
 

 
 

 

 

 

ভাননীয় ভন্ত্রী ও প্রততভন্ত্রী স্থানীয় 
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৬ 

NABARD  টিভ এয তভততয 

উঠান বফঠকক অংগ্রণ 

৭ 

কুমিল্লা জেলায় ভাননীয় ভন্ত্রী ও 

প্রততভন্ত্রীকক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদান  

৭ 

জবতকযয াতায় 

গুরুত্বপূণ য তকযানাভ... 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাকড যয 

অনরাইন তনউেকরটায তফআযতডতফ 

‘ল্লী তযক্রভা’ এয োনুয়াতয ২০১৯ 

ংখ্যা প্রকাতত ’র। এ দাতয়ত্বপূণ য 

কােটি াপকেয কে তনয়তভতবাকফ 

ম্পাদকনয েন্য ংতিষ্ট করকক 

ধন্যফাদ োনাই। োততয ততায ক্ষুধা-

দাতযদ্র-অতিা এফং ফঞ্চনামুক্ত ‘জানায 

ফাংরাকদ’ তফতনভ যাকনয রাতরত স্বপ্ন 

ফাস্তফায়কন তফআযতডতফ’য কভী ও 

সুপরকবাগীযা একাত্ম কয় কাে কযকে। 
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ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য (তফআযতডতফ) এয ভাতক অনরাইন তনউেকরটায  
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ভাতযচারককয ফাতযাভাতযচারককয ফাতযা  

  এককনকক তফআযতডতফএককনকক তফআযতডতফ’’য আওতায় অপ্রধান স্য য আওতায় অপ্রধান স্য 

নাকভ নাকভ ২০৬২০৬..৩৫ ৩৫ জকাটি টাকায প্রকল্প অনুকভাদনজকাটি টাকায প্রকল্প অনুকভাদন    

দাতযদ্রয তফকভাচকনয রকিয পুতষ্ট 

মৃদ্ধ উচ্চ মূকেয অপ্রধান স্য 

উৎাদন ও ফাোযোতকযণ 

কভ যসূতচ নাকভ (জুরাই, ২০১৮ কত 

জুন ২০২৩ ম যন্ত ) ফাংরাকদ ল্লী 

উন্নয়ন জফাকড যয আওতায় 

ফাস্তফায়কনয তনতভত্ত গত ২২ 

োনুয়াতয ২০১৯ তি. তাতযকখ 

এককনককয ১৫ তভ বায় 

অনুকভাদন রাব ককয। উক্ত 

প্রককল্পয প্রাক্কতরত ব্যয় ২০৬ জকাটি 

৩৫ রাখ টাকা।  এয প্রকল্প 

ফাস্তফায়কনয ভাধ্যকভ জদক অপ্রধান 

ষ্য চাকলয ভাধ্যকভ তফকদ কত 

আভদানীয তযভান ধীকয দীকয 

কতভকয় আনা উকেশ্য। 
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ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য (তফআযতডতফ) এয ভাতক অনরাইন তনউেকরটায  

স্থানীয় যকাযস্থানীয় যকাযস্থানীয় যকায, , , ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী 

েনাফ জভাোঃ তাজুর ইরাভ েনাফ জভাোঃ তাজুর ইরাভ েনাফ জভাোঃ তাজুর ইরাভ এভতএভতএভত---জক ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞানজক ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞানজক ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞান   

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য নফকমাগদানকৃত ভাননীয় ভন্ত্রী েনাফ জভাোঃ তাজুর ইরাভ এভত-জক ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাকড যয ি কত 

০৮/০১/২০১৯ তি. তাতযকখ ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞান ককযন তফআযতডতফ’য ভাতযচারক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায।  

স্থানীয় যকাযস্থানীয় যকাযস্থানীয় যকায, , , ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় 

প্রততভন্ত্রী েনাফ স্বন বট্টাচার্য্য প্রততভন্ত্রী েনাফ স্বন বট্টাচার্য্য প্রততভন্ত্রী েনাফ স্বন বট্টাচার্য্য এভতএভতএভত---জক ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞানজক ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞানজক ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞান   

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন 

ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য 

নফকমাগদানকৃত ভাননীয় 

প্রততভন্ত্রী েনাফ স্বন 

বট্টাচার্য্য এভত-জক 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন 

জফাকড যয ি কত 

০৮/০১/২০১৯ তি. তাতযকখ 

ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞান 

ককযন তফআযতডতফ’য 

ভাতযচারক েনাফ 

মুম্মদ ভউদুদউয যীদ 

পদায।  
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োনুয়াতয ২০১৯ ফল য ১ ংখ্যা ৪ 

 

ভাতযাচরক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায এয াকথ NABARD, Team  

INDIA এয ািাৎ  

ভাতযাচরক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায NABARD, Team  INDIA 

এয াকথ তিাতিক আকরাচনা এফং তফআযতডতফ’য কাম যক্রভ উস্থান 

ভাতযাচরক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায NABARD,  Team 

INDIA এয াকথ তিাতিক আকরাচনা এফং তফআযতডতফ’য কাম যক্রভ াম্প্রততক েতফ  

ভাতযাচরক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায ও NABARD, Team  INDIA 

এয াকথ তফআযতডতফ’য কভ যকতযাকদয দরীয় েতফ 

cjøx cwiµgvcjøx cwiµgvcjøx cwiµgv 
ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য (তফআযতডতফ) এয ভাতক অনরাইন তনউেকরটায  

National Bank for Agriculture & Rural Development 

(NABARD), INDIA  এয প্রতততনতধ দকরয তফআযতডতফ’জত আগভন 

 NABARD, Team  INDIA কর্তযক তফআযতডতফ’য কারুল্লী তযদ যন ভাতযাচরক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায  কর্তযক NABARD, Team 

INDIA জক কারুল্লীয উায প্রদান 
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তফআযতডতফ’য দয কাম যারকয় কভ যকতযা/কভ যচাযীকদয ৬০ ঘন্টায প্রতিণ জকা য অনুতিত  

তফআযতডতফ’য কভ যকতযাকদয ৬০ ঘন্টায প্রতিণ জকাক যয উকিাধন ককয তফআযতডতফ’য 

ভাতযচারক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায।  

নীরপাভাযী দয উকেরায় 

তভততকত ঋণ তফতযণ 
নীরপাভাযী দয উকেরায মহহলা 

সহমহির সদস্যদদর মাদে ক্ষুদ্র ঋণ 

হিিরণ কদরন সদর উদেলার উদেলা 

ল্লী উন্নয়ন কম মকিমা েনাি মমাোঃ 

আহমনুল ইসলাম 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য (তফআযতডতফ) এয ভাতক অনরাইন তনউেকরটায  

ভয়ভনতং তফবাকগ ল্লী েীতফকায়ন কভ যসূতচয তদনব্যাী কভ যরা অনুতিত 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন ল্লী েীতফকায়ন কভ যসূতচয আওতায় ভয়ভনতং তফবাগ, ঢাকা তফবাকগয টাোইর ও তককাযগঞ্জ জেরায উতযচারক, উকেরা 

প্রকল্প কভ যকতযা ও কাযী প্রকল্প কভ যকতযাগকণয ভন্বকয়য গত ২৬/০১/২০১৯ তি. তাতযকখ তদনব্যাী কভ যরা অনুতিত য়। উক্ত কভ যারায়  প্রধান অতততথ তককফ উতস্থত তেকরন 

তফআযতডতফ’য ভাতযচারক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায। বায় বাততত্ব ককয ভয়ভনতং জেরায উতযচারক েনাফ জভাোঃ োতদুর ইরাভ। 

তফআযতডতফ’য ৪থ য জেণীয কভ যচাযীকদয ৬০ ঘন্টায প্রতিণ জকাক যয উকিাধন ককয 

তফআযতডতফ’য ভাতযচারক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায।  

তফআযতডতফ’য ৩য় জেণীয কভ যচাযীকদয ৬০ ঘন্টায প্রতিণ জকাক যয অতধকফন 

তযচারনা কযকেন তফআযতডতফ’য তযচারক (প্রতিণ) । 



 

 

 

উদকতনক প্রককল্পয আওতায় ভতরাকদয ার যায 

তযচারনায রকিয প্রতিণ প্রদান 

তফআযতডতফ’য কম্মরন ককি ফাতল যক কাম যক্রভ 

ম যাকরাচনা বা অনুতিত 

    মুহিযুদ্ধ হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী 

কর্তমক হিআরহিহি’র সদস্যদদর মাদে গাদের 

চারা ও কহমশদনর মচক প্রদান 

গােীপুর মেলার কাহলয়াককর উদেলায় হিআরহিহি’র সহমহির সদস্যদদর মাদে গাদের 

চারা ও সহমহির কহমশদনর মচক হিিরদণর েন্য আদয়াহেি অনুষ্ঠাদন মুহিযুদ্ধ হিষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী েনাি আ. ক. মমাোদেল হক, এমহ, প্রধান অহিহি হহদসদি 

উহিি হেদলন। উি অনুষ্ঠাদন উদেলা হরষদদর মচয়ারম্যানসহ উদেলা ল্লী উন্নয়ন 

কম মকিমা েনাি মমাোঃ আব্দুস োত্তার উহিি হেদলন। 
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গত ০৮/০১/২০১৯ তি. তাতযকখ তফআযতডতফ’য ফতযভান কাকেয গততধাযা অব্যাত যাখা 

প্রততিাকনয াতফ যক তফলয় তনকয় এক ম যাকরাচনা বা অনুতিত য়। উকল্লখ্য তফআযতডতফ’য 

ফতযভান ভাতযচারক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায ভকাদয় গত 

০৮/০১/২০১৮ তি. তাতযকখ জমাগদান ককযন। উক্ত বায় ভাতযচারক ভকাদয়কক ফুর 

তদকয় শুকবচ্ছা জ্ঞান কযা য়।  

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য কর্তযক ফাস্তফাতয়ত উত্তযাঞ্চকরয দতযদ্রকদয 

কভ যংস্থান তনতিতকযণ প্রককল্পয অধীকন বৃত্তয যংপুয জেরায আওতাধীন 

গ্রাভীণ স্বল্প ততিত জভকয়কদয চাতদায জপ্রতিকত ার যায তকল্পয উন্নয়কনয েন্য 

কাে কযকে। এ রকিয যংপুয জেরায আওতায় তভতত গঠকনয ভাধ্যকভ ার যায 

তযচারনায় দিতা উন্নয়কনয েন্য গ্রাভীণ নাযীকদয প্রতিণ তদকয় নাযীয 

িভতায়ন ও  আত্মকভ যংস্থান সৃতষ্টকত কাে কযকে।  
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তফআযতডতফ’য দয কাম যারকয় ইংকযেী নফফল য –2019 

উদমান  

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাকড যয দয কাম যারকয় ০১/০১/২০১৯ তি. তাতযকখ ইংকযেী নতুন 

ফেযকক স্বাগত োনাকনা য়। এ উরকি তফআযতডতফ’য দয কাম যারকয়য কম্মরন ককি 

তফআযতডতফ’য কর ম যাকয়য কভ যকতযাকদয উতস্থততকত তভতষ্ট তফতযণ কযা য়। এোড়া 

ইংকযেী নতুন ফেয উদমান উরকিয এক ংতিপ্ত আকরাচনা বায আকয়ােন কযা য়। 

আকরাচনা বায় তফআযতডতফ’য ভাতযচারক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায 

অতীকতয জথকক বার তিা তনকয় করকক এককমাকগ কাে কযায আফান োনান। 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য (তফআযতডতফ) এয ভাতক অনরাইন তনউেকরটায  



 

 

 

নীরপাভাযী জেরায তককাযগঞ্জ উকেরায় 

তফআযতডতফ’য ভাধ্যকভ ব্লক ও ফাটিককয প্রতিণ প্রদান 

   

 

শ্যামনগর, সািক্ষীরা, সদাহিক কম মসূহচর 

ম্যাদনোরদদর প্রহশক্ষণ অনুহষ্ঠি 

াতিীযা জেরায শ্যাভনগয উকেরায় ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য কর্তযক ফাস্তফাতয়ত 

ভতন্বত দাতযদ্র তফকভাচন কভ যসূচী’(দাতফক) এয ল্লী উন্নয়ন দকরয ম্যাকনোয তফতবন্ন 

তফলয়কয উয একতদকনয প্রতিণ গত ১৫/০১/২০১৯ তি. তাতযকখ অনুতিত য়। উক্ত 

প্রতিকণয আকয়ােকন জকা য তযচারনা ককয উকেরা ল্লী উন্নয়ন কভ যকতযা েনাফ এ 

এভ জাকর। এোড়া োততগঠনমূরক তফতবন্ন প্রততিাকনয কভ যকতযাগণ উতস্থত তেকরন। 
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তফআযতডতফ’য দয কাম যারকয় তফআযতডতফ’য 

জফাগ্রীতাকদয ভতাভত ফক্স স্থান 

তথ্য অতধকায আইন অনুমায়ী তকথ্যয অফাধ প্রফা এফং ভতাভত প্রদাকনয 

স্বাধীনতাকক উৎাতত কযায েন্য তফআযতডতফ’য জফা গ্রীতাকদয প্রদত্ত 

তফতবন্ন জফা ম্পককয ভতাভত প্রদাকনয েন্য তফআযতডতফ’য দয কাম যারকয় 

নীচ তরায় ভতাভত ফক্স স্থান কযা কয়কে। এয পকর তফআযতডতফ’য জফা 

গ্রীতাগণ খুফ কে তফআযতডতফ’য তফতবন্ন প্রদত্ত জফা ম্পককয ভতাভত 

প্রদান কযকত াযকেন। একইাকথ তফআযতডতফ এ কর ভতাভকতয 

আকরাকক জফাকক আযও ে ও গততীর কযায উকযাগ তনকচ্ছন।  পকর 

তফআযতডতফ’য জফায ভান উন্নীত কচ্ছ। 

 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য নীরপাভাযী জেরায তককাযগঞ্জ উকেরায় দতযদ্র 

ভতরাকদয কুটিয তকল্প দিতা উন্নয়কনয েন্য ব্লক ও ফাটিককয প্রতিণ প্রদান 

ককয দিতা উন্নয়কন কাে কযকে। পকর গ্রাভীণ নাযীকদয দিতা ও স্ব-কভ যংস্থান 

সৃতষ্ট কচ্ছ।  
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ঢাকা জেরা প্রাক কর্তযক ধাভযাই উকেরায় ভতরা 

ভফায় তভততয ১০০ েন দস্যায ভাকে ঋকণয টাকা 

প্রদান। 

ধাভযাই উকেরায় ভতরা ভফায় তভততয উকাযকবাগী ১০০  েন দস্যকদয 

ভাকে ঋণ ায়তা প্রদান ককযন ঢাকা জেরায সুকমাগ্য জেরা প্রাক েনাফ আবু 

োকর জভাাম্মদ জপযকদৌ খান। উক্ত ঋণ তফতযণ অনুিাকন ধাভযাই উকেরায 

ইউএনও, ইউআযতডও দকরয ংতিষ্ট ভাঠ ংগঠক উতস্থত তেকরন।  

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য (তফআযতডতফ) এয ভাতক অনরাইন তনউেকরটায  



 

 

 

 
NABARD, Team  INDIA কর্তযক 

ধাভযাই উকেরায় প্রাথতভক ভফায় তভততয 

দস্যকদয উৎাতদত মৃৎতল্প তযদ যন 
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National Bank for Agriculture and Rural Development 

(NABARD), India এয ১২ দস্যকদয প্রতততনতধ দর ফাংরাকদ ল্লী 

উন্নয়ন জফাকড যয ধাভযাই উকেরায় তি-ভফায় তভততয আওতাভুক্ত একটি 

প্রাথতভক ভফায় তভততয ক্ষুদ্র ঋণ কাম যক্রভ এফং তাকদয আইতেএ 

তযদ যন ককযন। গত ৩০/০১/২০১৯ তি. তাতযকখ ধাভযাই উকেরায় এ 

১২ দকস্যয একটি দর  ােীপুয উত্তযাড়া ভতরা ভফায় তভততয 

দস্যকদয াকথ উঠান বফঠকক জকমাগদান ককযন এফং তভততয তফতবন্ন গরু 

জভাটাতাোকযণ, ফাকয়াগ্যা প্ল্যান্ট তযদ যন ককযন।  

 

NABARD, Team  INDIA কর্তযক ধাভযাই 

উকেরায় ভতরা ভফায় তভততয দস্যকদয াকথ 

উঠান বফঠকক অংগ্রণ 

ভয়ভনতং জেরায নান্দাইর উকেরায় 

তআযতডত-৩ প্রককল্পয আওতায়  ফক্স 

কারবাট য তনভ যাণ 

National Bank for Agriculture and Rural Development 

(NABARD), India এয ১২ দস্যকদয প্রতততনতধ দর ফাংরাকদক আগভণ 

উরকি ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাকড যয ধাভযাই উকেরায় তি-ভফায় তভততয 

আওতাভুক্ত প্রাততভক ভফায় তভততয ক্ষুদ্র ঋণ কাম যক্রভ এফং তাকদয আইতেএ 

তযদ যভন ককযন। গত ৩০/০১/২০১৯ তি. তাতযকখ ধাভযাই উকেরায় এ ১২ দকস্যয 

একটি দর ধাভযাই উকেরা এফং কুভযাইর তফত্তীন ভফায় তভততয দস্যকদয 

াকথ উঠান বফঠকক জকমাগদান ককযন। 

ভয়ভনতং জেরায নান্দাইর উকেরায় তআযতডত-

৩ প্রককল্পয আওতায় জকচয েন্য আন্ডাযগ্রাউন্ড জেন 

তনভ যাণ 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য এয আওতায় ভয়ভনতং জেরায নান্দাইর 

 উকেরায় ফাস্তফাতয়ত তআযতডত-৩ প্রককল্পয আওতায় যসুরপুয গ্রাকভয 

কাঁচা যাস্তায় াতন যফযা এফং ভানুকলয মাতায়াকতয সুতফধা এফং 

গ্রাকভয ভানুকলয চাতদায জপ্রতিকত একটি ফক্স কারবাট য তনভ যাণ কযা 

কয়কে। পকর গ্রাকভয েনগকণয জমাগাকমাকগয জিকে সুতফধা াকচ্ছ। 

এবাকফই তফআযতডতফ ল্লী েনকদয উন্নয়কন কাে কযকে।  

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য এয আওতায় ভয়ভনতং জেরায নান্দাইর  উকেরায় 

ফাস্তফাতয়ত তআযতডত-৩ প্রককল্পয আওতায় ভধ্যনগয গ্রাকভ চরভান জচ কাকেয েন্য 

আন্ডাযগ্রান্ড জেন তনভ যাণ কযা কয়কে। পকর গ্রাকভয েনগণ জচ কাে োড়াও এ শুকনা 

জভৌসূকভ সুকয় াতন াকচ্ছ। এোড়া আন্ডাযগ্রাউন্ড জেন তনভ যাকণয পকর াতনয অচয় কভ 

কচ্ছ এফং েতভয ঠিক ব্যফায কযা ম্ভফ কচ্ছ। এবাকফই তফআযতডতফ ল্লীয েনগণ ও  

েনকদয উন্নয়কন কাে কযকে।  

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য (তফআযতডতফ) এয ভাতক অনরাইন তনউেকরটায  



 

 

 

 
াতিযা জেরায শ্যাভনগয উকেরায় তফআযতডতফ’য তআযতডত-৩ প্রককল্পয আওতায় ৪০০ গরু ও 

োগকরয ভকধ্য বযাকতকনন, কৃতভয ঔলধ ও ব্যফস্থাে প্রদান   

ভাতযচারক, ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য, ল্লীবফন, ৫ কাওযানফাোয, ঢাকা-১২১৫ কর্তযক প্রকাতত ও প্রচাতযত 

জপান: ০২-৮১৮০০১৮, পযাক্স: ০২-৮১৮০০০৩, ই-জভইর: ddprc@brdb.gov.bd, ওকয়ফাট: www.brdb.gov.bd 
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evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©   
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াতিীযা জেরায শ্যাভনগয উকেরায় তফআযতডতফ’য তআযতডত-৩ প্রককল্পয আওতায় ৪০০ গরু ও োগকরয ভকধ্য বযাকতকনন, কৃতভয ঔলধ ও ব্যফস্থাে প্রদান কযা য়।   

কুতভল্লা জেরায় স্থানীয় যকাযকুতভল্লা জেরায় স্থানীয় যকাযকুতভল্লা জেরায় স্থানীয় যকায, , , ল্লী উন্নয়ন ও ল্লী উন্নয়ন ও ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী েনাফ ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী েনাফ ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী েনাফ 

স্বন বট্টাচার্য্য স্বন বট্টাচার্য্য স্বন বট্টাচার্য্য এভতএভতএভত---জক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদানজক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদানজক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদান   

কুতভল্লা জেরায় স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য 

নফকমাগদানকৃত ভাননীয় প্রততভন্ত্রী েনাফ স্বন বট্টাচার্য্য এভত-জক ফাংরাকদ 

ল্লী উন্নয়ন জফাকড যয ি কত ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞান ককযন তফআযতডতফ’য 

ভাতযচারক েনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায। এ ভয় উতস্থত 

তেকরন কুতভল্লা জেরায উতযচারক েনাফ জমাকফদা জফগভ। 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাড য (তফআযতডতফ) এয ভাতক অনরাইন তনউেকরটায  

কুতভল্লা জেরায় স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী েনাফ জভাোঃ তাজুর তাজুর তাজুর 

ইরাভ ইরাভ ইরাভ এভতএভতএভত---জক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদানজক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদানজক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদান 

কুতভল্লা জেরায় স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য নফকমাগদানকৃত 

ভাননীয় ভন্ত্রী েনাফ জভাোঃ তাজুর ইরাভ এভত-জক ফাংরাকদ ল্লী উন্নয়ন জফাকড যয 

ি কত ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞান ককযন তফআযতডতফ’য ভাতযচারক েনাফ মুম্মদ 

ভউদুদউয যীদ পদায। এ ভয় উতস্থত তেকরন কুতভল্লা জেরায উতযচারক 

েনাফ জমাকফদা জফগভ। 


