
 

লাই/২০২১ মােসর মািসক সভার কায িববরণী 

সভাপিতঃ   মাঃ সালায়মান িব াস 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া 

সভার তািরখ ও সময়ঃ ২৯/০৭/২০২১,  সকাল-১১.০০ ঘ কা 

ানঃ   উপেজলা পিরষদ সভা ক । 

উপি ত ি বেগ র তািলকাঃ পিরিশ  “ক” 
 

 জনাব মাঃ সালায়মান িব াস, চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া এর সভাপিতে  লাই/২০২১ মােসর মািসক সম য় সভা 
উপেজলা পিরষদ সভা কে  অ ি ত হয়। সভাপিতর স িত েম উপেজলা িনব াহী অিফসার সভা পিরচালনা কেরন। অতঃপর ব বত  মােসর 
কায িববরণী সকলেক পাঠ কের নােনা হয়। কায িববরনীেত কান সংেশাধনী না থাকায় সব স িত েম ঢ়করণ করা হয়। অতঃপর িবিভ  
দ েরর কম কতাগণেক সম য় সভায় তােদর ব  উপ াপেনর আহবান জানান। 

 

উপেজলা েকৗশলীর কায ালয়, ি পাড়া  
আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী ক প  

সভায় উপেজলা েকৗশলী ি পাড়া জানান য, ি পাড়া 
উপেজলা ডরিমটরী ভবন  ২০১১-২০১২ অথ  বছের িনম াণ 
করা হয় এবং উপেজলা পিরষেদর গেজেটড কায়াট ার ২০১৩ 
সােল িনিম ত হয়। িনম ান পরবত েত ভবন ই েত কান 
সং ার কাজ করা হয়িন। বতমােন ভবন ই র পািনর লাইন, 

ােনটারী লাইন, ব িতক লাইনসহ িবিভ  সং ার কাজ 
করা েয়াজন। সভায় িতিন আরও জানান য, িত বছর রা ীয় 
কম চীসহ িবিভ  উপলে  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর 
মাননীয় ধানম ী এই উপেজলায় আগমন কেরন। একই সােথ 
িবিভ  দ েরর ম ী, িতম ীসহ সরকাির উ  পদ  
কম কতাগণ এই উপেজলায় আগমন কেরন। এ সকল উ  পদ  
কম কতাগণ উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, উপেজলা িনব াহী 
অিফসার ও উপেজলা েকৗশলী এর কায ালেয় অব ান কেরন। 
তাছাড়া মাননীয় ধানম ীর আগমণ উপলে  উপেজলা 
পিরষদ সভাকে  িবিভ  িনরাপ াবািহনী ক ক  সভা আহবান 
করা হয়। য কারেণ উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, উপেজলা 
িনব াহী অিফসার ও উপেজলা েকৗশলীর কায ালয়সহ 
সভাকে র সৗ  বধ ন কাজ করা েয়াজন। সভায় িতিন 
আরও জানান য, ম ী, িতম ীসহ সরকাির উ  পদ  
কম কতাগণ ি পাড়া উপেজলায় অব ানকরা কালীন সমেয় 
ত েদর সােথ আগত গাড়ীর াইভার ও অিতির  গাড়ীর 

াইভারেদর থাকার জ  কান জায়গা নই এবং অিতির  
িনরাপ ারি েদর অব ােনর জ  কান জায়গা নই। গাড়ী 
চালক ও িনরাপ ারি েদর জ  ম িনম াণ করা েয়াজন। 
একই সােথ গাড়ী রাখার জ  ােরজ িনম াণ ও গাড়ী চালক ও 
গাড েদর জ  ওেয় ং ম িনম াণ করা েয়াজন। সভায় িতিন 
আরও জানান য, উপেজলা িনব াহী অিফসার এর িনরাপ ার 
জ  আনছার িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ িক  আনছারেদর থাকার 
জ  কান ব া নই। এমতাব ায়, আনছারেদর জ  এক  
আনছার িভিডিপ হাে ল িনম াণ করা েয়াজন। সভায় এ 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

িস া ঃ উে িখত িনম াণ ও সং ার কােজর 
া লন ত করার জ  উপেজলা 
েকৗশলী, ি পাড়ােক অ েরাধ জানান এবং 

এই সভার কায িববরণীসহ িনম ান ও সং ার 
কােজর া লন উ তন ক পে র িনকট 

রেণর জ  অ েরাধ জানান। 

১। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ি পাড়া 
২। উপেজলা েকৗশলী, 

ি পাড়া। 

উপেজলা িহসাব র ণ কম কতার কায ালয়, ি পাড়া  
সভায় উপেজলা িহসাব র ণ কম কতা, ি পাড়া জানান য, 
বতমােন সকল বতন আইবােস করেত হয়। অেনক সময় 
ই ারেনেটর সম া হয়। য কারেণ মােসর েত বতন 
মােঝ মে  স ব হয় না। তাই সকল দ েরর বতন িবল িত 
মােসর ২০ তািরেখর মে  দািখল করার জ  অ েরাধ জানান। 

িস া ঃ িত মােসর ২০ তািরেখর মে  
বতন/িবল দািখেলর জ  অ েরাধ জানান। 

সংি  সকল দ র 
ধানগণ। 

 

 



 

উপেজলা সমবায় কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা সমবায় কম কতা, ি পাড়া জানান য; দেশর 
িবিভ  ােন সমবায় িবভােগর িনব ন িবহীন ব খী/ 
মাি পারপাস সিমিতর নােম স য় সং হ ও লান কায ম 
পিরচালনা করেছ। ি পাড়া উপেজলায় এ ধরেণর কান িত ান 
উপেজলা সমবায় কায ালেয়র নজর এিড়েয় কায ম পিরচালনা 
কের থাকেল, উপেজলা সমবায় িবভাগেক অবিহত করেত 
অ েরাধ জানান। সভায় িতিন আরও জানান য;  উ য়ন 

কে র আওতায় এই উপেজলায় ১৬৬ জন  খামারীেক ০৩ 
(িতন) বছর ময়াদী ১৩৭,৫০,০০০/= (এক কা  সাইি শ ল  
প াশ হাজার টাকা দ িবহীন ঋণ দাদন করা হেয়িছল। বতমান 
মাস পয  ঋণ আদােয়র পিরমাণ- ৩৫৪৫০০০/= টাকা। মাননীয় 

ধানম ীর কায ালেয়র আওতায় বা বায়নাধীন আ য়ন ক  
ফইজ ২ এর অধীেন উপেজলা সমবায় দ র, ি পাড়া এর 

আওতায় িনবি ত ০২  সিমিতেত ৬৮ জন সদ েক 
৭,১০,০০০/= টাকা ঋণ দাদন করা হেয়েছ। বতমান মাস পয  
আদায়- ৩৩১১০০/=। িবধা বি ত মিহলােদর জীবন যা ার 
মান উ য়ন কে র আওতায় নারী উ য়ন সিমিতর ০২  নারী  
উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ এর ২০০ জন মিহলা সদ েদর মে  
২,৪০,০০,০০০/= টাকা দ িবহীন ঋণ দান করা  ঋন আদােয়র 
পিরমাণ- ৬৩৩০৬০০= টাকা। এছাড়া দা িরক কায ম ুভােব 
পিরচািলত হে । 

িস া ঃ খলাপী ঋণ আদােয়র জ  িবিধ 
মাতােবক সা িফেকট মামলা করার জ  

অ েরাধ জানান। 

 
১। উপেজলা সমবায় 
কম কতা, ি পাড়া 

উপেজলা সমাজ সবা কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা সমাজ সবা কম কতা, ি পাড়া জানান য, এ 
উপেজলায় এখন পয  ১৩,৭০০ ভাতােভাগীর ত  অনলাইেন 
এমআইএস স  করা হেয়েছ। বাকীেদর ত  ঢাকােনার 

ি য়া চলমান রেয়েছ। এছাড়া দ িরক অ া  কায ম 
ুভােব পিরচািলত হে । 

 
 

---০--- 

 
১। উপেজলা সমাজ সবা 
কম কতা, ি পাড়া 

উপেজলা খা  িনয় েকর কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা খা  িনয় ক, ি পাড়া জানান য, ি পাড়া 
উপেজলায় ৯৭২ টন ধান েয়র কথা থাকেলও এখেনা ল  মা া 
অিজত হয়িন। এখেনা ৮৫৬ টন ধান সং হ বাকী আেছ। এ িবষেয় 
সকল ইউ,িপ চয়ার ানেদর সািব ক সহেযািগতা কামনা কেরন। 
সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

িস া ঃ সকল ইউ,িপ চয়ার ানেদর ধান 
সং েহর জ  সািব ক সহেযািগতা করার 
অ েরাধ জানান। 

১। উপেজলা খা  
িনয় ক, ি পাড়া 

উপেজলা সহকারী েকৗশলী, িবএিডিসএর কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা সহকারী েকৗশলী, িবএিডিস, ি পাড়া জানান 
য, দা িরক কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

---০--- 
১। সহকারী েকৗশলী, 
িবএিডিস, ি পাড়া 

উপেজলা দাির  িবেমাচন কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা দাির  িবেমাচন কম কতা, ি পাড়া জানান য, 
দাির  িবেমাচন কম কতার কায ালেয়র মা েম ি পাড়া 
উপেজলায় বরা াি  সােপে  ীট সালার লাইট াপন করা 
হেব। উ  কােজ সকেলর সািব ক সহেযািগতা কামনা কেরন। 

 
---০--- 

১। উপেজলা দাির  
িবেমাচন কম কতা, 
ি পাড়া 

চয়ার ান, পাটগাতী ইউিনয়ন পিরষদ, ি পাড়া 
সভায় চয়ার ান, পাটগাতী ইউিনয়ন পিরষদ, ি পাড়া জানান 
য, উ য়ন লক য সকল কাজ স  হেয়েছ স সকল কােজর 

িবল ত ছাড় করেণর জ  সভায় অ েরাধ জানান। 

 
---০--- 

১। উপেজলা েকৗশলী, 
ি পাড়া 

চয়ার ান, গাপাল র ইউিনয়ন পিরষদ, ি পাড়া 
সভায় চয়ার ান, গাপাল র ইউিনয়ন পিরষদ, ি পাড়া 
জানান য, সবিজ মােকট চাপরাইল ীেজর আশপােশ হেল ভােলা 
হয়। ীজ থেক িক টা এিগেয় এক  সরকার খাস জায়গা আেছ। 
উ  ােন সবিজ মােকট করা যেত পাের। 

 
---০--- 

১। উপেজলা েকৗশলী, 
ি পাড়া 



 
চয়ার ান, মিরয়া ইউিনয়ন পিরষদ, ি পাড়া 

সভায় চয়ার ান, মিরয়া ইউিনয়ন পিরষদ, ি পাড়া জানান 
য, তার ইউিনয়েন ত ষেক সং া অেনক। ধান েয়র জ  

কাড  ছেড় দওয়া হেয়েছ। মা কালীন ভাতার ৭  কােড র জ  
তািলকা তই দান করা হেব।  

 
---০--- 

১। চয়ার ান, মিরয়া 
ইউিনয়ন পিরষদ, 
ি পাড়া 

চয়ার ান, শলী ইউিনয়ন পিরষদ, ি পাড়া 
সভায় চয়ার ান, শলী ইউিনয়ন পিরষদ, ি পাড়া জানান য, 
তার ইউিনয়েনর ত  সবা ক  ইউিনয়ন পিরষেদ নই। 
তাছাড়া ত  সবা কে  িক িক মালামাল এখন পয  সরবরাহ 
করা হেয়েছ। স িবষেয় িতিন অবগত নন। ত েসবা ক  
ইউিনয়ন পিরষেদ নওয়ার জ  অ েরাধ জানান। সভায় িতিন 
আরও জানান য, তার ইউিনয়েন িক  িমহীনেদর নাম তািলকা 
থেক বাদ পেড়েছ। বাদপড়া িমহীনেদর  তািলকা সং  করার 

অ েরাধ জানান। সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

 
 

---০--- 

১। চয়ার ান, শলী 
ইউিনয়ন পিরষদ, 
ি পাড়া 

ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া 
সভায় ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া জানান য, 
উপেজলা া  কমে ে  এক  অত া িনক এ - র মিশন 
আেছ িক  উ  মিশন বহার করা হয় না। হাসপাতােলর এ -
র মিশন  চা  হেল গরীব-অসহায় মা ষ েলা উপ ত হেতা। 

সভায় িতিন আরও জানান য, ল তলা হেত বিরশাল পয  রা া 
িনম াণ কােজর জ  এলাকার পা বত  জিমর ফসল ন  হেয় 
যা । এ িবষেয় ব া নওয়ার জ  সভায় অ েরাধ জানান। 
সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

 
 

---০--- 

১। উপেজলা েকৗশলী, 
ি পাড়া 

উপেজলা পিরষেদর জ  দিনক হািজরা িভি েত মালী িনেয়াগ সং া  
সভায় সভাপিত জানান য, উপেজলা পিরষেদ দিনক হািজরা 
িভি েত কম রত মালী জনাব মিনর মা া গত চলিত মাস থেক 
কােজ আসেছন না। জনাব মিনর মা া মালী পদ হেত ায় 
অ াহিত দান কেরেছন। এমতাব ায়, উ  মালী পেদর জ  
জনাব আশারাত িব াস, িপতা- মাঃ ইসমাইল িব াস, মাতা- 

লজান বগম, াম+ডাকঘর- িগমাডা া, উপেজলা- ি পাড়া, 
জলা- গাপালগ  ক িনয়াগ দওয়ার জ  পািরশসহ াব 

উপ ান পেরন। সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

িস া ঃ জনাব আশারাত িব াস, িপতা- 
মাঃ ইসমাইল িব াস, মাতা- লজান 
বগম, াম + ডাকঘর- িগমাডা া, 

উপেজলা- ি পাড়া, জলা- গাপালগ  
ক মালী পেদ িনেয়াগ দওয়ার জ  

সব স ত িস া  হীত হয় এবং আগামী 
০১/০৮/২০২১ তািরেখর মে  কােজ 
যাগদােনর জ  অ েরাধ জানােনা হয়। 

১। চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ, ি পাড়া, 
গাপালগ । 

২। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ি পাড়া, 
গাপালগ । 

 
 

 

অতঃপর সভায় অ  কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভা সমাি  ঘাষণা কেরন। 
 

 
 

( মাঃ সালায়মান িব াস) 
চয়ার ান 

উপেজলা পিরষদ 
ি পাড়া, গাপালগ । 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় 

ি পাড়া, গাপালগ । 

ারক নং-০৫.৩০.৩৫৯১.০০৬.০০.০০১.১২-৮৫৮                               তািরখঃ ২৯/০৭/২০২১ি ঃ 

অ িলিপঃ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হ’ল ( জ তার মা সাের নয়): 

০১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

০২। সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

০৩। িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা। 

০৪। জলা শাসক, গাপালগ । 

০৫। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদে র িতিনিধ, গাপালগ -৩। 

০৬। উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, গাপালগ । 

০৭। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া। 

০৮। ময়র, ি পাড়া পৗরসভা, ি পাড়া। 

০৯। ভাইস চয়ার ান/মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া। 

১০। উপেজলা ...............................................কম কতা, ি পাড়া/অিফসার ইনচাজ, ি পাড়া থানা, গাপালগ । 

১১।        চয়ার ান ..................................................... ইউিপ (সকল), ি পাড়া। 

১২।  জনাব ..........................................................................................................  

    

 
 
 

 (এ. ক. এম. হদােয় ল ইসলাম) 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 

ি পাড়, গাপালগ । 
ফান নং-(০২) ৬৬৫৬২০২ 

 
 


