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আগষ্ট,২০২২ ধরিঃ মাবে অনুধিত পানছধি উপবেলা পধিষবেি মাধেক েভাি কার্ যধেেিণী 

 

েভাপধত   : েনাে চন্দ্র দেে চাকমা, প্যাবনল দচয়ািম্যান-১, উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

েভাি স্থান  : উপবেলা পধিষে ধমলনায়তন, পানছধি, খাগিাছধি  

েভাি তাধিখ ও েময় :  ১১ আগষ্ট, ২০২২ধর: ; েময় : দেলা  ১১.১৫ ঘটিকা। 

উপধস্থত েেস্যবেি নাম : পধিধশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

ধেবেচয মাে   :  জুলাই, ২০২২ধর:।  

 

েভাপধত শুরুবত উপধস্থত েকলবক শুবভচ্ছা ও স্বাগত োনান। অত:পি ধতধন েভা পধিচালনাি েন্য উপবেলা ধনে যাহী অধিোি, পানছধি 

দক অনুবিাি কবিন। শুরুবত গত মাবে অনুধিত েভাি কার্ যধেেিণী েভায় পাঠ কবি শুনাবনা হয়। অত:পি কার্ যধেেিণীবত দকান েংবশািনী ও 

েংবর্ােনী না থাকায় তা েে যেম্মধত্রমবম ৃঢ়ীীকিণ কিা হয়।  অত:পি ধনম্মেধণ যত আবলাচনা ও ধে্া্তসেূহহ ৃহহীত হয়: 

্রমিঃনং আবলাচয ধেষয়  ধে্া্তস োস্তোয়নকািী 

১ গত েভাি কার্ যধেেিণী  গত েভাি কার্ যধেেিণী অনুবমাধেত।  েংধিষ্ট ধেভাগীয় প্রিান 

ও কধমটি।  

২ মৎস্য ও প্রাধণ েম্পে ধেষয়ক কধমটি হবত ২টি প্রকল্প 

োস্তোয়বনি েন্য সুপাধিশ পাওয়া র্ায়।  

(ক) কাপ য োতীয় মাবছি ধমশ্র চাষ ব্যেস্থাপনা ধেষয়ক 

প্রধশক্ষণ;  

(খ) গোধে ও হাঁে-মুিগী খামািী প্রধশক্ষণ প্রকল্প;  

উপবেলা োধষ যক উন্নয়ন কম যসূধচ/উপবেলা 

পধিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউধেধিধপ) এি 

প্রবয়ােনীয় েিাদ্দ প্রাধি/আবলাচনা/পর্ যাবলাচনা 

োবপবক্ষ পাববযেধণ যত প্রকল্পগুবলা োস্তোয়বনি েন্য 

ধে্া্তস ৃহহীত হয়।  

েংধিষ্ট কধমটিি 

েভাপধত ও েেস্য 

েধচেগণ।  

৩ স্বাস্থয ধেভাগ : উপবেলা স্বাস্থয ও প: প: কম যকতযা োনান দর্, 

েধহ: ধেভাবগ উপধস্থধত দিাগীি েংখ্যা ৩২৫৮ েন, েরুিী 

ধেভাবগ ধচধকৎো প্রাি দিাগীি েংখ্যা ১৭৬ েন, অ্তস:ধেভাবগ 

ভধতয দিাগীি েংখ্যা ২৭৮ েন। হােপাতাবল প্রসূধত দিধলভািী 

দিাগীি েংখ্যা ২১ েন, মাঠ/ধেএেধেএ/ধেধেবত-১৬০ েন। 

দমাট এএনধে-১ম ১০৯ েন, ৪থ য-৫১ েন এেং ধপএনধে ২৪৭ 

েন। ম্যাবলধিয়া দিাগীি েংখ্যা- ৪ েন টিধে দিাগীি েংখ্যা= 

১০ েন। অত্র উপবেলায় দকাধভি-১৯ ধনেধিত েংখ্যা ৪১৪০৪ 

েন, ১ম দিাে প্রোন ৪১০৮৯ েন, ধিতীয় দিাে ৪০৭০৫ েন, 

৩য় দিাি-১৫০৪১ েন, প্রোন কিা হয়ধন ৩১৫ েন ২৩০ েন 

কবিানী দিাগী পবেটিভ পাওয়া দগবছ এেং ২৩০ েনই সুস্থ 

মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

ধতধন আবিা োনান দর্, কধমউধনটি ধিধনকেূহবহ ধনয়ধমত 

দেো দোিোিকিবণি লবক্ষয ১৩-১৭ েেস্য ধেধশষ্ট কধমউধনটি 

গ্রুপ এেং ১৫-১৭ েেস্য ধেধশষ্ট কধমউধনটি োবপ যাট গ্রুপ িবয়বছ 

মবম য োনান।   

(ক) গভযকালীন দেো গ্রহবণি েময় েন্মধনেিবনি 

েন্য উিু্ কিবত হবে;  

(খ) গভ যকালীন েমবয় ধনয়ধমত এএনধে, ধপএনধে 

দেো গ্রহবণি েন্য উিু্ কিবত হবে;  

(গ) ধেধি অনুর্ায়ী নেোতক ধশশুবক ৪৫ ধেবনি 

মবে েন্ম ধনেিন েম্পােবনি েন্য েংধিষ্ট 

দচয়ািম্যানবেি দক এলাকায় েহুল প্রচাবিি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

(ঘ) ম্যাবলধিয়া ও টিধে দিাগ ধেস্তািবিািকবল্প 

প্রবয়ােনীয় পেবক্ষপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।    

স্বাস্থয ও প: প: 

কম যকতযা ও 

ইউ.ধপ. দচয়ািম্যান 

(েকল) পানছধি। 

 

৪ পধিোি পধিকল্পনা ধেভাগ: উপবেলা পধিোি পধিকল্পনা 

কম যকতযা োনান দর্, েে যবমাট েক্ষম েম্পধতি েংখ্যা ১২০৮৭ 

েন, খাোি েধি গ্রহণকািী (নতুন) ৭০ েন, কন্ডম 

ব্যেহািকািী (নতুন) ১৩ েন, দমাট ইনবেকশন গ্রহণকািী 

(নতুন) ০৮ েন, আইইউধি গ্রহণকািী (নতুন) ০৪ েন, 

ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণকািী (নতুন) ৩৭ েন, স্থায়ী প্ধত- পুরুষ 

েিযাকিণ ০০ েন, মধহলা েিযাকিণ ০০ েন, গভ যখালাে ০০ 

েন, োিািণ দিাগী দেো ৯৪৩ েন, চলধত মাবে নে েম্পধতি 

েংখ্যা (নেধেোধহতা) ১১ েন, েে যবমাট পধিোি পধিকল্পনা 

গ্রহণকািী (নতুন+পুিাতন) ৯৩৪৭ েন, েে যবমাট গ্রহণকািীি 

হাি ৭৭.৪০%, উপবেলাি দমাট েনেংখ্যা ৬৫২৮৫ েন, 

চলধত মাবে উঠান বেঠক ১৩টি, উপবেলাি েনেংখ্যাি বৃধ্ি 

হাি ০.১৫% মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।   

(ক) োল্যধেোহ ও ধকবশািীি মাতৃবেি ধেষবয়  

প্রবয়ােনীয় পেবক্ষপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

(খ) প্রেননতবেি েং্রমমন ও দর্ৌনোধহত দিাগ 

ধেষবয় প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

 

(গ) েয়:েধিকালীন পধিেতযবনি ধেষবয় 

কাউবেধলংবয়ি মােবম ব্যাপক প্রচািণাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।   

 

 

উপবেলা পধিোি 

পধিকল্পনা কম যকতযা 

পানছধি। 
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৫ কৃধষ ধেভাগ : তাঁি ধেভাবগি কার্ যপত্র োধখল না কিায় এ 

ধেভাগ েম্পযবক েভাি কার্ যধেেিণীবত অ্তসযভূক্ত কিা দগল না।   

আগামী েভায় আেধিকভাবে কার্ যপত্র োধখল কিাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা কৃধষ 

কম যকতযা, পানছধি। 

৬ মৎস্য ধেভাগ : উপবেলা মৎস্য কম যকতযা োনান দর্, চলধত 

মাবে ০৫ েন মাছ চাষীবক অধিবে পিামশ য প্রোন এেং ৬টি 

প্রধশক্ষণপ্রাি চাষীি খামাি পধিে যশন কিা হবয়বছ। মৎস্য 

দেক্টবি ক্ষুদ্র ঋণ তহধেল কার্ য্রমবম আওতায় েে যবমাট ৮.২৩৫ 

লক্ষ টাকা ঋণ ধেতিণ কিা হয়। অনাোয়ী ঋবণি পধিমাণ 

৩.৬৫৯২০ লক্ষ টাকা। আোয় হাি ৫৬%। ধতধন আবিা 

োনান দর্, প্রধত েছবিি ন্যায় আগামী ২৩ জুলাই হবত ২৯ 

জুলাই,২০২২ধর: তাধিখ পর্ য্তস ০৭ (োত) ধেন ব্যাপী ধেধভন্ন 

কম যসূধচি মােবম “োতীয় মৎস্য েিাহ-২০২২”ধর: 

েিলভাবে উের্াধপত হবয়বছ। পাে যতয চট্টগ্রাম অঞ্চবল মৎস্য 

েম্পে উন্নয়ন প্রকবল্পি আওতায় (২০২১-২০২২) ২টি ধ্রমক 

োঁবিি কাে দচঙ্গী ও লধতোন ইউধনয়বন চলমান িবয়বছ। 

কাবেি অগ্রগধত ৫০%। 

(ক) মৎস্য দেক্টবি ক্ষুদ্র ঋণ তহধেল কার্ য্রমবমি 

আওতায় অনাোয়ী ঋণ আোবয়ি ধেষবয় প্রবয়ােনীয় 

পেবক্ষপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) োতীয় মৎস্য েিাহ-২০২২ধর: সুিু, সুন্দি ও 

সুশৃঙ্খলভাবে েম্পােবনি েন্য মৎস্য কম যকতযাবক 

িন্যোে োনাবনা হয়।   

 

(গ) ২০২১-২০২২ধর: অথ যেছবিি ২টি ধ্রমক োঁি 

ধনম যান কাে র্থােমবয় েম্পােবনি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

 

 

উপবেলা মৎস্য 

কম যকতযা, পানছধি 

৭ প্রাধণ েম্পে ধেভাগ :  উপবেলা প্রাধণ েম্পে কম যকতযা েভায় 

উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পযবক োনা দগল না।     

আগামী েভায় আেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ উপধস্থত 

থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা প্রাধণ েম্পে 

কম যকতযা, পানছধি।  

৮ স্থানীয় েিকাি প্রবকৌশল ধেভাগ :  উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধি)’ি প্রধতধনধি োনান দর্, ২০২২-২০২৩ অথ যেছবি 

অত্র উপবেলািীন ০৫ (পাঁচ)টি ইউধনয়ন/গ্রামীণ েিবক নতুন 

িাস্তা আইধিভূক্ত কিবণি লবক্ষয এলধেইধি’ি আওতায় 

েংধিষ্ট ইউ.ধপ. দচয়ািম্যানবেিবক িাস্তাি িিবমটেহ ০৫ 

আগষ্ট,২০২২ধর: তাধিখ েভা আহ্বান কিা হয় এেং অনুধিত 

েভায় েংধিষ্ট ইউ.ধপ. দচয়ািম্যানগণ নতুন িাস্তাি তাধলকা 

োধখল কবিন। োধখলকৃত গ্রামীণ েিবক নতুন িাস্তা 

আইধিভূক্ত কিবণি লবক্ষয েভায় অনুবমােবনি েন্য উপস্থাপন 

কবিন।     

ধেধি অনুর্ায়ী োধখলকৃত গ্রামীণ েিবক নতুন 

িাস্তােূহহ আইধিভূক্ত কিবণি লবক্ষয পিেতী ও 

প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধি), পানছধি।  

৯ দূবর্ যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ ধেভাগ : উপবেলা প্রকল্প োস্তোয়ন 

কম যকতযা েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পবকয োনা 

দগল না।     

আগামী েভায় আেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ উপধস্থত 

থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

প্রকল্প োস্তোয়ন 

কম যকতযা, পানছধি। 

১০ েনস্বাস্থয প্রবকৌশল ধেভাগ : েহকািী প্রবকৌশলী (েনস্বাস্থয) 

কম যকতযা েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পবকয োনা 

দগল না ।    

আগামী েভায় আেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ উপধস্থত 

থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

েহকািী প্রবকৌশলী 

(েনস্বাস্থয) পানছধি।  

১১ প্রাথধমক ধশক্ষা ধেভাগ : উপবেলা ধশক্ষা অধিোি েভায় 

উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পবকয োনা দগল না ।    

আগামী েভায় আেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ উপধস্থত 

থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা ধশক্ষা 

অধিোি, পানছধি। 

১২ মােধমক ধশক্ষা ধেভাগ : উপবেলা মােধমক ধশক্ষা কম যকতযাি 

প্রধতধনধি োনান দর্, পধিকধল্পতভাবে এমধপওভূধক্ত এেং 

সুষ্পষ্ট নীধতমালা প্রণয়বনি েন্য তথ্য েংগ্রবহি কাে চলমান। 

ধশক্ষা প্রধতিাবনি ছাত্র/ছাত্রীবেি মাবে দকাধভি-১৯ বুষ্টাি 

দিাে কার্ য্রমম চলমান। অন্যান্য োিধিক কার্ য্রমম স্বাভাধেক।   

ধেধি দমাতাবেক পধিকধল্পতভাবে এমধপওভূধক্ত এেং 

সুষ্পষ্ট নীধতমালা প্রণয়বনি েন্য তথ্য েংগ্রবহি কাে 

র্থােমবয় েম্পােবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

উপবেলা মােধমক 

ধশক্ষা কম যকতযা, 

পানছধি।  

১৩ েমােবেো ধেভাগ: উপবেলা েমােবেো কম যকতযাি প্রধতধনধি 

োনান দর্, ২০২১-২০২২ অথ যেছবি দেলা েমােকল্যাণ 

পধিষে হবত ১০৬ েন গিীে, দু:স্থ, অেহায়, প্রধতেিী ব্যধক্ত 

দক ৩,৫০০/- টাকা হাবি ৩,৬৭,৫০০/- (ধতন লক্ষ োতষধট্ট 

হাোি পাঁচশত) টাকা আধথ যক অনুোন এেং োংলাবেশ 

(ক) স্বাস্থয ধেধি দমবন োিধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ধেধি অনুর্ায়ী েকল ভাতাধেতিণ কার্ য্রমম 

েম্পােবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা েমােবেো 

কম যকতযা, পানছধি।  



অধিবেশন নং-৩৪তম 

 

 

োতীয় েমােকল্যাণ পধিষে হবত ১১ েনবক ৫০০০/- টাকা 

হাবি দমাট ৫৫,০০০/- (পঞ্চান্ন হাোি) টাকা ধেতিণ কিা হয়। 

অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

 

  

১৪ মধহলা ধেষয়ক ধেভাগ : উপবেলা মধহলা ধেষয়ক কম যকতযা 

োনান দর্, ২০২১-২০২২ ধভধেধি চব্রমি ১৩৬৩ েবনি 

জুন,২০২২ধর: মাবেি ধিও উবতালন ও ধেতিণ েম্পন্ন হবয়বছ। 

জুলাই,২০২২ধর: মাবেি ধিও এখবনা পর্ য্তস েিাদ্দ পাওয়া র্ায় 

ধন। ধভধেধি উপকািবভাগীবেি ২০০ টাকা হাবি েঞ্চয় 

োনুয়ািী, ২০২১ হবত আোয় কার্ য্রমম চলমান আবছ এেং 

আোয় কার্ য্রমম ১০০%। ধিও ধেতিণ দশবষ ধনি যাধিত 

তাধিবখি মবে তোিধক কম যকতযাি স্বাক্ষবি মাষ্টাি দিাল ও 

েঞ্চয় অত্র কার্ যালবয় দপ্রিণ কিাি েন্য দচয়ািম্যানবেিবক 

অনুবিাি কিা হয়। ২০২১-২০২২ অথ যেছবি েধিদ্র মা’ি েন্য 

মাতৃেকাল ভাতা উপকািবভাগীবেি স্ব-স্ব ধহোে নম্ববি ভাতা 

েমা হবচ্ছ। েংধিষ্ট উপকািবভাগীি ধহোে নম্বি র্াচাই-োছাই 

পূে যক ভাতা ধেতিণ আগষ্ট, ২০২২ হবত দেওয়া হবে এেং  

উক্ত কম যসূধচ মা ও ধশশু েহায়তা কম যসূধচ নাবম পধিচাধলত 

হবে। উপবেলা পর্ যাবয় মধহলাবেি েন্য আয়েি যক প্রধশক্ষণ 

(আইধেএ) প্রকবল্পি ১৬তম ও ১৭তম ব্যাবচি িযাশন ধিোইন 

ও দমামোধত দেবিি প্রধশক্ষণ জুলাই,২০২২ধর: হবত প্রধশক্ষণ 

শুরু হবে। ধকবশাি-ধকবশািী িাে স্থাপন প্রকবল্পি আওতায় 

অত্র উপবেলায় ৫টি িাবে কার্ য্রমম চলমান আবছ এেং পুধষ্ট 

নাস্তা ধেতিণ কিা হবচ্ছ এেং আবৃধত ধশক্ষবকি শূণ্য পে 

পূিবণি লবক্ষয কার্ য্রমম চলমান আবছ। প্রধত মাবে ইউধনয়ন 

পর্ যাবয় নািী ধশশু ধনর্ যাতন প্রধতবিাি, োল্য ধেোহ, দর্ৌতুক ও 

ইভটিধেং ধেষবয় উঠান বেঠক কিা হবচ্ছ। অন্যান্য ধেভাগীয় 

কার্ য্রমম স্বাভাধেক।    

(ক) ইউধনয়ন পর্ যাবয় নািী ধশশু ধনর্ যাতন প্রধতবিাি, 

োল্য ধেোহ, দর্ৌতুক ও ইভটিধেং প্রধতবিাবিি 

ধেষবয় ধনয়ধমত উঠান বেঠক বেঠক কার্ য্রমম 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

 

(খ) ধিও ধেতিণ দশবষ ধনি যাধিত তাধিবখি মবে 

মাষ্টাি দিাল ও েঞ্চয় েমা প্রোবনি েন্য েংধিষ্ট 

দচয়ািম্যানবেিবক অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) ধকবশাি-ধকবশািী িাে স্থাপন প্রকবল্পি আওতায় 

আবৃধত ধশক্ষবকি শূণ্য পে পূিবণি লবক্ষয 

প্রবয়ােনীয় কার্ য্রমম গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

 

 

 

 

 

উপবেলা মধহলা 

ধেষয়ক কম যকতযা ও 

ইউ.ধপ. দচয়ািম্যান 

(েকল) পানছধি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ পল্লী উন্নয়ন ধেভাগ : উপবেলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা োনান 

দর্, ্রমমপূধিত েধমধত গঠন ১৪১টি, ্রমমপূধিত েেস্য ভধতয 

১৫৫৪ েন, ্রমমপূধিত দশয়াি আোয় ৭.৫৬ (লক্ষ টাকায়) 

টাকা, ্রমমপূূ্ধিত েঞ্চয় আোয় ৬৭.১৮ (লক্ষ টাকায়), 

্রমমপূধিত ঋণ আোয় ১৬২৬.৮৮ (লক্ষ টাকায়), ্রমমপূধিত 

ঋণ ধেতিণ ১৭১০.২৮ (লক্ষ টাকায়) টাকা, ্রমমপূধিত অধিট 

৫৯টি, ্রমমপূধিত এধেএম ৫৯টি, ্রমমপূধিত ধনে যাচন ৫৯টি, 

্রমমপূধিত প্রধশক্ষণ ১১১০টি মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। 

(ক) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী োিধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ ও েঞ্চয় আোয় কার্ য্রমম 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।    

 

উপবেলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা, পানছধি।  

১৬ েমোয় ধেভাগ : উপবেলা েমোয় কম যকতযা ছুটিবত থাকায় 

তাঁি ধেভাগ েম্পযবক োনা দগল না।  

(ক) আগামী েভায় আেধিকভাবে কার্ যপত্র েহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা েমোয় 

কম যকতযা, পানছধি।  

১৭ যুে উন্নয়ন অধিেিি : যুে উন্নয়ন কম যকতযা োনান দর্, চলমান 

মাবে ্রমমপূধিত ঋণ ধেতিণ ২,৮৩,৮৪,০০০/- টাকা, চলমান 

মাবে ঋণ আোয়বর্াগ্য ১,৮৬,৪০০/- টাকা,  চলমান মাবে ঋণ 

আোয়কৃত ১,৬৬,৪০০/- টাকা চলমান মাবে আোয় হাি 

৮৯%। চলমান মাবে ্রমমপূধিত  ঋণ আোয়বর্াগ্য 

২,৬১,৫২,৮৫০/- টাকা, চলমান মাবে ্রমমপূধিত ঋণ 

আোয়বর্াগ্য ২,৪১,৯৭,২৬৬/- টাকা, আোয় হাি ৯২%। 

চলমান মাবে ঋণ ধেতিণ- নাই। োিধিক অন্যান্য কােকম য 

স্বাভাধেক।  

(ক) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ আোয়, েঞ্চয় আোয় 

কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

 

(খ) োিধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা যুে উন্নয়ন 

কম যকতযা, পানছধি।  



অধিবেশন নং-৩৪তম 

 

 

১৮ খাদ্য অধিেিি: উপবেলা খাদ্য ধনয়েক োনান দর্, অত্র 

উপবেলায় ২০২১-২০২২ অথ যেছবি অভয্তসিীণ দোবিা িান 

েংগ্রবহি লক্ষযমাত্রা ১৪৮.০০ দম:টন এি মবে ১৩৮.০০ দম: 

টন েংগ্রহ হবয়বছ এেং অেধশষ্ট ১০.০০ দম: টন। আতপ চাউল 

লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী েংগ্রহ কিা হবয়বছ। েতযমাবন খাদ্য গুোবম 

৭৫২.৪৭১ দম: টন (আতপ) চাল, ১৪.১২৪ দম: টন (ধে্) চাল। 

৩৫.৫৪৫ দম. টন গম এেং ১৩৮.০০ দম:টন িান মজুে আবছ 

মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী অভয্তসিীণ দোবিা িান 

েংগ্রবহি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

 

(খ) পর্ যাি পধিমাবণ খাদ্যগুোবম খাদ্য মজুে িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

উপবেলা খাদ্য 

ধনয়েক, পানছধি।  

১৯ েন ধেভাগ : উপবেলা েন কম যকতযাি প্রধতধনধি োনান দর্, 

অত্র উপবেলায় ১২টি কিাত কল ধেদ্যমান িবয়বছ এেং 

অধিকাংশই কিাতকল লাইবেে ধেহীনভাবে পধিচালনা কবি 

আেবছ মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) ধেধি অনুর্ায়ী লাইবেেধেহীন কিাতকল 

মাধলকবেিবক লাইবেে নোয়বনি েন্য প্রবয়ােনীয় 

পেবক্ষপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা দিি 

কম যকতযা, পানছধি।  

২০ আনোি ও ধভধিধপ ধেভাগ : আনোি ধভধিধপ কম যকতযা 

শাধিিীক অসুস্থতাি কািবণ েভায় অনুপধস্থত।  

আগামী েভায় আেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ উপধস্থত 

থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

আনোি ধভধিধপ 

কম যকতযা, পানছধি।  

২১ পাে যতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন দোি য (বটকেই োমাধেক দেো প্রোন 

প্রকল্প): প্রকল্প ব্যেস্থাপক (বটকেই োমাধেক দেো প্রোন 

প্রকল্প) ব্যেস্থাপক োনান দর্, েতযমাবন েম্প্রোধিত 

পািাবকন্দ্রেহ দমাট ১৮৩টি পািাবকন্দ্র ধেদ্যমান আবছ। নেসৃষ্ট 

পািাবকবন্দ্রি পািাকমীবেি দমৌধলক প্রধশক্ষণ চলবছ। ধকবশাি-

ধকবশািীবেি েবচতনতা বৃধ্ি লবক্ষয নালকাটা উচ্চ ধেোলবয় 

১৪ আগষ্ট,২০২২ তাধিবখি মাবপট দশা আবয়ােন কিা হবয়বছ। 

েিকলক িন্যচন্দ্র কাে যািী পািা পািাবকন্দ্রটি ধিধেটাল 

কিবণি কাে চলমান আবছ। অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ য্রমম 

স্বাভাধেক। 

(ক) োিধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) েিকলক িন্যচন্দ্র কাে যািী পািা পািাবকবন্দ্রি 

ধিধেটাল কিবণি কাে শীঘ্রই েম্পােবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

প্রকল্প ব্যেস্থাপক 

(বটকেই োমাধেক 

দেো প্রোন প্রকল্প) 

পানছধি।  

২২ পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক: পল্লী েঞ্চয় ব্যাংবকি প্রকল্প েমন্বয়কািী 

োনান দর্,  চলধত অথ যেছবি ্রমমপূধিত ঋণ ধেতিণ ৪৬.৮৫ 

টাকা, ্রমমপূূ্ধিত ঋণ আোয় ৫৯.৬৯ টাকা এেং ্রমমপূধিত 

েঞ্চয় আোয় ২.৫৭ টাকা মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। 

(ক) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ আোয়, েঞ্চয় আোয় ও 

ঋণ ধেতিণ কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

(খ) োিধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

প্রকল্প েমন্বয়কািী, 

পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক, 

পানছধি।  

২৩ উপানুিাধনক ধশক্ষা বুবিা : উপবেলা দপ্রাগ্রাম অধিোি েভায় 

উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পযবক োনা দগল না।    

আগামী েভায় আেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ উপধস্থত 

থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

দপ্রাগ্রাম অধিোি  

উপানুিাধনক ধশক্ষা 

বুযবিা, পানছধি।  

২৪ ধেদুৎ ধেভাগ : তাঁি ধেভাবগি কার্ যপত্র োধখল না কিায় এ 

ধেভাগ েম্পযবক েভাি কার্ যধেেিণীবত অ্তসযভূক্ত কিা দগল না।   

আগামী েভায় আেধিকভাবে কার্ যপত্র োধখল কিাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপ-েহকািী প্রবকৌশলী 

(ধেউবো) পানছধি।  

২৫ উপবেলা পধিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প: উপবেলা দিবভলপবমন্ট 

িযাধেধলবটটি োনান দর্, ইউধেধিধপ প্রকবল্পি ধিতীয় 

ধিধভশবন ২০২৪ োবলি ধিবেম্বি পর্ য্তস প্রকবল্পি দময়ােবৃধ্ 

কিা হবয়বছ। ধতধন ৫ম েছবিি েন্য অনুবমাধেত অেকাঠাবমা 

উপ-প্রকল্পগুবলা োস্তোয়বনি পেবক্ষপ গ্রহবণি েন্য উপবেলা 

পধিষে এেং এলধেইধি অধিবেি ৃঢ়ধষ্ট আকষণ কবিন।  

৫ম েছবিি েন্য অনুবমাধেত অেকাঠাবমা উপ-

প্রকল্পগুবলা োস্তোয়বনি লবক্ষয প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা 

গ্রহবণি েন্য উপবেলা প্রবকৌশলী (এলধেইধি) 

পানছধি দক অনুবিাি কিা হয়।   

ইউধিএি,  

UGDP, LGD 

ও উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধি) 

পানছধি।  

২৬ তথ্য আপা প্রকল্প: তথ্য দেো কম যকতযা োনান দর্, ব্যেো, 

ধশক্ষা, কৃধষ, দেন্ডাি, আইন, তথ্য প্রযুধক্ত ধেষবয় দিাি টু দিাি 

দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ২১০ েন, তথ্যবকবন্দ্র দেো 

গ্রহণকািীি েংখ্যা ০২ েন। দমাট দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা 

২১২ েনবক দেো প্রোন কিা হবয়বছ। অন্যান্য োিধিক 

কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) উর্ধ্যতন কতৃযপবক্ষি ধনবে যশনা দমাতাবেক 

প্রকবল্পি দেো প্রোন কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) স্বাস্থযধেধি দমবন োিধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

তথ্যবেো কম যকতযা, 

পানছধি।  



অধিবেশন নং-৩৪তম 

 

 

২৭ ধশক্ষা ও েক্ষতা উন্নয়বনি মােবম নািী ও কণ্যা ধশশুি 

ক্ষমতায়ন প্রকল্প : প্রকবল্পি এডুবকশন িযাধেধলবটটি োনান 

দর্, তাঁি প্রকবল্প োস্তোধয়ত ১০টি ধেদ্যালবয় টয়বলবটি 

প্রবয়ােনীয় োমগ্রী ্রমবয়ি েন্য প্রধতটি ধেদ্যালবয় ১,৬০০/- 

(এক হাোি ছয়শত) টাকা প্রোন কিা হবয়বছ মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন।   

(ক) ১০টি ধেদ্যালবয় টয়বলবটি প্রবয়ােনীয় োমগ্রী 

্রমবয়ি ধেষয়টি েবিেধমন মধনটধিং কিাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) প্রকবল্পি োিধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত 

িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

এডুবকশন 

িযাধেধলবটটি ধশক্ষা 

েক্ষতা উন্নয়বনি 

মােবম নািী ও কণ্যা 

ধশশু ক্ষমতায়ন প্রকল্প, 

পানছধি।  

 

েভায় আি দকান আবলাচয ধেষয় না থাকায়  উপধস্থত েকলবক িন্যোে োধনবয় েভাি েমাধি দঘাষণা কিা হয়। 

 

 

(চন্দ্র দেে চাকমা) 

প্যাবনল দচয়ািম্যান-১ 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

স্মািক নং-০৫(১২)/২০১৭-         তাধিখ-       /০৮/২০২২ধরিঃ। 

অনুধলধপিঃ েেয় অেগধত/অেগধত ও প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য : (বেযিতাি ্রমমানুোবি নয়) 

১।   মাননীয় েংেে েেস্য, ২৯৮নং আেন, খাগিাছধি পাে যতয দেলা।  

২।   ধেধনয়ি েধচে, স্থানীয় েিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও েমোয় মেণালয়, স্থানীয় েিকাি ধেভাগ, ঢাকা। 

৩।  ধেভাগীয় কধমশনাি, চট্টগ্রাম ধেভাগ, চট্টগ্রাম। 

৪।  পধিচালক, স্থানীয় েিকাি, চট্টগ্রাম ধেভাগ, চট্টগ্রাম।   

৫।   দেলা প্রশােক, খাগিাছধি পাে যতয দেলা। 

৬।  দচয়ািম্যান, খাগিাছধি পাে যতয দেলা পধিষে, খাগিাছধি। 

৭।   ধেধভল োেযন, খাগিাছধি পাে যতয দেলা। 

৮। েনাে/বেগম ...................................................... ভাইে দচয়ািম্যান, পানছধি উপবেলা পধিষে। 

৯। উপবেলা ................................................................ কম যকতযা, পানছধি, খাগিাছধি। 

১০।  দচয়ািম্যান, দলাগাং/বচঙ্গী/পানছধি/লধতোন/উল্টাছধি ইউ.ধপ. পানছধি, খাগিাছধি।  

১১। ........................................................................ 

 .......................................................................... খাগিাছধি পাে যতয দেলা। 

 

 

(রুোইয়া আিবিাে) 

উপবেলা ধনে যাহী অধিোি 

ও 

মুখ্য ধনে যাহী কম যকতযা 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 


