
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�মাহনপুর ইউিনয়ন পিরষদ 

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

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

সভার তািরখ :  ১৮-০১-২০১৮ ি(ঃ �রাজ : বৃহ0িতবার  সময় : সাকল ১২.০০ ঘ$কা 

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

ইউিপ সভায় উপি#ত সদস"গেনর নাম : 

4:  নং উপি#ত সদস"গেনর নাম পিরিচিত পদবী 5া6র 

০১ জনাব �মা: নু+ল হক �চয়ারম"ান সভাপিত 5া6িরত 

০২ �বগম স7"া রাণী �দব সংরি6তমিহলা সদস" 5া6িরত 

০৩ �বগম  59া �বগম সংরি6ত মিহলা সদস" 5া6িরত 

০৪ �বগম �মাছা: আিছয়া খাতুন সংরি6ত মিহলা সদস" 5া6িরত 

০৫ জনাব �মা: >তয়বুর রহমান সাধারণ সদস" সদস" 5া6িরত 

০৬ জনাব  মামুন রিশদ �সিলম সাধারণ সদস" সদস" 5া6িরত 

০৭ জনাব  �মা: শামছুন নূর সাধারণ সদস" সদস" 5া6িরত 

০৮ জনাব �মা: রইছ িময়া সাধারণ সদস" সদস" 5া6িরত 

০৯ জনাব  �মা: বাবুল িময়া সাধারণ সদস" সদস" 5া6িরত 

১০ জনাব �মা: নু+ল ইসলাম সাধারণ সদস" সদস" 5া6িরত 

১১ জনাব �মা: আDুস �ছাবান সাধারণ সদস" সদস" 5া6িরত 

১২ জনাব �মা: আিজম উিEন সাধারণ সদস" সদস" 5া6িরত 

১৩ জনাব িসকদার জাকািরয়া উপ সহকারী কৃিষ কম!কত! া সদস" 5া6িরত 

১৪ জনাব িললু িময়া �ধান িশ6ক, জয়নগর বাজার হাজী 
গিণবFস উG িবদ"ালয় 

সদস" 5া6িরত 

১৫ জনাব সিমরন তালুকদার ইউিনয়ন সমাজকমH সদস" 5া6িরত 

১৬ জনাব িরনা �বগম গণ"মান" ব"িI সদস" 5া6িরত 

১৭ জনাব িলল মিন  এনিজও �িতিনিধ সদস" 5া6িরত 

১৯ জনাব �মা: >তয়বুর রহমান #ানীয় কৃিষজীবী সLদােয়র �িতিনিধ সদস" 5া6িরত 

২০ জনাব ি6িতশ বম!ন #ানীয় মৎস"জীবী সLদােয়র �িতিনিধ সদস" 5া6িরত 

২১ জনাব Nমায়ুন রিশদ সমাজেসবক সদস" 5া6িরত 

২২ জনাব �মৗ: ফয়জলু ইসলাম ইমাম, বাণীপুর জােম মসিজদ সদস" 5া6িরত 

২৩ জনাব QশাR আচায!" পুেরািহত, জয়নগর কালী মিSর সদস" 5া6িরত 

২৪ জনাব �মা: জাহাTীর আলম উেদ"Iা, �মাহনপুর ইউ/িপ িডিজটাল �স: সদস" 5া6িরত 

২৫ জনাব �মা: জািকর �হােসন ইউ/িপ সিচব, �মাহনপুর ইউ/িপ সদস" 5া6িরত 



 

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

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

4: 

নং 
িববরণ িসYাR বাZবায়নকা

রী 
১    অদ"কার সভার সভাপিত উপি#ত সদস"গণেক Qেভ[া জািনেয় সভার কাজ Q+ 

কেরন। সভােত িবগত সভার কায!িববরণী পাঠ কের Qনােনা 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। িবগত বছের �মাহনপুর 
ইউিনয়নবাসী  দেূয!াগকালীন িবিভ^ সমস"া �মাকােবলা কেরেছ। িবেশষ কের 
অিত বৃি_র কারেণ বুেরা ফসল তিলেয় যাওয়ায় মারা`ক সমস"া �দখা 
িদেয়েছল। তেব সরকােরর যথাযথ �শংসিনয় দিৃ_র ফেল আমরা তা কা$েয় 
উঠেত স6ম হেয়িছ। এ বছরও এমন হেত পাের। তেব হাওর র6া বােধর 
কারেণ আশা করা যায় 6য়6িত কিমেয় হাওেরর ফসল র6া পােব। িতিন 
 দেূয!াগকালীন সমেয় সকলেক সতক!  থাকার পরামশ!ও �দান কেরন। এ িবষেয় সভায় 

িবZািরত আেলাচনা করা হয় এবং িনিতমালা অনুযায়ী িনেaাI িবষয়সমূহ কায!করী 
পদে6প bহেণর জন" সকলেক অনুেরাধ জানােনা হয়। 

১। #ানীয় জনেগািcেক পিরবািরক ও সামািজক পয!ােয় দেুয!াগ ঝঁুিকfােসর পদে6প 

সgেক!  অবিহত করা, উI পদে6পসমূহ বাZবায়েন তাহােদর স6মতা িনিhত করা 
এবং পিরবািরক ও সামািজক পয!ােয় দেুয!াগ ঝঁুিকfােসর সফলতা ব"াপকভােব �চার 

করা; (২) িনয়িমত দেুয!াগ সং4াR �িশ6ণ ও কম!শালার আেয়াজন করা এবং উহা 
উপেজলা কিম$েক অবিহত করা; (৩) ইউিনয়ন পয!ােয় আপদ, িবপদাপ^তা ও ঝঁুিক 

িনiপন করা এবং ভূিমকgনসহ অন"ান" দেুয!ােগর জন" ঝঁুিকfাস কম!পিরকjনা ও 

আপদকালীন কম!পিরকjনা �Xত করা; (৪) িলT, বয়স, শারীিরক সামথ!", সামািজক 

অব#া, �পশা ও অথ!ৈনিতক অব#ার িভিlেত সব!ােপ6া িবপদাপmন বা ঝুিকপূণ! 
জনেগািc সনাI করা; (৫) সব!ােপ6া িবপদাপ^ বা ঝুিকপূণ! জনেগািcর সি4য় 

অংশbহেণ িবপদাপ^তা fাস ও তাহােদর স6মতা বৃিYর জন" 5j, মাধ"ম ও 

দীঘ!েময়াদী কম!পিরকjনা �Xত করা; (৬) >nমািসক সমoয় সভার মাধ"েম িবিভ^ 

উ^য়ন সহেযাগী ও �সবা �দানকারী সং#ার মেধ" সমoয় সাধেন সহেযািগতা করা এবং 
5j, মাধ"ম ও দীঘ! �ময়াদী ঝঁুিকfাস কম!পিরকjনা বাZবায়েন িসYাR bহণ কিরবার 

পাশাপিশ #ানীয় ঝঁুিকfাস কম!পিরকjনাসমূেহর বাZবায়ন অbগিত পয!ােলাচনা করা; 
(৭) কম!পিরকjনাসহ অন"ান" কায!4ম বাZবায়েনর অbগিত সgেক!  উপেজলা 
কিম$েক অবিহত করা;  
 (৮) এক$ সািব!ক দেুয!াগ ব"ব#াপনা কম!পিরকjনা �Xত করা, যাহার মাধ"েম #ানীয় 

জনেগািc, ইউিনয়ন পিরষদ এবং #ানীয সংগঠনসমহূ যাহােত দিরp ও ঝঁুিকপূণ! 
জনেগািcর দেুয!াগ ঝঁুিকfাসকরেণর জন" আয়সহ অন"ান" সামথ!" বৃিY কিরেত 

সহেযািগতা কিরেত পাের এবং আস^ িবপদ সং4াR সতক! বাত! ার পিরে�ি6েত বা 
দেুয!াগ সংঘ$ত হইেল তাহারা �েয়াজনীয় িনরাপlামূলক ব"ব#া bহণ কিরেত পাের; 

(৯) সংিq_ ব"িIবগ!, �িতcানসমূহ, ইউিনয়ন পিরষদ, �5[ােসবী এবং জনসাধারণেক 

এমনভােব স6ম কিরয়া �তালা, যাহােত তাহারা পূব!াভাস �চাের এবং িবিভ^ আপদ, 

�যমন ঘূিণ!ঝড়, ঝড়, বন"া, খরা, জেলা[া¡স, সুনািম, অিতবৃি_, অনাবৃি_ জলাবYতা, 
ভরােজায়ার, >শত�বাহ, ইত"ািদর সতক! বাত! া sত �চােরর ব"ব#া bহণ কিরেত পাের 

এবং দেুয!াগকােল জনগেণর জানমাল র6ায় কায!কর ভূিমকা রািখেত পাের; (১০) 

িনিতমালা 
অনুযায়ী 
করণীয় 

িবষেয় 

সব!সtত 

িসYাR গৃহীত 

হয়।  

ইউিপ দেূয!াগ 

ব"ব#াপণা 
কিম$।  

উপেজলা 
দেূয!াগ 

ব"ব#াপণা 
কিম$। 



#ানীয় �িতcানসমূহ, �5[ােসবী এবং জনসাধারণেক এমনভােব স6ম কিরয়া �তালা, 
যাহােত তাহারা িবিভ^ �কােরর দেুয!াগ, �যমন ঘূিণ!ঝড়, জেলাuাস, সুনািম, ভূিমকg, 

টেন!েডা, বন"া, জলাবYতা, লবনাIতা, পাহািড় ঢল, >শত�বাহ, ইত"ািদর সহনশীল 

#াপনা >তিরেত সাধারণ জনগণেক সহেযািগতা, পরামশ! �দান ও উwYু কিরেত পাের; 

(১১) আপদসহনশীল কৃিষ ও অন"ান" জীিবকায়ন ব"ব#া bহেণ জনগণেক সহেযািগতা ও 

উৎসাহ �দান কিরেত #ানীয় �িতcান, �5[ােসবী এবং জনসাধারণেক স6ম কিরয়া 
�তালা; (১২) জ+ির মুহেত!  �কান এক$ িনিদ!_ এলাকার মানুষ িনিদ!_ �কান িনরাপদ 

�কx বা আyয় �কেx আyয় লইেব তাহা zক করা এবং উI �কxসমূেহর িবিভ^ 

�সবামূলক ও িনরাপlামূলক কােজর দািয়` িবিভ^ ব"িIর উপর অপ!ণ করা; (১৩) 

উপেজলা পিরষেদর সহেযািগতায় আyয়েকেxর িনকটবতH �কান সুিনিদ!_ #ান হইেত 

িনরাপদ পািন সরবরাহ এবং �শৗচাগারসহ অন"ান" �সবা িনিhত করা; (১৪) ছাn-ছাnী, 
যুব সLদায়, #ানীয় {াব সদস" ও �5[ােসবীেদর সমাজিভিlক পািন িবQYকরণ 

পYিতর ওপর �িশ6ণ �দান করা, যাহােত দেুয!াগকােল জ+ির মুহেত!  যত6ণ পয!R না 
বািহেরর সাহায" �পৗছায়, তত6ণ অত"R ঝঁুিকপূণ! জনেগািcর িনকট তাহারা পািন 

িবQYকরণ পYিত ব"বহাের সহেযািগতা �দান কিরেত পাের; (১৫) সমাজিভিlক িকছু 

উG #ান িনম!ােণর পিরকjনা bহণ করা, যাহা 5াভািবক সমেয় �খলার মাঠ িহসােব 

ব"বহার করা যাইেত পাের এবং দেুয!াগকােল গবািদ পQ-পািখ, জ+ির খাদ", �কেরািসন 

>তল, বািত, ম"াচ, |ালানী কাঠ, �রিডও, টচ! লাইট, �মাবাইল ও অন"ান" }+`পূণ! 
সামbীসহ দগু!ত মানুষেক উI #ানসমূেহ #ানাRর করা যায়;  

(১৬) দেুয!াগকােল ব"বহার কিরবার মেতা জীবনর6াকারী জ+ির ঔষধসমূহ ইউিনয়ন 

5া#" ও পিরবার কল"াণ �কেx মজদু রাখা;  
       অত:পর সভায় আর �কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত আবারও সকলেক ধন"বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা 
কেরন। 
 

                                        (�মা: নু+ল হক) 

�চয়ারম"ান 

�মাহনপুর ইউিনয়ন পিরষদ ও 
সভাপিত, 

ইউিনয়ন পিরষেদর দেুয!াগ ব"ব#াপণা কিম$ 

সুনামগ� সদর। 

�ারক নং:     /১৮                                                                                তািরখঃ  ২১/০১/২০১৮ ি(: 

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। 


