
িডমলা উপেজলা পিরষেদর অে াবর/২০১৬ মােসর সভার কায িববরণী। 
সভাপিত              ◌ঃ        জনাব  মাঃ তিব ল ইসলাম 

চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িডমলা, নীলফামারী।            
সভার ান            ◌ঃ        উপেজলা পিরষদ হলর ম। 
সভার তািরখ     ◌ঃ     ১৩-১০-২০১৬ ি ঃ  

                                                  সময়      ◌ঃ        বলাঃ ১১:৩০ িমিনট 
            সভায় উপি ত/অ পি ত সদ ে র তািলকাঃ   পিরিশ  ‘‘ক’’ । 
 
            অ কার সভায় সভাপিত মেহাদেয়র স িত েম উপেজলা িনব াহী অিফসার মেহাদয় উপি ত সভাসদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  কেরন 
।  অতঃপর সভার আেলাচ চী মাতােবক িনে া  িবষেয় আেলাচনা ও িস াম   হণ করা হয়। 
১।   গত সভার কায িববরনী পঠন ও অ েমাদন ◌ঃ সভায় গত অে াবর’ ২০১৫ মােসর মািসক সভার কায িববরনী পাঠ কের নােনা হয়।  কায িববরনী পাঠ 
অেম  উপি ত সদ ে র মে  কান আপি  না থাকায় উহা সব স িত েম পিরসমথ ন ও ঢ়ীকরণ করা হয় ।   
 

দ র/িবভাগ/ 
সং ার নাম 

আেলাচনা িস াম  
বাস বায়েন 

  

া  িবভাগ 

    উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না কম কতা সভায় জানান 
য, িবভাগীয় কাজ াভািবকভােব চলেছ।  িতিন জানান রাগী 

পিরবহেনর িনিমে  এ া ু েল   দীঘ িদন ধের অেকেজা হেয় 
থাকায় গরীব ও ঃ েরাগীেদর উ ত িচিকৎসা সবা িবি ত 
হে ।  িতিন এ া ু েল  মরামত করার জ  সভায় স াব 
কেরন। সভাপিত মেহাদয় সভায় জানান য, উপেজলা পিরষেদর 
রাজ  তহিবেলর টাকা জমা সােপÿÿ এ া ু েলস  মরামেতর 
িবষেয় উপেজলা িনব াহী অিফসােরর ি  আকষ ন কেরন। 
চয়ার ান নাউতারা ইউিপ জানান য, নাউতারা উপ-
া েকে র জিমর সীমানা িনধ ারন না করার কারেণ জ লতার 
ি  হেয়েছ। 

 
িবভাগীয় কাজ যথাসমেয় স াদন করার 
িস াম  হীত হয়। 

 
 উপেজলা পিরষেদর রাজ  তহিবল হেত 
=৫০,০০০/- ( প াশ হাজার ) টাকা ারা 
জর রী িভি েত এ া ু েল  মরামত করার 
িস াম  হীত হয়। 

 
উপেজলা িনব াহী 

অিফসার 
 

 উপেজলা া  ও 
পিরবার পিরক না 

কম কতা 
 

 

 
 
 

িষ িবভাগ 

উপেজলা িষ অিফসার সভায় জানান য, বতমােন আমন ধােনর 
কতন শষ হেয়েছ। ফলন আশার প হেয়েছ। আস  রিব মৗ েমর 
আওতায় বীজ, সার ও অ া  উপকরণ িবতরণ কাজ চলেছ। সার 
ও বীেজর ম দ পিরি িত াভািবক রেয়েছ। িতিন তার অিফেসর 

াি ন মরামেতর জ  সভায় অ েরাধ কেরন। 

িবভাগীয় কাজ াভািবক রাখার িস াম  হীত 
হয়। 
 
উপেজলা িষ অিফেসর াি ন মরামেতর 
িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  
উপেজলা েকৗশলীেক অ েরাধ জানােনা হয়। 

উপেজলা িষ অিফসার 

 
 
 
 

ািন স দ 
িবভাগ 

 উপেজলা ানী স দ কম কতা সভায় জানান য, িবভাগীয় 
কায ম াভািবকভােব চলেছ। উপজলা াণী স দ  অিফেসর 
িবভাগীয় কায েম িতিন সকেলর সািব ক সহেযািগতা কামনা কেরন। 

িবভাগীয় কাজ যথাসমেয স াদন করার 
িস াম  হীত হয়। 
 

 
উপেজলা ানী স দ 

কম কতা 

মৎ  িবভাগ 

  উপেজলা মৎ  কম কতা সভায় জানান য, মৎ  িবভাগীয় 
কায ম াভািবকভােব চলেছ।  আপাততঃ কান সম া নাই। 
 িতিন বা রহােটর মাছ হা েত এক  উ ত মােনর ন িনম াণ ও 
এক  নল প াপন ব ক া স ত পিরেবেশ মাছ বসায়ীেদর 

বসা করার উপর র ােরাপ কেরন। 

উপেজলা মৎ  কম কতােক িবভাগীয় কাজ 
যথাসমেয স াদন করার িস াম  হীত হয়। 

 
উপেজলা মৎ  কম কতা 

 
 

েকৗশল িবভাগ 

উপেজলা েকৗশলী সভায় জানান য, উপেজলা েকৗশল িবভাগীয় 
কায ম াভািবকভােব চলেছ।  চলিত ২০১৫-২০১৬  অথ  বছের 
এিডিপ’র আওতায় ই িকিস র টাকা বরা  পাওয়া িগেয়েছ। 
 বরা ত টাকা হেত নীিতমালার আেলােক ৩% টাকা নারী উ য়ন 
ফারােমর জ  রেখ বাকী টাকা িবভজেনর িস াম  হীত হয়। 

চলিত ২০১৫-১৬ অথ  বছের এিডিপ খােতর 
বরা া  অেথ র িবিধ মাতােবক ক  
দািখেলর জ  ইউিপ চয়ার ান েক অ েরাধ 
জানােনা হয়। 
 

উপেজলা েকৗশলী 
এলিজইিড 

িডমলা 

 
 
 
 

িশ া িবভাগ 

 উপেজলা িশ া অিফসার সভায় জানান য িবভাগীয় কায ম 
াভািবকভােব চলেছ।   াথিমক ও ইবেতদায়ী সমাপনী পরীÿ◌া 

শষ হেয়েছ। কান ধরেণর অ ীিতকর ঘটনা ঘেট নাই । আগামী ৩১ 
িডেস র ফলাফল কাশ হেব মেম  িতিন জানান। 

উপেজলা িশ া কম কতােক িবভাগীয় কাজ 
যথাসমেয স াদন করার িস াম  হীত হয়। 
 
 

উপেজলা িশ া অিফসার 
িডমলা 

 
 

 
 



পাতা-২ 
 

সমাজেসবা িবভাগ 

 উপেজলা সমাজেসবা কম কতার িতিনিধ সভায় জানান য, 
িবভাগীয় কাজ াভািবকভােব চলেছ।  আপাততঃ কান সম া 
নাই। বয় ভাতা ও িতিনিধ ভাতা দােনর িনিমে  কায ম 
অ াহত রেয়েছ। 

িবভাগীয় উ য়েনর অ গিত পরবত  সভায় 
উপ াপেনর িস াম  হীত হয়। 

উপেজলা সমাজেসবা 
কম কতা 

 

 
 
 

সমবায় িবভাগ 

উপেজলা সমবায় কম কতা বা তার কান িতিনিধ সভায় উপি ত 
না থাকায় িবভাগীয় িবষেয় িবস ািরত আেলাচনা করা স ব হয়িন। 

িনয়িমত সভায় উপি ত থেক িবভাগীয় 
আেলাচনায় অংশ হেণর িস াম  হীত হয়। 

 
উপেজলা সমবায় কম কতা 

 

পল ী উ য়ন 
 

উপেজলা পল ী উ য়ন কম কতা সভায়  জানান য, িবভাগীয় কাজ 
াভািবকভােব চলেছ।  ঋণ আদায় কায ম মাটা  

সেম াষজনক। এক  বাড়ী এক  খামার কে র ঋণ আদায় ও  
িবতরণ কায ম অ াহত আেছ।  এক  বাড়ী এক  খামার 

কে র সম য়কারী সভায় জানান য, কে র অিফস ঘর 
িনম ােণর িনিমে  বরা ত টাকা সং লান হে  না।  া লন 
মাতােবক আেরা অিতির = ৩,৫০,০০০/- ( িতন লÿ প াশ 

হাজার ) টাকা েয়াজন হেব। উ  টাকা সং ােনর িনিমে  িতিন 
সভাপিত মেহাদেয়র ি  আকষ ন কেরন। 

িবভাগীয় কাজ স কভােব স াদন সহ ঋণ 
আদায় কায ম জারদার করার িস াম  হীত 
হয়। 

 
উপেজলা পল ী উ য়ন 

কমকতা 
 

পিরবার পিরক না 

উপেজলা পিরবার পিরক না কম কতা সভায় জানান য, িবভাগীয় 
কাজ াভািবকভােব চলেছ। িতিন পিরবার পিরক না িবভােগর 
কায েম সকেলর সািব ক সহেযািগতা কামনা কেরন ।  পিরবার 
পিরক না িবভােগর উ য়ন লক কায েমর িবস ািরত িববরণ 
সভায় উপ াপন করেল সভায় সেম াষ কাশ করা হয়।  
অপােরশন কােজ সকলেক উ ু  করার অ েরাধ জানান িতিন। 

িবভাগীয় কােজর সফলতা আনয়েনর অ েরাধ 
জানােনা হয়।  পঃ পঃ িবভােগর উ য়েনর ধারা 
অ াহত রাখার িস াম  হীত হয়। 

উপেজলা পিরবার 
পিরক না কম কতা 

 
 

 
 

াণ িবভাগ 

উপেজলা ক  বাস বায়ন কম কতা সভায় জানান, িবভাগীয় কাজ 
াভািবকভােব চলেছ।  আপাততঃ কান সম া নাই। 

িবভাগীয় কাজ স কভােব স াদন করার 
িস াম  হীত হয়।  
 

উপেজলা ক  
বাস বায়ন কম কতা 

 
 

ব উ য়ন িবভাগ 

উপেজলা ব উ য়ন কম কতা সভায় জানান য, িবভাগীয় কাজ 
াভািবকভােব চলেছ। আপাততঃ কান সম া নাই। ব উ য়ন 

িবভােগর সকল কােজ িতিন সািব ক সহেযািগতা কামনা কেরন। 

িবভাগীয় কাজ স কভােব স াদন করার 
িস াম  হীত হয়।  
 
 

উপেজলা ব উ য়ন 
কম কতা 

 

 
 
 

মিহলা িবষয়ক 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতার িতিনিধ সভায় জানান য, 
িবভাগিয় কাজ াভািবকভােব চলেছ। 

িবভাগীয় কাজ স কভােব স াদন করার 
িস াম  হীত হয়। 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কম কতা 

 
 
জন া  েকৗশল 

িবভাগ 

উপ-সহকারী েকৗশলী ( জন া  ) অথবা তার কান িতিনিধ 
সভায় উপি ত না থাকায় িবভাগীয় কায েমর অ গিতর িবষেয় 
কান আেলাচনা করা স ব হয়িন। দীঘ  এক বছেরর উে  সময় ধের 

জন া  েকৗশল  িবভােগর কম কতা সভায় উপি ত না থাকায় 
উ য়ন কায েম চরম হত হে ।  তাছাড়া এ উপেজলায় কমকতা 
পদায়ন রেয়েছ িকনা স িবষয় ও পিরষেদর জানা নাই।  এ িবষেয় 
িবস ািরত আেলাচনা করা হয়। 

উপ-সহকারী েকৗশলী (জন া ) েকৗশল 
অিধদ র গত এক বছর ধের অ পি ত থাকায় 
উ য়ন লক কায েমর িবষেয় আেলাচনা করা 
স ব হয়িন। এ িবষেয় পরবত  পদÿÿপ 
হেণর জ  িনব াহী েকৗশলী (জন া  ) 

নীলফামারীর ি  আকষ ন করা হয়। 

 
িনব াহী  েকৗশলী 

( জন া  ) 
নীলফামারী 

 
 

মা িমক িশ া 
িবভাগ 

উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার সভায় জানান য, িবভাগীয় 
কায ম াভািবক ভােব চলেছ।  আপাততঃ কান সম া নাই।  
সরকারীভােব পা স ক সরবরাহ পাওয়া িগেয়েছ। ইিতমে  
িব ালয় পয ােয় বই স হ িবতরেণর কাজ চলেছ। 

িবভাগীয় কাজ স কভােব নীিতমালার আেলােক 
স  করার িস াম  হীত হয়। 

উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার 

বন িবভাগ 

 সভায় বনিবভােগর িতিনিধ উপি ত না থাকায় িবভাগীয় িবষেয় 
িবস ািরত আেলাচনা করা স ব হয়িন।  তেব আগামী সভায় 
জর রী আেলাচনার িনিমে  বন িবভােগর িতিনিধেক উপি ত 
থাকার জ  অ েরাধ জানােনা হয়। 

 
  িবভাগীয় কাজ স কভােব নীিতমালার      
  আেলােক স  করার িস াম  হীত হয়। 
 

 
উপেজলা ফের ার 

বন িবভাগ 
িডমলা 

  
 
 
 



পাতা-৩ 
 
িবিবধ িবষয়ঃ 
 

(K)িবিবধ িবষেয় সভায় উপেজলা িনব াহী অিফসার জানান য, UDC  এর আওতায় এ উপেজলায় ১০  ইউিনয়েন কায ম চলেছ।  ইউিপ 
চয়ার ানগণেক কি উটােরর ান বাড়ােত এলাকায় াপক চােরর জ  অ েরাধ জানােনা হয়। ওেয়ব পাট াল কাজ হালনাগাদ করেত হেব।  এ 

িবষেয় উে া াগেনর তািগদ িদেত হেব।   UDC কে র মান বাড়ােত িবেশষ কের ইউিপ চয়ার ানগণেক অ েরাধ জানােনা হয় ।  ইউিনয়ন 
ত  ও সবা কে র মান সািব ক ভােব ভাল িতয়মান হেলও আেরা ভাল করার িবষেয় িতিন ইউিপ চয়ার ানগেনর সহেযািগতা কামনা কেরন। 
ইিতমে  ায় সবকয়  ত  ক  পিরদশ ন কের িতিন মাটা  সেম াষ কাশ কেরেছন এবং য সকল ত েকে  সম া আেছ সখােন 

েয়াজনীয় পরামশ  দান কেরেছন।  এ কায েমর আওতায় ন ন িশ েদর জে র ৪৫ িদেনর মে  নাম এি  (জ -িনব ন) করার অ েরাধ কেরন। 
যােত কের কান িশ র জ  রিজে শন বাদ না পেড়।  ইউিনয়ন ায়ন ফরেম UDC এর কায ম অম  হেব। 
(L)   সভায় িবিবধ িবষেয় সভাপিত মেহাদয় জানান য, ানীয় সরকার পল ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র ১৬ এি ল ২০১৪ তািরেখর-৪৬.০৪৬ 
০১৮,০০.০০.০৩৯.২০১২-৩৪৩ ন র পিরপে র িনেদ শনা অ যায়ী উপেজলা পিরষেদ রাজ  তহিবল ও উপেজলা পিরষদ উ য়ন জমা তহিবল নােম 
’  িহসাব চা  করার জ  পিরপ  জারী কেরেছন।  স িহেসেব বতমান উপেজলা পিরষদ রাজ  তহিবল নামীয় িহসাব  অপিরবিতত রেখ ন ন 

এক  উ য়ন তহিবল জমা নােম একাউ  খালার জ  স াব কেরন। িবষয়  িনেয় সভায় িবস ািরত আেলাচনা ব ক পে র িনেদশনা অ যায়ী 
থক থক িহসাব খালা/পিরচালনা করার িস াম  হীত হয়।  উপেজলা িনব াহী অিফসারেক েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ জানােনা 

হয়। 
 
            অতঃপর সভায় দীঘ ণ িবস ািরত িবষেয় আেলাচনা করায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত মেহাদয় সকেলর সািব ক সহেযািগতা কামনা 
কের সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 
( মাঃ তিব ল ইসলাম) 

সভাপিত 
উপেজলা পিরষদ 

ও 
চয়ার ান 

উপেজলা পিরষদ 
িডমলা , নীলফামারী। 

 
 উপ জলা পিরষদ কায ালয় 

িডমলা, নীলফামারী। 
 

ারক নং-০৫.৪৭.৭৩১২.০০০.০৫.০৪১.১৫- ৮৬৪(৫০)                                              তািরখঃ    ১৩ অে াবর ২০১৬ ি ঃ।  
       অ িলিপ সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেনর জ  রণ করা হ’লঃ- 
১।      মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , ১২-নীলফামারী-১ । 
২।      মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩।      িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার, পল ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪।      জলা শাসক, নীলফামারী।  
৫।      চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িডমলা,  নীলফামারী। 
৬।      িনব াহী েকৗশলী, এলিজইিড/জন া  েকৗশল অিধদ র, নীলফমারী । 
৭।      উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না অিধদ র, নীলফামারী । 
৮।      জনাব...................................................................................................ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িডমলা । 
৯।      উপেজলা ............................................................................................কম কতা, িডমলা, নীলফামারী। 
১০।     চয়ার ান ..........................................................................................ইউিনয়ন পিরষদ, িডমলা, নীলফামারী। 
১১।    অিফস কিপ।                                                                            
 
                                                                                                                                               ( মাঃ রজাউল কিরম ) 
                                                                                                                                             উপ জলা িনব াহী অিফসার             
                                                                                                                                                 িডমলা, নীলফামারী। 


