
 

অে াবর/২০২১ মােসর মািসক সভার কায িববরণী 

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

সভার তািরখ ও সময়ঃ ২৬/১০/২০২১,  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  অে াবর/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। কাযিববরনীেত 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, উপেজলার 
পিরষদ গেজেটড কায়াট ার ও হল ম দীঘ িদন যাবৎ সং ার করা 
হয় না। উপেজলা গেজেটড কায়াট ার ও হল েম সং ার কাজ 
করা েয়াজন। সভায় িতিন আরও জানান য, িবিভ  ান থেক 
এিডিপ কে র আেবদন পাওয়া গেছ।  া  আেবদন যাচাই 
বাছাই কের ড়া  তািলকা ত করা হেয়েছ। এিডিপ তািলকা 
অ েমাদেনর জ  সভায় াব উপ াপন কেরন। সভায় এ 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

িস া ঃ াব  সব স ত িস াে র 
ি েত সভায় অ েমািদত হয়। 

১। উপেজলা েকৗশলী, 
ি পাড়া। 

cÖKí ev¯Íevqb KwgwUi `vwLjK…Z cÖKí ZvwjKv 
µtbs cÖK‡íi bvg  UvKvi cwigvb  

01| Kzkjx ‡gBb iv¯Ív n‡Z †Pqvig¨v‡bi evox ch©šÍ Aviwmwm iv¯Ív wbg©vb|  200,000.00 

02| ewb© gv`ªvmvi †Wªb wbg©vb  200,000.00 

03| ‡Mvcvjcyi cÂcjøx D”P we`¨vj‡qi AvmevecÎ mieivn   200,000.00 

04| cvUMvZx evwNqviKzj KwgDwbwU wK¬wb‡K AvmevecÎ mieivn  200,000.00 

05| euvkevoxqv ga¨cvov GjwRBwW iv Í̄v n‡Z knx` †k‡Li evox ch©šÍ iv¯Ívq B‡Ui †mvwjs wbg©vb  200,000.00 

06| cvUMvZx gÛjevox KwgDwbwU wK¬wb‡K AvmevecÎ mieivn  200,000.00 

07| KvKzBeywbqv mve©Rbxb ~̀M©v gw›`‡i evjy fivU I B‡Ui †mvwjs wbg©vb  200,000.00 

08| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii evmfe‡bi g~j dU‡K MvW©/Gw›Uªiæg wbg©vb I cyKzi cv‡oi NvU ms¯‹vi  200,000.00 

09| Uzw½cvov Dc‡Rjvi mKj gva¨wgK I D”P gva¨wgK we`¨vj‡q gqjv †djvi cøvw÷‡Ki wimvB‡Kj mieivn    100,000.00 

10| bvix Dbœqb †dviv‡gi 3% A_© Øviv wkÿv_x©‡`i gv‡S evB mvB‡Kj weZiY   150,000.00 

11| wMgvWv½v c~e©cvov ‡gBb iv¯Ív †_‡K †gvnv¤§vw`qv gmwR` ch©šÍ iv¯Ív ms¯‹vi 200 dzU   200,000.00 

12| wP_wjqv Fwl evox n‡Z †evinvb wek¦v‡mi evox ch©šÍ B‡Ui †mvwjs iv¯Ív wbg©vb 200 dzU  200,000.00 

13| wMgvWv½v c~e©cvov †gBb iv¯Ív n‡Z †mwjg wek¦v‡mi evox ch©šÍ Aviwmwm iv Í̄v wbg©vb 200,000.00 

14| wMgvWv½v c~e©cvov †gBb iv¯Ív n‡Z cvbœv wek¦v‡mi evoxi Kei¯’vb n‡q gmwR` ch©šÍ iv¯Ív ms¯‹vi 200 dzU   200,000.00 

15| wMgvWv½v Av`k© D”P we`¨v‡qi AvmevecÎ mieivn   200,000.00 

16| Wzgwiqv †kL Kwei †nvmb KvwiMix K‡j‡R AvmevecÎ mieivn  150,000.00 

17| MIniWv½v gv`ªvmvi mfv Dcj‡ÿ¨ A¯’vqx j¨vwUªb wbg©vb KvR 110,500.00 

18| 

gnvb ¯v̂axbZvi myeY© RqwšÍ Dcj‡ÿ Dc‡Rjvi cÖavb cÖavb moK mw¾ZKiY, †cøKvW©, wej‡evW© ¯’vcb 

I mKj we`¨vj‡q h_vh_ gh©v`vq gnvb ¯v̂axbZvi myeY© RqwšÍ D`&&hvcb 

200,000.00 

  কােটশন 
 

19| Dc‡Rjv cwil‡`i gUi mvB‡Kj ivLvi Rb¨ M¨v‡ii wbg©vb 500,000.00 

20| Dc‡Rjv cwil‡`i wewfbœ `ß‡ii WªvBfvi`i Rb¨ m¨v‡bUvix Uq‡jUmn †kW wbg©vb 400,000.00 

21| 

Kbdv‡iÝ iæ‡gi Rb¨ (10dzU x 4 dzU) wWwRUvj ¯‹xb ¯’vcb 

 350,000.00 

22| 

(K) dj Mv‡Q †¯úª Kivi Rb¨ K…lK‡`i gv‡S dzU cv¤ú weZiY (L) mvaviY K…lK‡`i gv‡S †¯úª Kivi Rb¨ †¯úª †gwkb weZiY 

400,000.00 

µtbs GwWwc cÖK‡íi bvg  UvKvi cwigvb 

1 ivgP› ª̀cyi gmwR‡`i mvg‡b Lv‡j NvUjv         150,000.00 

2 `wÿb Kzkjx †gvZvnvi mi`v‡ii evoxi mvgb Lv‡j NvUjv wbg©vb|         150,000.00 

3 wbjdv †avcvigvV msjMœ gwdR dwK‡ii evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 



4 wbjdv Bqv` Avjx KvRxi evoxi wbKU b`x‡Z NvUjv wbg©vb         150,000.00 

5 wbjdv iwdK Lv‡bi evoxi cv‡k Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

6 wbjdv b~i Bmjvg †gvjøvi evoxi wbKU Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

7 `t Kzkjx Aveyj m`©v‡ii evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

 

ewb© 

 

 8 wmw½cvov GjwRBwW iv Í̄v †_‡K g„Z. Avt iv¾vK Gi evox ch©šÍ Aviwmwm iv¯Ív wbg©vb         200274.00 

9 ewb© 1bs IqvW© gwjø‡Ki gvV ¯‹z‡ji mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

10 ewb© 2bs IqvW© †m‡biPi myLgq Lvi †mevkÖ‡gi mvg‡b Lv‡ji Nv‡U NvUjv wbg©vb         150,000.00 

11 ewb© BDwbqb cwil‡`i mvg‡b b`xi Nv‡U NvUjv wbg©vb         150,000.00 

12 MRvwjqv Zzwnb †gvjøvi evoxi mvg‡b b`xi Nv‡U NvUjv wbg©vb         150,000.00 

13 gyw›`iPi Lv evox gmwR‡`i mvg‡b b`xi Nv‡U NvUjv wbg©vb         150,000.00 

14 MRvwjqv †gvt gywRei †k‡Li evoxi mvg‡b Lv‡ji Nv‡U NvUjv wbg©vb         150,000.00 

15 wmw½cvov AveŸvm †gvjøvi evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

16 ewb© †gBb iv Í̄v n‡Z G¨vWt Rv‡b Avj‡gi evox ch©šÍ Aviwmwm iv¯Ív wbg©vb 120 dzU        200,274.00 

17 evïwoqv ga¨cvov wg›Uz †k‡Li evoxi mvg‡b b`x‡Z NvUjv wbg©vb         150,000.00 

18 ewb© †gBb iv Í̄v n‡Z igRvb †gvjøvi evox ch©šÍ iv Í̄v Aviwmwm KiY         150,287.00 

 

†Mvcvjcyi 

 

19 wgÎWv½v myfvl iv‡qi evoxi DËi cv‡k¦© Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

20 ‡Mvcvjcyi DËicvov my‡ik †mb Gi evoxi cv‡k NvUjv wbg©vb         150,000.00 

21 eiBnvUx †gBb iv¯Ív n‡Z MŠZg ˆeivMxi evox ch©šÍ iv Í̄v wbg©vb        200,000.00 

22 ‡Rvqvwiqv niwkZ P› ª̀ ev‰o Gi evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

23 ‡Rvqvwiqv Agj gv÷v‡ii evoxi wcQ‡b b`x‡Z NvUjv wbg©vb         150,000.00 

24 ‡Rvqvwiqv wegvb evBb gv÷v‡ii evoxi mvg‡b NvUjv wbg©vb         150,000.00 

25 ‡mvbvLvjx RvwKi Gi evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

 

cvUMvZx 

 

26  ¸”QMÖvg †_‡K Pvb wgqv dwKi‡ii evox ch©šÍ Aviwmwm iv Í̄v wbg©vb 400 dzU        600,000.00 

27 evwNivKzj Kv‡`i Gi evoxi mvg‡b b`x‡Z NvUjv wbg©vb         150,000.00 

28 wMgvWv½v c~e©cvov †m‡K›`vi †gvjøvi evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

29 wMgvWv½v c~e©cvov Rv‡ei †g¤̂v‡ii evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

30 wMgvWv½v c~e©cvov Avjx AvKei †k‡Li evox msjMœ Kei ’̄vb gmwR‡`i mvg‡b Lv‡ji Nv‡U NvUjv wbg©vb         150,000.00 

31 kÖxivgKvw›` exi gyw³‡hv×v Igi †k‡Li evoxi wcQ‡b †Mv‡M NvUjv wbg©vb         150,000.00 

32 

cvUMvZx 5bs Iqv‡W©i †gBb iv¯Ív n‡Z kixd bvwQi DwÏ‡bi evox ch©šÍ 200 dzU iv Í̄v B‡Ui †mvwjs Øviv 

wbg©vb| 

        150,000.00 

33 wMgvWv½v `tcvov bRiæj Bmjv‡gi evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

34 wPsMox myfvl wek¦vm Gi evoxi mvg‡b b`x‡Z NvUjv wbg©vb         150,000.00 

 

Wzgwiqv BDwbqb 

 

35  Wzgwiqv †`‡jvqvi ZvjyK`v‡ii evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

36 Wzgwiqv myRb ZvjyK`v‡ii evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

37 Wzgwiqv gayLvjx jv‡qK Avjx Luv Gi evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

38 Wzgwiqv eveycvov †`evwkl ˆeivMxi evoxi cv‡k b`x‡Z NvUjv wbg©vb         150,000.00 

39 gywRee‡l© M„nnxb I f‚wgnxb‡`i Rb¨ wbwg©Z M„nmg~‡ni Rb¨ Wzgwiqv euvkevoxqv GjvKvq Aviwmwm †Wªb wbg©vb 120 dzU        200,017.00 

40 Wzgwiqv Kv‡Vi eªx‡Ri cv‡k Av`‡ii evoxi mvg‡b Lv‡j NvUjv wbg©vb         150,000.00 

41 euvkevoxqv †gBb iv Í̄v n‡Z †mvnive ZvjyK`v‡ii evox ch©šÍ Aviwmwm iv Í̄v wbg©vb 60 dzU         120,008.00 

42 euvkevoxqv †gBb iv Í̄v n‡Z Avt mvjvg ZvjyK`v‡ii evox ch©šÍ 150 dzU B‡Ui †mvwjs wbg©vb         100,000.00 

43 Wzgwiqv Pi †Mvcvjcyi ga¨cvov Rv‡g gmwR‡`i mvg‡b b`x‡Z NvUjv wbg©vb| 150,000.00 

44 ‡jeyZjv wcAvBI GBPwewe †ivW n‡Z evàx Nivgxi evox ch©šÍ wmwm †ivW 210,492.00 

উপেজলা পিরচালন ও উ য়ন ক  (ইউিজিডিপ), ি পাড়া  
সভায় উপেজলা উ য়ন ফ ািসিলেটটর, ি পাড়া জানান য,  
২০২০-২০২১ অথ  বছেরর স মতা উ য়ন উপ- ক  এবং 
অবকােঠা উপ- কে র তািলকা ড়া  করা হেয়েছ এবং কে র 

ধান কায ালেয় রণ করা হেয়েছ। ২০১৯-২০২০ অথ  বছেরর 
অ েমািদত স মতা উ য়ন উপ- ক স েহর িশ ণ  
হেয়েছ। এছাড়া দা িরক অ া  কায ম ুভােব পিরচািলত 
হে । 

 উপেজলা উ য়ন 
ফ ািসিলেটটর, 
ি পাড়া 



 

উপেজলা িশ া অিফসােরর কায ালয় 
সভায় উপেজলা িশ া অিফসার, ি পাড়া জানান য, দা িরক 

াভািবক কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 
---০--- উপেজলা িশ া 

অিফসার, ি পাড়া 
 

উপেজলা খা  িনয় েকর কায ালয় 
সভায় উপেজলা খা  িনয় ক, ি পাড়া জানান য, গত 
২৬/০৯/২০২১ তািরখ হেত খা  বা ব কম চী চা  হেব। উ  
কােজ সকেলর সািব ক সহেযািগতা কমান কেরন। এছাড়া দা িরক 
অ া  কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

 
---০--- 

উপেজলা খা  িনয় ক, 
ি পাড়া। 

 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতার কয ালয় 
সভায় উপেজলা িশ া অিফসার, ি পাড়া জানান য, দা িরক 

াভািবক কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 
 উপেজলা মিহলা িবষয়ক 

কম কতা, ি পাড়া 
 

উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, ি পাড়া জানান য, 
কেরানা ভাইরােসর কারেণ দীঘ িদন িব ালয় েলা ব  থাকার পর 
আবার িব ালয় কায ম চ  হেয়েছ। ইেতামে  উ ু  পরী া 

 হেয়েছ। আগামী নেভ র ও িডেস র মােস এসএসিস ও 
এইচএসিস পরী া  হেব। এছাড়া দা িরক অ া  সকল 
কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

----0---- 

উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, ি পাড়া। 

 

উপেজলা িষ কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা িষ কম কতা, ি পাড়া জানান য, ২০২১-
২০২২ অথ  বছের  ও াি র ষেকেদর মােঝ গম, া, 
সিরষা, খসাির, য খী, য়াজ ও গ ইত ািদ ফসেলর জ  
১৫৫০ জন ষকেক সার ও বীজ িবনা ে  িবতরণ করা হেয়েছ। 
এছাড়া ৪৪০০জন ষকেদর মােঝ ২ কিজ কের এসএল-৮ এইচ 
(হাইি ড) ধান এবং ২২০০ জন ষকেদর মােঝ ৫ কিজ কের 
উফসী ধান ২০ কিজ রাসায়িনক সার িবতরণ করা হেয়েছ। 
ইিতমে  সকল ধরেণর ফসল ষেকর মােঝ িবতরণ স  করা 
হেয়েছ। উপেজলা িষ অিফস, ি পাড়া সাব িনক চাষাবােদর 

াপাের ষকেদর পােশ থেক পরামশ  দওয়া হে । এছাড়া 
দা িরক অ া  সকল কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

----0---- 

উপেজলা িষ অিফসার, 
ি পাড়া। 

 

িসিনয়র  উপেজলা মৎ  কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় িসিনয়র উপেজলা মৎ  কম কতা, ি পাড়া জানান য, 
গত মােস উ ু  জলাশেয় ও উপেজলা পিরষদ ের ২৬০ 
কিজ কাপ জাতীয় মােছর পানা অব  কর হেয়েছ।  ইিলশ 

র া অিভযান ু ভােব পিরচািলত হেয়েছ। সভায় িতিন আরও 
জানান য, ত র দ েরর মৎ  উ য়েনর জ  সহকারী মাঠকম  
পেদ েনাদনা ােকেজ ২জন জনবল িনেয়াগ দওয়া হেব। 
এছাড়া দা িরক অ া  কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

 
 
 

----0---- 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  
কম কতা, ি পাড়া 

 
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 

 
 

----০---- 

১। উপেজলা সমবায় 
কম কতা, ি পাড়া 



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- ৪৬৮১৪০০/= 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 
১১,১০,০০০/= টাকা ঋণ দাদন করা হেয়েছ। বতমান মাস পয  
আদায়- ৪৩৩৭০৬/=। ি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- ১০০৬১৫০০/= টাকা। খলাপী ঋণ আদােয়র জ  
থানার মা েম না শ রণ করা হেয়েছ। এছাড়া দা িরক 
কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

 
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- ১১১১                               তািরখঃ ২৬/১০/২০২১ি ঃ 

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। িসিনয়র 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 .......................................................................................................... 
১৩।    অিফস কিপ।  
    
 

 
 

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

ি পাড়, গাপালগ । 
ফান নং-(০২) ৬৬৫৬২০২ 

 
 


