
 

 

 

যশ োশে বিআেবিবি’ে কোয যক্রম পবেদ যন 

এিং এসএমই ঋণ বিতেণ কশেন সবিি, 

পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় বিভোগ 

২ 

যশ োশে পল্লী জীবিকোয়ন প্রকল্প-3য় পয যোয় 

 এে কম য োলোয় মোননীয় প্রবতমন্ত্রী, স্থোনীয় 

সেকোে পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় মন্ত্রণোলয় 

৩ 

যশিোশে জীবিকোয়ন বিল্প পল্লীে উশবোধন 

মোননীয় প্রবতমন্ত্রী, স্থোনীয় সেকোে পল্লী 

উন্নয়ন ও সমিোয় মন্ত্রণোলয় 

৪ 

িোপোি য, গগোপোলগঞ্জ ইশেসশপো- 2য় পয যোয় 

এে উপকোেশভোগী সদস্যশদে প্রব ক্ষণ 

গ শে গসলোই গমব ন বিতেণ 

৬ 

পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় বিভোশগে সবিি 

মশ োদশয়ে সোশে বিআেবিবি’ে কম যকতযো-

কম যিোেীশদে মতবিবনময় সভো অনুবিত 

৭ 

গজলোে সোশে 21-22 অে যিছশেে  

এবপএ চুবি স্বোক্ষে অনুিোন 

৭ 

অন্যোন্য ৮ 

ভেতশেে পোতোয় 

গুরুত্বপূর্ ণ বিশেোনোম.... 

পল্লী এলোকোে জনগণশক সংগঠিত ও 

প্রব ক্ষশণে মোধ্যশম অবিক খোদ্য 

উৎপোদন, আধুবনক কৃবে পদ্ধবতে 

সম্প্রসোেণ, কৃবে উৎপোদন বৃবদ্ধ, খোদ্য 

বনেোপত্তো বনবিতকেণ এিং পল্লী 

অঞ্চশলে কম যসংস্থোন সৃজন কেোে লশক্ষে 

সেকোশেে গুরুত্বপূণ য গসিোদোনকোেী 

প্রবতিোন িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য।  

 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য 

(বিআেবিবি) এে  ত্রৈমোবসক ই-বুশলটিন 

“পল্লী পবেক্রমো” এবপ্রল-জুন, 202২ িে য 

৬, সংখ্যো ২০ প্রকোব ত  ’ল। এই 

দোবয়ত্বপূণ য কোজটিে সোশে সংবিষ্ট 

সকলশক আমোে পক্ষ গেশক আন্তবেক 

অবভনন্দন জোনোই। 

  
 

এস.এম. মোসুদুে ে মোন 

ম োপবেিোলক (ভোেপ্রোপ্ত)       
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িোংলোশেি পল্লী উন্নয়ন ভিোর্ ণ (বিআেবর্বি) এে ত্রৈমোবসক  
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মহোপবেচোলশকে িোতণো 

03 এবপ্রল 2022 তোবেশখ 

কোওেোন িোজোেস্থ পল্লীভিশনে 

সশেলন কশক্ষ িোংলোশদ  পল্লী 

উন্নয়ন গিোশি যে 52তম গিোি য সভো 

অনুবিত  য়। সভোয় স্থোনীয় 

সেকোে, পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় 

মন্ত্রণোলশয়ে মোননীয় মন্ত্রী এিং 

বিআেবিবি’ে পবেিোলনো পে যশদে 

সেোবনত গিয়োেম্যোন জনোি গমোোঃ 

তোজুল ইসলোম এমবপ এিং উি 

মন্ত্রণোলশয়ে মোননীয় প্রবতমন্ত্রী 

জনোি স্বপন ভট্টোিোর্য্য এমবপ এিং 

পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় বিভোশগে 

মোননীয় সবিি জনোি গমোোঃ 

মব উে ে মোন এনবিবস স  

গিোশি যে সকল সদস্য উপবস্থত 

বছশলন।  

 

 

 

 

ঋশণে বসবলং সশি যোচ্চ-55.০০ লক্ষ 

সি যবনম্ন-10.00 লক্ষ 

03 এবপ্রল 2022 তোবেশখ অনুবিত িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে 52তম গিোি য সভোয় গৃহ বনম ণোর্ 

ঋর্ নীবতমোলো-২০২২ অনুশমোবেত হয়। বিআেবর্বি’ে কম ণকতণো/কম ণচোেীশেে জন্য গৃহীত  গৃহ বনম ণোর্ 

ঋর্ নীবতমোলো-২০২২ সি ণসম্মবতক্রশম অনুশমোেন কেো হয়। ঋশণে বসবলং সশি যোচ্চ ৫৫.০০ লক্ষ টোকো 

সি যবনম্ন 10.00 লক্ষ টোকো এিং সুশেে হোে ৬% বনধ ণোের্ কেো হয়। সেোয় স্থোনীয় সেকোে, পল্লী 

উন্নয়ন ও সমিোয় মন্ত্রণোলশয়ে মোননীয় মন্ত্রী জনোি গমোোঃ তোজুল ইসলোম এমবপ িশলন িতযমোন 

সেকোে সেকোেী কম যকতযো-কম যিোবেশদে ব্োংবকং ব্িস্থোে মোধ্যশম গৃ  বনম যোণ ঋণ প্রদোশনে জন্য গৃ  

বনম যোণ ঋণ নীবতমোলো প্রণয়ন কশে। সেকোবে গৃ  বনম যোণ ঋণ নীবতমোলোে সোশে সোমঞ্জস্য গেশখই 

বিআেবিবিশত কম যেত কম যকতযো-কম যিোেীগণ এই ঋণ সুবিিো পোশি।  এসময় মন্ত্রণোলশয়ে মোননীয় 

প্রবতমন্ত্রী জনোি স্বপন ভট্টোিোর্য্য এমবপ এিং পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় বিভোশগে মোননীয় সবিি জনোি 

গমোোঃ মব উে ে মোন এনবিবস এিং িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে ম োপবেিোলক জনোি সুবপ্রয় 

কুমোে কুন্ডু উপবস্থত বছশলন।   



 

 

 

বিআেবিবি, সোভোে, ঢোকোয় গ্রোমীণ দবেদ্র জনশগোিীে 

আয়বৃবদ্ধ ও দক্ষতো উন্নয়শনে জন্য বক্রস্টোল বদশয় 

গ োবপস ত্রতবে এিং গ্রোমীণ দবেদ্র জনশগোিীে 

আত্মকম যসংস্থোন সৃবষ্টে লশক্ষে প্রযুবিগত উন্নয়ন ও 

গমোিোইল সোবভ যবসং বিেয়ক ১৫ বদন ব্োপী প্রব ক্ষণ 

গ শে ১৮ এবপ্রল ২০২২ গসোমিোে উপশজলো পবেেশদে 

 লরুশম প্রব ক্ষণ প্রোপ্তশদে মোশে সনদপৈ বিতেণ 

কশেন সোভোে উপশজলো বনি যো ী কম যকতযো জনোি 

মোজ োরুল ইসলোম। সোভোশেে বিবভন্ন এলোকোে িবল্ল  

জন গিকোে নোেী ও পুরুেশক এ প্রব ক্ষণ গদওয়ো  য়। 

এে মশধ্য বি জন নোেীশক বক্রস্টোল বদশয় গ োবপস 

ত্রতবেে প্রব ক্ষণ এিং বি জন পুরুেশক গমোিোইল 

সোবভ যবসং বিেয়ক প্রব ক্ষণ গদওয়ো  য়। প্রব ক্ষণোেীশদে 

ত্রদবনক ভোতো ছোড়োও প্রব ক্ষণ গ শে গমোিোইল সোবভ যবসং 

উশদ্যোিোশদে গদওয়ো  য় নগদ বতন  োজোে এিং 

গ োবপস উশদ্যোিোশদে গদওয়ো  য় বতন  োজোে ৭৫০ 

টোকো। যো বদশয় তোেো ব্িসোে বিবভন্ন সেঞ্জোমোবদ 

বকনশত পোেশিন। 

 

 যশ োশে বিআেবিবি’ে কোয যক্রম পবেদ যন এিং এসএমই ঋণ বিতেণ কশেন পল্লী উন্নয়ন ও 

সমিোয় বিভোশগে সবিি জনোি গমোোঃ মব উে ে মোন এনবিবস 

  পোতো-2 

 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য (বিআেবিবি) এে ত্রৈমোবসক  

 

 

গত 4 এবপ্রল 202২ বি. স্থোনীয় 

সেকোে, পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় 

মন্ত্রণোলশয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় 

বিভোশগে  সবিি জনোি গমোোঃ 

মব উে ে মোন এনবিবস যশ োে 

গজলোে বেকেগোছো উপশজলোয় 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে 

কোয যক্রম পবেদ যন কশেন। এ 

সময় বতবন ইশেসশপো প্রকশল্পে 

আওতোয় পল্লী উন্নয়ন মব লো 

দশলে সদস্যশদে মশধ্য ফুল িোে, 

গিোবদ পশু পোলন ও মোিো 

পদ্ধবতশত ছোগল পোলন খোশত ঋণ 

স োয়তোে গিক বিতেণ কশেন। 

এসময় উপপবেিোলক, 

বিআেবিবি, যশ োে জনোি গমোোঃ 

কোমরুজ্জোমোনস  বিআেবিবি’ে 

বিবভন্ন পয যোশয়ে কম যকতযো-কম যিোেী 

উপবস্থত বছশলন।  

  

মোনুেশক বিবভন্ন প্রব ক্ষশণে মোধ্যশম স্বোিলম্বী কশে গশড় গতোলোে উশদ্যোগ বিআেবিবি'ে 

এবিল-জুন ২০২২ ির্ ণ ৬ সংখ্যো ২০ 
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এবিল-জুন ২০২২ ির্ ণ ৬ সংখ্যো ২০ 

গত 1৯ এবপ্রল 202২ তোবেশখ িোংলোশদ  পল্লী 

উন্নয়ন গিোশি যে উপকোেশভোগী গকোবভি-১৯ ক্ষবতগ্রস্থ 

সদস্যশদে মোশে মোননীয় প্রিোনমন্ত্রীে প্রশণোদনো ঋশণে 

গিক ও গোশছে িোেো বিতেণ কশেন মোননীয় মুবিযুদ্ধ 

বিেয়ক মন্ত্রী আ ক ম গমোজোশেল  ক এমবপ। 

উপশজলো পল্লী উন্নয়ন অবিসোে জনোি গমোোঃ আোঃ 

সোত্তোে এে সোবি যক ব্িস্থোপনোয় আশয়োবজত অনুিোশন 

উপশজলো বনি যো ী অবিসোে, তোজওয়োে আকেোম 

সোকোবপ ইিশন সোজ্জোদ, উপশজলো আওয়োমী লীশগে 

সভোপবত ও সোশিক সভোপবত কোবলয়োককে ইউবসবসএ 

বলোঃ, মুেোদ কবিে, উপশজলো পবেেশদে মব লো ভোইস 

গিয়োেম্যোন, জোশয়দো নোসবেন, েোনো ভোেপ্রোপ্ত 

কম যকতযো  আকিে আলী খোন, গপৌে আওয়োমী লীশগে 

সভোপবত ও ইউবসবসৈ বলোঃ এে সোশিক সভোপবত, 

সেকোে গমো োেি গ োশসন জয়, স কোেী পল্লী উন্নয়ন 

অবিসোে, গমোোঃ িশয়জ উবিনস  বিআেবিবিে 

বিবভন্ন পয যোশয়ে কম যকতযো কম যিোেীবৃন্দ এিং 

সুিলশভোগীগণ উপবস্থত বছশলন। 

বিআেবিবি'ে উপকোেশভোগী গকোবভি-১৯ ক্ষবতগ্রস্থ সদস্যশদে মোশে মোননীয় প্রিোনমন্ত্রীে প্রশণোদনো ঋশণে 

গিক ও গোশছে িোেো বিতেণ কশেন মোননীয় মুবিযুদ্ধ বিেয়ক মন্ত্রী আ ক ম গমোজোশেল  ক এমবপ  

যশ োশে পল্লী জীবিকোয়ন প্রকল্প-3য় পয যোয় 

 এে কম য োলো অনুবিত 

 

গত ০১ এবপ্রল ২০২২ তোবেশখ যশ োে 

সোবকযট  োউজ সশেলন কশক্ষ িোংলোশদ  

পল্লী উন্নয়ন গিোি য কর্তযক িোস্তিোয়নোিীন পল্লী 

জীবিকোয়ন প্রকল্প-৩য় পয যোয় এে িোস্তিোয়ন 

গকৌ ল বনি যোেণ বিেয়ক কম য োলোে শুভ 

উশবোিন কশেন স্থোনীয় সেকোে,পল্লী উন্নয়ন 

ও সমিোয় মন্ত্রণোলশয়ে মোননীয় প্রবতমন্ত্রী  

জনোি স্বপন ভট্টোিোর্য্য এমবপ মশ োদয়। 

বিআেবিবিে ম োপবেিোলক  জনোি সুবপ্রয় 

কুমোে কুন্ডুে  সভোপবতশত্ব অনুিোশন বিশ ে 

অবতবে ব শসশি উপবস্থত বছশলন  পল্লী  

উন্নয়ন ও সমিোয় বিভোশগে সেোবনত সবিি  

জনোি গমোোঃ মব উে ে মোন (এনবিবস) 

এিং গজলো প্র োসক, যশ োে  জনোি গমোোঃ 

তবমজুল ইসলোম খোন। 



 

 

 

 

মবনেোমপুে, যশিোশে বিআেবর্বি জীবিকোয়ন বিল্প 

পল্লীে উশবোধন 

  পোতো-৪ 

 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য (বিআেবিবি) এে ত্রৈমোবসক  

 

৫ গম 2022 বৃ স্পবতিোে ময়মনবসং  গজলোে কম যকতযো/কম যিোেীশদে 

সোশে িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে ম োপবেিোলক (ভোেপ্রোপ্ত) জনোি 

এস এম মোসুদুে ে মোন মশ োদশয়ে মতবিবনময় সভো অনুবিত  য়। এ 

সময় িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে যুগ্মপবেিোলক (বিশ ে প্রকল্প ও 

সম্প্রসোেণ) কৃবেবিদ জনোি গমোোঃ আব্দুল কোশদে,  উপপবেিোলক, 

গনৈশকোণো জনোি ভশি  েঞ্জন গিৌধুেী, উপপবেিোলক (ময়নবসং ) জনোি 

গমো োেদ জোব দুল ইসলোমস  ময়মনবসং  গজলোে কম যকতযো 

কম যিোেীবৃন্দস  উপবস্থত বছশলন। 

এবিল-জুন ২০২২ ির্ ণ ৬ সংখ্যো ২০ 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে উশদ্যোশগ 

সোেোশদশ  ১০০০ টি 'বিআেবিবি জীবিকোয়ন 

ব ল্প পল্লী' গঠশনে অং  ব সোশি যশ োে 

গজলোয় মবনেোমপুে উপশজলোে িোবলয়োিোঙ্গো 

কোনপুশে বিআেবিবি জীবিকোয় ব ল্প পল্লী 

(এক পণ্য এক পল্লী, টোয়োে-টিউিজোত পণ্য) 

উশবোিন কশেন গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোশদ  

সেকোশেে স্থোনীয় সেকোে, পল্লী উন্নয়ন ও 

সমিোয় মন্ত্রণোলশয়ে মোননীয় প্রবতমন্ত্রী 

জনশনতো জনোি স্বপন ভট্টোিোর্য্য এমবপ। 

অনুিোশন বিশ ে অবতবে ব শসশি উপবস্থত 

বছশলন জনোি গমোোঃ মব উে ে মোন (এনবিবস)

সবিি, পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় বিভোগ ও জনোি 

গমোোঃ তবমজুল ইসলোম খোন, গজলো প্র োসক, 

যশ োে। বিআেবিবি জীবিকোয়ন ব ল্প পল্লী 

উশবোিনী অনুিোশন সভোপবতত্ব কশেন 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে ম োপবেিোলক 

জনোি সুবপ্রয় কুমোে কুন্ডু।  অনুিোশন িোংলোশদ  

পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে সদে দপ্তে ও যশ োে 

গজলোে কম যকতযো কম যিোেীবৃন্দস  

সুিলশভোগীগণ উপবস্থত বছশলন। 

 

 

গত 6 গম 2022 

তোবেশখ ময়মনবসং  

গজলোে গিেগাঁও 

উপশজলোয় িোংলোশদ  

পল্লী উন্নয়ন গিোি য 

কর্তযক িোস্তিোয়নোিীন 

অং ীদোবেত্বমূলক পল্লী 

উন্নয়ন প্রকল্প-3 এে 

আওতোয় বনবম যত ইঁশটে 

েোস্তোটি গযোগোশযোগ 

সুবিিো িবঞ্চত 

দোওয়োদোইে গ্রোশমে 

মোনুশেে স্বোচ্ছশন্দ 

িলোিশলে সুশযোগ সৃবষ্ট 

কেশি।  



 

 

 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য কর্তযক িোস্তিোয়নোিীন অং ীদোবেত্বমূলক পল্লী 

উন্নয়ন প্রকশল্পে আওতোয় বসেোজগঞ্জ গজলোে েোয়গঞ্জ উপশজলোয় ইউশেন 

বনম যোণ কোশজে উশবোিন কেশন উপশজলো পল্লী উন্নয়ন কম যকতযো 

(ইউআেবিও) জনোি গমোোঃ  বিকুল ইসলোম। ইউশেন বনম যোশণে িশল প্রোয় 

200 বিঘো আিোবদ জবমে জলোিদ্ধতো বনেসন  শি এিং বনম যোণোিীন 

ইউশেনটি প্রতেন্ত অঞ্চশলে গযোগোশযোশগে গক্ষশৈ ইবতিোিক প্রভোি গিলশি। 

 

  পোতো-৫ 

 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য (বিআেবিবি) এে ত্রৈমোবসক  

 

গত 9 গম 2022 গনছোেোিোদ উপশজলোে গসো োগদল ইউবনয়ন 

সমন্বয় কবমটি সভোয় উপবস্থত আশছন- জনোি গমোোঃ নোজমুল 

ইসলোম, স কোেী পবেিোলক, বপআেবিবপ-৩, বিআেবিবি, ঢোকো, 

সভোপবতত্ব কশেন- জনোি গমোোঃ আোঃ েব দ, গসো োগদল ইউবপ 

গিয়োেম্যোন, গনছোেোিোদ, উপবস্থত বছশলন- ইউবপ সদস্য, বভবিবস 

সভোপবত ও সোিোেণ সম্পোদক এিং  অৈ ইউবনয়শনে গণ্যমোন্য 

ব্বিিগ য।  

 

 

গত 6 গম 2022 

তোবেশখ বসেোজগঞ্জ 

গজলোে উল্লোপোড়ো 

উপশজলোয় 

িোংলোশদ  পল্লী 

উন্নয়ন গিোি য কর্তযক 

িোস্তিোয়নোিীন 

অং ীদোবেত্বমূলক 

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-

3 এে আওতোয় 

প্রতেন্ত অঞ্চল 

 োবিিগঞ্জ গ্রোশমে 

গঘোেপোড়োয় বনবম যত 

কোশঠে সাঁশকোটি 

দুইপোশড়ে মোনুশেে 

মশধ্য গসতুিন্ধন 

ত্রতবে কশেশছ। 

বিআেবিবি, গুরুদোসপুে, নোশটোশে 19 গম 2022 তোবেশখ িীে 

মুবিশযোদ্ধো কম যসূবি  শত গপোষ্য জনোি সোগে েোনো বেপন সোশ িশক 

গিোবদপশু পোলন আইবজএ িোস্তিোয়শনে জন্য  ৯০  োজোে টোকো 

স োয়তো প্রদোন কেো  য়। অৈ উপশজলোে সুশযোগ্য উপশজলো বনি যো ী 

অবিসোে জনোি গমোোঃ তমোল গ োশসন গিক বিতেণ কশেন। এ সময় 

উপবস্থত বছশলন উপশজলো সমোজশসিো অবিসোে জনোি গমোোঃ 

 বিকুল ইসলোম, িীে মুবিশযোদ্ধো জনোি গমোোঃ িোরুক গ োশসন, 

স কোেী পল্লী উন্নয়ন অবিসোে (অোঃদোোঃ) জনোি নোজমুল হুদো, দোবয়ত্ব 

প্রোপ্ত মোঠ সংগঠক জনোি আব্দুে েউি এিং  উপশজলো পল্লী উন্নয়ন 

অবিসোে জনোি গমোোঃ বজয়োউে ে মোন প্রমুখ। 

এবিল-জুন ২০২২ ির্ ণ ৬ সংখ্যো ২০ 



 

 

 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য কর্তযক িোস্তিোয়নোিীন দবেদ্র মব লোশদে জন্য পল্লী কম যসংস্থোন স োয়তো প্রকল্প (ইশেসশপো-২য়) পয যোয় 

প্রকশল্পে আওতোয় গসলোই ও এমব্রয়িোবে গেশে ২টি ব্োশি ৮০ জন সুিলশভোগীে ৩০ বদন গময়োদী প্রব ক্ষশণে সমোপনী ও গসলোই 

গমব ন বিতেণ অনুিোশন প্রিোন অবতবে ব শসশি উপবস্থত বছশলন পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় বিভোশগে মোননীয় সবিি জনোি গমোোঃ 

মব উে ে মোন এনবিবস। বিশ ে অবতবে ব শসশি উপবস্থত বছশলন পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় বিভোশগে অবতবেি সবিি জনোি গমোোঃ 

েোব দুল ইসলোম, বিআেবিবিে ম োপবেিোলক (ভোেপ্রোপ্ত) জনোি এস এম মোসুদুে ে মোন, িোপোশি যে ম োপবেিোলক জনোি ত্রসয়দ 

েবিউল আলম ও ইশেসশপো প্রকল্প পবেিোলক জনোি গমো োেদ েোশ দুল আলম। গগোপোলগশঞ্জ অিবস্থত িোপোশি য অনুবিত প্রব ক্ষণ 

কম য োলোে সমোপনী অনুিোশন বিআেবিবিে বিবভন্ন পয যোশয়ে কম যকতযো কম যিোেী ও সুিলশভোগীগণ উপবস্থত বছশলন। 

  পোতো-৬ 

 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য (বিআেবিবি) এে ত্রৈমোবসক  

 

এবিল-জুন ২০২২ ির্ ণ ৬ সংখ্যো ২০ 

িোপোি য, গগোপোলগঞ্জ এ দবেদ্র মব লোশদে জন্য পল্লী কম যসংস্থোন স োয়তো প্রকল্প 

 (ইশেসশপো)- 2য় পয যোয় এে উপকোেশভোগী সদস্যশদে প্রব ক্ষণ গ শে গসলোই গমব ন বিতেণ 

গত 15 জুন 2022 বকশ োেগঞ্জ গজলোে সদে উপশজলোয় 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য কর্তযক িোস্তিোবয়ত পল্লী জীবিকোয়ন 

প্রকশল্পে আওতোয় সুিলশভোগীশদে আয়িি যনমূলক প্রব ক্ষশণ প্রিোন 

অবতবে ব শসশি উপবস্থত বছশলন পবেিোলক (সশেজবমন) জনোি 

আিদুে আব্দুে েব দ। এই সময় বকশ োেগঞ্জ গজলোে উপ পবেিোলক 

জনোি গমো োেদ জব রুল  ক মৃিোস  বিআেবিবিে বিবভন্ন পয যোশয়ে 

কম যকতযো কম যিোেী ও সুিলশভোগী গণ উপবস্থত বছশলন।  

গত 13 জুন 202২ তোবেশখ বিআেবিবি ঘোটোইল, টোংগোইল এ 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোি য (বিআেবিবি)  কর্তযক িোস্তোিয়নোিীন 

মব লো উন্নয়ন কম যসূবি (মউ) এে বনজস্ব ত বিল গেশক 4টি 

সবমবতে সদস্যশদে মোশে বিবভন্ন আইবজএ এে উপে 37 লক্ষ 

টোকো ঋণ বিতেণ কশেন উপশজলো পল্লী উন্নয়ন কম যকতযো 

(ইউআেবিও)।  
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গত 7 জুন 2022 তোবেশখ পূি যোিল ক্লোি বমলনোয়তশন 

িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে নোেোয়ণগঞ্জ গজলোে মোবসক 

সমন্বয় সভো অনুবিত  য়। সভোয় প্রিোন অবতবে ব শসশি 

উপবস্থত বছশলন িোংলোশদ  পল্লী উন্নয়ন গিোশি যে ম োপবেিোলক 

(ভোেপ্রোপ্ত) জনোি এস. এম. মোসুদুে ে মোন। উপপবেিোলক, 

বিআেবিবি, নোেোয়নগঞ্জ জনোি বমজোনুে ে মোন এে 

সভোপবতশত্ব অনুবিত এই সভোয় নোেোয়ণগঞ্জ গজলোে সকল 

স্তশেে কম যকতযোগণ উপবস্থত বছশলন। 

গত 20 জুন 202২ বি. বিআেবিবি সদেদপ্তশেে 10-16 গগ্রশিে 

কম যকতযো-কম যিোেীশদে বদনব্োপী গসিো প্রদোশনে প্রবতশ্রুবত বিেয়ক 

প্রব ক্ষণ অনুবিত  য়। প্রব ক্ষশণে শুভ উশবোিন কশেন 

বিআেবিবি’ে ম োপবেিোলক (ভোেপ্রোপ্ত) জনোি এস.এম. মোসুদুে 

ে মোন। উি প্রব ক্ষণ কোয যক্রশমে সভোপবতত্ব কশেন প্রশিসে ি. 

গমো োেদ গমোস্তিো কোমোল, পবেিোলক (প্রব ক্ষণ), বিআেবিবি। 

গত 21 জুন 202২ তোবেশখ বিআেবিবি’ে সশেলন কশক্ষ 

বিআেবিবি’ে গজলো কোয যোলয়সমূশ ে সোশে বিআেবিবি 

সদেদপ্তশেে 202২-202৩ অে যিছশেে িোবে যক কম যসম্পোদন চুবি 

স্বোক্ষে অনুিোশন প্রিোন অবতবে ব শসশি উপবস্থত বছশলন 

বিআেবিবি’ে ম োপবেিোলক (ভোেপ্রোপ্ত) জনোি এস.এম. মোসুদুে 

ে মোন। ম োপবেিোলক মশ োদয় বিআেবিবি’ে গজলো কোয যোলশয়ে 

প্রিোনশদে সোশে 2022-202৩ অে যিছশেে িোবে যক কম যসম্পোদন 

চুবি স্বোক্ষে কশেন। 

27 জুন 202২ বি. বিআেবিবি’ে সশেলন কশক্ষ পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় বিভোশগে সবিি 

মশ োদশয়ে সোশে বিআেবিবি’ে কম যকতযো-কম যিোেীশদে মতবিবনময় সভো অনুবিত  য়। 

মতবিবনময় সভোয় প্রিোন অবতবে ব শসশি উপবস্থত বছশলন জনোি গমোোঃ মব উে ে মোন 

এনবিবস সবিি, পল্লী উন্নয়ন ও সমোিয় বিভোগ, সভোয় সভপবতত্ব কশেন জনোি এস. এম. 

মোসুদুে ে মোন, ম োপবেিোলক (ভোেপ্রোপ্ত), বিআেবিবি এিং পল্লী উন্নয়ন ও সমিোয় 

বিভোশগে অবতবেি সবিি (প্র োসন ও িোশজট) জনোি িন্দন কুমোে গদ স  বিআেবিবি 

কম যকতযো-কম যিোেী উপবস্থত বছশলন।  
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র্তণমূল পয যোশয় দোবেদ্রে জনশগোিীে প্রকৃত িোব দোশক প্রোিোন্য বদশয় 

তোশদে জীিন মোন এিং গটকসই পল্লী উন্নয়শন প্রশয়োজনীয় ও 

গুরুত্বপূণ য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রোমীণ অিকোঠোশমো বনম যোশণ বিআেবিবি'ে অিীন 

বপআেবিবপ-৩ এক ব্বতক্রমী, সমশয়োপশযোগী এিং দৃষ্টোন্তমূলক 

বিশ ে অিদোন েোখশছ। তোেই িোেোিোব কতোয় বপশেোজপুে গজলোে 

গনছোেোিোদ উপশজলোে গসো োগদল ইউবনয়শন ৫নং ওয়োশি য পবিম 

গসো োগদল গ্রোশম ইট সবলং েোস্তো বনম যোণ।  

  গ শেে পোতো 
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গত ১৯ জুন 202২ বি. বিআেবিবি’ে িোস্তোিোয়নোিীন পল্লী প্রগবত কম যসূবি কর্তযক 

আশয়োবজত উপপ্রকল্প পবেিোলক এিং স কোেী পবেিোলকশদে বদনব্োপী দক্ষতো 

উন্নয়ন প্রব ক্ষণ অনুবিত  য়। দক্ষতো উন্নয়ন প্রব ক্ষশণে শুভ উশবোিন কশেন 

বিআেবিবি’ে ম োপবেিোলক (ভোেপ্রোপ্ত) জনোি এস.এম. মোসুদুে ে মোন। উি 

প্রব ক্ষণ কোয যক্রশমে সভোপবতত্ব কশেন জনোি আিদুে েব দ, পবেিোলক 

(সশেজবমন), বিআেবিবি।  

গত 21 জুন 202২ তোবেশখ বিআেবিবি, শ্রীিেদী, গ েপুশে বিআেবিবি 

কর্তযক িোস্তিোয়নোিীন দোবেদ্রে বিশমোিশনে লশক্ষে পুবষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চ মূশেে 

অপ্রিোন  স্য উৎপোদন ও িোজোেজোতকেণ কম যসূবিে সুশিোলশভোগী 

সদস্যশদে মোশে অপ্রিোন  স্য িোশে ঋণ বিতেণ কেশছন উপশজলো বনি যো ী 

অবিসোে জনোি বনলুিো আিোে। এসময় উপশজলো পল্লী উন্নয়ন কম যকতযো, 

শ্রীিেদী, গ েপুেস  অপ্রিোন  স্য প্রকশল্পে কম যকতযো-কম যিোেী ও 

সুশিোলশভোগী সদস্যগণ উপবস্থত বছশলন  

https://www.facebook.com/brdb.gov/

