
অধিবেশন নং-৩৪তম 

 

 

জুলাই,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 :  ০৭ জুলাই, ২০২২ধর: ; েময় : দেলা  ১০.৩০ ঘটিকা। 

উপধস্থত েেস্যবেি নাম : পধিধশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

ধেবেচয মাে   :  জুন, 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 লবলাচনা ও ধে্া্তসেূহহ ৃহহীত হয়: 

্রমিঃনং লবলাচয ধেষয়  ধে্া্তস োস্তোয়নকািী 

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

প্রিান ও কধমটি।  

২ উপবেলা কধমটিেূহবহি 

সুপাধিশ পর্ যাবলাচনা 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 য উপবেলা কধমটিি েভাি 

কার্ যধেেিণী লেধিকভাবে োধখল কিাি েন্য েংধিষ্ট েকলবক অনুবিাি 

কিা হয়।  

েংধিষ্ট কধমটিি 

েভাপধত ও েেস্য 

েধচেগণ।  

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

দর্, েধহ: ধেভাবগ উপধস্থধত দিাগীি েংখ্যা ৩৮৫৩ েন, 

েরুিী ধেভাবগ ধচধকৎো প্রাপ্ত দিাগীি েংখ্যা ২৩১ েন, 

অ্তস:ধেভাবগ ভধতয দিাগীি েংখ্যা ২৮১ েন। হােপাতাবল 

প্রসূধত দেধলভািী দিাগীি েংখ্যা ১১ েন, 

মাঠ/ধেএেধেএ/ধেধেবত-১৬৪ েন। দমাট এএনধে-১ম 

১০২ েন, ৪থ য-৭৫ েন এেং ধপএনধে ১৬২ েন। 

ম্যাবলধিয়া দিাগীি েংখ্যা- ৪ েন টিধে দিাগীি েংখ্যা= 

০৯ েন। অত্র উপবেলায় দকাধভে-১৯ ধনেধিত েংখ্যা 

৪১৩২৬ েন, ১ম দোে প্রোন ৪১০১৭ েন, ধিতীয় দোে 

৪০৬৭০ েন, ৩য় দোে-১৩৩৯২ েন, প্রোন কিা হয়ধন 

৩০৯ েন ২৩০ েন কবিানী দিাগী পবেটিভ পাওয়া 

দগবছ। তন্মবে সুস্থ ২২৭ েন, দহাম লইবোবলশবন ০৩ 

েন মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) দকাধভে-১৯ ৩য় দোে গ্রহবণি েন্য 

এলাকাি েনোিািণবক উিু্ কিণেহ এলাকায় 

েহুল প্রচাবিি েন্য েংধিষ্ট ইউ.ধপ. 

দচয়ািম্যানগবণি ঐকাধ্তসক েহবর্াধগতা প্রোবনি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

(খ) কবিানা টিকা প্রোন কার্ য্রমম দোিোি 

কিবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

(খ) ম্যাবলধিয়া ও টিধে দিাগ ধেস্তািবিািকবে 

প্রবয়ােনীয় পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।    

স্বাস্থয ও প: প: 

কম যকতযা ও 

ইউ.ধপ. দচয়ািম্যান 

(েকল) পানছধি। 

 

৪ পধিোি পধিকেনা ধেভাগ: উপবেলা পধিোি পধিকেনা 

কম যকতযা োনান দর্, েে যবমাট েিম েম্পধতি েংখ্যা 

১২০৮৭ েন, খাোি েধি গ্রহণকািী (নতুন) ৮৭ েন, 

কন্ডম ব্যেহািকািী (নতুন) ১৮ েন, দমাট ইনবেকশন 

গ্রহণকািী (নতুন) ১৭ েন, লইইউধে গ্রহণকািী (নতুন) 

১০ েন, ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণকািী (নতুন) ০০ েন, স্থায়ী 

প্ধত- পুরুষ েিযাকিণ ০০ েন, মধহলা েিযাকিণ ০০ 

েন, গভ যখালাে ০১ েন, োিািণ দিাগী দেো ৮৪৭ েন, 

চলধত মাবে নে েম্পধতি েংখ্যা (নেধেোধহতা) ১৩ 

েন, েে যবমাট পধিোি পধিকেনা গ্রহণকািী 

(নতুন+পুিাতন) ৯৩৮০ েন, েে যবমাট গ্রহণকািীি হাি 

৭৭.৬০%, উপবেলাি দমাট েনেংখ্যা ৬৫১৮৪ েন, 

চলধত মাবে উঠান বেঠক ১৩ েন, উপবেলাি 

েনেংখ্যাি বৃধ্ি হাি ০.০৬% মবম য েভায় উপস্থাপন 

কবিন।   

(ক) মাতৃ মৃতুযি হাি প্রধতবিাবিি ধেষবয় 

েনেবচতনতা বৃধ্ি লবিয প্রবয়ােনীয় পেবিপ 

গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ধনয়ধমত উঠান বেঠক কার্ য্রমম েম্পােবনি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) ধকবশািীি মাতৃত্ব এেং প্রেননতবেি 

েং্রমমন ও দর্ৌনোধহত দিাগ ধেষবয় ধনয়ধমত 

কাউবেধলং কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা পধিোি 

পধিকেনা কম যকতযা 

পানছধি। 
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৫ কৃধষ ধেভাগ : উপবেলা কৃধষ কম যকতযাি প্রধতধনধি  

োনান দর্, োিা দেবশি ন্যায় গত ০৬ জুলাই,২০২২ধর: 

ধর: তাধিখ অত্র উপবেলায় িলে দমলা উবিািন কিা 

হয়। ৩০০ েন ক্ষুদ্র প্রাধ্তসক কৃষক/কৃষাণীি মবে ৫.০০ 

দকধে (লউশ) েীে, ধেএধপ ১০.০০ দকধে, এওধপ 

১০.০০ দকধে এেং মাননীয় প্রিানমেীি দেওয়া ঘবিি 

লবশপাবশ বৃিবিাপবনি েন্য িলে ও েনে গাছ 

ধেতিণ কিা হবয়বছ মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। 

(ক) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

(খ) িলে দমলা সুিু, সুন্দি ও সুশৃঙ্খলভাবে 

েম্পােবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

(গ) পুধষ্ট/ধভটাধমবনি চাধহো দমটাবনাি েন্য 

েেতধভটায় শাক-েেধে োগান সৃেবনি মােবম 

প্রাধ্তসক কৃষকবেিবক উিু্ কিবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা কৃধষ 

কম যকতযা, পানছধি। 

৬ মৎস্য ধেভাগ : উপবেলা মৎস্য কম যকতযা োনান দর্, 

চলধত মাবে ০৬ েন মাছ চাষীবক অধিবে পিামশ য প্রোন 

এেং ৬টি প্রধশিণপ্রাপ্ত চাষীি খামাি পধিে যশন কিা 

হবয়বছ। মৎস্য দেক্টবি ক্ষুদ্র ঋণ তহধেল কার্ য্রমবম 

লওতায় েে যবমাট ৮.২৩৫ লি টাকা ঋণ ধেতিণ কিা 

হয়। অনাোয়ী ঋবণি পধিমাণ ৩.৬৫৯২০ লি টাকা। 

লোয় হাি ৫৬%। ধতধন লবিা োনান দর্, প্রধত েছবিি 

ন্যায় “োতীয় মৎস্য েপ্তাহ-২০২২”ধর: লগামী ২৩ 

জুলাই হবত ২৯ জুলাই,২০২২ধর: তাধিখ পর্ য্তস উের্াধপত 

হবে। অত্র এলাকাি োস্তেতাি লবলাবক এেং দকাধভে-

১৯ পধিধস্থধত ধেবেচনায় স্বাস্থযধেধি দমবন ঢাকা হবত 

দপ্রধিত কম যসূধচি োবথ োমঞ্জস্য দিবখ অনুধিতব্য 

“োতীয় মৎস্য েপ্তাহ-২০২২ধর: সুিু ও সুন্দিভাবে 

োস্তোয়বনি লবিয অনুিাবনি েকল কম যসূধচবত 

স্বাস্থযধেধি দমবন োমাধেক দূিত্ব েোয় দিবখ েকবলি 

ঐকাধ্তসক অংশগ্রহণ এেং োধে যক েহবর্াধগতা কামনা 

কবিন। পাে যতয চট্টগ্রাম অ্চলবল মৎস্য েম্পে উ্নয়য়ন 

প্রকবেি লওতায় (২০২১-২০২২) ২টি ধ্রমক োঁবিি কাে 

দচঙ্গী ও লধতোন ইউধনয়বন চলমান িবয়বছ।  

(ক) মৎস্য দেক্টবি ক্ষুদ্র ঋণ তহধেল কার্ য্রমবমি 

লওতায় অনাোয়ী ঋণ লোবয়ি ধেষবয় 

প্রবয়ােনীয় পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

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

ও সুশৃঙ্খলভাবে েম্পােবনি েন্য অনুবিাি কিা 

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 

োনান দর্, তাঁি ধেভাবগি োপ্তধিক কার্ য্রমম স্বাভাধেক।   

োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা প্রাধণ 

েম্পে কম যকতযা, 

পানছধি।  

৮ স্থানীয় েিকাি প্রবকৌশল ধেভাগ :  উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে) েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ 

েম্পবকয োনা দগল না।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে), 

পানছধি।  

৯ দূবর্ যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ ধেভাগ : উপবেলা প্রকে 

োস্তোয়ন কম যকতযা োনান দর্, তারঁ েপ্তবিি চলধত 

অথ যেছবিি োস্তোধয়ত উ্নয়য়নূহলক কার্ য্রমম শতভাগ।  

ধতধন লবিা োনান দর্, ২০২২-২০২৩ধর: অথ যেছবি 

লে্নয় পধেত্র ঈে-ঊল-লর্হা/২০২২ধর: উপলবিয 

ধভধেএি কম যসূধচি লওতায় ৮৬৬৭টি কাবে যি ধেপিীবত 

৮৬.৬৭০ দম.টন খাদ্যশস্য (চাউল) েিাদ্দ পাওয়া দগবছ 

এেং ধভধেএি খাদ্যশস্য (চাউল) ধেতিণ প্রধ্রময়ািীন।  

(ক) ধেধি অনুর্ায়ী ধভধেএি খাদ্যশস্য (চাউল) 

ধেতিণ ধনধিত কিবনি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

  

(খ) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

প্রকে োস্তোয়ন 

কম যকতযা, পানছধি। 

  



অধিবেশন নং-৩৪তম 

 

 

১০ েনস্বাস্থয প্রবকৌশল ধেভাগ : েহকািী প্রবকৌশলী 

(েনস্বাস্থয) োনান দর্, ৫৮ গ্রাম প্রকবেি লওতায় ৬টি 

কাবেি মবে ২টিি কাে হস্তা্তসি কিা হবয়বছ। অেধশষ্ট 

কােগুধল চলমান লবছ। ২০১৯-২০২০ এেং ২০২০-

২০২১ অথ যেছবি েমগ্রবেবশ ধনিাপে পাধন েিেিাহ 

প্রকবেি লওতায় ২৬০টি নলকূবপি মবে ২৩২টি 

নলকূপ স্থাপন েম্প্নয় হবয়বছ। োকীগুবলা চলমান লবছ। 

২০২১-২০২২ অথ যেছবি েমগ্রবেবশ ধনিাপে পাধন 

েিেিাহ প্রকবেি লওতায় ১৩০টি নলকূবপি মবে 

৩৩টি নলকূপ স্থাপন েম্প্নয় হবয়বছ। অেধশষ্ট কােগুধল 

চলমান লবছ। মুধেে শতেষ য উপলবিয ২য় পর্ যাবয় ২৫টি 

নলকূবপি মবে ২১টিি কাে েম্প্নয় হবয়বছ। োকীগুবলা 

চলমান। স্কুল পর্ যাবয় দর্েকল ধেদ্যালবয় পাধনি উৎে 

নাই এমন ৬টি ধেদ্যালবয় হাত দিায়াি দেধেনেহ পাধনি 

উৎে স্থাপন কিা হবয়বছ। তাছািা ৪টি ধেদ্যালবয় ধিতল 

ওয়াশ ব্লবকি কাে চলমান িবয়বছ। অন্যান্য ধেভাগীয় 

কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) েমগ্রবেবশ ধনিাপে পাধন েিেিাহ প্রকবেি 

লওতায় ৃহহীত প্রকেেূহবহি কাে ধেধি 

অনুর্ায়ী েম্পােবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) চলমান প্রকবেি অেধশষ্ট কােেূহহ ধেধি 

অনুর্ায়ী ধনধে যষ্ট েমবয় েম্পােবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

েহকািী প্রবকৌশলী 

(েনস্বাস্থয) পানছধি।  

১১ প্রাথধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা ধশিা অধিোি 

োনান দর্, ২০২২-২০২৩ অথ য েছবি ৭৯টি েিকাধি 

প্রাথধমক ধেদ্যালবয়ি প্রিান ধশিকবেি োবথ েংধিষ্ট 

ক্লাস্টাবিি েহকাধি উপবেলা ধশিা অধিোবিি োবথ 

োধষ যক কম যেম্পােন চুধি হয়। দুই ক্লাস্টাবিি েহকাধি 

উপবেলা ধশিা অধিোবিি োবথ উপবেলা ধশিা 

অধিোবিি এেং উপবেলা ধশিা অধিোবিি োবথ 

দেলা প্রাথধমক ধশিা অধিোবিি োবথ োধষ যক 

কম যেম্পােন চুধি েম্পােন কিা হবয়বছ মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন। অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ধেধি অনুর্ায়ী োধষ যক কম যেম্পােন চুধি 

েম্পােবনি েন্য িন্যোে োনাবনা হয়।  

উপবেলা ধশিা 

অধিোি, পানছধি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ মােধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা মােধমক ধশিা 

কম যকতযা োনান দর্, ধশিা প্রধতিাবন সুস্বাস্থয কাে য 

(শুধুমাত্র ধকবশািীবেি) েন্য ধেতিণ কার্ য্রমম চলমান 

এেং ধশিা প্রধতিাবনি ছাত্র/ছাত্রীবেি মাবে দকাধভে-১৯ 

বুষ্টাি দোে কার্ য্রমম চলমান। অন্যান্য োপ্তধিক কার্ য্রমম 

স্বাভাধেক।   

ধনবে যশনা অনুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা মােধমক 

ধশিা কম যকতযা, 

পানছধি।  

১৩ েমােবেো ধেভাগ : তাঁি ধেভাবগি কার্ যপত্র োধখল না 

কিায় এ ধেভাগ েম্পযবক েভাি কার্ যধেেিণীবত অ্তসযভূি 

কিা দগল না।   

লগামী েভায় উপধস্থধতি েন্য লেধিকভাবে 

কার্ যপত্র োধখল কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা েমােবেো 

কম যকতযা, পানছধি।  

১৪ মধহলা ধেষয়ক ধেভাগ : উপবেলা মধহলা ধেষয়ক 

কম যকতযা োনান দর্, ২০২১-২০২২ ধভধেধে চব্রমি 

১৩৬৩ েবনি জুন,২০২২ধর: মাবেি ধেও উবতালন ও 

ধেতিণ েম্প্নয় হবয়বছ। ধভধেধে উপকািবভাগীবেি ২০০ 

টাকা হাবি ে্চলয় োনুয়ািী, ২০২১ হবত লোয় কার্ য্রমম 

চলমান লবছ এেং লোয় কার্ য্রমম ১০০%।  

(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।   

 

উপবেলা মধহলা 

ধেষয়ক কম যকতযা, 

পানছধি।  

 

 

 



অধিবেশন নং-৩৪তম 

 

 

২০২১-২০২২ অথ যেছবি েধিদ্র মা’ি েন্য মাতৃত্বকাল 

ভাতা উপকািবভাগীবেি স্ব-স্ব ধহোে নম্ববি ভাতা েমা 

হবচ্ছ। েংধিষ্ট উপকািবভাগীি ধহোে নম্বি র্াচাই-োছাই 

পূে যক ভাতা ধেতিণ প্রধ্রময়া শুরু কিা হবে এেং 

জুলাই,২০২২ধর: হবত উি কম যসূধচ মা ও ধশশু েহায়তা 

কম যসূধচ নাবম পধিচাধলত হবে। উপবেলা পর্ যাবয় 

মধহলাবেি েন্য লয়েি যক প্রধশিণ (লইধেএ) প্রকবেি 

১৬তম ও ১৭তম ব্যাবচি িযাশন ধেোইন ও দমামোধত 

দেবেি প্রধশিবণি েন্য প্রধশিণাথী োছাই চূিা্তস কিা 

হবয়বছ এেং জুলাই,২০২২ধর: হবত প্রধশিণ শুরু হবে। 

ধকবশাি-ধকবশািী ক্লাে স্থাপন প্রকবেি লওতায় অত্র 

উপবেলায় ৫টি ক্লাবে কার্ য্রমম চলমান লবছ এেং পুধষ্ট 

নাস্তা ধেতিণ কিা হবচ্ছ এেং 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।    

(খ) ধকবশাি-ধকবশািী ক্লাে স্থাপন প্রকবেি 

কাে ধেধি অনুর্ায়ী োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ পল্লী উ্নয়য়ন ধেভাগ : উপবেলা পল্লী উ্নয়য়ন কম যকতযা 

োনান দর্, ্রমমপূধঞ্জত েধমধত গঠন ১৪১টি, ্রমমপূধঞ্জত 

েেস্য ভধতয ১৫৫২ েন, ্রমমপূধঞ্জত দশয়াি লোয় ৮.৩০ 

(লি টাকায়) টাকা, ্রমমপূূ্ধঞ্জত ে্চলয় লোয় ৬৮.৫৭ 

(লি টাকায়), ্রমমপূধঞ্জত ঋণ লোয় ১৭০৪.৮৩ (লি 

টাকায়), ্রমমপূধঞ্জত ঋণ ধেতিণ ১৭৮৩.৭৪ (লি টাকায়) 

টাকা, ্রমমপূধঞ্জত অধেট ৫৮টি, ্রমমপূধঞ্জত এধেএম 

৫৮টি, ্রমমপূধঞ্জত ধনে যাচন ৫৮টি, ্রমমপূধঞ্জত প্রধশিণ 

৯৩০টি মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। 

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ঋণ ধেতিবণি দিবত্র দর্ন ওভািবলধপং না 

হয় দেধেবক ৃঢ়ধষ্ট দিবখ ঋণ ধেতিণ কিাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।   

 

উপবেলা পল্লী উ্নয়য়ন 

কম যকতযা, পানছধি।  

১৬ েমোয় ধেভাগ : উপবেলা েমোয় কম যকতযা োনান দর্, 

অত্র উপবেলাি অধেট েিাদ্দ অধেট অধিোিবক প্রোন 

কিাি েন্য দেলা েমোয় অধিবে দপ্রিণ কিা হবয়বছ। এ 

পর্ য্তস িার্ যকৃত েকল অধেট ধি িার্ য কবি দেলা েমোয় 

কার্ যালবয় দপ্রিণ কিা হবয়বছ। তন্মবে ০১টি েধমধতি 

অধেট ধি পধিবশাি কবি চালাবনি কধপ দেলা েমাোয় 

কার্ যালয় খাগিাছধিবত দপ্রিণ কিা হবয়বছ। এ পর্ য্তস 

িার্ যকৃত েকল উ্নয়য়ন তহধেল িার্ য কবি দেলা েমোয় 

কার্ যালবয় দপ্রিণ কিা হবয়বছ তন্মবে ০১টি েধমধতি 

েমোয় উ্নয়য়ন তহধেল পধিবশাি কবি িধশবেি কধপ 

দেলা কার্ যালবয় দপ্রিণ কিা হবয়বছ এেং েধমধতি 

অকার্ যকি তাধলকা দেলা েমোয় কার্ যালবয় দপ্রিণ কিা 

হবয়বছ মবম য উপস্থাপন কবিন। 

(ক) েমোয় েধমধতি েকল ধেধি ধেিান 

অনুেিণ পূে যক োপ্তধিক কার্ য্রমম পধিচালনা 

কিাি েন্য অনুবিাি কিা 

 

(খ) োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা েমোয় 

কম যকতযা, পানছধি।  

১৭ যুে উ্নয়য়ন অধিেপ্তি : যুে উ্নয়য়ন কম যকতযা োনান দর্, 

চলমান মাবে ্রমমপূধঞ্জত ঋণ ধেতিণ ২,৮৩,৮৪,০০০/- 

টাকা, চলমান মাবে ঋণ লোয়বর্াগ্য ২,১৮,৪০০/- টাকা,  

চলমান মাবে ঋণ লোয়কৃত ২,১০,০০০/- টাকা চলমান 

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ লোয়, ে্চলয় লোয় 

কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।   

 

উপবেলা যুে উ্নয়য়ন 

কম যকতযা, পানছধি।  
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মাবে লোয় হাি ৯৬%। চলমান মাবে ্রমমপূধঞ্জত  ঋণ 

লোয়বর্াগ্য ২,৫৯,৬৬,৪৫০/- টাকা, চলমান মাবে 

্রমমপূধঞ্জত ঋণ লোয়কৃত ২,৩৯,৮০,৮৬৬/- টাকা, 

লোয় হাি ৯২%। চলমান মাবে ঋণ ধেতিণ- নাই। 

োপ্তধিক অন্যান্য কােকম য স্বাভাধেক।  

(খ) োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

১৮ খাদ্য অধিেপ্তি: উপবেলা খাদ্য ধনয়েক োনান দর্, অত্র 

উপবেলায় ২০২১-২০২২ অথ যেছবি অভয্তসিীণ দোবিা 

িান েংগ্রবহি লিযমাত্রা ১৪৮.০০ দম:টন এি মবে 

৯৩.০০ দম: টন েংগ্রহ হবয়বছ এেং অেধশষ্ট ৫৫.০০ দম: 

টন। লতপ চাউবলি লিযমাত্রানুর্ায়ী েংগ্রহ কিা 

হবয়বছ। েতযমাবন খাদ্য গুোবম ৬৫৯.৩৫৭ দম: টন 

(লতপ) চাল, ৫৭.৬৭২ দম: টন (ধে্) চাল। ৪৪.০৬৩ 

দম. টন গম এেং ৯৩.০০ দম:টন িান মজুে লবছ মবম য 

েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী অভয্তসিীণ দোবিা িান 

েংগ্রহ কিাি েন্য অনুবিাি কিা হল।  

 

(খ) পর্ যাপ্ত পধিমাবণ খাদ্যগুোবম খাদ্য মজুে 

িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

উপবেলা খাদ্য 

ধনয়েক, পানছধি।  

১৯ েন ধেভাগ : উপবেলা েন কম যকতযা েভায় উপধস্থত না 

থাকায় এ ধেভাগ েম্পবকয োনা দগল না।     

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা দিঞ্জ 

কম যকতযা, পানছধি।  

২০ লনোি ও ধভধেধপ ধেভাগ : তাঁি ধেভাবগি কার্ য্রমম 

স্বাভাধেকভাবে চলবছ মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

উপবেলা লনোি 

ধভধেধপ কম যকতযা, 

পানছধি।  

২১ পাে যতয চট্টগ্রাম উ্নয়য়ন দোে য (বটকেই োমাধেক দেো 

প্রোন প্রকে): তাঁি ধেভাবগি কার্ যপত্র োধখল না কিায় এ 

ধেভাগ েম্পযবক েভাি কার্ যধেেিণীবত অ্তসযভূি কিা দগল 

না।   

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্র োধখল 

কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

প্রকে ব্যেস্থাপক 

(বটকেই োমাধেক 

দেো প্রোন প্রকে) 

পানছধি।  

২২ পল্লী ে্চলয় ব্যাংক: পল্লী ে্চলয় ব্যাংবকি প্রকে 

েমন্বয়কািী েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পবকয 

োনা দগল না। 

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

প্রকে েমন্বয়কািী, 

পল্লী ে্চলয় ব্যাংক, 

পানছধি।  

২৩ উপানুিাধনক ধশিা বুবিা : উপবেলা দপ্রাগ্রাম অধিোি 

েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পযবক োনা দগল 

না।    

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

দপ্রাগ্রাম অধিোি  

উপানুিাধনক ধশিা 

বুযবিা, পানছধি।  

২৪ ধেদুৎ ধেভাগ : তাঁি ধেভাবগি কার্ যপত্র োধখল না কিায় 

এ ধেভাগ েম্পযবক েভাি কার্ যধেেিণীবত অ্তসযভূি কিা 

দগল না।   

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্র োধখল 

কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপ-েহকািী 

প্রবকৌশলী (ধেউবো)  

পানছধি।  

২৫ উপবেলা পধিচালন ও উ্নয়য়ন প্রকে: উপবেলা পধিচালন 

ও উ্নয়য়ন প্রকবেি দেবভলপবমন্ট িযাধেধলবটটি োনান 

দর্, ৫ম েছবিি েন্য অেকাঠাবমা উ্নয়য়ন প্রকে প্রস্তােনা 

প্রস্তুতপূে যক অনুবমােবনি েন্য প্রকে ব্যেস্থাপনা ইউধনবট 

(ধপএমইউ), ইউধেধেধপবত দপ্রিণ কিা হবয়বছ মবম য 

েভায় উপস্থাপন কবিন।   

োধয়ত্বপ্রাপ্ত ইউধেএি অনুবমােবনি অগ্রগধত 

ধেষবয় ধপএমইউ দত ধনয়ধমত িবলা-লপ 

কিবেন।  

ইউধেএি,  

UGDP, LGD 

পানছধি।  

২৬ তথ্য লপা প্রকে: তথ্য দেো কম যকতযা োনান দর্, ব্যেো, 

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

দোি দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ৪০১ েন, তথ্যবকবন্দ্র দেো 

গ্রহণকািীি েংখ্যা ১৩২ েন। দম ও জুন,২০২২ধর: মাবে 

(ক) উর্ধ্যতন কতৃযপবিি ধনবে যশনা দমাতাবেক 

প্রকবেি দেো প্রোন কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

তথ্যবেো কম যকতযা, 

পানছধি।  
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৮টি উঠান বেঠক ৪০০ েন েহ দমাট দেো গ্রহণকািীি 

েংখ্যা ৯৩৩ েন মবম য উপস্থাপন কবিন। অন্যান্য 

োপ্তধিক কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

(খ) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

২৭ ধশিা ও েিতা উ্নয়য়বনি মােবম নািী ও কণ্যা ধশশুি 

িমতায়ন প্রকে : প্রকবেি এডুবকশন িযাধেধলবটটি 

োনান দর্, তাঁি প্রকবেি োপ্তধিক কার্ য্রমম স্বাভাধেক 

মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।   

ঊিে যতন কতৃযপবিি ধনবে যশনা অনুর্ায়ী োপ্তধিক 

কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

 

এডুবকশন 

িযাধেধলবটটি ধশিা 

েিতা উ্নয়য়বনি 

মােবম নািী ও 

কণ্যা ধশশু িমতায়ন 

প্রকে, পানছধি।  

 

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

 

 

(চন্দ্র দেে চাকমা) 

প্যাবনল দচয়ািম্যান-১ 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

স্মািক নং-০৫(১২)/২০১৭-         তাধিখ-       /০৭/২০২২ধরিঃ। 

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

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

২।   ধেধনয়ি েধচে, স্থানীয় েিকাি, পল্লী উ্নয়য়ন 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 লিবিাে) 

উপবেলা ধনে যাহী অধিোি 

ও 

মুখ্য ধনে যাহী কম যকতযা 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 


