
 

সেপ্টেম্বর,২০২২ খ্রিঃ মাপ্টে অনুখ্িত পানছখ্ি উপপ্টেলা পখ্রষপ্টের মাখ্েক েভার কার্ যখ্িিরণী 

 

েভাপখ্ত   : েনাি চন্দ্র সেি চাকমা, প্যাপ্টনল সচয়ারম্যান-১, উপপ্টেলা পখ্রষে, পানছখ্ি। 

েভার স্থান  : উপপ্টেলা পখ্রষে খ্মলনায়তন, পানছখ্ি, খাগিাছখ্ি  

েভার তাখ্রখ ও েময় :  ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২খ্র: ; েময় : সিলা  ১০.৩০ ঘটিকা। 

উপখ্স্থত েেস্যপ্টের নাম : পখ্রখ্িষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

খ্িপ্টিচয মাে   :  আগষ্ট, ২০২২খ্র:।  

 

েভাপখ্ত শুরুপ্টত উপখ্স্থত েকলপ্টক শুপ্টভচ্ছা ও স্বাগত োনান। অত:পর খ্তখ্ন েভা পখ্রচালনার েন্য উপপ্টেলা খ্নি যাহী অখ্িোর, পানছখ্ি 

সক অনুপ্টরাধ কপ্টরন। শুরুপ্টত গত মাপ্টে অনুখ্িত েভার কার্ যখ্িিরণী েভায় পাঠ কপ্টর শুনাপ্টনা হয়। অত:পর কার্ যখ্িিরণীপ্টত সকান েংপ্টিাধনী ও 

েংপ্টর্ােনী না থাকায় তা েি যেম্মখ্ত্রমপ্টম ৃঢ়ীীকরণ করা হয়।  অত:পর খ্নম্মিখ্ণ যত আপ্টলাচনা ও খ্ে্া্তসেূহহ ৃহহীত হয়: 

্রমিঃনং আপ্টলাচয খ্িষয়  খ্ে্া্তস িাস্তিায়নকারী 

১ গত েভার কার্ যখ্িিরণী  গত েভার কার্ যখ্িিরণী অনুপ্টমাখ্েত।  েংখ্িষ্ট খ্িভাগীয় প্রধান 

ও কখ্মটি।  

২ খ্িপ্টিচয মাপ্টে মৎস্য ও প্রাখ্ণ েম্পে খ্িষয়ক কখ্মটির 

েভা অনুখ্িত হপ্টয়প্টছ এিং ৃহহীত খ্ে্াপ্ট্তসর আপ্টলাপ্টক 

২টি প্রকল্প িাস্তিায়প্টনর েন্য সুপাখ্রি পাওয়া র্ায়।  

(ক) কাপ য োতীয় মাপ্টছর খ্মশ্র চাষ ব্যিস্থাপনা খ্িষয়ক 

প্রখ্িক্ষণ;  

(খ) গিাখ্ে ও হাঁে-মুরগী খামারী প্রখ্িক্ষণ প্রকল্প;  

উপপ্টেলা িাখ্ষ যক উন্নয়ন কম যসূখ্চ/উপপ্টেলা পখ্রচালন ও 

উন্নয়ন প্রকল্প (ইউখ্েখ্িখ্প) এর প্রপ্টয়ােনীয় িরাদ্দ 

প্রাখ্ি/আপ্টলাচনা/পর্ যাপ্টলাচনা োপ্টপপ্টক্ষ পাপ্টবযিখ্ণ যত 

প্রকল্পগুপ্টলা িাস্তিায়প্টনর েন্য খ্ে্া্তস ৃহহীত হয়।  

েংখ্িষ্ট কখ্মটির 

েভাপখ্ত ও েেস্য 

েখ্চিগণ।  

৩ স্বাস্থয খ্িভাগ : উপপ্টেলা স্বাস্থয ও প: প: কম যকতযা োনান সর্, 

িখ্হ: খ্িভাপ্টগ উপখ্স্থখ্ত সরাগীর েংখ্যা ৩৪৪৬ েন, েরুরী 

খ্িভাপ্টগ খ্চখ্কৎো প্রাি সরাগীর েংখ্যা ১৩৮ েন, অ্তস:খ্িভাপ্টগ 

ভখ্তয সরাগীর েংখ্যা ২৪২ েন। হােপাতাপ্টল প্রসূখ্ত সিখ্লভারী 

সরাগীর েংখ্যা ১৪ েন, মাঠ/খ্েএেখ্িএ/খ্েখ্েপ্টত-১২৬ েন। 

সমাট এএনখ্ে-১ম ৯৯ েন, ৪থ য-৯০ েন এিং খ্পএনখ্ে ৯৬ 

েন। ম্যাপ্টলখ্রয়া সরাগীর েংখ্যা- ২ েন টিখ্ি সরাগীর েংখ্যা= 

৮ েন। অত্র উপপ্টেলায় সকাখ্ভি-১৯ খ্নিখ্িত েংখ্যা ৪১৪৩৩ 

েন, ১ম সিাে প্রোন ৪১১১৮ েন, খ্িতীয় সিাে ৪০৭২৮ েন, 

৩য় সিাি-১৫৫৩১ েন, প্রোন করা হয়খ্ন ৩১৫ েন ২৩০ েন 

কপ্টরানী সরাগী পপ্টেটিভ পাওয়া সগপ্টছ এিং ২৩০ েনই সুস্থ 

মপ্টম য েভায় উপস্থাপন কপ্টরন।  

খ্তখ্ন আপ্টরা োনান সর্, প্রাথখ্মক খ্িদ্যালপ্টয় স্কুল পড়ুয়া (৫-১১ 

িছর িয়েী) ছাত্র/ছাত্রীপ্টের আগামী ১১/১০/২০২২খ্র: হপ্টত 

সকাখ্ভি-১৯ ভযাকখ্েন সেওয়া হপ্টত পাপ্টর এিং িতযমাপ্টন 

সরখ্েপ্টেিন চলমান রপ্টয়প্টছ।   

(ক) গভযকালীন েমপ্টয় খ্নয়খ্মত এএনখ্ে, খ্পএনখ্ে 

সেিা গ্রহপ্টণর েন্য উিু্ করপ্টত হপ্টি; 

(খ) ম্যাপ্টলখ্রয়া ও টিখ্ি সরাগ খ্িস্তারপ্টরাধকপ্টল্প 

প্রপ্টয়ােনীয় পেপ্টক্ষপ গ্রহপ্টণর েন্য অনুপ্টরাধ করা 

হয়।    

(গ) প্রাথখ্মক খ্িদ্যালপ্টয় স্কুল পড়ুয়া (৫-১১ িছর 

িয়েী) ছাত্র/ছাত্রীপ্টের সকাখ্ভি-১৯ ভযাকখ্েন 

সরখ্েপ্টেিপ্টনর খ্িষয়টি েংখ্িষ্ট সচয়ারম্যানপ্টের সক 

এলাকায় িহুল প্রচাপ্টরর েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

স্বাস্থয ও প: প: 

কম যকতযা ও 

ইউ.খ্প. সচয়ারম্যান 

(েকল) পানছখ্ি। 

 

৪ পখ্রিার পখ্রকল্পনা খ্িভাগ: পখ্রিার পখ্রকল্পনা কম যকতযা 

েভায় উপখ্স্থত না থাকায় এ খ্িভাগ েম্পযপ্টক োনা সগল না।    

আগামী েভায় আিখ্িকভাপ্টি কার্ যপত্রেহ উপখ্স্থত 

থাকার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

উপপ্টেলা পখ্রিার 

পখ্রকল্পনা কম যকতযা 

পানছখ্ি। 

৫ কৃখ্ষ খ্িভাগ : উপপ্টেলা কৃখ্ষ কম যকতযা োনান সর্, রাোয়খ্নক 

োর েরকার খ্নধ যাখ্রত ূহপ্টে খ্িখ্্রম এিং কৃষকপ্টের 

প্রাপ্যতানুর্ায়ী খ্নখ্িতকরপ্টণর লপ্টক্ষয েংখ্িষ্ট খ্িখ্েআইখ্ে 

খ্িলারপ্টের সোকান সরাস্টার অনুর্ায়ী মখ্নটখ্রং করা হপ্টচ্ছ। 

সিাপ্টরা সমৌসুপ্টম উৎপােন বৃখ্্র লপ্টক্ষয ২৬টি সেচ সেপ্টনর 

প্রস্তািনা উপপ্টেলা কৃখ্ষ ও সেচ কখ্মটি িরাির উত্থাপন করা 

হপ্টয়প্টছ। িতযমাপ্টন টিএেখ্প ৪৮ সম.টন, এমওখ্প ২.৮ সম.টন 

এিং খ্িএখ্প ১১ সম.টন মজুে রপ্টয়প্টছ। অন্যান্য খ্িভাগীয় 

কার্ য্রমম স্বাভাখ্িক।  

(ক) েংখ্িষ্ট খ্িখ্েআইখ্ে খ্িলারপ্টের সোকান 

খ্নয়খ্মত মখ্নটখ্রং কার্ য্রমম সোরোর করপ্টণর েন্য 

অনুপ্টরাধ করা হয়।  

(খ) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী োর ও িীে মজুে রাখার েন্য 

অনুপ্টরাধ করা হয়।  

(গ) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী ধান উৎপােন বৃখ্্র লপ্টক্ষয মাঠ 

পর্ যাপ্টয় খ্নয়খ্মত মখ্নটখ্রংেহ প্রপ্টয়ােনীয় পেপ্টক্ষপ 

গ্রহপ্টণর েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

উপপ্টেলা কৃখ্ষ 

কম যকতযা, পানছখ্ি। 

৬ মৎস্য খ্িভাগ : উপপ্টেলা মৎস্য কম যকতযা োনান সর্, চলখ্ত 

মাপ্টে ০৫ েন মাছ চাষীপ্টক অখ্িপ্টে পরামি য প্রোন এিং ৬টি 

(ক) মৎস্য সেক্টপ্টর ক্ষুদ্র ঋণ তহখ্িল কার্ য্রমপ্টমর 

আওতায় অনাোয়ী ঋণ আোপ্টয়র খ্িষপ্টয় প্রপ্টয়ােনীয় 

উপপ্টেলা মৎস্য 

কম যকতযা, পানছখ্ি 



 

প্রখ্িক্ষণপ্রাি চাষীর খামার পখ্রে যিন করা হপ্টয়প্টছ। মৎস্য 

সেক্টপ্টর ক্ষুদ্র ঋণ তহখ্িল কার্ য্রমপ্টম আওতায় েি যপ্টমাট ৮.২৩৫ 

লক্ষ টাকা ঋণ খ্িতরণ করা হয়। অনাোয়ী ঋপ্টণর পখ্রমাণ 

৩.৬৫৯২০ লক্ষ টাকা। আোয় হার ৫৬%। খ্তখ্ন আপ্টরা 

োনান সর্, মৎস্য অখ্ধেিপ্টরর রােস্ব িাপ্টেপ্টটর আওতায় ২য় 

ধাপ্টপ েরকাখ্র/প্টিেরকাখ্র ১৫টি প্রাখ্তিাখ্নক েলািপ্টয় ৪৪৪ 

সকখ্ে উপখ্স্থখ্তপ্টত সপানা মাছ অিমুক্ত করা হয়। অনুিাপ্টন 

প্রধান অখ্তখ্থ খ্হপ্টেপ্টি উপখ্স্থত খ্ছপ্টলন েংরখ্ক্ষত মখ্হলা 

আেপ্টনর মাননীয় োংেে খ্মে িাে্তসী চাকমা মপ্টহােয়। পাি যতয 

চট্টগ্রাম অঞ্চপ্টল মৎস্য েম্পে উন্নয়ন প্রকপ্টল্পর আওতায় 

(২০২১-২০২২) লখ্তিান ইউখ্নয়প্টন একটি উন্নয়নকৃত খ্্রমপ্টক 

কাপ য োতীয় মাপ্টছর প্রে যিনী খামাপ্টর মাপ্টছর সপানা ও খ্িখ্ভন্ন 

উপকরণ খ্িতরণ করা হয়।  

পেপ্টক্ষপ গ্রহপ্টণর েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

(খ) চট্টগ্রাম অঞ্চপ্টল মৎস্য েম্পে উন্নয়ন প্রকপ্টল্পর 

আওতায় (২০২২-২০২৩) অথ যিছপ্টর উন্নয়নকৃত খ্্রমক 

িাঁধেূহহ খ্নয়খ্মত মখ্নটখ্রংেহ প্রপ্টয়ােনীয় কাখ্রগখ্র 

েহপ্টর্াখ্গতা প্রোপ্টনর েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

 

৭ প্রাখ্ণ েম্পে খ্িভাগ :  উপপ্টেলা প্রাখ্ণ েম্পে কম যকতযা োনান 

সর্, েং্রমমণ সরাগ প্রখ্তপ্টরাপ্টধ গিাখ্ে টিকা প্রোন ৯৬৪টি, হাঁে-

মুরগী টিকা প্রোন ১৬,৪০০ মাত্রা, গিাখ্ে পশু খ্চখ্কৎো 

১২৫৬টি, হাঁে-মুরগী খ্চখ্কৎো ৮৯৩৫টি, কৃখ্ত্রম প্রেনন ৭০টি, 

রােস্ব আোয়: গিাখ্ে পশু হাঁে-মুরগী টিকা খ্ি্রময় িািে 

৩,৭৫৫ টাকা, কৃখ্ত্রম প্রেনন খ্ি িািে ২১০০ টাকা, খামার 

পখ্রে যিন-০৫টি মপ্টম য েভায় উপস্থাপন কপ্টরন। 

(ক) প্রাখ্ণ েম্পপ্টের স্বাস্থয সুরক্ষার েন্য খ্চখ্কৎো 

এিং টিকা প্রোন কার্ য্রমপ্টমর ধারা অব্যাহত রাখার 

েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

(খ) খ্নয়খ্মত খামার পখ্রেি যন কার্ য্রমম অব্যাহত 

রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়। 

উপপ্টেলা প্রাখ্ণ েম্পে 

কম যকতযা, পানছখ্ি।  

৮ স্থানীয় েরকার প্রপ্টকৌিল খ্িভাগ : (ক) উপপ্টেলা প্রপ্টকৌিলী 

(এলখ্েইখ্ি) োনান সর্, ২০২২-২০২৩ অথ যিছপ্টর িাখ্ষ যক 

উন্নয়ন কম যসূখ্চ (এখ্িখ্প) এর আওতায় ১ম খ্কখ্স্তপ্টত ২১.২৭ 

লক্ষ টাকা িরাদ্দ পাওয়া সগপ্টছ। ৪থ য খ্কখ্স্ত খ্হপ্টেপ্টি (২১.২৭ × 

৪)= ৮৫.০৮ লক্ষ টাকার খ্িমখ্লস্ট পাওয়া সগপ্টছ। এ খ্িষপ্টয় 

েংখ্িষ্ট ৫টি ইউখ্নয়ন পখ্রষে সচয়ারম্যানগণপ্টক গত ৩১ 

জুলাই,২০২২খ্র: তাখ্রপ্টখ প্রকল্প তাখ্লকা োখ্খপ্টলর েন্য পত্র 

সপ্ররণ করা হয় এিং েংখ্িষ্ট ৫টি ইউখ্নয়ন পখ্রষে হপ্টত প্রকল্প 

তাখ্লকা পাওয়া সগপ্টছ। প্রকল্প র্াচাই-িাছাই কখ্মটির মাধ্যপ্টম 

খুি শ্রীঘ্রই প্রকল্প তাখ্লকা চুিা্তস করা হপ্টি।     

(খ) ২০২২-২০২৩ অথ যিছপ্টর উপপ্টেলা িহর (নন-

খ্মউখ্নখ্েপ্যাল) মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও সমৌখ্লক অিকাঠাপ্টমা 

উন্নয়ন প্রকপ্টল্পর আওতায় েিক, সেন, কালভাট য, পািখ্লক 

টয়প্টলট, কোইখানা খ্নম যানকপ্টল্প প্রকল্প পখ্রচালক মপ্টহােপ্টয়র 

খ্নপ্টে যিনা সমাতাপ্টিক উপপ্টেলা খ্নি যাহী অখ্িোর, েভাপখ্ত 

িাোর কখ্মটি ও োধারণ েম্পােকেহ আপ্টলাচনা্রমপ্টম 

পানছখ্ি িাোপ্টরর রাস্তা আরখ্েখ্ে করণ ও হােপাতাল েিক 

খ্েখ্ে করার খ্ে্া্তস সনওয়া হয়। এছািাও কোইখানা স্টীল 

ব্রীপ্টের খ্নকট, পানছখ্ি িাোপ্টর পািখ্লক টয়প্টলট ১টি ও 

তালুকোর পািা ব্রীে েংলগ্ন ২টি এিং িাোপ্টরর সেনেহ 

নালকাটা কাখ্রগর পািা রাস্তায় কালভাট য খ্নম যাণ করার খ্ে্া্তস 

ৃহহীত হয়। এছািা তালুকোর পািা েরকাখ্র প্রাথখ্মক 

খ্িদ্যালপ্টয়র পুরাতন খ্িদ্যালয় ভিন সভপ্টে খ্নলাপ্টম খ্ি্রমপ্টয়র 

ব্যাপাপ্টর নীখ্তগতভাপ্টি খ্ে্া্তস সনওয়া হয়। অন্যান্য খ্িভাগীয় 

কার্ য্রমম স্বাভাখ্িক।  

(ক) খ্িখ্ধ সমাতাপ্টিক প্রকল্প র্াচাই-িাছাই কখ্মটির 

মাধ্যপ্টম র্াচাই-িাছাই পূি যক প্রকপ্টল্পর তাখ্লকা চুিা্তস 

করণেহ প্রপ্টয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহপ্টণর েন্য 

েি যেম্মখ্ত্রমপ্টম খ্ে্া্তস ৃহহীত হয়।  

 

 

 

 

 

 

(খ) খ্িখ্ধ সমাতাপ্টিক শ্রীঘ্রই প্রকল্পেূহপ্টহর প্রাক্কলন 

প্রস্তুতপূি যক পরিতী ও প্রপ্টয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহপ্টণর 

েন্য উপপ্টেলা প্রপ্টকৌিলী (এলখ্েইখ্ি) পানছখ্ি সক 

অনুপ্টরাধ করা হয়।  

উপপ্টেলা প্রপ্টকৌিলী 

(এলখ্েইখ্ি), পানছখ্ি।  



 

৯ দূপ্টর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ খ্িভাগ : উপপ্টেলা প্রকল্প িাস্তিায়ন 

কম যকতযার প্রখ্তখ্নখ্ধ োনান সর্, ২০২২-২০২৩ অথ যিছপ্টর 

গ্রামীণ অিকাঠাপ্টমা রক্ষণপ্টিক্ষন টি.আর. কম যসূখ্চর আওতায় 

১ম পর্ যাপ্টয় ২২,০৯,১৬৩/৯৫ টাকা নগে অথ য িরাদ্দ প্রোন করা 

হপ্টয়প্টছ। ২০২২২-২০২৩ অথ যিছপ্টর গ্রামীণ অিকাঠাপ্টমা েংিার 

কাখ্িখা/কাখ্িটা কম যসূখ্চর আওতায় ১ম পর্ যাপ্টয় 

৩১,৫৭,১৫৫/২৪ টাকা নগে অথ য ২১.০৪৭৯ সম:টন (চাল) এিং 

২১.০৪৭৯ সম:টন (গম) িরাদ্দ প্রোন করা হপ্টয়প্টছ। কাপ্টের 

অগ্রগখ্ত ০%। 

২০২২২-২০২৩ অথ যিছপ্টর গ্রামীণ অিকাঠাপ্টমা 

রক্ষণপ্টিক্ষন টি.আর. এিং গ্রামীণ অিকাঠাপ্টমা 

েংিার কাখ্িখা/কাখ্িটা কম যসূখ্চর আওতায় ৃহহীত 

প্রকপ্টল্পর তাখ্লকা সেলা কখ্মটিপ্টত অনুপ্টমােপ্টনর েন্য 

প্রকল্প তাখ্লকা সপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ এিং সেলা 

কখ্মটিপ্টত অনুপ্টমাখ্েত হপ্টল পরিতী প্রপ্টয়ােনীয় 

পেপ্টক্ষপ গ্রহপ্টণর েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

প্রকল্প িাস্তিায়ন 

কম যকতযা, পানছখ্ি। 

১০ েনস্বাস্থয প্রপ্টকৌিল খ্িভাগ : েহকারী প্রপ্টকৌিলী (েনস্বাস্থয) 

োনান সর্, েমগ্রপ্টেপ্টি খ্নরাপে পাখ্ন েরিরাহ প্রকপ্টল্পর 

আওতায়২০১৯-২০২০ এিং ২০২০-২০২১ অথ যিছপ্টর ২৬০টি 

নলকূপ্টপর মপ্টধ্য ২৪৯টি নলকূপ স্থাপপ্টনর কাে েম্পন্ন করা 

হপ্টয়প্টছ। অিখ্িষ্ট ১১টি কাে চলমান রপ্টয়প্টছ। ২০২১-২০২২ 

অথ যিছপ্টর নতুনভাপ্টি ১৩০টি নলকূপ িরাপ্টদ্দর মপ্টধ্য ৭২টি 

নলকূপ স্থাপন কাে েম্পন্ন করা হপ্টয়প্টছ িাকী কােগুপ্টলা 

চলমান রপ্টয়প্টছ। ৫৮ গ্রাম প্রকপ্টল্পর আওতায় ৭টি কাপ্টের মপ্টধ্য 

৩টি কাে েমাি করা হপ্টয়প্টছ এিং অিখ্িষ্ট ৪টির কাে 

চলমান। ৬টি পািখ্লক টয়প্টলপ্টটর ৩টি ছাে ঢালাই করা হপ্টয়প্টছ 

এিং িাকী ৩টির কাে চলমান। খ্পইখ্িখ্প-৪ প্রকপ্টল্পর 

আওতায়  ৬টি খ্িদ্যালপ্টয় নতুনভাপ্টি খ্িতল ওয়াি ব্লক খ্নম যান 

করা হপ্টি। হাোন নগর ও আলী নগর ের: প্রাথ: খ্িদ্যালপ্টয় 

কাে চলমান আপ্টছ। িাকী খ্িদ্যালয়গুপ্টলা হপ্টচ্ছ-সলাগাং িাোর, 

কালানাল, িি পানছখ্ি (উত্তর), লখ্তিান মুখ ের: প্রাথ: 

খ্িদ্যালয়। মুখ্েি িতিষ য উপলপ্টক্ষ ১ম পর্ যাপ্টয় ২টি এিং ২টি 

পর্ যাপ্টয় ২৫টি পাখ্নর উৎে স্থাপন করা হপ্টয়প্টছ। অন্যান্য 

খ্িভাগীয় কার্ য্রমম স্বাভাখ্িক। 

(ক) েমগ্রপ্টেপ্টি খ্নরাপে পাখ্ন েরিরাহ প্রকপ্টল্পর 

আওতায় ৃহহীত প্রকল্পেূহপ্টহর কাে খ্নখ্ে যষ্ট 

েময়েীমার মপ্টধ্য েম্পােপ্টনর েন্য অনুপ্টরাধ করা 

হয়।  

(খ) চলমান কাপ্টের অিখ্িষ্ট পাখ্নর উৎপ্টের 

কােেূহহ খ্িখ্ধ অনুর্ায়ী েম্পােপ্টনর েন্য অনুপ্টরাধ 

করা হয়।  

 

েহকারী প্রপ্টকৌিলী 

(েনস্বাস্থয) পানছখ্ি।  

১১ প্রাথখ্মক খ্িক্ষা খ্িভাগ : উপপ্টেলা খ্িক্ষা অখ্িোর োনান সর্,  

৫-১১ িছর িয়েী ছাত্র/ছাত্রীপ্টের সকাখ্ভি-১৯ ভযাকখ্েন 

প্রোপ্টনর েন্য ৭৯টি েরকাখ্র প্রাথখ্মক খ্িদ্যালপ্টয় খ্নিিন কাে 

চলমান। প্রাথখ্মক খ্িক্ষা পেক,২০২২ উপপ্টেলা পর্ যাপ্টয় সিষ 

হপ্টত গত ২২/০৯/২০২২ তাখ্রপ্টখ সেলা পর্ যাপ্টয়ও েম্পন্ন 

হপ্টয়প্টছ। আগামী নপ্টভম্বর,২০২২খ্র: মাপ্টে অনুখ্িতব্য ৩য় ও 

৫ম সশ্রণী খ্িক্ষাথীপ্টের িাংলা ও গখ্ণত খ্িষপ্টয় োতীয় খ্িক্ষাথী 

ূহোয়ন (NSA) এর েন্য ৭৯টি েরকাখ্র প্রাথখ্মক 

খ্িদ্যালয়প্টক খ্নপ্টে যিনা সমাতাপ্টিক অিখ্হত করা হপ্টয়প্টছ। 

অন্যান্য খ্িভাগীয় কার্ য্রমম স্বাভাখ্িক।  

(ক) খ্নপ্টে যিনা সমাতাপ্টিক েকল প্রাথখ্মক 

খ্িদ্যালপ্টয়র ছাত্র/ছাত্রীপ্টেরপ্টক খ্নিিন কার্ য্রমম 

েম্পােপ্টনর খ্িষপ্টয় প্রপ্টয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহপ্টণর েন্য 

অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

(খ) স্বাস্থয খ্িখ্ধ সমপ্টন োিখ্রক কার্ য্রমম েম্পােপ্টনর 

েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

উপপ্টেলা খ্িক্ষা 

অখ্িোর, পানছখ্ি। 

 

১২ মাধ্যখ্মক খ্িক্ষা খ্িভাগ : উপপ্টেলা মাধ্যখ্মক খ্িক্ষা কম যকতযা 

োনান সর্, গ্রীষ্পকালীন ্রমীিা প্রখ্তপ্টর্াখ্গতা-২০২২ েম্পন্ন 

করা হপ্টয়প্টছ। এে.এে.খ্ে. োখ্খল ও সভাপ্টকিনাল পরীক্ষা-

২০২২ চলমান এিং NCTB কর্তযক খ্িষয় খ্ভখ্ত্তক প্রখ্িক্ষণ 

েং্রমা্তস তথ্য েংগ্রপ্টহর কাে চলমান। োিখ্রক অন্যান্য 

কার্ য্রমম স্বাভাখ্িক।  

(ক) গ্রীষ্মকালীন ্রমীিা প্রখ্তপ্টর্াখ্গতা-২০২২ সুিু 

সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাপ্টি েম্পােপ্টনর েন্য ধন্যিাে 

োনাপ্টনা হয়।  

(খ) NCTB কর্তযক খ্িষয় খ্ভখ্ত্তক প্রখ্িক্ষণ 

েং্রমা্তস তথ্য েংগ্রপ্টহর কাে খ্িখ্ধ সমাতাপ্টিক 

েম্পােপ্টনর েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

উপপ্টেলা মাধ্যখ্মক 

খ্িক্ষা কম যকতযা, 

পানছখ্ি।  

১৩ েমােপ্টেিা খ্িভাগ : উপপ্টেলা েমােপ্টেিা কম যকতযার 

প্রখ্তখ্নখ্ধ োনান সর্, পল্লী েমােপ্টেিা ও পল্লী মার্তপ্টকপ্টন্দ্র ৬৮ 

েনপ্টক ১৪,৭০,০০০/- (প্টচৌদ্দ লক্ষ েত্তর হাোর) টাকা ও 

েংখ্িষ্ট েম্পাখ্েকাপ্টক ০৯ মাপ্টের েম্মানী িািে ৯০,০০০/- 

(নব্বই হাোর) টাকা এিং েগ্ধ ও প্রখ্তিিী ১০ েনপ্টক 

(ক) স্বাস্থয খ্িখ্ধ সমপ্টন োিখ্রক কার্ য্রমপ্টমর ধারা 

অব্যাহত রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

(খ) খ্িখ্ধ অনুর্ায়ী েকল ভাতাখ্িতরণ কার্ য্রমম 

েম্পােপ্টনর েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

উপপ্টেলা েমােপ্টেিা 

কম যকতযা, পানছখ্ি।  



 

২,৪৫,০০০/- (দুই লক্ষ ঁয়য়তাখ্ল্লি হাোর) টাকা খ্িতরণ করা 

হপ্টয়প্টছ। অন্যান্য খ্িভাগীয় কার্ য্রমম স্বাভাখ্িক।  

 

  

১৪ মখ্হলা খ্িষয়ক খ্িভাগ : উপপ্টেলা মখ্হলা খ্িষয়ক কম যকতযা 

োনান সর্, ২০২১-২০২২ খ্ভখ্েখ্ি চপ্ট্রমর ১৩৬৩ েপ্টনর 

আগষ্ট,২০২২খ্র: মাপ্টের খ্িও উপ্টত্তালন ও খ্িতরণ েম্পন্ন 

হপ্টয়প্টছ। খ্ভখ্েখ্ি উপকারপ্টভাগীপ্টের ২০০ টাকা হাপ্টর েঞ্চয় 

োনুয়ারী, ২০২১ হপ্টত আোয় কার্ য্রমম চলমান আপ্টছ এিং 

আোয় কার্ য্রমম ১০০%। ২০২১-২০২২ অথ যিছপ্টর েখ্রদ্র মা’র 

েন্য মার্তত্বকাল ভাতা উপকারপ্টভাগীপ্টের স্ব-স্ব খ্হোি নম্বর 

র্াচাই িাছাই পূি যক জুলাই,২০২১ হপ্টত জুন,২০২২খ্র: মাে 

পর্ য্তস ১ (এক) িৎেপ্টরর ভাতা প্রোন করা হপ্টয়প্টছ। উক্ত 

কম যসূখ্চ মা ও খ্িশু েহায়তা কম যসূখ্চ নাপ্টম পখ্রচাখ্লত হপ্টি। 

উপপ্টেলা পর্ যাপ্টয় মখ্হলাপ্টের েন্য আয়িধ যক প্রখ্িক্ষণ 

(আইখ্েএ) প্রকপ্টল্পর ১৬তম ব্যাপ্টচর িযািন খ্িোইন ও 

সমামিাখ্ত সেপ্টির প্রখ্িক্ষণ চলমান। খ্কপ্টিার-খ্কপ্টিারী ক্লাি 

স্থাপন প্রকপ্টল্পর আওতায় অত্র উপপ্টেলায় ৫টি ক্লাপ্টি কার্ য্রমম 

চলমান আপ্টছ এিং পুখ্ষ্ট নাস্তা খ্িতরণ করা হপ্টচ্ছ এিং আবৃখ্ত্ত 

খ্িক্ষপ্টকর শূণ্য পপ্টে খ্নপ্টয়াগ প্রোন করা হপ্টয়প্টছ এিং কাপ্টে 

সর্াগোন কপ্টরপ্টছন। অন্যান্য খ্িভাগীয় কার্ য্রমম স্বাভাখ্িক।    

(ক) ইউখ্নয়ন পর্ যাপ্টয় নারী খ্িশু খ্নর্ যাতন প্রখ্তপ্টরাধ, 

িাে খ্িিাহ, সর্ৌতুক ও ইভটিখ্েং প্রখ্তপ্টরাপ্টধর 

খ্িষপ্টয় খ্নয়খ্মত উঠান বিঠক বিঠক কার্ য্রমম 

অব্যাহত রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।   

 

(খ) খ্িও খ্িতরণ সিপ্টষ খ্নধ যাখ্রত তাখ্রপ্টখর মপ্টধ্য 

মাষ্টার সরাল ও েঞ্চয় েমা প্রোপ্টনর েন্য েংখ্িষ্ট 

সচয়ারম্যানপ্টেরপ্টক অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

উপপ্টেলা মখ্হলা 

খ্িষয়ক কম যকতযা ও 

ইউ.খ্প. সচয়ারম্যান 

(েকল) পানছখ্ি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ পল্লী উন্নয়ন খ্িভাগ : উপপ্টেলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা োনান 

সর্, ্রমমপূখ্িত েখ্মখ্ত গঠন ১৪১টি, ্রমমপূখ্িত েেস্য ভখ্তয 

১৫৫৪ েন, ্রমমপূখ্িত সিয়ার আোয় ৭.৫৬ (লক্ষ টাকায়) 

টাকা, ্রমমপূূ্খ্িত েঞ্চয় আোয় ৬৬.৬১ (লক্ষ টাকায়), 

্রমমপূখ্িত ঋণ আোয় ১৬৩৫.৮৯ (লক্ষ টাকায়), ্রমমপূখ্িত 

ঋণ খ্িতরণ ১৮১৯.১৩ (লক্ষ টাকায়) টাকা, ্রমমপূখ্িত অখ্িট 

৫৯টি, ্রমমপূখ্িত এখ্েএম ৫৯টি, ্রমমপূখ্িত খ্নি যাচন ৫৯টি, 

্রমমপূখ্িত প্রখ্িক্ষণ ১১১০টি মপ্টম য েভায় উপস্থাপন কপ্টরন। 

(ক) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী োিখ্রক কার্ য্রমপ্টমর ধারা 

অব্যাহত রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

(খ) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ ও েঞ্চয় আোয় কার্ য্রমম 

অব্যাহত রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।    

 

(গ) স্বাস্থযখ্িখ্ধ সমপ্টন োিখ্রক কার্ য্রমপ্টমর ধারা 

অব্যাহত রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

উপপ্টেলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা, পানছখ্ি।  

১৬ েমিায় খ্িভাগ : উপপ্টেলা েমিায় কম যকতযা োনান সর্, অত্র 

উপপ্টেলার অখ্িট িরাদ্দ অখ্িট অখ্িোরগপ্টণর িারা েম্পােন 

করা হপ্টি। এ পর্ য্তস ধার্ যকৃত েকল অখ্িট খ্ি ধার্ য কপ্টর সেলা 

েমিায় কার্ যালপ্টয় সপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ। এ পর্ য্তস ধার্ যকৃত েকল 

উন্নয়ন তহখ্িল ধার্ য কপ্টর সেলা েমিায় কার্ যালপ্টয় সপ্ররণ করা 

হপ্টয়প্টছ। েকল েখ্মখ্তর উন্নয়ন েখ্মখ্তর েমিায় উন্নয়ন 

তহখ্িল পখ্রপ্টিাধ কপ্টর রখ্িপ্টের কখ্প সেলা েমিায় কার্ যালয়, 

খাগিাছখ্িপ্টত সপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ। চলখ্ত মাপ্টে ০৩টি েখ্মখ্ত 

ও ০১ েন েমিায়ীপ্টক োতীয় েমিায় পুরিার প্রোন কপ্টর 

সেলা েমিায় কার্ যালয়, খাগিাছখ্ি সত সপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ।   

(ক) েমিায় েখ্মখ্তর েকল খ্িখ্ধ খ্িধান অনুেরণ 

পূি যক োিখ্রক কার্ য্রমম পখ্রচালনা করার েন্য 

অনুপ্টরাধ করা।  

 

(খ) োিখ্রক কার্ য্রমপ্টমর ধারা অব্যাহত রাখার েন্য 

অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

 

উপপ্টেলা েমিায় 

কম যকতযা, পানছখ্ি।  

১৭ যুি উন্নয়ন অখ্ধেির : যুি উন্নয়ন কম যকতযা োনান সর্, চলমান 

মাপ্টে ্রমমপূখ্িত ঋণ খ্িতরণ ২,৮৩,৮৪,০০০/- টাকা, চলমান 

মাপ্টে ঋণ আোয়প্টর্াগ্য ১,৮৮,০০০/- টাকা,  চলমান মাপ্টে ঋণ 

আোয়কৃত ১,৭০,০০০/- টাকা চলমান মাপ্টে আোয় হার 

৯০%। চলমান মাপ্টে ্রমমপূখ্িত  ঋণ আোয়প্টর্াগ্য 

২,৬৩,৪৪,০৫০/- টাকা, চলমান মাপ্টে ্রমমপূখ্িত ঋণ 

আোয়কৃত ২,৪৪,৬৬,২৬৬/- টাকা, আোয় হার ৯৩%। 

চলমান মাপ্টে ঋণ খ্িতরণ- ৫,৮০,০০০/- টাকা। োিখ্রক 

অন্যান্য কােকম য স্বাভাখ্িক।  

(ক) লক্ষযমাত্রানুর্ায়ী ঋণ আোয়, েঞ্চয় আোয় 

কার্ য্রমম অব্যাহত রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।   

 

(খ) োিখ্রক কার্ য্রমপ্টমর ধারা অব্যাহত রাখার েন্য 

অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

(গ) স্বাস্থযখ্িখ্ধ সমপ্টন োিখ্রক কার্ য্রমপ্টমর ধারা 

অব্যাহত রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়। 

উপপ্টেলা যুি উন্নয়ন 

কম যকতযা, পানছখ্ি।  

  



 

১৮ খাদ্য অখ্ধেির: উপপ্টেলা খাদ্য খ্নয়ন্ত্রক োনান সর্, অত্র 

উপপ্টেলায় িতযমাপ্টন খাদ্য গুোপ্টম ৩৯২.০৯০ সম: টন (আতপ) 

চাল, ১৬৮.৮৮৬ সম: টন (খ্ে্) চাল। ১৭.৯৪৪ সম. টন গম 

এিং ৩৯.০০ সম:টন ধান মজুে আপ্টছ। ০১ সেপ্টেম্বর,২০২২খ্র: 

তাখ্রখ হপ্টত ২৬ সেপ্টেম্বর,২০২২খ্র: তাখ্রখ পর্ য্তস ও.এম.এে. 

খাপ্টত ৭২.০০০ সম.টন চাউল খ্িলাপ্টরর মাধ্যপ্টম খ্ি্রময় করা 

হপ্টয়প্টছ। অন্যান্য খ্িভাগীয় কার্ য্রমম স্বাভাখ্িক।   

(ক) পর্ যাি পখ্রমাপ্টণ খাদ্যগুোপ্টম খাদ্য মজুে রাখার 

েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়। 

 

(খ) েংখ্িষ্ট ট্যাগ অখ্িোরপ্টেরপ্টক ও.এম.এে. চাল 

খ্ি্রমপ্টয়র েময় মখ্নটখ্রং করার েন্য অনুপ্টরাধ করা 

হয়।   

 

উপপ্টেলা খাদ্য 

খ্নয়ন্ত্রক, পানছখ্ি।  

১৯ িন খ্িভাগ : তাঁর খ্িভাপ্টগর কার্ যপত্র োখ্খল না করায় এ 

খ্িভাগ েম্পপ্টকয োনা করা সগল না।   

আগামী েভায় উপখ্স্থখ্তখ্র েময় আিখ্িকভাপ্টি 

কার্ যপত্র োখ্খল করার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

উপপ্টেলা সরি 

কম যকতযা, পানছখ্ি।  

২০ আনোর ও খ্ভখ্িখ্প খ্িভাগ : আনোর খ্ভখ্িখ্প কম যকতযা 

িাখ্ররীক অসুস্থতার কারপ্টণ েভায় অনুপখ্স্থত।  

আগামী েভায় উপখ্স্থখ্তখ্র েময় আিখ্িকভাপ্টি 

কার্ যপত্র োখ্খল করার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

আনোর খ্ভখ্িখ্প 

কম যকতযা, পানছখ্ি।  

২১ পাি যতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন সিাি য (প্টটকেই োমাখ্েক সেিা প্রোন 

প্রকল্প): প্রকল্প ব্যিস্থাপক (প্টটকেই োমাখ্েক সেিা প্রোন 

প্রকল্প) ব্যিস্থাপক োনান সর্, তাঁর খ্িভাপ্টগর কার্ য্রমম 

স্বাভাখ্িকভাপ্টি চলপ্টছ মপ্টম য েভায় উপস্থাপন কপ্টরন।  

(ক) স্বাস্থয খ্িখ্ধ সমপ্টন োিখ্রক কার্ য্রমপ্টমর ধারা 

অব্যাহত রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

প্রকল্প ব্যিস্থাপক 

(প্টটকেই োমাখ্েক 

সেিা প্রোন প্রকল্প) 

পানছখ্ি।  

২২ পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক: পল্লী েঞ্চয় ব্যাংপ্টকর প্রকল্প েমন্বয়কারী 

েভায় উপখ্স্থত না থাকায় এ খ্িভাগ েম্পযপ্টক োনা সগল না।    

আগামী েভায় আিখ্িকভাপ্টি কার্ যপত্রেহ উপখ্স্থত 

থাকার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

প্রকল্প েমন্বয়কারী, 

পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক, 

পানছখ্ি।  

২৩ খ্িদুৎ খ্িভাগ : উপপ্টেলা আিাখ্েক প্রপ্টকৌিলী েভায় উপখ্স্থত 

না থাকায় এ খ্িভাগ েম্পযপ্টক োনা সগল না।    

আগামী েভায় আিখ্িকভাপ্টি কার্ যপত্রেহ উপখ্স্থত 

থাকার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

উপ-েহকারী প্রপ্টকৌিলী 

(খ্িউপ্টিা) পানছখ্ি।  

২৪ উপপ্টেলা পখ্রচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প: উপপ্টেলা সিপ্টভলপপ্টমন্ট 

িযাখ্েখ্লপ্টটটর োনান সর্, ৫ম িছপ্টরর েন্য অনুপ্টমাখ্েত 

অিকাঠাপ্টমা উন্নয়নূহলক উপ-প্রকপ্টল্পর ্রময়/প্টটন্ডার প্রখ্্রময়া 

েমাি হপ্টয়প্টছ এিং সর্েকল ঠিকাোরী প্রখ্তিান সটন্ডাপ্টর 

অংিগ্রহণ কপ্টরপ্টছন সেগুপ্টলার ূহোয়ন/এযাভুপ্টলপ্টয়িন কার্ য্রমম 

িতযমাপ্টন চলমান রপ্টয়প্টছ।   

(ক) ৫ম িছপ্টরর েন্য অনুপ্টমাখ্েত অিকাঠাপ্টমা 

উন্নয়নূহলক উপ-প্রকল্প েূহপ্টহর িাস্তিায়ন কাে 

র্থােমপ্টয় েম্পােপ্টনর েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

ইউখ্িএি,  

UGDP 

পানছখ্ি।  

২৫ তথ্য আপা প্রকল্প: তথ্য সেিা কম যকতযা োনান সর্, ব্যিো, 

খ্িক্ষা, কৃখ্ষ, সেন্ডার, আইন, তথ্য প্রযুখ্ক্ত খ্িষপ্টয় সিার টু সিার 

সেিা গ্রহণকারীর েংখ্যা ৩২৯ েন, তথ্যপ্টকপ্টন্দ্র সেিা 

গ্রহণকারীর েংখ্যা ১৭ েন। সমাট সেিা গ্রহণকারীর েংখ্যা 

৩৪৬ েনপ্টক সেিা প্রোন করা হপ্টয়প্টছ। অন্যান্য োিখ্রক 

কার্ য্রমম স্বাভাখ্িক।  

(ক) উর্ধ্যতন কর্তযপপ্টক্ষর খ্নপ্টে যিনা সমাতাপ্টিক 

প্রকপ্টল্পর সেিা প্রোন কার্ য্রমম অব্যাহত রাখার েন্য 

অনুপ্টরাধ করা হয়।  

 

(খ) স্বাস্থযখ্িখ্ধ সমপ্টন োিখ্রক কার্ য্রমপ্টমর ধারা 

অব্যাহত রাখার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।   

তথ্যপ্টেিা কম যকতযা, 

পানছখ্ি।  

২৬ খ্িক্ষা ও েক্ষতা উন্নয়প্টনর মাধ্যপ্টম নারী ও কণ্যা খ্িশুর 

ক্ষমতায়ন প্রকল্প : প্রকপ্টল্পর এডুপ্টকিন িযাখ্েখ্লপ্টটটর েভায় 

উপখ্স্থত না থাকায় এ খ্িভাগ েম্পযপ্টক োনা সগল না।    

আগামী েভায় আিখ্িকভাপ্টি কার্ যপত্রেহ উপখ্স্থত 

থাকার েন্য অনুপ্টরাধ করা হয়।  

এডুপ্টকিন িযাখ্েখ্লপ্টটটর 

খ্িক্ষা েক্ষতা উন্নয়প্টনর 

মাধ্যপ্টম নারী ও কণ্যা 

খ্িশু ক্ষমতায়ন প্রকল্প 

২৭ খ্িখ্িধ : (ক) উপপ্টেলা পখ্রষপ্টের মুখ্য খ্নি যাহী কম যকতযা 

োনান সর্, ২০২২-২০২৩ অথ য িছপ্টর উপপ্টেলা পখ্রষপ্টের ভূখ্ম 

উন্নয়ন পখ্রপ্টিাপ্টধর লপ্টক্ষয েহকারী কখ্মিনার (ভূখ্ম) (অ.ো.) 

২২,১২০/- (িাইি হাোর একিত খ্িি) টাকা োিী কপ্টরপ্টছন 

এিং পখ্রপ্টিাপ্টধর খ্িষপ্টয় েভায় উপখ্স্থত েকপ্টলর খ্নকট 

উপস্থাপন কপ্টরন।  

(খ) উপপ্টেলা মাধ্যখ্মক খ্িক্ষা কম যকতযা োনান সর্, উপপ্টেলা 

পর্ যাপ্টয় ৪৯তম গ্রীষ্মকালীন ্রমীিা প্রখ্তপ্টর্াখ্গতা-২০২২ 

উের্াপপ্টনর লপ্টক্ষয আখ্থ যক স্বল্পতার কারপ্টণ েম্পূণ য ব্যয়ভার 

তাঁর েির হপ্টত পখ্রচালনা করা েম্ভি নয়। সে সপ্রখ্ক্ষপ্টত 

উপপ্টেলা পখ্রষে হপ্টত খ্কছু আখ্থ যক েহপ্টর্াখ্গতা প্রোপ্টনর েন্য 

েভায় উপস্থাপন কপ্টরন।  

(ক) খ্িস্তাখ্রত আলাপ আপ্টলাচনার পর, ২২,১২০/- 

(িাইি হাোর একিত খ্িি) টাকা উপপ্টেলা রােস্ব 

তহখ্িল হপ্টত পখ্রিাপ্টধর েন্য েি যেম্মখ্ত্রমপ্টম খ্ে্া্তস 

ৃহহীত হয়।  

 

 

(খ) খ্িস্তাখ্রত আলাপ আপ্টলাচনার পর, ৪৯তম 

গ্রীষ্মকালীন ্রমীিা প্রখ্তপ্টর্াখ্গতা-২০২২ উের্াপপ্টনর 

লপ্টক্ষয উপপ্টেলা পখ্রষে রােস্ব তহখ্িল হপ্টত 

২৫,০০০/- (ঁয়খ্চি হাোর) টাকা আখ্থ যক েহপ্টর্াখ্গতা 

প্রোপ্টনর েন্য েি যেম্মখ্ত্রমপ্টম খ্ে্া্তস ৃহহীত হয়।  

 

মুখ্য খ্নি যাহী কম যকতযা 

উপপ্টেলা পখ্রষে, 

পানছখ্ি।  

 

 

 

মুখ্য খ্নি যাহী কম যকতযা 

উপপ্টেলা পখ্রষে  

পানছখ্ি ও  

মাধ্যখ্মক খ্িক্ষা 

কম যকতযা, পানছখ্ি।  



 

(গ) উপপ্টেলা প্রপ্টকৌিলী (এলখ্েইখ্ি) োনান সর্, উপপ্টেলা 

পখ্রষপ্টের আওতাধীন িরপ্টমটরী ভিপ্টন পাখ্নর পাইপ, 

বিদুযখ্তক লাইন সমরামত ও আনুষাখ্েক কাপ্টের ব্যয় খ্িল 

িািে ১৭,৩২০/- (েপ্টতর হাোর খ্তনিত খ্িি) টাকা এিং 

উপপ্টেলা পখ্রষপ্টের আওতাধীন পুরপ্টনা সকাট য ভিপ্টনর খ্িদুযৎ 

উন্নয়ন সিাি য এর অখ্িে স্থাপপ্টনর েন্য কক্ষ সমরামত, পাইপ 

লাইন ও আনুষাংখ্গক সমরামত িািে ৬,৫৪০/- (ছয় হাোর 

পাঁচিত চখ্ল্লি) টাকা। েি যপ্টমাট = (১৭,৩২০+৬৫৪০)= 

২৩,৮৬০/- (প্টতইি হাোর আটিত ষাট) টাকা ব্যয় খ্নি যাহ 

করা হপ্টয়প্টছ মপ্টম য েভায় উপস্থাপন কপ্টরন।  

(গ) খ্িস্তাখ্রত আলাপ আপ্টলাচনার পর, ব্যখ্য়ত 

২৩,৮৬০/- (প্টতইি হাোর আটিত ষাট) টাকা 

উপপ্টেলা রােস্ব তহখ্িল হপ্টত পখ্রপ্টিাপ্টধর েন্য 

েি যেম্মখ্ত্রমপ্টম খ্ে্া্তস ৃহহীত হয়।  

 

উপপ্টেলা প্রপ্টকৌিলী 

(এলখ্েইখ্ি)  

পানছখ্ি।  

 

েভায় আর সকান আপ্টলাচয খ্িষয় না থাকায়  উপখ্স্থত েকলপ্টক ধন্যিাে োখ্নপ্টয় েভার েমাখ্ি সঘাষণা করা হয়। 

 

 

 

(চন্দ্র সেি চাকমা) 

প্যাপ্টনল সচয়ারম্যান-১ 

উপপ্টেলা পখ্রষে, পানছখ্ি। 

 

 

স্মারক নং-০৫(১২)/২০১৭-         তাখ্রখ-       /০৯/২০২২খ্রিঃ। 

অনুখ্লখ্পিঃ েেয় অিগখ্ত/অিগখ্ত ও প্রপ্টয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহপ্টণর েন্য : (প্টেযিতার ্রমমানুোপ্টর নয়) 

১।   মাননীয় েংেে েেস্য, ২৯৮নং আেন, খাগিাছখ্ি পাি যতয সেলা।  

২।   খ্েখ্নয়র েখ্চি, স্থানীয় েরকার, পল্লী উন্নয়ন ও েমিায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় েরকার খ্িভাগ, ঢাকা। 

৩।  খ্িভাগীয় কখ্মিনার, চট্টগ্রাম খ্িভাগ, চট্টগ্রাম। 

৪।  পখ্রচালক, স্থানীয় েরকার, চট্টগ্রাম খ্িভাগ, চট্টগ্রাম।   

৫।   সেলা প্রিােক, খাগিাছখ্ি পাি যতয সেলা। 

৬।  সচয়ারম্যান, খাগিাছখ্ি পাি যতয সেলা পখ্রষে, খাগিাছখ্ি। 

৭।   খ্েখ্ভল োেযন, খাগিাছখ্ি পাি যতয সেলা। 

৮। েনাি/প্টিগম ...................................................... ভাইে সচয়ারম্যান, পানছখ্ি উপপ্টেলা পখ্রষে। 

৯। উপপ্টেলা ................................................................ কম যকতযা, পানছখ্ি, খাগিাছখ্ি। 

১০।  সচয়ারম্যান, সলাগাং/প্টচেী/পানছখ্ি/লখ্তিান/উল্টাছখ্ি ইউ.খ্প. পানছখ্ি, খাগিাছখ্ি।  

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

 .......................................................................... খাগিাছখ্ি পাি যতয সেলা। 

 

 

(রুিাইয়া আিপ্টরাে) 

উপপ্টেলা খ্নি যাহী অখ্িোর 

ও 

মুখ্য খ্নি যাহী কম যকতযা 

উপপ্টেলা পখ্রষে, পানছখ্ি। 


