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(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত)
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
উপেজলা পিরষদ
শা া, নামগ
shalla.sunamganj.gov.bd
...

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত
আেলাচ
িবষয়
িবগত
সভার
কায িববরনী
পাঠ ও
অ েমাদন

চৗ রী আ াহ আল মাহ দ
চয়ার ান
১৬ সে র, ২০২০
বলা ১১ ঘ কা
উপেজলা পিরষদ সে লন ক
পিরিশ 'ক'
আেলাচনা ও িস া

বা বায়েন

সভার ারে সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কাজ
কেরন। অত:পর উপেজলা
পিরষেদর
কমকতা ও উপেজলা িনবাহী অিফসার িবগত সভার কায িববরণী পাঠ কের
সভােক অবিহত কেরন এবং কায িববরণীেত কান সংেযাজন িবেয়াজন থাকেল তা উপ াপেনর
জ সকেলর ি আকষণ কেরন।
িস া : কায িববরনীেত কান সংেযাজন িবেয়াজন না থাকায় সবস িত েম কায িববরনী
অ েমািদত হয়
া িবভাগ: উপেজলা া ও পিরবার পিরক না কমকতা স যাগদান করায় শল
িবিনমেয়র মা েম জানান য, া কমে ে
াব টকিনিশয়ান না থাকার কারেন সাধারন
িচিকৎসা থেক জনগন বি ত হে । তাছাড়া িতব ী রাগীেদর সা িফেকট দােনর জ
িতিদনই উপেজলা সমাজেসবা অিফস থেক আেবদন রণ করা হয়, এেত দা িরক কােজ
সম ার ি হয়। এজ স ােহ িদন আেবদন রণ করার জ মতামত দান কেরন।

উপেজলা
া ও
পিরবার
পিরক না
কমকতা ও
উপেজলা
িস া : উপেজলা া ও পিরবার পিরক না কমকতার ােবর ি েত স ােহ রিববার ও
সমাজেসবা
ধবার এই িদন িবকাল ১ ঘ কার মে আেবদন রণ করার িস া হীত হয়।
কমকতা,
শা া
উপেজলা েকৗশল িবভাগ: উপেজলা েকৗশলী(এল িজ ই িড) এর পে অিফস সহকারী জনাব উপেজলা
ধা র ন দাস জানান য, এিডিপর থম িকি বাবদ ৩৫ ল ৫১ হাজার টাকা বরা পাওয়া
েকৗশলী,এল
িগেয়েছ। িবভাজন অ যািয় ক তািলকা দািখেলর জ ইউিপ চয়ার ান ও সকল
িজ ই িড,
িবভাগীয় ধানেক আগামী ১০ অে াবর, ২০২০ এর মে এল িজ ই িড দ ের ক তািলকা
শা া
দািখেলর জ সভাপিতর ি আকষন কেরন ।
িস া : িব ািরত আেলাচনাে আগামী ১০ অে াবর, ২০২০ এর মে সকল ইউিপ চয়ার ান
ও িবভাগীয় ধানেক িবভাজন অ যািয় ক তািলকা এল িজ ই িড দ ের দািখেলর জ
সবস িত েম িস া হীত হয়।

১

.

ািনস দ িবভাগ: ািনস দ স সারন অিফসার জনাব আল মা ন সভাপিতর ি আকষন
কের জানান য, শা া উপেজলা কান প র হাট না থাকায় এক ায়ী প র হাট াপেনর
েয়াজনীয়তা রেয়েছ মেম আেলাকপাত কেরন। তাছাড়া এ উপেজলায় অেনক গ র খামার
রেয়েছ, খামাের অেনক গ র ধ উৎপাদন হয়। েয়াজনীয় ােনর অভােব খামািররা ধ িবি
করেত পােরন না। এজ
ি য়ারগাও বাজােরর এক ান ধ বাজােরর জ িনধারন কের
দওয়ার জ মতামত
কেরন।
িস া : িব ািরত আেলাচনাে এই উপেজলায় কান প র হাট না থাকায় উপেজলা সদেরর
পা বত সরকারী খাস িমেত এক ায়ী প র হাট াপেনর জ সভায় সবস িত েম
িস া হীত হয়। এিবষেয় ান িনবাচন কের িবিধ মাতােবক প র হাট াপেনর েয়াজনীয়
ব া হেণর জ সহকারী কিমশনার ( িম), শা া ক অ েরাধ করা হয়। ধ বাজােরর জ
এক ান িনিদ কের দওয়ার জ বাজার বসায়ী কিম র সভাপিত ও স াদকেক
অ েরাধ জানােনা হয়।

২

সহকারী
কিমশনার
( িম) ও
উপেজলা
ািনস দ
কমকতা,
শা া

.

িবিবধ:
১। ব াপক, সানালী াংক িলিমেটড, শা া শাখা সভায় জানান য, বতমােন সানালী
াংেকর অিফস ভবন
বহার অ পেযাগী হওয়ায় রাতন মৎ বাজাের িনিমত ভবেনর
নীচতলাসহ াংেকর জ ভাড়া নওয়ার াব পশ কেরন। বিণত ভবেনর নীচতলা
বসায়ীেদর ােথ ভাড়া দওয়া যােব না মেম আেলাচনা করা হয়, তাছাড়া রাতন মৎ
বাজােরর ভবেনর নীচতলা ও নবিনিমত িফস সেডর পােশ
দাকান কাঠা ভাড়া দওয়ার
িবষেয় বসায়ীেদর নােমর তািলকা ও ভাড়ার পিরমান ও শতািদ উে খ কের াব দওয়ার
জ ৪ সদ িবিশ িন প কিম গঠন করা হয়;
ক। এডেভােকট িদ র ন দাস, ভাইস চয়ার ান……আহবায়ক
খ। জনাব মাহা দ মা র রহমান, উপেজলা মৎ অিফসার……সদ
গ। জনাব িবধান চ চৗ রী, চয়ার ান, বাহাড়া ইউিপ……সদ
ঘ। জনাব মাহা দ
ামান, উপসহকারী েকৗশলী, এল িজ ই িড……সদ সিচব

উপেজলা
িনবাহী
অিফসার ও
উপেজলা
েকৗশলী,
এল িজ ই
িড, শা া

িস া : বিণত কিম েক আগামী ২৪ সে র, ২০২০ তািরেখর মে রাতন মৎ বাজাের
িনিমত ভবেনর নীচতলা ও নবিনিমত িফস সেডর পােশ িনিমত
দাকান কাঠার ভাড়ার
হার ও শতািদ িনধারন কের বসায়ীেদর নােমর তািলকা াব আকাের দািখেলর জ
সবস িত েম িস া হীত হয়।
২। িবগত প বািষক পিরক নার ময়াদ ২০১৯ সােল শষ হওয়ায় ২০২০ সােলর ৩১ ম
তািরেখর মে বাৎসিরক ও প বািষক পিরক না নয়ণ করার িবধান থাকা সে ও কেরানা
ভাইরাস পিরি িতর কারেণ যথাসমেয় তা করা স ব হয়িন। এ অব ায় উপেজলা পিরষদ
া য়ােলর ৩৮(৩) ধারার িনেদ শনা মেত বািষক ও প বািষক পিরক না নয়ন করার িবধান
রেয়েছ মেম উপেজলা পিরষেদর
কমকতা ও উপেজলা িনবাহী অিফসার সভাপিতেক
অবিহত কেরন। এ িবষেয় বােজট, পিরক না ও ানীয় স দ আহরন সং া উপেজলা
পিরষেদর ায়ী কিম েক দািয় দান করা সহ এিবষেয় অিধকতর সহায়তার জ উপেজলা
িষ স সারন অিফসার, উপেজলা ক বা বায়ন কমকতা ও উপেজলা িশ া কমকতােক
কা-অ কের ায়ী কিম েত অ ি র জ আেলাচনা করা হয়। তাছাড়া পিরক না
নয়েনর য়ভার িমটােনার জ রাজ খাত থেক স া ১ ল টাকার বােজট িনধারন
করার জ আেলাচনা করা হয়।
িস া : িব ািরত আেলাচনাে বািষক ও প বািষক পিরক না নয়ন করার
িবেবচনা
কের েত ক িবভাগীয় ধান ও সকল ইউিপ চয়ার ানেক বািষক ও প বািষক পিরক না
নয়ন কের আগামী ১০ অে াবর, ২০২০ তািরেখর মে খসড়া াব দািখেলর জ সভায়
িস া হীত হয়। প বািষক পিরক না বই আকাের ছাপােনাসহ যাবতীয় য় িমটােনার জ
উপেজলা পিরষেদর রাজ তহিবল হেত ১ ল টাকার স া বােজট িনধারন করা হয়। এ
িবষেয় ায়ী কিম র আহবায়কেক উি িখত সদ েদর কা-অ কের আগামী ১০ অে াবর,
২০২০ তািরেখর মে প বািষক পিরক নার খসড়া নয়ন কের াব আকাের দািখেলর জ
অ েরাধ করা হেলা।
সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি

ঘাষনা কেরন।

চৗ রী আ

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯০১১.০০০.৩৩.০০৪.১৯.৩০৭

াহ আল মাহ দ
চয়ার ান
তািরখ:

৩

উপেজলা
িনবাহী
কমকতা,
শা া

২ আি ন ১৪২৭

.

১৭ সে
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) ড. জয়া সন া, জাতীয় সংসদ সদ , িদরাই-শা া-২
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৪) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
৬) অিমতা রানী দাস, মিহলা ভাইস চয়ার ান, শা া, নামগ
৭) দী র ন দাস, ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, শা া, নামগ
৮) উপেজলা..............অিফসার, শা া, নামগ
৯) চয়ার ান, ইউিনয়ন পিরষদ,সকল, শা া, নামগ
১০) জনাব...................................., শা া, নামগ

মাঃ আল- ািদর হােসন
উপেজলা িনব াহী অিফসার

৪

র ২০২০

