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mfvcwZ      : †Nvl mbৎ Kzgvi 

  ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 

  Zvjv, mvZÿxiv  

mfvi ZvwiL : ২৭/০৭/202১ 

mfvi mgq   : সকাল ১১.৩০ ঘটিকা 

mfvi ¯’vb    : নিজ নিজ কার্ যালয় হতে Zoom Cloud Meeting App এর মাধ্যতম 
  
  

               mfvi ïiæ‡Z Dc‡Rjv চেয়ারম্যাি সভায় সংযুক্ত সকলতক শুতভচ্ছা জািাি এবং উপতজলার সানব যক উন্নয়তির জন্য সহতর্ানিো 

কামিা কতরি। অেtপর উপতজলা পনরষতের সভাপনের অনুমনেক্রতম Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi নবনি চমাোতবক Zoom Cloud Meeting 

App এর মাধ্যতম mfvi KvR ïiæ কতরি।    

 

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 `„ঢীKiY Kiv nq । অতtপি রিভাগওয়ািী আজলাচনা কিা হয়:  

 

০২। wefvMxq Av‡jvPbv : 

 

 

 (ক) উপতজলা প্রতকৌশল নবভাি :  

আতলােিাকাতল উপতজলা প্রতকৌশলী বতলি চর্, ২০২০-২১ অর্ যবছতরর কাজ ১০০% সম্পন্ন হতয়তছ। ২০২১-২২ অর্ যবছতর এখতিা এনিনপ-র 

বরাদ্দ পাওয়া র্ায়নি। নেনি দ্রুে অনিস স্থািান্ততরর প্রতয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহতের জন্য সভার দৃনি আকষ যে কতরি।  

 

(খ) উপজেলা যুি উন্নয়ন রিভাগ:   

উপজেলা যুি উন্নয়ন কম যকতযা েভায় জািাি চর্, নেনি চখশরা ইউনিয়তির ট্যাি অনিসার নহতসতব োনয়ত্ব পালি করতছি। োর অনিতসর 

মাধ্যতম র্ানেে  প্রনশক্ষে সুন্দরভাতব চশষ হতয়তছ। ঋে প্রোি কার্ যক্রম অব্যাহে রতয়তছ। ঋে আোতয়র হার সতন্তাষজিক। এ ছাড়া োর 

নবভাতির অন্যান্য কাজ স্বাভানবক িনেতে েলতছ।  

 

 (ি) Dc‡Rjv gwnjv welqK `ßi: 

আজলাচনা : Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v e‡jb যর্, আজ হতে মাতৃত্বভাো প্রোি শুরু হতয়তছ। নেনি িািনেয়া ইউনিয়তির 

ট্যাি অনিসার নহতসতব োনয়ত্ব পালি করতছি। আিামী ৭ ও ১৫ আিস্ট উপতজলা প্রশাসতির সাতর্ সমন্বয় কতর অনুষ্ঠাি পালি 

করা হতব। এ ছাড়া োর নবভাতির অন্যান্য কাজ স্বাভানবক িনেতে েলতছ। 

 

 

(ঘ) উপজেলা সমাজতসবা রিভাগ: 

আজলাচনা:  উপজেলা সমাজতসবা কম যকতযা েকলজক ধন্যিাে োরনজয় োনান যর্, বেযমাতি কতরািার কারতে োর নবভাতির ঋে প্রোি কার্ যক্রম 

বন্ধ রতয়তছ এবং নকছু চেনিং বাকী রতয়তছ। সময় স্বাভানবক হতল এগুতলা র্র্ারীনে েলতব। ো ছাড়া চরানি কল্যাে সনমনের অনুকূতল 

১,৭৫,০০০/- টাকা জমা আতছ। ৪টি এনেমখািার অনুকূতল গ্রান্ড অনুোি পাওয়া চিতছ। োর নবভাতির অন্যান্য কাজ স্বাভানবকভাতব েলতছ।  

 

 (ঙ) Dc‡Rjv মৎে wefvM:  

আজলাচনা : উপজেলা নসনিয়র মৎস্য কম যকতযা িজলন যর্,  সরকানর িাস্তাি পাজে যঘি করার কারতে সরকানর িাস্তা ক্ষরতগ্রস্থ 

হজে। এ েংক্রান্ত তারলকা োরিল কিা হজয়জে।  যর্ েকল যঘজিি মারলকজেি ইজতাপূজি য েতকয কিা হজয়জে, রকন্তু আজেে অমান্য 

কজিজে, তাজেি রিরুজে  নবনি চমাোতবক ব্যবস্থা গ্রহতের েন্য নেনি উপতজলা নিব যাহী অনিসারতক অনুজিাধ কজিন।  

 



 

 

=০২= 

 

(ে) আমার বানড় আমার খামার নবভাি :  

ম্যাতিজার, আমার বানড় আমার খামার নবভাি সভায় জািাি, োর নবভাতির র্াবেীয় ঋে ব্যাংতকর মাধ্যতম প্রোি করা হতয় 

র্াতক। নবনডং নিম যাে কাজ েোরনক কনমটির মাধ্যতম েলমাি। োর নবভাতির অন্যান্য কাজ স্বাভানবকভাতব েলতছ। 

 

০৩।  যচয়ািম্যান, োলালপুি, েরুরলয়া, িরলষিালী এিং ধানরেয়া ইউরনয়ন পরিষে িজলন যর্, কতরািাকালীে মৎস্য নবভাি কতৃযক একটা 

োনলকা করা হতয়তছ। োনলকাটি র্াোই বাছাই কতর প্রকৃে ক্ষনেগ্রস্তরা র্াতে প্রতোেিা পায় োরা সভাতক অনুতরাি কতরি।  

 

04। (ক) নবষয় :  ইউনিএি এর জন্য বরাদ্দকৃে অনিসকক্ষ সংস্কাতরর জন্য সংতশানিে প্রাক্কলি অনুতমােি এবং প্রকতের িাম সংতশািি 

 

 

আতলােিা : উপতজলা প্রতকৌশলী বতলি চর্, এ উপতজলায় কম যরে ইউনিএি এর বসার জন্য বরাদ্দকৃে অনিসকক্ষটি সংস্কার করার জন্য িে 

জানুয়ানর/২১ মাতসর সািারে সভায় “ইউনিএি এর জন্য বরাদ্দকৃে অনিসকক্ষ সংস্কার এবং উপতজলা কৃনষ সম্প্রসারি কম যকেযা ও উপতজলা 

নিব যাহী অনিসাতরর কার্ যালতয়র প্রশাসনিক কম যকেযার অনিতসর টয়তলট নিম যাে’’ প্রকে গ্রহে করা হয়। উক্ত প্রকতে ইউনিএি এর অনিসকক্ষ 

সংস্কার বাবে ৫০,০০০/- টাকা এবং উপতজলা কৃনষ সম্প্রসারি কম যকেযা ও প্রশাসনিক কম যকেযার অনিতসর টয়তলট নিম যাতের ১,৫০,০০০/- 

সব যতমাট ২,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। নকন্তু ইউনিএি এর জন্য বরাদ্দকৃে অনিসকক্ষ সংস্কাতরর ব্যয় বৃনি পাওয়ায় উনিনখে প্রকেটি 

সংতশািিপূব যক “ইউনিএি এর জন্য বরাদ্দকৃে অনিসকক্ষ সংস্কার’’ প্রকেটি গ্রহতের নসিান্ত গৃহীে হয়।  বেযমাি প্রাক্কলি মূল্য ১,০১,৪৩০/- 

টাকা। এ নবষতয় সভায় আতলােিাতন্ত প্রাক্কলিটি সব যসম্মেভাতব অনুতমােি করা হয় এবং উক্ত প্রাক্কলি চমাোতবক নিম্ননলনখে িঠিে কনমটির  

মাধ্যতম উক্ত প্রকেটি বাস্তবায়ি করার নসিান্ত গৃহীে হয়।  

                                                       কনমটি 
 

(০১) চেয়ারম্যাি, ইসলামকাটি ইউনিয়ি পনরষে    সভাপনে 

(০২) উপতজলা একাতিনমক সুপারভাইজার, োলা    সেস্য 

(০৩) উপতজলা চিতভলপতমণ্ট িযানসনলতটটর(ইউনিএি) োলা  সেস্য 

(০৪) জিাব রনিকুল ইসলাম, সাতভ যয়ার, এলনজইনি   সেস্য 

(০৫) জিাব মনিরুজ্জামাি, নহসাব সহকারী, ইউএিও অনিস   সেস্য 

  

নসিান্ত : িঠিে কনমটিতক নবনি চমাোতবক প্রকেটি বাস্তবায়ি করার জন্য অনুতরাি করা হয়।  

 

(খ) নবষয় : উপতজলা কযাম্পাতস নিরাপত্তার োনয়তত্ব নিতয়ানজে আিসারতের অস্ত্র রাখার জন্য ২টি স্টীতলর আলনমরা ক্রতয়র নবল প্রোি  

আতলােিা : জিাব চমাোঃ মনিরুজ্জামাি, নহসাব সহকারী, উপতজলা নিব যাহী অনিসাতরর কার্ যালয়, োলা, সােক্ষীরা সভায় বতলি চর্, উপতজলা 

নিব যাহী অনিসাতরর বাসার সনন্নকতট নিনম যে আিসার কযাতম্পর োনয়ত্বরে আিসারতের আতেয়াস্ত্র  ও অন্যান্য নজনিসপত্র রাখার জন্য ২টি 

স্টীতলর আলনমরা ক্রয় করা হতয়তছ। উক্ত আলনমরা ক্রয় বাবে ২৫,০০০/- টাকা নবল পাওয়ার জন্য নেনি সভায় নবল ভাউোর োনখল কতরি। 

এই নবষতয় সভায় নবস্তানরে আতলােিা হয় এবং নবলটি র্র্ার্র্ হওয়ায় পনরতশাতির জন্য সব যসম্মে নসিান্ত গৃহীে হয়। উপতজলা নিব যাহী 

অনিসার, োলাতক এ নবষতয় প্রতয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহতের জন্য অনুতরাি করা হয়। 

বাস্তবায়তি :  উপতজলা নিব যাহী অনিসার, োলা, সােক্ষীরা 

 

 

 



 

=০৩= 

 

(ি) নবষয় : উপতজলা পনরষে পনরস্কার পনরচ্ছন্নো বাবে নবল প্রোি 

 

আতলােিা : জিাব চমাোঃ মনিরুজ্জামাি, নহসাব সহকারী, উপতজলা নিব যাহী অনিসাতরর কার্ যালয়, োলা, সােক্ষীরা সভায় জািাি 

চর্, কতৃযপতক্ষর নিতে যশ চমাোতবক োলা উপতজলা পনরষতের অভযন্ততর চ াপ- াড়/ বি-জঙ্গল পনরস্কার করা হতয়তছ। পনরস্কার 

করতে চলবার খরে বাবে ২৫,০০০/- টাকা ব্যয় হতয়তছ। নেনি সভায় নবল ভাউোর োনখল কতরি। নবষতয় আতলােিাতন্ত 

োনখলকৃে নবল ভাউোর র্র্ার্ য হওয়ায় অনুতমােিপূব যক নবলটি প্রোতির নসিান্ত গৃহীে হয়। এ নবষতয় পরবেী প্রতয়াজিীয় ব্যবস্থা 

গ্রহতের জন্য উপতজলা নিব যাহী অনিসারতক অনুতরাি করা হয়। 

বাস্তবায়ি : উপতজলা নিব যাহী অনিসার, োলা, সােক্ষীরা 

 

(ঘ) নবষয় : বানষ যক উন্নয়ি পনরকেিা প্রেয়ি 

 

আতলােিা : সভায় উপতজলা চেয়ারম্যাি বতলি, ইতোপূতব য িঠিে কনমটি কতৃযক পনরষতের ২০২১-২০২২ অর্ যবছতরর বানষ যক 

উন্নয়ি পনরকেিা প্রস্তুে করা হতয়তছ। নেনি সভায় উপনস্থে সকতলর অবিনের জন্য বানষ যক উন্নয়ি পনরকেিা উপস্থাপি কতরি। 

নবষতয় আতলােিাতন্ত সকতলর ঐকযমতের নভনত্ততে োলা উপতজলার ২০২১-২০২২ অর্ যবছতরর বানষ যক উন্নয়ি পনরকেিা 

অনুতমােতির জন্য সব যসম্মে নসিান্ত গৃহীে হয়।  

বাস্তবায়ি : উপচজলা নিব যাহী অনিসার ও উপতজলা প্রতকৌশলী, োলা। 

০৫। েভায় উপজেলা রনি যাহী অরিোি োর বক্ততব্য বতলি চর্, এ উপতজলায় নবরাজমাি সমস্যাগুনল র্াোই কতর 

অগ্রানিকারনভনত্ততে নেনি সাতধ্যর মতধ্য েমাধান কিাি আপ্রাণ যচষ্টা কিজিন।  এোড়া নেনি সভায় স্বচ্ছো নিনিেকতে জন্ম 

নিবন্ধি সংক্রান্ত প্রনেটি কাতজর নি-র োনলকা প্রকাশ্য স্থাতি টানিতয় রাখার জন্য উতযাক্তাতেরতক অনুতরাি কতরি। নেনি 

সভাতক অবনহে কতরি চর্, কতরািাভাইরাতসর কারতে জিসািারতের মাত  ত্রাে নবেরে েলতছ। ট্যাি অনিসার এবং ইউ নপ 

সনেবিি র্র্ার্র্ভাতব েোরনক করতছি। প্রকৃে ক্ষনেগ্রস্র্ ব্যনক্ত র্াতে সহায়ো পাি, চসটি নিনিে করার জন্য নেনি সকতলর 

সহতর্ানিো কামিা কতরি। পুরােি উপতজলা পনরষে ভবি চভতঙ্গ  নূেি ভবি নিম যাতের লতক্ষ অনেতরই অনিস পুিব যাসতির 

ব্যবস্থা গ্রহে করতে হতব। নেনি আতরা বতলি চর্, ভার্চযয়াল সভায় অতিক কম যকেযাতক োঁতের আইনিতে িাম পেবী ব্যবহার িা 

করার কারতে নেনিে করা কঠিি। চস কারতে আিামী জুম সভাতে প্রতেযক কম যকেযাতক োঁতের আইনিতে িাম পেবী ব্যবহাতরর 

পরামশ য প্রোি করা হয়। োলা উপতজলার উন্নয়ি ত্বরানন্বে করতে নেনি সকতলর সহতর্ানিো কামিা কতরি। উপতজলা প্রকে 

বাস্তবায়ি কম যকেযাতক োর েপ্ততরর প্রনেটি প্রকে সতরজনমি পনরেশ যি করে: নবল প্রোতির জন্য অনুতরাি করা হয়। 

   

০৬। েনাি ‡Nvl mbr Kzgvi, †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` ও mfvcwZ, উপজেলা মারেক েভা Zvi mgvcbx e³‡e¨ e‡jb, 

রমটং এ েময় মত এিং েকলজক প্ররত রমটং এ উপরস্থত থাকাি েন্য প্রজয়ােনীয় ব্যিস্থা যনয়াি েন্য গুরুত্বাজিাপ কজিন। নেনি 

পুরােি উপতজলা পনরষে ভবি চভতঙ্গ নূেি ভবি নিম যাতের লতক্ষ অনেতরই অনিস পুিব যাসতির ব্যবস্থা গ্রহে করার লতক্ষয চকাি 

েপ্তর চকার্ায় স্থািান্তর করা হতব, চসটির একটি সংনক্ষপ্ত নিকোর তেরীর জন্য উপতজলা নিব যাহী অনিসার এবং উপতজলা 

প্রতকৌশলীতক অনুতরাি কতরি। র্াতে অনেতরই সংনিি েপ্তরগুনল পুি যবাসি করা সম্ভব হয়। রতরন আিও িজলন, উপজেলা 

পরিষজেি অন্তর্ভ যক্ত েকল রিভাজগি উন্নয়ন কাে েম্পজকয েভাপরতজক অিরহত কিজত হজি। এ োড়া উপজেলা পরিষজেি অন্যান্য 

রিভাজগি কার্ যক্রম র্র্ার্র্ভাজি চলজে মজম য োনা যগল। পরিজেজষ রতরন েকলজক সভায় অংশগ্রহতের জন্য কৃেজ্ঞো ও শুতভচ্ছা 

জািাি।  
 

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

 

 

 যঘাষ েনৎ কুমাি 

    যচয়ািম্যান, উপজেলা পরিষে 

                            ও 

                         েভাপরত 

     উপজেলা পরিষে মারেক েভা 

          তালা, োতক্ষীিা 



 

 

=০৪= 

 

 

¯§viK bম্বি :05.44.8790.000.006.001.২০২১-651(100)                                            ZvwiL : ২৭.০৭.20২১  

 
 

 

 

 

 

Abywjwc  m`q AeMwZi Rb¨ †cÖiY Kiv nল : 

 

 

 

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

2| Rbve এড. gy¯Ídv jyrdzjøvn, gvbbxq msm` m`m¨, 105-mvZÿxiv-1 wbe©vPbx GjvKv (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      

      

 

 

 

 

 

 

                 যমাোঃ তারিি-উল-হাোন 

                      উপজেলা রনি যাহী অরিোি  

              তালা, োতক্ষীিা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


