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mfvcwZ      : †Nvl mbৎ Kzgvi 

  ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 

  Zvjv, mvZÿxiv  

mfvi ZvwiL : ২9/06/2022রি: 

mfvi mgq   : েকাল ১১.৩০ টা 
 

mfvi ïiæ‡Z Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi আেজকি েভায় উপরিত েকল েেস্যজক শুজভচ্ছা োনান এিং উপজেলাি োরি যক উন্নয়জনি েন্য 

েহজর্ারিতা কামনা কজিন। অতtপি মাসিক িভার েভাপরতি অনুমরতক্রজম Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi রিরি মমাতাজিক mfvi KvR ïiæ 

কজিন। 

১। weMZ mfvi Kvh©weeiYx cvV I দৃঢীকিণ : 

mfvq পূি যিতী mfvi Kvh©weeiYx cvV K‡i ïbv‡bv nq| Kvh©weeiYx‡Z †Kvb ms‡kvab, ms‡hvRb I we‡qvRb bv _vKvq Kvh©weeiYx 

me©েম্মতµ‡g `„ঢ়ীKiY Kiv nq । অতtপি রিভািওয়ািী আজলাচনা কিা হয়:  

 

02| wefvMxq Av‡jvPbv: 

(K) Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjxi Kvh©vjq:  

 

(1) Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx mswkøó mK‡ji `„wó AvKl©Yc~e©K Rvbvb †h, MÖvgxY †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Connectivity e„w× GKwU 

`ÿ moK Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi Rb¨ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| moK Ges moK AeKvVv‡gvi myweb¨v Í̄ Z_¨ m¤^wjZ GKwU 

wbf©i‡hvM¨ †ivW Bb‡f›Uix ˆZwii Rb¨ mKj cÖKvi moK Bb‡f›Uix‡Z AšÍf©~w³i weKí bvB| wKš‘ A‡bK ¸iæZ¡c~Y© MÖvg 

moK †ivW Bb‡f›Uix‡Z AšÍf©~³ bv nIqvi Kvi‡Y †m mKj moK Dbœqb Kiv m¤¢e n‡”Q bv| d‡j ÒAvgvi MÖvg - Avgvi 

kniÓ kxl©K cÖKímn Ab¨vb¨ cÖK‡íi cjøx AeKvVv‡gv Dbœq‡bi KvswLZ mydj MÖvgxY RbM‡Yi wbKU †cŠuQv‡bv Kómva¨ 

n‡q c‡o‡Q| GRb¨ Zvjv Dc‡Rjvi †h mKj MÖvg moK GjwRBwWÕi †ivW Bb‡f›Uix‡Z AšÍf©~³ Kiv nqwb †mKj moK 

AvBwWf~³ Kiv LyeB Riæix| Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjxi Kvh©vjq †_‡K mswkøó BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/BDwc m`m¨‡`i 

gva¨‡g GKwU ZvwjKv (cwiwkó-K) cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| hvnv GjwRBwWÕi †ivW Bb‡f›Uix‡Z AšÍf©~³ Kivi Rb¨ Aby‡gv`b 

cÖ‡qvRb| G wel‡q mfvq we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv nq Ges Av‡jvPbv‡šÍ Dcw¯’Z mK‡j GKgZ †cvlY K‡ib Ges wm×všÍ 

Abyhvqx DwjøwLZ moK¸‡jv GjwRBwWÕi ‡M‡R‡U AšÍ©f~w³i cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx I Dc‡Rjv 

wbe©vnx Awdmvi‡K Aby‡iva Kiv nq|    

(2) Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx mK‡ji `„wó AvKl©Yc~e©K Rvbvb †h, 2021-2022 A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (GwWwc)Õi 

AvIZvq M„nxZ cÖKí¸‡jvi g‡a¨ wcAvBwmÕi KvR BwZg‡a¨ †kl n‡q‡Q| †UÛvi cÖwµqvi gva¨‡g 11wU BDwbq‡bi M„nxZ 

cÖK‡íi KvRI †kl n‡q‡Q Ges Kzwgiv BDwbq‡bi †UÐv‡ii gva¨‡g M„nxZ KvR Pjgvb i‡q‡Q| GwWwcÕi Mo AMÖMwZ cÖvq 

95%| G wel‡q mfvq we Í̄vwiZ Av‡jvPbv Kiv nq Ges wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ wVKv`vi‡`i I wcAvBwmÕi KvR ev¯Íevq‡bi 

Rb¨ Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx‡K Aby‡iva Kiv nq| 

 (3) Dc‡Rjv cwil‡`i ivR¯^ D×…‡Ëi AvIZvq cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ BDwbqb cwil` ‡Pqvig¨vbmn mswkøó mK‡ji 

`vwLjK…Z cÖKí Dc‡Rjv hvPvB-evQvB KwgwUi mycvwikµ‡g mfvq Dc¯’vcb Kiv nq| G wel‡q mfvq we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv 

Kiv nq| we Í̄vwiZ Av‡jvPbv‡šÍ GwcÖj/2022 gvwmK mfvi wm×vvšÍ (cwiwkó-K) Ges ms‡kvwaZ ZvwjKv (cwiwkó-L) †Z 

D‡jøwLZ cÖKí¸‡jvi cÖv°jb Ges wcAvBwm KwgwU Aby‡gv`‡bi Rb¨ mfvq mK‡j GKgZ †cvlb K‡ib Ges GjwRBwWÕi 

†iU wmwWDj AbymiY K‡i Aewkó ¯‹xg¸‡jv c¨v‡KR Abyhvqx `ªæZ mxwgZ `icÎ (LTM/RFQ) c×wZ‡Z  cÖK‡íi KvR 

ev¯Íevq‡bi Rb¨ Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx‡K Aby‡iva Kiv nq Ges eûj cÖPv‡ii Rb¨ mxwgZ cwim‡i 03wU cwÎKvq cÖKv‡ki 

wm×všÍ M„nxZ nq|   

(4) Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx Rvbvb †h, ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi ¯§viK bs- 187, ZvwiLt 16/03/2022wLªt Ges ¯’vbxq miKvi 

wefv‡Mi ¯§viK bs- 244, ZvwiLt 25/04/2022wLªt AÎ Dc‡Rjvq PviwU BDwbqb cwil‡`i (avbw`qv, †Lkiv, Rvjvjcyi 

I LwjjbMi) †givg‡Zi Rb¨ cÖwZwUi Rb¨ `k jÿ UvKv K‡i †gvU Pwjøk jÿ UvKv eivÏ cvIqv hvq| G wel‡q mfvq 

we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv nq| we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv‡šÍ `ªæZ B-wRwc †Z MwVZ Dc‡Rjv cwil‡`i †UÛvi KwgwUi gva¨‡g †UÛvi 

cÖwµqv (LTM) m¤úbœ K‡i wbe©vwPZ wVKv`v‡ii gva¨‡g Ryb/2022 Gi g‡a¨ KvR ev¯Íevq‡bi Rb¨ Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx‡K 

Aby‡iva Kiv nq|  



=02= 

 

(5) Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx Rvbvb †h, mvZÿxiv †Rjvi Zvjv Dc‡Rjv cwil‡`i †gBb ‡MBU wbg©v‡Yi Rb¨ †UÛvi cÖwµqvi 

†k‡l wbe©vwPZ wVKv`vi‡K Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq  Ges ª̀æZ KvR ïiæ Kivi Rb¨ wVKv`vi‡K wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv nq| 

Dc‡Rjv cwil‡`i mvg‡bi As‡k mxgvbv cÖvPxi wbg©v‡Yi Rb¨ wVKv`vi KvR ïiæ K‡i‡Qb| `yB cvk^© I wcQ‡bi Ask 

Aby‡gv`‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ †cÖiY Kiv n‡jI GLbI Aby‡gv`b cvIqv hvqwb| G wel‡q mfvq we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv 

Kiv nq| we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv‡šÍ Aewkó mxgvYv cÖvPxi `ªæZ Aby‡gv`‡bi Rb¨ Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡K cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v 

wb‡Z Aby‡iva Kiv nq|  

(6) 2021-2022 A_© eQ‡i Dbœqb ms‡kvwaZ ev‡R‡U Ò BDwbqb cwil` Dbœqb mnvqZvÓ Lv‡Zi AvIZvq BDwbq‡bi 

AbMÖmiZv cÖvK…wZK `~‡h©vM Ges †KvwfW-19 †gvKv‡ejvq gvbbxq gš¿xi AwfcÖvq Abyhvqx ¯’vbxq miKvi wefvM, BDwc-2 

kvLv, ¯§viK bs- 300 ZvwiLt 01/06/2022wLªt †gvZv‡eK cuwPk jÿ UvKv eivÏ cvIqv hvq| G wel‡q gvbbxq msm` 

m`m¨ g‡nv`q cÎ msL¨v-078 ZvwiLt 04/06/2022wLªt GKwU AbvbyôvwbK c‡Îi gva¨‡g cÖKí ZvwjKv cÖ`vb K‡ib| G 

wel‡q mfvq we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv nq| we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv‡šÍ c‡Îi Av‡jv‡K cÖKí¸‡jv ev¯Íevq‡bi Rb¨ 30% wcAvBwm 

Ges Aewkó 70% ‡Kv‡Ukb cÖ`v‡bi Aby‡iva Ávcb c×wZ‡Z ‡UÛvi cÖwµqv m¤úbœ K‡i KvR ev Í̄evq‡bi Rb¨ Dc‡Rjv 

wbe©vnx Awdmvi I Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx†K Aby‡iva Kiv nq|  

 

(7) ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi ¯§viK bs- 46.68.0010.000.00.022.21.1047 ZvwiL 03/12/2020 wLªt g~‡j MÖvgxY moK 

†UKmB I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ mo‡K cvk n‡Z Kgc‡ÿ 10 dzU `yi‡Z¡ Ges 45 wWwMÖ ‡¯øvc (Xvj) †i‡L cyKzi/Rjvkq Lbb 

Ki‡Z n‡e g‡g© cwicÎ Rvwi Kiv n‡q‡Q| MÖvgxY mo‡Ki cv‡k cÖPwjZ AvBb/wewa wel‡qi e¨Zq NwU‡q †Kv‡bv cyKzi, K~c 

ev †mP bvjv Lbb Kiv n‡j cÖ‡qvRbxq AvBbMZ e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ wb‡ ©̀kbv i‡q‡Q| ZvQvov KLbI KLbI †Ni 

gvwjKMYI cvKv iv¯Ív grm¨ †N‡ii ‡eox wn‡m‡e e¨envi Ki‡jI Zviv KL‡bv iv¯Ívi †¯øv‡c gvwU ‡K‡U †givgZ K‡ib bv| 

AwaKš‘ wbqgewnf©~Zfv‡e  MÖvgxY iv¯Ívi aviY ÿgZvi AwZwi³ evwj fwZ© UªvK ev Uªwj cvKv iv¯Ívmn KvPv iv¯Ívi ÿwZ mvab 

Ki‡Q| hv eÜ Kiv Riæwi| 

       mfvq we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv‡šÍ MÖvgxY moK msiÿ‡Yi Rb¨ mKj BDwbq‡bi ‡Pqvig¨vbMY‡K G wel‡q gvBwKs Kivi 

Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv Ges cÖ‡qvRb mv‡c‡ÿ¨ cieZ©x‡Z †gvevBj †Kv‡U©i gva¨‡g cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v Mªn‡Yi wm×všÍ 

me©m¤§wZµ‡g M„nxZ nq| 

(8) Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx Rvbvb †h, mvZÿxiv †Rjvi Zvjv Dc‡Rjvq gvwbKnvi, kvnvcyi Av`k© I ejivgcyi cwðg GB 

wZbwU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi Aby‡gv`b cvIqv †M‡Q hvi †UÛvi cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q| `icÎ cÖwµqv †kl n‡j 

wVKv`vi wbe©vP‡bi gva¨‡g KvR ev¯Íevq‡bi c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡e|  

(9) Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi mK‡ji `„wó AvKl©Yc~e©K Rvbvb †h, AÎ cwil‡` gvwmK mgš^q mfvmn Ab¨vb¨ `ßi I ms ’̄vi 

wbqwgZ mfv cwiPjbvi Rb¨ Dc‡Rjv cwil‡`i Avbmvi fe‡bi wØZxq Zjvq A¯’vqxfv‡e wUb‡kW wbwg©Z †mwgbvi Kÿ wbg©vY 

Kiv Riæwi cÖ‡qvRb,  †hLv‡b wewfbœ mg‡q cÖwkÿY mn Ab¨vb¨ mfv AbywôZ n‡e| G wel‡q mfvq we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv 

nq Ges Av‡jvPbv‡šÍ Dcw¯’Z mK‡j GKgZ †cvlY K‡ib| mfvi wm×všÍ Abyhvqx KvR ev¯Íevq‡bi Rb¨ Dc‡Rjv cwil‡`i 

ivR¯^ Znwej e¨envi wb‡`©wkKv 2020 Gi 3 (K) Abyhvqx cuvP jÿ UvKv eivÏ cÖ`v‡bi wm×všÍ M„nxZ nq Ges `ªæZ KvR 

ev¯Íevq‡bi ¯^v‡_© ‡Kv‡Ukb cÖ`v‡bi Aby‡iva Ávcb c×wZ‡Z ‡UÛvi cÖwµqv m¤úbœ K‡i KvR ev¯Íevq‡bi Rb¨ Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkjx†K Aby‡iva Kiv nq|  

 

(খ)  উপজেলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কম মকর্মার দপ্তর :  

আজলাচনা : উপজেলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কম যকতযা োনান মর্, িাধারণ কাসিটা/ কাসিখা ১ম পর্ মায়ের কাজ ইয়র্াময়ে শেষ হয়েয়ে। িাধারণ কাসিটা ২ে 

পর্ মায়ের কাজ িমাপ্ত প্রাে। সিয়েষ কাসিটা/ কাসিখা ১ম পর্ মায়ের কাজ শেষ হয়েয়ে।িাধারণ টিআর ১ম, ২ে ও ৩ে পর্ মায়ের কাজ শেষ হয়েয়ে। ৩ে পর্ মায়ের 

২ে ধায়পর ভূসমহীন ও গৃহহীনয়দর পুন মিািয়নর জন্য আশ্রেণ-২ প্রকয়ের অধীন ১০০টি গৃহ সনম মায়ণর কাজ আগামী ১৫ জুলাইয়ের ময়ে শেষ হয়ি। অস্বচ্ছল 

িীর মুসিয়র্াদ্ধায়দর িীরসনিাি প্রকয়ের কাজ চলমান রয়েয়ে। অসর্ দ্রুর্ই কাজগুসল শেষ হয়ি িয়ল সর্সন িভায়ক জানান। এ োড়া অরিজেি কার্ যক্রম সিসধ 

শমার্ায়িক সুষু্ঠভাজি চলজে। 
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(ি) Dcমেলা রিক্ষা অরিে :  

আজলাচনা : উপজেলা রিক্ষা কম যকতযা িজলন, সেক্ষা প্রসর্ষ্ঠান অিকাঠায়মা উন্নেন কাজ চলমান। প্রসর্টি কাজ উপয়জলা প্রয়কােলী কর্তমক পসরদে মন অয়ে সিল 

প্রদান করা হয়চ্ছ। র্া োড়া  তালা উপজেলায় িঙ্গিন্ধু মিাল্ডকাপ এিং িঙ্গমাতা মিিম িরেলাতুজন্নো মিাল্ডকাপ ফুটিল প্ররতজর্ারিতাি সুন্দিভাজি অনুরষ্ঠত 

হজয়জে।  এ োড়া অরিজেি অন্যান্য কাে স্বাভারিকভাজি চলজে। 

 

 (ঘ) Dcমেলা মাধ্যরমক রিক্ষা অরিে :  

আজলাচনা : েভায় উপরিত উপজেলা মাধ্যরমক রিক্ষা অরিোি িজলন মর্, কজিানা ভাইিাে উর্ধ্যিরতি কািজণ েকল রিক্ষা প্ররতষ্ঠাজন কজ াি রিরি রনজষি 

মমজন পা োজনি েন্য েকলজক অিরহতকিণেহ মরনটরিং কিাি প্রজয়ােনীয় ব্যিিা কিা হজয়জে। এ োড়া স্কুল কজলে ও মাদ্রাোি এনটিআিরেএি মাধ্যজম 

শূন্য পজেি তথ্য আিামী ৩১ জুলাই/২০২২ তারিজখি মজধ্য অনলাইজনি  প্রোজনি েন্য রনজে যিনা মেয়া হজয়জে। এ েপ্তজিি অন্যান্য কাে স্বাভারিকভাজি 

চলজে।  

 

(ঙ) Dc‡Rjv gwnjv welqK `ßi: 

 

আজলাচনা : Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v e‡jb মর্, wfwRwW ‡g/2022 gv‡mi Pvj weZiY Kiv n‡q‡Q| cÖwkÿণ Kvh©µg Pjgvb| 

12wU BDwbq‡bi gvZ…Z¡Kvjxb fvZv‡fvMx‡`i fvZv র্থাসনেয়ম cwi‡kva Kiv n‡q‡Q। জুন-2022 gv‡m 1৩wU  evj¨weevn cÖwZ‡iva Kiv 

n‡q‡Q| cÖwkÿY †K› ª̀wU ª̀æZ ‡givg‡Zi e¨e ’̄v †bqvi Rb¨ Aby‡iva Rvbv‡bv n‡jv| Awd‡mi Ab¨vb¨ Kvh©µg h_vh_fv‡e Pj‡Q| 

 

(চ) উপজেলা যুি উন্নয়ন রিভাি :   

আল োচনো :  উপজেলা যুি উন্নয়ন কম যকতযা তাি েপ্তজিি 2021-2022 A_©eQ‡i কার্ যক্রম রনম্নরূপ িজল েভাজক োনান। 

µt weeiY UvKv /cwigvb gšÍe¨ 

01. ‡gvU FY Znwej 25,38,800/-  

02. µgcywÄZ FY weZiY 47444000/-  

03. PjwZ A_© eQ‡i FY weZiY 4560000/-  

04. PjwZ gv‡m Av`vq‡hvM¨ UvKvi cwigvণ 308300/-  

05. PjwZ gv‡m Av`vqK…Z UvKvi cwigvণ 269200/-  

06. PjwZ gv‡m Av`v‡qi nvi 87.32%  

07. PjwZ gv‡m µgcywÄZ Av`vq‡hvM¨ 41342400/-  

08. PjwZ gv‡m µgcywÄZ Av`vqK…Z 39767629/-  

09. µgcywÄZ Av`v‡qi nvi 96.19%  

10. PjwZ gvm ch©šÍ  †gqv` DËxb© ‡Ljvcx UvKvi cwigvণ 813571/-  

11. PjwZ gvm ch©šÍ  wKw¯Í ‡Ljvcx UvKvi cwigvণ 761200/-  

12. 2021-22 A_© eQ‡ii   cÖwkÿY  (†Rvi`vi Kib)  00 Rb  

13. 2021-22 A_© eQ‡ii  cÖwkÿY  (ivR¯^)  420Rb  

14. µgcywÄZ cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q ( †Rvi`vi-1972+ivR¯7117) 9089 Rb  

15. PjwZ A_© eQ‡i AvZ¥Kgx© 84Rb  

16. µgcywÄZ AvZ¥Kgx© Kiv n‡q‡Q 3722Rb  

17.  

FYx msL¨v 

  ivR¯^= 1930Rb  

 ‡Rvi`vi Kib cÖK‡í= 08 Rb  

cwievi= 280 Rb  

  

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v mfvq Rvbvb †h, 2021-2022 A_©eQ‡i  ivR¯^ Lv‡Z 14 wU e¨v‡P cÖwkÿY cÖ`v‡bi wb‡ ©̀kbv wQj| B‡Zvg‡a¨ 14wU 

e¨v‡P (30x14)=420 Rb‡K cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q| µgcywÄZ cÖwkÿbv_x©i msL¨v (Dbœqb 1972+ivR¯^ 7117)=9089 Rb| PjwZ A_©eQ‡i 

AvZ¥Kgx© Kiv n‡q‡Q ivR¯^-84 Rb, µgcywÄZ AvZ¥Kgxi msL¨v (Dt 0+ivt 3722)=3722Rb| PjwZ gvm ch©šÍ hyeFY weZiY Kiv n‡q‡Q 94 

Rb hye Gi g‡a¨ (ivR¯^) 4560000/-UvKv| 50 Rb hye Gi g‡a¨ FY 600000/- UvKv µgcwÄZ FY weZi‡Yi cwigvb 47444000/-UvKv| 

†gqv` DËxY© FY †Ljvcxi cwigvণ 813571/-UvKv| wKw¯Í †Ljvcx UvKvi cwigvণ 761200/-UvKv|PjwZ gv‡m FY Av`v‡qi nvi 87.32% Ges 

µgcywÄZ Av`v‡qi nvi-96.19%| K‡ivbv fvBivm (‡KvwfW-19)Gi Kviশণ mKj cÖKvi FY Av`vq e›` _vKvi Kvi‡b wKw¯Í †Ljvcx I †gqv`x‡Ëvণ ম 

†Ljvcxi cwigvb †e‡o‡Q d‡j  Av`v‡qi nvi Kg n‡q‡Q| PjwZ gv‡m 03(wZb) gv‡mi AvevwmK cÖwkÿ‡bi Rb¨ 11 (GMvi) Rb hyeK‡K gvZÿxiv 

hye cÖwkÿY †K‡› ª̀ cvVv‡bv n‡q‡Q| G Qvov Zvi Kvh©vj‡qi mKj Kvh©µg ¯^vfvweK fv‡e Pj‡Q g‡g© Rvbvb|  
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(ে) Dc‡Rjv  cwievi cwiKíbv  wefvM : Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv কম যকতযা, Zvjv mfvq Rvbvb †h, Zvi `ß‡ii Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q। wZwb 

Avিও Rvbvb †h, শম/২০২২ gv‡m ১২ েন মরহলাজক ’̄vqx c×wZ গ্রহজণিি মেিা প্রোন কিা হজয়জে । GQvov 10 eQi †gqv`x আইইউরি-৩৯েন, 3 eQi 

†gqv`x Bgcøv›U ৫১ Rb†K cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| Dc‡Rjvi wmGAvi-৭৯.৬০%।  gv I wkï ¯̂v ’̄¨ †mevি এএনরে - ৮০৫ Rb, রপএনরে-১৮৫ েন, 

মিরলভািী-১৯ েন, রিশু-১৪৯৩ েন এিং োিািণ মিািী ৪৭৯৬ েন‡K †mev †`qv n‡q‡Q|  

wm×všÍ : Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Awd‡mi Kvh©µ‡gi aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Awdmvi, Zvjv-‡K Aby‡iva কিা nq|   

 

(ে) কৃরষ রিভাি :  

আজলাচনা : েভায় উপজেলা কৃরষ অরিোি, তালা োনান মর্, কৃষকজেি উদু্বদ্ধ কিজত ইজতামজধ্য কৃষকজেি মাজে প্রজণােনা প্রোন কিা হজয়জে। এ োড়া তাি 

েপ্তজিি অন্যান্য কাে ভালভাজি চলজে । 

 

(ে) মৎস্য রিভাি :  

আজলাচনা : েভায় রেরনয়ি উপজেলা মৎস্য কম যকতযা তালা োনান মর্, তাঁি েপ্তি হজত এ উপজেলাি ৩টি খাজলি মজধ্য মিগুনোড়া খাল ও মকািিাখালী খাল 

ইজতামজধ্য খনন কিা হজয়জে এিং মিাপালপুি কাজলি খনন কাে প্রায় মিজষি পজে িজয়জে। উক্ত খননকাজে রতরন েংরিষ্ট  ইউরনয়ন পরিষে মচয়ািম্যাজনি 

েহায়তা কামনা কজিন। এ োড়া তাি েপ্তজিি কাে সুষু্ঠভাজি চলজে। 

 

(ঞ) েমােজেিা রিভাি :  

আজলাচনা : েভায় উপজেলা েমােজেিা কম যকতযা োনান মর্, সিসভন্ন প্রকার ভার্ায়ভাগীয়দর শিিা র্থার্থভায়ি প্রদান করা হয়চ্ছ। এ োড়া অসিয়ির অন্যান্য 

কাজ সুষু্ঠভায়ি চলয়ে।   

 (ট) পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক :  

আজলাচনা : েভায় ম্যাজনোি, পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক, তালা োনান মর্, র্ার দপ্তয়রর কার্ মক্রম সনম্নরূপ : 

১। মমাট েরমরতি েংখ্যা= ৩০৫ টি 

২। মমাট েেস্য েংখ্যা= ১৪,125 েন 

৩। েেজস্যি রনেস্ব েঞ্চয় েমাি পরিমাণ= 13,12,01,720/-(কোয়ঃ মতজিা মকাটি িাজিা লক্ষ এক হাোি োতিত রিি টাকা মাত্র)। 

৪। েিকারি কল্যাণ অনুোন এি পরিমাণ= ৬,৩৫,৪২,৪৩১/- (কোয়ঃ েয়জকাটি পঁয়রত্রি লক্ষ রিয়ারল্লি হাোি চািিত একরত্রি টাকা) 

৫। ঘূণ যায়মান ঋণ তহরিজলি পরিমাণ= ৭,৯৯,৪১,৯৮৬/- (কোয়ঃ োত মকাটি রনিানব্বই লক্ষ একচরল্লি হাোি নয়িত রেয়ারি টাকা)। 

৬। অত্র িাখায় ঋণ রিতিজনি পরিমাণ= ২৯,28,51,727/ (কোয়ঃ ঊনরত্রি মকাটি আটাি লক্ষ একান্ন হাোি োতিত োতাি টাকা)। 

৭। অত্র িাখায় ঋণ আোজয়ি পরিমাণ = 23,63,41,527/- (কোয়ঃ মতইি মকাটি মতষরি লক্ষ একচরল্লি হাোি পাঁচিত োতাি টাকা 

মাত্র)। 

ক্র নং মেজিি নাম ঋণ গ্রহন কািীি েংখ্যা মন্তব্য 

১ িিারে পশুপালন ৫০50 েন  

২ মৎস্য চাষ ২৫10 েন  

৩ হাঁে-মুিরিপালন ৫20 েন  

৪ পান চাষ ১৪8 েন  

৫ িান চাষ ৩02 েন  

৬ অন্যান্য ১024 েন  

মমাট- ৯554 েন  

  

তাি েপ্তজিি মখলাপী ঋণ হ্রাজেি েন্য েকল ইউরনয়ন পরিষে মচয়ািম্যাজনি েহায়তা প্রজয়ােন। ঋণ আোয় েজন্তাষেনক। এ োড়া তাি েপ্তজিি অন্যান্য 

কাে সুষু্ঠভাজি চলজে।  

 

( ) খাদ্য রিভাি :  

আজলাচনা : েভায় উপজেলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক িজলন মর্, েিকাি োিাজেজি িান ক্রয় কিজে। রতরন আগ্রহী িানচাষীজেি েিকাজিি রনকট িান রিরক্রি েন্য 

িভার মােয়ম পুণরাে অনুজিাি কজিন। এ রিষজয় িান ক্রজয়ি লক্ষযমাত্রা অেযজন রতরন েনপ্ররতরনজেি প্রজয়ােনীয় েহজর্ারিতা কামনা কজিন। এ োড়া র্ার 

ির্মমান অস্থােী অসিয়ির োয়দ িাটল ধয়রয়ে, োয়দর পাসন সনষ্কােন হওোর জন্য শকান ব্যিস্থা শনই এিং অসিয়ির পাসনর লাইন শমরামর্ করা জরুরী। 

সর্সন উি িমস্যাগুসল দ্রুর্ িমাধায়নর প্রয়োজনীে ব্যিস্থা গ্রহয়ণর জন্য িভার দৃসি আকষ মণ কয়রন।সিষয়ে িভাে আয়লাচনায়ে িমাধায়নর জন্য উপয়জলা 

প্রয়কৌেলীয়ক অনুয়রাধ করা হে।      

 (ি) স্বািয রিভাি :  

 

েভায় উপজেলা স্বািয ও পরিিাি পরিকল্পনা কম যকতযা িজলন মর্, মেিব্যাপী কজিানাি বুষ্টাি মিাে প্রোন কিা হশচ্ছ। রতরন এ বুষ্টাি মিাে গ্রহজণি েজন্য এ 

েভাি মাধ্যজম েনোিািণজক অনুজিাি কজিন। এ োড়া স্বািয রিভাজিি অন্যান্য কার্ যক্রম ভালভাজক চলজে িজল রতরন েভাজক োনান।  
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(ঢ) পরিেংখ্যান রিভাি : 

 

আজলাচনা : উপজেলা পরিেংখ্যান অরিজেি পরিেংখ্যান েমন্বয়কািী োনান মর্, িাংলাজেি পরিেংখ্যান বুযজিা কর্তযক িাস্তিায়নািীন 

‘েনশুমারি ও গৃহিণনা ২০২১’ প্রকজল্পি আওতায় মূল শুমারিি প্রস্তুরতমূলক কার্ যক্রজমি অংি রহজেজি ইজতামজধ্য ৩য় মোনাল অপাজিিজনি 

কার্ যক্রম মিষ হজয়জে। মূল শুমারি অনুরষ্ঠত হজয়জে গর্ ১৫.০৬.২০২২রিঃ তারিখ হজত ২১.০৬.২০২২রিঃ তারিখ পার্ যন্ত মমাট ০৭(োত)রেন 

।‘েনশুমারি ও গৃহিণনা ২০২১’ প্রকজল্প তালা উপজেলাি ১২ টি ইউরনয়ন ৬টি মোজন ভাি কজি ১েন উপজেলা শুমারি েমন্বয়কািী ও ৬েন 

মোনাল অরিোি রনজয়াি মেওয়া হয়। ৬েন মোনাল অরিোজিি অিীজন ১১৪ েন সুপািভাইোি ও ৬৮৪ েন িণনাকািী মা  পর্ যাজয়  উক্ত 

েমজয় ‘েনশুমারি ও গৃহিণনা ২০২১’এি তথ্য েংগ্রজহি কাে কজিজেন। সর্সন উক্ত রিষজয় েংরিষ্ট েকজলি েহজর্ারিতা কামনা কজিন।  

(ণ)  weAviwWwe রিভাি : 

আজলাচনা : উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা িজলন মর্,  weAviwWwe Zvjv Dc‡Rjv MÖvgxণ Av_© mvgvwRK Dbœq‡b K…lK, weËnxb cyiæl I 

gwnjv‡`i mymsMwVZ K‡i  mwgwZ I  `‡ji  m`m¨‡`i K…wl  Drcv`b  I  Ab¨vb¨  Avq e„w× g~jK Kg©Kv‡Û FY  mnvqZv  cÖ`vb 

Kivmn  ÿz`ª ÿz`ª ‡kqvi I mÂq Rgvi gva¨‡g cywRu MV‡b mnvqZv K‡i hv‡”Q| weAviwWwe 1982 mvj n‡Z ïiæ K‡i ‡g/22 ch©šÍ  

wb¤œiæc AMÖMwZ AR©b Ki‡Z mÿg n‡q‡Q| gv‡mi bvg t Ryb/2022(jÿ UvKvq) 

µt 

 

cÖKí/Kg©m~wPi bvg mwgwZ/`j m`m¨ msL¨v g~jab MVb FY weZiY  Av`vq 

    

‡Ljvcx Av`v‡qi nvi cÖwkÿY cÖ`vb 

01. K…lK mgevq mwgwZ 100wU 2523 Rb 173.55 5670.72 5081.77 27.36 99% 2174Rb 

02. gwnjv mgevq mwgwZ 47wU 1978Rb 109.81 3736.59 3394.05 9.30 99% 1537Rb 

03. m`vweK Kg©m~wP  62wU 2081Rb 33.60 1522.32 1397.41 13.06 99% 750Rb 

04. cjøx cÖMwZ Kg©m~wP  21wU  516Rb 10.75 518.00 461.10 3.86 99% 110Rb 

05. A¯^”Qj gyw³‡hv×v -- 65Rb -- 23.26 22.73 0.03 99% -- 

06. AcÖavb km¨ Kg©m~wP 25wU 455Rb 9.56 64.50 32.29 -- 100% 240Rb 

      †gvU= 255wU 7874 Rb 337.27 11535.39 10389.35 53.97 99% 4811Rb 

 

µt            Kg©m~wPi bvg ¯‹xg ev Í̄evq‡bi jÿ¨gvÎv ¯‹xg ev Í̄evqb ¯‹xg ev Í̄evq‡bi nvi cÖwkÿY cÖ`vb 

01 Askx`vwiZ¡ g~jK cjøx Dbœqb cÖKí       80 wU     78 wU         97%   1440 Rb 

 

রেদ্ধান্ত : রিষজয় েভায় আজলাচনা হয় এিং কাজেি এ িািা অব্যাহত িাখাি েন্য উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযাজক অনুজিাি কিা হয়।  

 

(র্) উপয়জলা প্রাসণিম্পদ সিভাগ :  

সিষে : িভাে উপয়জলা প্রাসণিম্পদ কম মকর্মা িয়লন শর্, Avmbœ C`-Dj-Avhnv Dcj‡ÿ Zvjv Dc‡Rjvi me KqwU †Kvievwbi cïi nv‡U 

Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` `ßi I †f‡Uwibvwi nvmcvZv‡ji cÿ n‡Z †f‡Uwibvwi ‡gwW‡Kj wUg KvR Ki‡e| Mevw` cïi ¯̂v ’̄¨ cixÿv, Mf© cixÿv 

Ges nvU gwbUvwis G D³ wUg cÖ‡Z¨KUv nv‡U KvR Ki‡e| mswkøó mKj wefvM‡K D³ wUg‡K mnvqZv Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq| AÎ 

`ß‡ii Ab¨vb¨ mKj Kvh©µg wbqwgZfv‡e Pjgvb i‡q‡Q|                                                                           
 

০৩। ইউরনয়ন পরিষে মচয়ািম্যানবৃজন্দি িক্তব্য :   

(ক) মচয়ািম্যান, খরললনিি ইউরনয়ন পরিষে েভায় োনান মর্, তাি এলাকায় মিি কজয়কটি প্রকজল্পি কাে অেমাপ্ত িজয়জে। মর্মন: (১) 

মহান্দী-কারিমনিি িাস্তাি কাে (২) িােস্ব মটন্ডাি পাইরলং প্রকল্প (৩) পারনি ট্াংকী েিিিাহ কিা (৪) পািাপারি করমউরনটি রিরনজক 

ঔষি েিিিাহ কজম র্াওয়াি কািজণ েনিণ কারিত মেিা মেজক িরঞ্চত হজচ্ছন (৫) তালা রিজে েিকারি স্কুজলি অব্যিিাপনা দূিীকিণ 

েংক্রান্ত েমস্যাগুরল েম্পজকয রতরন েভায় রিস্তারিত আজলাকপাত কজিন এিং (৬) এ োড়া োজিি রিলাজিি পদ শূন্য রয়েয়ে। এ রিষয়ািলী 

রনজয় েভায় আজলাচনা কিা হয় এিং প্ররতটি রিষজয় র্োর্ে েমািান কিা হজি মজম য েভাি পক্ষ মেজক মচয়ািম্যানজক আশ্বস্ত কিা হয়।  

(খ)  মচয়ািম্যান, োলালপুি ইউরনয়ন পরিষে েভায় িজলন মর্, তাি ইউরনয়জন েিকারি রনজে যিনা মমাতাজিক িঙ্গিন্ধু মুযিাল রনম যাণ কিা 

হজয়জে। রকন্তু এখজনা পর্ যন্ত রিল পাওয়া র্ায়রন। রিষয়টি রিজিষভাজি রিজিচনা কিাি েন্য রতরন েভাজক অনুজিাি কজিন। 

(ি) মচয়ািম্যান, খরলষখালী ইউরনয়ন পরিষে েভায় িজলন মর্, এলাকাি রকছু অোধূ ব্যরক্ত খাজল মনট পাটা রেজয় মৎস্য চাষ কিজে। িজল 

খাজলি পারন প্রিাহ িািাগ্রি হজচ্ছ। রতরন রিষয়টি রিজিষভাজি রিজিচনা কিাি েন্য েভাজক অনুজিাি কজিন।  

 



=০৬= 

 

(ঘ)  মচয়ািম্যান, মততুুঁরলয়া ইউরনয়ন পরিষে েভায় িজলন মর্, তাঁি ইউরনয়জনি একটি রাস্তা ১৯৯৬ িায়ল এসিয়মট করা হয়েয়ে। সকন্তু 

এখয়না কাজ শুরু হেসন। র্া োড়া সেরাশুনী এলাকাে একটি কালভাট ম করয়র্ হয়ি। সর্সন এ সিষয়ে উপয়জলা প্রয়কৌেলীর িহাের্া কামনা 

কয়রন।  

(ঙ) মচয়ািম্যান, িরুসলো ইউরনয়ন পরিষে েভায় িজলন মর্, পাটয়কলঘাটা িাজারটি উন্নেয়নর জন্য সর্সন প্রসর্ িভাে প্রস্তাি কয়রন। সিষেটি 

গুরুয়ের িায়থ সিয়িচনা করার জন্য সর্সন িভায়ক অনুয়রাধ কয়রন।  

(চ) মচয়ািম্যান, ধানসদো ইউরনয়ন পরিষে েভায় িজলন মর্, তাঁি ইউরনয়জনও অজনকগুরল িাস্তা এসিয়মট করা হয়েয়ে। সকন্তু দীঘ মদসন 

অসর্িাসহর্ হয়লও কাজ শুরু হয়চ্ছনা। সিষেটি সিয়িচনা জন্য সর্সন িভায়ক অনুয়রাধ কয়রন।  

 

04। িভাে উপসস্থর্ শজলা পসরষয়দর িদস্য জনাি মীর জাসকর িয়লন, র্ালায়ক শপৌরিভা করার প্রস্তাি শপ্ররণ করা হয়েয়ে অয়নকসদন হয়লা। 

সকন্তু উি কায়জর শকান অগ্রগসর্ শনই। সিষেটি গুরুয়ের িায়থ শদখার জন্য সর্সন িভায়ক পরামে ম প্রদান কয়রন। িায়থ িায়থ উপয়জলা ময়েল 

মিসজদ সনম মাণ কাজ দ্রুর্ শুরু করার প্রয়োজনীে ব্যিস্থা গ্রহয়ণর জন্য উপয়জলা সনি মাহী অসিিারয়ক অনুয়রাধ কয়রন। 

০৫। সিষে : ২০২২-২৩ অথ মিেয়রর িাসষ মক িায়জট অনুয়মাদন 

আয়লাচনা : িভাে উপয়জলা শচোরম্যান িয়লন, গঠির্ কসমটি কর্তমক পসরষয়দর ২০২২-২০২৩ অথ মিেয়রর িাসষ মক িায়জট প্রস্তুর্ করা হয়েয়ে। 

সর্সন িভাে উপসস্থর্ িকয়লর অিগসর্র জন্য িাসষ মক িায়জট উপস্থাপন কয়রন। সিষয়ে আয়লাচনায়ে িকয়লর ঐকযময়র্র সভসিয়র্ র্ালা 

উপয়জলার ২০২২-২০২৩ অথ মিেয়রর িাসষ মক িায়জট অনুয়মাদয়নর জন্য িি মিম্মর্ সিদ্ধাে গৃহীর্ হে।  

িাস্তিােন : উপয়জলা সনি মাহী অসিিার ও উপয়জলা প্রয়কৌেলী, র্ালা।  

 

০৬।  উপজেলা রনি যাহী অরিোি েভাজক অিরহত কজিন মর্, মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি কার্ যালয় হজত িাস্তিারয়ত নৃ-মিাষ্ঠীি েন্য িিাদ্দকৃত ৫টি 

ঘি িিাদ্দ পাওয়া র্ায়। উক্ত ঘিগুরল রনম যাজণি েন্য প্রিানমন্ত্রীি কার্ যালয় হজত িঠিত করমটিি মাধ্যজম েকল প্ররক্রয়া েম্পন্ন কজি ঘজিি 

রনম যাণকাে িম্পন্ন হয়েয়ে। ইয়র্াময়ে উপকািজভািীজেি অনুকূজল র্থার্থভায়ি ঘজিি চারি হস্তান্তি কিা হজয়জে । মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি 

অগ্রারিকাি প্রকল্প আশ্রয়ণ প্রকজল্পি ৩ে পর্ মায়ের ২ে ধায়পর জন্য িিাদ্দকৃত ১০০টি ঘজিি কাে অতযন্ত স্বচ্ছতাি োজে িাস্তিাসের্ হজয়জে। 

পাোপাসে এখন পর্ মে এ উপয়জলাে ২১০টি আশ্রেণ-২ প্রকয়ের ঘর সনম মাণ কাজ শেয়ষ উপকারয়ভাগীয়দর সনকট হস্তাের করা হয়েয়ে। 

র্াচাই-িাোইকৃর্ ‘ক’ শশ্রসণর িংখ্যা অনুর্ােী ির্মমান চলমান ১০০টি ঘয়রর কাজ িম্পন্ন হয়ল এ উপয়জলাে আর শকান ‘ক’ শশ্রসণর (ভুসমহীন 

ও গৃহহীন) পসরিার অিসেি থাকয়ি না। শি কারয়ণ র্ালা উপয়জলায়ক ভূসমহীন ও গৃহহীন উপয়জলা সহয়িয়ি শঘাষণা করার প্রস্তাি ইয়র্াময়ে 

শজলা প্রোিক, িার্ক্ষীরা িরাির শপ্ররণ করা হয়েয়ে।  

 

 

 

০৭।  েনাি ‡Nvl mbr Kzgvi, উপজেলা মারেক েভাি েম্মারনত েভাপরত ও উপজেলা পরিষে †Pqvig¨vb, তালা Zvi mgvcbx e³‡e¨ 

িয়লন মর্, শর্ িকল কায়জর িায়থ একাসধক দপ্তর েংরিষ্ট, মর্ েকল েপ্তি একজত্র িজে মেগুজলা েমািাজনি েন্য উজদ্যাি গ্রহণ করয়র্ হয়ি। 

পরিজিজষ উপজেলা পরিষজেি অন্তযভুক্ত েকল রিভাজিি উন্নয়ন কাে েম্পজকয েভাজক অিরহত কিাি েন্য রতরন েকল রিভািীয় প্রিানিণজক 

রিনীত অনুজিাি কজিন। উপজেলা পরিষজেি অন্তভু যক্ত েকল রিভাজিি প্ররতটি কাজেি স্বচ্ছতা ও েিািরেরহতা রনরিত কিাি েন্য েংরিষ্ট 

েকলজক অনুজিাি কজিন। পরিজিজষ রতরন েকলজক েভায় অংিগ্রহজণি েন্য কৃতজ্ঞতা ও শুজভচ্ছা োনান। এ োড়া উপজেলা পরিষজেি 

অন্যান্য েপ্তজিি কার্ যক্রম সুষ্ঠুভাজি চলজে মজম য রতরন েভাজক অিরহত কজিন।  

 

 

 

AZtci Avi ‡Kvb Av‡jvPbv bv _vKvq Dcw ’̄Z mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q mfvi mgvwß †NvlYv Kiv nq। 
 

 

 

 
 

 

             মঘাষ েনৎ কুমাি 

                 মচয়ািম্যান, উপজেলা পরিষে 

                       ও 

                    েভাপরত 

           উপজেলা পরিষে মারেক েভা 

             তালা, োতক্ষীিা 

 

 



 

 

=০৭= 

 

 

¯§viK bম্বি : 05.44.8790.000.06.০০১.21-576(100)                                                              ZvwiL : ২৯.০৬.20২২ রি:  
 

 

 

 

 

Abywjwc  m`q AeMwZi Rb¨ †cÖiY Kiv nল (জেযষ্ঠতাি ক্রমানুোজি নয়) : 

 

1|        gwš¿cwil` mwPe, gwš¿cwil` wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv   

2|       এি. gy¯Ídv jyrdzjøvn, gvbbxq msm` m`m¨-105, mvZÿxiv-1 (Zvjv- Kjv‡ivqv) 

3|       wmwbqi mwPe, RbcÖkvmb gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv  

4|       wmwbqi mwPe, ¯’vbxq miKvi wefvM, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv  

5|       wefvMxq Kwgkbvi, Lyjbv  

6|       ‡Rjv cÖkvmK, mvZÿxiv  

7-50|  েনাি---------------------------------------------Zvjv, mvZÿxiv              

     

                            প্রিান্ত কুমাি রিশ্বাে 

                                                           উপজেলা রনি যাহী অরিোি   

                                                          ও 

                                                   মুখ্য রনি যাহী কম যকতযা 

                                                     উপজেলা পরিষে 

                                                                                                                                                           তালা, োতক্ষীিা 

  


