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জুন,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 :  ২৭ জুন, ২০২২ধর: ; েময় : দেলা  ১০.৩০ ঘটিকা। 

উপধস্থত েেস্যবেি নাম : পধিধশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

ধেবেচয মাে   :  দম, 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 ২৩৭৭ েন, 

েরুিী ধেভাবগ ধচধকৎো প্রাপ্ত দিাগীি েংখ্যা ১৭৯ েন, 

অ্তস:ধেভাবগ ভধতয দিাগীি েংখ্যা ২২১ েন। হােপাতাবল 

প্রসূধত দেধলভািী দিাগীি েংখ্যা ১৪ েন, দমাট এএনধে-

১ম ৫৫ েন, ৪থ য-৬৫ েন এেং ধপএনধে ১৪৭ েন। 

ম্যাবলধিয়া দিাগীি েংখ্যা- ৩ েন টিধে দিাগীি েংখ্যা= 

১০ েন। অত্র উপবেলায় দকাধভে-১৯ ধনেধিত েংখ্যা 

৪১২৬৪ েন, ১ম দোে প্রোন ৪০৯৫৫ েন, ধিতীয় দোে 

৪০৬৪৮ েন, প্রোন কিা হয়ধন ৩০৯ েন এেং ৩য় দোে 

প্রোন ১০,৭৪৪ েন েন মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

ধতধন লবিা োনান দর্, েষ যাি দমৌসুবম দেঙ্গু/ম্যাবলধিয়া 

অবনকাংবশ বৃধ্ পায় তজ্জন্য োিািণ েনগনবক 

কীটনাশকযুক্ত মশাধি ব্যেহাি কিাি প্রবয়ােনীয়তা 

িবয়বছ মবম য েভায় অেধহত কবিন।  

(ক) ধনয়ধমত কম যস্থবল কম যচািীি উপধস্থধত 

ধনধিতকিণ েহ েনস্বাবথ য োে যিধনক ধচধকৎো 

দেো কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়। 

(খ) দকাধভে-১৯ ৩য় দোে গ্রহবণি েন্য 

এলাকাি েনোিািণবক উিু্ কিবণি েন্য 

েংধিষ্ট ইউ.ধপ. দচয়ািম্যানগণবক প্রবয়ােনীয় 

েহবর্াধগতা প্রোবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

(গ) েষ যাি দমৌসুবম দেঙ্গু/ম্যাবলধিয়াি প্রবকাপ 

ধেস্তািবিািকবে এলাকায় েবচতনতা বৃধ্েহ  

এলাকায় েহুল প্রচাবিি েন্য েংধিষ্ট ইউ.ধপ. 

দচয়ািম্যানবেিবক 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 

১২০৯৬ েন, খাোি েধি গ্রহণকািী (নতুন) ৭৯ েন, 

কন্ডম ব্যেহািকািী (নতুন) ১৭ েন, দমাট ইনবেকশন 

গ্রহণকািী (নতুন) ৩৫ েন, লইইউধে গ্রহণকািী (নতুন) 

০৩ েন, ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণকািী (নতুন) ৩৬ েন, স্থায়ী 

প্ধত- পুরুষ েিযাকিণ, মধহলা েিযাকিণ ০০ েন, 

গভ যখালাে ০১ েন, োিািণ দিাগী দেো ৯১২ েন, চলধত 

মাবে নে েম্পধতি েংখ্যা (নেধেোধহতা) ০৭ েন, 

েে যবমাট পধিোি পধিকেনা গ্রহণকািী (নতুনপপুিাতন) 

৯৩০৬ েন, েে যবমাট গ্রহণকািীি হাি ৭৭.৭৬%, 

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ধনয়ধমত উঠান বেঠক কার্ য্রমম েম্পােবনি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) োল্যধেহাহ, 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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উপবেলাি দমাট েনেংখ্যা ৬৫১৫৯ েন, চলধত মাবে 

উঠান বেঠক ১৩ েন, উপবেলাি েনেংখ্যাি বৃধ্ি হাি 

০.০৫% মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।   

 

৫ কৃধষ ধেভাগ : উপবেলা কৃধষ কম যকতযাি প্রধতধনধি  

োনান দর্, অত্র উপবেলায় দমাট ৩০০ েন ক্ষুদ্র প্রাধ্তসক 

কৃষক/কৃষাণীি মবে ৫ দকধে েীে, ধেএধপ ১০ দকধে, 

এমওধপ ১০ দকধে কবি লমন প্রবণােনা দেয়া হবয়বছ। 

চলধত মাবে ১৯০ দম.টন েিাদ্দ  এেং উবতালন কিা 

হবয়বছ। তন্মবে টিএেধপ, ১৫৪ দম.টন ধেএধপ ৬৫ দম.টন 

েিাদ্দ পাওয়া ধগবয়বছ এেং উবতালবনি ধেষবয় এখবনা 

ধনবে যশনা প্রোন কিা হয় ধন মবম য েভায় উপস্থাপন 

কবিন। 

(ক) ধনবে যশনানুর্ায়ী োি উবতালন কিাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

(খ) পর্ যাপ্ত পধিমাবণ োি মজুে িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়। 

(গ) পুধষ্টি 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 ৭টি 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,  পাে যতয 

চট্টগ্রাম অঞ্চবল মৎস্য েম্পে উন্নয়ন প্রকবেি লওতায় 

(২০২১-২০২২) ২য় িাবপ ৫টি ইউধনয়ন দথবক ধনেধিত 

দেবল/মৎস্যেীধেবেি মে হবত অধত েধিদ্র, অেহায় 

দমাট ১০টি দেবল পধিোিবক এককালীন ধেকে 

লয়েি যক েহায়তা ধহবেবে উপবেলা ধনে যাহী অধিোি ও 

উপবেলা মধহলা ভাইে দচয়ািম্যাবনি উপধস্থধতবত ছাগল 

ধেতিণ কিা হবয়বছ মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। 

(ক) মৎস্য দেক্টবি ক্ষুদ্র ঋণ তহধেল কার্ য্রমবমি 

লওতায় অনাোয়ী ঋণ লোবয়ি ধেষবয় 

প্রবয়ােনীয় পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

(খ) েিাদ্দ পবত্রি শতয এেং নীধতমালা অনুর্ায়ী 

তাধলকাভূক্ত পধিোবিি মাবে ধেতিবণি েন্য 

উপবেলা মৎস্য কম যকতযা, পানছধি দক িন্যোে 

োনাবনা হয়।   

 

 

উপবেলা মৎস্য 

কম যকতযা, পানছধি 

৭ প্রাধণ েম্পে ধেভাগ :  উপবেলা প্রাধণ েম্পে কম যকতযা 

োনান দর্, েং্রমমণ দিাগ প্রধতবিাবি গোধে টিকা প্রোন 

২,২০৪ মাত্রা, হাঁে-মুিগী টিকা প্রোন ১২,০০০ মাত্রা, 

গোধে পশু ধচধকৎো ১৬৩০টি, হাঁে-মুিগী ধচধকৎো 

১৫,২১০ টি, কৃধত্রম প্রেনন ১০৪টি, িােস্ব লোয়: গোধে 

পশু হাঁে-মুিগী টিকা ধে্রময় োেে ৩,০৬৫ টাকা, কৃধত্রম 

প্রেনন ধি োেে ৩১২০ টাকা, খামাি পধিে যশন-০১টি, 

উঠান বেঠক ১১টি, ধি দভবটধিনাধি দমধেকযাল কযাম্প 

০১টি এেং খামািী প্রধশিণাথী ৭০ েন মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন।  

(ক) প্রাধণ েম্পবেি স্বাস্থয সুিিাি েন্য 

ধচধকৎো এেং টিকা প্রোন কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

(খ) লেন্ন দকািোনী পশুি হাবট ধি দমধেবকল 

টিবমি মােবম দকািোনীি পশুি হাট তোিকীি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

(গ) ধনয়ধমত খামাি পধিেশ যন ও উঠান বেঠক 

কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয় 

উপবেলা প্রাধণ 

েম্পে কম যকতযা, 

পানছধি।  

৮ স্থানীয় েিকাি প্রবকৌশল ধেভাগ :  (ক) উপবেলা 

প্রবকৌশলী (এলধেইধে) োনান দর্, ২০২১-২০২২ 

অথ যেৎেবি উন্নয়ন েংবশাধিত োবেবট “ইউধনয়ন 

পধিষে উন্নয়ন েহায়তা” খাবতি লওতায় ইউধনয়বনি 

অনগ্রেি, প্রাকৃধতক দূবর্াগ এেং দকাধভে-১৯ 

দমাকাবেলায় মাননীয় মেীি অধভপ্রায় অনুর্ায়ী অত্র 

(ক) ধেধি অনুর্ায়ী ১,২ ও ৩নং প্রকেগুবলা 

দটন্ডাি প্রধ্রময়ায় োস্তোয়বনি েন্য ধে্া্তস ৃহহীত 

হয়।  

 

 

 

উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে), 

পানছধি।  

 

 

 



অধিবেশন নং-৩৩তম 

 

 

উপবেলায় দমাট ১১,০০,০০০/- (এগাি লি) টাকা েিাদ্দ 

পাওয়া র্ায়। মাননীয় মেীি ধনম্নরূপ ০৩টি প্রকে 

োস্তোয়বনি েন্য উপস্থাপন কবিন।   

(১) দচংগী ইউধনয়বন েগৎ দমাহন পািাি কালা চাকমাি 

দোকান হবত মধন পািা েবলন্দ্র ধত্রপুিাি োধি পর্ য্তস িাস্তা 

উন্নয়ন। েিাবদ্দি পধিমাণ-৩,৫০,০০০/-টাকা।  

(২) দচংগী ইউধনয়বন ধকনািন বেদ্য পািাি ইট েধলং 

িাস্তাি মুখ হবত নীলমধন চাকমাি োধি পর্ য্তস িাস্তা 

উন্নয়ন। েিাবদ্দি পধিমাণ-৩,৫০,০০০/-টাকা।  

(৩) লধতোন ইউধনয়বনি উগ্যাপািা িাস্তা ও কালভাট য 

েংস্কাি এেং দু:স্থ গধিে মধহলাবেি মাবে দেলাই দমধশন 

ধেতিণ। েিাবদ্দি পধিমাণ-৪,০০,০০০/-টাকা।  

(খ) ২০২১-২০২২ অথ যেছবি অত্র উপবেলা পধিষবেি 

োোোধি দমিামত খাবত অেধশষ্ট ২,০০,০০০/- (দুই 

লি) টাকা RFQ প্রধ্রময়ায় োস্তোয়ন কিা র্াবে মবম য 

েভায় উপস্থাপন কবিন। 

 

(গ) ধতধন লবিা োনান দর্, উপবেলা ধনে যাহী 

অধিোবিি োেভেনটি েীঘ যেছি পূবে য ধনম যাণ কিা 

হবয়বছ। েতযমাবন ভেনটি ব্যেহাি অনুপবর্াগী অেস্থায় 

িবয়বছ। িবল েরুিী ধভধতবত ভেনটি কনবেমে দঘাষনা 

কবি প্রাক্কধলত ূহবল্য ধেধি দমাতাবেক ধনলাবম ধে্রমবয়ি 

প্রবয়ােনীয়তা িবয়বছ মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। র্াি 

প্রাক্কধলত ূহল্য ৩,০১,৩২৫/- (ধতন লি এক হাোি 

ধতনশত পঁধচশ) টাকা।  

  

(ঘ) উপবেলা পধিষে দচয়ািম্যাবনি োেভেনটি েীঘ যেছি 

পূবে য ধনম যাণ কিা হবয়বছ। েতযমাবন ভেনটি ব্যেহাি 

অনুপবর্াগী অেস্থায় িবয়বছ। িবল েরুিী ধভধতবত ভেনটি 

কনবেমে দঘাষনা কবি প্রাক্কধলত ূহবল্য ধেধি দমাতাবেক 

ধনলাবম ধে্রমবয়ি প্রবয়ােনীয়তা িবয়বছ মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন। র্াি প্রাক্কধলত ূহল্য ১,৭৮,৮২৬/- (এক 

লি লটাতি হাোি লটশত ছাধিশ) টাকা।  

 

(ঙ) উপবেলা মৎস্য অধিে ভেনটিও েীঘ যেছি পূবে য 

ধনম যাণ কিা হবয়বছ। েতযমাবন ভেনটি ব্যেহাি অনুপবর্াগী 

অেস্থায় িবয়বছ। িবল েরুিী ধভধতবত ভেনটি কনবেমে 

দঘাষনা কবি প্রাক্কধলত ূহবল্য ধেধি দমাতাবেক ধনলাবম 

ধে্রমবয়ি প্রবয়ােনীয়তা িবয়বছ মবম য েভায় উপস্থাপন 

কবিন। র্াি প্রাক্কধলত ূহল্য ১,৩৭,২০৩/- (এক লি 

োতধত্রশ হাোি দুইশত ধতন) টাকা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) োোোধি দমিামত খাবত অেধশষ্ট অথ য ধেধি 

অনুর্ায়ী RFQ প্রধ্রময়ায় োস্তোয়বনি েন্য 

ধে্া্তস ৃহহীত হয়। 

 

 

(গ) ধেস্তাধিত ললাপ লবলাচনাি পি, উপবেলা 

ধনে যাহী অধিোবিি োেভেনটি কনবেমড্ 

দঘাষনাি প্রস্তাে অনুবমােবনি লবিয পাববয 

উবেধখত প্রাক্কধলত ূহবল্য ধেধি দমাতাবেক 

ধনলাবম ধে্রমবয়ি প্রশােধনক অনুবমােন গ্রহবণি 

ধনধমবত পিেতী ও প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি 

েন্য উপবেলা প্রবকৌশলী (এলধেইধে), পানছধি 

দক অনুবিাি কিা হয়।  

 

(ঘ) ধেস্তাধিত ললাপ লবলাচনাি পি, উপবেলা 

পধিষে দচয়ািম্যাবনি োেভেনটি কনবেমড্ 

দঘাষনাি প্রস্তাে অনুবমােবনি লবিয পাববয 

উবেধখত প্রাক্কধলত ূহবল্য ধেধি দমাতাবেক 

ধনলাবম ধে্রমবয়ি প্রশােধনক অনুবমােন গ্রহবণি 

ধনধমবত পিেতী ও প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি 

েন্য উপবেলা প্রবকৌশলী (এলধেইধে), পানছধি 

দক অনুবিাি কিা হয়।  

(ঙ) ধেস্তাধিত ললাপ লবলাচনাি পি, 

উপবেলা মৎস্য অধিে ভেনটি কনবেমড্ 

দঘাষনাি প্রস্তাে অনুবমােবনি লবিয পাববয 

উবেধখত প্রাক্কধলত ূহবল্য ধেধি দমাতাবেক 

ধনলাবম ধে্রমবয়ি প্রশােধনক অনুবমােন গ্রহবণি 

ধনধমবত পিেতী ও প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি 

েন্য উপবেলা প্রবকৌশলী (এলধেইধে), পানছধি 

দক অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে), 

পানছধি। 

 

 

ঐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ঐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ঐ  



অধিবেশন নং-৩৩তম 

 

 

৯ দূবর্ যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ ধেভাগ : উপবেলা প্রকে 

োস্তোয়ন কম যকতযা োনান দর্, তারঁ েপ্তবিি চলধত 

অথ যেছবিি োস্তোধয়ত উন্নয়নূহলক কার্ য্রমম শতভাগ।  

শুধুমাত্র ধনম্নেধণ যত ০২টি উন্নয়নূহলক প্রকবেি কাে 

অেমাপ্ত অেস্থায় িবয়বছ মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।   

অেচ্ছল েীি মুধক্তবর্া্াবেি লোেন ধনম যাণ প্রকে : 

প্যাবকে 

েংখ্যা  

ঘবিি েংখ্যা  েিাদৃ্দকত 

টাকা 

অগ্রগধত 

০১টি ০৪টি ৫১,০৫,৭৪৮ ৭৫% 

অধতেধিদ্রবেি েন্য কম যেংস্থান কম যসূধচ : 

উপকািবভাগীি 

েংখ্যা 

েিাদ্দকৃত টাকা প্রকে 

েংখ্যা 

অগ্রগধত 

৫২৮ ৮৪,৪৮,০০০/- ১৭টি ৫০% 
 

(ক) ধনবে যশনানুর্ায়ী শতভাগ উন্নয়নূহলক 

কার্ য্রমম েম্পােবনি েন্য প্রকে োস্তোয়ন 

কম যকতযা, পানছধি দক িন্যোে োনাবনা হয়।  

  

(খ) অেমাপ্ত উন্নয়নূহলক ০২টি প্রকবেি কাে 

ধনধে যষ্ট েময়েীমাি মবে েম্পােবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়। 

 

 

 

 

প্রকে োস্তোয়ন 

কম যকতযা, পানছধি। 

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 ২৩০টি 

নলকূপ স্থাপন েম্পন্ন হবয়বছ। অেধশষ্ট ৩০টিি কাে 

চলমান লবছ। ২০২১-২০২২ অথ যেছবি েমগ্রবেবশ 

ধনিাপে পাধন েিেিাহ প্রকবেি লওতায় ১৩০টি 

নলকূবপি মবে ৩২টি নলকূপ স্থাপন েম্পন্ন হবয়বছ। 

অেধশষ্ট কােগুধল চলমান লবছ।  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। লশ্রয়ন প্রকবেি লওতায় ধিতীয় িাবপ ৩০টিি 

মবে ইধতমবে ২৫টি নলকূবপি কাে েম্পন্ন হবয়বছ 

মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) েমগ্রবেবশ ধনিাপে পাধন েিেিাহ প্রকবেি 

লওতায় ৃহহীত প্রকেেূহবহি কাে ধনধে যষ্ট 

েময়েীমাি মবে েম্পােবনি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

(খ) চলমান কাবেি অেধশষ্ট পাধনি উৎবেি 

কােেূহহ ধেধি অনুর্ায়ী েম্পােবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

েহকািী প্রবকৌশলী 

(েনস্বাস্থয) পানছধি।  

১১ প্রাথধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা ধশিা অধিোি 

োনান দর্, ধেভাগীয় পর্ যাবয় ল্তস: প্রাথধমক ধেদ্যালয় 

ধ্রমিা ও োংস্কৃধতক প্রধতবর্াধগতা,২০২২ধর: ১০০ ধমটাি 

দেৌবি দেলা পর্ যাবয় তথা ধেভাগীয় পর্ যাবয় অত্র 

উপবেলািীন ধুদুকছিা েিকাধি প্রাথধমক ধেদ্যালবয়ি 

ক্ষুবে ধশিাথী জুনা চাকমা ১ম স্থান অধিকাি অেযন 

কবিবছ। পিেতীবত োতীয় পর্ যাবয় দখলবে। েঙ্গেন্ধু দশখ 

মুধেবুি িহমান ও েঙ্গমাতা দেগম িধেলাতুবন্নছা 

প্রাথধমক ধেদ্যালয় ফুটেল টুন যাবমন্ট উপবেলা পর্ যাবয় ২৩ 

জুন,২০২২ধর: তাধিখ েম্পন্ন হবয়বছ। োলক েবল 

পানছধি োোি েিকাধি প্রাথধমক ধেদ্যালয় চযাধম্পয়ন 

হয় এেং োধলকা েবল েি পানছধি (উতি) েিকাধি 

(ক) অত্র উপবেলা হবত ধেভাগীয় পর্ যাবয় দেৌৌঁি 

প্রধতবর্াধগতা ১ম স্থান অধিকাবিি েন্য ক্ষুবে 

ধশিাথী জুনা চাকমাবক অধভনন্দন ও শুবভচ্ছা 

োনাবনা হয় এেং তাবক লগামী েভায় লধথ যক 

েম্মাননা দেয়াি ধে্া্তস ৃহহীত হয়।  

 

(খ) উপবেলা পর্ যাবয় েঙ্গেন্ধু দশখ মুধেবুি 

িহমান ও েঙ্গমাতা দেগম িধেলাতুবন্নছা 

প্রাথধমক ধেদ্যালয় ফুটেল টুন যাবমবন্ট চযাধম্পয়ন 

েলেূহহবক দেলা পর্ যাবয় দপ্রিবনি ধেষবয় 

প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

উপবেলা ধশিা 

অধিোি, পানছধি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



অধিবেশন নং-৩৩তম 

 

 

প্রাথধমক ধেদ্যালয় চযাধম্পয়ন হয়।  লগামী ২৮ 

জুন,২০২২ধর হবত ১৩ জুলাই,২০২২ধর: পর্ য্তস গ্রীমকাকালীন 

ও ঈে-ঊল-লর্হা,২০২২ উপলবি েকল প্রাথধমক 

ধেদ্যালয় েি থাকবে। ধতধন লবিা োনান দর্, পানছধি 

োোি মবেল েিকাধি প্রাথধমক ধেদ্যালবয়ি লোধেক 

ভেবনি পূে যধেবকি দেয়াবলি মাটি েবি ধ্ববে পবি 

ঝৌঁধকি মবে নীবচ ধকছু পধিোি েেোে কিবছ। দেলা 

প্রাথধমক ধশিা অধিোি মবহােবয়ি দপ্রধিত পবত্রি 

ধনবে যশনা দমাতাবেক ঝৌঁধকপূণ য দেয়ালটি ধনলাম প্রধ্রময়ায় 

অপাোিবণি েন্য পত্র দপ্রিণ কবিবছন মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন। 

 

 

 

(খ) পানছধি োোি মবেল েিকাধি প্রাথধমক 

ধেদ্যালবয়ি লোধেক ভেবনি পূে যধেবকি 

ঝৌঁধকপূণ য দেয়ালটি অপোিবণি ধেষবয় 

েবিেধমন তে্তস োবপবি প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা 

গ্রহবণি েন্য উপবেলা প্রবকৌশলী (এলধেইধে), 

পানছধি দক অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

 

 

উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে) 

পানছধি। 

১২ মােধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা মােধমক ধশিা 

কম যকতযা োনান দর্, উপবেলা পর্ যাবয় োতীয় পুধষ্ট 

েপ্তাহ-২০২২ধর: ১৮দম,২০২২ধর: তাধিবখ সুিু, সুন্দি ও 

সুশৃঙ্খলভাবে অনুধিত হবয়বছ এেং ধশিা প্রধতিাবন 

সুস্বাস্থয কাে য (শুরুমাত্র ধকবশািীবেি) েন্য ধেতিণ কিা 

হবচ্ছ মবম য উপস্থাপন কবিন।   

(ক) ধনবে যশনা অনুর্ায়ী োতীয় ধশিা েপ্তাহ, 

২০২২ধর: সুিু, সুন্দি ও সুশৃঙ্খলভাবে 

েম্পােবনি মােধমক ধশিা কম যকতযা, পানছধি 

দক িন্যোে োনাবনা হয়।    

 

 

উপবেলা মােধমক 

ধশিা কম যকতযা, 

পানছধি।  

১৩ েমােবেো ধেভাগ : উপবেলা েমাবেবেো কম যকতযা 

োনান দর্, তাঁি েপ্তবিি লওতািীন ধেধভন্ন ভাতাবভাগীিা 

স্ব-স্ব ধেকাশ, নগে, িবকট এি মােবম ভাতা পান। দে 

দপ্রধিবত ভাতাবভাগীিা তাবেি প্রাপ্য ভাতােূহহ 

উবতালবনি দিবত্র েংধিষ্ট ধেকাশ, নগে এেং িবকট 

এবেন্ট এি মােবম প্রাপ্য ভাতােূহহ উবতালন কবি 

থাবকন। িবল ভাতাবভাগীিা তাবেি েঠিক প্রাপ্য অথ য 

উবতালবনি দিবত্র নানাধেি েমস্যায় েমু্মখীন হবত হয় 

এেং স্ব-স্ব ধেকাশ, নগে, িবকট একাউন্ট-এ পিপি ০৩ 

(ধতন) মাে দলনবেন না কিাি কািবন একাউন্ট 

েয়ংধ্রময়ভাবে েি থাবক িবল ভাতাবভাগীবেি তাবেি 

প্রাপ্য ভাতােূহহ েঠিক েমবয় স্ব-স্ব একাউবন্ট েমা হয় 

না এেং এ ধেষবয় েংধিষ্ট েনপ্রধতধনধিিা ধেভ্রাধ্তসকি 

অেস্থায় পবি থাবকন মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) ভাতাবভাগীবেি স্ব-স্ব ধেকাশ, নগে এেং 

িবকট একাউন্ট েে যো েচল িাখাি েন্য েংধিষ্ট 

ইউ.ধপ. দচয়ািম্যানবেি দক এলাকায় েহুল 

প্রচাবিি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) েংধিষ্ট ধেকাশ, নগে, িবকট এবেন্টবেি 

দক ধনবয় েভা লহ্বান কবি লগামী েভায় 

অেধহত কিাি েন্য েংধিষ্ট ইউ.ধপ. 

দচয়ািম্যানবেি দক  অনুবিাি কিা হয়। 

উপবেলা েমােবেো 

কম যকতযা ও  

ইউ.ধপ. দচয়ািম্যান 

(েকল) পানছধি।  

১৪ মধহলা ধেষয়ক ধেভাগ : উপবেলা মধহলা ধেষয়ক 

কম যকতযা োনান দর্, ২০২১-২০২২ ধভধেধে চব্রমি 

১৩৬৩ েবনি দম,২০২২ধর: মাবেি ধেও উবতালন ও 

ধেতিণ েম্পন্ন হবয়বছ। ধভধেধে উপকািবভাগীবেি ২০০ 

টাকা হাবি েঞ্চয় োনুয়ািী, ২০২১ হবত লোয় কার্ য্রমম 

চলমান লবছ এেং লোয় কার্ য্রমম ১০০%।  

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। উপবেলা 

পর্ যাবয় মধহলাবেি েন্য লয়েি যক প্রধশিণ (লইধেএ) 

(ক) ইউধনয়ন পর্ যাবয় নািী ধশশু ধনর্ যাতন 

প্রধতবিাি, োল্য ধেোহ, দর্ৌতুক ও ইভটিধেং 

প্রধতবিাবিি ধেষবয় প্রবয়ােনীয় কার্ য্রমম গ্রহবণি  

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ধকবশাি-ধকবশািী ক্লাে স্থাপন প্রকবেি 

কাে ধেধি অনুর্ায়ী কার্ য্রমম োস্তোয়বনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

 

উপবেলা মধহলা 

ধেষয়ক কম যকতযা, 

পানছধি।  

 

 

 

 

 

 

 

 



অধিবেশন নং-৩৩তম 

 

 

প্রকবেি ১৬তম ও ১৭তম িযাশন ধেোইন ও দমামোধত 

দেবেি প্রধশিবণি েন্য অনলাইবন লবেেন শুরু হবয়বছ। 

েতযমাবন প্রধশিণ দকবন্দ্রি ল্যাধেবনি েিো ভাঙ্গা এেং 

ভেনটি েংস্কাি কিা অতীে েরুিী।  গ্রামীণ মধহলাবেি 

লত্মধনভযিশীল কিাি লবিয অত্র কার্ যালয় হবত 

োস্তোধয়ত ক্ষুদ্র ঋণ লোয় কার্ য্রমম চলমান লবছ। 

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।    

(গ) ধেধি অনুর্ায়ী লয়েি যকূহলক প্রধশিবণি 

েন্য প্রধশিণাথী মবনানয়বনি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

 

(ঘ) লয়েি যক প্রধশিণ (লইধেএ) প্রকবেি 

প্রধশিণ দকবন্দ্রি ল্যাধেবনি েিো দমিামত ও 

েংস্কাবিি ধেষবয় পিেতী ও প্রবয়ােনীয় 

পেবিপ গ্রহবণি েন্য উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে) পানছধি দক অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

 

 

 

 

উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে) 

পানছধি।  

১৫ পেী উন্নয়ন ধেভাগ : উপবেলা পেী উন্নয়ন কম যকতযা 

েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পযবক লবলাচনা 

কিা দগল না।   

লগামী েভায় উপধস্থধতি েময় লেধিকভাবে 

কার্ যপত্রেহ উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়। 

উপবেলা পেী উন্নয়ন 

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 উন্নয়ন তহধেল িার্ য কবি দেলা েমোয় 

কার্ যালবয় দপ্রিণ কিা হবয়বছ তন্মবে ০১টি েধমধতি 

েমোয় উন্নয়ন তহধেল পধিবশাি কবি িধশবেি কধপ 

দেলা 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) লিযমাত্রানুর্ায়ী েমোয় েধমধতি অধেট 

ধি লোয় কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা েমোয় 

কম যকতযা, পানছধি।  

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

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

টাকা, চলমান মাবে ঋণ লোয়বর্াগ্য ১,৪৫,০০০/- টাকা,  

চলমান মাবে ঋণ লোয়কৃত ১,০৩,০০০/- টাকা চলমান 

মাবে লোয় হাি ৭৩%। চলমান মাবে ্রমমপূধিত  ঋণ 

লোয়বর্াগ্য ২,৫৭,৪৮,০৫০/- টাকা, চলমান মাবে 

্রমমপূধিত ঋণ লোয়কৃত ২,২৪,৭২,০৬৬/- টাকা, 

লোয় হাি ৮৭%। চলমান মাবে ঋণ ধেতিণ- নাই। 

োপ্তধিক অন্যান্য কােকম য স্বাভাধেক। ধতধন লবিা 

োনান দর্, খাগিাছধি যুে উন্নয়ন অধিেপ্তি কতৃযক ১ 

মাে ব্যাপী ড্রাইধভং ধেষয়ক প্রধশিণ শুরু হবে। প্রধত 

উপবেলা হবত ০২ েন কবি লগ্রহী দেকাি যুেক/যুেতী 

অংশগ্রহণ কিবত পািবে মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ লোয়, েঞ্চয় লোয় 

কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।   

 

(খ) োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা যুে উন্নয়ন 

কম যকতযা, পানছধি।  

  



অধিবেশন নং-৩৩তম 

 

 

১৮ খাদ্য অধিেপ্তি: উপবেলা খাদ্য ধনয়েক োনান দর্, অত্র 

উপবেলায় ২০২১-২০২২ অথ যেছবি অভয্তসিীণ দোবিা 

িান েংগ্রবহি লিযমাত্রা ১৪৮.০০ দম:টন এেং লতপ 

চাউবলি লিযমাত্রা ৭৮.০০ দম.টন েংগ্রবহি েন্য 

ধনবে যশনা প্রোন কিা হয়। তন্মবে দোবিা িান েংগ্রহ 

৫৪.০০ দম.টন এেং লতপ চাউল ১৮.০০ দম.টন েংগ্রহ 

কিা হবয়বছ। েতযমাবন খাদ্য গুোবম ৪৯৮.০৮০ দম: টন 

(লতপ) চাল, ৮৯.৮৯২ দম: টন (ধে্) চাল ও ৪৭.৫১৩ 

দম. টন গম 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 োনান দর্, েৎেবি 

৩টি কবি েনে, িলে ও ঔষধি গাছ লাগাবনাি েন্য 

েভায় উপধস্থত েকল দক লহ্বান কবিন। ধতধন লবিা 

োনান দর্, পানছধি োোবিি িাস্তাি িাবি কধতপয় 

দিইন ধে ও কিইগাছ ঝৌঁধকপূণ য অেস্থায় িবয়বছ। িবল দর্ 

দকান মুহুবতয ৩৩ দকধভ বেদুযধতক তাবিি েংস্পবশ য  

দুঘ যটনা ঘবট োনমাবলি িয়িধতি েম্ভেনা িবয়বছ মবম য 

েভায় উপস্থাপন কবিন।    

(ক) পানছধি োোবিি িাস্তাি িাবি দিইন ধে ও 

কিইগাছ েূহহ ধেধি অনুর্ায়ী কতযবনি েন্য 

েংধিষ্ট েেি ইউ.ধপ দচয়ািম্যান দক প্রবয়ােনীয় 

ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

উপবেলা দিি 

কম যকতযা ও 

দচয়ািম্যান, েেি 

ইউ.ধপ. পানছধি।  

২০ লনোি ও ধভধেধপ ধেভাগ : তাঁি ধেভাবগি কার্ য্রমম 

স্বাভাধেকভাবে চলবছ মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। 

ধতধন লবিা োনান দর্, তাঁি োপ্তধিক অধিবেি োমবন 

পধিতযক্ত টিনবেে ঘবি এেং উপবেলা েংিধিত 

এলাকায় গুটিকবয়ক যুেক েিযাি েমবয় মােকদ্রব্য 

দেেন কবি  থাবক মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) উপবেলা েংিধিত এলাকায় মােক দ্রব্য 

দেেন প্রধতবিাবিি ধেষবয় প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা 

গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা লনোি 

ধভধেধপ কম যকতযা, 

পানছধি।  

২১ পাে যতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন দোে য (বটকেই োমাধেক দেো 

প্রোন প্রকে): প্রকে ব্যেস্থাপক (বটকেই োমাধেক দেো 

প্রোন প্রকে) ব্যেস্থাপক োনান দর্, েতযমাবন েম্প্রোধিত 

পািাবকন্দ্রেহ দমাট ১৮৩টি পািাবকন্দ্র ধেদ্যমান লবছ। 

েম্প্রোধিত পািাবকন্দ্রগুবলাবত পািাকমী ধনবয়াগ েম্পন্ন 

হবয়বছ। েম্প্রোধিত পািাবকন্দ্রগুবলা:(েি োঁওতাল 

পািা, ধকনাচান, েিমুিা, লিী িিন কা: পািা ও নতুন 

শনবখালা পািা)। পািাবকন্দ্রভূক্ত এলাকাি পািাকমীিা 

োতীয় ধভটাধমন “এ” প্ল্াে কযাবম্পইবন ৬০৭৭ েন 

ধশশুবক ধভটাধমন “এ” কযাপসুল খাওয়াবনা কার্ য্রমম 

সুিুভাবে েম্পন্ন কবিবছন। অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ য্রমম 

স্বাভাধেক। 

(ক) েম্প্রোধিত পািাবকন্দ্রগুবলাবত কার্ য্রমম 

পধিচালনা শুরু কিাি ধেষবয় প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা 

গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) োতীয় ধভটাধমন “এ” প্ল্াে কযাম্পইবন 

ধভটাধমন “এ” কযাপসুল খাওয়াবনা কার্ য্রমম 

সুিু, সুন্দি ও সুশৃংখলভাবে েম্পােবনি েন্য 

েংধিষ্ট পািাকমীবেি দক িন্যোে োনাবনা হয়।  

প্রকে ব্যেস্থাপক 

(বটকেই োমাধেক 

দেো প্রোন প্রকে) 

পানছধি।  

২২ পেী েঞ্চয় ব্যাংক: পেী েঞ্চয় ব্যাংবকি প্রকে 

েমন্বয়কািী োনান দর্, চলধত অথ যেছবি ্রমমপূধিত ঋণ 

ধেতিণ ৭৬৫০.৩১ টাকা, ্রমমপূূ্ধিত ঋণ লোয় ৭৫৪.৪৫ 

টাকা এেং ্রমমপূধিত েঞ্চয় লোয় ৩২.৭৩ টাকা মবম য 

েভায় উপস্থাপন কবিন। 

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ লোয়, েঞ্চয় লোয় 

ও ঋণ ধেতিণ কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

(খ) োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

প্রকে েমন্বয়কািী, 

পেী েঞ্চয় ব্যাংক, 

পানছধি।  

  



অধিবেশন নং-৩৩তম 

 

 

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 য্রমম োধখল না কিায় 

এ ধেভাগ েম্পযবক েভাি কার্ যধেেিণীবত অ্তসযভূক্ত কিা 

দগল না।   

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্র োধখল 

কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপ-েহকািী 

প্রবকৌশলী (ধেউবো)  

পানছধি।  

২৫ উপবেলা পধিচালন ও উন্নয়ন প্রকে: উপবেলা পধিচালন 

ও উন্নয়ন প্রকবেি দেবভলপবমন্ট িযাধেধলবটটি োনান 

দর্, েিমতা উন্নয়ন উপ-প্রকে োস্তোয়বনি েমাধপ্ত 

প্রধতবেেন বতিীি কাে চলমান িবয়বছ। ৫ম েছবিি 

েন্য অেকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকে প্রস্তােনাি প্রাক্কলন ও 

নক্সা খেিা কিা হবয়বছ এেং লগামী জুন,২০২২ধর: 

মাবেি মবে ইউধেধেধপ কার্ যালবয় অনুবমােবনি েন্য 

দপ্রিণ কিা হবে মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।   

(ক) ধনবে যশনা অনুর্ায়ী েমাধপ্ত প্রধতবেেন 

ইউধেধেধপ কার্ যালবয় দপ্রিবণি ধেষবয় 

প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

(খ) ৫ম েছবিি েন্য অেকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকে 

প্রস্তােনাি প্রাক্কলন ও নক্সা অনুবমােবনি ধেষবয় 

প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়। 

ইউধেএি,  

UGDP, LGD 

পানছধি।  

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

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

দোি দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ৫৯৩ েন, তথ্যবকবন্দ্র 

দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ২৭ েন। চলধতমাবে দেো 

গ্রহণকািীি েংখ্যা ৬২০ েন। েে যবমাট ৬২০ েন দক 

দেো প্রোন কিা হবয়বছ মবম য উপস্থাপন কবিন। অন্যান্য 

োপ্তধিক কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) উধ্বযতন কতৃযপবিি ধনবে যশনা দমাতাবেক 

প্রকবেি দেো প্রোন কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

তথ্যবেো কম যকতযা, 

পানছধি।  

২৭ ধশিা ও েিতা উন্নয়বনি মােবম নািী ও কণ্যা ধশশুি 

িমতায়ন প্রকে : প্রকবেি এডুবকশন িযাধেধলবটটি 

োনান দর্, বত্রমাধেক ধভধতবত একোি কবি ধেদ্যালয় 

পধিচালনা কধমটি এেং ধেদ্যালবয়ি মা েবলি েেস্যবেি 

েমন্ববয় বত্রমাধেক েভা অনুধিত হয় এেং মা েবলি 

েেস্যবেি ধনবয় ধেদ্যালয় পধিেশ যন েম্পন্ন কিা হয়। অত্র 

প্রকবেি লওতায় এ উপবেলায় ০৩টি এোল্ট লাধন যং 

দেন্টাি স্থাপন কিা হবয়বছ এেং দেেে স্থাধপত 

দেন্টািগুবলাবত ইপো’ি েমন্ববয় ধকবশািীবেি মাবে 

ধেগধনটি ধকটস্ ধেতিণ কিা েম্পন্ন হবয়বছ। োঁওতাল 

পািা মবেল ধভবলে এ কৃধষ ও খাদ্য ধনিাপতা প্রকবেি 

েমন্ববয় েয়স্ক ধশিা দকন্দ্র চালু কিা হবয়বছ মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন।  

(ক) ধনবে যশনা অনুর্ায়ী প্রকবেি কার্ য্রমম 

োস্তোয়ন কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) োস্তোয়নািীন প্রকবেি কার্ য্রমম ধনয়ধমত 

পধিেশ যবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

এডুবকশন 

িযাধেধলবটটি ধশিা 

েিতা উন্নয়বনি 

মােবম নািী ও 

কণ্যা ধশশু িমতায়ন 

প্রকে, পানছধি।  

২৮ ধেধেি : (ক) উপবেলা পধিষবেি ূহখ্য ধনে যাহী কম যকতযা 

োনান দর্, উপবেলা পধিষবেি েবন্দােস্ত এলাকায় 

োউন্ডািী ওয়াল/েীমানা প্রাচীি না থাকাি িবল উপবেলা 

পধিষে এলাকায় দিাধপত ধেধভন্ন প্রোধতি গাছগাছাধল 

গোধেপশু িয় িধত কবি থাবকন। িবল উপবেলা 

পধিষবেি েবন্দােস্ত এলাকায় েরুিী ধভধতবত োউন্ডািী 

ওয়াল/েীমানা প্রাচীি ধনম যাণ কিা লেিক মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন।  

(ক) ধেস্তাধিত ললাপ লবলাচনাি পি, 

উপবেলা পধিষবেি েবন্দােস্ত এলাকায় 

োউন্ডািী ওয়াল/েীমানা প্রাচীি ধনম যাবনি ধেষবয় 

পিেতী ও প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য 

উপবেলা প্রবকৌশলী (এলধেইধে) পানছধি দক 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা ধনে যাহী 

কম যকতযা ও উপবেলা 

প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে)পানছধি 

 

 

 

 



অধিবেশন নং-৩৩তম 

 

 

(খ) ২নং দচংগী ইউ.ধপ. দচয়ািম্যান োনান দর্, তাঁি 

ইউধনয়ন পধিষে হবত অত্র উপবেলাি ধেদ্যমান প্রাথধমক 

ধেদ্যালবয়ি ধশিকবেি মে হবত দশ্রি ধশিক 

ধনে যাচবনি মােবম েম্মাননা ও েংেি যনা অনুিান 

লবয়ােবনি উবদ্যাগ গ্রহণ কবিবছন মবম য েভায় অেধহত 

কবিন এেং এ ধেষবয় উপবেলা ধশিা অধিোবিি 

প্রবয়ােনীয় ধেক ধনবে যশনােহ োধে যক েহবর্াধগতা কামনা 

কবিন।   

(গ) উপবেলা মুখ্য ধনে যাহী কম যকতযা লবিা োনান দর্, 

পানছধি োোবিি েেযয র্ত্রতত্র স্থাবন দিলা হবচ্ছ িবল 

পধিবেশ দুষন কার্ য্রমম ব্যাহত হবচ্ছ। িবল পধিবেশ 

দুষন িিাবথ য েেযয ব্যেস্থাপনা ধনধে যষ্ট োয়গায় 

অপোিবণি প্রবয়ােনীয়তা িবয়বছ মবম য েভায় উপস্থাপন 

কবিন।   

(ঘ) উপবেলা প্রবকৌশলী (এধেইধে) োনান দর্, উপবেলা 

ধনে যাহী অধিোবিি োেভেবন োউন্ডািী ওয়ালটি 

অধতবৃধষ্টি িবল ধ্ববে পবি র্ায়। িবল েরুিী ধভধতবত 

োউন্ডািী ওয়ালটি দমিামত কিবণি েন্য ১,০০,০০০/- 

(এক লি) টাকা ব্যয় ধনে যাহ কিা হবয়বছ এেং ব্যয় 

ধেলটি পধিবশাবিি ধেষবয় েভায় উপস্থাপন কবিন। 

 

(ঙ) ধতধন লবিা োনান দর্, উপবেলা ধনে যাহী 

অধিোবিি োেভেন ও উপবেলা পধিষে েংলগ্ন 

এলাকায় ধনিাপতা দোিোিকিবণি লবিয দক্লাে োধকযট 

কযাবমিা (ধেধে) স্থাপন এেং উপবেলা ধনে যাহী অধিবেি 

েন্য লেোেপত্র ্রময় োেে র্থা্রমবম (৫০,০০০+ 

৫০,০০০) = ১,০০,০০০/- (এক লি) টাকা ব্যয় ধনে যাহ 

কিা হবয়বছ এেং ব্যয় ধেলটি পধিবশাবিি ধেষবয় েভায় 

উপস্থাপন কবিন।  

 

(চ) উপবেলা পধিষবেি মুখ্য ধনে যাহী কম যকতযা োনান 

দর্, উপবেলা পধিষবে কম যিত েনাে দমা: 

লধিফুজ্জামান, োগান মালী, উপবেলা পধিষে, পানছধি 

পধেত্র ঈে-ঊল-লর্হা,২০২২ধর: উের্াপন উপলবিয 

উৎেে ভাতা োেী কিবছন এেং এ ধেষবয় েভায় 

উপধস্থত েকবলি মতামত প্রোবনি েন্য েভায় উপস্থাপন 

কবিন।  

(খ) ২নং দচঙ্গী ইউধনয়ন পধিষবে দশ্রি ধশিক 

ধনে যাচবনি ধেষবয় প্রবয়ােনীয় ধেক ধনবে যশনােহ 

োধে যক েহবর্াধগতা প্রোবনি উপবেলা ধশিা 

অধিোি, পানছধি দক  অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

 

(গ) এ ধেষবয় েংধিষ্ট েেি ইউ.ধপ. দচয়ািম্যান 

দক েেযয ব্যেস্থাপনাি অপোিবণি লবিয 

সুধনধে যষ্ট স্থান ধনে যাচন কবি েেযয ব্যেস্থাপনা 

অপোিবনি ধেষবয় পিেতী ও প্রবয়ােনীয় 

ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(ঘ) োউন্ডািী ওয়াল দমিামবতি ১,০০,০০০/- 

(এক লি) টাকাি ব্যয় ধেল উপবেলা পধিষে 

িােস্ব তহধেল হবত পধিবশাবিি েে যেম্মধত্রমবম 

ধে্া্তস ৃহহীত হয়।  

 

 

 

(ঙ) ধেস্তাধিত ললাপ লবলাচনাি পি, ব্যধয়ত 

১,০০,০০০/- (এক লি) টাকা উপবেলা িােস্ব 

তহধেল হবত পধিবশাবিি েে যেম্মধত্রমবম 

ধে্া্তস ৃহহীত হয়। 

 

 

 

 

 

(চ) ধেস্তাধিত ললাপ লবলাচনাি পি, েনাে 

দমা: লধিফুজ্জামান, োগান মালী, উপবেলা 

পধিষে, পানছধি দক পধেত্র ঈে-ঊল-লর্হা, 

২০২২ধর: উের্াপন উপলবিয ১০,৮০০/- (েশ 

হাোি লটশত) টাকা উৎেে ভাতা উপবেলা 

পধিষে িােস্ব তহধেল হবত প্রোবনি 

েে যেম্মধত্রমবম ধে্া্তস ৃহহীত হয়।   

দচয়ািম্যান, ২নং 

দচঙ্গী ইউ.ধপ. ও  

উপবেলা ধশিা 

অধিোি, পানছধি।  

 

 

 

দচয়ািম্যান  

েেি ইউ.ধপ. 

পানছধি।  

 

 

 

উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে) 

পানছধি।  

 

 

 

 

উপবেলা প্রবকৌশলী 

(এলধেইধে) 

পানছধি।  

 

 

 

 

 

 

মুখ্য ধনে যাহী 

কম যকতযা, উপবেলা 

পধিষে, পানছধি।  

 

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

 

 

(চন্দ্র দেে চাকমা) 

প্যাবনল দচয়ািম্যান-১ 



অধিবেশন নং-৩৩তম 

 

 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

স্মািক নং-০৫(১২)/২০১৭-         তাধিখ-       /০৬/২০২২ধরিঃ। 

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, পেী 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 লিবিাে) 

উপবেলা ধনে যাহী অধিোি 

ও 

মুখ্য ধনে যাহী কম যকতযা 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 


