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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাক 

স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান উরনে  

ওভ িবযওল্পনা 

1/28/2020 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

১ ফঙ্গফন্ধু’য জন্মবদন  

জাতীয় বশু বদফ 

উদ মান উরনে 

ওভ িসূবি 

১৭ ভাি ি 

২০২০ 

 ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক এয অতাধীন 

ওর দপ্তয/ ংস্থায বফনন 

জাতীয় তাওা উনতারন। 

 ধানভবি ৩২ নম্বনয 

ফঙ্গফন্ধু’য প্রবতকৃবতনত  

এবফবানকয অতাধীন 

ওর দপ্তয/ ংস্থায় স্থাবত 

মুুযার-এ  পুষ্পস্তফও  িণ 

 ত প্রদী প্রজ্জ্বরননয 

ভাধ্যনভ জন্মতফাবল িওী 

উদমান ওাম িক্রনভয শুব 

সূিনা 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক এয 

অতাধীন ওর 

দপ্তয/ ংস্থা 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক 

এয অতাধীন 

ওর দপ্তয/ 

ংস্থা 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ নং ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

 বশু ভানফ, বশুনদয 

জন্য যিনা ,বিত্রাঙ্কন 

প্রবতনমাবকতা  পুযস্কায 

বফতযণী নুষ্ঠান অনয়াজন 

 ওর ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভী  প্রবেণ 

প্রবতষ্ঠাননয ধভীয় প্রবতষ্ঠানন 

বফনল শভানাজাত  

প্রাথ িনায ব্যফস্থা 

ওর ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভী  প্রবেণ 

প্রবতষ্ঠান 

ওর ল্লী 

উন্নয়ন এওানডভী 

 প্রবেণ 

প্রবতষ্ঠান 



ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

 প্রভা নুমায়ী 

াভঞ্জস্যপূণ ি ব্যানায, 

শপস্টুন বদনয় 

বিতওযণ, 

শৌন্দম িফধ িন  

অনরাও িাওযণ 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক এয অতাধীন 

ওর দপ্তয/ ংস্থা 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক 

এয অতাধীন 

ওর দপ্তয/ 

ংস্থা 

 ওর ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভী  

প্রবেণ প্রবতষ্ঠানন 

সুনববনয গ্রন্থ, 

স্মযবণওা  শদয়ার 

বত্রওা প্রওা 

ওর ল্লী উন্নয়ন এওানডভী 

 প্রবেণ প্রবতষ্ঠান 
ওর ল্লী 

উন্নয়ন এওানডভী 

 প্রবেণ 

প্রবতষ্ঠান 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ নং ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

 ফাংরানদ ল্লী উন্নয়ন শফানড িয 

দয দপ্তনয ওর ওভ িওতিা  

ওভ িিাযীনদয উবস্থবতনত 

“ফঙ্গফন্ধু: স্বাধীনতায রূওায” 

ীল িও অনরািনা বা 

অনয়াজন 

ফাংরানদ 

ল্লী উন্নয়ন 

শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

 ১৭ ভাি ি, ২০২০ তাবযনঔ 

জাবতয বতায জন্মবদন এফং 

জাতীয় বশু বদফন ৬৪টি 

উনজরায় “রুণ প্রানতয 

তরুণ দর” ওভ িসূবিয অতায় 

৬৪টি বশু দর কঠন 



ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন পাউনিন 

(এএপবডএপ) এয উনজরা 

ম িানয় দস্য ভানফ নুষ্ঠান/ 

য ুাবর, শযা ৩ জন দস্যনও 

পুযস্কায প্রদান 

ক্ষুদ্র কৃলও 

উন্নয়ন 

পাউনিন 

(এএপবডএপ) 

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন 

পাউনিন 

(এএপবডএপ) 

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন পাউনিন 

(এএপবডএপ) এয শজরা  

উনজরা ওাম িারনয় ওর 

ংীজননয ভানঝ ফঙ্গফন্ধু’য 

জীফন  তানদয ওল্যানণ গৃীত 

ওাম িক্রভ ম্পনওি এওটি শপাবডং 

প্রিাযত্র বফতযণ  



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃনং ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্ত

ব্য 

১৭ ভাি ি-২০২০ 

তাবযঔ ফা ঐ 

ফছয 

সুবফধাজনও 

ভনয় 

ল্লী উন্নয়নন জাবতয বতায 

বফস্মযণীয় ফদান উনল্লঔ ওনয 

জন্মবদনন ভফায়ীনদয য ুাবর  কণ 

জভানয়ত নুষ্ঠান অনয়াজন। 

ফাংরানদ 

ল্লী উন্নয়ন 

শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

১৭ ভাি ি -২৩ 

ভাি ি, ২০২০ 

“ফঙ্গফন্ধু’য ল্লী উন্নয়ন বাফনা” 

এফং “ফঙ্গফন্ধু’য ভফায় দ িন” 

বফলনয় সুধীজন  বফঅযবডবফ’য 

প্রাক্তন ওভ িওতিা এফং বফবষ্টজননদয 

বননয় বফববন্ন টিবব িুানননর টও শা 

অনয়াজন। 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ নং ওভ ি

সূবি 

তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ নমাকী 

ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

১৭ - ২৪ ভাি ি, 

২০২০  

ফাড ি 

ওুাম্পা, 

কুবভল্লা 

• “ফঙ্গফন্ধু’য জীফন ও কভ ম” বফলয়েয উয যচনা 

প্রবিয়মাবগিায আয়োজন ও পুযস্কায বফিযণ 

• মুবজফ ফল ি স্মাযও ম্ববরত ২ াজায বিওায, ব্যানায, 

শপস্টুন বফতযণ  বডনে শফাড ি, িুাি স্থান 

এফং ফাড ি ওুাম্পানও অনরাওিাওযণ 

• ফানড ি িরভান প্রওনল্প সুপরনবাকীনদয ভানঝ মুবজফ 

ফল ি স্মাযও ব্যানক ওনয ৬ টন ধাননয ফীজ বফতযণ 

• ফানড ি িরভান প্রওনল্প সুপরনবাকীনদয ভনধ্য ৫ াজায 

মুযকীয ফাচ্চা বফতযণ 
• জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভান-এয 

মুুযানর পুষ্পস্তফও  িণ, বশু ভানফ  য ুারী, 

বিত্রাংওন প্রবতনমাবকতায অনয়াজন  

 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন এওানডভী 

(ফাড ি), কুবভল্লা 

ফাংরানদ 

ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভী 

(ফাড ি), 

কুবভল্লা 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

 

ওভ িসূবি তাবযঔ 

 স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

• ফানড িয ওর স্তনযয ওভ িওতিা-ওভ িিাযীবৃন্দ, 

প্রবেণাথী  ফাড ি ভনডর স্কুনরয বেও-

বোথীনদয ফঙ্গফন্ধু’য শফ  ফাল্যওারনও 

বখনয নানা বববড প্রদ িন, উন্মুক্ত অনরািনা 
• ফাড ি গ্রন্থাকানযয ফঙ্গফন্ধু ওণ িায সুবিতওযণ  

ফঙ্গফন্ধু ওন িানয ফঙ্গফন্ধু শিয়ায  স্থান এফং 

শপনরাী প্রদান 

• ফঙ্গফন্ধু স্কুর অফ য যুযার ডেয়বরয়ভন্ট প্রবিষ্ঠা 

বফলেক কনয়প্ট ডনাট উস্থান 

• বফত্র শওাযঅন ঔতভ, বফনল মুনাজাত  

এবতভ বশুনদয ঔায়াননা 
• ফঙ্গফন্ধু’য মুুযার িত্বনয শরাওজ  ফাউর 

ঙ্গীনতয ংবভশ্রনণ ভননাজ্ঞ াংস্কৃবতও ন্ধ্ুা 

অনয়াজন 
 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন এওানডভী 

(ফাড ি), কুবভল্লা 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন 

এওানডভী 

(ফাড ি), কুবভল্লা 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

১৭ ভাি ি, ২০২০  

বযাজকঞ্জস্থ 

ফাখাফাবিখানট 

ফবস্থত বভল্কববটা 

ওর্তিও বযিাবরত 

স্কুর 

• বযাজকঞ্জস্থ ফাখাফাবিখানট ফবস্থত 

বভল্কববটা ওর্তিও বযিাবরত স্কুনর 

ছাত্র-ছাত্রীনদয ভানঝ বফনামূনল্য ২০০ 

বভ:বর: াস্তুবযত িওনরট দুধ 

বফতযণ 

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী ভফায় 

আউবনয়ন বরবভনটড 

( বভল্কববটা) 

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী 

ভফায় 

আউবনয়ন 

বরবভনটড 

(বভল্কববটা) 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ

 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

২ শঔ াবনা ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভী এয ওাম িক্রভ 

উনবাধন 

১৭ ভাি ি, 

২০২০ থফা 

ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

সুবফধাজনও 

ভনয়। 

স্থানঃ ঢাওা   

জাভারপুয।  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ওর্তিও বববড 

ওনপানযবসং এয ভাধ্যনভ শুব উনবাধন 

শখালণা। 

 ল্লী উন্নেন 

একায়েভী 

(আযবেএ), ফগুড়া 

ল্লী উন্নেন 

একায়েভী 

(আযবেএ), ফগুড়া 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ নং ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

  • ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রবতভন্ত্রী, 

এরবজঅযবডব ওর্তিও শঔ 

াবনা জাভারপুয এওানডভীয 

প্রথভ প্রবেণ শওান িয 

উনবাধন শখালণা। 

• জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ 

মুবজবুয যভান-এয বফনদী 

অত্মায ভাকবপযাত ওাভনা 

ওনয শদ  জাবতয ওল্যানণ 

বফনল শভানাজাত বযিারনা। 

 ল্লী উন্নেন একায়েভী 

(আযবেএ), ফগুড়া 

ল্লী উন্নেন 

একায়েভী 

(আযবেএ), 

ফগুড়া 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ 

 স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্ত

ব্য 

৩ ভান স্বাধীনতা 

 জাতীয় বদফ 

২৬ শ 

ভাি ি 

২০২০ 

• জাতীয় ওভ িসূবিয ানথ াভঞ্জস্য শযনঔ মথামথ ভম িাদায় 

স্বাধীনতা বদফ উদমান 

• জাতীয় তাওা উনতারন 

• ধানভবি ৩২ নম্বয  বফববন্ন দপ্তয/ ংস্থায় স্থাবত 

জাবতয বতায প্রবতকৃবত/ মুুযার-এ পুষ্পভাল্য  িণ 

• “ফঙ্গফন্ধুঃ স্বাধীনতায রূওায ীল িও” অনরািনা বা, 

পুযস্কায বফতযণ, াংস্কৃবতও নুষ্ঠান, বিত্রাংওন আতুাবদ 

অনয়াজননয ভাধ্যনভ জাবতয বতায ওভ ি  ফদাননয 

মথামথ প্রিায  নতুন প্রজনন্ময ভনধ্য শদাত্বনফানধয 

উনন্মল খটাননা। 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক এফং এয 

অতাধীন ওর দপ্তয/ 

ংস্থা 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক এফং এয 

অতাধীন ওর দপ্তয/ 

ংস্থা 

• টুবঙ্গািায় ফবস্থত ফঙ্গফন্ধু’য ভাবধনত পুষ্প ভাল্য 

 িণ 

ফাাড ি, শকাারকঞ্জ 

এফং দুগ্ধ 

ীতরীওযণ শওন্দ্র, 

টুবঙ্গািা। 

 

ফাাড ি, শকাারকঞ্জ 

এফং দুগ্ধ 

ীতরীওযণ শওন্দ্র, 

টুবঙ্গািা। 

 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা ক্রঃ

নং 
ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ 

ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন 

ভ

ন্ত

ব্য 

৪ ফাংরানদনয দাবযদ্রু 

বফনভািনন  নাযীয 

েভতায়নন 

ববডবফএপ-এয 

ভূবভওা  গুরুত্ব 

বফলনয় অনরািনা 

৩০ এবপ্রর,২০২০ 

ববডবফএপ প্রধান 

ওাম িারয়, শজরা  

উনজরা ওাম িারয় 

 

ফাংরানদনয দাবযদ্রু বফনভািনন 

 নাযীয েভতায়নন ববডবফএপ-

এয ভূবভওা  গুরুত্ব বফলনয় 

অনরািনা বা, য ুারী, ভানফ 

এফং শশ্রষ্ঠ ওভী  সুপরনবকীনদয 

ভানঝ ফঙ্গফন্ধু স্মাযও পুযস্কায 

প্রদান 

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

 

৫ স্মযবণওা প্রওা শভ, ২০২০বি:  

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন  

পাউনিননয প্রধান 

ওাম িারয় 

  

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন পাউনিন  ‘ক্ষুদ্র 

কৃলও  ভূবভীন শ্রবভও উন্নয়ন 

ওভ িসূবি’ নত উদু্ভত প্রবতষ্ঠান। 

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন 

পাউনিন 

(এএপবডএপ) 

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন 

পাউনিন 

(এএপবডএপ) 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা ক্রঃ

নং 
ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ 

ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন 

ভ

ন্ত

ব্য 

এআ ওভ িসূবি জাবতয বতায ভনয় 

১৯৭৫ ানর গৃীত নয় 

ফাংরানদন তথা বফনে প্রথভ 

জাভানতবফীন ক্ষুদ্র ঋণ ওভ িসূবিয 

সুিনা ওনয। এআ বথকৃৎ ভূবভওানও 

শওন্দ্র ওনয এওটি শবভনায   

স্মযবণওা প্রওা ওযা  

৬ “বফে দুগ্ধ বদফ-

২০২০” উদমান 

১রা জুন, ২০২০ 

প্রধান ওাম িারয়  ঢাওা 

দুগ্ধ ওাযঔানা, বভযপুয, 

ঢাওা। 

• ফঙ্গফন্ধু’য গ্রাভবববতও ভফায় 

বাফনায উয বববত ওনয বফে 

দুগ্ধ বদফ উদমান ওযা 

• বফে দুগ্ধ বদফ উরনে 

য ুারীয অনয়াজন ওযা 

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী 

ভফায় আউবনয়ন 

বরবভনটড 

(বভল্কববটা)  

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী 

ভফায় আউবনয়ন 

বরবভনটড 

(বভল্কববটা)  



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা ক্রঃ

নং 
ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ 

ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন 

ভ

ন্ত

ব্য 

• বফে দুগ্ধ বদফ উরনে ঢাওা 

নয ফবস্থত  ০৪ (িায) টি 

এফং টুঙ্গীািা, শকাারকনঞ্জ 

ফবস্থত ০৪ (িায) টি 

বফদ্যারনয়য ১০,০৯৭ (দ 

াজায াতানব্বআ) জন  ছাত্র-

ছাত্রীনদয ভানঝ িনওানরট/ 

ওুাবি বফনামূনল্য বফতযণ । 

 

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী 

ভফায় আউবনয়ন 

বরবভনটড 

(বভল্কববটা)  

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী 

ভফায় আউবনয়ন 

বরবভনটড 

(বভল্কববটা)  



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

৭ ফঙ্গফন্ধুনও 

বিযস্মযণীয় ওনয 

যাঔনত িাযা 

উৎাদন, প্রবেণ  

গ্রাভাঞ্চনর িাযা 

শযান ওভ িসূবি 

৫ জুন ২০২০ 

(বফে বযনফ 

বদফ) ফগুিা 

শজরায ওর 

উনজরা  

অযবডএ’য 

প্রওল্প এরাওা 

মূ 

• ১.৫০ রে পরজ  ৫০ াজায বনভ 

িাযা এওানডভী না িাযীয তত্ত্বাফধানন 

বফববন্ন প্রাআনবট না িাযীনত চুবক্তবববতও 

উৎাদন। 

• সুবনবদ িষ্ট শপ্রাগ্রানভয ভাধ্যনভ িাযা 

বফতযণ। 

• ফগুিা শজরায ওর উনজরায স্কুনরয 

ছাত্র ছাত্রীনদয ভাধ্যনভ এফং অযবডএ’য 

প্রওল্পভূক্ত গ্রানভ বৃে িাযা শযান। ম্ভফ 

নর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ানথ 

এওনমানক এওবদনন ২ রে বৃে িাযা 

শযান। স্কুর বেও  ক্লা 

ওুানেননও এ বফলয় প্রবেণ প্রদান। 

ল্লী উন্নেন একায়েভী 

(আযবেএ), ফগুড়া 

ল্লী 

উন্নেন 

একায়েভী 

(আযবেএ), 

ফগুড়া 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

৮ ১৯৪৯ ানরয 

২৩ জুন 

অয়াভী 

মুবরভ রীনক 

জাবতয বতা 

ফঙ্গফন্ধু শঔ 

মুবজবুয 

যভান-এয 

মৄগ্ম ম্পাদও 

দ রাব 

উরনে 

ওভ িসূবি 

২৩ জুন, ২০২০ 

ফাড ি ওুাম্পা, 

কুবভল্লা 

• ফানড ি িরভান প্রওনল্প 

সুপরনবাকীনদয ভনধ্য ৫ রে 

ভানছয শানা  ৫ াজায কানছয 

িাযা বফতযণ। 

• ফঙ্গফন্ধুয যাজননবতও জীফননয 

উয অনরািনা বা অনয়াজন।  

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন এওানডভী 

(ফাড ি), কুবভল্লা 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন এওানডভী 

(ফাড ি), কুবভল্লা 



ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

৯ অযবডএ ুািাযীয 

ভাধ্যনভ ১০ রে ভৎস্য 

শানা উৎাদন  

উন্মুক্ত জরানয় 

ফমুক্তওযণ 

 

২০২০ ানরয 

প্রথভানধ ি 

ফগুিা শজরায় 

ভৎস্য প্তান 

এ ওভ িসূিী 

ারন ওযা 

নফ।  

• অযবডএ ুািাযীয 

তত্ত্বাফধানন বফববন্ন 

প্রাআনবট ুািাযীয ানথ 

চুবক্তবববতও ১০ রে 

ভৎস্য শানা উৎাদন / 

বযফন 

• ফগুিা শজরায় ফবস্থত 

ওবভউবনটি বববতও 

ব্যফস্থানায় বযিাবরত 

যওাবয/শফযওাবয উন্মুক্ত 

জরানয় নদীয তীযফতী 

উনজরা প্রাননয 

নমাবকতায় শানা 

ফমুক্তওযণ। 

ল্লী উন্নেন 

একায়েভী 

(আযবেএ), ফগুড়া 

ল্লী উন্নেন 

একায়েভী 

(আযবেএ), ফগুড়া 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

১০ “ফঙ্গফন্ধু’য ল্লী 

উন্নয়ন বাফনা  

ফদান” বফলয়ও 

ওভ িারায 

অনয়াজন। 

১রা জুরাআ, 

২০২০ 

ল্লী বফন, ঢাওা 

১রা জুরাআ-২০২০ তাবযনঔ 

(ফঙ্গফন্ধু ওর্তিও ভবিত ল্লী 

উন্নয়ন ওভ িসূবি প্রবতষ্ঠায বদন) 

“ফঙ্গফন্ধু'য ল্লী উন্নয়ন বাফনা  

ফদান” বফলয়ও ওভ িারায 

অনয়াজন। 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

১১ অন্তজিাবতও 

শবভনায- বফলয়ঃ 

“ফঙ্গফন্ধুয ভফায় 

বাফনা এফং 

অন্তজিাবতও / 

শফবেও ভফায় 

নীবত” 

৪-৬ জুরাআ, 

২০২০ ভফায় 

বধদপ্তয 

International Cooperative 

Alliance (ICA) এয ভিনয় 

অন্তজিাবতও শবভনানযয অনয়াজন 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক / 

ভফায় বধদপ্তয/ 

ভাবযিারও, ফাড ি/ 

ভাবযিারও, 

অযবডএ 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ নমাকী 

ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

১২ জাতীয় শাও 

বদফ ারন 

১৫ অকি, 

২০২০ 

• জািীে কভ মসূচী অনুযয়ণ মথায়মাগ্য 

ভম মাদাে জািীে ডাক বদফ ারন 

• জািীে িাকা উয়তারন (অধ মনবভি) 

• ধানভবি ৩২ নম্বয ও বফববন্ন দপ্তয/ ংস্থাে 

অফবস্থি জাবিয বিায প্রবিকৃবি/ 

ম্যুযার-এ পুষ্পভাল্য অ মণ 

• ডকাযআনখাবন, বভরাদ ও বফয়ল ডদাো 

ভাবপর 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক এফং 

এ বফবানকয 

অতাধীন ওর 

দপ্তয/ ংস্থা 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক 

এফং এ বফবানকয 

অতাধীন ওর 

দপ্তয/ ংস্থা  



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ নং ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

• যক্তদান কভ মসূবচ 

• জাবিয বিায উয জীফন আয়রখ্য বববেও 

    প্রদ মনী 

• জাবিয বিায কভ মজীফন বনয়ে আয়রাচনা 

    বা / বচত্াংকন প্রবিয়মাবগিা ও পুযস্কায 

    বফিযণী অনুষ্ঠান 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ নমাকী 

ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

• টুবিাড়াে অফবস্থি  ফিফন্ধু’য ভাবধয়ি 

পুষ্পভাল্য অ মণ 

ফাাড ি, শকাারকঞ্জ 

এফং দুগ্ধ 

ীতরীওযণ শওন্দ্র, 

টুবঙ্গািা। 

 

ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ এফং 

দুগ্ধ ীতরীওযণ 

শওন্দ্র, টুবঙ্গািা। 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃনং ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

১৩ বফনল 

প্রবেণ 

ভা 

১ - ৩১ অকি, 

২০২০   

প্রধান ওাম িারয়, 

ওর শজরা  

উনজরা 

ওাম িারয় 

ববডবফএপ এয উনদ্যানক ববেত শফওায 

মৄফও/মৄফতীনদয ওবম্পউটায প্রবেণ 

প্রদাননয ভাধ্যনভ দে জনবক্ত শতযী ওযা 

এফং বিল্যানায শতযীয ভাধ্যনভ 

ওভ িংস্থাননয সুনমাক সৃবষ্ট ওযা 

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  



ক্রঃ 

নং 
ওভ িসূবি 

তাবযঔ  

স্থান 
বফস্তাবযত ওাম িক্রভ 

ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন 

ভ

ন্ত

ব্য 

১৪ ১৯৭৪ ানরয 

জাবতংনখয াধাযণ 

বযলনদ ফঙ্গফন্ধু 

ফাংরানদনয শটওআ 

উন্নয়ন  দাবযদ্রু 

বফনভািন বফলনয় বালণ 

প্রদান উরনে 

ওভ িসূবি 

 

২৪ 

শনেম্বয, 

২০২০ 

ফাড ি 

ওুাম্পা, 

কুবভল্লা 

ল্লী উন্নয়ন ম্পবওিত নানা প্রফন্ধ্মূরও শরঔবনয ভাধ্যনভ 

ল্লী উন্নয়ন  দাবযদ্রু বফনভািনন ফঙ্গফন্ধু’য ভূবভওা বফলয়ও 

এওটি গ্রন্থ প্রওা ওযা নফ। প্রফন্ধ্গুনরা বনম্নরু: 

• ল্লী উন্নয়ন  দাবযদ্র বফনভািনন ফঙ্গফন্ধু’য দ িন  ওভ ি  

• ফঙ্গফন্ধু’য শটওআ উন্নয়ন দ িন  SDG ফাস্তফায়ন 

•  জাবতয বতা ওর্তিও প্রদত বফববন্ন ফক্তৃতা  বফবৃবতনত 

ল্লী উন্নয়ন  দাবযদ্রু বফনভািন বাফনা  বননদ িনা 

• ফঙ্গফন্ধু’য াবফ িও গ্রাভ উন্নয়ন বাফনা  

• ফঙ্গফন্ধু’য শানায ফাংরা এফং মৃবিয গ্রমাত্রায় দম্য 

ফাংরানদ 

 

ফাংরানদ 

ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভী 

(ফাড ি), 

কুবভল্লা 

 

ফাংরানদ

 ল্লী 

উন্নয়ন 

এওানডভী 

(ফাড ি), 

কুবভল্লা 

 



ক্রঃ

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

১৫ শবভনায 

অনয়াজন 

 

২৪ শনেম্বয, 

২০২০ 

প্রধান ওাম িারয়, 

বভল্ক ববটা। 

 

দাবযদ্রু বফনভািন এফং শটওআ উন্নয়নন 

বভল্কববটায ফদান বফলয়ও বাফনা  

দ িনণয ানথ জাবতংখ ওর্তিও 

শখাবলত শটওআ উন্নয়ন শওৌর এয 

তুরনামূরও বফনেলণ উস্ান ওযা 

 

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী 

ভফায় আউবনয়ন 

বরবভনটড 

(বভল্কববটা)  

 

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী 

ভফায় আউবনয়ন 

বরবভনটড 

(বভল্কববটা)  

 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 
ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ 

ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন 
ভন্ত

ব্য 

১৬ ১৯৭৪ ানর 

জাবতংনখয 

২৯তভ বধনফনন 

ফ িপ্রথভ ফঙ্গফন্ধু’য 

ফাংরায় বালণ 

উরনে ওভ িসূবি 

২৫ শনেম্বয, 

২০২০ ফাড ি 

ওুাম্পা 

ফাংরা বালানও অন্তজিাবতও বযভিনর 

উস্থানন জাবতয বতায ভূবভওা বফলয়ও 

শবভনায 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন এওানডভী 

(ফাড ি), কুবভল্লা 

ফাংরানদ 

ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভী 

(ফাড ি), 

কুবভল্লা 

১৭ ণ্য 

ফাজাযজাতওযনণ

য রনেু ০৮ টি 

বফবানক ০৮টি 

“ল্লী বফনী” 

িালুওযণ। 

৩০ শনেম্বয-

২০২০ 

০৮টি বফবানকয 

০৮টি উনজরায় 

ল্লী বফন ফা 

ন্য শওান 

উমৄক্ত স্থান 

৩০ শনেম্বয-২০২০ তাবযনঔ বফঅযবডবফ’য 

অতাভূক্ত উনজরায় ল্লী উন্নয়ন দর  

ভফায় বভবতয দস্যনদয উৎাবদত ণ্য 

ফাজাযজাতওযনণয রনেু ০৮টি বফবানকয 

০৮টি উনজরায় ল্লী বফন ফা ন্য শওান 

উমৄক্ত স্থানন “ল্লী বফনী” িালুওযণ। 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

ফাংরানদ 

ল্লী উন্নয়ন 

শফাড ি 

(বফঅযবডবফ

) 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

১৮ নাযী 

উনদ্যাক্তা 

সৃবষ্ট 

 

০১-৩০ 

শনেম্বয, ২০২০ 

ওর উনজরা 

ওাম িারয় 

ফঙ্গফন্ধু’য স্বপ্নঃ ‘ক্ষুধা  দাবযদ্রুমুক্ত শানায 

ফাংরানদ’ কিনত নাযী উনদ্যাক্তা সৃবষ্টয 

বফনল উনদ্যাক গ্রণ ওযা নফ এফং শশ্রষ্ঠ 

নাযী উনদ্যাক্তানও ফঙ্গফন্ধু স্মাযও পুযস্কায 

প্রদান ওযা নফ। 

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

 

 

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

 

১৯ জাতীয় 

ভফায় 

বদফ ২০২০ 

উদমান 

ননবম্বয, ২০২০ ফঙ্গফন্ধু’য ভফায় বাফনায উয বববত ওনয 

জাতীয় ভফায় বদফ ২০২০ ারন।  

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক / 

ভফায় বধদপ্তয 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক / 

ভফায় বধদপ্তয 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ নং ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্ত

ব্য 

২০ বফনল পুযস্কায 

প্রদান 

ননবম্বয, ২০২০ ভফায় শক্টনয বফনল 

ফদাননয জন্য 

ভফায়ী / ভফায় 

বভবতনও ফঙ্গফন্ধু 

পুযস্কায প্রদান   

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক / ভফায় 

বধদপ্তয 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক / 

ভফায় 

বধদপ্তয 

২১ কণভানফ 

অনয়াজন 

ননবম্বয, ২০২০ জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু 

শঔ মুবজবুয যভাননয 

জন্মতফাবল িওী 

উরনে ভফায়ীনদয 

ংগ্রনণ ঢাওায় 

এওটি কণভানফনয 

অনয়াজন 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক / ভফায় 

বধদপ্তয 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক / 

ভফায় 

বধদপ্তয 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভ

ন্ত

ব্য 

২২ বফজয় 

বদফ 

ারন 

১৬ 

বডনম্বয, 

২০২০ 

• জাতীয় ওভ িসূবি নুযনণ মথানমাগ্য ভম িাদায় বদফটি ারন 

• জাতীয় তাওা উনতারন, বফববন্ন দপ্তয/ ংস্থায় স্থাবত জাবতয 

বতায প্রবতকৃবত/ মুুযার-এ পুষ্পভাল্য  িণ  বফজয় য ুাবর 

• বশু বওনাযনদয কুিওায়াজ এফং ওভ িওতিা-ওভ িিাযী, 

প্রবেণাথী, ভবরা  বশু বওনাযনদয ক্রীিা প্রবতনমাবকতা 

• বভরাদ ভাবপর  শদায়ায অনয়াজন 

• মুবক্তমৄি বববতও বিত্রাঙ্কন  যিনা প্রবতনমাবকতা, িরবিত্র প্রদ িন 

• জাবতয বতায ওভ িজীফনীয উয অনরািনা বা  াংস্কৃবতও 

নুষ্ঠান অনয়াজন 

• স্বাস্থুনফা  যক্তদান ওভ িসূবি অনয়াজন 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক 

এফং এয 

অতাধীন 

ওর দপ্তয/ 

ংস্থা 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক এফং এয 

অতাধীন ওর দপ্তয/ 

ংস্থা 



ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

২৩ বফঅযবডবফ’য 

ববফষ্যৎ 

ওভ িবযওল্পনা  

ফাস্তফায়ন শওৌর 

ম িানরািনায রনেু 

ংীজননদয বননয় 

ওভ িারায অনয়াজন। 

২০ বডনম্বয, 

২০২০ 

ল্লী বফন, 

ঢাওা 

২০ বডনম্বয, ২০২০ তাবযনঔ 

ফঙ্গফন্ধু’য ানত কিা 

প্রবতষ্ঠান “বফঅযবডবফ’য 

ববফষ্যৎ ওভ িবযওল্পনা  

ফাস্তফায়ন শওৌর” 

ম িানরািনায রনেু 

ংীজননদয বননয় 

ওভ িারায অনয়াজন। 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ নং ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

২৪ প্রওনল্পয ভাধ্যনভ 

দবযদ্র ভানুনলয  

শফা প্রদান 

২০২০ 

ানরয ভনধ্য 

প্রওনল্পয ওভ িসূবি ফবভূ িত 

ওর দবযদ্র ভানুলনও 

প্রওনল্পয অতাভুক্ত ওনয 

তানদয দাবযদ্রু বফনভািননয 

রনেু প্রনয়াজনীয় বযওল্পনা 

গ্রণ  ফাস্তফায়ন 

অভায ফাবি অভায ঔাভায 

প্রওল্প 

অভায ফাবি 

অভায ঔাভায 

প্রওল্প 

২৫ বযনফ  

অবথ িও উন্নয়ননয 

ববত যিনায 

ফছয শখালনা 

২০২০ 

ানরয ভনধ্য 

৫৪ রে ৬০ াজায দস্য/  

বযফানয ২ টি পরজ এফং 

২টি ফনজ কানছয িাযা 

শযান (ফ িনভাট ২ শওাটি 

১৮ রে ৪০ াজায) ওনয 

বযনফ  অবথ িও উন্নয়ননয 

ববত যিনা 

অভায ফাবি অভায ঔাভায 

প্রওল্প 

অভায ফাবি 

অভায ঔাভায 

প্রওল্প 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

২৬ বৃে িাযা বফতযণ ভাি ি/২০২০ 

নত 

বডনম্বয/২০২০ 

স্থানঃ ফাাড ি 

ফাাড ি না িাযী নত ১০ াজায পরজ, 

ফনজ  লবধ িাযা সুপরনবাকী / 
প্রবেণাথীনদয ভনধ্য বফনামূনল্য বফতযণ। 

ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ  

ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ  

২৭ ভানছয শানা বফতযণ 
 

ভাি ি/২০২০ 

নত 

বডনম্বয/২০২০ 

স্থানঃ ফাাড ি 

ফাাড ি ভৎস্য না িাযী নত 

সুপরনবাকী/প্রবেণাথীনদয ভানঝ 

বফনামূনল্য ১.০ রে ভানছয শানা বফতযণ। 

ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ  

 

ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ  

 

২৮ সুনয় াবনয োন্ট 

স্থান 
ভাি ি/২০২০ 

নত 

বডনম্বয/২০২০ 

স্থানঃ ফাাড ি 

ফাাড ি-এয ভাধ্যনভ শওাটারীািা  

টুংকীািায় এওটি এবতভ ঔানা এফং 

এওটি প্রবতফন্ধ্ী স্কুনর সুনয় াবনয োন্ট 

স্থান। 

ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ  

 

 

ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ  

 

 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ নমাকী 

ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

২৯ অআটি ল্যাফ 

স্থান 
ভাি ি/২০২০ 

নত 

বডনম্বয/২০২০ 

স্থানঃ ফাাড ি 

ফাাড ি ল্যাফনযটবয স্কুনর শঔ 

যানর অআটি ল্যাফ স্থান। 
ফাাড ি, শকাারকঞ্জ  ফাাড ি, শকাারকঞ্জ  

৩০ বফনামূনল্য 

ফঙ্গফন্ধু’য 

ভাপ্ত 

অত্মজীফনী 

ফআ বফতযণ 

ভাি ি/২০২০ 

নত 

বডনম্বয/২০২০ 

স্থানঃ ফাাড ি 

ফাাড ি ল্যাফনযটবয স্কুনরয 

ছাত্র-ছাত্রীনদয ভানঝ 

বফনামূনল্য ফঙ্গফন্ধু’য ভাপ্ত 

অত্মজীফনী ফআ বফতযণ। 

ফাাড ি, শকাারকঞ্জ ফাাড ি, শকাারকঞ্জ 

৩১ ফঙ্গফন্ধু’য  

৭ ভানি িয  

ঐবতাবও 

বালণ প্রিায 

ভাি ি/২০২০ 

নত 

বডনম্বয/২০২০ 

স্থানঃ ফাাড ি 

ফাাড ি অনয়াবজত ওর 

প্রবেনণ ফঙ্গফন্ধু’য ৭ ভানি িয 

ঐবতাবও বালনণয বববড 

প্রদ িন। 

ফাাড ি, শকাারকঞ্জ ফাাড ি, শকাারকঞ্জ 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

৩২ শবভনায বডনম্বয/২০২০ 
ানরয ভনধ্য 

স্থানঃ ফাাড ি 

ফঙ্গফন্ধু’য জীফনাদ ি  ওভ িভয় জীফন 

ম্পবওিত ফাানড িয বফববন্ন স্তনযয 

ওভ িওতিা-ওভ িিাযী এফং শজরা-উনজরা 

ম িানয় ওভ িওতিা  জনপ্রবতবনবধ ভিনয় 

এওটি শবভনায অনয়াজন। 

ফাাড ি, শকাারকঞ্জ  ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ  

৩৩ কনফলণা জানুয়াবয-

বডনম্বয/ ২০২০ 

স্থানঃ ফাাড ি 

“ফঙ্গফন্ধু” জীফন অদ ি  ওভ িভয় জীফন 

ম্পবওিত কনফলণা শায শদবয ওযা। 

াবন্ত, উন্নয়ন, দাবযদ্রু বফনভািনন ফঙ্গফন্ধু’য 

বিন্তা ধাযণা বননয় কনফলণা 

ফাাড ি, শকাারকঞ্জ ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ 

৩৪ ফঙ্গফন্ধু শিয়ায 

স্থান 

ভাি ি/২০২০ স্থানঃ 
ফাাড ি 

ফাাড ি ওুাম্পান ফবস্থত প্রাবনও 

বফনন “ফঙ্গফন্ধু শিয়ায” স্থান। 

ফাাড ি, শকাারকঞ্জ ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

৩৫ কনফলণা ম্পাদনা ১৭ ভাি ি, 

২০২০-৩০ 

বডনম্বয, 

২০২০ 

শদনয থ িননবতও  

াভাবজও উন্নয়নন 

ফঙ্গফন্ধু’য ভফায় দ িণ এয 

উয কনফলণা ওভ ি ম্পাদন 

ওযা নফ 

ভফায় বধদপ্তয ভফায় 

বধদপ্তয 

৩৬ ল্লী ঞ্চয় ব্যাংনও 

শদবনও ২-৫ টাওা ানয 

ঞ্চয় জভা 

২০২০ 

ানরয 

ভনধ্য 

ল্লী ঞ্চয় ব্যাংনও 

স্থানান্তবযত ওর দস্যনদয   

শদবনও ২-৫ টাওা ানয 

ঞ্চনয়য ভাধ্যনভ বনজস্ব পু ুঁবজ 

বৃবি বনবিত ওযা 

অভায ফাবি অভায 

ঔাভায প্রওল্প 

অভায ফাবি 

অভায ঔাভায 

প্রওল্প 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

৩৭ দবযদ্র  দুঃস্থ 

ভবরা 

প্রবেণাথীনদয 

ভানঝ শরাআ 

শভবন বফতযণ 

ভাি ি/২০২০ 

নত 

বডনম্বয/২০২০ 

স্থানঃ ফাাড ি 

ফাাড ি ম্প্রাযণ প্রওনল্পয ভাধ্যনভ 

দবযদ্রু  দুঃস্থ ভবরানদয এও ভা 

ব্যাব শরাআ প্রবেণ প্রদানপূফ িও 

বফনামূনল্য ১৮০টি শরাআ শভবন 

বফতযণ। 

ফাাড ি, শকাারকঞ্জ  

 

ফাাড ি, 

শকাারকঞ্জ  

 

৩৮ ফঙ্গফন্ধু'য 

‘স্বনদ 

প্রতুাফতিন 

বদফ’ 

উদমান 

 

১০আ জানুয়াবয, 

২০২১ 

প্রধান ওাম িারয়, 

বভল্ক ববটা। 

বভল্কববটায প্রধান ওাম িারনয় ওর 

ওভ িওতিা ওভ িিাযীনদয উবস্বতনত 

বায অনয়াজন। 

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী 

ভফায় আউবনয়ন 

বরবভনটড 

(বভল্কববটা) 

ফাংরানদ দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী 

ভফায় আউবনয়ন 

বরবভনটড 

(বভল্কববটা)  

 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ নং ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ নমাকী 

ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

৩৯ “তারুনণ্যয দীবপ্ত 

ভবরন” ীল িও 

ওভ িসূবিয অতায় 

তরুণ/মৄফনদয বননয় 

বভবত কঠন। 

২১ শপব্রুয়াবয 

২০২১ 

“তারুনণ্যয দীবপ্ত ভবরন” ীল িও 

ওভ িসূবিয অতায় ৬৪টি শজরায়  

তরুণ/মৄফনদয বননয় ৬৪টি বভবত কঠন। 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

ফাংরানদ 

ল্লী উন্নয়ন 

শফাড ি 

(বফঅযবডবফ) 

৪০ অন্তজিাবতও 

ভার্তবালা বদফ 

উদমান 

২১ শ 

শপব্রুয়াবয, 

২০২১ 

জাতীয় ওভ িসূবি নুযনণ মথানমাগ্য 

ভম িাদায় অন্তজিাবতও ভার্তবালা বদফ 

উদমান  

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক 

এফং এয 

অতাধীন ওর 

দপ্তয/ ংস্থা 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক 

এফং এয 

অতাধীন 

ওর দপ্তয/ 

ংস্থা 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ   স্থান বফস্তাবযত  ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্ত

ব্য 

৪১ স্বাস্থু 

শফা 

প্রদান 

ভা 

০১-২৮ শপব্রুয়াবয, 

২০২১ 

ববডবফএপ-এয সুপরনবাকী দস্যনদয 

ভানঝ স্বাস্থু শফা প্রদান - বনফ িাবিত 

উনজরামূ 

ল্লী দাবযদ্রু বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

৪২ অনরািনা 

বা 

অনয়াজন 

০৮ ভাি ি, ২০২১ 

ফাড ি ওুাম্পা, 

কুবভল্লা 

 

ফঙ্গফন্ধুয দাবযদ্রু বফনভািন বাফনায় 

নাযীনদয ভূবভওা এফং উনদ্যাক্তা উন্নয়ন 

বফলয়ও অনরািনা বা 

ফাংরানদ ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভী (ফাড ি) 

 

ফাংরানদ ল্লী 

উন্নয়ন এওানডভী 

(ফাড ি) 

৪৩ প্রিায ফল ি ১৭ ভাি ি, ২০২০ শথনও 

২৮ শপব্রুয়াবয, ২০২১  
ববডবফএপ প্রধান 

ওাম িারয় 

বপ্রন্ট  আনরক্ট্রবনও বভবডয়ায় জাবতয 

বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভান-এয 

উনল্লঔনমাগ্য উবক্ত ম্ববরত বফজ্ঞান  

ববডবফএপ এয ওাম িক্রনভয প্রিায 

ল্লী দাবযদ্রু বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভ

ন্ত

ব্য 

৪৪ দস্য ংগ্র এফং 

ফঙ্গফন্ধু’য ফণ িাঢু 

জীফন বননয় অনরািনা 

১৭ ভাি ি, ২০২০ 

শথনও ২৮ 

শপব্রুয়াবয, ২০২১  
উনজরা 

ওাম িারনয়য বভবত 

ম িানয়  

দস্য ংগ্র  বভবতয াপ্তাবও 

বায় জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু’য ফণ িাঢু 

জীফন বননয় অনরািনা বায অনয়াজন 

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন 

পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

ল্লী দাবযদ্রু 

বফনভািন পাউনিন 

(ববডবফএপ)  

৪৫ অন্তজিাবতও শবভনায- 

বফলয়ঃ “ফঙ্গফন্ধুয 

ভফায় বাফনা এফং 

অন্তজিাবতও / শফবেও 

ভফায় নীবত” 

শপব্রুয়াবয, ২০২১ 

ভফায় বধদপ্তয 

African-Asian Rural 

Development Organization 

(AARDO) এয ভিনয় অন্তজিাবতও 

শবভনানযয অনয়াজন 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় 

বফবাক 

ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাক / 

ভফায় বধদপ্তয/ 

ভাবযিারও, ফাড ি/ 

ভাবযিারও, 

অযবডএ 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ নং ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

৪৬ ডকুনভন্টযী 

প্রিায, ভফায় 

বত্রওায 

বফনল ংখ্যা 

 শক্রািত্র 

প্রওা 

১৭ ভাি ি, 

২০২০- ১৬ 

ভাি ি, ২০২১ 

• বফববন্ন ভনয় ভফায় বফলনয় ফঙ্গফন্ধু প্রদত 

বালণ  ফঙ্গফন্ধু’য ভফায় বিন্তায উয বববত 

ওনয ডকুনভন্টযী বনভ িাণ  ফছযব্যাী যওাবয 

 শফযওাবয বফববন্ন টিবব িুানননর ব্যাও 

প্রিানযয ব্যফস্থা গ্রণ। 

• ফঙ্গফন্ধু’য ভফায় বিন্তায উয ম িানরািনামূরও 

বফনল ংখ্যা প্রওা। 

ভফায় 

বধদপ্তয 

ভফায় 

বধদপ্তয 

৪৭ ভফায় শভরা 

অনয়াজন 

১৭ ভাি ি, 

২০২০-১৬ 

ভাি ি, ২০২১ 

৮ বফবানক ভফায় শভরায অনয়াজন। ভফায় 

বধদপ্তয 

ভফায় 

বধদপ্তয 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ 

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  

স্থান 

বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ 

প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী 

ংস্থা 

থ িায়ন ভন্তব্য 

৪৮ ভফায় প্রবেণ 

প্রবতষ্ঠানন শবভনায 

অনয়াজন 

১৭ ভাি ি, 

২০২০-১৬ 

ভাি ি, ২০২১ 

ফাংরানদ ভফায় এওানডবভ ১০টি অঞ্চবরও 

ভফায় প্রবেণ প্রবতষ্ঠানন “ফিফন্ধু ও ভফাে” 

ীল িও ১১ টি শবভনায এয অনয়াজন। 

ভফায় 

বধদপ্তয 

ভফায় 

বধদপ্তয 

৪৯ জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু 

শঔ মুবজবুয যভান-

এয জন্মতফাবল িওী 

উদমাননয ফাতিা 

ভফায়ীনদয বনওট 

শৌুঁনছ শদয়া 

১৭ ভাি ি, 

২০২০- ১৬ 

ভাি ি, ২০২১ 

জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয 

জন্মতফাবল িওী উদমাননয ফাতিা ওর শজরা, 

উনজরা ভফায় দপ্তয এফং ভফায় ংকঠননয 

ভাধ্যনভ ওর ভফায়ীনদয বনওট শৌুঁনছ শদয়া নফ  

ভফায় 

বধদপ্তয 

ভফায় 

বধদপ্তয 



জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভাননয জন্মতফাবল িওী উদ মান জাতীয় ফাস্তফায়ন ওবভটি ওর্তিও ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবানকয ওভ িবযওল্পনা 

ক্রঃ

নং 

ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী 

ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ 

নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্ত

ব্য 

৫০ ফঙ্গফন্ধু’য 

উয প্রফন্ধ্ 

যিনা 
 

ভাি ি,২০২০ শথনও 

ভাি ি,২০২১ ভনয়  
এফং  

জুন, ২০২০ বি:  

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন 

পাউনিননয 

শজরা  উনজরা 

ওাম িারনয় 
 
 

• দাবযদ্রু বফনভািনন/ ল্লী উন্নয়নন ফঙ্গফন্ধু’য 

ফদাননয উয প্রফন্ধ্ যিনা অফান  ১ভ 

৩টি প্রওা। 

• পাউনিননয ভাঠ ম িানয় প্রবত উনজরায় 

সুপরনবাকী দস্যনদয ন্তাননদয ভনধ্য 

ফঙ্গফন্ধু’য জীফন  ওভ ি  ম্পনওি যিনা 

প্রবতনমাবকতা  ফক্তৃতায অনয়াজন। 

এনেনত্র ১ভ-৩য় স্থান বধওাযীনদয ভানঝ 

জাবতয বতায শরঔা ‘ভাপ্ত অত্নজীফনী’ 

 ‘ওাযাকানযয শযাজনাভিা’ বফববন্ন ফআ 

পুযস্কায বননফ প্রদান 

 

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন 

পাউনিন 

(এএপবডএপ) 

 

ক্ষুদ্র কৃলও 

উন্নয়ন 

পাউনিন 

(এএপবডএপ

) 
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থ িায়ন ভন্ত

ব্য 

৫১ ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভীনত 

ফঙ্গফন্ধু  শিয়ায 

স্থান 

১৭ ভাি ি, ২০২০ নত 

১৬ ভাি ি, ২০২১ এয 

ভনধ্য সুবফধাজনও 

ভনয়  

ল্লী উন্নয়ন 

এওানডভী, ফগুিা 

বফববন্ন যওাবয বফেবফদ্যারয় / 

কনফলণা প্রবতষ্ঠাননয ানথ অনরািনা 

ক্রনভ ফঙ্গফন্ধু শিয়ায স্থাননয 

নীবতভারা শতযী ওযা নফ এফং 

মুবজফ ফনল িয সুবফধাজনও ভনয় ল্লী 

উন্নয়ন এওানডভী, ফগুিানত ফঙ্গফন্ধু 

শিয়ায স্থান ওযা নফ। 

ল্লী উন্নেন একায়েভী 

(আযবেএ), ফগুড়া 

ল্লী উন্নেন 

একায়েভী 

(আযবেএ), 

ফগুড়া 

৫২ ফঙ্গফন্ধু’য 

ফদান ম্পনওি 

ধাযাফাবও 

নরািনা 

১৭ ভাি ি শথনও ২৬ 

ভাি ি, ২০২১ ম িন্ত  

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন 

পাউনিননয শজরা  

উনজরা ওাম িারনয় 

শওন্দ্রবববতও উঠান শফঠনও জাবতয 

বতায ফদান ম্পনওি ধাযাফাবও 

নরািনা 

ক্ষুদ্র কৃলও উন্নয়ন 

পাউনিন (এএপবডএপ) 

ক্ষুদ্র কৃলও 

উন্নয়ন 

পাউনিন 

(এএপবড

এপ) 
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ওভ িসূবি তাবযঔ  স্থান বফস্তাবযত ওাম িক্রভ ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা/ প্রবতষ্ঠান/ 

উওবভটি/ নমাকী ংস্থা 

থ িায়ন ভন্ত

ব্য 

৫৩ “অভায গ্রাভ 

অভায য” 

বফলনয় াআরট 

প্রওল্প গ্রণ 

ভাি ি,২০২০ নত ভাি ি, 

২০২১ ার 

ফঙ্গফন্ধু শঔ মুবজবুয যভান-এয 

গ্রাভ বববতও কণমুঔী ভফায় 

বাফনায অনরানও ১৬টি গ্রাভনও 

“অভায গ্রাভ অভায য” বফলয়ও 

ধাযণায় নযয সুবফধা সৃবষ্টয রনেু 

াআরট প্রওল্প গ্রণ 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক 

ল্লী উন্নয়ন 

 ভফায় 

বফবাক / 

ভফায় 

বধদপ্তয 

৫৪ জাবতয বতায 

জন্মতফাবল িওী         

উদ মান 

নুষ্ঠানভারায 

ভাবপ্ত 

১৭ ভাি ি, ২০২১ জাতীয় ভিয় ফাস্তফায়ন ওবভটিয 

বিান্ত নুমায়ী প্রনয়াজনীয় ওভ িসূিী 

গ্রণ 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাক এফং এ বফবানকয  

অতাধীন ওর দপ্তয/ 

ংস্থা 

ল্লী উন্নয়ন 

 ভফায় 

বফবাক 

এফং এ 

বফবানকয  

অতাধীন 

ওর 

দপ্তয/ 

ংস্থা 
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