
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

মা, বা রবান পাবত  জলা 
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ারক ন র- ০৫.৪২.০৩৯১.০০১.12.০39.20.255     তািরখ:       

 

িবষয়:  মা উপেজলা খা ব ব কিম  গঠন।  
‘ 

: খা বা ব কম িচ নীিতমালা-2017 
 

উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত পি  অ েলর দির  জনসাধারণেক ে  খা  সহায়তা দান ও ি  
িনি ত করার উে ে  খা বা ব কম িচ নীিতমালা-২০১৭ এর আেলােক মা উপেজলায় ‘‘উপেজলা খা বা ব কিম ’’ িন েপ 
গঠন করা হেলা: 

িমক নাম ও পদবী উপেজলা খা বা ব কিম েত পদবী 
1 জনাব বীর বাহা র উৈশিসং এমিপ,  

মাননীয় ম ী, পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় 
ধান উপেদ া 

2 জনাব উ ািচং মামা, চয়ার ান, 
উপেজলা পিরষদ , মা, বা রবান পাবত  জলা 

উপেদ া 

3 জনাব মা: শাম ল আলম, 
উপেজলা িনবাহী অিফসার, মা, বা রবান পাবত  জলা 

সভাপিত 

4 জনাব থাংখাম িলয়ান বম, ভাইস চয়ার ান,  
উপেজলা পিরষদ, মা, বা রবান পাবত  জলা 

সদ  

5 জনাব াউ মামা, মিহলা ভাইস চয়ার ান 
উপেজলা পিরষদ, মা, বা রবান পাবত  জলা 

সদ  

6 উপেজলা িষ কমকতা, মা, বা রবান পাবত  জলা  সদ  
7 উপেজলা সমাজেসবা কমকতা, মা, বা রবান পাবত  জলা সদ  
8 উপেজলা পিরসং ান কমকতা, মা, বা রবান  পাবত  জলা সদ  
9 উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মা, বা রবান  পাবত  জলা সদ  
10 উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা, মা, বা রবান  পাবত  জলা সদ  
11 জনাব শ ািচং মামা, সভাপিত, স াব, মা, বা রবান  পাবত  

জলা (সভাপিত ক ক মেনানীত) 
সদ  

12 উপেজলা খা  িনয় ক, মা, বা রবান পাবত  জলা সদ -সিচব 
 

কাযপিরিধ: 
1) দািরে র েকাপ, ঃ তা িবেবচনায় ইউিনয়নিভি ক উপকারেভাগীেদর সং া িবভাজন; 
2) ইউিনয়ন কিম  ক ক ণীত তািলকা যাচাই-বাছাই; 
3) খা বা ব কােড েয়াজেন সংেশাধন বা বািতলকরণ; 
4) িডলার বাছাই, িনেয়াগ এবং িডলারিশপ বািতল অ েমাদন; 
5) সা ািহক িব েয়র িদন/বার িনধারণ; 
6) েয়াজেন িবতরণ কে র অব ান নিনধারণ; 
7) িত াি েক অিবি ত চাল িন ি ; 
8) খা শ  িবতরণ কায ম পিরবী ণ।      16/4/2020 

( মা: শাম ল আলম) 
পিরিচিত ন র- 16809 

উপেজলা িনবাহী অিফসার ও 
সভাপিত 

উপেজলা খা বা ব কিম  
মা, বা রবান পাবত  জলা 

ফান-0361-91015 
ই মইল- unoruma@mopa.gov.bd 

 
 

 

       3 বশাখ 1427 
16 এি ল 2020 

 
 
..........................................................  
সদ -সিচব/সদ , উপেজলা খা বা ব কিম  
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 



 
ারক ন র- ০৫.৪২.০৩৯১.০০১.12.০39.20.255     তািরখ:       

 
সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
 

1) জনাব বীর বাহা র উৈশিসং এমিপ, মাননীয় ম ী, পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় ও ধান উপেদ া, উপেজলা 
খা বা ব কিম , মা, বা রবান পাবত  জলা 

2) জলা শাসক, বা রবান পাবত  জলা 
3) জান কমা ার, মা জান, মা, বা রবান পাবত  জলা 
4) জনাব উ ািচং মামা, চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, মা ও উপেদ া, উপেজলা খা বা ব কিম , মা, বা রবান পাবত  

জলা 
5) জলা খা  িনয় ক, বা রবান পাবত  জলা 
6) অিফসার ইনচাজ, মা থানা, মা, বা রবান পাবত  জলা 
7) চয়ার ান (সকল), ................................. ইউিনয়ন পিরষদ, মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
 
 

                   16/04/2020 
( মা: শাম ল আলম) 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
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