
উপেজলা সমাজ ক াণ িবষয়ক ায়ী কিম র সভা। 
 
সভাপিত: বগম আর মান পারভীন, মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, কা ানীগ , নায়াখালী। 

সভার তািরখ ০৮/08/২০২১ি : 
সভার ান : উপেজলা পিরষদ সভা ক । 
                  সভায় উপি ত সদ েদর া িরত তািলকা পিরিশ  “ক”  
আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া  ম  

১. িবগত সভার 
কাযিববরণী পাঠ  
অ েমাদন। 
২.২০২১-২০২২ 
অথবছেরর 
বয় ভাতা দান 
মেনানয়ন 
সং া  
আেলাচনা। 
৩. িবিবধ। 

 
সভার রে  সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ 
আর  কেরন। অত:পর উপেজলা সমাজেসবা অিফসার  
িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ কের নান । কান 
সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম অ েমািদত হয়। 
         কিম র সদ  সিচব উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
সভায় জানান য ২০২১-২০২২ অথ বছের ভাতা া  
বয় ভতার ৮  ইউিনয়ন ও ব রহাট েপৗরসভায় ১৫০ জন 

বরণ কেরেছ । ত ভাতােভাগীেদর েল িত াপেনর 
জ    আেবদন প  হণ করা হয়।আেবদন প  স হ সভায় 
উপ াপন করা হয়। 
 
 
 

 সভায় া  আেবদন স হ 
যাচাইবাচাই কের স ক বেল 
িবেবিচত হওয়ায় ১৫০ জন বয়  

ি েক  ভাতা দােনর িস া  
িহত হয়। 

      সভার আেলাচ িচেত অ   
কান িবষয়  না থাকায় সভাপিত 

উপি ত সকলেক ধ বাদ 
জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা 
কেরন। 

 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, 
কা ানীগ , নায়াখালীেক 
েয়াজনীয় ব া হেনর 

জ  অ েরাধ করা হেলা। 

 
 
 

(আর মান পারভীন ) 
মিহলা ভাইস চয়ার ান 

ও 
সভাপিত 

সমাজক াণ িবষয়ক ায়ী কিম  
কা ানীগ , নায়াখালী। 

 
অ িলিপ: 
১. উপপিরালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় , নায়াখালী। 
২. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, কামাপানীগ , নায়াখালী। 
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার, কা ানীগ , নায়াখালী। 
৪. অিফস নিথ । 

সভায় উপি ত সদ েদর া িরত তািলকা 
িমক 

নং 
নাম া র 

০১ জনাব, আজম পাশা চৗ রী, ভাইস চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ , ক ানীগ , নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০২ চয়ার ান ০৫ নং চরফিকরা ইউ,িপ , কা ানীগ , 
নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০৩ চয়ার ান ০৮ নং চরএলাহী ইউ,িপ , কা ানীগ , 
নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০৪ উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, কা ানীগ , নায়াখালী। ¯v̂ÿwiZ 
 

 



উপেজলা সমাজ ক াণ িবষয়ক ায়ী কিম র সভা। 
 
সভাপিত: বগম আর মান পারভীন, মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, কা ানীগ , নায়াখালী। 

সভার তািরখ ০৫/০৯/২০২১ি : 
সভার ান : উপেজলা পিরষদ সভা ক । 
 
 
                  সভায় উপি ত সদ েদর া িরত তািলকা পিরিশ  “ক”  
 
আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া  ম  
১. িবগত সভার 
কাযিববরণী পাঠ  
অ েমাদন। 
২.২০২১-২০২২ 
অথবছেরর বয়  
ভাতা দান 
মেনানয়ন 
সং া  
আেলাচনা। 
৩. িবিবধ। 

 
সভার রে  সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ 
আর  কেরন। অত:পর উপেজলা সমাজেসবা অিফসার  
িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ কের নান । কন সংেশাধনী 
না থাকায় তা সবস িত েম অ েমািদত হয়। 
         কিম র সদ  সিচব উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
সভায় জানান য ২০২১-২০২২ অথ বছের ভাতা া  বয়   
ভতার ৮  ইউিনয়ন ও ব রহাট পৗরসভায় ৪৫  জন 

বরণ কেরেছ । ত ভাতােভাগীেদর েল িত াপেনর 
জ    আেবদন প  হণ করা হয়। আেবদন প  স হ সভায় 
উপ াপন করা হয়। 
 
 
 

 সভায় া  আেবদন স হ 
যাচাইবাচাই কের স ক বেল 
িবেবিচত হওয়ায় ৪৫ জন বয়  

ি েক   ভাতা দােনর িস া  
িহত হয়। 

      সভার আেলাচ িচেত অ   
কান িবষয়  না থাকায় সভাপিত 

উপি ত সকলেক ধ বাদ 
জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা 
কেরন। 

 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, 
কা ানীগ , নায়াখালীেক 
েয়াজনীয় ব া হেনর 

জ  অ েরাধ করা হেলা। 

 
 
 

(আর মান পারভীন ) 
মিহলা ভাইস চয়ার ান 

ও 
সভাপিত 

সমাজক াণ িবষয়ক ায়ী কিম  
কা ানীগ , নায়াখালী। 

 
অ িলিপ: 
১. উপপিরালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় , নায়াখালী। 
২. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, কামাপানীগ , নায়াখালী। 
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার, কা ানীগ , নায়াখালী। 
৪. অিফস নিথ । 

সভায় উপি ত সদ েদর া িরত তািলকা 
িমক নং নাম া র 

০১ জনাব, আজম পাশা চৗ রী, ভাইস চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ , ক ানীগ , নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০২ চয়ার ান ০৫ নং চরফিকরা ইউ,িপ , কা ানীগ , 
নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০৩ চয়ার ান ০৮ নং চরএলাহী ইউ,িপ , কা ানীগ , 
নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০৪ উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, কা ানীগ , নায়াখালী। ¯v̂ÿwiZ 
 



উপেজলা সমাজ ক াণ িবষয়ক ায়ী কিম র সভা। 
 
সভাপিত: বগম আর মান পারভীন, মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, কা ানীগ , নায়াখালী। 

সভার তািরখ: ১৫/11/২০২1ি : 
সভার ান : উপেজলা পিরষদ সভা ক । 
 
                  সভায় উপি ত সদ েদর া িরত তািলকা পিরিশ  “ক”  
আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া  ম  

১. িবগত সভার 
কাযিববরণী পাঠ  
অ েমাদন। 
২.২০২১-২০২২ 
অথবছেরর বয়  
ভাতা দান 
মেনানয়ন 
সং া  
আেলাচনা। 
৩. িবিবধ। 

 
সভার রে  সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ 
আর  কেরন। অত:পর উপেজলা সমাজেসবা অিফসার  
িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ কের নান । কন সংেশাধনী 
না থাকায় তা সবস িত েম অ েমািদত হয়। 
         কিম র সদ  সিচব উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
সভায় জানান য ২০২১-২০২২ অথ বছের অস ল িতব ী  
ভতার ৮  ইউিনয়ন ও ব রহাট েপৗরসভায় ২৩৩  জেনর 
বরা  পাওয়া িগয়ােছ  । ভাতা দােনর জ    আেবদন প  
হণ করা হয়। আেবদন প  স হ সভায় উপ াপন করা হয়। 

 
 
 

 সভায় া  আেবদন স হ 
যাচাইবাচাই কের স ক বেল 
িবেবিচত হওয়ায় ২৩৩ জন 

িতব ী  ি েক   ভাতা 
দােনর িস া  িহত হয়। 

      সভার আেলাচ িচেত অ   
কান িবষয়  না থাকায় সভাপিত 

উপি ত সকলেক ধ বাদ 
জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা 
কেরন। 

 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, 
কা ানীগ , নায়াখালীেক 
েয়াজনীয় ব া হেনর 

জ  অ েরাধ করা হেলা। 

 
  
 

(আর মান পারভীন ) 
মিহলা ভাইস চয়ার ান 

ও 
সভাপিত 

সমাজক াণ িবষয়ক ায়ী কিম  
কা ানীগ , নায়াখালী। 

 
অ িলিপ: 
১. উপপিরালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় , নায়াখালী। 
২. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, কামাপানীগ , নায়াখালী। 
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার, কা ানীগ , নায়াখালী। 
৪. অিফস নিথ । 
 

সভায় উপি ত সদ েদর া িরত তািলকা 
িমক নং নাম া র 

০১ জনাব, আজম পাশা চৗ রী, ভাইস চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ , ক ানীগ , নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০২ চয়ার ান ০৫ নং চরফিকরা ইউ,িপ , কা ানীগ , 
নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০৩ চয়ার ান ০৮ নং চরএলাহী ইউ,িপ , কা ানীগ , 
নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০৪ উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, কা ানীগ , নায়াখালী। ¯v̂ÿwiZ 
 

 



উপেজলা সমাজ ক াণ িবষয়ক ায়ী কিম র সভা। 
 
সভাপিত: বগম আর মান পারভীন, মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, কা ানীগ , নায়াখালী। 

সভার তািরখ ০6/০2/২০২২ি : 
সভার ান : উপেজলা পিরষদ সভা ক । 
 
 
                  সভায় উপি ত সদ েদর া িরত তািলকা পিরিশ  “ক”  
আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া  ম  
১. িবগত সভার 
কাযিববরণী পাঠ  
অ েমাদন। 
২.২০২১-২০২২ 
অথবছেরর বয়  
ভাতা দান 
মেনানয়ন 
সং া  
আেলাচনা। 
৩. িবিবধ। 

 
সভার রে  সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ 
আর  কেরন। অত:পর উপেজলা সমাজেসবা অিফসার  
িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ কের নান । কন সংেশাধনী 
না থাকায় তা সবস িত েম অ েমািদত হয়। 
         কিম র সদ  সিচব উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
সভায় জানান য ২০২১-২০২২ অথ বছের ভাতা া  বয়   
ভতার ৮  ইউিনয়ন ও ব রহাট পৗরসভায় ৩০০০জেনর 
বরা  পাওয়া িগয়ােছ । ভাতা দােনর  জ    আেবদন প  
হণ করা হয়। আেবদন প  স হ সভায় উপ াপন করা হয়। 

 
 
 

 সভায় া  আেবদন স হ 
যাচাইবাচাই কের স ক বেল 
িবেবিচত হওয়ায় ৩০০০ জন 
বয়  ি েক   ভাতা দােনর 
িস া  িহত হয়। 
      সভার আেলাচ িচেত অ   
কান িবষয়  না থাকায় সভাপিত 

উপি ত সকলেক ধ বাদ 
জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা 
কেরন। 

 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, 
কা ানীগ , নায়াখালীেক 
েয়াজনীয় ব া হেনর 

জ  অ েরাধ করা হেলা। 

 
 
  
 

(আর মান পারভীন ) 
মিহলা ভাইস চয়ার ান 

ও 
সভাপিত 

সমাজক াণ িবষয়ক ায়ী কিম  
কা ানীগ , নায়াখালী। 

 
অ িলিপ: 
১. উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় , নায়াখালী। 
২. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, কামাপানীগ , নায়াখালী। 
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার, কা ানীগ , নায়াখালী। 
৪. অিফস নিথ । 

সভায় উপি ত সদ েদর া িরত তািলকা 
িমক নং নাম া র 

০১ জনাব, আজম পাশা চৗ রী, ভাইস চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ , ক ানীগ , নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০২ চয়ার ান ০৫ নং চরফিকরা ইউ,িপ , কা ানীগ , 
নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০৩ চয়ার ান ০৮ নং চরএলাহী ইউ,িপ , কা ানীগ , 
নায়াখালী। 

¯v̂ÿwiZ 

০৪ উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, কা ানীগ , নায়াখালী। ¯v̂ÿwiZ 
 


