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মার্ চ,২০২২ ধরিঃ মাবে অনুধিত পানছধি উপবেলা পধিষবেি মাধেক েভাি কার্ চধেেিণী 

 

েভাপধত   : েনাে র্ন্দ্র দেে র্াকমা, প্যাবনল দর্য়ািম্যান-১, উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

েভাি স্থান  : উপবেলা পধিষে ধমলনায়তন, পানছধি, খাগিাছধি । 

েভাি তাধিখ ও েময় :  ৩০ মার্ চ, ২০২২ধর: ; েময় : দেলা ১০.৩০ ঘটিকা। 

উপধস্থত েেস্যবেি নাম : পধিধশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

ধেবের্য মাে   :  দেব্রুয়ািী, ২০২২ধর:।  

 

েভাপধত শুরুবত উপধস্থত েকলবক শুবভচ্ছা ও স্বাগত োনান। অত:পি ধতধন েভা পধির্ালনাি েন্য উপবেলা ধনে চাহী অধেোি, পানছধি 

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

েংবর্ােনী না থাকায় তা েে চেম্মধত্রমবম ৃঢ়ীীকিণ কিা হয়।  অত:পি ধনম্মেধণ চত লবলার্না ও ধে্া্তসেূহহ ৃহহীত হয়: 

্রমিঃনং লবলার্য ধেষয়  ধে্া্তস োস্তোয়নকািী 

১ গত েভাি কার্ চধেেিণী  গত েভাি কার্ চধেেিণী অনুবমাধেত।  েংধিষ্ট ধেভাগীয় 

প্রিান ও কধমটি।  

২ উপবেলা কধমটিেূহবহি 

সুপাধিশ পর্ চাবলার্না ও ধে্া্তস 

গ্রহণ 

উপবেলা কধমটিেূহবহি েভা অনুধিত না হওয়ায় দকান প্রস্তাে পাওয়া 

র্ায়ধন। এি পধিবপ্রধিবত ধনয়ধমত েভা লহ্বান কবি উপবেলা পধিষবেি 

মাধেক োিািণ েভা অনুধিত হওয়াি পূবে চ উপবেলা কধমটিি েভাি 

কার্ চধেেিণী লেধিকভাবে োধখল কিাি েন্য েংধিষ্ট েকলবক অনুবিাি 

কিা হয়।  

েংধিষ্ট কধমটিি 

েভাপধত ও েেস্য 

েধর্েগণ।  

৩ স্বাস্থয ধেভাগ : উপবেলা স্বাস্থয ও প: প: কম চকতচা োনান 

দর্, েধহ: ধেভাবগ উপধস্থধত দিাগীি েংখ্যা ৩১৩৪ েন, 

েরুিী ধেভাবগ ধর্ধকৎো প্রাপ্ত দিাগীি েংখ্যা ১৯০ েন, 

অ্তস:ধেভাবগ ভধতচ দিাগীি েংখ্যা ২৪১ েন। হােপাতাবল 

প্রসূধত দেধলভািী দিাগীি েংখ্যা ১৩ েন, দমাট এএনধে-

১ম ৫৫ েন, ৪থ চ-৪৯ েন এেং ধপএনধে ৪০ েন। 

ম্যাবলধিয়া দিাগীি েংখ্যা- নাই। টিধে দিাগীি েংখ্যা= 

১৩ েন। অত্র উপবেলায় দকাধভে-১৯ ধনেধিত েংখ্যা 

৪১০৭২ েন, ১ম দোে প্রোন ৪০৮১৫ েন, ধিতীয় দোে 

৪০৩৮২ েন, প্রোন কিা হয়ধন ২৫৭ েন মবম চ েভায় 

উপস্থাপন কবিন।  

(ক) দকাধভে-১৯ টীকা প্রোন কার্ চ্রমম শতভাগ 

ধনধিত কিবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

 

(খ) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ চ্রমম অব্যাহত 

িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

স্বাস্থয ও প: প: 

কম চকতচা, পানছধি। 

 

৪ পধিোি পধিকল্পনা ধেভাগ: উপবেলা পধিোি পধিকল্পনা 

কম চকতচা োনান দর্, েে চবমাট েিম েম্পধতি েংখ্যা 

১২০৯০ েন, খাোি েধি গ্রহণকািী (নতুন) ৫৮ েন, 

কন্ডম ব্যেহািকািী (নতুন) ১৭ েন, দমাট ইনবেকশন 

গ্রহণকািী (নতুন) ০৭ েন, লইইউধে গ্রহণকািী (নতুন) 

০৬ েন, স্থায়ী প্ধত- পুরুষ েিযাকিণ, মধহলা 

েিযাকিণ ০০ েন, গভ চখালাে ০২ েন, োিািণ দিাগী 

দেো ৯৪৮ েন, নে েম্পধতি েংখ্যা (নেধেোধহতা) ১৩ 

েন, েে চবমাট পধিোি পধিকল্পনা গ্রহণকািী 

(নতুন+পুিাতন) ৯৪২১ েন, েে চবমাট গ্রহণকািীি হাি 

৭৭.৯২%, উপবেলাি দমাট েনেংখ্যা ৬৫১২৫ েন, 

উপবেলাি েনেংখ্যাি বৃধ্ি হাি ০.০৭% মবম চ েভায় 

উপস্থাপন কবিন।   

(ক) ধনবে চশনা দমাতাবেক পধিোি পধিকল্পনা 

ধেভাবগি স্বাস্থয দেো ও োপ্তধিক কার্ চ্রমবমি 

িািা অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা পধিোি 

পধিকল্পনা কম চকতচা 

পানছধি। 

৫ কৃধষ ধেভাগ : উপবেলা কৃধষ কম চকতচা োনান দর্, মাবঠ 

ধেদ্যমান দোবিা েেবলি উৎপােন কাংধখত পর্ চাবয় 

দপ ৌঁছাি লবিয ব্লক পর্ চাবয় উপ-েহকািী কৃধষ 

কম চকতচাবেি মাধ্যবম তোিধক এেং পিামশ চ কার্ চ্রমম 

দোিোি িবয়বছ। র্লধত মাবে েিাদ্দকৃত ইউধিয়া ১৯০ 

(ক) উপ-েহকািী কৃধষ কম চকতচাবেি মাধ্যবম 

মাঠ পর্ চাবয় তোিধক এেং পিামশ চ প্রোন 

কার্ চ্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

উপবেলা কৃধষ 

কম চকতচা, পানছধি। 
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দম.টন. টিএেধপ ৬০ দম.টন. ধেএধপ ৩৬ দম.টন এেং 

এমওধপ ২৭ দম.টন েংধিষ্ট ধেলাবিি মাধ্যবম উবতালন 

কবি েিকাি কর্তচক ধনি চাধিত ূহবে ধেধ্রম কার্ চ্রমম 

র্লমান িবয়বছ।  

ধতধন লবিা োনান দর্, উপবেলা পধির্ালন ও উন্নয়ন 

প্রকল্প (ইউধেধেধপ) এি লওতায় েিমতা উন্নয়ন উপ-

প্রকল্প োস্তোয়বনি লবিয কৃষকবেি প্রধশিণ ব্যার্ 

েম্প্রধত েম্পােন কিা হবে মবম চ েভায় উপস্থাপন কবিন। 

(খ) পর্ চাপ্ত পধিমাবণ োি মওজুে িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়। 

 

(গ) উপবেলা পধির্ালন ও উন্নয়ন প্রকল্প 

(ইউধেধেধপ) এি লওতায় েিমতা উন্নয়ন 

উপ-প্রকল্প োস্তোয়বনি লবিয কৃষকবেি 

প্রধশিণ ব্যার্ ধনধে চষ্ট েময়েীমাি মবধ্য 

েম্পােবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

৬ মৎস্য ধেভাগ : উপবেলা মৎস্য কম চকতচা োনান দর্, 

র্লধত মাবে ০৫ েন মাছ র্াষীবক অধেবে পিামশ চ প্রোন 

এেং ৫টি প্রধশিণপ্রাপ্ত র্াষীি খামাি পধিে চশন কিা 

হবয়বছ। মৎস্য দেক্টবি ক্ষুদ্র ঋণ তহধেল কার্ চ্রমবম 

লওতায় েে চবমাট ৮.২৩৫ লি টাকা ঋণ ধেতিণ কিা 

হয়। অনাোয়ী ঋবণি পধিমাণ ৩.৬৫৯২০ লি টাকা। 

লোয় হাি ৫৬%। ধতধন লবিা োনান দর্, ২০২১-

২০২২ অথ চেছবি উপবেলা উন্নয়ন ও পধির্ালন প্রকবল্পি 

লওতায় “কাপ চ োতীয় মাবছি ধমশ্রর্াষ ও মৎস্য নাে চািী 

ব্যেস্থাপনা” ধেষবয় ধেধভন্ন ইউধনয়বন ০২ ব্যাবর্ দমাট ৭০ 

েন মাছ র্াষীবক ০২ ধেন কবি ০৪ ধেবনি প্রধশিণ 

প্রোন কিা হবয়বছ। প্রধশিণ উবিািনী অনুিাবন উপধস্থত 

ধছবলন েনাে র্ন্দ্র দেে র্াকমা, প্যাবনল দর্য়ািম্যান-১, 

উপবেলা পধিষে, পানছধি এেং েনাে রুোইয়া 

লেবিাে, উপবেলা ধনে চাহী অধেোি, পানছধি, 

খাগিাছধি। প্রধশিক ধহবেবে উপধস্থত ধছবলন েনাে ে. 

মঈন উধদ্দন লহমে, দেলা মৎস্য কম চকতচা এেং েনাে 

দমা: লবুল কালাম লোে, ধেধনয়ি েহকািী পধির্ালক 

মবহােয়গণ। পাে চতয র্ট্টগ্রাম অঞ্চবল মৎস্য েম্পে উন্নয়ন 

প্রকবল্পি লওতায় র্লধত অথ চেছবি দমাট ৪০েন 

সুেলবভাগীবক প্রধশিণ দেয়া হয় এেং গিীে ও অেহায় 

ধনেধিত ৫ েন দেবল পধিোবিি মাবে এককালীন 

েহায়তা ধহবেবে প্রধিোি প্রধত ৬টি কবি ছাগল ধেতিণ 

কিা হবয়বছ মবম চ েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) স্বাস্থয ধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ চ্রমবম িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) মৎস্য দেক্টবি ক্ষুদ্র ঋণ তহধেল কার্ চ্রমবমি 

লওতায় অনাোয়ী ঋণ লোবয়ি ধেষবয় 

প্রবয়ােনীয় পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

(গ) লিযমাত্রানুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ চ্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(ঘ) উপবেলা উন্নয়ন ও পধির্ালন প্রকল্প হবত 

সুন্দি একটি প্রধশিণ লবয়ােবনি েন্য মৎস্য 

কম চকতচা েংধিষ্ট উর্ধ্চতন কর্তচপবিি ধনকট  

কৃতজ্ঞতােহকাবি িন্যোে জ্ঞাপন কবিন।  

উপবেলা মৎস্য 

কম চকতচা, পানছধি 

৭ প্রাধণ েম্পে ধেভাগ :  উপবেলা প্রাধণ েম্পে কম চকতচা 

োনান দর্, েং্রমমণ দিাগ প্রধতবিাবি গোধে টিকা প্রোন 

৫৫০ মাত্রা, হাঁে-মুিগী টিকা প্রোন ১০,৩০০ মাত্রা, গোধে 

পশু ধর্ধকৎো ১৪০৯টি, হাঁে-মুিগী ধর্ধকৎো ৯১৮৫ টি, 

কৃধত্রম প্রেনন ৫৬টি, িােস্ব লোয়: গোধে পশু হাঁে-

মুিগী টিকা ধে্রময় োেে ২১৭৫ টাকা, কৃধত্রম প্রেনন ধে 

োেে ১৬৮০ টাকা, খামাি পধিে চশন ও উঠান বেঠক 

০৫টি মবম চ েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) খামাি পধিে চশন ও উঠান বেঠক কার্ চ্রমম 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

(খ) লিযমাত্রানুর্ায়ী িােস্ব লয় বৃধ্ি লবিয 

প্রবয়ােনীয় পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়। 

(গ) ইউধনয়ন ধভধতক ওয়াে চ পর্ চাবয় দমধেবকল 

টিম গঠবনি মাধ্যবম প্রাণী ধর্ধকৎো দেো 

কার্ চ্রমম গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

উপবেলা প্রাধণ 

েম্পে কম চকতচা, 

পানছধি।  

৮ স্থানীয় েিকাি প্রবক শল ধেভাগ : উপবেলা প্রবক শলী 

(এলধেইধে) েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাবগি 

অগ্রগধত েম্পচবক োনা র্ায় ধন। একইোবথ গুরুত্বপূণ চ 

ধেভাবগি েপ্তি প্রিান ধহবেবে অধিকাংশ েময় েভায় 

অনুপধস্থত থাকা এেং অগ্রগধত উপস্থাপন না কিায় েভায় 

উপধস্থত েকবলই অেব্তসাষ প্রকাশ কবিন।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ চপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

উপবেলা প্রবক শলী 

(এলধেইধে), 

পানছধি।  

  



অধিবেশন নং-৩০তম 

 

 

৯ দূবর্ চাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ ধেভাগ : উপবেলা প্রকল্প 

োস্তোয়ন কম চকতচাি কার্ চ্রমম ধনবে উপস্থাপন কিা 

হবলা।   

টি.লি োিািণ ২য় ধকধস্ত (উপবেলাওয়ািী) 

েিাদ্দকৃত নগে অথ চ  প্রকল্প েংখ্যা  অগ্রগধত 

২৫,৪০,৮১২.৯৬ ২২টি ৫০% 

 টি.লি ২য় পর্ চায় (মাননীয় েংেে েেস্য)  

েিাদ্দকৃত নগে অথ চ প্রকল্প েংখ্যা অগ্রগধত 

১১,০০,০০০/- ০৭টি প্রধ্রময়ািীন 

টি.লি (েংিধিত মধহল লেবনি মাননীয় েংেে েেস্য)  

েিাদ্দকৃত নগে অথ চ প্রকল্প েংখ্যা অগ্রগধত 

১৮,৩৬,০০০/- ১১টি ৫০% 

মুধিবর্া্া মন্ত্রণালবয়ি েীি ধনোে : 

ঘবিি েংখ্যা দমাট প্রাক্কধলত ূহে অগ্রগধত 

০৪টি ৫৩,৭৪,৪৭২/- ৬০% 

দহধিং দোন েন্ড (এইর্ধেধে) প্রকল্প ২য় পর্ চায় : 

প্রকল্প েংখ্যা দমাট প্রাক্কধলত ূহে অগ্রগধত 

০১টি ৭০,২১,০০০/- ৩৫% 

ভূধমহীন ও ৃহহহীনবেি ঘবিি েিাদ্দ (৩য় পর্ চায়): 

 ঘবিি েংখ্যা দমাট প্রাক্কধলত ূহে অগ্রগধত 

৯৬টি ২,৩০,৪০,০০০/- ৭০% 
 

(ক) কাবেি গুণগত মান েোয় দিবখ তাঁি 

োপ্তধিক উন্নয়ন কম চসূধর্ি কার্ চ্রমম োস্তোয়বনি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

  

(খ) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ চ্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

 

(গ) উর্ধ্চতন কর্তচপবিি ধনবে চশনা দমাতাবেক 

ধনধে চষ্ট েময়েীমাি মবধ্য উন্নয়ন ূহলক 

কার্ চ্রমবমি োস্তোয়ন কাে েম্পােবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ েনস্বাস্থয প্রবক শল ধেভাগ : েহকািী প্রবক শলী 

(েনস্বাস্থয) োনান দর্, ৫৮টি গ্রামেূহবহ পাধন েিেিাহ 

স্যাধনবটশন প্রকবল্পি লওতায় অত্র উপবেলাি মধনপািা 

গ্রাবমি কাে েমাপ্ত হওয়ায় গত ২৮ মার্ চ,২০২২ধর: 

তাধিখ প্যাবনল দর্য়ািম্যান-১ মবহােয় দক ধনবয় শুভ 

উবিািন কিা হয়। োকীকােগুবলা র্লমান লবছ। েমগ্র 

দেবশ ধনিাপে পাধন েিেিাহ প্রকবল্পি ২৬০টি নলকূবপ 

মবধ্য ২০০টি নলকূবপি কাে েম্পােন কিা হবয়বছ। 

োকী কােগুবলা দ্রুত েম্পােবনি েন্য েংধিষ্ট 

ঠিকাোিবক তাধগে দেয়া হবয়বছ। স্কুল পর্ চাবয় অত্র 

উপবেলায় ধেধপএে প্রকবল্পি লওতায় ৪টি ধেদ্যালবয় 

ধিতল ওয়াশ ব্লবকি ধনম চান কাে ৮০%। তাছািা সুবপয় 

পাধন ধনধিতকিণেহ ৭টি ধেদ্যালবয় হাত দিায়াি 

দেধেনেহ নলকূবপি কাে র্লমান িবয়বছ ইধতমবধ্য েি 

পানছধি উতি েি: প্রা: ধেদ্যালয় এেং দলাগাং োোি 

েি: প্রা: ধেদ্যালবয় কাে শুরু কিা হবয়বছ। লশ্রয়ন 

প্রকবল্পি গুচ্ছগ্রাম এলাকায় েকল ইউধনয়বন ২৫টি গভীি 

নলকূপ স্থাপন কিা হবে। ইধতমবধ্য পানছধি েেি 

ইউধনয়বন েমেম, কালানাল, েি োঁওতাল পািায় ৩টি 

নলকূপ স্থাপন কিা হবয়বছ। ৫নং উল্টাছধি ইউধনয়বন 

দমাল্লাপািায় এেং দর্ঙ্গী ইউধনয়বন নীলমধন দহেম্যান 

পািায় কাে র্লমান িবয়বছ এেং র্লধত অথ চেছবি 

নতুনভাবে ১৩০টি নলকূবপি েিাদ্দ পাওয়া ধগবয়বছ। স্থান 

ধনে চার্ন চুিা্তস কিাি পি কার্ চাবেশ পাওয়া দগবল কাে 

শুরু কিা হবে মবম চ োনান। অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ চ্রমম 

স্বাভাধেক।  

(ক) ধনিাপে পাধন েিেিাহ প্রকবল্পি লওতায় 

ৃহহীত প্রকল্পেূহবহি কাে ধেধি অনুর্ায়ী 

োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) স্কুল পর্ চাবয় ধেধপএে প্রকবল্পি লওতায় ৪টি 

ধেদ্যালবয় ধিতল ওয়াশ ব্লবকি অেমাপ্ত কাে  

ধনধে চষ্ট েময়েীমাি মবধ্য েম্পােবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) স্বাস্থয ধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ চ্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

েহকািী প্রবক শলী 

(েনস্বাস্থয) পানছধি।  



অধিবেশন নং-৩০তম 

 

 

১১ প্রাথধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা ধশিা অধেোি েভায় 

উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পচবক োনা দগল না। 

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ চপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা ধশিা 

অধেোি, পানছধি। 

১২ মাধ্যধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা মাধ্যধমক ধশিা 

কম চকতচা োনান দর্, ২০২৩ধর: ধশিােবষ চি ধেনাূহবেি 

ইেবতোয়ী স্তবিি (১ম-৫ম), োধখল স্তবিি (৬ি-৯ম) 

দশ্রণী এেং মাধ্যধমক স্তবিি (৬ি-৯ম) দশ্রণীি পাঠ্য 

পুস্তবকি র্াধহো এনধেটিধে দত দপ্রিণ কিা হবয়বছ। 

মাধ্যধমক স্তবিি (৬ি-১০ম) দশ্রণীি ছাত্র-ছাত্রীবেি টিকা 

কার্ চ্রমম স্বাভাধেক এেং েধলক এধেে ট্যােবলট 

খাওয়াবনা কার্ চ্রমম র্লমান িবয়বছ মবম চ োনান।  

অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ চ্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) ২০২৩ধর: ধশিােবষ চি ধেনাূহবে পাঠ্য 

পুস্তক প্রাধপ্ত োবপবি র্থােমবয়ি ধেতিবণি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) স্কুল পর্ চাবয় ক্ষুবে োিাি িািা েধলক 

এধেে ট্যােবলট খাওয়াবনা কার্ চ্রমম অব্যাহত 

িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা মাধ্যধমক 

ধশিা কম চকতচা, 

পানছধি।  

১৩ েমােবেো ধেভাগ : উপবেলা েমাবেবেো কম চকতচা 

োনান দর্, ২০২১-২০২২ অথ চেছবি েয়স্ক, ধেিো ও 

অস্বচ্ছল প্রধতেিী ধশিাথীবেি ধশিা উপবৃধতেহ 

অনলাইন ধেকাশ এবেবেি মাধ্যবম ২য় ধকধস্ত পর্ চ্তস 

প্রোন কিা হবয়বছ। এছািা ২০২১-২০২২ অথ চেছবি 

কবলে পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রীবেি এককালীন লধথ চক অনুোন 

পানছধি ধেগ্রী কবলে হবত ৮৫ েন এেং দর্ংগী 

োধিোলা স্মৃধত মহাধেদ্যালয় হবত ১০ েনবক ৩,৫০০/- 

(ধতন হাোি পাঁর্শত) টাকা হাবি প্রোন কিা হয়। গিীে, 

দু:স্থ অেহায় ও প্রধতেিী ব্যধি ধহবেবে ১৩ েনবক 

৩,৫০০/- (ধতন হাোি পাঁর্শত) টাকা হাবি এককালীন 

লধথ চক অনুোন প্রোন কিা হয়। কযান্সাি, ধকেধন, 

ধলভাি ধেবিাধেে ও েন্মগত হৃেবিাগ এি ০২ (দুই) েন 

দিাগীবক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাোি) টাকা অনুোন প্রোন 

কিা হয়। অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ চ্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) স্বাস্থয ধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ চ্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ধনবে চশনা অনুর্ায়ী অনুোবনি টাকা প্রোবনি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

উপবেলা েমােবেো 

কম চকতচা, পানছধি।  

১৪ মধহলা ধেষয়ক ধেভাগ : উপবেলা মধহলা ধেষয়ক 

কম চকতচা োনান দর্, ২০২১-২০২২ ধভধেধে র্ব্রমি 

১৩৬৩ েবনি দেব্রুয়ািী,২০২২ধর: মাবেি ধেও উবতালন 

ও ধেতিণ েম্পন্ন হবয়বছ। ধভধেধে উপকািবভাগীবেি 

২০০ টাকা হাবি েঞ্চয় দেব্রুয়ািী, ২০২২ হবত লোয় 

কার্ চ্রমম র্লমান লবছ এেং লোয় কার্ চ্রমম ১০০%। 

২০২১-২০২২ অথ চেছবি েধিদ্র মা’ি েন্য মার্তত্বকাল 

ভাতা উপকািবভাগীবেি স্ব-স্ব ধহোে নম্ববি ভাতা েমা 

হবচ্ছ। েংধিষ্ট উপকািবভাগীি ধহোে নম্বি র্ার্াই-োছাই 

পূে চক ভাতা ধেতিণ প্রধ্রময়া শুরু কিা হবে। লইধেএ 

প্রকবল্পি প্রধশিণ কার্ চ্রমবমি ১৩তম ব্যাবর্ি প্রধশিণ 

র্লমান লবছ। প্রধশিণ দকন্দ্রটি েলাকা ভেবনি নীর্ তলা 

হবত ২য় তলাি পধিম পাববচি ফ্ল্যাবট স্থানা্তসি কিা 

হবয়বছ। গ্রামীণ মধহলাবেি লত্মধনভচিশীল কিাি লবিয 

অত্র কার্ চালয় হবত োস্তোধয়ত ক্ষুদ্র ঋণ লোয় কার্ চ্রমম 

র্লমান লবছ। ধকবশাি-ধকবশািী ক্লাে স্থাপন প্রকবল্পি 

লওতায় অত্র উপবেলায় ৫টি ক্লাবে কার্ চ্রমম পধির্াধলত 

হবচ্ছ এেং পুধষ্ট নাস্তা ধেতিণ কিা হবচ্ছ এেং প্রধত মাবে 

ইউধনয়ন পর্ চাবয় নািী ধশশু ধনর্ চাতন প্রধতবিাি, োে 

ধেোহ, দর্ তুক ও ইভটিধেং ধেষবয় উঠান বেঠক কিা 

হবচ্ছ। অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ চ্রমম স্বাভাধেক।    

(ক) েধিদ্র মা’ি মার্তত্বকাল ভাতা স্ব-স্ব ধহোে 

নম্ববি েমা োবপবি ভাতা ধেতিণ ধনধিবতি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ইউধনয়ন পর্ চাবয় নািী ধশধশু ধনর্ চাতন 

প্রধতবিাি, োে ধেোহ, দর্ তুক ও ইভটিধেং 

ধেষবয় ধনয়ধমত উঠান বেঠান কার্ চ্রমম অব্যাহত 

িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) ধকবশাি-ধকবশািী ক্লাে স্থাপন প্রকবল্পি কাে 

ধেধি অনুর্ায়ী কার্ চ্রমম োস্তোয়বনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা মধহলা 

ধেষয়ক কম চকতচা, 

পানছধি।  

১৫ পল্লী উন্নয়ন ধেভাগ : উপবেলা পল্লী উন্নয়ন কম চকতচা 

োনান দর্, ্রমমপূধিত েধমধত গঠন ১৪১টি, ্রমমপূধিত 

েেস্য ভধতচ ১৫৫২ েন, ্রমমপূধিত দশয়াি েমা ৮.৫৮ 

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ চ্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

উপবেলা পল্লী উন্নয়ন 

কম চকতচা, পানছধি।  
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(লি টাকায়) টাকা, ্রমমপূূ্ধিত েঞ্চয় েমা ৬৭.২৩ (লি 

টাকায়), ্রমমপূধিত ঋণ লোয় ১৫৬৪.১২ (লি টাকায়), 

্রমমপূধিত ঋণ ধেতিণ ১৭৩৯.৩১ (লি টাকায়) টাকা, 

্রমমপূধিত অধেট ৪০টি, ্রমমপূধিত এধেএম ৪০টি, 

্রমমপূধিত ধনে চার্ন ৫৮টি, ্রমমপূধিত প্রধশিণ ৯৩০টি 

মবম চ েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(খ) দখলাপী ঋণ লোবয়ি ধেষবয় প্রবয়ােনীয় 

পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) েেস্যবেিবক েঞ্চয়ী মবনাভাোপন্ন হওয়াি 

েন্য উিুি কিবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

১৬ েমোয় ধেভাগ : উপবেলা েমোয় কম চকতচা োনান দর্, 

েমোয় েধমধত েূহবহি অধেট কাে ধনধে চষ্ট েমবয়ি 

মবধ্য অধেট অধেোবিি মাধ্যবম েম্পন্ন কিা হবে। এ 

পর্ চ্তস িার্ চকৃত েকল অধেট ধে পধিবশাি কবি র্ালাবনি 

কধপ দেলা েমাোয় কার্ চালয় খাগিাছধিবত দপ্রিণ কিা 

হবয়বছ। উপবেলাি োৎেধিক কযাবলন্ডাি ও অকার্ চকি 

তাধলকা দেলা েমোয় কার্ চালবয় দপ্রিণ কিা হবয়বছ। 

র্লধত মাবে লঞ্চধলক েমোয় ইনধষ্টটিউট দেনীবত কৃধষ 

ধেষয়ক প্রধশিবণ ০২ েন েমোয় েধমধতি েেস্য দক 

দপ্রিণ কিা হবয়বছ এেং দেলা েমোয় কার্ চালবয়ি 

ভ্রাম্যমান ইউধনটি কর্তচক অত্র উপবেলাি ২৫ েন 

েমোয়ীবক প্রধশিণ প্রোন কিা হবয়বছ।  

(ক) ধেধি অনুর্ায়ী েমোয়ী কার্ চ্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 
(খ) েমোয় েধমধতি েকল ধেধি ধেিান 

অনুেিণ পূে চক েকল েেস্যবেিবক কার্ চ্রমম 

গ্রহবণি ধেষবয় েংধিষ্ট েকলবক প্রবয়ােনীয় 

ধেক ধনবে চশনা প্রোবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা েমোয় 

কম চকতচা, পানছধি।  

১৭ যুে উন্নয়ন অধিেপ্তি : যুে উন্নয়ন কম চকতচা োনান দর্, 

র্লমান মাবে ্রমমপূধিত ঋণ ধেতিণ ২,৮৩,৮৪,০০০/- 

টাকা, র্লমান মাবে ঋণ লোয়বর্াগ্য ২,১৫,০০০/- টাকা,  

র্লমান মাবে ঋণ লোয়কৃত ২,০২,৪০০/- টাকা র্লমান 

মাবে লোয় হাি ৯৪%। র্লমান মাবে ্রমমপূধিত  

লোয়বর্াগ্য ২,৫০,১০,৪৫০/- টাকা, র্লমান মাবে 

্রমমপূধিত লোয়কৃত ২,২১,৩১,৮৬৬/- টাকা, লোয় 

হাি ৮৮%। র্লমান মাবে ঋণ ধেতিণ- নাই। োপ্তধিক 

অন্যান্য কােকম চ স্বাভাধেক। 

ধতধন লবিা োনান দর্, উপবেলা পধির্ালন ও উন্নয়ন 

প্রকল্প (ইউধেধেধপ) প্রকবল্পি লওতায় “দমাটি োইক ও 

ইধেোইক র্ালকবেি ট্রাধেক লইন” ধেষবয় োস্তোধয়ত 

প্রধশিণ সুিু ও সুন্দিভাবে েম্পােন কিা হবয়বছ।  

(ক) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্©্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

 

 

(খ) লিযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ লোয়, েঞ্চয় লোয় 

কার্ চ্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।   

 

(গ) উপবেলা পধির্ালন ও উন্নয়ন প্রকল্প 

(ইউধেধেধপ) প্রকবল্পি লওতায় োস্তোধয়ত 

প্রধশিণ সুি,ু সুন্দি ও সুশৃঙ্খলভাবে েম্পােবনি 

েন্য যুে উন্নয়ন কম চকতচা পানছধি দক িন্যোে 

োনাবনা হয়।  

উপবেলা যুে উন্নয়ন 

কম চকতচা, পানছধি।  

১৮ খাদ্য অধিেপ্তি: উপবেলা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক োনান দর্, খাদ্য 

গুোবম ৬০১.০০০ দম: টন (লতপ) র্াল, ৫৪০.০০০ দম: 

টন (ধে্) র্াল ও ৬৮.০০০ দম. টন গম এেং ২০.০০০ 

দম: টন িান মজুে লবছ মবম চ েভায় উপস্থাপন কবিন। 

পর্ চাপ্ত পধিমাবণ খাদ্য গুোবম খাদ্য মজুে িাখাি 

েন্য খাদ্য ধনয়ন্ত্রক, পানছধি দক অনুবিাি কিা 

হয়।  

উপবেলা খাদ্য 

ধনয়ন্ত্রক, পানছধি।  

১৯ েন ধেভাগ : তাঁি ধেভাবগি কার্ চপত্র োধখল না কিায় এ 

ধেভাগ েম্পচবক েভাি কার্ চধেেিণীবত অ্তসচভূি কিা দগল 

না।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ চপত্র োধখল 

কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা দিি 

কম চকতচা, পানছধি।  

২০ লনোি ও ধভধেধপ ধেভাগ : উপবেলা লনোি ধভধেধপ 

কম চকতচা োনান দর্, তাঁি ধেভাবগি লনোি েেস্যিা 

উপবেলা ধনে চাহী অধেোি মবহােবয়ি ধনিাপতা 

ধেিানেহ দেনাোধহনী, ধেধেধে ও পুধলবশি োবথ েমন্বয় 

কবি অত্র উপবেলাি লইন শৃঙ্খলা ধনয়ন্ত্রবণ তৎপি 

লবছন। লগামী ১১ দম, ২০২২ধর: তাধিখ েেি েপ্তি, 

(ক) োপ্তধিক কার্ চ্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) েবিেধমন তে্তস পূে চক তাঁি োপ্তধিক 

অধেবেি র্াতায়াবতি িাস্তা ও টয়বলট ০২টি 

েংস্কাবিি ধেষয়টি ধেবের্না পূে চক প্রবয়ােনীয় 

উপবেলা লনোি 

ধভধেধপ কম চকতচা, 

পানছধি।  
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োংলাবেশ লনোি ও গ্রামপ্রধতিিা োধহনী কর্তচক অত্র 

উপবেলায় উপবেলা েমাবেশ হওয়াি তাধিখ ধনি চাধিত 

হবয়বছ ধেিায় উি তাধিবখ উপবেলা অধেবটাধিয়ামটি 

প্রবয়ােন। তাছািা উপবেলা লনোি ও ধভধেধপ 

কার্ চালয় পানছধি এি র্াতায়াত িাস্তাটি ও অধেবেি 

ওয়াশরুম ২টি েরুিী ধভধতবত েংস্কাি কিাি 

প্রবয়ােনীয়তা িবয়বছ মবম চ েভায় উপস্থাপন কবিন।   

ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য উপবেলা প্রবক শলী, 

এলধেইধে, পানছধি দক অনুবিাি কিা হয়।  

২১ পাে চতয র্ট্টগ্রাম উন্নয়ন দোে চ (বটকেই োমাধেক দেো 

প্রোন প্রকল্প): পাে চতয র্ট্টগ্রাম ধেষয়ক মন্ত্রণালবয়ি 

মাননীয় েধর্ে মবহােবয়ি ধনবে চশ্রমবম পানছধি 

ইউধনয়নভূি েি োঁওতাল পািায় (মবেল ধভবলে) পািা 

দকন্দ্র স্থাপন কাে র্লমান লবছ। উর্ধ্চতন কর্তচপবিি 

লবেশ্রমবম পািাকমী ধনবয়াগ দেওয়া হবে। দকাধভে-১৯ 

টিকা পািা পর্ চাবয় প্রোবনি দিবত্র পািাকমীিা 

ধনিলেভাবে স্বাস্থয ধেভাগবক েহায়তা প্রোন কিবছ এেং 

টিকা গ্রহবণি হাি েব্তসাষকেনক।  

(ক) েি োঁওতাল পািায় (মবেল ধভবলে) পািা 

দকন্দ্র স্থাপন কাে দ্রুত েম্পােবনি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

(খ) স্থাধপত পািা দকবন্দ্র দ্রুত পািা কমী ধনবয়াগ 

প্রোবনি ধেষবয় পিেতী ও প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা 

গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

(গ) পািা পর্ চাবয় দকাধভে-১৯ টিকা প্রোবনি 

দিবত্র েংধিষ্ট পািাকমীি ধনিলেভাবে 

েহবর্াধগত প্রোবনি েন্য িন্যোে োনাবনা হয়।   

উপবেলা প্রকল্প 

ব্যেস্থাপক (বটকেই 

োমাধেক দেো 

প্রোন প্রকল্প) 

পানছধি।  

২২ পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক: পল্লী েঞ্চয় ব্যাংবকি প্রকল্প 

েমন্বয়কািী োনান দর্, ্রমমপূধিত ঋণ ধেতিণ ৫৭৬.৫৩ 

টাকা, ্রমমপূূ্ধিত ঋণ লোয় ৫৫৫.০৯ টাকা এেং 

্রমমপূধিত েঞ্চয় লোয় ২৭.২০ টাকা মবম চ েভায় 

উপস্থাপন কবিন। 

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ লোয়, েঞ্চয় লোয় 

ও ঋণ ধেতিণ কার্ চ্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

(খ) োপ্তধিক কার্ চ্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

প্রকল্প েমন্বয়কািী, 

পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক, 

পানছধি।  

২৩ উপানুিাধনক ধশিা বুবিা : উপবেলা দপ্রাগ্রাম অধেোি 

েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পচবক োনা দগল 

না।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ চপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

দপ্রাগ্রাম অধেোি  

উপানুিাধনক ধশিা 

বুযবিা, পানছধি।  

২৪ উপবেলা পধির্ালন ও উন্নয়ন প্রকল্প: উপবেলা পধির্ালন 

ও উন্নয়ন প্রকবল্পি দেবভলপবমে েযাধেধলবটটি োনান 

দর্, ৬টি েিমতা উন্নয়ন উপ-প্রকবল্পি মবধ্য ০২টি উপ-

প্রকল্প োস্তোয়ন কিা হবয়বছ। (১) দমাটি োইক এেং 

ইধেোইক র্ালকবেি ট্রাধেক লইন ধেষয়ক প্রধশিণ; 

(২) ধমশ্র মাছ র্াষ এেং নাে চািী ব্যেস্থপনা ধেষয়ক 

প্রধশিণ। 

ধতধন লবিা োনান দর্, ৪থ চ েছবিি অেকাঠাবমা 

উন্নয়নূহলক উপ-প্রকল্পগুবলাি মবধ্য িােকুমাি পািাবত 

দকান প্রকাি পাধনি দলয়াি না পাওয়াবত ৩নং পানছধি 

েেি ইউধনয়বনি নাধপতা পািা গ্রাবম দেই উপ-প্রকল্পটি 

োস্তোয়ন কিা হবয়বছ। র্লধত মাবে (১) খিগ পািায় 

এেং (২) নাধপতা পািায় দোলাি প্যাবনবলি মাধ্যবম 

েীপ টিউেওবয়ল স্থাপন অেকাঠাবমা উন্নয়নূহলক উপ-

প্রকবল্পি োস্তোয়ন কাে েম্পন্ন হবয়বছ র্াি ব্যয় 

র্থা্রমবম ১৩,৩৪,৬২৮.৯১ টাকা এেং ১৭,৬৯,২৫৪.৫০ 

টাকা, দমাট ব্যয়= ৩১,০৩,৮৮৩.০০ (একধত্রশ লি ধতন 

হাোি লটশত ধতিাধশ) টাকা। কাে েম্পন্ন কিাি 

(ক) অেধশষ্ট ০৪টি েিমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প 

র্থােমবয় োস্তোয়বনি েন্য েংধিষ্ট েকলবক 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) েংধিষ্ট ঠিকাোি কর্তচক লবেেনকৃত ধেল 

মাধেক েভায় অনুবমােনপূে চক প্রবয়ােনীয় 

কাগেপত্রাধেেহ ইউধেধেধপ কার্ চালবয় দপ্রিণ 

কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

ইউধেএে,  

UGDP, LGD 

পানছধি।  



অধিবেশন নং-৩০তম 

 

 

দপ্রধিবত েংধিষ্ট কাবেি ঠিকাোি ৩১,০৩,৮৮৩.০০ 

(একধত্রশ লি ধতন হাোি লটশত ধতিাধশ) টাকাি ধেল 

পাওয়াি েন্য লবেেন কবিবছন।  

৫ম েছবি েন্য অেকাঠাবমা উন্নয়নূহলক উপ-প্রকল্প 

প্রস্তােনা লগামী ৩০ এধপ্রল, ২০২২ধর: তাধিবখি মবধ্য 

দপ্রিবণি েন্য ইউধেধেধপ কার্ চালয় হবত পত্র দপ্রিণ কিা 

হবয়বছ এেং ধনধে চষ্ট তাধিবখি মবধ্য ৪থ চ েছবিি 

অেকাঠাবমা উন্নয়নূহলক প্রকবল্পি ধেল ভাউর্ািেূহহ 

দপ্রিবণি ধনবে চশনা িবয়বছ মবম চ েভায় উপস্থাপন কবিন।  

২৫ তথ্য লপা প্রকল্প: তথ্য দেো কম চকতচা োনান দর্, ব্যেো, 

ধশিা, কৃধষ, দেন্ডাি, লইন, তথ্য প্রযুধি ধেষবয় দোি টু 

দোি দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ৪৭৭ েন, তথ্যবকবন্দ্র দেো 

গ্রহণকািীি েংখ্যা ১৭ েন। র্লধত মাবে ৪টি উঠান 

বেঠক দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ১০০ েন। েে চবমাট ৫৫৪ 

েন দক দেো প্রোন কিা হবয়বছ মবম চ উপস্থাপন কবিন। 

অন্যান্য োপ্তধিক কার্ চ্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) উর্ধ্চতন কর্তচপবিি ধনবে চশনা দমাতাবেক 

প্রকবল্পি দেো প্রোন কার্ চ্রমম অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) লিযমাত্রানুর্ায়ী ধনয়ধমত উঠান বেঠক 

কার্ চ্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

তথ্যবেো কম চকতচা, 

পানছধি।  

২৬ ধশিা ও েিতা উন্নয়বনি মাধ্যবম নািী ও কণ্যা ধশশুি 

িমতায়ন প্রকল্প : প্রকবল্পি এডুবকশন েযাধেধলবটটি 

োনান দর্, খাগিাছধি পাে চতয দেলা পধিষবেি লওতায় 

নািী ও কণ্যা ধশশুি িমতায়ন প্রকবল্পি লওতায় ০৯টি 

ধেদ্যালবয় স্বাস্থযেম্মধত টয়বলট ধনম চাণ কাে র্লমান 

লবছ। তাধলকা ধনেরূপ :  

১. ধুদুকছিা েি: প্রাথ: ধেদ্যালয় ; 

২. দলাগাং উচ্চ ধেদ্যালয়; 

৩. পূেগাং মুখ েি: প্রাথ: ধেদ্যালয়; 

৪. পূেগাং মুখ উচ্চ ধেদ্যালয়; 

৫. পানছধি োোি মবেল েি: প্রাথ: ধেদ্যালয়; 

৬. পানছধি োধলকা উচ্চ ধেদ্যালয়; 

৭. নালকাটা উচ্চ ধেদ্যালয়; 

৮. উল্টাছধি উচ্চ ধেদ্যালয়; 

৯. দছাট পানছধি (উতি) েি: প্রাথ: ধেদ্যালয়; এছািা 

অত্র উপবেলায় ৩টি এোল্ট লাধন চং দেোি স্থাপন কিা 

হবয়বছ এেং এোল্ট লাধন চং দেোিগুবলাবত দেোি 

ইনর্ােচবেি ধনকট োপটপ ও ধপ্রোি দমধশন প্রোন কিা 

হবয়বছ মবম চ েভায় উপস্থাপন কবিন। 

(ক) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ চ্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

(খ) ধশিা েিতা উন্নয়বনি মাধ্যবম নািী ও 

কণ্যা ধশশু িমতায়ন প্রকবল্পি কাে ধেধি 

অনুর্ায়ী োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) এোল্ট লাধন চং দেোি ইনর্ােচবেিবক 

প্রকবল্পি কার্ চ্রমম েম্পবকচ েম্যক িািণা েহ 

প্রবয়ােনীয় েহবর্াধগতা প্রোবনি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

এডুবকশন 

েযাধেধলবটটি ধশিা 

েিতা উন্নয়বনি 

মাধ্যবম নািী ও 

কণ্যা ধশশু িমতায়ন 

প্রকল্প, পানছধি।  

২৭ ধেধেি : উপবেলা ধনে চাহী অধেোি ও মুখ্য ধনে চাহী 

ধনে চাহী কম চকতচােহ অন্যান্য ধেভাগীয় েপ্তবিি কম চকতচািা 

োনান দর্, উপবেলা প্রবক শলী (এলধেইধে) েভায় 

উপধস্থত না থাকায় ধেধভন্ন উন্নয়নূহলক কাবেি অগ্রগধত 

েম্পচবক োনা দগল না। েবল েভায় উপধস্থত েকবলই 

তাি প্রধত অেব্তসাষক প্রকাশ কবিন। তাছািা ধেগত 

২৬দশ মার্ চ মহান স্বািীনতা ও োতীয় ধেেে,২০২২ধর: 

অনুিাবনও অনুপধস্থত ধছবলন মবম চ েভায় উপস্থাপন 

কবিন।  

ধেধি অনুর্ায়ী পিেতী ও প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা 

গ্রহবণি েন্য ধে্া্তস ৃহহীত হয়।  

উপবেলা ধনে চাহী 

অধেোি ও মুখ্য 

ধনে চাহী কম চকতচা, 

উপবেলা পধিষে, 

পানছধি, 

খাগিাছধি। 
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েভায় লি দকান লবলার্য ধেষয় না থাকায়  উপধস্থত েকলবক িন্যোে োধনবয় েভাি েমাধপ্ত দঘাষণা কিা হয়। 

 

 

(র্ন্দ্র দেে র্াকমা) 

প্যাবনল দর্য়ািম্যান-১ 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

স্মািক নং-০৫(১২)/২০১৭-         তাধিখ-       /০৪/২০২২ধরিঃ। 

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

১।   মাননীয় েংেে েেস্য, ২৯৮নং লেন, খাগিাছধি পাে চতয দেলা।  

২।   ধেধনয়ি েধর্ে, স্থানীয় েিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও েমোয় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় েিকাি ধেভাগ, ঢাকা। 

৩।  ধেভাগীয় কধমশনাি, র্ট্টগ্রাম ধেভাগ, র্ট্টগ্রাম। 

৪।  পধির্ালক, স্থানীয় েিকাি, র্ট্টগ্রাম ধেভাগ, র্ট্টগ্রাম।   

৫।   দেলা প্রশােক, খাগিাছধি পাে চতয দেলা। 

৬।  দর্য়ািম্যান, খাগিাছধি পাে চতয দেলা পধিষে, খাগিাছধি। 

৭।   ধেধভল োেচন, খাগিাছধি পাে চতয দেলা। 

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

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

১০।  দর্য়ািম্যান, দলাগাং/বর্ঙ্গী/পানছধি/লধতোন/উল্টাছধি ইউ.ধপ. পানছধি, খাগিাছধি।  

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

 .......................................................................... খাগিাছধি পাে চতয দেলা। 

 

(রুোইয়া লেবিাে) 

উপবেলা ধনে চাহী অধেোি 

ও 

মুখ্য ধনে চাহী কম চকতচা 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

 


