
অধিবেশন নং-৩২তম 

 

 

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

 

েভাপধত   : েনাে চন্দ্র মেে চাকমা, প্যাবনল মচয়ািম্যান-১, উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

েভাি স্থান  : উপবেলা পধিষে ধমলনায়তন, পানছধি, খাগিাছধি  

েভাি তাধিখ ও েময় :  ১৭ মম, ২০২২ধর: ; েময় : মেলা  ১০.৩০ ঘটিকা। 

উপধস্থত েেস্যবেি নাম : পধিধশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

ধেবেচয মাে   :  এধিল, ২০২২ধর:।  

 

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

মক অনুবিাি কবিন। শুরুবত গত মাবে অনুধিত েভাি কার্ যধেেিণী েভায় পাঠ কবি শুনাবনা হয়। অত:পি কার্ যধেেিণীবত মকান েং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 

িিান ও কধমটি।  

২ উপবেলা কধমটিেূহবহি 

সুপাধিশ পর্ যাবলাচনা ও ধে্া্তস 

গ্রহণ 

উপবেলা কধমটিেূহবহি েভা অনুধিত না হওয়ায় মকান িস্তাে পাওয়া 

র্ায়ধন। এি পধিবিধিবত 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 মেলায় 

েভা থাকাি কািবণ েভায় অনুপধস্থত ধেিায় এ ধেভাগ 

ের্ম্যবক োনা মগল না।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ েভায় 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হল।  

 

স্বাস্থয ও প: প: 

কম যকতযা, পানছধি। 

 

৪ পধিোি পধিকল্পনা ধেভাগ: উপবেলা পধিোি পধিকল্পনা 

কম যকতযা োনান মর্, েে যবমাট েিম ের্ম্ধতি েংখ্যা 

১২০৯১ েন, খাোি েধি গ্রহণকািী (নতুন) ৬৭ েন, 

কন্ডম ব্যেহািকািী (নতুন) ১৭ েন, মমাট ইনবেকশন 

গ্রহণকািী (নতুন) ০৮ েন, লইইউধি গ্রহণকািী (নতুন) 

০৪ েন, ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণকািী (নতুন) ২১ েন, স্থায়ী 

প্ধত- পুরুষ েন্ধ্যাকিণ, মধহলা েন্ধ্যাকিণ ০০ েন, 

গভ যখালাে ০১ েন, োিািণ মিাগী মেো ৮৮৭ েন, চলধত 

মাবে নে ের্ম্ধতি েংখ্যা (নেধেোধহতা) ২২ েন, 

েে যবমাট পধিোি পধিকল্পনা গ্রহণকািী (নতুনপপুিাতন) 

৯৪১৫ েন, েে যবমাট গ্রহণকািীি হাি ৭৭.৮৭%, 

উপবেলাি মমাট েনেংখ্যা ৬৫১৫৯ েন, উপবেলাি 

েনেংখ্যাি বৃধ্ি হাি ০.০৬% মবম য েভায় উপস্থাপন 

কবিন।   

(ক) ধনবে যশনা মমাতাবেক পধিোি পধিকল্পনা 

ধেভাবগি স্বাস্থয মেো ও োপ্তধিক কার্ য্রমবমি 

িািা অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা পধিোি 

পধিকল্পনা কম যকতযা 

পানছধি। 

৫ কৃধষ ধেভাগ : উপবেলা কৃধষ কম যকতযা োনান মর্, মাবঠ 

ধেদ্যমান মোবিা িেবলি উৎপােন কাংধখত পর্ যাবয় 

িাখাি েন্য মাঠ পর্ যাবয় এেএএও মেি মাধ্যবম 

কৃষকবেি িযুধিগত পিামশ য কার্ য্রমম চলমান িবয়বছ। 

লউশ উৎপােন বৃধ্ি লবিয িবণােনাি লওতায় 

ধেনাূহবে ধেতিণকৃত েীে ও োি িাপ্ত কৃষকবেি 

কাধিগধি েহায়তা মেয়া হবচ্ছ। চলধত মাবে ১৫০ মম.টন 

(ক) উপ-েহকািী কৃধষ কম যকতযাবেি মাধ্যবম 

মাঠ পর্ যাবয় তোিধক এেং কাধিগধি েহায়তা  

িোন কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

 

(খ) পর্ যাপ্ত পধিমাবণ োি মওজুে িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়। 

উপবেলা কৃধষ 

কম যকতযা, পানছধি। 



অধিবেশন নং-৩২তম 

 

 

ইউধিয়া, ১৪২ মম. টন টিএেধপ, ১৯ মম.টন এমওধপ এেং 

৪২ মম. টন ধিএধপ োি েিাদ্দ পাওয়া মগবছ। েিাদ্দকৃত 

োি োি ধেধেলইধে ধিলািবেি মাধ্যবম উবতালন 

কার্ য্রমম চলমান িবয়বছ। েতযমাবন ৫০ মম.টন ইউধিয়া, 

৩৫ মম.টন টিএেধপ, ১০ মম.টন এমওধপ এেং ২৬ 

মম.টন ধিএধপ োি মজুে িবয়বছ।  

(গ) িান চাবষি পাশাপাধশ োধিি পার্শ্যেতী 

লধিনায় েেধেি োগান সৃেবনি েন্য িাধ্তসক 

কৃষকবেিবক উদ্বৃ্ কিবনি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

৬ মৎস্য ধেভাগ : উপবেলা মৎস্য কম যকতযা োনান মর্, 

চলধত মাবে ০৬ েন মাছ চাষীবক অধিবে পিামশ য িোন 

এেং ৬টি িধশিণিাপ্ত চাষীি খামাি পধিে যশন কিা 

হবয়বছ। মৎস্য মেক্টবি 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 মর্,  পাে যতয 

চট্টগ্রাম অঞ্চবল মৎস্য ের্ম্ে উন্নয়ন িকবল্পি লওতায় 

(২০২১-২০২২) ২য় িাবপ ধনেধন্ধ্ত মেবল/মৎস্যেীধেবেি 

মধ্য হবত অধত েধিদ্র, অেহায় মমাট ১০টি মেবল 

পধিোিবক এককালীন েহায়তা িোবনি েন্য িস্তাে 

মিিণ কিা হয়। তন্মবধ্য ৫টি পধিোিবক ছাগল ধেতিবণি 

েন্য ১.০০ (এক লি) টাকা েিাদ্দ িোন কিা হবয়বছ। 

েিাদ্দ পবত্রি শতয এেং নীধতমালা অনুর্ায়ী তাধলকাভূি 

পধিোবিি মাবে এগুবলা র্থার্থভাবে ধেতিণ কিা হবে।  

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

 

(খ) মৎস্য মেক্টবি ক্ষুদ্র ঋণ তহধেল কার্ য্রমবমি 

লওতায় অনাোয়ী ঋণ লোবয়ি ধেষবয় 

িবয়ােনীয় পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

(গ) ধনেধন্ধ্ত মেবল/মৎস্যেীধে েধিদ্র, অেহায় 

পধিোবিি মাবে েিাদ্দকৃত অথ য েিাদ্দ পবত্রি 

শতয এেং নীধতমালা অনুর্ায়ী তাধলকাভূি 

পধিোবিি মাবে ধেতিবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

 

উপবেলা মৎস্য 

কম যকতযা, পানছধি 

৭ িাধণ ের্ম্ে ধেভাগ :  উপবেলা িাধণ ের্ম্ে কম যকতযা 

োনান েভায় অনুপধস্থত থাকায় এ ধেভাগ ের্ম্যবক োনা 

মগল না।   

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা িাধণ 

ের্ম্ে কম যকতযা, 

পানছধি।  

৮ স্থানীয় েিকাি িবকৌশল ধেভাগ : উপবেলা িবকৌশলী 

(এলধেইধি) োনান মর্, ২০২১-২০২২ অথ যেৎেবি োধষ যক 

উন্নয়ন কম যসূধচ (এধিধপ) এি লওতায় ১ম, ২য়, ৩য় ও 

৪থ য ধকধস্তেহ িবি মমাট ১,১৩,২০,০০০/- (এক মকাটি 

মতি লি ধেশ হাোি) টাকা েিাদ্দ পাওয়া র্ায়। তন্মবধ্য 

লনুষাংধগক ব্যয় োেে ০.৫% হাবি ৫৬,৬০০/- (ছাপান্ন 

হাোি ছয়শত) টাকা োবে েে যবমাট ১,১২,৬৩,৪০০/- 

(এক লি োি হাোি মতষধট্ট হাোি ছয়শত) টাকাি 

মবধ্য অেধশষ্ট (১,১২,৬৩,৪০০-৬১,১০,০০০) = 

৫১,৫৩,৪০০/- (একান্ন ধতপান্ন হাোি চািশত) টাকা 

হবত খাতওয়ািী মমাট ২১টি িকল্প েিপবত্রি মাধ্যবম 

োস্তোয়বনি েন্য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(খ) LTM িধ্রময়ায় (েংযুি “খ ও গ” েে যবমাট 

৬১,১০,০০০/- (একষধট্ট লি েশ হাোি) টাকাি েিপত্র 

হবত ৫% ধনম্নেবি মমাট ৩,০৫,৫০০/- (ধতন লি পাঁচ 

হাোি পাঁচশত) টাকা অেধশষ্ট থাবক। এবিবত্র পানছধি 

ইউধনয়বনধি পাইলট িাম য হাোন নগি ধেল্লাবলি োিীি 

ধনকট Protective Walk ধনম যাণ োেে 

৩,০৫,৫০০/- টাকাি িকল্প োস্তোয়ন কিা র্াবে মবম য 

েভায় উপস্থাপন কবিন। (েংযুি “গ” তাধলকা 

মমাতাবেক ্রমধমক-২২)।   

 

(ক) োধষ যক উন্নয়ন কম যসূধচি লওতায় ৃহহীত 

িকল্পেূহহ ধেধি অনুর্ায়ী োস্তোয়বনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

(খ) েংযুি তাধলকা “গ” মমাতাবেক ২-১৪নং 

িকল্পগুধল LTM িধ্রময়ায় এেং ২০,২১,২২ নং 

িকল্প ০৩টি RFQ িধ্রময়ায় োস্তোয়বনি 

ধনধমবত িবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) LTM িধ্রময়ায় ধেধি অনুর্ায়ী 

োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(ঘ) ধেধি অনুর্ায়ী ৪টি িকল্প e-Tender 

(OTM) িধ্রময়ায় োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

 

উপবেলা িবকৌশলী 

(এলধেইধি), 

পানছধি।  
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(গ) ২০২-২০২২ অথ য েৎেবিি োবেবট ইউধনয়ন পধিষে 

খাবতি লওতায় পণ্য ও মেো োেে েহায়তা খাবত মমাট 

১০,০০,০০০/- (েশ লি) টাকা েিাদ্দ পাওয়া র্ায়। 

েিাদ্দকৃত অথ য হবত ৩নং পানছধি েেি ইউধনয়ন 

পধিষে ভেন মমিামত ও েংিিবণি েন্য ধেধি অনুর্ায়ী 

ব্যয় কিাি ধনধমবত েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ঘ) চলধত ২০২১-২০২২ অথ য েৎেবি ধেধভন্ন অধিে, 

োোোধি, অভয্তসিীন মেন ইতযাধে মমিামত/েংস্কাবিি 

ব্যয় োেে ধনবম্নাি িকল্পগুবলা e-Tender এি 

মাধ্যবম োস্তোয়ন কিা র্াবে মবম য েভায় উপস্থাপন 

কবিন।  

 উপবেলা পধিষবেি মচংগী ভেন মমিামত ৫,০০,০০০/- 

 উপবেলা পধিষে হল রুম মমিামত-৫,০০,০০০০/- 

 উপবেলা পধিষবেি মিস্ট হাউে ভেন মমিামত 

৫,০০,০০০/- 

 উপবেলা পধিষবেি িবলর্শ্িী ভেন মমিামত 

৫,০০,০০০/- 

েে যবমাট=২০,০০,০০০/- (ধেশ লি) টাকা।  

৯ দূবর্ যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ ধেভাগ : উপবেলা িকল্প 

োস্তোয়ন কম যকতযাি কার্ য্রমম ধনবম্ন উপস্থাপন কিা 

হবলা।   

টি.লি োিািণ ২য় ধকধস্ত (উপবেলাওয়ািী) 

েিাদ্দকৃত নগে অথ য  িকল্প েংখ্যা  অগ্রগধত 

২৫,৪০,৮১২.৯৬ ২২টি ৫০% 

টি.লি ৩য় পর্ যায় (উপবেলাওয়ািী)  

েিাদ্দকৃত নগে অথ য িকল্প েংখ্যা অগ্রগধত 

৬,৮৫,৪৭১/- ১১টি িধ্রময়ািীন 

টি.লি ২য় পর্ যায় (মাননীয় েংেে েেস্য)  

েিাদ্দকৃত নগে অথ য িকল্প েংখ্যা অগ্রগধত 

১১,০০,০০০/- ০৭টি ৫০% 

টি.লি (েংিধিত মধহল লেবনি মাননীয় েংেে েেস্য)  

েিাদ্দকৃত নগে অথ য িকল্প েংখ্যা অগ্রগধত 

১৮,৩৬,০০০/- ১১টি ৫০% 

অধতেধিদ্রবেি েন্য কম যেংস্থান কম যসূধচ (২য় পর্ যায়) : 

উপকািবভাগী  েিাদ্দকৃত টাকা িকল্প 

েংখ্যা 

অগ্রগধত 

৫২৮ ৮৪,৮০,০০০/- ১৭টি ২০% 

মহধিং মোন েন্ড (এইচধেধে) িকল্প ২য় পর্ যায় : 

িকল্প েংখ্যা মমাট িাক্কধলত ূহে অগ্রগধত 

০২টি ১,০২,৯৬,০০৫/- ৩০% 
 

(ক) কাবেি গুণগত মান েোয় মিবখ তাঁি 

োপ্তধিক উন্নয়ন কম যসূধচি কার্ য্রমম োস্তোয়বনি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

  

(খ) স্বাস্থযধেধি মমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

 

(গ) উর্ধ্যতন কর্তযপবিি ধনবে যশনা মমাতাবেক 

ধনধে যষ্ট েময়েীমাি মবধ্য উন্নয়ন ূহলক 

কার্ য্রমবমি োস্তোয়ন কাে ের্ম্ােবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ েনস্বাস্থয িবকৌশল ধেভাগ : েহকািী িবকৌশলী 

(েনস্বাস্থয) োনান মর্, ৫৮টি গ্রাম িকবল্পি ৬টি কাবেি 

মবধ্য ৩টিি কাে চলমান তন্মবধ্য মধনপািা গ্রাবমি কাে 

েমাপ্ত কবি হস্তা্তসি কিা হবয়বছ। অেধশষ্ট ২টি 

(ধেয়ানগি ও কংচাইিী পািা)’ি কাে িধ্রময়ািীন 

(ক) ধনিাপে পাধন েিেিাহ িকবল্পি লওতায় 

ৃহহীত িকল্পেূহবহি কাে ধেধি অনুর্ায়ী 

োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) স্কুল পর্ যাবয় ধেধপএে িকবল্পি লওতায় 

েহকািী িবকৌশলী 

(েনস্বাস্থয) পানছধি।  
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লবছ। স্কুল পর্ যাবয় ধেধপএে িকবল্পি ধদ্বতল ওয়াশ 

ব্লবকি ধনম যান কাে চলমান। নতুনভাবে মর্েকল 

ধেদ্যালবয় পাধনি উৎে নাই মে েকল ধেদ্যালবয় 

ছাত্র/ছাত্রীবেি হাত মিায়াি মেধেনেহ নলকূপ স্থাপন কাে 

চলমান এেং ইধতমবধ্য ৬টি ধেদ্যালবয় কাে চলবছ।  

লশ্রয়ন িকবল্পি লওতায় ২৫টি ঘবিি মাবে নলকূপ 

স্থাপন কাে চলমান ইধতমবধ্য িধতটি ইউধনয়বন মমাট 

১৫টি ঘবিি মবধ্য নলকূপ স্থাপন কিা হবয়বছ। োকী 

কােগুধল চলমান। চলধত অথ যেছবি নতুনভাবে ১৩০টি 

নলকূবপি েিাদ্দ পাওয়া ধগবয়বছ। তন্মবধ্য েলীয় 

িধতধনধি হবত ৫০% এেং অেধশষ্ট ৫০% উপবেলা 

পধিষে কর্তযক স্থান ধনে যাচন কিবে। ইধতমবধ্য ১৫টি 

নলকূপ স্থাপন কাে কিা হবয়বছ োকীগুবলাি কাে 

চলমান। অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

ধেদ্যালবয় ধদ্বতল ওয়াশ ব্লবকি ধনম যাণ কাে  

ধেধি অনুর্ায়ী োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

(গ) চলধত অথ যেছবি ৃহহীত নলকূপ স্থাপবনি 

কাে ধনধে যষ্ট েময় েীমাি মবধ্য ের্ম্ােবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

১১ িাথধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা ধশিা অধিোি 

োনান মর্, ল্তস: িাথধমক ধেদ্যালয় ধ্রমিা ও োংস্কৃধতক 

িধতবর্াধগতা,২০২২ধর: উপলবি ধেদ্যালয় পর্ যাবয় 

িধতবর্াধগতা ১১মম,২০২২ধর: তাধিখ মথবক শরু হবয়বছ। 

৫টি ইউধনয়বন ইউধনয়ন পর্ যাবয় ২১মম,২০২২ মথবক 

২৫মম,২০২২ধর: পর্ য্তস অনুধিত হবে। উপবেলা পর্ যাবয় 

জুন,২০২২ মাবে শুরু হবে। োংলাবেশ ধশশু একাবিমী 

কর্তযক োতীয় ধশশু পুিস্কাি িধতবর্াধগতা উপবেলা 

পর্ যাবয় ১৯মম,২০২২ েকাল ৯.০০ ঘটিকায় ইনবিাি ও 

লউটবিাি ধশিা, ধ্রমিা ও োংস্কৃধতক ধেষবয় 

িধতবর্াধগতা পানছধি োোি েিকাধি িাথধমক 

ধেদ্যালবয় অনুধিত হবে এেং র্ািা িধতবর্াধগতায় ১ম 

হবে ক,খ,গ গ্রুবপি ধশিাথীবেি মেলা পর্ যাবয় মপিণ 

কিবত হবে। মেলা পর্ যাবয় ধিবপাটিং ২৩মম,২০২২ েকাল 

৯.০০টা মথবক ধেকাল ৫.০০ টা পর্ য্তস। িধতবর্াধগতা শুরু 

হবে ২৪মম, ২০২২ধর: েকাল ১০.০০ঘটিকা েময়। 

িধশিণিাপ্ত ক্ষুবে িািািবেি কার্ য্রমম চলমান িবয়বছ 

মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) ল্তস:িাথধমক ধেদ্যালয় ধ্রমিা ও 

োংস্কৃধতক িধতবর্াধগতা,২০২২ধর: সুি,ু সুন্দি ও 

সুশংখলভাবে ের্ম্ােবনি লবি িবয়ােনীয় 

ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

(খ) ধনবে যশনা অনুর্ায়ী োতীয় ধশশু একাবিমী 

কর্তযক োতীয় ধশশু পুিস্কাি িধতবর্াধগতা 

ের্ম্ােবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

(গ) িাথধমক ধেদ্যালয় পর্ যাবয় ক্ষুবে িািািবেি 

ধচধকৎো মেো কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য 

েংধিষ্ট ধেদ্যালবয়ি িিান ধশিকগণবক তাধগে 

িোবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।     

(ঘ) েংধিষ্ট ধেদ্যালবয়ি িিান ধশিকগণবক 

ধেদ্যালবয়ি ভূধম উন্নয়ন কি িোবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা ধশিা 

অধিোি, পানছধি। 

১২ মাধ্যধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা মাধ্যধমক ধশিা 

কম যকতযা োনান মর্, উপবেলা পর্ যাবয় সৃেনশীল মমিা 

অবেষণ িধতবর্াধগতা-২০২২ গত ১৯ মম,২০২২ধর: 

তাধিখ অনুধিত হবয়বছ এেং ১৮মম,২০২২ধর: তাধিখ 

োতীয় ধশিা েপ্তাহ,২০২২ অনুধিত হবে মবম য উপস্থাপন 

কবিন।   

(ক) উপবেলা পর্ যাবয় সৃেনশীল মমিা অবেষণ 

িধতবর্াধগতা সুি, সুন্দি ও সুশঙ্খলভাবে 

ের্ম্ােবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ধনবে যশনা অনুর্ায়ী োতীয় ধশিা েপ্তাহ, 

২০২২ধর: ের্ম্ােবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

উপবেলা মাধ্যধমক 

ধশিা কম যকতযা, 

পানছধি।  

১৩ েমােবেো ধেভাগ : উপবেলা েমাবেবেো কম যকতযা 

োনান মর্, োমাধেক ধনিাপতা কার্ য্রমবমি লওতায় 

েয়স্ক ভাতা, ধেিো ভাতা, িধতেন্ধ্ী ভাতা, ধহেিা ভাতা, 

অনগ্রেি েনবগািীি ভাতা, িধতেন্ধ্ী ধশিা উপবৃধত, 

(ক) স্বাস্থয ধেধি মমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা েমােবেো 

কম যকতযা, পানছধি।  



অধিবেশন নং-৩২তম 

 

 

অনগ্রেি ধশিা উপবৃধত ও অনগ্রেি েনবগািীি ভাতা েহ 

েে যবমাট ৭২০৮ েন। ৫টি ইউধনয়ন হবত ১০৫ েন দু:স্থ 

অেহায় ব্যধিি নাবমি তাধলকা মেলা কার্ যালবয় মিিণ 

কিা হবয়বছ মবম য োনান। অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ য্রমম 

স্বাভাধেক। 

১৪ মধহলা ধেষয়ক ধেভাগ : উপবেলা মধহলা ধেষয়ক 

কম যকতযা োনান মর্, ২০২১-২০২২ ধভধেধি চব্রমি 

১৩৬৩ েবনি এধিল,২০২২ধর: মাবেি ধিও উবতালন ও 

ধেতিণ ের্ম্ন্ন হবয়বছ। ধভধেধি 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 মার্তত্বকাল ভাতা 

উপকািবভাগীবেি স্ব-স্ব ধহোে নম্ববি ভাতা েমা হবচ্ছ। 

েংধিষ্ট উপকািবভাগীি ধহোে নম্বি র্াচাই-োছাই পূে যক 

ভাতা ধেতিণ িধ্রময়া শুরু কিা হবে এেং লগামী মাবে 

ভাতাবভাগীবেি ইউধনয়ন পর্ যাবয় িধশিণ িোন কিা 

হবে। লইধেএ িকবল্পি িধশিণ কার্ য্রমবমি ১৪ ১৫তম 

ব্যাবচি িযাশন ধিোইন মেবিি িধশিণ চলমান তবে 

ধ্রমস্টাল মশা-ধপচ এন্ড মিবকাবিবটি মকবন্ডল মমধকং 

(বমামোধত) িধশিক মার্তত্বকালীন ছুটিবত থাকায় উি 

মেবিি িধশিণ লপাতত: েন্ধ্ লবছ। গ্রামীণ মধহলাবেি 

লত্মধনভযিশীল কিাি লবিয অত্র কার্ যালয় হবত 

োস্তোধয়ত ক্ষুদ্র ঋণ লোয় কার্ য্রমম চলমান লবছ। 

ধকবশাি-ধকবশািী ক্লাে স্থাপন িকবল্পি লওতায় অত্র 

উপবেলায় ৫টি ক্লাবে কার্ য্রমম পধিচাধলত হবচ্ছ এেং 

পুধষ্ট নাস্তা ধেতিণ কিা হবচ্ছ এেং িধত মাবে ইউধনয়ন 

পর্ যাবয় নািী ধশশু ধনর্ যাতন িধতবিাি, োে ধেোহ, 

মর্ৌতুক ও ইভটিধেং ধেষবয় উঠান বেঠক কিা হবচ্ছ। 

অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ য্রমম স্বাভাধেক।    

(ক) ইউধনয়ন পর্ যাবয় নািী ধশশু ধনর্ যাতন 

িধতবিাি, োে ধেোহ, মর্ৌতুক ও ইভটিধেং 

ধেষবয় ধনয়ধমত উঠান বেঠান কার্ য্রমম অব্যাহত 

িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) ধকবশাি-ধকবশািী ক্লাে স্থাপন িকবল্পি কাে 

ধেধি অনুর্ায়ী কার্ য্রমম োস্তোয়বনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা মধহলা 

ধেষয়ক কম যকতযা, 

পানছধি।  

১৫ পল্লী উন্নয়ন ধেভাগ : উপবেলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা 

োনান মর্, ্রমমপূধিত েধমধত গঠন ১৪১টি, ্রমমপূধিত 

েেস্য ভধতয ১৫৫২ েন, ্রমমপূধিত মশয়াি লোয় ৮.২৮ 

(লি টাকায়) টাকা, ্রমমপূূ্ধিত েঞ্চয় লোয় ৬৮.০৯ 

(লি টাকায়), ্রমমপূধিত ঋণ লোয় ১৫৯২.১৯ (লি 

টাকায়), ্রমমপূধিত ঋণ ধেতিণ ১৭৬৭.৮৯ (লি টাকায়) 

টাকা, ্রমমপূধিত অধিট ৪৮টি, ্রমমপূধিত এধেএম 

৪৮টি, ্রমমপূধিত ধনে যাচন ৫৮টি, ্রমমপূধিত িধশিণ 

৯৩০টি মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ঋণ ধেতিবণি মিবত্র মর্ন ওভািবলধপং না 

হয় মেধেবক ৃঢ়ধষ্ট মিবখ ঋণ ধেতিণ কিাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।   

 

উপবেলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা, পানছধি।  

১৬ েমোয় ধেভাগ : উপবেলা েমোয় কম যকতযা োনান মর্, 

েমোয় েধমধত েূহবহি অধিট কাে ধনধে যষ্ট েমবয়ি 

মবধ্য অধিট অধিোবিি মাধ্যবম ের্ম্ন্ন কিা হবে। এ 

পর্ য্তস িার্ যকৃত েকল অধিট ধি পধিবশাি কবি চালাবনি 

(ক) েমোয় েধমধতি েকল েেস্যবেি মক 

েঞ্চয়ী মবনাভাোপন্ন হওয়াি েন্য উৎোধহত 

কিবত হবে। 

 

উপবেলা েমোয় 

কম যকতযা, পানছধি।  



অধিবেশন নং-৩২তম 

 

 

কধপ মেলা েমাোয় কার্ যালয় খাগিাছধিবত মিিণ কিা 

হবয়বছ। উপবেলাি োৎেধিক কযাবলন্ডাি ও অকার্ যকি 

তাধলকা মেলা েমোয় কার্ যালবয় মিিণ কিা হবয়বছ। 

চলধত মাবে লঞ্চধলক েমোয় ইনধষ্টটিউট মিনীবত কৃধষ 

ধেষয়ক িধশিবণ ০২ েন েমোয় েধমধতি েেস্য মক 

মিিণ কিা হবয়বছ এেং মেলা েমোয় কার্ যালবয়ি 

ভ্রাম্যমান ইউধনটি কর্তযক অত্র উপবেলাি ২৫ েন 

েমোয়ীবক িধশিণ িোন কিা হবয়বছ।  

(খ) েমোয় েধমধতি েকল ধেধি ধেিান 

অনুেিণ পূে যক োপ্তধিক কার্ য্রমম পধিচালনা 

কিাি েন্য অনুবিাি কিা  

 

 

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

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

টাকা, চলমান মাবে ঋণ লোয়বর্াগ্য ২,০৫,৪০০/- 

টাকা,  চলমান মাবে ঋণ লোয়কৃত ১,১০,৮০০/- টাকা 

চলমান মাবে লোয় হাি ৫৪%। চলমান মাবে 

্রমমপূধিত  লোয়বর্াগ্য ২,৫৬,১১,২৫০/- টাকা, চলমান 

মাবে ্রমমপূধিত লোয়কৃত ২,২৪,২৪,০৬৬/- টাকা, 

লোয় হাি ৮৮%। চলমান মাবে ঋণ ধেতিণ- নাই। 

োপ্তধিক অন্যান্য কােকম য স্বাভাধেক। ধতধন লবিা 

োনান মর্, অত্রাধিবেি মাধ্যবম ধেনাূহবে যুে ক্লাে 

ধনেন্ধ্ন মেো মেয়া হবচ্ছ।  

(ক) স্বাস্থযধেধি মমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

 

 

(খ) লিযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ লোয়, েঞ্চয় লোয় 

কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।   

 

(গ) ধেনাূহবে যুে ক্লাে ধনেন্ধ্বনি ধেষয়টি 

এলাকায় েহুল িচাবিি েন্য েংধিষ্ট ইউ.ধপ. 

মচয়ািম্যানগণবক অনুবিাি কিা হয়।   

উপবেলা যুে উন্নয়ন 

কম যকতযা ও  

ইউ.ধপ. মচয়ািম্যান 

(েকল) পানছধি।  

১৮ খাদ্য অধিেপ্তি: উপবেলা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক োনান মর্, অত্র 

উপবেলায় ২০২১-২০২২ অথ যেছবি অভয্তসিীণ মোবিা 

িান েংগ্রবহি েন্য ১৪৮.০০ মম:টন িাবনি লিযমাত্রা 

পাওয়া র্ায় এেং এ ধেষবয় গত ০৯ মম, ২০২২ধর: 

তাধিখ েভা অনুধিত হবয়বছ। িান েংগ্রহ ২৮ এধিল-৩১ 

লগষ্ট, ২০২২ধর: পর্ য্তস। িাবনি েংগ্রহ ূহে ২৭ (োতাশ) 

টাকা মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী অভয্তসিীণ মোবিা িান 

েংগ্রবহি লবিয িবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য 

অনুবিাি কিা হল।  

 

উপবেলা খাদ্য 

ধনয়ন্ত্রক, পানছধি।  

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

ধেভাগ ের্ম্যবক েভাি কার্ যধেেিণীবত অ্তসযভূি কিা মগল 

না।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্র োধখল 

কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা মিি 

কম যকতযা, পানছধি।  

২০ লনোি ও ধভধিধপ ধেভাগ : তাঁি ধেভাবগি কার্ যপত্র 

োধখল না কিায় এ ধেভাগ ের্ম্যবক েভাি কার্ যধেেিণীবত 

অ্তসযভূি কিা মগল না। 

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্র োধখল 

কিাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা লনোি 

ধভধিধপ কম যকতযা, 

পানছধি।  

২১ পাে যতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন মোি য (বটকেই োমাধেক মেো 

িোন িকল্প): মেলা অধিবে অত্র উপবেলায় পািাকমী 

ধনবয়াগ েং্রমা্তস কাবে ব্যস্ত থাকায় এ ধেভাগ ের্ম্যবক 

োনা মগল না।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ েভায় 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হল।  

িকল্প ব্যেস্থাপক 

(বটকেই োমাধেক 

মেো িোন িকল্প) 

পানছধি।  

২২ পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক: পল্লী েঞ্চয় ব্যাংবকি িকল্প 

েমেয়কািী োনান মর্, চলধত অথ যেছবি ্রমমপূধিত ঋণ 

ধেতিণ ৬৬০.৬০ টাকা, ্রমমপূূ্ধিত ঋণ লোয় ৬৪০.৬০ 

টাকা এেং ্রমমপূধিত েঞ্চয় লোয় ২৯.৪১ 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।  

িকল্প েমেয়কািী, 

পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক, 

পানছধি।  

  



অধিবেশন নং-৩২তম 

 

 

২৩ উপানুিাধনক ধশিা বুবিা : উপবেলা মিাগ্রাম অধিোি 

েভায় োনান মর্, ৮ ধিবেম্বি,২০২১ধর: হবত ৬ মাে 

ব্যাপী ধশখন কার্ য্রমম শুরু হয় এেং এ কার্ য্রমম এখনও 

চলমান। গত ২৮ এধিল,২০২২ধর: মাবে েংধিষ্ট ধশিক 

ও সুপািভাইোিবেি মাবে ধিবেম্বি,২০২১ধর: মাবেি 

েে যবমাট েম্মানী ভাতা ধহবেবে ১৪,৭৭,৫০০/- (বচৌদ্দ লি 

োতাতি হাোি পাঁচশত) টাকা ধেতিণ কিা হবয়বছ। 

পিেতী মাবেি েম্মানীগুবলা পর্ যায়্রমবম িকল্প মময়াে 

মশষ হওয়াি লবগই পধিবশাি কিা হবে মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন।   

(ক) োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) উর্ধ্যতন কর্তযপবিি ধনবে যশনা অনুর্ায়ী 

েংধিষ্ট ধশিখ ও সুপািভাইোিবেি েম্মানী 

িোবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

  

মিাগ্রাম অধিোি  

উপানুিাধনক ধশিা 

বুযবিা, পানছধি।  

২৪ ধেদুৎ ধেভাগ : উপবেলাি লোধেক িবকৌশলী (ধেউবো) 

োনান মর্, অত্র উপবেলা পধিষে এেং ধেধভন্ন 

োোোধিি (লোধেক) ধেদুযৎ ধেল অপধিবশাধিত 

িবয়বছ। িবল লিযমাত্রানুর্ায়ী ধেদুযৎ ধেল লোয় কিা 

েম্ভে হবচ্ছ না মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। 

(ক) উপবেলা পধিষবেি েবকয়া ধেদুযৎ ধেল 

পধিবশাবিি লবিয উর্ধ্যতন কর্তযপি েিােি পত্র 

মিিণ কিা হবয়বছ। েিাদ্দ িাধপ্ত োবপবি 

েবকয়া ধেদুযৎ ধেল পধিবশাবিি ধে্া্তস ৃহহীত 

হয়।  

(খ) অত্র উপবেলাি ধেধভন্ন োোোধিি েবকয়া 

ধেদুযৎ ধেল লোবয়ি লবিয িবয়ােনীয় 

পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।    

উপ-েহকািী 

িবকৌশলী (ধেউবো)  

পানছধি।  

২৫ উপবেলা পধিচালন ও উন্নয়ন িকল্প: উপবেলা পধিচালন 

ও উন্নয়ন িকবল্পি মিবভলপবমন্ট িযাধেধলবটটি োনান 

মর্, িাথধমক ও মাধ্যধমক ধেদ্যালবয়ি ১২০ েন 

ধশিকবক ধশিা িধতিাবন মকাধভি-১৯ িধতবিািকবল্প 

েবচতনতা সৃধষ্ট ও কিণীয় শীষ যক ধেষবয় িধশিণ িোন 

কিা হবয়বছ। েতযমাবন উপ-িকল্পটিি েমাধপ্ত িধতবেেন 

িস্তুবতি কার্ য্রমম চলমান। অেকাঠাবমা উন্নয়নূহলক উপ-

িকল্পগুবলাি মবধ্য নাধপতা পািা এেং খিগ পািায় 

মোলাি প্যাবনবলি মাধ্যবম িীপ টিউেওবয়ল স্থাপন 

অেকাঠাবমা উন্নয়নূহলক উপ-িকল্পটিি েমাধপ্ত 

িধতবেেন এেং ধেল অনুবমােবনি েন্য ইউধেধিধপ 

কার্ যালবয় মিিণ কিা হবয়বছ। ৫ম েছবি েন্য 

অেকাঠাবমা উন্নয়নূহলক উপ-িকবল্পি েন্য ধনে যাধচত 

উপ-িকবল্পি তাধলকা েংবশািন কবি অিয় পািা 

(তািােনছিা) কধমউধনটি ধক্লধনবক িেেখানা ধনম যাণ 

িকল্পটি োে ধেবয় নতুনভাবে “ধত্রধেবের্শ্ি পািা, পধিনী 

পািা, যুেনার্শ্ পািা ও িফুল্ল পািায় খাোি পাধন 

েিেিাহ” নামক একটি উপ-িকল্প ৫ম েছবিি েন্য 

ধনে যাধচত কিা হয়।  

(ক) ধেধি অনুর্ায়ী ের্ম্াধেত উপ-িকল্পগুবলাি 

েমাধপ্ত িধতবেেন ধনধে যষ্ট েমবয় িিান কার্ যালবয় 

মিিবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

 

(খ) অিয় পািা (তািােনছিা) কধমউধনটি 

ধক্লধনবক িেেখানা ধনম যাণ িকল্পটি োধতল কবি 

ধনে যাধচত পািােূহবহ খাোি পাধন েিেিাহ 

নামক উপ-িকল্পটি োস্তোয়বনি েন্য ধে্া্তস 

ৃহহীত হয়।  

 

 

ইউধিএি,  

UGDP, LGD 

পানছধি।  

২৬ তথ্য লপা িকল্প: তথ্য মেো কম যকতযা োনান মর্, ব্যেো, 

ধশিা, কৃধষ, মেন্ডাি, লইন, তথ্য িযুধি ধেষবয় মিাি টু 

মিাি মেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ৪৯১ েন, তথ্যবকবন্দ্র মেো 

গ্রহণকািীি েংখ্যা ০৭ েন। চলধত মাবে ৪টি উঠান 

বেঠক মেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ২০০ েন। েে যবমাট ৬৬৮ 

(ক) উর্ধ্যতন কর্তযপবিি ধনবে যশনা মমাতাবেক 

িকবল্পি মেো িোবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) লিযমাত্রানুর্ায়ী ধনয়ধমত উঠান বেঠক 

কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা 

তথ্যবেো কম যকতযা, 

পানছধি।  



অধিবেশন নং-৩২তম 

 

 

েন মক মেো িোন কিা হবয়বছ মবম য উপস্থাপন কবিন। 

অন্যান্য োপ্তধিক কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

হয়।  

২৭ ধশিা ও েিতা উন্নয়বনি মাধ্যবম নািী ও কণ্যা ধশশুি 

িমতায়ন িকল্প : িকবল্পি এডুবকশন িযাধেধলবটটি 

োনান মর্, োস্তোধয়ত িকবল্পি কার্ য্রমম স্বাভাধেক মবম য 

োনান।  

 

োস্তোধয়ত িকবল্পি োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

এডুবকশন 

িযাধেধলবটটি ধশিা 

েিতা উন্নয়বনি 

মাধ্যবম নািী ও 

কণ্যা ধশশু িমতায়ন 

িকল্প, পানছধি।  

২৮ ধেধেি : উপবেলা পধিষবেি ূহখ্য ধনে যাহী কম যকতযা 

োনান মর্, উপবেলা পধিষবেি অধিোি ক্লাবেি 

কার্ য্রমম অচল অেস্থায় িবয়বছ এেং ধেধভন্ন কার্ য্রমম 

ের্ম্ােবনি মিবত্র নানাধেধি েমস্যাি েম্মখুীন হবত হয়। 

িবল েরুিী ধভধতবত অধিোি ক্লােবক নে উদ্যবম 

পূন:রুজ্জীে কিাি িবয়ােনীয়তা িবয়বছ মবম য েভায় 

উপধস্থত েকবলি ধনকট উপস্থাপন কবিন।  

(ক) উপবেলা পধিষবেি অধিোে য ক্লােবক নে 

উবদ্যাবম চালুি ধেষবয় েংধিষ্ট েকলবক 

িবয়ােনীয়তা েহবর্াধগতা িোবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা ধনে যাহী 

কম যকতযা, পানছধি।  

 

েভায় লি মকান লবলাচয ধেষয় না থাকায়  উপধস্থত েকলবক িন্যোে োধনবয় েভাি েমাধপ্ত মঘাষণা কিা হয়। 

 

 

(চন্দ্র মেে চাকমা) 

প্যাবনল মচয়ািম্যান-১ 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

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

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

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

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

৩।  ধেভাগীয় কধমশনাি, চট্টগ্রাম ধেভাগ, চট্টগ্রাম। 

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

৫।   মেলা িশােক, খাগিাছধি পাে যতয মেলা। 

৬।  মচয়ািম্যান, খাগিাছধি পাে যতয মেলা পধিষে, খাগিাছধি। 

৭।   ধেধভল োেযন, খাগিাছধি পাে যতয মেলা। 

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

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

১০।  মচয়ািম্যান, মলাগাং/বচঙ্গী/পানছধি/লধতোন/উল্টাছধি ইউ.ধপ. পানছধি, খাগিাছধি।  

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

 .......................................................................... খাগিাছধি পাে যতয মেলা। 

 

(রুোইয়া লিবিাে) 

উপবেলা ধনে যাহী অধিোি 

ও 

মুখ্য ধনে যাহী কম যকতযা 

উপবেলা পধিষে, পানছধি। 

 


