
 

তালা উপজেলা পরিষজেি জুন / ২০২১ মাজেি মারেক েভাি কার্ যারিিিণী 
 

 

 
 

mfvcwZ      : †Nvl mbৎ Kzgvi 

  ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 

  Zvjv, mvZÿxiv  

mfvi ZvwiL : ৩০/০6/202১ 

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 :  
 

(খ) উপজেলা যুি উন্নয়ন রিভাগ:   

উপজেলা যুি উন্নয়ন কম যকতযা েভায় জািাি চর্, নেনি চখশরা ইউনিয়তির ট্যাি অনিসার নহতসতব োনয়ত্ব পালি করতেি। এলাকা নভনজট করতেি। 

চোকাি-পাট, হাট-বাজাতর স্বাস্থ্য নবনি চমতি েলার জন্য পরামশ য প্রোি কতরতেি। োর অনিতসর মাধ্যতম ইতোমতধ্য ১৬টি ব্যাতের 400 জতির প্রনশক্ষণ 

চশষ হতয়তে। োর িতল ৩৭৫ জতির প্রনশনক্ষে যুব নহতসতব িতে চোলা সম্ভব হতয়তে। ৩৬২৪ জতির অনুকূতল ৪১,৩৯,০০০/- টাকা ঋণ প্রোি করা 

হতয়তে। এ োো একিজতর োর োপ্তনরক কাতজর পনরসংখ্যাি তুতল িতরি, র্া নিম্নরুপ :  

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 োো োর নবভাতির কাজ স্বাভানবক িনেতে েলতে।  



=০২= 

 

 (ি) Dc‡Rjv gwnjv welqK `ßi: 

 

আজলাচনা : Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v e‡jb যর্, ৫০ েজনি তারলকাকৃত মাতৃত্বভাতা রিতিজণি কাে লকডাউন পরিরিরতি 

কািজণ িন্ধ িজয়জে। কজিানা পরিরিরতি কািজণ যমৌটুরে ভিজন যেইরনিং এি কার্ যক্রম িন্ধ িজয়জে। রভ রে রড যেইরনিং এি িিাদ্দ জুন পর্ যন্ত 

রেল। যেইরনিং এি ১১ ব্যাচ এি ভাতা রিগুণ কিা হজয়জে। রতন মাজে ৬০০০ টাকাি িজল পাজি ১২,০০০ টাকা পাজি। এোড়াও অন্যান্য 

েকল কাে সুন্দিভাজি ও েমজয়ি মজেই েম্পন্ন হজয়জে িজল েভাজক অিরহত কজিন। কজিানা পরিরিি কািজণ যর্ কােগুজলা যেজম 

আজে যেগুজলা পরিরিরত রিজিচনায় র্ত দ্রুত েম্ভি েম্পন্ন কিা হজি মজম য েভাজক োনাজনা হয়।  

 

 

(ঘ) উপজেলা পরিিাি পরিকল্পনা রিভাগ: 

আজলাচনা:  উপজেলা পরিিাি পরিকল্পনা কম যকতযা েকলজক ধন্যিাে োরনজয় োনান যর্, চসবা প্রোতি যেষ্ঠ কমী রনি যাচজন  ৯ কযাটাগরিি মজে যেলা 

পর্ যাজয় তাি েপ্তি যেষ্ঠ হজয়জে এিিং রিভাগীয় পর্ যাজয় ২ কযাটাগরিজত যেষ্ঠ হজয়জে।  এ সািতের জন্য নেনি উপজেলা রনি যাহী কম যকতযা এিিং উপজেলা 

যচয়ািম্যানচক িন্যবাে জািাি। এ োো োর েপ্ততরর অন্যান্য কাজ সুষু্ঠভাতব েলতে।  

 

(ঙ) Dc‡Rjv মৎে wefvM:  

আজলাচনা : উপজেলা নসনিয়র মৎস্য কম যকতযা িজলন যর্,  সরকানর িাস্তাি পাজে যঘি করার কারতণ সরকানর িাস্তা ক্ষরতগ্রি হজে। 

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

কজিজে, তাজেি রিরুজে  নবনি চমাোতবক ব্যবস্থ্া গ্রহতণর েন্য নেনি উপতজলা নিব যাহী অনিসারতক অনুজিাধ কজিন।  

এ োড়া োতীয় মৎস্য েপ্তাহ আগামী ১২-১৮ জুলাই পারলত হিাি কো িজয়জে। রকন্তু লকডাউন পরিরিজত পারলত হজি রকনা যেই আেঙ্কা 

ব্যক্ত কজি রতরন যকন্দ্র যেজক যেরিত কম যসূচী েভায় পাঠ কজি শুনান।  

 

 

০৩।  (ক) যচয়ািম্যান, োলালপুি, ইউরনয়ন পরিষে িজলন যর্, কতরািাকালীণ মৎস্য নবভাি কর্তযক একটা োনলকা করা হতয়তে। চস োনলকা অনুর্ায়ী  

অতিতক টাকা পাতচ্ছি, র্াতের চঘর চিই। নেনি োনলকাটি র্াোই বাোই কতর প্রকৃে ক্ষনেগ্রস্তরা র্াতে প্রতণােিা পায় োর জন্য সভাতক অনুতরাি কতরি।  

 

০৪। েহকািী করমেনাি ( ভূরম) : পাটজকলঘাটা হাইস্কুল যিাজডি ভাঙা কালভাট য যমিামজতি ব্যাপাজি েনগণ তাি রনকট িাি িাি আজিেন কিজে। 

রিষয়টি রতরন েভায় েকজলি অিগরতি েন্য উপিাপন কজিন এিিং তা যমিামজতি েজয়ােনীয় ব্যিিা গ্রহজণি েন্য েভাি দৃরি আকষ যণ কজিন। 

০৫। রিরিধ :  

 

(ক)  নবষয় : োলা উপতজলা পনরষতের জীপিানের চেনটং এবং চপনটং ও এনস চমরামে সংক্রান্ত প্রকল্প কনমটি িঠি 

 

আতলােিা : উপতজলা চেয়ারম্যাি, োলা, সােক্ষীরা সভায় বতলি, োলা উপতজলা পনরষতের জীপিানের চেনটং এবং চপনটং এর কাজ 

করতে ২৬,০০০/- টাকা এবং এনস চমরামে করার জন্য ৬২,৬০০/- টাকা প্রতয়াজি হতব। উনিনখে কাজগুনল করার লতক্ষয একটি প্রকল্প 

কনমটি িঠি করা েরকার। আতলােিাতন্ত নিম্ননলনখেভাতব একটি প্রকল্প কনমটি িঠি করা হল: 

 

(১) উপতজলা মনহলা ভাইস চেয়ারম্যাি, োলা  আহবায়ক 

(২) উপতজলা প্রতকৌশলী, োলা    সেস্য 

(৩) উপতজলা প্রকল্প বাস্তবায়ি কম যকেযা, োলা  সেস্য 

(৪) জিাব নবজি বাবু, উপসহকারী প্রতকৌশলী, এলনজইনে সেস্য 

বাস্তবায়ি : প্রকল্প কনমটিতক দ্রুে প্রকতল্পর কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুতরাি করা হয়। 

 

 



=03= 

 

০৬। েভায় উপজেলা রনি যাহী অরিোি োর বক্ততব্য বতলি চর্, এ উপতজলার সকল সমস্যা নেনি সাতধ্যর মতধ্য েমাধান কিজিন।  এোড়া 

নেনি সভায় স্বচ্ছো নিনিেকতল্প জন্ম নিবন্ধি সংক্রান্ত প্রনেটি কাতজর নি-র োনলকা প্রকাশ্য স্থ্াতি টানিতয় রাখার জন্য উতযাক্তাতেরতক 

অনুতরাি কতরি। নেনি সভাতক অবনহে কতরি চর্, কতরািাভাইরাতসর কারতণ জিসািারতণর মাতে ত্রাণ নবেরণ েলতে। ট্যাি অনিসার 

এবং ইউ নপ সনেবিি র্থার্থভাতব েোরনক করতেি। প্রকৃে ক্ষনেগ্রস্থ্ ব্যনক্ত র্াতে সহায়ো পাি, চসটি নিনিে করার জন্য নেনি সকতলর 

সহতর্ানিো কামিা কতরি। পুরােি উপতজলা পনরষে ভবি চভতে  নূেি ভবি নিম যাতণর লতক্ষ অনেতরই অনিস পুিব যাসতির ব্যবস্থ্া গ্রহণ 

করতে হতব। উপতজলা চেয়ারম্যাি মতহােতয়র িানে এবং উপতজলা নিব যাহী অনিসাতরর িানে চমরামে করা খুবই জরুরী। নেনি আতরা 

বতলি চর্, ভার্চযয়াল সভায় অতিক কম যকেযাতক োঁতের আইনেতে িাম পেবী ব্যবহার িা করার কারতণ নেনিে করা কঠিি। চস কারতণ 

আিামী জুম সভাতে প্রতেযক কম যকেযাতক োঁতের আইনেতে িাম পেবী ব্যবহাতরর পরামশ য প্রোি করা হয়। োলা উপতজলার উন্নয়ি 

ত্বরানিে করতে নেনি সকতলর সহতর্ানিো কামিা কতরি। এ োো ক্ষুদ্র নৃ-োনত্বক চিাষ্ঠীর ব্যনক্ততের ঘর, নশক্ষাবৃনি, সাইতকল ও নশক্ষা 

উপকরণ প্রোতির জন্য মন্ত্রণালয় কর্তযক িঠিে কনমটি ও চস আতলাতক ৩টি উপ-কনমটি িঠি করা হয়। নৃ-চিাষ্ঠীর বসবাতসর জন্য ৫টি 

ঘর, োতের চেতলতমতয়তের চলখাপোর সুনবিার জন্য ১০ খািা বাইসাইতকল, ১ লক্ষ টাকার নশক্ষা উপকরণ এবং ১ লক্ষ টাকা নশক্ষাবৃনি 

সকল নিয়ম কানুি অনুসরণ কতর ইতোমতধ্য নবেরণ করা হতয়তে।  উপতজলা প্রকল্প বাস্তবায়ি কম যকেযাতক োর েতপ্তরর প্রনেটি প্রকল্প 

সতরজনমি পনরেশ যি করে: নবল প্রোতির জন্য অনুতরাি করা হয়।   

 

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

েময় মত এিিং েকলজক েরত রমটিিং এ উপরিত োকাি েন্য েজয়ােনীয় ব্যিিা যনয়াি েন্য গুরুত্বাজিাপ কজিন।  

রতরন আিও িজলন, উপজেলা পরিষজেি অন্তর্ভ যক্ত েকল রিভাজগি উন্নয়ন কাে েম্পজকয েভাপরতজক অিরহত কিজত হজি। এ োড়া 

উপজেলা পরিষজেি অন্যান্য রিভাজগি কার্ যক্রম র্থার্থভাজি চলজে মজম য োনা যগল। পরিজেজষ রতরন েকলজক সভায় অংশগ্রহতণর জন্য 

কৃেজ্ঞা 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 

 

¯§viK bম্বি :05.44.8790.000.006.001.২০২১-                                                         ZvwiL : ৩০.০৬.20২১  
 
 

 

 

 

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 


