
 

নেভ র/২০২১ মােসর মািসক সভার কায িববরণী 

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

সভার তািরখ ও সময়ঃ ৩০/১১/২০২১,  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  নেভ র/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, এিডিপ কে র 
ড়া  তািলকা অ যায়ী ই- ট ািরং এর কায ম চলমান রেয়েছ। 

সভায় িতিন আরও জানান য, উপেজলা পিরচালন ও উ য়ন 
কে র ৫  ােকেজর ট ার িবি ি  নং- ০২/২০২০-২০২১ 

এর পি কা িব াপেনর িবল দািখল কেরেছন। িবল েলা 
যথা েম ১। দিনক খবর পি কা- ৩১,৩৯০/=, ২। দিনক 
বাংলােদশ  ড পি কা- ১৯৭৯৮/= এবং দিনক ভােরর বানী 
পি কা- ১৮,২৮৫/= টাকা িবল দািখল কেরেছন। এছাড়া ২০২১-
২০২২ এ ৩  ােকেজর িব ি  নং- ০১ এর পি কা িব াপন 
িব িত িবল যথা েম ১। দিনক খবর পি কা- ২৯৪২৮/=, ২। 
দিনক আওয়ার টাইম পি কা ২১৬৫৪/= এবং দিনক বতমান 
গাপালগ  ১২৮৮০/= টাকা িবল দািখল কেরেছন। সভায় িতিন 

আরও জানান য, উপেজলা পিরষদ গেজেটড কায়াট ােরর 
সফ  াংিকর লাইেন সম া হেয় ওভার া হেয়েছ। াংিক 

পির ার করা েয়াজন। উ  িবল েলা পিরেশােধর জ  সভায় 
াব উপ াপন কেরন। সভায় িতিন আরও জানান য, উপেজলা 

পিরষদ ভাইস চয়ার ান ক ক কা ই িনয়া সাব জনীন গ া 
মি ের বা  ভরাট ও ইেটর সািলং িনম াণ কাজ ক  
পিরবতন কের জায়ািরয়া কিমউিন  ি িনেক আসবাবপ  
সরবরাহ ক  অ  করার জ  াব রণ কেরেছন। 
এমতাব ায়, াব  হীত হেল সভায় অ েমাদন দওয়া যেত 
পাের। সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

িস া ঃ  উপ ািপত াব েলা সব স ত 
িস াে র ি েত সভায় অ েমািদত হয়। 

১। উপেজলা েকৗশলী, 
ি পাড়া। 

 
উপেজলা পিরচালন ও উ য়ন ক  (ইউিজিডিপ), ি পাড়া  

সভায় উপেজলা েকৗশলী, ি পাড়া জানান য,  উপেজলা 
পিরচালন ও উ য়ন কে র আওতায় ২০১৭-২০১৮ অথ  বছেরর 

া  বরাে র িবপরীেত অবকাঠােমা উ য়ন উপ- ক  “জািময়া 
ইসলািময়া দা ল উ  খােদ ল ইসলাম গওহরডা া মা াসার জ  
ওয়াশ ক িনম ান” (INF-2017-2018-303591-02) 
কােজর ড়া  িবল ১০,৭৪,৯৮৩.৪০/= (দশ ল  য়া র হাজার 
নয়শত তরািশ টাকা চি শ পয়সা) এবং ২০১৮-২০২৯ অথ  বছের 

া  বরাে র িবপরীেত অবকাঠােমা উ য়ন উপ- ক  “িগমাডা া 
দি নপাড়া িষ জিমেত বািরড পাইপ াপন” (INF-2018-
2019-303591-02) কােজর ড়া  িবল= 
৯,৮৬,৯৩০.৯০/= (নয় ল  িছয়ািশ হাজার নয়শত ি শ টাকা 
ন ই পয়সা)  উে িখত ০২  উপ- কে র কাজ ইেতামে ই 
স  করা হেয়েছ। এমতাব ায়, উ  কােজর িবপরীেত িবল 

ত ব ক এ সং া  অ া  কাগজপ  উপেজলা পিরচালন ও 
উ য়ন কে র ধান কায ালেয় রেণর জ  সভায় াব 
উপ ান কেরন। সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

 উপেজলা েকৗশলী, 
ি পাড়া 

 



 
উপেজলা িনব াচন অিফসােরর কায ালয় 

সভায় উপেজলা িনব াচন অিফসার, ি পাড়া জানান য, আগামী 
২৬ িডেস র,২০২১ তািরখ ইউিনয়ন পিরষদ িনব াচন অ ি ত হেব। 
উ  িনব াচন পিরচালনার জ  ২জন িরটািন ং অিফসার িনেয়াগ 
করা হেয়েছ। ৫  ইউিনয়েন মাট ১৮ জন চয়ার ান পদ াথ  
যাচাই বাছােয়র পর বধতা পেয়েছ। এছাড়া মিরয়া ইউিনয়েন 
৪জন, শলী ও বিন  ইউিনয়েন ১ জন কের সদ  পেদর াথ তা 
যাচাই বাছাইেয় বািতল হেয়েছ। ি পাড়া উপেজলায় িনব াচন 
কিমশেনর িনজ  ভবন নই। য কারেণ দা িরক কায মসহ 
িনব াচন পিরচালনা করা সম া তরী হে । ত ভবন  িনম ােণর 
জ  েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ জানান। এছাড়া দ িরক 
অ া  কায ম াভািবক ভােব চলেছ। 

 উপেজলা িশ া 
অিফসার, ি পাড়া 

 

উপেজলা িশ া কম কতার কায ালয় 
সভায় উপেজলা িশ া অিফসার, ি পাড়া জানান য, ২৮ 
নেভ র, ২০২১ হেত ে র ন অ যায়ী ণী কায ম চলেছ। 
চলিত বছর াথিমক িশ া সমাপনী পরী া হেব না। সকল ণীর 

  িব ালয় ক ক ায়ন কের পরবত  ণীেত উ ীত করেণর 
কায ম হেণর িনেদ শনা রেয়েছ। ১৬ িডেস র মহান িবজয় িদবস 
উপলে  ১০০০ শে র রচনা িতেযািগতার ব া করা হেয়েছ। 
এছাড়া দ ি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 ািণ স দ কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা ািণ স দ কম কতা, ি পাড়া জানান য, 
এনএ িপ-২ কে র আওতায় িসআইিজ ও ননসআইিজ সদে র 
মােঝ িবনা ে  গবািদপ র িমনাশক ঔষধ িবতরণ কায ম 
চলমান আেছ। এছাড়া দা িরক অ া  কায ম ুভােব 
পিরচািলত হে । 

----0---- 

উপেজলর ািণ স দ 
কম কতা, ি পাড়া 

 

উপেজলা ক  বা বায়ন কম কতার কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা ক  বা বায়ন কম কতা, ি পাড়া জানান য, 
ি পাড়া উপেজলায় িত  ইউিনয়েন ০৩  কের খলার মাঠ 

উ য়েনর জ  বরা  এেসেছ। িত  ইউিনয়েন উ ু  খলার 
মাঠ উ য়েনর জ  ান উে খ কের াব রেণর জ  
অ েরাধ জানান। সভায় িতিন আরও জানান য, মাননীয় 

ধানম ীর কায ালয় হেত িত  ইউিনয়েন জ  কে াল এেসেছ। 
কে াল িবতরেণর ে  গত বছর যারা কে াল া  হেয়েছ 
তােদর এ বছর কে াল না দওয়ার জ  অ েরাধ জানান। এছাড়া 
দ িরক অ া  কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

----0---- 

উপেজলা ক  বা বায়ন 
কম কতার কায ালয়, 
ি পাড়া 

 

উপেজলা খা  িনয় েকর কায ালয়, ি পাড়া 
সভায় উপেজলা খা  িনয় ক, ি পাড়া জানান য, ইউিনয়ন 
িভি ক আমন ধান সং েহর িনেদ শনা এেসেছ। িনেদ শনা 
মাতােবক ইউিনয়ন িভি ক িবভাজন কের ধান-চাউল সং হ 

কাজ করেত হেব। উ  কােজ সকল ইউ,িপ চয়ার ানেদর 
সািব ক সহেযািগতা করার জ  অ েরাধ জানান। এছাড়া দা িরক 
অ া  কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

 
 

----0---- 

উপেজলা খা  িনয় ক, 
ি 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 

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 । 

 
 

----০---- 

১। উপেজলা সমবায় 
কম কতা, ি পাড়া 

িবিবধ 
সভায় উপেজলা িনব াহী অিফসার, ি পাড়া জানান য, 
বাংলােদশ সনাবািহনী ক ক ি পাড়া উপেজলা হিল ােডর 
চািরপােশ র ি  ন ন সাভাবধ ন গােছর বাগান করা হেয়েছ। 

াথিমক পয ােয় বাগান  সনাবািহনী ক ক পিরচয া কের 
আসিছেলন। বতমােন উ  বাগান উপেজলা পিরষদ, ি পাড়া 
এর িনকট হ া র করা হেয়েছ। এমতাব ায়, বাগােনর পিরচয া ও 
অ া  বাগান দখা শানা করা উপেজলা পিরষেদ িনেয়ািজত ০১ 
(এক) জন মালী ারা স ব না। এ জ  উ  বাগান পিরচয ার 
জ  ি  িভি ক আরও ০২ ( ই) জন িমেক িনেয়াগ করা 

েয়াজন। উ  িমকেদর ম রী উপেজলা পিরষদ রাজ  তহিবল 
হেত দােনর অ েরাধ জানান। সভায় িতিন আরও জানান য, 
িবিভ  িদবস উ  যাপেনর জ  অ ােনর ানার, িবলেবাড  

ানার, েলর ডালা ইত ািদ কাজ করা হেয়েছ। উ  কােজর িবল 
উপেজলা পিরষদ রাজ  তহিবল হেত পিরেশাধ করার জ  
অ েরাধ জানান। সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। MwVZ  

17wU Dc‡Rjv KwgwUi  †gqvi 2 eQi 06 gvm c~Y© nIqvq 

Dc‡Rjv KwgwU I †Pqvig¨vb c¨v‡bj c~btMV‡bi Aby‡iva 

Rvbvb| mfvq G wel‡q fvBm †Pqvig¨vb I gwnjv fvBm 

†Pqvig¨v‡bi gZvgZ MÖnY Kiv nq| mfvq me©m¤§Z wm×v‡šÍi 

†cÖwÿ‡Z wb¤œiƒc fv‡e 17wU KwgwU c~bt MVb Kiv nq| 

িস া ঃ (১) সভায় উপেজলা হিল ােডর 
চািরপােশ সাভাবধ ন গােছর বাগান 
পিরচয ার জ  ১। জনাব মাঃ সাহাগ 
শখ, িপতা- মাঃ ল হক শখ, 
ি পাড়া এবং ২। জািহদ হােসন, িপতা- 
মাঃ আ স সালাম ফিকর, ি পাড়া ০২ 

( ই) জনেক ি  িভি ক িমক িহেসেব 
কাজ করােনার িস া  সব স ত ভােব 
সভায় হীত হয়। 
িস া ঃ (২) পরবত  ০২ বছর ০৬ মােসর 
জ   চয়ার ান ােনল- ০১, জনাব 
অসীম মার িব াস, ভাইস চয়ার ান ও 
চয়ার ান ােনল-০২, জনাব সািফদা 

আ ার মিহলা ভাইস চয়ার ান।  

১। চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ, ি াড়া 
২। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ি পাড়া, 
গাপালগ । 

 

(1) AvBb-k„sLjv KwgwUt 

(K) fvBm †Pqvig¨vb, Uzw½cvov  mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) †Pqvig¨vb, ewb© BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) Dc‡Rjv Avbmvi I wfwWwc Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Awdmvi BbPvR©, Uzw½cvov _vbv, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

 



(2) †hvMv‡hvM I †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqbt 

(K) gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv cÖKí ev¯Íevqb Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, cvUMvZx BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(3) K…wl I †mPt 

(K) fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx,weGwWwm, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, †Mvcvjcyi BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(4) gva¨wgK I gv`ªvmv wkÿvt 

(K) gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv mgevq Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, Kzkjx BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(5) cÖv_wgK I MY wkÿvt 

(K) gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) wmwbqi Dc‡Rjv grm¨ Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, Wzgwiqv BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(6) ¯v̂ ’̄̈  I cwievi Kj¨vYt 

(K) gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) mnKvix cÖ‡KŠkjx (Rb¯̂v¯’̈ ), Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, cvUMvZx BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv ¯̂v ’̄̈  I cwievi cwiKíbv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(7) hye I µxov Dbœqbt 

(K) fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, Kzkjx BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(8) gwnjv I wkï Dbœqb Dbœqbt 

(K) gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, ewb© BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(9) mgvR Kj¨vYt 

(K) gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv cÖKí ev¯Íevqb Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, Wzgwiqv BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(10) gyw³‡hv×vt 

(K) gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv mgevq Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, ewb© BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 



(11) grm¨ I cÖvwY m¤ú`t 

(K) fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, †Mvcvjcyi BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) wmwbqi Dc‡Rjv grm¨ Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(12) cjøx Dbœqb I mgevqt 

(K) fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv mgevq Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv  cÖvwY m¤ú` Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, Kzkjx BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(13) ms¯‹…wZt 

(K) fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv mgvR †mev Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, cvUMvZx BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(14) eb I cwi‡ekt 

(K) gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv mgevq Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, †Mvcvjcyi BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) †WcywU †iÄvi, eb wefvM, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(15) evRvi g~j¨ ch©‡eÿb, gwbUwis I wbqš¿Yt 

(K) fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv cÖvwY m¤ú` Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv Avbmvi I wfwWwc Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, ewb© BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(16) A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ¯’vbxq m¤ú`t 

(K) fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, †Mvcvjcyi BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) Dc‡Rjv wnmve iÿY Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

(17) Rb¯̂v¯’̈ , m¨vwb‡Ukb I weï× cvwb mieivnt 

(K) gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uzw½cvov mfvcwZ 

(L) Dc‡Rjv cÖvwY m¤ú` Kg©KZ©v, Uzw½cvov m`m¨ 

(M) Dc‡Rjv mgevq wbqš¿K, Uzw½cvov m`m¨ 

(N) †Pqvig¨vb, Wzgwiqv BDwbqb cwil`, Uzw½cvov m`m¨ 

(O) mnKvix cÖ‡KŠkjx (Rb¯̂v¯’̈ ), Uzw½cvov m`m¨ mwPe 

 
 
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-০৫.৩০.৩৫৯১.০০৬.০০.০০১.১২-১১৯২                               তািরখঃ ৩০/১১/২০২১ি ঃ 

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 

 
 


