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পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া’ি পরিচালনা ববাডে েি ৪৩তম সভাি সংড ারিত রবজ্ঞরি 

          পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া’ি পরিচালনা ববাডে েি ৪৩তম সভা আগামী ১৪ নডভম্বি, ২০১৬ বিাজ বসামবাি 

রবকাল ৩:০০ ঘটিকাি পরিবডতে দুপুি ১২:০০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় রবভাডগি সডেলন কডে (কে নং-৬৩৩, 

ভবন নং-৭, বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা) অনুরিত হডব। 

স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালডয়ি মাননীয় মন্ত্রী ইরিরনয়াি খন্দকাি বমা ািিফ বহাডসন, এমরপ 

সভায় সভাপরতত্ব কিাি সেয় সেরত জ্ঞাপন কডিডেন। উক্ত সভায় স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালডয়ি 

মাননীয় প্ররতমন্ত্রী জনাব বমাঃ মরসউি িহমান িাঙ্গা, এমরপ  সহ-সভাপরত রহডসডব উপরস্থত থাকডত সেয় সেরত জ্ঞাপন 

কডিডেন।  

পরিচালনা ববাডে েি সোরনত সকল সেস্যডক যথাসমডয় উক্ত সভায় উপরস্থত থাকাি জন্য রবনীত অনুডিাি কিা 

যাডে। সভাি কায েপত্র এতেসংডগ বপ্রিণ কিা হডলা।                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (এম এ মরতন) 
ভািপ্রাি মহাপরিচালক 

 ও  
সেস্য-সরচব, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পরিচালনা ববাে ে। 

রবতিণঃ 
১।   সিকাি কর্তেক মডনানীত সেস্য 

(ক)   জনাব বমাঃ হারববি িহমান, এমরপ, জাতীয় সংসে সেস্য, বগুড়া-৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাডে  সিকাি। 

(খ)   জনাব বমাঃ আব্দুি িরহম, সরচব (অবসিপ্রাি), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাডে  সিকাি। 

২।  পোরিকাি বডল সেস্য (বজেিতাি ক্রমানুসাডি নডহ) 
(ক)  রসরনয়ি সরচব, জনপ্র াসন মন্ত্রণালয়, বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা। 

 (খ) রসরনয়ি সরচব, অথ ে রবভাগ, অথ ে মন্ত্রণালয়, বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা। 

 (গ) সরচব, কৃরি মন্ত্রণালয়, বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা। 
(ঘ) সরচব, স্থানীয় সিকাি রবভাগ, স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা। 
(ঙ) সরচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় রবভাগ, স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা। 
(চ) সেস্য, কৃরি, পারন সম্পে ও পল্লী প্ররতিান রবভাগ, পরিকল্পনা করম ন, ব ডিবাংলা নগি, ঢাকা। 
(ে) বিক্টি, বাংলাডে  বলাক প্র াসন প্রর েণ বকন্দ্র, সাভাি, ঢাকা। 
(জ) মহাপরিচালক, বাংলাডে  পল্লী উন্নয়ন ববাে ে, ৫, কাওিান বাজাি, ঢাকা। 
(ঝ) মহাপরিচালক, বাংলাডে  পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বকাটবাড়ী, কুরমল্লা। 
(ঞ) করম নাি, িাজ াহী রবভাগ, িাজ াহী। 
(ট) রনবন্ধক ও মহাপরিচালক , সমবায় অরিেিি, রসরভক বসক্টি, ব্লক- এফ-১০, আগািগাঁও, ঢাকা। 
(ঠ) পরিচালক, ইনরিটিউট অব বাংলাডে  িারেজ, িাজ াহী রবশ্বরবদ্যালয়, িাজ াহী। 
(ে) উপাচায ে, বাংলাডে  কৃরি রবশ্বরবদ্যালয়, ময়মনরসংহ। 
(ঢ) মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সিকাি প্ররতিান, আগািগাঁও, ব ডিবাংলা নগি, ঢাকা। 

৩।    মন্ত্রী মডহােডয়ি একান্ত সরচব, স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা। (মাননীয় মন্ত্রী ও 

পরিচালনা ববাডে েি সভাপরত মডহােডয়ি সেয় অবগরতডত আনয়ডনি অনুডিাি কিা হডলা)। 

৪।   প্ররতমন্ত্রী মডহােডয়ি একান্ত সরচব, স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা। (মাননীয় 

প্ররতমন্ত্রী ও পরিচালনা ববাডে েি সহ-সভাপরত মডহােডয়ি সেয় অবগরতডত আনয়ডনি অনুডিাি কিা হডলা)। 
চলমান-

 ২৯ কারতেক, ১৪২৩ 

 ১৩ নডভম্বি, ২০১৬ 
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সেয় অবগরত ও প্রডয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহডণি জন্য অনুরলরপঃ 

১। যুগ্ম-সরচব, রনিাপত্তা অরি াখা-২, স্বিাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা (সভায় আগত 

প্ররতরনরিগণডক বাংলাডে  সরচবালডয় প্রডবড ি অনুমরত প্রোডনি প্রডয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহডণি জন্য অনুডিাি 

কিা হডলা)। 

২। বপ্রাগ্রামাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় রবভাগ, স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাডে  

সরচবালয়, ঢাকা (সভাি বনাটি টি ওডয়বসাইডট আপডলাে কিাি অনুডিািসহ)। 

৩। মাননীয় মন্ত্রীি মডহােডয়ি জনসংডযাগ কম েকতো, স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, 

বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা।  

৪।    মাননীয় প্ররতমন্ত্রী মডহােডয়ি জনসংডযাগ কম েকতো, স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, 

বাংলাডে  সরচবালয়, ঢাকা।  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (এম এ মরতন) 
ভািপ্রাি মহাপরিচালক 

 ও  
সেস্য-সরচব, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পরিচালনা ববাে ে। 

 

 ২৯ কারতেক, ১৪২৩ 

  ১৪ নডভম্বি, ২০১৬ 


