনরত ফ্ল্াগটয তুরনায় কভ দাগভ (াগধ্যয ভগধ্য) ফ্ল্াগটয ভানরক ওয়া। 

o নফনবন্ন আয়ফধ তনমূরক কভ তকাগন্ডয উয প্রনিণ াওয়া। 

o ভফায়নবনিক কাজ কযায সুগমাগ সৃনষ্ট ওয়া। 

o কভ সুগদ (ানব ত চাজত) আয়ফধ তনমূরক কভ তকাগন্ডয উয ঋণ সুনফধা াওয়া। 

o ফ্ল্াগটয ফফাগয দিগত্র দফন ননযািায সুগমাগ সৃনষ্ট ওয়া। 

o ল্লী জনগদয ফ্ল্াগট ফফা কযাটা াভানজক ভম তাদা বৃনি াওয়া। 

o ফ্ল্াগট নফনবন্ন দাজীনফ ফফা কযায় নফনবন্ন দফা ও কাগজয দিগত্র গজ গমাগীতা াওয়া এফং  

o দৌয নফদ্যুৎ ও ফাগয়াগ্যাগয সুনফধা থাকায় নফদ্যুৎ ও জ্বারানী ব্যয় হ্রা াওয়া।  
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৫। টিববব/গ্রাপ/ আনয়পাগ্রাবপকস্/ িবফ/বববে 

- টিববব বফয়েলণ: 

আবতফাচ্ক বফলেমূ Time 
(ভে) 

Visit 
(বযদ জন) 

Cost 
(িযচ্/ব্যে) 

২৭২ টি নযফায ভফায় নবনিক 

একই ধাযনায় একাগথ ফফা 

কযগফন। 

  এয়ত ব্যয়েয বযভান 

কভয়ফ। 

ভাগজ নফনবন্ন দেণীয ভানুগলয 

ফফা থাকগফ; নফধায় এখাগন উচু-

ননচুয দকান দবদাগবদ থাকগফ না। 

াযস্পবযক দদিাশুনায 

ভে কভ রাগয়ফ। 

পয়র এয়ক য়যয ায়থ 

অত্মীেতায ম্পকজ জ 

য়ফ। 

িযচ্/ব্যে কভয়ফ। 

প্রনতটি াইরটিং এরাকায় একই 

ছাগদয ননগচ ফ ধযগনয দফা 

দমভন- জদননিন দকনাকাটা, 

পাগভ তন, দনজতগদাকান, 

দটকনননয়ান, কৃনল ও প্রাণী  

কাযী, দছগর-দভগয়য দরখাোয 

প্রগয়াজনীয় উকযণানদ, ইন্টাযগনট 

ইতুানদ াওয়া মাগফ। নফধায় প্রনতটি 

নযফাগয এফং দই াগথ আগ-

াগয জনগগানষ্ঠয দবাগানন্ত, ভয় 

ও ব্যয় ফহুগুগন হ্রা াগফ। 

 

ভে ফাঁচ্য়ফ। কভ প্রদোজন য়ফ িযচ্/ব্যে কভয়ফ। 

কনভউননটিদত ফফাগয পগর নাযী 

ননম তাতন, দমৌতুক, ফাল্যনফফা 

অগনকাংগ দযাধ কযা ম্ভফ গফ। 

 

কভ ভয়ে বিাি বনয়ত 

াযয়ফ। 
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- িবফ (উচ্চ দযজুয়রন  ভানম্মত ন্যযনতভ ০৬টি িবফ)। 

 

  

  

 

- টিনবন (তথ্য ফাতােয়ন অয়রাে কয়য বরংক উয়ল্লি করুন)। 

www.rda.gov.bd 
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৬। উদ্ভাফন  ফাস্তফােন টিভ 

দস্য/দস্যগদয নাভ  ঠিকানা িবফ 

দভাোঃ আনভনুর ইরাভ 

ভানযচারক, উএ, ফগুো। 

 

দভাোঃ নজরুর ইরাভ খান 

মৄগ্ম-নযচারক, উএ, ফগুো। 

 

দভাোঃ দপযগদৌ দাগন খান 

মৄগ্ম-নযচারক, উএ, ফগুো। 

 

দভাোঃ দদগরায়ায দাগন 

উ-নযচারক, উএ, ফগুো। 

 

দভাোঃ আনফদ দাগন মৃধা 

উ-নযচারক, উএ, ফগুো। 

 

দখ ানযয়ায দভাাম্মদ 

উ-নযচারক, উএ, ফগুো। 

 

দভাোঃ আনযপ দাগন জুগয়র 

কাযী নযচারক, উএ, ফগুো। 
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