
 

অক্টোবর,২০২২ খ্রিঃ মোক্ে অনুখ্িত পোনছখ্ি উপক্েলো পখ্রষক্ের মোখ্েক েভোর কোর্ যখ্ববরণী 

 

েভোপখ্ত   : মখ্নতো খ্িপুরো, প্যোক্নল চেয়োরম্যোন-২, উপক্েলো পখ্রষে, পোনছখ্ি। 

েভোর স্থোন  : উপক্েলো পখ্রষে খ্মলনোয়তন, পোনছখ্ি, খোগিোছখ্ি  

েভোর তোখ্রখ ও েময় :  ৩০ অক্টোবর, ২০২২খ্র: ; েময় : চবলো  ১০.৩০ ঘটিকো। 

উপখ্স্থত েেস্যক্ের নোম : পখ্রখ্িষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

খ্বক্বেয মোে   :  চেক্েম্বর, ২০২২খ্র:।  

 

েভোপখ্ত শুরুক্ত উপখ্স্থত েকলক্ক শুক্ভচ্ছো ও স্বোগত েোনোন। অত:পর খ্তখ্ন েভো পখ্রেোলনোর েন্য উপক্েলো খ্নব যোহী অখ্িেোর, পোনছখ্ি 

চক অনুক্রোধ কক্রন। শুরুক্ত গত মোক্ে অনুখ্িত েভোর কোর্ যখ্ববরণী েভোয় পোঠ কক্র শুনোক্নো হয়। অত:পর কোর্ যখ্ববরণীক্ত চকোন েংক্িোধনী ও 

েংক্র্োেনী নো থোকোয় তো েব যেম্মখ্ত্রমক্ম ৃঢ়ীীকরণ করো হয়।  অত:পর খ্নম্মবখ্ণ যত লক্লোেনো ও খ্ে্ো্তসেূহহ ৃহহীত হয়: 

্রমিঃনং লক্লোেয খ্বষয়  খ্ে্ো্তস বোস্তবোয়নকোরী 

১ গত েভোর কোর্ যখ্ববরণী  গত েভোর কোর্ যখ্ববরণী অনুক্মোখ্েত।  েংখ্িষ্ট খ্বভোগীয় প্রধোন 

ও কখ্মটি।  

২ উপক্েলো কখ্মটিেূহক্হর সুপোখ্রি পর্ যোক্লোেনো ও খ্ে্ো্তস 

গ্রহণ। খ্বগত মোক্ের উপক্েলো কখ্মটির চকোন েভো 

অনুখ্িত হয় খ্ন। ইউখ্েখ্িখ্প’র বরোদ্দ প্রোখ্ি ও উপক্েলো 

কখ্মটিেূহহ েখ্্রময় করক্ণর েন্য উপক্েলো কখ্মটির 

খ্নয়খ্মত েভো অনুখ্িত কক্র কোর্ যখ্ববরণী ওক্য়ব চপোর্ যোক্ল 

লপক্লোি করো প্রক্য়োেন।  

খ্বগত মোক্ের উপক্েলো কখ্মটিেূহক্হর েভো অনুখ্িত নো 

হওয়োয় চকোন প্রস্তোব পোওয়ো র্োয়খ্ন। এর পখ্রক্প্রখ্িক্ত 

খ্নয়খ্মত েভো লহ্বোন কক্র উপক্েলো পখ্রষক্ের মোখ্েক 

েোধোরণ েভো অনুখ্িত হওয়োর পূক্ব য উপক্েলো কখ্মটির 

েভোর কোর্ যখ্ববরণী লবখ্িকভোক্ব েোখ্খল করোর েন্য 

েংখ্িষ্ট েকলক্ক অনুক্রোধ করো হয়।  

েংখ্িষ্ট কখ্মটির 

েভোপখ্ত ও েেস্য 

েখ্েবগণ।  

৩ স্বোস্থয খ্বভোগ : উপক্েলো স্বোস্থয ও প: প: কম যকতযো েোনোন চর্, 

বখ্হ: খ্বভোক্গ উপখ্স্থখ্ত চরোগীর েংখ্যো ৩৪২৪ েন, েরুরী 

খ্বভোক্গ খ্েখ্কৎেো প্রোি চরোগীর েংখ্যো ১৬৮ েন, অ্তস:খ্বভোক্গ 

ভখ্তয চরোগীর েংখ্যো ২৬৫ েন। হোেপোতোক্ল প্রসূখ্ত চিখ্লভোরী 

চরোগীর েংখ্যো ১৮ েন, মোঠ/খ্েএেখ্বএ/খ্েখ্েক্ত-১২৩ েন। 

চমোর্ এএনখ্ে-১ম ৯২ েন, ৪থ য-৬৫ েন এবং খ্পএনখ্ে ১২১ 

েন। ম্যোক্লখ্রয়ো চরোগীর েংখ্যো- ১ েন টিখ্ব চরোগীর েংখ্যো= 

০৯ েন। অি উপক্েলোয় চকোখ্ভি-১৯ খ্নবখ্িত েংখ্যো ৪১৫৫৫ 

েন, ১ম চিোে প্রেোন ৪১২১০ েন, খ্িতীয় চিোে ৪০৭৫৭ েন, 

৩য় চিোি-১৬৩৯৯ েন, প্রেোন করো হয়খ্ন ৩৪৫ েন ২৩০ েন 

কক্রোনী চরোগী পক্েটিভ পোওয়ো চগক্ছ এবং ২৩০ েনই সুস্থ 

প্রোইমোখ্র খ্বদ্যোলয়েূহক্হ চকোখ্ভি-১৯ র্ীকোেোন কোর্ য্রমম 

েঠিকভোক্ব েলক্ছ মক্ম য েভোয় উপস্থোপন কক্রন। 

(ক) খ্নক্ে যিনো চমোতক্বক স্বোস্থয চেবো কোর্ য্রমম 

পখ্রেোলনোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

(খ) স্বোস্থয খ্বখ্ধ চমক্ন েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

(গ) ম্যোক্লখ্রয়ো ও চিঙ্গু প্রখ্তক্রোক্ধর েন্য 

প্রক্য়োেনীয় ব্যবস্থো গ্রহক্ণর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।    

স্বোস্থয ও প: প: 

কম যকতযো  

পোনছখ্ি। 

 

৪ পখ্রবোর পখ্রকল্পনো খ্বভোগ: উপক্েলো পখ্রবোর পখ্রকল্পনো 

কম যকতযো েোনোন চর্, েব যক্মোর্ েিম েম্পখ্তর েংখ্যো ১২০৯৫ 

েন, খোবোর বখ্ি গ্রহণকোরী (নতুন) ১২৫ েন, কন্ডম 

ব্যবহোরকোরী (নতুন) ৬১ েন, চমোর্ ইনক্েকিন গ্রহণকোরী 

(নতুন) ৫০ েন, লইইউখ্ি গ্রহণকোরী (নতুন) ১৮ েন, 

ইমপ্ল্যোন্ট গ্রহণকোরী (নতুন) ৪৮ েন, স্থোয়ী প্খ্ত- পুরুষ 

বিযোকরণ ০০ েন, মখ্হলো বিযোকরণ ০০ েন, গভ যখোলোে ০১ 

েন, েোধোরণ চরোগী চেবো ১১১১ েন, েলখ্ত মোক্ে নব 

েম্পখ্তর েংখ্যো ২৫ েন, েব যক্মোর্ পখ্রবোর পখ্রকল্পনো 

গ্রহণকোরী (নতুন+পুরোতন) ৯৩৯২ েন, েব যক্মোর্ গ্রহণকোরীর 

হোর ৭৭.৬৫%, উপক্েলোর চমোর্ েনেংখ্যো ৬৫২৪৩ েন, 

েলখ্ত মোক্ে উঠোন ববঠক ১৩টি, উপক্েলোর েনেংখ্যোর বৃখ্্র 

হোর ০.১৩% মক্ম য েভোয় উপস্থোপন কক্রন।   

(ক) বোল্যখ্ববোহ ও খ্কক্িোরীর মোতৃক্ের খ্বষক্য়  

প্রক্য়োেনীয় পেক্িপ গ্রহক্ণর েন্য অনুক্রোধ করো 

হয়।  

 

(খ) খ্কক্িোরীক্েরক্ক লয়রন ও িখ্লক এখ্েি বখ্ি 

প্রেোন কোর্ য্রমম অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো 

হয়।  

 

(গ) বয়:েখ্িকোলীন পখ্রবতযক্নর খ্বষক্য় 

কোউক্েখ্লংক্য়র মোধ্যক্ম ব্যোপক প্রেোরণোর েন্য 

অনুক্রোধ করো হয়।   

 

 

উপক্েলো পখ্রবোর 

পখ্রকল্পনো কম যকতযো 

পোনছখ্ি। 

৫ কৃখ্ষ খ্বভোগ : তাঁর খ্বভোক্গর কোর্ যপি েোখ্খল নো করোয় এ 

খ্বভোগ েম্পযক্ক েভোর কোর্ যখ্ববরণীক্ত অ্তসযভূক্ত করো চগল 

নো। 

লগোমী েভোয় লবখ্িকভোক্ব কোর্ যপি েোখ্খল 

করোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

উপক্েলো কৃখ্ষ 

কম যকতযো, পোনছখ্ি। 

  



 

৬ মৎস্য খ্বভোগ : উপক্েলো মৎস্য কম যকতযো েোনোন চর্, েলখ্ত 

মোক্ে ০৫ েন মোছ েোষীক্ক অখ্িক্ে পরোমি য প্রেোন এবং ৬টি 

প্রখ্িিণপ্রোি েোষীর খোমোর পখ্রে যিন করো হক্য়ক্ছ। মৎস্য 

চেটক্র ক্ষুদ্র ঋণ তহখ্বল কোর্ য্রমক্ম লওতোয় েব যক্মোর্ ৮.২৩৫ 

লি র্োকো ঋণ খ্বতরণ করো হয়। অনোেোয়ী ঋক্ণর পখ্রমোণ 

৩.৬৫৯২০ লি র্োকো। লেোয় হোর ৫৬%। খ্তখ্ন লক্রো 

েোনোন চর্, পোব যতয েট্টগ্রোম অঞ্চক্ল মৎস্য েম্পে উ্নয়য়ন 

প্রকক্ল্পর লওতোয় (২০২২-২০২৩) অথ যবছক্র েখ্রদ্র চেক্ল 

পখ্রবোক্রর মোক্ে খ্বকল্প লক্য়র কম যেংস্থোক্নর েন্য ছোগল 

খ্বতরণ এবং উপক্েলো খ্নব যোহী অখ্িেোর ও চেলো মৎস্য 

কম যকতযোর উপখ্স্থখ্তক্ত ২নং চেংগী ইউখ্নয়ক্ন ১টি উ্নয়য়নকৃত 

খ্্রমক বোক্েঁ কোপ য েোতীয় মোক্ছর প্রে যিনী খোমোক্র মোক্ছর চপোনো 

ও খ্বখ্ভ্নয় উপকরণ খ্বতরণ করো হয়। খ্তখ্ন লক্রো েোনোন চর্, 

উপক্েলো পখ্রষক্ের লওতোধীন উপক্েলো খ্নব যোেন অখ্িে 

েংলগ্ন পখ্রতযক্ত ভবনটি খ্নলোম প্রখ্্রময়োয় খ্বখ্্রম কক্র উক্ত 

েোয়গোয় মৎস্য ভবন খ্নম যোক্নর লক্িয েভোয় উপখ্স্থত েকক্লর 

খ্নকর্ উপস্থোপন কক্রন।   

(ক) মৎস্য চেটক্র ক্ষুদ্র ঋণ তহখ্বল কোর্ য্রমক্মর 

লওতোয় অনোেোয়ী ঋণ লেোক্য়র খ্বষক্য় প্রক্য়োেনীয় 

পেক্িপ গ্রহক্ণর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

(খ) েট্টগ্রোম অঞ্চক্ল মৎস্য েম্পে উ্নয়য়ন প্রকক্ল্পর 

লওতোয় (২০২২-২০২৩) অথ যবছক্র উ্নয়য়নকৃত খ্্রমক 

বাঁধেূহহ খ্নয়খ্মত মখ্নর্খ্রংেহ প্রক্য়োেনীয় কোখ্রগখ্র 

েহক্র্োখ্গতো প্রেোক্নর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

(গ) পখ্রতযক্ত ভবনটি খ্নলোম প্রখ্্রময়ো খ্ব্রমক্য়র 

খ্বষক্য় প্রক্য়োেনীয় ব্যবস্থো গ্রহক্ণর েন্য উপক্েলো 

প্রক্কৌিলী (এলখ্েইখ্ি) পোনছখ্ি চক অনুক্রোধ করো 

হয়।  

 

উপক্েলো মৎস্য 

কম যকতযো, পোনছখ্ি 

 

 

 

 

 

 

 

উপক্েলো প্রক্কৌিলী 

(এলখ্েইখ্ি) পোনছখ্ি।  

৭ প্রোখ্ণ েম্পে খ্বভোগ :  উপক্েলো প্রোখ্ণ েম্পে কম যকতযো েোনোন 

চর্, েং্রমমণ চরোগ প্রখ্তক্রোক্ধ গবোখ্ে টিকো প্রেোন ৭৬০ মোিো, 

হাঁে-মুরগী টিকো প্রেোন ১২,০০০ মোিো, গবোখ্ে পশু খ্েখ্কৎেো 

১২২৭টি, হাঁে-মুরগী খ্েখ্কৎেো ১১০০৮টি, কৃখ্িম প্রেনন ৬৯টি, 

রোেস্ব লেোয়: গবোখ্ে পশু হাঁে-মুরগী টিকো খ্ব্রময় বোবে 

৩,২০৫ র্োকো, কৃখ্িম প্রেনন খ্ি বোবে ২১৩০ র্োকো, খোমোর 

পখ্রে যিন-০৫টি, উঠোন ববঠক ০২টি মক্ম য েভোয় উপস্থোপন 

কক্রন। 

(ক) প্রোখ্ণ েম্পক্ের স্বোস্থয সুরিোর েন্য খ্েখ্কৎেো 

এবং টিকো প্রেোন কোর্ য্রমক্মর ধোরো অব্যোহত রোখোর 

েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

(খ) খ্নয়খ্মত খোমোর পখ্রেি যন কোর্ য্রমম অব্যোহত 

রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়। 

(গ) লিযমোিোনুর্োয়ী রোেস্ব লেোক্য়র েন্য 

প্রক্য়োেনীয় পেক্িপ গ্রহক্ণর েন্য অনুক্রোধ করো 

হয়।  

উপক্েলো প্রোখ্ণ েম্পে 

কম যকতযো, পোনছখ্ি।  

৮ স্থোনীয় েরকোর প্রক্কৌিল খ্বভোগ : তাঁর খ্বভোক্গর কোর্ যপি 

েোখ্খল নো করোয় এ খ্বভোগ েম্পযক্ক েভোর কোর্ যখ্ববরণীক্ত 

অ্তসযভূক্ত করো চগল নো। 

লগোমী েভোয় লবখ্িকভোক্ব কোর্ যপি েোখ্খল 

করোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

উপক্েলো প্রক্কৌিলী 

(এলখ্েইখ্ি), পোনছখ্ি।  

৯ দূক্র্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও িোণ খ্বভোগ : উপক্েলো প্রকল্প বোস্তবোয়ন 

কম যকতযো েোনোন চর্, ২০২২-২০২৩ অথ যবছক্র গ্রোমীণ 

অবকোঠোক্মো রিণক্বিন টি.লর. কম যসূখ্ের লওতোয় ১ম 

পর্ যোক্য় ২২,০৯,১৬৩/৯৫ র্োকো নগে অথ য বরোদ্দ প্রেোন করো 

হক্য়ক্ছ কোক্ের অগ্রগখ্ত ৫০%। ২০২২২-২০২৩ অথ যবছক্র 

গ্রোমীণ অবকোঠোক্মো েংস্কোর কোখ্বখো/কোখ্বর্ো কম যসূখ্ের 

লওতোয় ১ম পর্ যোক্য় ৩১,৫৭,১৫৫/২৪ র্োকো নগে অথ য  

২১.০৪৭৯ (েোল) এবং ২১.০৪৭৯ চম:র্ন (গম) বরোদ্দ প্রেোন 

করো হক্য়ক্ছ। কোক্ের অগ্রগখ্ত ৫০%। ২০২২২-২০২৩ 

অথ যবছক্র গ্রোমীণ অবকোঠোক্মো েংস্কোর কোখ্বখো/কোখ্বর্ো ১ম 

খ্কখ্স্ত মখ্হলো েংেে েেস্য  এর লওতোয় ২৩,১৪,৩৮০/২০ 

র্োকো, ৃহহীত প্রকল্প েংখ্যো ০৭টি। কোক্ের অগ্রগখ্ত ৫০%।  

(ক) খ্বখ্ধ অনুর্োয়ী উ্নয়য়নূহলক কোর্ য্রমক্মর ধোরো 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

(খ) বোস্তবোখ্য়ক উ্নয়য়নূহলক প্রকক্ল্পর কোে 

তেোরকী করোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।    

  

(গ) স্বোস্থযখ্বখ্ধ চমক্ন েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

প্রকল্প বোস্তবোয়ন 

কম যকতযো, পোনছখ্ি। 

১০ েনস্বোস্থয প্রক্কৌিল খ্বভোগ : েহকোরী প্রক্কৌিলী (েনস্বোস্থয) 

েোনোন চর্, েমগ্রক্েক্ি খ্নরোপে পোখ্ন েরবরোহ প্রকক্ল্পর 

লওতোয় ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অথ যবছক্র ২৬০টি 

নলকূক্পর কোে েম্প্নয় হক্য়ক্ছ। ৫৮ গ্রোম প্রকক্ল্পর লওতোয় 

৭টি কোক্ের মক্ধ্য ৪টি কোে েমোি এবং ১টি কোে হস্তো্তসর 

করো হয় নোই। অবখ্িষ্ট ৩টির কোে েলমোন। লশ্রোয়ণ প্রকক্ল্পর 

২৫টি গুচ্ছঘক্রর মোক্ে নলকূপ স্থোপন করো হক্য়ক্ছ। ২০২১-

২০২২ অথ যবছক্র ১৩০টি নলকূক্পর বরোদ্দ পোওয়ো র্োয় তন্মক্ধ্য 

(ক) েমগ্রক্েক্ি খ্নরোপে পোখ্ন েরবরোহ প্রকক্ল্পর 

লওতোয় ৃহহীত প্রকল্পেূহক্হর কোে খ্বখ্ধ অনুর্োয়ী 

বোস্তবোয়ক্নর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

(খ) েলমোন কোক্ের অবখ্িষ্ট পোখ্নর উৎক্ের 

কোেেূহহ র্থোেমক্য় েম্পোেক্নর েন্য অনুক্রোধ করো 

হয়।  

েহকোরী প্রক্কৌিলী 

(েনস্বোস্থয) পোনছখ্ি।  



 

৭৩টি নলকূপ েনগুরুেপূণ য স্থোক্ন স্থোপন করো হক্য়ক্ছ। বোকী 

কোে েলমোন। েলখ্ত অথ যবছক্র অি উপক্েলোয় ০৮টি 

কখ্মউখ্নটি র্য়ক্লর্ স্থোপক্নর েন্য বরোদ্দ পোওয়ো র্োয়। তন্মক্ধ্য 

৫টি কোে েলমোন লক্ছ। অবখ্িষ্ট কোেগুক্লো দ্রুত শুরু করো 

হক্ব। GPS প্রকক্ল্পর লওতোয়  েলখ্ত অথ যবছক্র নতুনভোক্ব 

৬টি খ্বদ্যোলক্য়র খ্িতল ওয়োি ব্লক খ্নম যোক্ণর অনুক্মোেন পোওয়ো 

র্োয় এবং কোেগুক্লো েলমোন। (হোেোন নগর, কলোনোল, লী 

নগর, চলোগোং বোেোর, বি পোনছখ্ি (উত্তর) ও লখ্তবোন ূহখ 

েরকোখ্র প্রোথখ্মক খ্বদ্যোলয়)। অন্যোন্য খ্বভোগীয় কোর্ য্রমম 

স্বোভোখ্বক। 

 

(গ) স্বোস্থয খ্বখ্ধ চমক্ন েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর অব্যোহত 

রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

১১ প্রোথখ্মক খ্িিো খ্বভোগ : উপক্েলো খ্িিো অখ্িেোর েোনোন চর্,  

৫-১১ বছর বয়েী ছোি/ছোিীক্ের চকোখ্ভি-১৯ ভযোকখ্েন প্রেোন 

েলমোন লক্ছ। িতভোগ খ্বদ্যোলক্য় ভযোকখ্েন প্রেোক্নর েন্য 

খ্নবিন প্রোয় েম্প্নয় হক্য়ক্ছ। খ্বগত চকোখ্ভি-১৯ পখ্রখ্স্থখ্তর 

কোরক্ণ ছোি/ছোিীক্ের ঘোর্খ্ত পূরক্ণ প্রোথখ্মক খ্িিো 

অখ্ধেিক্রর খ্নক্ে যিনো চমোতোক্বক েলক্ছ। বতযমোক্ন 

খ্বদ্যোলয়গুক্লোক্ত স্বোভোখ্বক পোঠেোন কোর্ য্রমম েলক্ছ মক্ম য 

েভোয় উপস্থোপন কক্রন। অন্যোন্য খ্বভোগীয় কোর্ য্রমম 

স্বোভোখ্বক।  

(ক) প্রোথখ্মক খ্িিো অখ্ধেিক্রর খ্নক্ে যিনো 

চমোতোক্বক পোঠেোন কোর্ য্রমক্মর খ্বষক্য় প্রক্য়োেনীয় 

ব্যবস্থো গ্রহক্ণর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

(খ) স্বোস্থয খ্বখ্ধ চমক্ন েোিখ্রক কোর্ য্রমম েম্পোেক্নর 

েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

উপক্েলো খ্িিো 

অখ্িেোর, পোনছখ্ি। 

 

১২ মোধ্যখ্মক খ্িিো খ্বভোগ : উপক্েলো মোধ্যখ্মক খ্িিো কম যকতযো 

েভোয় অনুপখ্স্থখ্তর েন্য এ খ্বভোগ েম্পযক্ক েোনো চগল নো।  

লগোমী েভোয় লবখ্িকভোক্ব কোর্ যপি েহ উপখ্স্থত 

থোকোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

উপক্েলো মোধ্যখ্মক 

খ্িিো কম যকতযো পোনছখ্ি।  

১৩ েমোেক্েবো খ্বভোগ : উপক্েলো েমোেক্েবো কম যকতযো েভোয় 

অনুপখ্স্থখ্তর েন্য এ খ্বভোগ েম্পযক্ক েোনো চগল নো। 

লগোমী েভোয় লবখ্িকভোক্ব কোর্ যপি েহ উপখ্স্থত 

থোকোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

উপক্েলো েমোেক্েবো 

কম যকতযো, পোনছখ্ি।  

১৪ মখ্হলো খ্বষয়ক খ্বভোগ : উপক্েলো মখ্হলো খ্বষয়ক কম যকতযো 

েোনোন চর্, ২০২১-২০২২ খ্ভখ্েখ্ি েক্্রমর ১৩৬৩ েক্নর 

চেক্েম্বর,২০২২খ্র: মোক্ের খ্িও উক্ত্তোলন ও খ্বতরণ েম্প্নয় 

হক্য়ক্ছ। খ্ভখ্েখ্ি উপকোরক্ভোগীক্ের ২০০ র্োকো হোক্র েঞ্চয় 

েোনুয়োরী, ২০২১ হক্ত লেোয় কোর্ য্রমম েলমোন লক্ছ এবং 

লেোয় কোর্ য্রমম ১০০%। ২০২২-২০২৩ অথ যবছক্র েখ্রদ্র মো’র 

েন্য মোতৃেকোল ভোতো কম যসূখ্ে কোর্ য্রমমটি মো ও খ্িশু েহোয়তো 

কম যসূখ্ে নোক্ম পখ্রেোখ্লত হক্ব। উপক্েলো পর্ যোক্য় মখ্হলোক্ের 

েন্য লয়বধ যক প্রখ্িিণ (লইখ্েএ) প্রকক্ল্পর প্রখ্িিণ কোর্ য্রমম 

লপোতত স্থখ্গত লক্ছ। পরবতীক্ত খ্নক্ে যিনো লেক্ল পূণরোয় 

েোলু করো হক্ব। খ্কক্িোর-খ্কক্িোরী ক্লোব স্থোপন প্রকক্ল্পর 

লওতোয় অি উপক্েলোয় ৫টি ক্লোক্ব কোর্ য্রমম েলমোন লক্ছ 

এবং পুখ্ষ্ট নোস্তো খ্বতরণ লপোতত বি লক্ছ। প্রখ্তমোক্ে 

ইউখ্নয়ন পর্ যোক্য় নোরী খ্িশু খ্নর্ যোতন প্রখ্তক্রোধ, বোল্য খ্বহোর, 

চর্ৌতুক ও ইভটিখ্েং খ্বষক্য় উঠোন ববঠক করো হক্চ্ছ অন্যোন্য 

খ্বভোগীয় কোর্ য্রমম স্বোভোখ্বক।    

(ক) ইউখ্নয়ন পর্ যোক্য় নোরী খ্িশু খ্নর্ যোতন প্রখ্তক্রোধ, 

বোল্য খ্ববোহ, চর্ৌতুক ও ইভটিখ্েং প্রখ্তক্রোক্ধর 

খ্বষক্য় খ্নয়খ্মত উঠোন ববঠক ববঠক কোর্ য্রমম 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।   

 

(খ) খ্িও খ্বতরণ চিক্ষ খ্নধ যোখ্রত তোখ্রক্খর মক্ধ্য 

মোষ্টোর চরোল ও েঞ্চয় েমো প্রেোক্নর েন্য েংখ্িষ্ট 

চেয়োরম্যোনক্েরক্ক অনুক্রোধ করো হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

উপক্েলো মখ্হলো 

খ্বষয়ক কম যকতযো ও 

ইউ.খ্প. চেয়োরম্যোন 

(েকল) পোনছখ্ি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ পল্লী উ্নয়য়ন খ্বভোগ : উপক্েলো পল্লী উ্নয়য়ন কম যকতযো েোনোন 

চর্, ্রমমপূখ্িত েখ্মখ্ত গঠন ১৪১টি, ্রমমপূখ্িত েেস্য ভখ্তয 

১৫৫৪ েন, ্রমমপূখ্িত চিয়োর লেোয় ৭.৮৩ (লি র্োকোয়) 

র্োকো, ্রমমপূূ্খ্িত েঞ্চয় লেোয় ৬৭.১৫ (লি র্োকোয়), 

্রমমপূখ্িত ঋণ লেোয় ১৬৪৭.১৭ (লি র্োকোয়), ্রমমপূখ্িত 

ঋণ খ্বতরণ ১৮৭২.৯৩ (লি র্োকোয়) র্োকো, ্রমমপূখ্িত অখ্ির্ 

৫৯টি, ্রমমপূখ্িত এখ্েএম ৫৯টি, ্রমমপূখ্িত খ্নব যোেন ৫৯টি, 

্রমমপূখ্িত প্রখ্িিণ ১১১০টি মক্ম য েভোয় উপস্থোপন কক্রন। 

(ক) লিযমোিোনুর্োয়ী েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

(খ) লিযমোিোনুর্োয়ী ঋণ ও েঞ্চয় লেোয় কোর্ য্রমম 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।    

 

(গ) স্বোস্থযখ্বখ্ধ চমক্ন েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

উপক্েলো পল্লী উ্নয়য়ন 

কম যকতযো, পোনছখ্ি।  

  



 

১৬ েমবোয় খ্বভোগ : উপক্েলো েমবোয় কম যকতযো েোনোন চর্, অি 

উপক্েলোর অখ্ির্ বরোদ্দ অখ্ির্ অখ্িেোরগক্ণর িোরো েম্পোেন 

করো হক্ব। এ পর্ য্তস ধোর্ যকৃত েকল অখ্ির্ খ্ি ধোর্ য কক্র চেলো 

েমবোয় কোর্ যোলক্য় চপ্ররণ করো হক্য়ক্ছ। এ পর্ য্তস ধোর্ যকৃত েকল 

উ্নয়য়ন তহখ্বল ধোর্ য কক্র চেলো েমবোয় কোর্ যোলক্য় চপ্ররণ করো 

হক্য়ক্ছ। েকল েখ্মখ্তর উ্নয়য়ন েখ্মখ্তর েমবোয় উ্নয়য়ন 

তহখ্বল পখ্রক্িোধ কক্র রখ্িক্ের কখ্প চেলো েমবোয় কোর্ যোলয়, 

খোগিোছখ্িক্ত চপ্ররণ করো হক্য়ক্ছ। েলখ্ত মোক্ে ০৩টি েখ্মখ্ত 

ও ০১ েন েমবোয়ীক্ক েোতীয় েমবোয় পুরস্কোর প্রেোন কক্র 

চেলো েমবোয় কোর্ যোলয়, খোগিোছখ্ি চত চপ্ররণ করো হক্য়ক্ছ।   

(ক) েমবোয় েখ্মখ্তর েকল খ্বখ্ধ খ্বধোন অনুেরণ 

পূব যক েোিখ্রক কোর্ য্রমম পখ্রেোলনো করোর েন্য 

অনুক্রোধ করো।  

(খ) েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো অব্যোহত রোখোর েন্য 

অনুক্রোধ করো হয়।  

 

 

উপক্েলো েমবোয় 

কম যকতযো, পোনছখ্ি।  

১৭ যুব উ্নয়য়ন অখ্ধেির : যুব উ্নয়য়ন কম যকতযো েোনোন চর্, েলমোন 

মোক্ে ্রমমপূখ্িত ঋণ খ্বতরণ ২,৮৯,৫৯,০০০/- র্োকো, েলমোন 

মোক্ে ঋণ লেোয়ক্র্োগ্য ১,৬০,৬৪০/- র্োকো,  েলমোন মোক্ে ঋণ 

লেোয়কৃত ১,৫০,০০০/- র্োকো েলমোন মোক্ে লেোয় হোর 

৯৪%। েলমোন মোক্ে ্রমমপূখ্িত  ঋণ লেোয়ক্র্োগ্য 

২,৭১,৫১,২০০/- র্োকো, েলমোন মোক্ে ্রমমপূখ্িত ঋণ 

লেোয়কৃত ২,৩৭,৩০,২৪৪/- র্োকো, লেোয় হোর ৯৫%। েলমোন 

মোক্ে ঋণ খ্বতরণ- নোই। েোিখ্রক অন্যোন্য কোেকম য 

স্বোভোখ্বক।  

(ক) লিযমোিোনুর্োয়ী ঋণ লেোয়, েঞ্চয় লেোয় 

কোর্ য্রমম অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।   

 

(খ) েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো অব্যোহত রোখোর েন্য 

অনুক্রোধ করো হয়।  

 

(গ) স্বোস্থযখ্বখ্ধ চমক্ন েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়। 

উপক্েলো যুব উ্নয়য়ন 

কম যকতযো, পোনছখ্ি।  

১৮ খোদ্য অখ্ধেির: উপক্েলো খোদ্য খ্নয়ন্ত্রক েোনোন চর্, অি 

উপক্েলোয় বতযমোক্ন খোদ্য গুেোক্ম ৫৯০.৬০৬ চম: র্ন (লতপ) 

েোল, ৪২২.১০১ চম: র্ন (খ্ে্) েোল। ১৩৯.২১৭ চম. র্ন গম  

ধোন মজুে লক্ছ। চেক্েম্বর,২০২২খ্র: মোক্ে ও.এম.এে. খোক্ত 

৮৮.০০ চম: র্ন েোউল খ্িলোক্রর মোধ্যক্ম খ্ব্রময় করো হক্য়ক্ছ। 

অন্যোন্য খ্বভোগীয় কোর্ য্রমম স্বোভোখ্বক।   

(ক) পর্ যোি পখ্রমোক্ণ খোদ্যগুেোক্ম খোদ্য মজুে রোখোর 

েন্য অনুক্রোধ করো হয়। 

 

(খ) খ্নক্ে যিনো চমোতোক্বক ও.এম.এে. েোল খ্ব্রমক্য়র 

েন্য অনুক্রোধ করো হয়।   

 

উপক্েলো খোদ্য 

খ্নয়ন্ত্রক, পোনছখ্ি।  

১৯ বন খ্বভোগ : তাঁর খ্বভোক্গর েোিখ্রক কোর্ য্রমম স্বোভোখ্বক মক্ম য 

েভোয় উপস্থোপন কক্রন।    

েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো অব্যোহত রোখোর েন্য 

অনুক্রোধ করো হয়।  

উপক্েলো চরি 

কম যকতযো, পোনছখ্ি।  

২০ লনেোর ও খ্ভখ্িখ্প খ্বভোগ : উপক্েলো লনেোর খ্ভখ্িখ্প 

কম যকতযো েভোয় অনুপখ্স্থখ্তর েন্য এ খ্বভোগ েম্পযক্ক েোনো 

চগল নো। 

লগোমী েভোয় লবখ্িকভোক্ব কোর্ যপি েোখ্খল করোর 

েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

লনেোর খ্ভখ্িখ্প 

কম যকতযো, পোনছখ্ি।  

২১ পোব যতয েট্টগ্রোম উ্নয়য়ন চবোি য (ক্র্কেই েোমোখ্েক চেবো প্রেোন 

প্রকল্প): প্রকল্প ব্যবস্থোপক (ক্র্কেই েোমোখ্েক চেবো প্রেোন 

প্রকল্প) ব্যবস্থোপক েোনোন চর্, লগোমী ২ নক্ভম্বর হক্ত ৯ 

নক্ভম্বর, ২০২২খ্র: তোখ্রখ পর্ য্তস েংখ্িষ্ট ৫টি ইউখ্নয়ক্ন ৫টি 

পোিোক্কক্ে েোমোখ্েক কল্যোণ, খ্বদ্যোলক্য় খ্িিো েম্পোেন, 

েোমোখ্েক সুরিো চবষ্টনী, বোল্য (খ্িশু) খ্ববোহ প্রখ্তক্রোধ 

ইতযোখ্ে খ্বষক্য় কখ্মউটিখ্নর্ িোয়লগ অনুখ্িত হক্ব মক্ম য েভোয় 

উপস্থোপন কক্রন।  

(ক) স্বোস্থয খ্বখ্ধ চমক্ন েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

(খ) অনুখ্িতব্য কখ্মউখ্নটি িোয়লগ সুি ু সুন্দর ও 

সুশংখলভোক্ব েম্পোেক্নর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

প্রকল্প ব্যবস্থোপক 

(ক্র্কেই েোমোখ্েক 

চেবো প্রেোন প্রকল্প) 

পোনছখ্ি।  

২২ পল্লী েঞ্চয় ব্যোংক: পল্লী েঞ্চয় ব্যোংক্কর িোখো ব্যবস্থোপক 

েোনোন চর্, েলখ্ত অথ যবছক্র েখ্মখ্ত গঠন ১৫৪টি, 

্রমমপুখ্িত েেস্য েংখ্যো ৫৪২২, ্রমমপূখ্িত ঋণ খ্বতরণ 

৩৩২০.১৮ র্োকো, ্রমমপূূ্খ্িত ঋণ লেোয় ২৫১৪.৮২ র্োকো 

এবং ্রমমপূখ্িত েঞ্চয় লেোয় ৩১৮.৪৩ র্োকো মক্ম য 

েভোয় উপস্থোপন কক্রন। 

(ক) লিযমোিোনুর্োয়ী ঋণ লেোয়, েঞ্চয় লেোয় 

ও ঋণ খ্বতরণ কোর্ য্রমম অব্যোহত রোখোর েন্য 

অনুক্রোধ করো হয়।  

(খ) েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো অব্যোহত রোখোর 

েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

িোখো ব্যবস্থোপক 

পল্লী েঞ্চয় ব্যোংক 

পোনছখ্ি।  

২৩ খ্বদুৎ খ্বভোগ : তাঁর খ্বভোক্গর েোিখ্রক কোর্ য্রমম স্বোভোখ্বক 

মক্ম য েভোয় উপস্থোপন কক্রন।    

েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো অব্যোহত রোখোর েন্য 

অনুক্রোধ করো হয়।  

উপ-েহকোরী প্রক্কৌিলী 

(খ্বউক্বো) পোনছখ্ি।  

২৪ উপক্েলো পখ্রেোলন ও উ্নয়য়ন প্রকল্প: উপক্েলো চিক্ভলপক্মন্ট (ক) খ্নক্ে যিনো অনুর্োয়ী ৫ম বছক্রর েন্য অনুক্মোখ্েত ইউখ্িএি,  



 

িযোখ্েখ্লক্র্র্র েোনোন চর্, ৫ম বছক্রর অবকোঠোক্মো উ্নয়য়ন 

উপ-প্রকক্ল্পর কোর্ যোক্েি প্রেোন করো হক্য়ক্ছ। অক্টোবর মোক্ের 

চিষোক্্তস চল-লউর্ প্রেোক্নর পখ্রকল্পনো রক্য়ক্ছ। অনলোইক্নর 

মোধ্যক্ম ৬ি পোরিরক্মে অযোক্েেক্মন্ট নক্ভম্বর,২০২২ হক্ত 

শুরু হক্ব মক্ম য েভোয় উপস্থোপন কক্রন।    

অবকোঠোক্মো উ্নয়য়নূহলক উপ-প্রকল্প েূহক্হর 

বোস্তবোয়ন কোে েম্পোেক্নর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

UGDP 

পোনছখ্ি।  

২৫ তথ্য লপো প্রকল্প: তথ্য চেবো কম যকতযো েোনোন চর্, ব্যবেো, 

খ্িিো, কৃখ্ষ, চেন্ডোর, লইন, তথ্য প্রযুখ্ক্ত খ্বষক্য় চিোর টু চিোর 

চেবো গ্রহণকোরীর েংখ্যো ২৪০ েন, তথ্যক্কক্ে চেবো 

গ্রহণকোরীর েংখ্যো ৬ েন। চমোর্ ২৪৬ েনক্ক চেবো প্রেোন 

করো হক্য়ক্ছ। অন্যোন্য েোিখ্রক কোর্ য্রমম স্বোভোখ্বক।  

(ক) খ্নক্ে যিনো চমোতোক্বক প্রকক্ল্পর চেবো প্রেোন 

কোর্ য্রমম অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।  

 

(খ) স্বোস্থযখ্বখ্ধ চমক্ন েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর ধোরো 

অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।   

তথ্যক্েবো কম যকতযো, 

পোনছখ্ি।  

২৬ খ্িিো ও েিতো উ্নয়য়ক্নর মোধ্যক্ম নোরী ও কণ্যো খ্িশুর 

িমতোয়ন প্রকল্প : প্রকক্ল্পর এডুক্কিন িযোখ্েখ্লক্র্র্র েোনোন 

চর্, প্রকক্ল্পর বোস্তবোখ্য়ত কোক্ের মক্ধ্য প্রকক্ল্প অ্তসযভূক্ত চর্ 

খ্বদ্যোলয়গুক্লো লক্ছ চে েমস্ত খ্বদ্যোলয়গুক্লোক্ত খ্কক্িোর-

খ্কক্িোরীক্ের স্বোস্থয পরোমি য চেয়ো হয় এবং প্রখ্তটি খ্বদ্যোলক্য় 

খ্কক্িোর-খ্কক্িোরীক্ের প্রেনন খ্বষয়ক পুখ্স্তকো ও সুরখ্িত 

মোখ্েক ব্যবস্থোপনো চপোষ্টোর খ্বতরণ করো হক্য়ক্ছ। এছোিোও অি 

উপক্েলোয় চর্ ৩টি যুব ও বয়স্ক খ্িিো চকে লক্ছ ঐ 

চকেগুখ্লক্ত চেবো কোর্ য্রমম েলমোন লক্ছ।   

খ্নক্ে যিনো চমোতোক্বক প্রকক্ল্পর েোিখ্রক কোর্ য্রমক্মর 

ধোরো অব্যোহত রোখোর েন্য অনুক্রোধ করো হয়।   

এডুক্কিন িযোখ্েখ্লক্র্র্র 

খ্িিো েিতো উ্নয়য়ক্নর 

মোধ্যক্ম নোরী ও কণ্যো 

খ্িশু িমতোয়ন প্রকল্প 

 

েভোয় লর চকোন লক্লোেয খ্বষয় নো থোকোয়  উপখ্স্থত েকলক্ক ধন্যবোে েোখ্নক্য় েভোর েমোখ্ি চঘোষণো করো হয়। 

 

 

 

(মখ্নতো খ্িপুরো) 

প্যোক্নল চেয়োরম্যোন-২ 

উপক্েলো পখ্রষে, পোনছখ্ি। 

 

স্মোরক নং-০৫(১২)/২০১৭-         তোখ্রখ-       /১০/২০২২খ্রিঃ। 

অনুখ্লখ্পিঃ েেয় অবগখ্ত/অবগখ্ত ও প্রক্য়োেনীয় ব্যবস্থো গ্রহক্ণর েন্য : (ক্েযিতোর ্রমমোনুেোক্র নয়) 

১।   মোননীয় েংেে েেস্য, ২৯৮নং লেন, খোগিোছখ্ি পোব যতয চেলো।  

২।   খ্েখ্নয়র েখ্েব, স্থোনীয় েরকোর, পল্লী উ্নয়য়ন ও েমবোয় মন্ত্রণোলয়, স্থোনীয় েরকোর খ্বভোগ, ঢোকো। 

৩।  খ্বভোগীয় কখ্মিনোর, েট্টগ্রোম খ্বভোগ, েট্টগ্রোম। 

৪।  পখ্রেোলক, স্থোনীয় েরকোর, েট্টগ্রোম খ্বভোগ, েট্টগ্রোম।   

৫।   চেলো প্রিোেক, খোগিোছখ্ি পোব যতয চেলো। 

৬।  চেয়োরম্যোন, খোগিোছখ্ি পোব যতয চেলো পখ্রষে, খোগিোছখ্ি। 

৭।   খ্েখ্ভল েোেযন, খোগিোছখ্ি পোব যতয চেলো। 

৮। েনোব/ক্বগম ...................................................... ভোইে চেয়োরম্যোন, পোনছখ্ি উপক্েলো পখ্রষে। 

৯। উপক্েলো ................................................................ কম যকতযো, পোনছখ্ি, খোগিোছখ্ি। 

১০।  চেয়োরম্যোন, চলোগোং/ক্েঙ্গী/পোনছখ্ি/লখ্তবোন/উল্টোছখ্ি ইউ.খ্প. পোনছখ্ি, খোগিোছখ্ি।  

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

 .......................................................................... খোগিোছখ্ি পোব যতয চেলো। 

 

(রুবোইয়ো লিক্রোে) 

উপক্েলো খ্নব যোহী অখ্িেোর 

ও 

মুখ্য খ্নব যোহী কম যকতযো 

উপক্েলো পখ্রষে, পোনছখ্ি। 


