
Zvjv Dc‡Rjv cwil‡`i মে/202১ gv‡mi োসিক িভার Kvh©weeiYx 
 

 

 
 

mfvcwZ      : †Nvl mbৎ Kzgvi 

  ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 

  Zvjv, mvZÿxiv  

mfvi ZvwiL : ৩০/০৫/202১ 

mfvi mgq   : িকাল ১১.৩০ ঘটিকা 

mfvi ¯’vb    : সিজ সিজ কার্ যালয় হতে Zoom Cloud Meeting App এর োধ্যতে 
  
  

               mfvi ïiæ‡Z Dc‡Rjv মেয়ারম্যাি িভায় িংযুক্ত িকলতক শুতভচ্ছা জািাি এবং উপতজলার িাসব যক উন্নয়তির জন্য িহতর্াসিো কােিা কতরি। 

অেtপর উপতজলা পসরষতের িভাপসের অনুেসেক্রতে Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi সবসি মোোতবক জুে সেটিতয়র োধ্যতে mfvi KvR ïiæ কতরি। িে িভার 

কার্ যসববরণী পাওয়ার পতয়ণ্ট মেতজতেশতির োধ্যতে উপস্থাপি করা হয়।   

 

০১| weMZ mfvi Kvh©weeiYx cvV I দৃঢীকরণ : 
  

mfvq পূব যবেী 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©িম্মেµ‡g 

`„ঢীKiY Kiv nq । অেtপর সবভািওয়ারী আতলােিা করা হয়।  

 

০২| wefvMxq Av‡jvPbv : 
 

 উপতজলা েতকৌশল সবভাি : 
 

(ক) এসিসপ সবভাজি : িভায় উপতজলা েতকৌশলীতক জািাি মর্, 2020-21 mv‡ji GwWwc cÖK‡íi AvIZvq মোট ১৫,২৯,৬৯০.০০  টাকা 

বরাদ্দ পাওয়া মিতে। কর্তযপতের িাতে আতলােিা কতর সিম্নাকাতর উক্ত অে য সবভাজি করা হতয়তে। 

2020-21 mv‡ji GwWwc cÖK‡íi AvIZvq cÖvß ¯‹x‡gi ZvwjKv t AwZwi³ eivÏ 

 

µ: cÖK‡íi bvg               eiv‡Ïi cwigvb ev¯Íevq‡bi 

aiY 

1 Zvjv Dc‡Rjv cwil‡`i mvg‡b †Wªb I gmwR‡` hvIqvi iv¯Ív wbg©vY| 1,20,000.00 

RFQ 

 

 

2 bvsjv nvwgDi mybœvn GwZgLvbv I wjjøvn †evwW©s G Ni cøvóviKiY 50,000.00 

3 `wÿY cwðg AvUviB B`Mv‡ni KvjfvU© n‡Z †gvojcvov iv¯Ívi Aewkó 140 ফুট iv¯Ív 

B‡Ui †mvwjs 

60,000.00 

4 BmjvgKvwU gRyg`vi cvov j²Y gRyg`v‡ii †eo n‡Z Wv³vi bvivqY m¨vbœv‡ji evwo 

Awfgy‡L iv¯Ív B‡Ui †mvwjsKiY| 

40,000.00 

  2,70,000.00  

5 evD‡Lvjv gvbœvb gvóv‡ii evwo n‡Z gvbœvd gyw³‡hv×vi evwo ch©šÍ cyKzi c¨vjvmvBwWs I 

B‡Ui †mvwjs wbg©vY 

1,00,000.00  

 

 

 

 

RFQ 

 

6 c~e© †`vnvi gmwR‡`i mvg‡b weGdGm iv¯Ívi cv‡k^© †Wªb wbg©vY 70,000.00 

7 d‡Zcyi `xwjc `v‡mi evwoi cv‡k B‡Ui †mvwjs iv¯Ívi gv_v †_‡K Rbeûj R‡ji wdëvi 

ch©šÍ B‡Ui †mvwjs| 

1,00,000.00 

8 RvZcyi †gvm‡jg DwÏb †gvo‡ji evwo n‡Z RvZcyi evRvi Rv‡g gmwR` ch©šÍ iv¯Ív 

B‡Ui †mvwjsKiY| 

80,000.00 

9 Zvjv AvZvnvi eKmxi evwo n‡Z ReŸv‡ii evwo Awfgy‡L cyKz‡i c¨vjvmvBwWs 60,000.00 

  4,10,000.00 

10 Zvjv nvmcvZvj PZ¡‡i †ivMx‡`i emvi Rb¨ Aviwmwm †eÂ wbg©vY I Zvjv wUGÛwU 

Awd‡mi mvg‡b †gBb iv¯Ívq KvjfvU© wbg©vY  

4,04,000.00 

11 Z`viwK I Avbylw½K e¨q 45,690.00  

        

¯‹xg ZvwjKvi g‡a¨ cÖKí ev¯Íevqb KwgwUi (wcAvBwm) gva¨‡g ev¯ÍevwqZe¨ ¯‹x‡gi AbyKz‡j `vwLjK…Z wc AvB wm wb¤œiæc t 

 

µ bs cÖK‡íi bvg               eiv‡Ïi cwigvb wcAvBwm ‡Pqvig¨vb ev¯Íevq‡bi 

aiY 

1 avbw`qv BDwbq‡bi 2bs Iqv‡W© gvwbKnvi MÖv‡g †iRvDj gvóv‡ii evwoi cvk^© 

n‡Z Avï‡Zvl `v‡mi evwo Awfgy‡L iv¯Ív B‡Ui †mvwjsKiY| 

1,00,000.00 ‡kL AvwRRyj Bmjvg 

BDwc, Kzwgiv 

wcAvBwm 

2 Kzwgiv 6bs Iqv‡W© K‡cvZvÿ b`xi Zx‡i KvjfvU© wbg©vY 1,00,000.00 

3 ‡mvbvevaj eªx‡Ri cv‡k^© wc‡Pi iv¯Ív n‡Z Rbeûj R‡ji wdëvi ch©šÍ B‡Ui 

†mvwjs KiY| 

1,00,000.00 cÖfvlK ivRxe †nv‡mb 

‡Pqvig¨vb, 10bs 

†Lkiv BDwc 

wcAvBwm 

4 ‡ZZzwjqv mgxi MvRxi evwo n‡Z bvRgyj gvóv‡ii evwo ch©šÍ iv¯Ívq B‡Ui 

†mvwjs 

40,000.00 gyiwk`v cvifxb 

cvcwo, Dc‡Rjv 

gwnjv fvBm †Pqvg¨vb 

wcAvBwm 

5 ‡Lkiv BDwbq‡b mvnvcyi AveŸvm mi`v‡ii evwo n‡Z kvgxg Lv‡bi evwo 

Awfgy‡L iv¯Ív B‡Ui †mvwjsKiY| 

60,000.00 

 



=০২= 

৩। (ক) উপতজলা েকল্প বাস্তবায়ি সবভাি :  

উপতজলা েকল্প বাস্তবায়ি কে যকেযা বতলি, (১)োলা উপতজলায় 2020-21 অে যবেতর নৃ-মিাষ্ঠীভুক্ত জিিতণর জন্য ৫টি ঘতরর বরাদ্দ পাওয়া র্ায়। এ িংক্রান্ত 

িঠিে কসেটির োধ্যতে ইতোেতধ্য সিে যাণ কাজ িম্পন্ন হতয়তে। অসেতরই ঘরগুসল উপকারতভািীতের োতে হস্তান্তর করা হতব।  

 

(২) সেসি আরও বতলি, োিিীয় েিািেন্ত্রীর কার্ যালয় হতে “ক”-মেসণর গৃহহীিতের জন্য ১ে পর্ যাতয় ১২৫টি ঘতরর বরাদ্দ পাওয়া র্ায়। মর্ ঘরগুসলর সিে যাণ 

কাজ িম্পন্ন হতয়তে। ২য় পর্ যাতয় ৭০টি ঘতরর বরাদ্দ পাওয়া র্ায়।  উক্ত ঘরগুসলর েতধ্য ৫০টি ঘতরর সিে যাণ কাজও ইতোেতধ্য িঠিক ও োিিম্মেভাতব িম্পন্ন 

হতয়তে। অবসশষ্ট ২০টি ঘতরর কাজ সিে যািািীি। 

(৩) এ োড়া 2020-21 অে যবেতর টিআর েকতল্পর জন্য ২৮,৮৯,৬৬৬/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া মিতে। র্ার সবপরীতে ৪৮টি েকল্প গ্রহণ করা হতয়তে। কাসবটা 

িািারণ েকতল্পর অনুকূতল ৩৪,০৭,৫১৩/০২ টাকা বরাদ্দ পাওয়া মিতে। র্ার সবপরীতে ১৬টি েকল্প গ্রহণ করার হতয়তে। এ োড়া োিিীয় িংিে িেস্য 

েতহােতয়র অনুকূতল সবশশষ কাসবখা বাবে ৩০,৩৯,৮৬৭/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া মিতে। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা ১৫টি েকল্প গ্রহণ করা হতয়তে। িািারণ টিআর বাবে 

২৬,৭৩,৭৭১/৪৫ টাকা বরাদ্দ পাওয়া মিতে। র্ার অনুকূতল ৩৬টি েকল্প হাতক মিয়া হতয়তে।  ো োড়া ইসজসপসপ এর োপ্ত বরাদ্দ ৩,০৫,৮৬,৮৬৪/- টাকার 

সবপরীতে ১০৮টি েকল্প গ্রহণ করা হতয়তে। েকতল্পর কাজ েলোি। িভায় সেসি আরও বতলি, ঘূসণ যেড় ইয়াতি মখশরা ইউসিয়তির টিআরএে বাঁি েসেগ্রস্থ 

হওয়ার সবষতয় সি ফরতে েসের পসরোণ মজলা েশািক, িােেীরাতক অবসহে করা হতয়তে। মখশরা ও জালালপুতর ইসজসপসপর মলাকজি সেতয় আপােে: 

রাস্তা/বাঁি মেরােে কাজ করাতিা হতচ্ছ। োর অসফতি ইসজসপসপিহ অন্য মর্ মকাি েকতল্পর কাতজর সবল োসখল করতল সবল েোতির ব্যবস্থা মিয়া হতচ্ছ। এ 

োড়া োর সবভাতির অন্যান্য কাজ সুষু্ঠভাতব েলতে।  

সবষতয় িভায় আতলাতোিা করা হয় এবং সবসি মোোতবক িকল েকতল্পর কাজ র্োিেতয় িোপ্ত করার জন্য উপতজলা েকল্প বাস্তবায়ি কে যকেযাতক অনুতরাি 

করা হয়।  

বাস্তবায়তি : উপতজলা েকল্প বাস্তবায়ি কে যকেযা, োলা 

(খ) Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv wefvM : Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi, Zvjv Rvbvb †h, নৃ-মিাষ্ঠীর মেতলতেতয়তের োতে সশোবৃসি, সশো উপকরণ 

এবং বাইিাইতকল ক্রয় করা হতয়তে। এ সবষতয় পরবেী ব্যবস্থা গ্রহতণর জন্য িংসিষ্ট কসেটির িেস্যবৃন্দতক অনুতরাি কতরি। এ োড়া সেসি আরও বতলি, 

অিলাইি ক্লাতির িাটা তেসরর কাজ েলতে। সশো েসেষ্ঠাতি পসরস্কার পসরচ্ছন্নো অসভর্াি েলোি রতয়তে। বঙ্গবন্ধু মিাল্ডকাপ টুণ যাতেে ও বঙ্গোো মশখ 

ফসজলাতুতন্নিা মিাল্ডকাপ টুণ যাতেে ( অনুি য-১৭) েলোি। এ োড়া োপ্তসরক কাজ স্বাভাসবকভাতব েলতে মকাি িেস্যা মিই।  

 

(ি) Dc‡Rjv wkÿv wefvM : Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, Zvjv Rvbvb †h, নৃ-মিাষ্ঠীর মেতলতেতয়তের োতে সশোবৃসি এবং সশো উপকরণ সবেরতণর লতেে 

িঠিে কসেটির োধ্যতে সশো উপকরণ ও বাইিাইতকল ক্রয় করা হতয়তে। এ সবষতয় পরবেী ব্যবস্থা গ্রহতণর জন্য উপতজলা সিব যাহী অসফিারতক অনুতরাি 

কতরি।  

(ঘ) Dc‡Rjv gwnjv welqK `ßi : 

আতলােিা : Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v e‡jb মর্, আইসজএ-এর ৫০ টি মেতয়র মেইসিং েলতে। সকতশার সকতশারী ক্লাতবর কার্ যক্রে 

েলোি আতে। েসে ইউসিয়তি োর্তত্বভাো েোতির জন্য অসেসরক্ত ৭ জতির বরাদ্দ পাওয়া মিতে। সভসজসি জুি োতির েতধ্যই সবেরণ করা 

হতব।  এ োড়া সেসি ইিলােকাটি ইউসিয়তির ট্যাি অসফিাতরর োসয়ত্ব পালি করতেি। অসফতির অন্যান্য কাজ সুষ্ঠুভাতব েলতে।  

 

(ঙ) কৃসষ সবভাি :  

আতলােিা : Dc‡Rjv কৃসষ Kg©KZ©v e‡jb মর্, কৃসষ আবহাওয়া েথ্য পদ্ধসে উন্নেকরণ েকতল্পর আওোয় এসগ্র-অতটাতেটিক ওতয়োর মেশি 

স্থাপতির জন্য োলা উপতজলা পসরষতের অভেন্ততর ২০ ফুট ঔ ২০ ফুট=৪০০ বি যফুট জায়িা বরাদ্দ করা েতয়াজি। েস্তাসবে স্থািটি মিট সেতয় 

মঘরা োকতব এবং এর ৫০ সেটাতরর েতধ্য মকাি উঁচু ভবি ও িব যসিম্ন ১০ সেটাতরর েতধ্য উচ্চ মভাতের মকাি সবদ্যেৎ িংতর্াি োকা র্াতব িা। 

েস্তাবটি পাি হতল মরজুতলশতির কসপ েহাপসরোলক, কৃসষ িম্প্রিারণ অসিেপ্তর, খাোরবাসড়, ঢাকায় মেরণ করতে হতব।  

ো োড়া োর েপ্ততর উপতজলা কৃসষ িম্প্রিারণ কে যকেযা সহতিতব একজি েসহলা কে যকেযা মর্ািোি কতরতেি। মি কারতণ োর অসফতি টয়তলট 

সিে যাতণর সবষয়টি ত্বরাসিে করার জন্য সেসি েকল্প কসেটিতক পুণরায়  অনুতরাি কতরি। এ োড়া ভতুযসকমূতে কৃষকতের োতে সবসভন্ন দ্রব্যাসে 

সবক্রয় করা হতচ্ছ। অসফতির অন্যান্য কাজ সুষ্ঠুভাতব েলতে।  

 



=০৩= 

 

(ে) আোর বাসড় আোর খাোর সবভাি :  

আতলােিা : Dc‡Rjv িেিয়কারী e‡jb মর্, োর অসফি ভবিটি সদ্বেল ভবি সিে যাণ করার লতে আোর বাসড় আোর খাোর ( ৩য় 

িংতশাসিে) েকতল্পর আওোয় ১০,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া মিতে। এ সবষতয় িঠিে কসেটির িে ২/৫/২১ োসরতখ িভার সিদ্ধান্ত মোোতবক 

উক্ত ভবিটি আরএফসকউ পদ্ধসি অনুিরি কতর সবসি মোোতবক কাজটি িম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীে হয়। পরবেীতে িঠিে কসেটির 

েত্বাবিায়তি সবসি মোোতবক েরপত্র আহবাি করা হয়। সবষতয় িার্ য িে ৫/৫/২১ োসরতখ োসখলকৃে েরপত্র র্াোই বাোই অতন্ত োসখলকৃে 

সেিটি েরপতত্রর েতধ্য জিাব মোোঃ আব্দুর জব্বার িরোর, োলা বাজার, োলা, িােেীরা িব যসিম্ন ১০,০০,০০০ টাকার ের োসখল করায় 

কসেটি োর অনুকূতল কার্ যাতেশ েোতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ কতরি।  এ সবষতয় িভায় সবস্তাসরে আতলােিা হয়। আতলােিাতন্ত েকতল্পর সিে যাণ কাজ 

েোরসকর জন্য একটি কাসরিসর কসেটি িঠতির সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত কসেটির িেস্যবৃন্দ হতলি: উপতজলা েতকৌশলী এলসজইসি, উপতজলা েকল্প 

বাস্তবায়ি কে যকেযা এবং উপিহকারী েতকৌশলী এলসজইসি। োসয়ত্বোপ্ত কসেটি েকল্প বাস্তবায়তির কাসরিসর সেকগুসল খসেতয় মেখতবি এবং 

অনুতোসেে সিজাইি মোোতবক েকতল্পর কাজ শেভাি িম্পতন্নর সবষয়টি সিসিে করতবি। উপতজলা িেিয়কারী উক্ত োসয়ত্বোপ্ত 

কে যেযািিতক েতয়াজিীয় িহায়ো েোি করতবি।  

এ োড়া উপতজলা িেিয়কারী োর অসফি ভবতির মেতে িষ্ট হওয়ায় উপতজলা উন্নয়ি খাে হতে মেরােতের আতবেি কতরি। এ সবষতয় 

আিােী জুলাই োতি েতয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতব েতে য উপতজলা মেয়ারতেি েোেে ব্যক্ত কতরি।   

(ে) উপতজলা পল্লী উন্নয়ি সবভাি : 
 

 উপতজলা পল্লী উন্নয়ি কে যকেযা িভায় বতলি মর্, োর েপ্ততরর কাজ ভালভাতব েলতে েতব কতরািার কারতণ ঋণ আোয় সকছুটা সবলসিে হতচ্ছ। এোড়া োর 

েপ্ততরর সিি যাসরে মেইসিং গুসল জুি োতির েতধ্য অবশ্যই িোপ্ত করা হতব েতে য িভাতক অবসহে কতরি। 

(জ) উপতজলা িেবায় সবভাি :  

উপতজলা িেবায় কে যকেযা বতলি মর্, মকাসভি-১৯ এর কারতণ োর অসফি কর্তযক েতেয় ঋণ আোয় সবলসিে হতচ্ছ। লাল মিাটিি মেয়ার পতরও টাকা আোয় 

হতচ্ছ িা। সেসি এ সবষতয় েশািতির িহতর্াসিো কােিা কতরি। সবষতয় িভায় আতলােিা হয়। এবং লাল মিাটিি মেয়ার পতর টাকা আোয় িা হতল িাটি যসফতকট 

োেলার োধ্যতে টাকা আোয় করার েতয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহতণর জন্য উপতজলা িেবায় কে যকেযাতক অনুতরাি করা হয়।   

 

 (ে) যুব উন্নয়ি সবভাি :  

 

উপতজলা যুব উন্নয়ি অসফিার িকতলর অবিসের জন্য িভায় বতলি মর্, সেসি মখশরা ইউসিয়তির ট্যাি অসফিার সহতিতব োসয়ত্ব পালি করতেি। এলাকা 

সভসজট করতেি। মোকাি-পাট, হাট-বাজাতর স্বাস্থে সবসি মেতি েলার জন্য পরােশ য েোি কতরতেি। োর অসফতির োধ্যতে ইতোেতধ্য ১৬টি ব্যাতের েসশেণ 

মশষ হতয়তে। োর ফতল ৩৭৫ জতির েসশসেে যুব সহতিতব িতড় মোলা িম্ভব হতয়তে। ৩৬২৪ জতির অনুকূতল ৪১,৩৯,০০০/- টাকা ঋণ েোি করা হতয়তে। 

এ োড়া একিজতর োর োপ্তসরক কাতজর পসরিংখ্যাি তুতল িতরি, র্া সিম্নরুপ :  

µt weeiY UvKv / cwigvb gšÍe¨ 

01. ‡gvU FY Znwej 25,38,800/-  

02. µgcywÄZ FY weZiY 4,২৮,৪৪,000/-  

03. PjwZ A_© eQ‡i FY weZiY ৪,১৩,000/-  

04. PjwZ gv‡m Av`vq‡hvM¨ UvKvi cwigvb ৩339০০/-  

05. PjwZ gv‡m Av`vqK…Z UvKvi cwigvb ২57740/-  

06. PjwZ gv‡m Av`v‡qi nvi ৯২%  

07. PjwZ gv‡m µgcywÄZ Av`vq‡hvM¨ 3,81,86900/-  

08. PjwZ gv‡m µgcywÄZ Av`vqK…Z 3,6201940/-  

09. µgcywÄZ Av`v‡qi nvi 95%  

10. PjwZ gvm ch©šÍ  †gqv` DËxb© ‡Ljvcx UvKvi cwigvb 894920/-  

11. PjwZ gvm ch©šÍ  wKw¯Í ‡Ljvcx UvKvi cwigvb 1০90040/-  

12. 2020-21 A_© eQ‡ii   cÖwkÿY  (†Rvi`vi Kib)  00 Rb  

13. 2020-21 A_© eQ‡ii  cÖwkÿY  (ivR¯^)  ৩৭৫ Rb  

14. µgcywÄZ cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q ( †Rvi`vi1972+ivRস্ব  6347^) 8669 Rb  

15. PjwZ A_© eQ‡i AvZ¥Kgx© ৬৩ Rb  

16. µgcywÄZ AvZ¥Kgx© Kiv n‡q‡Q 3৬২৪ Rb  

17. FYx msL¨v   ivR¯^= 1৮৩৬ Rb  

 ‡Rvi`vi Kib cÖK‡í= 08 Rb  

cwievi= 190 Rb  

                 এ োড়া োর সবভাতির কাজ স্বাভাসবক িসেতে েলতে।  

 



=০৪= 

 

 

০৪।  

মেয়ারম্যাি, জালালপুর ইউসিয়ি পসরষে বতলি মর্, কািাইসেয়া স্লুইজ মিতটর বাঁি মভতঙ র্াওয়ার কারতি এলাকায় মলািা পাসি ঢুতক ফিতলর েসে হতয়তে। 

বাঁি আপােে: মেরােে করা হতয়তে। উক্ত সবষতয় েতয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহতণর জন্য সেসি িভাতক অনুতরাি কতরি। ইসজসপসপ কে যসূসের েসেক দ্বারা বাঁি 

মেরােে করা মর্তে পাতর েতে য সেসি পরােশ য মেি। এ সবষতয় িভায় সবস্তাসরে আতলােিা হয়। কািাইসেয়া স্লুইজ মিট িংলগ্ন বাঁি মেরােতের জন্য ইসেেতধ্য 

পাসি উন্নয়ি মবাতি যর িাতে মর্ািাতর্াি করা হতয়তে । এ োড়া িাোসজকভাতব বাঁি িংস্কাতরর সবষতয় উর্ধ্যেি কর্তযপতের দৃসষ্ট আকষ যণ করা হতয়তে েতে য 

উপতজলা সিব যাহী অসফিার িভাতক অবসহে কতরি।   

 

 

 

০5। সবসবি : 

 

(ক) সবষয় : োলা উপতজলা পসরষতের জীপিাসড়র মিসণ্টং এবং মপসণ্টং ও এসি মেরােে 

আতলােিা ও সিদ্ধান্ত : জিাব এইে এে শােীে, িাসড়োলক, উপতজলা পসরষে, োলা, িােেীরা কর্তযক োলা উপতজলা পসরষতের জীপিাসড়র 

মিসণ্টং এবং মপসণ্টং ও এসি মেরােে করার জন্য আতবেি োসখল কতরতেি। আতবেিটি িভায় আতলােিা করা হয় এবং িরকাসর িীসেোলা 

অনুর্ায়ী উপতজলা রাজস্ব েহসবল হতে িাসড়টির মিসণ্টং এবং মপসণ্টং ও এসি মেরােে করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীে হয়।  

বাস্তবায়ি : মেয়ারম্যাি, উপতজলা পসরষে,োলা, িােেীরা 

 
 

(খ) উপতজলা হাট-বাজাতরর ইজারা অে য সবভাজি 

 

উপতজলা সিব যাহী অসফিার, োলা, িােেীরা িভায় জািাি মর্, বাংলা ১৪২৮ িাতল উপতজলায় ৪৪ টি হাট-বাজাতরর েতধ্য ২৬টি হাট-বাজার 

ইজারা েোি করা িম্ভব হতয়তে। মোট োপ্ত ইজারামূে=52,08,582/-টাকা । উক্ত টাকা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী তবভাজন 

করা হতয়তে। র্া পতরতিষ্ট-  “ক”-তি দেখাতনা হতয়তে। উতল্লখ্য, অবসশষ্ট হাট-বাজারগুসল োয় অবলুপ্ত । ২/১টি মকাতিােতে েতল। সকন্তু কতরািার 

কারতণ েলসেবেতর ইজারা েোি করা িম্ভব হয়সি।  

 

 

০৬। িভায় উপতজলা সিব যাহী অসফিার বতলি মর্, জন্ম সিবন্ধতির মেতত্র মিবা েেোশীতের হয়রাসি মরাতিা উতযাক্তাতের আরও র্ত্নবাি হতে 

হতব। সফ-র োসলকা েকাশ্য স্থাতি টাসঙতয় রাখার জন্য ইউসিয়ি পসরষে মেয়ারম্যািতের অনুতরাি করা হয়। সেসি িভাতক অবসহে কতরি মর্, 

কতরািাভাইরাতির কারতণ েসেগ্রস্থতের োতে ত্রাণ সবেরণ করা হতব। এ লতে ট্যাি অসফিার ও ইউ সপ িসেবিিতক র্োর্েভাতব কাজ করার 

পরােশ য েোি কতরি। েকৃে েসেগ্রস্থ ব্যসক্ত র্াতে িহায়ো পাি, মিটি সিসিে করার জন্য সেসি িকতলর িহতর্াসিো কােিা কতরি। 

উপতজলা মেয়ারম্যাি েতহােতয়র িাসড় এবং উপতজলা সিব যাহী অসফিাতরর িাসড় মেরােতের েতয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতব। সেসি আতরা 

বতলি মর্, ভাচুযয়াল িভায় অতিক কে যকেযা োঁতের আইসিতে িাে ও পেবী ব্যবহার িা করার কারতণ সেসিে করা কঠিি। মি কারতণ আিােী 

জুে িভাতে েতেেক কে যকেযাতক োঁতের আইসিতে িাে পেবী ব্যবহাতরর পরােশ য েোি করা হয়। সেসি োলা উপতজলার উন্নয়তির সেসি 

িকতলর িহতর্াসিো কােিা কতরি।  

এ োড়া ক্ষুদ্র নৃ-মিাষ্ঠীর িেস্যতের ঘর, সশোবৃসি, িাইতকল ও সশো উপকরণ েোতির জন্য েন্ত্রণালয় কর্তযক িঠিে কসেটি ও মি আতলাতক 

৩টি উপ-কসেটি িঠি করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-মিাষ্ঠীর িেস্যতের বিবাতির জন্য ৫টি ঘর, োতের মেতলতেতয়তের মলখাপড়ার সুসবিার জন্য ১০ খািা 

বাইিাইতকল, ১ লে টাকার সশো উপকরণ এবং ১ লে টাকা সশোবৃসি েোতির জন্য বরাদ্দ পাওয়া মিতে। সবসি মোোতবক মিগুসল সবেরণ 

করা হতব। টিআর কাসবখার কাজ র্োর্েভাতব পসরেশ যিপূব যক সবল েোি করা হতচ্ছ েতে য িভাতক অবসহে কতরি।  

 

 

 

 

০৭। জিাব ‡Nvl mbr Kzgvi, †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` ও mfvcwZ, উপতজলা োসিক িভা Zvi mgvcbx e³‡e¨ e‡jb, কালভাতট যর  

কাজ/ মঘতরর সরং বাঁি/ মেতির কাজ/ হািপাোতলর িােতির মেতির কাজ/ বােরুে সিে যাতির স্থাি সিব যােি/ িোজতিবার টাকা িিতে সবেরণ/ 

ফুলবাসড়য়া স্কুতলর ভবি সিে যাি/ অসফি পুিব যািি/ এলসজইসি-র কাজ দ্রুে িম্পন্ন করা হতব। িভায় উপতজলা োসণিম্পে কে যকেযা ও উপতজলা 

সশো কে যকেযার িভায় উপসস্থে িা োকার সবষয়টি অেেন্ত দ্যোঃখজিক।   



=০৫= 

 

 

পসরষে ভবি সিলাতের কাজটি দ্রে করার জন্য এবং এখাতি োকা িরকাসর অসফিিমূহ স্থািান্ততরর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতব। িীসেোলা 

অনুিরণপূব যক িাসড় মেরােতের সবষয়টি সিসিে করা হতব। েলোি মকাসভি-১৯ এর কারতণ িরকার মেসরে ত্রাণ িহায়ো েোতির জন্য 

িঠিকভাতব োসলকা তেরীর জন্য সেসি িংসিষ্টতের অনুতরাি কতরি। একই পসরবার মর্ি মকািভাতবই একাসিক সুসবিার আওোয় িা আতি 

মি সবষয়টি সিসিে করার জন্য সেসি িংসিষ্টতের পরােশ য েোি কতরি। ইউসিয়ি পসরষে মেয়ারম্যািিণতক এ সবষতয় িেকয দৃসষ্ট রাখার জন্য 

অনুতরাি কতরি। সেসি আরও বতলি, উপতজলা পসরষতের অন্তভু যক্ত িকল সবভাতির উন্নয়ি কাজ িম্পতকয িভাপসেতক অবসহে রাখতে হতব। 

এ োড়া উপতজলা পসরষতের অন্যান্য সবভাতির কার্ যক্রে স্বাভাসবকভাতব েলতে েতে য মজতি সেসি িতন্তাষ েকাশ কতরি। পসরতশতষ িকলতক 

িেয়েে িভায় আিার জন্য সেসি অনুতরাি কতরি।  

 

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

     উপতজলা পসরষে োসিক িভা 

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

2| এি. 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  
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         োলা, িােেীরা 

 


