
অধিবেশন নং-৩১তম 

 

 

এধিল,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 :  ২৮ এধিল, ২০২২ধর: ; েময় : দেলা ১০.৩০ ঘটিকা। 

উপধস্থত েেস্যবেি নাম : পধিধশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

ধেবেচয মাে   :  মাচ য, 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 

িিান ও কধমটি।  

২ উপবেলা কধমটিেূহবহি 

সুপাধিশ পর্ যাবলাচনা ও ধে্া্তস 

গ্রহণ 

উপবেলা কধমটিেূহবহি েভা অনুধিত না হওয়ায় দকান ি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 োনান 

দর্, েধহ: ধেভাবগ উপধস্থধত দিাগীি েংখ্যা ৩১৩৪ েন, 

েরুিী ধেভাবগ ধচধকৎো িাপ্ত দিাগীি েংখ্যা ১৯০ েন, 

অ্তস:ধেভাবগ ভধতয দিাগীি েংখ্যা ২৪১ েন। হােপাতাবল 

িসূধত দেধলভািী দিাগীি েংখ্যা ১৩ েন, দমাট এএনধে-

১ম ৫৫ েন, ৪থ য-৪৯ েন এেং ধপএনধে ৪০ েন। 

ম্যাবলধিয়া দিাগীি েংখ্যা- নাই। টিধে দিাগীি েংখ্যা= 

১৩ েন। অত্র উপবেলায় দকাধভে-১৯ ধনেধিত েংখ্যা 

৪১০৭২ েন, ১ম দোে িোন ৪০৮১৫ েন, ধিতীয় দোে 

৪০৩৮২ েন, িোন কিা হয়ধন ২৫৭ েন মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন।  

(ক) দকাধভে-১৯ টীকা িোন কার্ য্রমম শতভাগ 

ধনধিত কিবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

 

(খ) দিাস্টাি অনুর্ায়ী ধচধকৎো দেো কার্ য্রমম 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

 

 

 

স্বাস্থয ও প: প: 

কম যকতযা, পানছধি। 

 

৪ পধিোি পধিকল্পনা ধেভাগ: উপবেলা পধিোি পধিকল্পনা 

কম যকতযা োনান দর্, েে যবমাট েিম েম্পধতি েংখ্যা 

১২০৮৫ েন, খাোি েধি গ্রহণকািী (নতুন) ৮২ েন, 

কন্ডম ব্যেহািকািী (নতুন) ১৭ েন, দমাট ইনবেকশন 

গ্রহণকািী (নতুন) ১৩ েন, লইইউধে গ্রহণকািী (নতুন) 

০৪ েন, স্থায়ী প্ধত- পুরুষ েিযাকিণ ০০ েন মধহলা 

েিযাকিণ ০০ েন, গভ যখালাে ০১ েন, োিািণ দিাগী 

দেো ৮১৬ েন, নে েম্পধতি েংখ্যা (নেধেোধহতা) ১২ 

েন, েে যবমাট পধিোি পধিকল্পনা গ্রহণকািী 

(নতুন+পুিাতন) ৯৪১১ েন, েে যবমাট গ্রহণকািীি হাি 

৭৭.৮৭%, উপবেলাি দমাট েনেংখ্যা ৬৫১৪৭ েন, 

উপবেলাি েনেংখ্যাি বৃধ্ি হাি ০.০৯% মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন।   

(ক) ধনবে যশনা দমাতাবেক পধিোি পধিকল্পনা 

ধেভাবগি স্বাস্থয দেো ও োপ্তধিক কার্ য্রমবমি 

িািা অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা পধিোি 

পধিকল্পনা কম যকতযা 

পানছধি। 

৫ কৃধষ ধেভাগ : উপবেলা কৃধষ কম যকতযা োনান দর্, লউশ 

উৎপােন বৃধ্ি লবিয ৯০০ েন ক্ষুদ্র ও িাধ্তসক 

কৃষকবেি মাবে ধেনাূহবে ৫ দকে লউশ িান েীে, ১০ 

দকধে এমওধপ এেং ২০ দকধে ধেএধপ োি েংিধিত 

মধহলা লেবনি মাননীয় েংেে েেস্য এেং উপবেলা 

(ক) লিযামাত্রানুর্ায়ী চলধত দোবিা িেল 

উৎপােন বৃধ্ি েন্য িাধ্তসক কৃষকবেি 

িবয়ােনীয় কাধিগধি েহবর্াধগতা িোবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

উপবেলা কৃধষ 

কম যকতযা, পানছধি। 
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ধনে যাহী অধিোবিি উপধস্থধতবত ধেতিণ কিা হবয়বছ। 

চলধত দোবিা দোবিা িেবলি উৎপােন কাংধখত পর্ যাবয় 

দপ ৌঁছাি লবিয মাঠ পর্ যাবয় এেএএও দেি মাধ্যবম 

কৃষকবেি পিামশ য িোন কার্ য্রমম চলমান এেং েিকাধি 

ন্যায্য ূহবে িান েংগ্রহ কার্ য্রমবমি েন্য খাদ্য অধিবে 

কৃষকবেি তাধলকা দেওয়া হবয়বছ। অন্যান্য ধেভাগীয় 

কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

(খ) পর্ যাপ্ত পধিমাবণ োি মওজুে িাখাি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়। 

 

(গ) ধনবে যশনা দমাতাবেক ন্যায্যা ূহবে িান 

েংগ্রহ কিবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

৬ মৎস্য ধেভাগ : উপবেলা মৎস্য কম যকতযা োনান দর্, 

চলধত মাবে ০৫ েন মাছ চাষীবক অধিবে পিামশ য িোন 

এেং ৬টি িধশিণিাপ্ত 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 িকবল্পি লওতায় 

চলধত অথ যেছবি (২০২১-২০২২) ২য় িাবপ ধনেধিত 

দেবল/মৎস্যেীধেবেি মধ্য হবত অধত গিীে, অেহায় 

দমাট ১০টি দেবল পধিোবিি মাবে এককালীন েহায়তা 

িোবনি েন্য উপবেলা কধমটি কর্তযক ধনে যাচন কিা 

হবয়বছ মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) মৎস্য দেক্টবি ক্ষুদ্র ঋণ তহধেল কার্ য্রমবমি 

লওতায় অনাোয়ী ঋণ লোবয়ি ধেষবয় 

িবয়ােনীয় পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়। 

 

(খ) ধনবে যশনানুর্ায়ী ধনে যাধচত ১০টি দেবল 

পধিোবিি মাবে এককালীন েহায়তা িোবনি 

ধেষয়টি শতভাগ ধনধিবতি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

(গ) লিযমাত্রানুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

উপবেলা মৎস্য 

কম যকতযা, পানছধি 

৭ িাধণ েম্পে ধেভাগ :  উপবেলা িাধণ েম্পে কম যকতযা 

োনান দর্, েং্রমমণ দিাগ িধতবিাবি গোধে টিকা িোন 

৮৭০ মাত্রা, হাঁে-মুিগী টিকা িোন ২৫,২০০ মাত্রা, গোধে 

পশু ধচধকৎো ১৪৯৫টি, হাঁে-মুিগী ধচধকৎো ৯৩৫৫ টি, 

কৃধত্রম িেনন ৫২টি, িােস্ব লোয়: গোধে পশু হাঁে-

মুিগী টিকা ধে্রময় োেে ৫৫২০ টাকা, কৃধত্রম িেনন ধি 

োেে ১৫৬০ টাকা, খামাি পধিে যশন-০৫টি, উঠান বেঠক 

০১টি মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

ধতধন লবিা োনান দর্, োপ্তধিক কার্ য্রমম পধিচালনাি 

সুধেিাবথ য পাধন েিেিাবহি ব্যেস্থা গ্রহণ, োপ্তধিক 

ধনিাপত্তা ও েিকাধি েম্পধত্ত সুিিাি লবিয েীমানা 

িাচীি ধনম যাণ এেং িাধণ ধচধকৎো িোবনি লবিয 

ট্রাধভেেহ দেে বতধিি লবিয উপবেলা দচয়ািম্যান এেং 

উপবেলা ধনে যাহী অধিোবিি িবয়ােনীয় েহবর্াধগতা 

কামনা কবিন।   

(ক) োপ্তধিক কার্ য্রমম পধিচালনাি সুধেিাবথ য 

পাধন েিেিাবহি ধেষয়টি েহকািী িবক শলী, 

েনস্বাস্থয িবক শল অধিেপ্তি, পানছধি দক 

অনুবিাি কিা হয়।  

  

(খ) োপ্তধিক ধনিাপত্তা ও েিকাধি েম্পধত্ত 

সুিিাি লবিয েীমানা িাচীি ধনম যাণ এেং িাধণ 

ধচধকৎো িোবনি লবিয ট্রাধভেেহ দেে বতধিি 

লবিয উপবেলা িবক শলী (এলধেইধে), 

পানছধি দক অনুবিাি কিা হয়।  

 

১. উপবেলা িাধণ 

েম্পে কম যকতযা, 

পানছধি।  

২.েহকািী িবক শলী 

েনস্বাস্থয িবক শল 

অধিেপ্তি, পানছধি।  

৩. উপবেলা 

িবক শলী 

(এলধেইধে), 

পানছধি। 

৮ স্থানীয় েিকাি িবক শল ধেভাগ : উপবেলা িবক শলী 

(এলধেইধে) োনান দর্, ২০২১-২০২২ অথ যেছবি োধষ যক 

উন্নয়ন কম যসূধচ (এধেধপ)’ি লওতায় ৩য় ও ৪থ য ধকধস্তি 

েিাবেি ধেপিীবত অেধশষ্ট িকল্প োধখবলি েন্য েভায় 

উপস্থাপন কবিন।  

(ক) ধেধি দমাতাবেক ৩য় ও ৪থ য ধকধস্তি 

েিাবেি ধেপিীবত অেধশষ্ট িকবল্পি তাধলকা 

োধখবলি েন্য েংধিষ্ট েকল দক অনুবিাি কিা 

হয়।  

(খ) ধেধি দমাতাবেক ৃহহীত িকল্পেূহহ 

োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা িবক শলী 

(এলধেইধে), 

পানছধি।  

৯ দূবর্ যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ ধেভাগ : উপবেলা িকল্প 

োস্তোয়ন কম যকতযাি কার্ য্রমম ধনবে উপস্থাপন কিা 

হবলা।   

 

টি.লি োিািণ ২য় ধকধস্ত (উপবেলাওয়ািী) 

েিােকৃত নগে অথ য  িকল্প েংখ্যা  অগ্রগধত 

২৫,৪০,৮১২.৯৬ ২২টি ৫০% 

  

(ক) ধেধি অনুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

  

(খ) উন্নয়নূহলক কার্ য্রমবমি অগ্রগধত শতভাগ 

ধনধিত কিবণি েন্য অনুবিাাি কিা হয়।   

 

(গ) গ্রামীণ অেকাঠাবমা েংস্কাি (কাধেখা/ 

কাধেটা) িকবল্পি তাধলকা োধখল কিাি েন্য 

িকল্প োস্তোয়ন 

কম যকতযা, পানছধি  

ও  

েংধিষ্ট ইউ.ধপ. 

দচয়ািম্যান (েকল) 
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টি.লি ২য় পর্ যায় (মাননীয় েংেে েেস্য)  

েিােকৃত নগে অথ য িকল্প েংখ্যা অগ্রগধত 

১১,০০,০০০/- ০৭টি ৫০% 

টি.লি (েংিধিত মধহল লেবনি মাননীয় েংেে েেস্য)  

েিােকৃত নগে অথ য িকল্প েংখ্যা অগ্রগধত 

১৮,৩৬,০০০/- ১১টি ৫০% 

গ্রামীণ অেকাঠাবমা েংস্কাি (কাধেখা/কাধেটা) : 

েিােকৃত টাকা েিােকৃত চাল অগ্রগধত 

৯,৪৭,১৩০.৫৮ ১২.৬১৫৩ ইউধনয়ন পধিষে 

হবত িকল্প তাধলকা 

পাওয়া র্ায় ধন। 

মুধিবর্া্া মন্ত্রণালবয়ি েীি ধনোে : 

ঘবিি েংখ্যা দমাট িাক্কধলত ূহে অগ্রগধত 

০৪টি ৫৩,৭৪,৪৭২/- ৭০% 

দহধিং দোন েন্ড (এইচধেধে) িকল্প ২য় পর্ যায় : 

িকল্প েংখ্যা কার্ যাবেশ ূহে অগ্রগধত 

০১টি ৬৬,৬৯,৯৫০/- ৯০% 

০২ ১,০২,৯৬,০০৫/- কার্ যাবেশ িোন কিা 

হবয়বছ। 

ভূধমহীন ও ৃহহহীনবেি ঘবিি েিাে (৩য় পর্ যায়): 

 ঘবিি েংখ্যা দমাট িাক্কধলত ূহে অগ্রগধত 

৯৬টি ২,৩০,৪০,০০০/- ৯৭.৮০% 
 

েংধিষ্ট ইউধনয়ন পধিষে দচয়ািম্যান েকলবক 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ েনস্বাস্থয িবক শল ধেভাগ : েহকািী িবক শলী 

(েনস্বাস্থয) োনান দর্, ২০২১-২০২২ অথ যেছবি ২৬০টি 

নলকূপ েিাে ধছল তবেবধ্য ২০৫টি নলকূপ স্থাপবনি 

কাে েম্পন্ন কিা হবয়বছ। েতযমাবন ধিটিং ধিধসং এি 

কাে চলমান এেং অেধশষ্ট কােগুবলা েম্পােবনি েন্য 

েংধিষ্ট ঠিকাোিবক ধলধখত ও দম ধখকভাবে অেগত কিা 

হবয়বছ। ৫৮টি গ্রামেূহবহ পাধন েিেিাহ স্যাধনবটশন 

িকবল্পি লওতায় ৃহহীত ৬টি কাবেি মবধ্য ০৩টিি কাে 

েতযমাবন চলমান এেং ০১টি (মধনপািা) গ্রাবমি কােটি 

হস্তা্তসি কিা হবয়বছ। অেধশষ্ট ০২টি (ধেয়া নগি ও 

কংচাইিী পািায়) কাে শুরু কিাি লবিয িধ্রময়ািীন 

লবছ। স্কুল পর্ যাবয় অত্র উপবেলায় ধেধপএে িকবল্পি 

লওতায় ৫টি ধেদ্যালবয় ধিতল ওয়াশ ব্লবকি ধনম যান 

কাে চলমান িবয়বছ। (েি পানছধি উত্তি েি: িা: 

ধেদ্যা, দলাগাং েি: িা: ধেদ্যা, মাচ্ছযছিা েি: িা: ধেদ্যা, 

ধচকনচান পািা েি: িা: ধেদ্যা: ও মিাটিলা েি: িা: 

ধেদ্যালয়)। লশ্রয়ন িকবল্পি গুচ্ছগ্রাম এলাকায় েকল 

ইউধনয়বন ২৫টি গভীি নলকূপ স্থাপন কাে চলমান। 

চলধত ২০২১-২০২২ অথ যেছবি েমগ্র দেবশ ধনিাপে পাধন 

েিেিাহ িকবল্পি লওতায় নতুনভাবে লবিা ১৩০টি 

নলকূপ েিাে িোন কিা হবয়বছ। তেবধ্য েলীয় 

িধতধনধি হবত ৫০% এেং অেধশষ্ট ৫০% উপবেলা 

পধিষে হবত স্থান ধনে যাচন কিবেন। অন্যান্য ধেভাগীয় 

কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) ২০২১-২০২২ অথ যেছবি অেধশষ্ট নলকূপ 

স্থাপবনি কাে ধেধি দমাতাবেক েম্পােবনি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ধনিাপে পাধন েিেিাহ িকবল্পি লওতায় 

ৃহহীত িকল্পেূহবহি কাে ধেধি অনুর্ায়ী 

োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) স্কুল পর্ যাবয় ধেধপএে িকবল্পি লওতায় 

োস্তোধয়ত ধিতল ওয়াশ ব্লবকি ধনম যাণ কাে  

র্থােমবয় েময়েীমাি মবধ্য েম্পােবনি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

েহকািী িবক শলী 

(েনস্বাস্থয) পানছধি।  
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১১ িাথধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা ধশিা অধিোি 

োনান দর্, ৭৯টি েিকাধি িাথধমক ধেদ্যালবয় স্বািীনতাি 

সুেণ য েয়্তসী ধনবে যশনা দমাতাবেক পালন কিা হবয়বছ। 

১লা বেশাখ ১৪২৯ উপলবি েকল িাথধমক ধেদ্যালবয় 

ধনবে যশনা দমাতাবেক পালন কিা হবয়বছ। উপবেলঅ 

ধশিা অধিোি ও েহকাধি উপবেলা ধশিা অধিোি 

কর্তযক অনলাইবন িাথধমক ধেদ্যালয় পধিেশ যন কাে 

চলমান িবয়বছ। অত্র উপবেলা ইধতপূবে য ইউএনধেধপ 

কর্তযক পধিচাধলত ১৩টি ধেদ্যালবয় ৫২ েন ধশিক 

েিকাধি দগবেটভূি হন। েতযমাবন তাঁবেি চাকুধি 

ধনয়ধমত কিবণি কাে চলমান লবছ। োপ্তধিক অন্যান্য 

কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) অনলাইবন িাথধমক ধেদ্যালয় ধনয়ধমত 

পধিেশ যন কার্ য্রমম পধিচালনাি েন্য অনুবিাি 

কিা হয়।  

 

(খ) দগবেটভূি ৫২ েন ধশিকবৃবেি চাকুধি 

ধনয়ধমতকিবণি ধেষবয় িবয়ােনীয় ব্যেস্থা 

গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।     

উপবেলা ধশিা 

অধিোি, পানছধি। 

১২ মাধ্যধমক ধশিা ধেভাগ : উপবেলা মাধ্যধমক ধশিা 

কম যকতযা োনান দর্, ২০২২ধর: েবনি ৬ি-িােশ দশ্রণীি 

ছাত্র/ছাত্রীবেি উপবৃধত্তি লওতায় লনয়বনি লবিয 

উপবেলা পর্ যাবয় চুিা্তস অনুবমােবনি েন্য িিান 

কার্ যালবয় দিিণ কিা হবয়বছ। মাধ্যধমক পর্ যাবয় েকল 

ধশিা িধতিান হবত ০১ (এক) েন ধশিক দক ধনে যাচন 

কবি স্বাস্থয ও ধশিা ধেষয়ক ০১ (এক) ধেবনি কম যশালা 

উপবেলা স্বাস্থয কমবেস পানছধি দত অনুধিত হবয়বছ 

মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। অন্যান্য ধেভাগীয় কার্ য্রমম 

স্বাভাধেক।  

(ক) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা মাধ্যধমক 

ধশিা কম যকতযা, 

পানছধি।  

১৩ েমােবেো ধেভাগ : উপবেলা েমাবেবেো কম যকতযা 

োনান দর্, োমাধেক ধনিাপত্তা কার্ য্রমবমি লওতায় 

েয়স্ক ভাতা, ধেিো ভাতা, িধতেিী ভাতা, ধহেিা 

েনবগািীি ভাতা, অনগ্রেি েনবগািীি ভাতা, িধতেিী 

ধশিা উপবৃধত্ত ও অনগ্রেি েনবগািীি ধশিা উপবৃধত্ত 

ভাতা েহ েে যবমাট ৭২১৫ েন। ক্ষুদ্রঋণ কার্ য্রমবমি 

লওতায় পল্লী মার্তবকন্দ্র কার্ য্রমম ৭,৪০,০০০/- টাকা, 

পল্লী েমােবেো কার্ য্রমম ৭,৮৭,৮৬৫/-টাকা এেং েগ্ধ ও 

িধতেিী ঋণ ৮০,০০০/- টাকা। েে যবমাট ১৬,০৭,৮৬৫/- 

টাকা মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন। অন্যান্য ধেভাগীয় 

কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

(ক) স্বাস্থয ধেধি দমবন োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ধনবে যশনা অনুর্ায়ী েকল ভাতাবভাগীবেি 

ভাতা িোন ধনধিত কিবণি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

 

উপবেলা েমােবেো 

কম যকতযা, পানছধি।  

১৪ মধহলা ধেষয়ক ধেভাগ : উপবেলা মধহলা ধেষয়ক 

কম যকতযা োনান দর্, ২০২১-২০২২ ধভধেধে চব্রমি 

১৩৬৩ েবনি দিব্রুয়ািী,২০২২ধর: মাবেি ধেও উবত্তালন 

ও ধেতিণ েম্পন্ন হবয়বছ। ধভধেধে উপকািবভাগীবেি 

২০০ টাকা হাবি েঞ্চয় োনুয়ািী,২০২২ধর: 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। লইধেএ 

িকবল্পি িধশিণ কার্ য্রমবমি ১৪ ১৫তম ব্যাবচি িযাশন 

ধেোইন দট্রবেি িধশিণ চলমান তবে ধ্রমস্টাল দশা-ধপচ 

এন্ড দেবকাবিবটে দকবন্ডল দমধকং (বমামোধত) িধশিক 

মার্তত্বকালীন ছুটিবত থাকায় উি দট্রবেি িধশিণ 

লপাতত: েি 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 

(ক) েধিদ্র মা’ি মার্তত্বকাল ভাতা স্ব-স্ব ধহোে 

নম্ববি েমা োবপবি ভাতা ধেতিণ ধনধিবতি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) ইউধনয়ন পর্ যাবয় নািী ধশধশু ধনর্ যাতন 

িধতবিাি, োে ধেোহ, দর্ তুক 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।  



অধিবেশন নং-৩১তম 

 

 

কার্ য্রমম পধিচাধলত হবচ্ছ এেং পুধষ্ট নাস্তা ধেতিণ কিা 

হবচ্ছ এেং িধত মাবে ইউধনয়ন পর্ যাবয় নািী ধশশু 

ধনর্ যাতন িধতবিাি, োে ধেোহ, দর্ তুক ও ইভটিধেং 

ধেষবয় উঠান বেঠক কিা হবচ্ছ। অন্যান্য ধেভাগীয় 

কার্ য্রমম স্বাভাধেক।    

১৫ পল্লী উন্নয়ন ধেভাগ : উপবেলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা 

োনান দর্, ্রমমপূধিত েধমধত গঠন ১৪১টি, ্রমমপূধিত 

েেস্য ভধতয ১৫৫২ েন, ্রমমপূধিত দশয়াি েমা ৮.২৬ 

(লি টাকায়) টাকা, ্রমমপূূ্ধিত েঞ্চয় েমা ৬৭.৫৭ (লি 

টাকায়), ্রমমপূধিত ঋণ লোয় ১৫৭৯.১৫ (লি টাকায়), 

্রমমপূধিত ঋণ ধেতিণ ১৭৫৭.৩৪ (লি টাকায়) টাকা, 

্রমমপূধিত অধেট ৪৪টি, ্রমমপূধিত এধেএম ৪৪টি, 

্রমমপূধিত ধনে যাচন ৫৮টি, ্রমমপূধিত িধশিণ ৯৩০টি 

মবম য েভায় উপস্থাপন কবিন।  

(ক) লিযমাত্রানুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) দখলাপী ঋণ লোবয়ি ধেষবয় িবয়ােনীয় 

পেবিপ গ্রহবণি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযা, পানছধি।  

১৬ েমোয় ধেভাগ : উপবেলা েমোয় কম যকতযা োনান দর্, 

েমোয় েধমধত েূহবহি অধেট কাে ধনধে যষ্ট েমবয়ি 

মবধ্য অধেট অধিোবিি মাধ্যবম েম্পন্ন কিা হবে। এ 

পর্ য্তস িার্ যকৃত েকল অধেট ধি পধিবশাি কবি চালাবনি 

কধপ দেলা েমাোয় কার্ যালয় খাগিাছধিবত দিিণ কিা 

হবয়বছ। উপবেলাি োৎেধিক কযাবলন্ডাি ও অকার্ যকি 

তাধলকা দেলা েমোয় কার্ যালবয় দিিণ কিা হবয়বছ। 

চলধত মাবে লঞ্চধলক েমোয় ইনধষ্টটিউট দিনীবত কৃধষ 

ধেষয়ক িধশিবণ ০২ েন েমোয় েধমধতি েেস্য দক 

দিিণ কিা হবয়বছ এেং দেলা েমোয় কার্ যালবয়ি 

ভ্রাম্যমান ইউধনটি কর্তযক অত্র উপবেলাি ২৫ েন 

েমোয়ীবক িধশিণ িোন কিা হবয়বছ।  

(ক) ধেধি অনুর্ায়ী েমোয়ী কার্ য্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 
(খ) েমোয় েধমধতি েকল ধেধি ধেিান 

অনুেিণ পূে যক েকল েেস্যবেিবক কার্ য্রমম 

গ্রহবণি ধেষবয় েংধিষ্ট েকলবক িবয়ােনীয় 

ধেক ধনবে যশনা িোবনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

উপবেলা েমোয় 

কম যকতযা, পানছধি।  

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

চলমান মাবে ্রমমপূধিত ঋণ ধেতিণ ২,৮৭,২৪,০০০/- 

টাকা, চলমান মাবে ঋণ লোয়বর্াগ্য ১,৯৫,০০০/- টাকা,  

চলমান মাবে ঋণ লোয়কৃত ১,৮১,৪০০/- টাকা, চলমান 

মাবে লোয় হাি ৯৩%। চলমান মাবে ্রমমপূধিত  

লোয়বর্াগ্য ২,৫৩,০৫,৮৫০/- টাকা, চলমান মাবে 

্রমমপূধিত লোয়কৃত ২,২৩,১৩,২৬৬/- টাকা, লোয় 

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

অন্যান্য কােকম য স্বাভাধেক। 

ধতধন লবিা োনান দর্, উপবেলা পধিচালন ও উন্নয়ন 

িকল্প (ইউধেধেধপ) িকবল্পি লওতায় “দেকাি যুে ও 

যুে মধহলাবেি লত্মকম যেংস্থান সৃধষ্টি লবিয োধম্বং 

িধশিণ” ধেষবয় োস্তোধয়ত িধশিণ সুিু ও সুেিভাবে 

েম্পােন কিা হবয়বছ।  

(ক) স্বাস্থযধেধি দমবন োপ্তধিক কার্©্রমবমি িািা 

অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়। 

 

 

(খ) দখলাপী ঋণ লোবয়ি দিবত্র দোি 

তৎপিতা চালাবনাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(গ) উপবেলা পধিচালন ও উন্নয়ন িকল্প 

(ইউধেধেধপ) িকবল্পি লওতায় োস্তোধয়ত 

িধশিণ সুি,ু সুেি ও সুশৃঙ্খলভাবে েম্পােবনি 

েন্য যুে উন্নয়ন কম যকতযা পানছধি দক িন্যোে 

োনাবনা হয়।  

উপবেলা যুে উন্নয়ন 

কম যকতযা, পানছধি।  

১৮ খাদ্য অধিেপ্তি: উপবেলা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক েভায় উপধস্থত 

না থাকায় এ ধেভাগ েম্পযবক োনা দগল না।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

উপবেলা খাদ্য 

ধনয়ন্ত্রক, পানছধি।  

১৯ েন ধেভাগ : উপবেলা েন কম যকতযা েভায় উপধস্থত না 

থাকায় এ ধেভাগ েম্পযবক োনা দগল না।   

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

উপবেলা দিি 

কম যকতযা, পানছধি।  

  



অধিবেশন নং-৩১তম 

 

 

২০ লনোি ও ধভধেধপ ধেভাগ : উপবেলা লনোি ধভধেধপ 

কম যকতযা োনান দর্, তাঁি ধেভাবগ োপ্তধিক কার্ য্রমম 

স্বাভাধেক। ধতধন লবিা োনান দর্, উপবেলা মবেল 

মেধেবেি িম যিাণ মুেধল্লবেি সুবপয় পাধন পান কিাি 

েন্য পাধনি ধিল্টাি িবয়ােন িবয়বছ মবম য েভায় 

উপস্থাপন কবিন এেং এ ধেষবয় মবহােবয়ি সুৃঢ়ধষ্ট 

কামনা কবিন। 

(ক) োপ্তধিক কার্ য্রমবমি িািা অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

(খ) উপবেলা মবেল মেধেবেি িম যিাণ 

মুেধল্লবেি সুবপয় পাধন পান কিাি েন্য 

ধেবেচনা পূে যক পাধন ধিল্টাি েিেিাবহি ধেষবয় 

উপবেলা ধনে যাহী অধিোি এেং উপবেলা 

দচয়ািম্যান মবহােবয়ি সু-ৃঢ়ধষ্ট দেওয়াি েন্য 

ধে্া্তস ৃহহীত হয়।   

উপবেলা লনোি 

ধভধেধপ কম যকতযা, 

পানছধি।  

২১ পাে যতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন দোে য (বটকেই োমাধেক দেো 

িোন িকল্প): উপবেলা িকল্প ব্যেস্থাপক োনান দর্, 

১৭৪টি পািাবকবন্দ্র োতীয় পুধষ্ট েপ্তাহ পালন কিা 

হবয়বছ। মবেল ধভবলে (েি োঁওতাল পািা) এ 

পািাবকন্দ্র অেকাঠাবমা ধনম যাণ কাে েম্পন্ন কিা হবয়বছ। 

শীঘ্রই নেসৃধষ্ট ০৫টি পািাবকবন্দ্র শূণ্যপবে ০৪ েন 

পািাকমী ধনবয়াগ কিা হবে। োপ্তধিক অন্যান্য কার্ য্রমম 

স্বাভাধেক।   

(ক) ধনবে যশনা অনুর্ায়ী োপ্তধিক কার্ য্রমবমি 

িািা অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) শূণ্যপবে ০৪ েন পািাকমী ধনবয়াগ 

িোবনি ধেষবয় িবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।  

উপবেলা িকল্প 

ব্যেস্থাপক (বটকেই 

োমাধেক দেো 

িোন িকল্প) 

পানছধি।  

২২ পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক: পল্লী েঞ্চয় ব্যাংবকি িকল্প 

েমন্বয়কািী োনান েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ 

েম্পযবক োনা দগল না।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।   

িকল্প েমন্বয়কািী, 

পল্লী েঞ্চয় ব্যাংক, 

পানছধি।  

২৩ উপানুিাধনক ধশিা বুবিা : উপবেলা দিাগ্রাম অধিোি 

েভায় উপধস্থত না থাকায় এ ধেভাগ েম্পযবক োনা দগল 

না।  

লগামী েভায় লেধিকভাবে কার্ যপত্রেহ 

উপধস্থত থাকাি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

দিাগ্রাম অধিোি  

উপানুিাধনক ধশিা 

বুযবিা, পানছধি।  

২৪ উপবেলা পধিচালন ও উন্নয়ন িকল্প: উপবেলা পধিচালন 

ও উন্নয়ন িকবল্পি দেবভলপবমন্ট িযাধেধলবটটি োনান 

দর্, চলধত মাবে উপবেলা কৃধষ অধিবেি মাধ্যবম ০২টি 

েিমতা উন্নয়ন উপ-িকল্প োস্তোয়ন কিা হবয়বছ। (১) 

োগান মাধলক ও োগান পধিচর্ যাকািীবেি োগান 

ব্যেস্থাপনা ধেষবয় িধশিণ; (২) দেকাি যুেকবেি মাবে 

লয় বৃধ্ি ও স্বােলম্বী হওয়াি লবিয দম -চাষ ধেষয়ক 

িধশিণ। 

ধতধন লবিা োনান দর্, ৪থ য েছবিি অেকাঠাবমা 

উন্নয়নূহলক উপ-িকল্পগুবলা (১) খিগ পািায় এেং (২) 

নাধপতা পািায় দোলাি প্যাবনবলি মাধ্যবম েীপ 

টিউেওবয়ল স্থাপন উপ-িকবল্পি ধেল ইউধেধেধপ 

কার্ যালবয় দিিবণি ধনবে যশনা িবয়বছ।  

৫ম েছবিি েন্য অেকাঠাবমা উন্নয়নূহলক িকবল্পি 

Traftizy কার্ য্রমম চলমান িবয়বছ।  

(ক) ৪থ য েছবিি অেকাঠাবমা উন্নয়নূহলক উপ-

িকবল্পি ধেল ধনবে যশনা অনুর্ায়ী র্থােমবয় 

দিিবণি ধেষবয় িবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি েন্য 

অনুবিাি কিা হয়।   

 

(খ) ৫ম েছবিি েন্য অেকাঠাবমা উন্নয়নূহলক 

িকবল্পি কার্ য্রমম ধেধি অনুর্ায়ী োস্তোয়বনি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

 

ইউধেএি,  

UGDP, LGD 

পানছধি।  

২৫ তথ্য লপা িকল্প: তথ্য দেো কম যকতযা োনান দর্, ব্যেো, 

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

দোি দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ৫৬৯ েন, তথ্যবকবন্দ্র 

দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ১৮৫ েন। চলধত মাবে ৪টি 

উঠান বেঠক দেো গ্রহণকািীি েংখ্যা ২০০ েন। েে যবমাট 

(ক) উর্ধ্যতন কর্তযপবিি ধনবে যশনা দমাতাবেক 

িকবল্পি দেো িোন কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি 

েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

 

(খ) লিযমাত্রানুর্ায়ী ধনয়ধমত উঠান বেঠক 

তথ্যবেো কম যকতযা, 

পানছধি।  



অধিবেশন নং-৩১তম 

 

 

৯৫৪ েন দক দেো িোন কিা হবয়বছ মবম য উপস্থাপন 

কবিন। অন্যান্য োপ্তধিক কার্ য্রমম স্বাভাধেক।  

কার্ য্রমম অব্যাহত িাখাি েন্য অনুবিাি কিা 

হয়।  

২৬ ধশিা ও েিতা উন্নয়বনি মাধ্যবম নািী ও কণ্যা ধশশুি 

িমতায়ন িকল্প : িকবল্পি এডুবকশন িযাধেধলবটটি 

োনান দর্, োস্তোধয়ত িকবল্পি কার্ য্রমম স্বাভাধেক।   

(খ) ধশিা েিতা উন্নয়বনি মাধ্যবম নািী ও 

কণ্যা ধশশু িমতায়ন িকবল্পি কাে ধেধি 

অনুর্ায়ী োস্তোয়বনি েন্য অনুবিাি কিা হয়।  

এডুবকশন িযাধেধলবটটি 

নািী ও কণ্যা ধশশুি 

িমতায়ন িকল্প 

 

২৭ ধেধেি : উপবেলা ধনে যাহী অধিোি ও মুখ্য ধনে যাহী 

ধনে যাহী কম যকতযা োনান দর্, উপবেলা পধিষবেি কম যচািী 

েনাে দমা: লধিফুজ্জামান, োগান মালী, ঈে-ঊল-

ধিতি,২০২২ উের্াপন উপলবিয উৎেে ভাতা পাওয়াি 

ধনধমবত্ত একখানা লবেেন কবিবছন এেং উৎেে ভাতা 

িোবনি ধেষবয় েভায় উপধস্থত েকবলি ধনকট উপস্থাপন 

কবিন।   

উপবেলা পধিষবেি িােস্ব তহধেল উৎেে ভাতা 

িোবনি েন্য ধে্া্তস ৃহহীত হয়।   

উপবেলা ধনে যাহী 

অধিোি ও 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 

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 দেলা।  

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।   দেলা িশােক, 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। 

 


