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গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবাং আধুবনক নাগবরক সুদ াগ সুববধা সম্ববলত সমবায়বভবিক বহুতল ভবন বববশষ্ট  

‘পল্লী জনপে’ বনম মাণ (১ম সাংদশাবধত) প্রকল্প। 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কডমটি (ডপআইডি) ৬ষ্ঠ িভার কার্ যডববরণী 

 

িভাপডি : জনাব খডিি আহমদ 

              মহাপডরচািক (অডিডরক্ত িডচব) 

              পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া। 

স্থান    : আইডবিউএম সদেলন কক্ষ,আরবডএ, বগুড়া। 

িাডরখ : ২১/০৬/২০২২ইং 

িময়   : ববিা ১১:৪৫ ঘটিকা (জুম প্লাটফম ম)। 

 

িভার শুরুডিই িভাপডি মডহাদয় িকিডক শুডভচ্ছা জাডনডয় িভার কার্ যক্রম শুরু কডরন। ডিডন প্রথডমই প্রকডল্পর 

অগ্রগডি ও ৫ম ডপআইডি িভার ডিদ্ধান্তিমূহ উপস্থাপডনর জন্য প্রকল্প পডরচািক মডহাদয়ডক অনুডরাধ কডরন। প্রকল্প পডরচািক 

মডহাদয় প্রকডল্পর অগ্রগডি ও ৬ষ্ঠ ডপআইডি িভার অগ্রগডি প্রডিডবদন পাওয়ার পদয়দের মাধ্যদম উপস্থাপন কদরন। পরবিীডি 

িভার িদস্যডদর প্রকল্প িম্পডকযি আডিাচনার জন্য সভাপবত মদ ােয় আ বান জানান। সভায় উপবস্থত কম মকতমাদের তাবলকা 

সাংযুবি ‘ক’ সেয় দ্রষ্টব্য। 

সভায় ববস্তাবরত আদলাচনার পর বনম্নবলবিত বসদ্ধান্ত গৃ ীত  য়। 

১। সভায় ৫ম বপআইবস সভার বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগবতর প্রশাংসা করা  য়। সকদলর সেবতক্রদম প্রকদল্পর সাবব মক 

অগ্রগবত ও  প্রকল্প বাস্তবায়দনর সুববধাদথ ম প্রকদল্পর মময়াে ০২ (দুই) বছর বৃবদ্ধর ববষদয় সুপাবরশ করা  য়। কারণ 

চলমান ০৩ (বতন)টি ববভাদগর (রাংপুর, রাজশা ী ও ঢাকা) অবকাঠাদমা বনম মাণ কাদজর অগ্রগবত রাংপুর=১০০%, 

রাজশা ী=৭০% এবাং ঢাকা=৩৫%। কাদজই বনম মাণ কাদজর অগ্রগবত বাড়াদনার ববষদয় মজাড়াদলা আদলাচনা  য়। 

২। রাংপুর উপ-প্রকদল্পর অববশষ্ট বড-টাইদপর ১৯টি ফ্ল্যাদটর মদধ্য ১৪টির জন্য আদবেনপত্র পাওয়া বগদয়দছ। ১৪টি 

আদবেনপত্র প্রাথবমক উপকারদভাগী বনব মাচন কবমটি কর্তমক  াচাই-বাছাইপূব মক ১৪জনদকই ফ্ল্যাট বরাদের বসদ্ধান্ত গৃ ীত 

 য়,  া বপআইবস কবমটি অনুদমােন প্রোন কদর। 

৩। অববশষ্ট বড-টাইদপর ০৫টি ফ্ল্যাদটর জন্য আরবডএ ওদয়ব সাইদট ববজ্ঞবি প্রকাদশর বসদ্ধান্ত গৃ ীত  য়। 

৪। পল্লী জনপে রাংপুর উপপ্রকদল্প বসবাসরত উপকারদভাগীদের সমবায় গঠনতন্ত্র দ্রুততম সমদয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

ববভাদগ পাঠাদনার ববষদয় বসদ্ধান্ত গৃ ীত  য়। 

৫। সবচব মদ ােয় ববএমটিএফ-এর প্রবতবনবধর সাদথ রাজশা ী ও ঢাকা ববভাদগর প্রকদল্পর বনম মাণ কাদজর অগ্রগবত ববষদয় 

আদলাচনা করদবন বদল বসদ্ধান্ত গৃ ীত  য়। 

৬। রাংপুর উপপ্রকদল্পর মসালার প্যাদনল এর কা মকাবরতার ববষদয় গদবষণা প্রবতদবেন জনাব মতৌবফক-ই-ইলাব , মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর ববদুযৎ, জ্বালাবন ও িবনজ সম্পে ববষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী) মক পাঠাদনার ববষদয় বসদ্ধান্ত গৃ ীত  য়। 

 

সভায় আর বকান আডিাচনা না থাকায় িভাপডি মডহাদয় িকিডক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কডর িভার কার্ যক্রম িমাডি বঘাষণা কডরন।  
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অনুবলবপিঃ 

১. সবচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

২. মাননীয় প্রবতমন্ত্রী মদ ােদয়র একান্ত সবচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

    (মাননীয় প্রবতমন্ত্রী মদ ােদয়র সেয় অবগবতর জন্য) 

৩. সেস্য, ................... ..................... ................... .................... ................ ............... 

৪. প্রকল্প পবরচালক, পল্লী জনপে প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন একাদডমী, বগুড়া। 

৫. উপ-প্রকল্প পবরচালক/স কারী প্রকল্প পবরচালক, পল্লী জনপে প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন একাদডমী, বগুড়া। 

৬. অবফস নবথ। 



 

সাংযুবি- ক 

 

       সভায় উপবস্থবতর তাবলকা (জ্জৈষ্ঠিার বভবিদত নয়): 

 

ক্রডমক 

নং 
নাম পদবী প্রডিষ্ঠান 

১। বমাোঃ মাহবুবুি হক পাটওয়ারী অডিডরক্ত িডচব 
দাডরদ্র্ৈ ডবডেষণ ও পডরবীক্ষণ 

অনুডবভাগ, িাধারণ অথ যনীডি ডবভাগ। 

২। জনাব আইরীন ফারজানা উপ-িডচব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ 

৩। জনাব বমাোঃ বগািাম বমাস্তফা উপ-িডচব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ 

৪। জনাব বমাছাোঃ বজিমুন নাহার উপ-িডচব পল্লী প্রডিষ্ঠান ও িমন্বয় উইং 

৫। জনাব মাহমুদা আক্তার উপ-িডচব অথ য মন্ত্রণািয় (বাডজট-২) 

৬। জনাব বমাোঃ বহিাি খান মূল্যায়ন কম যকিযা আইএমইডে 

৭। জনাব কাবনজ ফাদতমা বসবনয়র স কারী সবচব মপ্রাগ্রাবমাং বডবভশন 

৮। জনাব মমািঃ বমজানুর র মান উপ-সবচব পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় 

 


