
 

 

 

কররোনোয় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র পল্লী উরযোক্তোরের 

ঋণ তেরে তিআরতিতি 

4 

মাঠ পর্ যায় থেকে এসএমই ঋকের 

আকেদন র্াচাই োছাই  

৫ 

জেলোর সোরে 21-22 অে থিছররর  

এতপএ চুতক্ত স্বোক্ষর অনুষ্ঠোন 

৬ 

তিআরতিতি’জি স্থোতপি  িঙ্গিন্ধু কণ থোর 

পতরের্ থন করররছন স্থোনীয় সরকোর, পল্লী 

উন্নয়ন ও সমিোয় মন্ত্রণোলরয়র মোননীয়র 

প্রতিমন্ত্রী েনোি স্বপন ভট্টোচোর্য্থ, এমতপ। 

7 

রংপুরর 10 িলো তিতর্ষ্ট তিসরে কোম 

জসলস জসন্টোররর তভতি প্রস্তর স্থোপন 

কররলন সতচি, পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় 

তিভোগ 

৭ 

উেকতনক উেকতনক প্রকরের সেস্যরের 

উৎপোতেি পণ্য জেখরছন সতচি, পল্লী উন্নয়ন 

ও সমিোয় তিভোগ 

৮ 

 

অন্যান্য 9- 

11 

থেতকরর পাতায় 

গুরুত্বপূে য শিকরানাম.... 

পল্লী এলোকোর েনগণরক সংগঠিি ও 

প্রতর্ক্ষরণর মোধ্যরম অতিক খোয 

উৎপোেন, আধুতনক কৃতি পদ্ধতির 

সম্প্রসোরণ, কৃতি উৎপোেন বৃতদ্ধ, খোয 

তনরোপিো তনতিিকরণ এিং পল্লী 

অঞ্চরলর কম থসংস্থোন সৃেন করোর লরক্ষে 

সরকোররর গুরুত্বপূণ থ জসিোেোনকোরী 

প্রতিষ্ঠোন িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ।  

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ 

(তিআরতিতি) এর  ত্রৈমোতসক ই-বুরলটিন 

“পল্লী পতরক্রমো” েোনুয়োতর-মোচ থ, 202১ 

িি থ ৫, সংখ্যো 1৫ প্রকোতর্ি হ’ল। এই 

েোতয়ত্বপূণ থ কোেটির সোরে সংতিষ্ট 

সকলরক আমোর পক্ষ জেরক আন্ততরক 

অতভনন্দন েোনোই। 

  
 

সুতপ্রয় কুমোর কুন্ডু 

মহোপতরচোলক (রগ্রি-1)       
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োংলাকদি পল্লী উন্নয়ন থোর্ য (শেআরশর্শে) এর ত্রৈমাশসে  

cjøx cwiµgv 

মহাপশরচালকের োতযা 

পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় তিভোরগর 

তনয়ন্ত্রণোিীন েপ্তর/সংস্থোর প্রিোন 

কেোটোগতররি িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন 

জিোরি থর মহোপতরচোলক েনোি সুতপ্রয় কুমোর 

কুন্ডু মরহোেয় সরকোতর জসিো প্রেোরন 

শুদ্ধোচোর চচ থোয় অনন্য দৃষ্টোন্ত রোখোর স্বীকৃতি 

স্বরূপ ২০২০-২০২১ অে থিছরর শুদ্ধোচোর 

পুরস্কোর জপরয়রছন। 19 জম 2021 িোতররখ 

স্হোনীয় সরকোর, পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় 

মন্ত্রণোলরয়র মোননীয় প্রতিমন্ত্রী েনোি স্বপন 

ভট্টোচোর্য্থ মরহোেরয়র তনকট জেরক 

মহোপতরচোলক মরহোেয় শুদ্ধোচোর পুরস্কোর 

গ্রহণ কররন। উরল্লখ্য িোংলোরের্ পল্লী 

উন্নয়ন জিোি থ ২০২০-২০২১ অে থিছররর 

িোতি থক কম থসম্পোেন চুতক্ত (এতপএ) অনুযোয়ী 

পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় তিভোরগর মরধ্য 

প্রেম স্থোন অতিকোর করর অনন্য দৃষ্টোন্ত 

স্থোপন করররছন। শুদ্ধোচোর চচ থোয় অনন্য 

দৃষ্টোন্ত স্থোপন করোয় িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন 

জিোি থ পতরিোর আপনোর কোরছ তচর ঋণী। 

পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় তিভোরগর তনয়ন্ত্রণোিীন েপ্তর/সংস্থোর প্রিোন কেোটোগতররি েোিীয় শুদ্ধোচোর পুরস্কোর 2020-2021 

পোওয়োয় তিআরতিতি’র মহোপতরচোলক মরহোেয়রক সকল কম থকিথো-কম থচোরী ফুরলল শুরভেো প্রেোন কররন। 



 

 

 

01 এতপ্রল ২০২১ িোতররখ উপরেলো পল্লী উন্নয়ন কম থকিথো. তিআরতিতি, 

ঘোটোইল, টোঙ্গোইল এর কোয থোলরয় সোপ্তোতহক সমন্বয় সভোয় অনুতষ্ঠি হয়। 

উক্ত সভোয় উপরেলো পল্লী উন্নয়ন কম থকিথো সভোপতিত্ব কররন। সভোয় 

ঘোটোইরল কম থরি সকল কম থকিথো-কম থচোরী উপতস্তি তছরলন। সভোয় 

প্রতিটি কোয থক্ররমর লক্ষমোৈোর অনুযোয়ী অগ্রগতি তিিয়ক এিং কোয থক্রম 

িোস্তিোয়রন অসুতিিোগুরলো দূরীকরণসহ তিতভন্ন তিিরয় আরলোচনো হয়। 

প্রতিটি প্রকে-কম থসূতচর কোয থক্ররমর তিিরয় তিতভন্ন তেক-তনরের্ থনো প্রেোন 

কররন উপরেলো পল্লী উন্নয়ন কম থকিথো। 

 তিআরতিতি, জমোহনগঞ্জ, জনৈরকোণোয় ইরটর সতলংকরণ রোস্তো এর শুভ উরবোিন কররন 

উপপতরচোলক, তিআরতিতি, জনৈরকোণো।    

তিআরতিতি, আলমিোঙ্গ, চুয়োিোঙ্গোয় ২টি  কৃিক সমিোয় 

সতমতি (রকএসএস) জি ঋণ তিিরণ 

  পোিো-2 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  
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গি 21 এতপ্রল 2021 তি. 

িোতররখ িোংলোরের্ পল্লী 

উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) 

কর্তথক িোস্তিোয়নোিীন   

অংর্ীেোতরত্বমূলক পল্লী 

উন্নয়ন প্রকে (তপআরতিতপ

-3) এর আওিোয় 

জমোহনগঞ্জ, জনৈরকোণো 

পতিম সতহলরেও মসতেে 

হরি ভোয়ো কিরস্থোন পয থন্ত 

২৫০ ফুট ত্রেঘে ও ৭৬ফুট 

প্রস্ত  রোস্তো ইরটর 

সতলংকরণ স্কীম এর শুভ 

উরবোিন কররন েনোি 

ভরির্ রঞ্জন জচৌধুরী, 

সম্মোতনি উপপতরচোলক, 

তিআরতিতি, জনৈরকোণো ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 এতপ্রল ২০২১ িোতরখ আলমিোঙ্গো, চুয়োিোঙ্গোয় ২টি  কৃিক 

সমিোয় সতমতি (রকএসএস) এর ৪৯ েন সেরস্যর মরধ্য 

১৪,৬৪,০০০ টোকো এিং ২টি েোতরদ্রে তিরমোচরনর লরক্ষে পুতষ্ট সমৃদ্ধ 

উচ্চ মূরের  অপ্রিোন র্স্য উৎপোেন ও িোেোরেোিকরণ কম থসূচী 

েরলর ৩০ েন সেরস্যর মরধ্য, ৫,৭৩,০০০টোকো ঋণ তিিরণ করো 

হয়। এসময় উপরেলো পল্লী উন্নয়ন কম থকিথো, তিআরতিতি, 

আলমিোঙ্গো, চুয়োিোঙ্গো েনোি জমোছোাঃ র্োয়লো র্োরতমন উপতস্থি 

তছরলন। 

তিআরতিতি, ঘোটোইল, টোঙ্গোইল এ  

সোপ্তোতহক সমন্বয় সভো অনুতষ্ঠি 



 

 

 

                     
 

 

  পোিো-৩ 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  
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গি 11 জম 2021 িোতররখ তিমলো তিআরতিতি’র “অপ্রিোন র্স্য প্রকরের” 

300 েন উপকোররভোগীর মরধ্য প্রতি েরনর 10টি করর সি থরমোট 3000 (তিন 

হোেোর) টি আেোর চোরো তিিরণ করো হয়। উক্ত চোরো তিিরণ অনুষ্ঠোরন উপতস্থি 

তছরলন নীলফোমোরী জেলোর তিআরতিতি’র সম্মোতনি উপপতরচোলক েনোি জমোাঃ 

আব্দুল হোন্নোন, তিমলো উপরেলো তনি থোহী কম থকিথো েনোি েয়শ্রী রোণী রোয়, 

তমলো উপরেলোর উপরেলো পুরুি ভোইস জচয়োরম্যোন এিং তিমলো উপরেলোর 

উপরেলো পল্লী উন্নয়ন অতফসোর েনোি জমোাঃ রোতেউর রহমোনসহ প্রকে 

কম থচোরী বৃন্দ। 

গি 8 এতপ্রল 2021 িোতররখ  িোতররখ তিআরতিতি, জচৌহোতল, 

তসরোেগঞ্জ সমতন্বি েোতরদ্রে তিরমোচন কম থসূতচ (সেোতিক) এর 

সুরভোলরভোগী সেস্যরের মোরে ঋণ তিিরণ কররন উপরেলো পল্লী 

উন্নয়ন কম থকিথো, জচৌহোতল, তসরোেগঞ্জ। সেস্যরের তিতভন্ন আইতে 

এর উপর ঋণ তিিরণ করো হয়। 

কৃর্েকদর স্বােলম্বী েরকত অিধান িস্য েীজ ও চারা শেতরে েরকছ শেআরশর্শে। 

েোতরদ্রে তিরমোচরনর লরক্ষে পুতষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চ মূরের অপ্রিোন র্স্য উৎপোেন ও িোেোরেোিকরণ কম থসূচী এর আওিোয় কৃিরকর প্রের্ থনী েট পতরের্ থন। 

 

২২ জম 2021 িোতররখ মোতনকগঞ্জ জেলোর তঘওর উপরেলোর 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ কর্তথক িোস্তিোয়নোিীন অপ্রিোন র্স্য 

প্রকরের ভুট্টোর প্রের্ থনী েট পতরের্ থন কররন উপপতরচোলক েনোি 

জমোাঃ িোে-উল ইসলোম। 

২২ জম 2021 িোতররখ নীল ফোমোরী জেলোর জিোমোর উপরেলোর 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ কর্তথক িোস্তিোয়নোিীন অপ্রিোন র্স্য 

প্রকরের ভুট্টোর প্রের্ থনী েট পতরের্ থন কররন উপরেলো পল্লী 

উন্নয়ন কম থকিথো। 



 

 

 
 

একসকছ পল্লীর শুে শদন  

শেআরশর্শে শদকে এসএমই ঋে 

  পোিো-৪ 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  
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কররোনোয় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র পল্লী উরযোক্তোরের ঋণ তেরে 

তিআরতিতি 

জগোপোলগরঞ্জর পল্লী উরযোক্তো েনোি পোোরতভন আক্তোর 

ও েনোি জমোাঃ রুহুল আতমন জচক গ্রহণ কররছন। 



 

 

 

সের কোয থোলরয় সরম্মলন করক্ষ গি 24 জম 2021 িোতররখ “তিআরতিতি 

কর্তথক িোস্তিোয়নোিীন েোতরদ্র তিরমোচরনর লরক্ষে পুতষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চ মূরের 

অপ্রিোন র্স্য উৎপোেন ও িোেোরেোিকরণ কম থসূচী এর “অপ্রিোন র্স্য 

উৎপোেন পরিিী িোেোরেোিকরণ িেো মোরকথট তলংরকে স্থোপন” র্ীি থক 

কম থর্োলো অনুতষ্ঠি হয়। উক্ত কম থর্োলোয় প্রিোন অতিতে তহরসরি উপতস্থি 

তছরলন তিআরতিতি’র মহোপতরচোলক (রগ্রি-1) েনোি সুতপ্রয় কুমোর কন্ডু। 

মহোপতরচোলক মরহোেয় িরলন এরেরর্র ক্ষুদ্র কৃিরকর উৎপোতেি পরণ্যর 

িোেোরেোিকরণ তলংরকে ত্রিতর কররি পোররল, মধ্যস্থরভোগী দূর হরি, আর 

মধ্যস্থরভোগী দূর হরল কৃিক ন্যোর্য্মূে পোরি এিং জস উৎপোতেরন উৎসোহী 

হরি। কম থর্োলোয় অংর্গ্রহণকোরীরো িোেোরেোিকরণ তলংরকে ত্রিতর তিিরয় 

গুরুত্বপূণ থ মিোমি প্রেোন কররন।  

  পোিো-৫ 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  

 

24 জুন 2021 তিআরতিতি’র সরম্মলন করক্ষ জেলো পয থোরয়র 

উপপতরচোরকগরণর িোতি থক কম থসম্পোেন চুতক্ত (এতপএ) তিিয়ক 

তেনব্যতপ প্রতর্ক্ষণ অনুতষ্ঠি হয়। উক্ত প্রতর্ক্ষরণ িোতি থক 

কম থসম্পোেন চুতক্ত (এতপএ) লক্ষমোৈো তনি থোররনর উপোয় এিং 

লক্ষমোৈো অনুযোয়ী িোস্তিোয়ন জকৌর্ল তিিরয় প্রতর্ক্ষণ প্রেোন করো 

হয়।  

মোননীয় প্রিোনমন্ত্রী কর্তথক জঘোতিি প্ররণোেনো প্যোরকরের আওিোয় জকোতভি-19 

এ ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উরযোক্তোরের মোরে সহে র্রিথ এসএমই ঋণ তিিরণ কররছ 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি)। ঋণ প্রোতপ্তর েন্য মোঠ পয থোরয় 

ক্ষতিগ্রস্ত উরযোক্তোগণ আরিেন করর উক্ত আরিেনগুরলো গি 19 জুন 2021 

িোতররখ তিআরতিতি’র মহোপতরচোলক মরহোেরয়র উপতস্থরি যোচোইিোছোই কররছ 

একোরে েোতয়ত্বপ্রোপ্ত কম থকিথোবৃন্দ। মহোপতরচোলক, তিআরতিতি আরিেন 

পয থোরলোচনো কোরে সোতি থক তেক তনরে থর্নো প্রেোন কররন। 

21-23 জুন 2021 তিআরতিতি’র সেরেপ্তরর কম থরি কম থকিথো-

কম থচোরীরের িোতি থক 60 ঘন্টো প্রতর্ক্ষণ তিআরতিতি’র সরম্মলন করক্ষ 

অনুতষ্ঠি হয়। উক্ত প্রতর্ক্ষরণ তনরয়োগ ও পরেোন্নতি তিতিমোলো, 

সরকোতর কম থচোরী (তনয়তম উপতস্ততি) তিতিমোলো-2009, সুর্োসন, 

সরকোতর চোকতর আইন-2018 ও ছুটি তিতিমোলোর তিিরয় প্ররতর্ক্ষণ 

প্রেোন করো হয়।  
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গি 17 জুন 2021 িোতররখ তিআরতিতি’র 

সরম্মলন করক্ষ তিআরতিতি’র জেলো 

কোয থোলয়সমূরহর সোরে তিআরতিতি 

সেরেপ্তররর 2021-2022 অে থিছররর 

িোতি থক কম থসম্পোেন চুতক্ত স্বোক্ষর অনুষ্ঠোরন 

প্রিোন অতিতে তহরসরি উপতস্থি তছরলন 

তিআরতিতি’র মহোপতরচোলক েনোি সুতপ্রয় 

কুমোর কুন্ডু। মহোপতরচোলক মরহোেয় 

তিআরতিতি’র জেলো কোয থোলরয়র প্রিোনরের 

সোরে 2021-2022 অে থিছররর িোতি থক 

কম থসম্পোেন চুতক্ত স্বোক্ষর কররন। 

  পোিো-৬ 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  
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2021-2022 অে থিছররর  

এতপএ চুতক্ত স্বোক্ষর অনুষ্ঠোন 

গি 25 জুন 2021 িোতররখ  তসরোেগঞ্জ 

জেলোর উল্লোপোড়ো উপরেলোর 13 নং সলপ 

ইউতনয়রনর জসোনিলো নতুন পোড়ো পোকো 

সংলগ্ হযররির িোতড় হরি মোতনক 

সরকোররর িোতড় পয থন্ত িোংলোরের্ পল্লী 

উন্নয়ন জিোি থ কর্তথক িোস্তোিোয়নোিীন 

অংর্ীেোতরত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকে-3 

আওিোয় ঢোলোই রোস্তো তনম থোণ করো হয়। 

তনতম থি মোৈ 130 ফুট েীঘ থ এই রোস্তোটি 

চলমোন িি থোর জমৌসুরম স্বোেরন্দে পে চলোর 

সুরযোগ করর তেরয়রছ।  

গি 26 জুন 2021 িোতররখ িিোংলোরের্ পল্লী 

উন্নয়ন জিোি থ সরম্মলন করক্ষ উদ্ভোিন ও 

জসিোসহতেকরণ কোয থক্ররম েক্ষিো বৃতদ্ধর লরক্ষে 

তিআরতিতি সেরেপ্তররর 2য় জেতণর কম থকিথো 

ও 3য় জেতণর কম থচোরীরের তেনব্যপী প্রতর্ক্ষণ 

অনুতষ্ঠি হয়। উক্ত প্রতর্ক্ষরণ প্রিোন অতিতে 

তহরসরি উপতস্থি তছরলন তিআরতিতি’র 

মহোপতরচোলক েনোি সুতপ্রয় কুমোর কুন্ডু এিং  

সভোপতিত্ব কররন েনোি এস.এম. মোসুদুর 

রহমোন পতরচোলক (পতরকেনো ও প্রর্োসন)। 

উদ্ভোিন ও জসিোসহতেকরণ কোয থক্ররম 

েক্ষিো বৃতদ্ধ তিিয়ক প্রতর্ক্ষণ 

উল্লোপোড়ো, তসরোেগঞ্জ এ তপআরতিতপ-3 

আওিোয় রোস্তো তনম থোণ 



 

 

 

তিআরতিতি’জি স্থোতপি  িঙ্গিন্ধু কণ থোর পতরের্ থন করররছন স্থোনীয় সরকোর, পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় মন্ত্রণোলরয়র 

মোননীয়র প্রতিমন্ত্রী েনোি স্বপন ভট্টোচোর্য্থ, এমতপ। 

  পোিো-৭ 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  
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মুতেি িি থ উপলরক্ষে তিআরতিতিরি িঙ্গিন্ধু কণ থোর তনম থোণ করো হয়। গি 14 জুন 2021 িোতররখ স্থোনীয় সরকোর, পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় 

মন্ত্রণোলরয়র মোননীয়র প্রতিমন্ত্রী েনোি স্বপন ভট্টোচোর্য্থ, এমতপ এিং পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় তিভোরগর সতচি, েনোি জমোাঃ জরেোউল আহসোন মরহোেয় 

তিআরতিতি’র িঙ্গিন্ধু কণ থোর পতরের্ থন কররন। মোননীয় প্রতিমন্ত্রী এিং সতচি মরহোেয় িঙ্গিন্ধু কণ থোর এর পতরের্ থন িইরয় স্বোক্ষর কররন।  

রংপুরর 10 িলো তিতর্ষ্ট তিসরে কোম জসলস জসন্টোররর তভতি প্রস্তর স্থোপন কররলন 

সতচি, পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় তিভোগ 

04 জুন 2021 িোতররখ িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ 

(তিআরতিতি) কর্তথক িোস্তিোয়নিীন উিরোরঞ্চরলর 

েতরদ্ররের কম থসংস্থোন তনতিিকরণ কম থসূতচ (উেকতনক) 

র্ীি থক প্রকরের আওিোয় রংপুরর 10 িলো তিতর্ষ্ট 

তিসরে কোম জসলস জসন্টোর তনম থোণ কোরের তভতি প্রস্তর 

স্থোপন  কররন েনোি জমোাঃ জরেোউল আহসোন, সতচি, 

পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় তিভোগ। এ সময় আররো উপতস্থি 

তছরলন তিআরতিতি’র মহোপতরচোলক েনোি সুতপ্রয় 

কুমোর কুন্ডু মরহোেয়। উক্ত তিসরে কোম জসলস জসন্টোর 

তনতম থি হরল উক্ত প্রকরের সেস্য এিং তিআরতিতি’র 

সকল সুরফোলরভোগী সেস্যরের উৎপোতেি পণ্য প্রের্ থন ও 

তিক্রয় কররি পোররি। উৎপোতেি পরণ্যর ন্যোর্য্ মূে 

পোরি এি সেস্যরের পরণ্যর উৎপোতেি ন্যোর্য্ মূে পোরি 

এি সেস্যরো পরণ্যর উৎপোেন বৃতদ্ধরি উৎসোহ পোরি। 

রংপুর অঞ্চরল ক্ষুদ্র উরযোক্তোরের মোরে ত্রিেতিক 

পতরিিথন সোতিি হরি।  



 

 

 

গি 4 জুন 2021 িোতররখ রংপুর সের, 

রংপুর এ িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ 

(তিআরতিতি) কর্তথক িোস্তোিোয়নোিীন 

উিরোঞ্চরলর েতরদ্ররের কম থসংস্থোন 

তনতিিকরণ কম থসূতচ (উেকতনক) র্ীি থক 

প্রকরের সেস্যরের উৎপোতেি পণ্য জেখরছন 

েনোি জমোাঃ জরেোউল আহসোন, সতচি, পল্লী 

উন্নয়ন ও সমিোয় তিভোগ এিং েনোি সুতপ্রয় 

কুমোর কুন্ডু, মহোপতরচোলক, তিআরতিতি। 

  পোিো-৮ 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  
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উেকতনক প্রকরের সেস্যরের 

উৎপোতেি পণ্য জেখরছন সতচি  

পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় তিভোগ 

গি 19 জুন 2021 িোতররখ িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন 

জিোি থ এর সরম্মলন করক্ষ Development 

IT Based Integrated Monitor-

ing System of BRDB র্ীি থক তেনব্যপী 

কম থর্োলো অনুতষ্ঠি হয়। উক্ত কম থর্োলোয় প্রিোন 

অতিতে তহরসরি উপতস্থি তছরলন েনোি প্রেীপ 

রঞ্জন চক্রিিী সতচি, িোস্তিোয়ন পতরিীক্ষণ ও 

মূেোয়ন তিভোগ, পতরকেনো মন্ত্রনোলয়। সভোপতিত্ব 

কররন মহোপতরচোলক েনোি সুতপ্রয় কুমোর কুন্ডু।  

গি 27 জুন 2021 িোতররখ 

ঘোটোইল, তিআরতিতি, টোংগোইল এ 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ 

(তিআরতিতি)  কর্তথক িোস্তোিয়নোিীন 

পল্লী েোতরদ্রে তিরমোচন কম থসূতচর 

সেস্যরের মোরে তিতভন্ন আইতেএ 

এর 28 লক্ষ 70 হোেোর টোকো ঋণ 

তিিরণ কররন উপরেলো পল্লী উন্নয়ন 

কম থকিথো।  

ঘোটোইল, তিআরতিতি, টোংগোইল 

এ ঋণ সহোয়িো প্রেোন 

Development IT Based 

Integrated Monitoring 

System of BRDB 

র্ীি থক তেনব্যপী কম থর্োলো অনুতষ্ঠি 



 

 

 

গোইিোন্ধো সতমতন্বি পল্লী উন্নয়ন দূরীকরণ প্রকরের আইতেএ তভতিক 15 

তেন ব্যোপী জেতনং এর সমোপনী অনুষ্ঠোন তিআরতিতি’র হল রুম, 

সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধোরি অনুতষ্ঠি হয়। উক্ত অনুষ্ঠোরন প্রিোন অতিতে 

তহরসরি উপতস্থি তছরলন েনোি জমোহোম্মে আল-মোরুফ উপরেলো তনি থোহী 

অতফসোর, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো। প্রিোন অতিতে আইতেএ তভতিক 

কোরের উপ গুরুত্বোররোপ কররন। হোরি কলরম তর্ক্ষো তনরয় েোতরদ্রে 

তিরমোচন, আত্মতনভথরর্ীলিো অেথন কররি হরি। মোননীয় প্রিোনমন্ত্রীর 

অগ্রোতিকোর প্রকে গোইিোন্ধো সমতন্বি পল্লী েোতরদ্রে দূরীকরণ প্রকেটি 

সফলভোি িোস্তিোয়ন কররি হরি। েোতরদ্রে দূরীকরণ করর মোননীয় 

প্ররিোনমন্ত্রীর জঘোতিি মধ্যম আরয়র জের্ পতরণি কররি তিআরতিতি 

ভূতমকো পোলন কররি হরি। সকলরক আইতেএ তভতিক কম থকোন্ড 

েতড়ি জেরক তনরের উন্নয়ন ত্বরোতন্বি কররি হরি। এছোড়োও তিতন 

িোে তিিোহ, জযৌতুক ও মোেক তিিরয় আরলোকপোি কররন। প্রিোন 

অতিতে সুরফোলরভোগীরের মোরে জেতনং ভোিো প্রেোন কররন। এসময় 

উপরেলো পল্লী উন্নয়ন কম থকিথো েনোি আবুল কোলোম আেোে ও 

সহকোরী পল্লী উন্নয়ন কম থকিথো জমোাঃ সোতমউ ইসলোমসহ অতফরসর 

অন্যোন্য কম থকিথো-কম থচোরী উপতস্থি তছরলন।  

  পোিো-9 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  
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গি 5 জুন 2021 িোতররখ িগুড়ো পল্লী উন্নয়ন 

একোরিতম (আরতিএ), িগুড়োরি 

অংর্ীেোতরত্বমূলক পল্র উন্নয়ন প্রকে 

(তপআরতিতপ-3) এর আঞ্চতলক কম থর্োলো 

অনুতষ্ঠি। উক্ত আঞ্চতলক সভোয় প্রিোন 

অতিতে তহরসরি উপতস্থি তছরলন 

মহোপতরচোলক েনোি সুতপ্রয় কুমোর কুন্ডু।  

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি)  

কর্তথক িোস্তোিয়নোিীন অংর্ীেোতরত্বমূলক পল্র 

উন্নয়ন প্রকে (তপআরতিতপ-3)  এর পতিম 

রোমেীিন গ্রোম উন্নয়ন কতমটির মোতসক সভো 

গিকোল পতিম রোমেীিন গ্রোম উন্নয়ন 

কতমটর মোতসক সভো পতিম রোমেীিন গ্রোম, 

সুন্দরগরঞ্জ অনুতষ্ঠি হয়। সভোয় অতিতে 

তহরসরি উপতস্থি তছরলন সহকোরী পল্লী উন্নয়ন 

কম থকিথো ও ইউতনয়ন জিরভলপরমন্ট 

অতফসোর (অাঃেোাঃ)  েনোি সোতমউল ইসলোম। 

সভোয় প্রকরের তিতভন্ন তিিয় ও গ্রোরমর 

সোমতগ্রক উন্নয়ন তনরয় আরলোচনো করো হয়। 

সভো তিআরতিতি’র জসিো, িোে তিিোহ, 

জযৌতুক ও পতরিোর পতরকেনো তনরয় 

আরলোচনো কররন। এছোড়োও তিতন গ্রোরমর 

উন্নয়রন কতমটির মোতসক সভো তনয়তমি 

করোর েন্য গুরুত্বোররোপ কররন। সভোয় গ্রোম 

উন্নয়ন কতমটির সেস্যবৃন্দসহ গ্রোমিোসীগণ 

উপতস্থি তছরলন। 

িগুড়োয় তপআরতিতপ-3 

প্রকরের আঞ্চতলক কম থর্োলো 

অনুতষ্ঠি 



 

 

 

29 জুন 2021 তি. িোতররখ তিআরতিতি 

সের কোয থোলয় ও মোঠ পয থোরয় েোিীয় 

শুদ্ধোচোর পুরস্কোর 2020-2021 

অে থিছরর প্রোপ্ত কম থকিথো/ কম থচোরীরের 

মোরে সনেপৈ তিিরণ কররন 

তিআরতিতি মহোপতরচোলক েনোি সুতপ্রয় 

কুমোর কুন্ডু। উক্ত অনুষ্ঠোরন সভোপতত্ব 

কররন েনোি এস. এম. মোসুদুর রহমোন। 

2020-2021 অে থিছরর সেরেপ্তরর 12 

েন এিং 50 েন জক েোিীয় শুদ্ধোচোর 

পুরস্কোর প্রেোন করো হয়।  

2020-2021 অে থিছরর েোিীয় 

শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রেোন কররছন 

তিআরতিতি’র মহোপতরচোলক

  পোিো-১০ 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  
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গি 21 জুন 2021 

িোতররখ জগোপোলগঞ্জ 

জেলোর টুতঙ্গপোড়ো 

িোংলোরের্ পল্লী 

উন্নয়ন জিোি থ কর্তথক 

িোস্তিোয়নোিীন 

অংর্ীেোতরত্বমূলক 

পল্লী উন্নয়ন প্রকে-3 

আওিোয় সুতপ্রয় 

পোতনর টিউিরয়ল 

স্থোপন করো হয়। জছোট 

কোরের বৃহৎ আকোরর 

সুতিিো পোরে প্রোয় 

30টি অস্বেল 

পতরিোর।  



 

 

 

†dvb : 02-8180018 

†gvevBj : 01716-745572 

d¨v· : 02-8180003 

Email : ddprc@brdb.gov.bd 
Web : www.brdb.gov.bd 
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www.youtube.com/channel 
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https://twitter.com/_BRDB  

DccwiPvjK (Rbms‡hvM I mgš^q) 

evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©  

cjøxfeb   

5,KvIivb evRvi, XvKv| 

মহাপশরচালে, োংলাকদি পল্লী উন্নয়ন থোর্ য এর পকে  উপপশরচালে (জনসংকর্াগ ও সমন্বয়), পল্লীেেন, ৫ োওরানোজার, ঢাো-১২১৫ ের্তযে িোশিত ও িচাশরত 

থ ান: ০২-৮১৮০০১৮,  যাক্স: ০২-৮১৮০০০৩, ই-থমইল: ddprc@brdb.gov.bd, ওকয়েসাট: www.brdb.gov.bd 

†hvMv‡hvM: 

গি 27 জুন 2021 তি. তিআরতিতি’র কম থকিথো-কম থচোরীরের জসিো প্রেোন প্রতিশ্রুতি 

(তসটিরেন চোট থোর) িোস্তিোয়রন সম্পকৃ্তিো ও সরচিনিো সৃতষ্ট’ তিিয়ক তেনব্যোপী 

কম থর্োলো অনুতষ্ঠি হয়।  উক্ত কম থর্োলোয় প্রিোন অতিতে তহরসরি উপতস্থি তছরলন 

তিআরোিতি’র মহোপতরচোলক েনোি সুতপ্রয় কুমোর কুন্ডু কম থর্োলোয় সভোপতিত্ব 

কররন েনোি এস.এম. মোসুদুর রহমোন, পতরচোলক (পতরকেনো), তিআরতিতি। 

evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©  

cjøx Dbœq‡bi m~h© mviw_ 

গি 08 জুন 2021 িোতররখ নওগাঁ মহোরেিপুর উপরেলো পতরিে 

অতিরটোতরয়োরম তিআরতিতি’র তসতভতিতপ 3য় পয থোরয় প্রকরের 

সুফলরভোগীরের 03 তেন জময়োতে “সমিোয় সতমতির তহসোি রক্ষণ 

ও আতে থক ব্যিস্থোপনো” র্ীি থক প্রতর্ক্ষণ জকোি থ এর শুভ উরবোিন 

কররন প্রকেপতরচোলক ও সরকোররর যুগ্ম সতচি েনোি িাঃ জমোাঃ 

আলফোে জহোরসন। তিরর্স অতিতে তহরসরি উপতস্থি তছরলন 

তিআরতিতি’র যুগ্ম পতরচোলক ও তসতভতিতপ প্রকরের উপ-প্রকে 

পতরচোলক েনোি জমোাঃ জমোক্তোর জহোরসন।  

পল্লী ক্ষুদ্র অিকোঠোরমো উন্নয়রন তনরলসভোরি কোে কররছ 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি)। িোরই অংর্ তহরসরি 

গি 27 জুন 2021 তি. কোতলয়োককর উপরেলোয় তনম থোণিীন রোস্তো 

পতরের্ থন কররন  উপরেলো পল্লী উন্নয়ন কম থকিথো েনোি জমোাঃ 

আব্দুস সোিোর।  

  জর্রির পোিো 

 

িোংলোরের্ পল্লী উন্নয়ন জিোি থ (তিআরতিতি) এর ত্রৈমোতসক  
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https://www.facebook.com/brdb.gov/

