
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�মাহনপুর ইউিনয়ন পিরষদ 

সুনামগ� সদর। 
৮নং �মাহনপুর ইউিনয়ন পিরষেদর দেুয!াগ ব"ব#াপণা কিম$র মাচ! /২০১৮ ি): মােসর সভার কায!িববরণী : 

সভার সভাপিত : জনাব �মা: নু,ল হক, �চয়ারম"ান, ৮নং �মাহনপুর ইউিনয়ন পিরষদ, সুনামগ� সদর, সুনামগ-জ। 

সভার তািরখ :  ১৬-০৪-২০১৮ ি)ঃ �রাজ : বুধবার  সময় : সাকল ১২.০০ ঘ$কা 

সভার #ান : অ#ায়ী কায!ালয়, জয়নগর বাজার, সুনামগ� সদর, সুনামগ�। 

ইউিপ সভায় উপি#ত সদস"গেনর নাম : 

6:  নং উপি#ত সদস"গেনর নাম পিরিচিত পদবী 7া8র 

০১ জনাব �মা: নু,ল হক �চয়ারম"ান সভাপিত 7া8িরত 

০২ �বগম স9"া রাণী �দব সংরি8তমিহলা সদস" 7া8িরত 

০৩ �বগম  7;া �বগম সংরি8ত মিহলা সদস" 7া8িরত 

০৪ �বগম �মাছা: আিছয়া খাতুন সংরি8ত মিহলা সদস" 7া8িরত 

০৫ জনাব �মা: ?তয়বুর রহমান সাধারণ সদস" সদস" 7া8িরত 

০৬ জনাব  মামুন রিশদ �সিলম সাধারণ সদস" সদস" 7া8িরত 

০৭ জনাব  �মা: শামছুন নূর সাধারণ সদস" সদস" 7া8িরত 

০৮ জনাব �মা: রইছ িময়া সাধারণ সদস" সদস" 7া8িরত 

০৯ জনাব  �মা: বাবুল িময়া সাধারণ সদস" সদস" 7া8িরত 

১০ জনাব �মা: নু,ল ইসলাম সাধারণ সদস" সদCয 7া8িরত 

১১ জনাব �মা: আDুস �ছাবান সাধারণ সদস" সদস" 7া8িরত 

১২ জনাব �মা: আিজম উিEন সাধারণ সদস" সদস" 7া8িরত 

১৩ জনাব িসকদার জাকািরয়া উপ সহকারী কৃিষ কম!কত! া সদস" 7া8িরত 

১৪ জনাব িললু িময়া �ধান িশ8ক, জয়নগর বাজার হাজী গিণবG 

উH িবদ"ালয় 

সদস" 7া8িরত 

১৫ জনাব িরনা �বগম গণ"মান" ব"িI সদস" 7া8িরত 

১৬ জনাব �মা: ?তয়বুর রহমান #ানীয় কৃিষজীবী সJদােয়র �িতিনিধ সদস" 7া8িরত 

১৭ জনাব ি8িতশ বম!ন #ানীয় মৎস"জীবী সJদােয়র �িতিনিধ সদস" 7া8িরত 

১৮ জনাব Lমায়ুন রিশদ সমাজেসবক সদস" 7া8িরত 

১৯ জনাব �মৗ: ফয়জলু ইসলাম ইমাম, বাণীপুর জােম মসিজদ সদস" 7া8িরত 

২০ জনাব OশাP আচায!" পুেরািহত, জয়নগর কালী মিQর সদস" 7া8িরত 

২১ জনাব �মা: জাহাRীর আলম উেদ"Iা, �মাহনপুর ইউ/িপ িডিজটাল �স: সদস" 7া8িরত 

২২ জনাব �মা: জািকর �হােসন ইউ/িপ সিচব, �মাহনপুর ইউ/িপ সদস" 7া8িরত 

 

আেলাচ" িবষয় :  
১।  িবগত সভার কায!িববরণী পাঠ ও অনুেমাদন। 



২।  ইউিনয়ন দেূয!াগ পিরি#িত ও �Wিত িবষয়ক আেলাচনা।| 

6: 

নং 
িববরণ িসXাP বাYবায়নকারী 

১    অদ"কার সভার সভাপিত উপি#ত সদস"গণেক OেভZা জািনেয় সভার কাজ 

O, কেরন। সভােত িবগত সভার কায!িববরণী পাঠ কের Oনােনা হয় এবং �কান 

সংেশাধনী না থাকায় তা দঢ়ৃকরণ করা হয়। 

  

2    অদ"কার সভার সভাপিত ও ইউ/িপ �চয়ারম"ান জনাব �মা: নু,ল হক বেলন, 

বাংলােদশ এক$  দেূয!াগ�বন �দশ। �িত বছরই  দেূয!াগেমাকােবলা কের এ 
�দেশর মানুষ সামেনর িদেক এিগেয় যায়। এ িবষেয় সকলেক সজাগ 
থাকেত হেব িবেশষ কের #ানীয় জনেগা^ীেক পািরবািরক ও সামািজক 
পয!ােয় দেূয!াগ ঝঁুিকaােসর পদে8প সbেক!  অবিহত করেত হেব এবং উI 
পদে8পসমূহ বাYবায়েন তােদর স8মতা িনিcত করেত হেব।  িবগত 
বছের �মাহনপরু ইউিনয়নবাসী  দেূয!াগকালীন িবিভd সমস"া �মাকােবলা 
কেরেছ। িবেশষ কের অিত বৃিeর কারেণ বুেরা ফসল তিলেয় যাওয়ায় 
মারাfক সমস"া �দখা িদেয়েছল। তেব সরকােরর যথাযথ �শংসিনয় দিৃeর 
ফেল আমরা তা কা$েয় উঠেত স8ম হেয়িছ। এ বছরও এমন হেত 
পাের। ইেতামেধ" বৃিeপাত O, হেয়েছ তাই হাওর র8া বােধর িদেক 
িবেশষ নজর রাখার জন" িতিন িপআইিসগণেক অনুেরাধ জানান।  িতিন 
দেূয!াগকালীন সমেয় সকলেক সতক!  থাকার পরামশ!ও �দান কেরন। সদস"গণ 
জানান �য, এ পয!P অিত বৃিeপাত না হওয়ায় দেূয!াগ �বনতা �দখা �দয় 
িন। এ  িবষেয় সভায় িবYািরত আেলাচনা করা হয় এবং �েয়াজেন িনিতমালা 
অনুযায়ী  কায!করী পদে8প hহেণর জন" সকলেক অনুেরাধ জানােনা হয়। 
 

দেূয!াগেমাকােব
লায় করণীয় 
সbেক!  
সকলেক 
সজাগ থাকেত 
বলা হয় 
জনসেচতনতা 
বৃিXর জন" 
িসXাP গৃহীত 
হয়। 

ইউিপ দেূয!াগ 

ব"ব#াপণা 
কিম$। 

উপেজলা দেূয!াগ 

ব"ব#াপণা 
কিম$। 

        

অত:পর সভায় আর �কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত আবারও সকলেক ধন"বাদ জািনেয় সভার সমািi �ঘাষণা কেরন। 
 
 

                                        (�মা: নু,ল হক) 

�চয়ারম"ান 

�মাহনপুর ইউিনয়ন পিরষদ ও 
সভাপিত, 

ইউিনয়ন পিরষেদর দেুয!াগ ব"ব#াপণা কিম$ 

সুনামগ� সদর। 

 

lারক নং:     /১৮                                                                                তািরখঃ  ১৮/০৪/২০১৮ ি): 

অনুিলিপ সদয় অবগিতর জন" অনুিলিপ ��রণ করা হেলাঃ 
১। �জলা �শাসক, সুনামগ�। 

২। উপেজলা িনব!াহী অিফসার, সুনামগ� সদর, সুনামগ�। 

 

                                        (�মা: নু,ল হক) 

�চয়ারম"ান 

�মাহনপুর ইউিনয়ন পিরষদ ও 
সভাপিত, 

ইউিনয়ন পিরষেদর দেুয!াগ ব"ব#াপণা কিম$ 

সুনামগ� সদর। 

 


