
উপেজলা পিরষদ 
তঁতুিলয়া, প গড়। 

 
তঁতুিলয়া উপেজলার িডেস র, ২০১৫ মােসর উপেজলা পিরষদ সভার কাযিববরণী 

 
সভাপিত  ◌ঃ মাঃ রজাউল কিরম শািহন 
                    চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, তঁতুিলয়া, প গড়। 
 
সভার ান ◌ঃ  উপেজলা পিরষদ িমলনায়তন, তঁতুিলয়া 
তািরখ  ◌ঃ  ২৯/১২/২০১৫ ি া । 
সময়  ◌ঃ  বলা  ১২.০০ টা। 
 

(উপি ত ও অনুপি ত সদস গেণর নােমর তািলকা পিরিশ  “ক”, “খ” ও  “গ” ব ) 
 
সভাপিত উপি ত সদস গণেক াগত জািনেয় সভা আর  কেরন। সভাপিতর অনুমিত েম উপেজলা িনবাহী অিফসার গত সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কের শানান। অতঃপর িবভাগওয়ারী 

ধারাবািহকভােব িব ািরত আেলাচনাে   িন¤œবিণত িস া সমূহ হণ করা হয়। 
০১  গত সভার কাযিববরণী িনি তকরণ ◌ঃ  সভায় সদস গণ ২৪/১১/২০১৫ি . 

তািরেখর নেভ র, ২০১৫ মােসর সম য় সভার কাযিববরণী স কভােব িলিখত হেয়েছ মেম 
সভােক অবিহত কেরন।  

অে াবর,২০১৫ মােসর মািসক সভার 

কাযিববরণী সবস িত েম দৃঢ় করা হয়। 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ও সংি  

জন িতিনিধ 

০২
  

জন িনরাপ া ও আইন শৃ লা সং া  ◌ঃ   
সভা অবিহত হয় য, স াস, নাশকতা, জ ী তৎপরতা িতেরাধ, জুয়া ও মাদেকর িব ে  
অিভযান অব াহত আেছ। ২৯/১২/২০১৫ি . তািরেখ অনুি ত তঁতুিলয়া উপেজলা আইন-শৃ লা 
কিম র সভা হেত জানা যায় য, তঁতুিলয়া উপেজলার িবিভ  ইউিনয়েন গত ০১(এক) মােস 
একািধক গ  চুিরর ঘটনা ঘেটেছ। গ  চুিরেরােধ াম পুিলেশর পাশাপািশ আইন-শৃ লা র াকারী 
বািহনীর নজরদারী বৃি সহ পশাদার গ  চারেদর আটক পূবক িবেশষ অিভযান পিরচালনার 
করার জন  অিফসার ইনচাজ, তঁতুিলয়া মেডল থানা, তঁতুিলয়া, প গড়েক অনুেরাধ করা হেলা। 
গ  চুির রােধ রা ীকালীন সমেয় আ িলক ও জাতীয় মহাসড়েক গ বাহী যান চলাচল না করেত 
পাের; স িবষয়  মিনটিরং করার জন  তঁতুিলয়া থানা/হাইওেয় থানা ও িবিজিব’র সকল সীমা  
ফাঁড়ীেক অনুেরাধ করা হেলা। এছাড়াও বধভােব কিরেডারকৃত গ র সােথ যন কান চারাই গ  
পাচার না হয় স িবষেয় তদারিক জাড়দার করেত িবিজিব’র সংি  ফাঁড়ী সমূহেক  অনুেরাধ 
করা হেলা। 
 

এছাড়া বতমােন উপেজলার সািবক আইন-
শৃ লা পিরি িত াভািবক রেয়েছ। ০২.০১ 
◌ঃ গ  চুিরেরােধ াম পুিলশেদর রা ীকালীন 
রনপাহাগা জাড়দারকেণর জন  ইউিপ 
চয়ারম ানগণ েয়াজনীয় ব ব া 
িনবেন।০২.০২◌ঃ গ  চুিরেরােধ াম পুিলেশর 
পাশাপািশ আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর 
নজরদারী বৃি সহ পশাদার গ  চারেদর 
আটক পূবক িবেশষ অিভযান পিরচালনার জন  
অিফসার ইনচাজ, তঁতুিলয়া মেডল থানা, 
তঁতুিলয়া, প গড় েয়াজনীয় ব ব া িনেবন। 
০২.০৩◌ঃ বধভােব কিরেডারকৃত গ র সােথ 
যন কান চারাই গ  পাচার না হয় স িবষেয় 
িবিজিব’র সংি  ফাঁড়ী েয়াজনীয় ব ব া 
িনেবন। 
০২.০৪◌ঃ উপেজলার সািবক আইন-শৃ লা 
পিরি িত াভািবক রাখেত হেব। 

অিফসার ইনচাজ,ৃ 

তঁতুিলয়া থানা/ 
তঁতুিলয়া হাইওেয় 

থানা 

০৩
  

া   ও প.প. িবভাগ ◌ঃ সভা অবিহত হয় য, তঁতুিলযা উপেজলার া  িবভােগর কায ম 
াভািবকভােব চলেছ। উপেজলা িনবাহী অিফসার সভায় জানান য,উপেজলা া  কমে ে  এর 

টিলেফান লাইন,এ - র মিশন এবং আল ােসােনা ািফ মিশন  অসচল অব ায় রেয়েছ। এ  
সচল করার জন  সংি  কতৃপে র িনকট প  রেণর জন   উপেজলা া  ও প.প. কমকতার 

দৃি  আকষণ কেরন।  

সভা অবিহত হয় য, উপেজলা পিরবার পিরক না িবভােগর কায ম াভািবকভােব 

চলেছ। অনলাইেন সকল কাজ  হেয়েছ। ঔষধ ও উপকরেণর হালনাগাদ তথ  

ওেয়বসাইেট িনয়িমত কাশ করা হে ।  

৩.০১◌ঃ উপেজলা া  কমে ে  এর 
টিলেফান লাইন, এ - রেমিশন এবং 
আল ােসােনা ািফ মিশন সচল করেণর জন   
উপেজলা া  ও প.প. কমকতা সংি  
কতৃপে র িনকট প  রেণর েয়াজনীয় 
ব ব া িনেবন।   
৩.০৩◌ঃ ঔষধ ও উপকরেণর হালনাগাদ তথ  
ওেয়বসাইেট িনয়িমত কাশ করেত হেব।
  

 

সংি  িবভাগীয় 

কমকতা ও সংি  

জন িতিনিধ এবং 
দ র ধান (সকল) 

০৪  কৃিষ িবভাগ ◌ঃ সভা অবিহত হয় য, বতমান মৗসুেম সােরর সংকট নাই। িনয়িমত 

সার বীজ মিনটিরং করা হে । কউ যােত সার ও িডেজল এর কৃি ম সংকট তির করেত না পাের 

এবং বশী দােম িবি  করেত না পাের। স জন  সকেলর সহ যািগতা কামনা করা হয়। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার সার ও বীজ  মিনটিরং ও জাড়দার করেত এবং অিতির  মূেল  সার, বীজ, তল 
িব য় করেল তা জানােত সংি েদর অনুেরাধ কেরন।  

০৪.০১ উপেজলায় ফসল উৎপাদেনর 

ল মা া অজেন যথাযথ ব ব া হণ 

করেত হেব এবং িনয়িমত সার ও বীজ 

মিনটিরং জাড়দার করেত হেব। 

সংি  িবভাগীয় 

কমকতা ও সংি  

জন িতিনিধ 

০৫  মৎস  িবভাগ ◌ঃ উপেজলা মৎস  কমকতার মাধ েম সভা অবিহত হয় য, তার 
িবভােগর কাযক ম াভািবকভােব চলেছ।  

০৪.০১ জেলেদর পিরচয়প  দােনর জন  

ডাটা বইজ তির করেত হেব।  

উপেজলা মৎস  

কমকতা 

০৬  ািণস দ িবভাগ ◌ঃ উপেজলা ািণ স দ কমকতা সভায় অবিহত করেন য, 
িবভােগর কায ম সু ু ভােব চলেছ। বতমােন গ র ু রা রােগর পাদু ভাব দখা িদেয়েছ। এটা য 

কান সময় মহামারী আকাের দখা িদেত পাের। তাই আ া  হওয়ার আেগই ভ াকিসন েয়াগ করা 

০৬.০১ ◌ঃ মহামারীর হাত হেত র া 
পাওয়ার জন  আ া  হওয়ার আেগই 
গ র কা দােনর িবষয়  ব াপক 

সংি  িবভাগীয় 

কমকতা ও সংি  

জন িতিনিধ 



আবশ ক। সভাপিত মেহাদয় গ  আ া  হওয়ার আেগই ভ াকিসন দােনর িবষয়  ব াপক 

চােরর জন  উপেজলা ািনস দ দ র এবং সকল ইউিপ চয়ারম ানেদর অনুেরাধ জানান।
  

চােরর ব ব া করেত হেব এবং 
ভ াি েনর চািহদা উ তন কতৃপ  

বরাবের রণ করেত হেব। 
০৭  বন িবভাগ ◌ঃ উপেজলা িবট অিফসার সভায় সভায় তার িবভােগর কায ম 

াভািবক িনয়েম চরেছ 
০৭.০১◌ঃ কায ম  অ গিতর ধারা 
অব াহত রাখেত  হেব। িবট অিফসার 

 

 ০৮ ভূিম সং া  ◌ঃ 
সভা অবিহত হয় য,ভূিম উ য়ন কর আদায়সহ নামজাির মামলা িন ি , খাস জিম ব ব াপনা, 
সরকাির স ি  র ণােব ণ, সায়রাতমহল ব ব াপনা, অিপত স ি  ব ব াপনা, র  
সা িফেকট মামলা পিরচালনা ইত ািদ পিরচালনা করা হেয় থােক। 
সহকারী সেটলেম  কমকতা, তঁতুিলয়া সভায় জানান য, তঁতুিলয়া উপেজলার ৩৩  মৗজা 
রেয়েছ। এর মেধ  মাঠ জিরপ স  হেয়েছ ২৬ । অসমা  ০৭  মৗজার কাজ িডিজটাল 

প িতেত স  করা হেব। বতমােন চলমান মামলা েলার নানী চলেছ। 
সাব রিজ ার সভায় অনুপি ত থাকার তার িবভােগর কায ম স েক আেলাচনা করা গল না। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার িনয়িমত ইউিনয়ন ও সংি  হাট ব ব াপনা কিম র আহবান করার 
জন  এবং িনয়িমত হাট বাজার পির ার পির  রাখার জন  ইউিনয়ন চয়ারম ানেদর অনুেরাধ 
জানান।  

৮.০১◌ঃ িনয়িমত ইউিনয়ন ও হাট ব ব াপনা 
কিম র সভা আহবান পূবক উপেজলা হাট-
বাজার বে াব  ও ব ব াপনা কিম েত 
রেণর িস া  গৃহীত হয় এবং িনয়িমত 

পির ার পির তা অিভযান পিরচালনার 
িস া  গৃহীত হয়।৮.০২◌ঃ সাব রিজ ার, 
সহকারী সেটলেম  অিফসার ও সহকারী 
কিমশনার(ভূিম) ক ভূিম সং া  যাবতীয় 
সমস া সম েয়র মাধ েম সমাধান করেত 
অনুেরাধ করা হয়।৮.০৩ ◌ঃ কায ম  
অ গিতর ধারা অব াহত রাখেত  সাব 
রিজ ার, ততুিলয়া েয়াজনীয় ব ব া িনেবন। 

সহকারী 
কিমশনার(ভূিম), 

সহকারী সেটলেম  

কমকতা, সাব 

রিজ ার, তঁতুিলয়া 

০৯  উপেজলা খাদ  িনয় ক ◌ঃ উপেজলা খাদ  িনয় ক সভায় অবিহত কেরন তার 
িবভােগর কায ম াভািবকভােব চলেছ।     

উপেজলায় খাদ শস  য় ল মা া 
অজেন যথাযথ ব ব া হণ করেত হেব। 

উপেজলা খাদ  

িনয় ক, 

১০  িশ া সং া  ◌ঃ  
সভা অবিহত হয় য, উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফেসর াভািবক কায ম চলেছ। আগামী ০১ 
জানুয়াির, ২০১৫ মাধ িমক েরর সকল ছা -ছা ীেদর মােঝ িবনামূেল  পাঠ  পু ক িবতরণ করা 
হেব। বই িবতরেণ সকলেক উপি ত থেক সহেযািগতা করার অনুেরাধ জানান। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার মাি  িমিডয়া াস ম িনয়িমত মিনটিরং এবং কনেট  তরী ও 
আপেলাড করার িবষয়  তদারিক করার জন  এবং িনয়িমত িবদ ালয় পিরদশন পূবক িতেবদন 
দােনর জন  উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসারেক অনুেরাধ জানান। 

উপেজলা িশ া অিফসার সভােক অবিহত কেরন য, তার িবভােগর কায ম াভািবক িনয়েম 
চলেছ। আগামী ০১ জানুয়াির, ২০১৫ াথিমক েরর সকল ছা -ছা ীেদর মােঝ িবনামূেল  পাঠ  

পু ক িবতরণ করা হেব। বই িবতরেণ সকলেক উপি ত থেক সহেযািগতা করার অনুেরাধ জানান। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার িমড ড িমল কায ম চাল ুরাখাসহ নতুন িবদ ালেয় িমড ড িমল চাল ু
করার েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন  উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার ও উপেজলা িশ া 
অিফসারেক অনুেরাধ জানান। 
সহকারী ই া র, উপেজলা িরেসাস স ার সভায় অনুপি ত থাকায় তার িবভােগর কায ম 
স েক আেলাচনা করা গল না।  
উপেজলা িনবাহী অিফসার অ  উপেজলায় াউেটর কায ম জাড়দার করার জন  উপেজলা 
মাধ িমক িশ া অিফসার, উপেজলা িশ া অিফসার, স াদক, উপেজলা াউটসসহ সকল 
মাধ িমক িবদ ালেয়র ধান িশ কেদর অনুেরাধ জানান। 
আন  ু ল ◌ঃ সভা অবিহত হয় য, তঁতুিলয়া উপেজলার ০৭  ইউিনয়েন ১০২  আন  ু ল 
চলমান আেছ এবং ২৯৫৮জন ছা -ছা ী পড়া- লখা করেছ।  ু ল েলার কায ম সে াষজনক 

মেম জানা যায়।  

১০.০১◌ঃ আগামী ০১ জানুয়াির, ২০১৫ 
মাধ িমক ও াথিমক েরর সকল ছা -ছা ীেদর 
মােঝ িবনামূেল  পাঠ  পু ক িবতরণ করা হেব। 
বই িবতরেণ কমকতা ও জন িতিনিধগণেক  
উপি ত থাকেত হেব। 
১০.০২◌ঃ  িশ ার মান উ য়েনর জন  িনয়িমত 
িবদ ালয় পিরদশন করেত হেব।  
১০.০৩ ◌ঃ তঁতুিলয়া উপেজলায় াউেটর 
কায ম জাড়দার করেত হেব। 
১০.০৪ ◌ঃ মাি  িমিডয়া াস ম িনয়িমত 
মিনটিরং এবং কনেট  তরী ও আপেলাড 
করার িবষয়  তদারিক করেত হেব। 
১০.০৫ ◌ঃ িমড ড িমল কায ম চাল ুরাখাসহ 
নতুন িবদ ালেয় িমড ড িমল চাল ুকরেত হেব। 
১০.০৬ ◌ঃ ওহ যড়ঁ◌ংব ◌ঃৎধরহরহম কায ম 
জারদার করেত হেব।  

 
 
১০.০৬◌ঃ িনয়িমত আন  ু ল পিরদশন ও 
িনিবঢ় ত াবধান করেত হেব।  

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িনং কা-

অিডেনটর(র ), 
তঁতুিলয়া 

 

১১  ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, এলিজইিড ◌ঃ উপেজলা েকৗশলীর মাধ েম সভা 
অবিহত হয় য, ২০১৫-১৬অথ বছের বািষক উ য়ন কমসূচী(এিডিপ) এর আওতায় অনুেমািদত 
তািলকা পিরিশ  “ঘ” নীিতমালার আেলােক বা বায়েনর  

 

 ১১.০১◌ঃ উপেজলা েকৗশলী, 
তঁতুিলয়া ২০১৫-১৬ অথ বছের বািষক উ য়ন 
কমসূচী(এিডিপ) এর আওতায় অনুেমািদত 
তািলকা পিরিশ  “ঘ” নীিতমালার আেলােক 
বা াবয়েনর েয়াজনীয়ব ব া 
িনেবন। েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন  

উপেজলা েকৗশলীর দৃি  আকষন করা হয়। 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 

১২  জন া  েকৗশল অিধদ র ◌ঃ  সভা অবিহত হয় য, তঁতুিলয়া উপেজলায় 
স ািনেটশন অ গিতর হার ১০০ % এ উ ীত করার লে  কাজ চলেছ। জুন, ২০১৫ পয  

উপেজলায় ০৪  ইউিনয়েন ১০০% স ািনেটশন অিজত হেয়েছ। উপেজলা পযােয় স ািনেটশন খােত 

এলিজএসিপ এবং এিডিপ’র ক সমূহ ত বা বায়েনর িবষেয় সভায়  ােরাপ করা হয়।  
উপেজলা  িবিভ  ইউিনয়েন িডপ উবওেয়ল ও ল াি র াপেনর ান িনবাচেনর ে  ানীয় 
চয়ারম ানেদর মতামত নয়া হয় না। অথ বছর শষ হেলও িডপ উবওেয়ল ও ল াি র াপন 

করা হয়িন মেম ানীয় ইউিপ চয়ারম ানগণ অিভেযাগ কেরন।  

১২.০১ ◌ঃ উপেজলা পযােয় স ািনেটশন খােত 
এলিজএসিপ এবং এিডিপ’র ক সমূহ ত 
বা বায়ন করেত হেব। 
১২১.০২◌ঃ উপেজলা  িবিভ  ইউিনয়েন িডপ 
উবওেয়ল ও ল াি র াপেনর ান িনবাচেনর 
ে  ানীয় চয়ারম ানেদর মতামত িনেত হেব 

এবং যথাসমেয় িডপ উবওেয়ল ও ল াি র 
াপন  সমা  করেত হেব। 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 



১৩  সমাজেসবা অিধদ র ◌ঃ  সভা অবিহত হয় য, িবধবাভাতা, বয় ভাতা, মুি েযা া 
ভাতা িবতরণ কায ম সু ু ভােব চলেছ। উপেজলা িনবাহী অিফসার িবিভ  কে  িবতরণকৃত ঋণ 
আদায় জাড়দার করার  পরামশ দন এবং ইউিনয়ন সমাজ কম েদর কােজর গিত বাড়ােত 
উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর দৃি  আকষন কেরন।  

১৩.০১◌ঃ কায ম  অ গিতর ধারা অব াহত 
রাখেত  হেব। 
১৩.০২◌ঃ ঋণ আদায় জাড়দার করেত হেব। 
১৩.০৩◌ঃ ইউিনয়ন সমাজ কম েদর কােজর 
গিত বাড়ােত হেব। 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 

১৪  যুব উ য়ন অিধদ র ◌ঃ   সভা অবিহত হয় য, যুব উ য়ন অিধদ েরর আওতায় 
ঋণ িবতরণ ও আদায় কায ম অব াহত আেছ। উপ জলা িনবাহী অিফসার িবিভ  কে  
িবতরণকৃত ঋণ আদায় জাড়দার করার  পরামশ দন এবং িডট সুপারভাইজারেদর কােজর 
গিত বাড়ােত উপেজলা যুব উ য়ন কমকতার দৃি  আকষন কেরন।  

১৪.০১◌ঃ ঋণ আদায় জাড়দার করেত হেব। 
১৪.০২◌ঃ িডট সুপারভাইজারেদর কােজর 
গিত বাড়ােত হেব।   

উপেজলা কমকতা 

১৫  াণ ও পুনবাসন অিধদ র ◌ঃ উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা সভায় অবিহত 
করেন য তার িবভােগর কায ম াভািবক ভােব চলেছ। উপেজলা িনবাহী অিফসার িবিভ  

কে  িবতরণকৃত ঋণ আদায় জাড়দার করার  পরামশ দন।  

১৫.০১◌ঃ কায ম অ গিতর ধারা অব াহত 
রাখেত  হেব। 
১২.০২◌ঃ ঋণ আদায় জাড়দার করেত হেব।
   

উপেজলা ক  
বা াবয়ন কমকতা   

১৬
  

আনসার ও াম িতর া বািহনী ◌ঃ  সভা অবিহত হয় য, আনসার ও াম িতর া বািহনী, 
তঁতুিলয়া প গড় এর কায ম সু ু ◌ুভােব চলেছ 

 ১৬.০১◌ঃ কায ম অ গিতর 
ধারা অব াহত রাখেত  হেব।  

উপেজলা আনসার ও 
িভিডিপ কমকতা 

১৭
  

উপেজলা প ী উ য়ন িবভাগ ◌ঃ উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা িতিনিধ সভায় সভায় জানান 
য, তার িবভােগর আওতায় িবিভ খােতর  ঋণ িবতরণ ও আদায় কায ম অব াহত আেছ।  
উপেজলা িনবাহী অিফসার িবিভ  কে  িবতরণকৃত ঋণ আদায় জাড়দার করার  পরামশ দন 
এবং মাঠ কম  ও পিরদশকেদর কােজর গিত বাড়ােত উপেজলা প ী উ য়ন কমকতার দৃি  
আকষন কেরন।  

১৭.০১◌ঃ কায ম  অ গিতর ধারা অব াহত 
রাখেত  হেব। 
১৭.০২◌ঃ ঋণ আদায় জাড়দার করেত হেব। 
১৭.০৩◌ঃ মাঠ কম  ও পিরদশকেদর কােজর 
গিত বাড়ােত হেব।  

উপেজলা প ী উ য়ন 
অিফসার 

১৮
  

উপেজলা  মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয় ◌ঃ সভা অবিহত হয় য, তঁতুিলয়া উপেজলায় ৩০ 
জন িশ ণাথ র ০১ বছর ময়াদী িশ ণ চলেছ যা জুন, ২০১৬ মােস সমা  হেব। ২০১৫-১৬ 

চে  িভিজিড উপকারেভাগী িনবাচন শষ কের িশ ণসহ খাদ শস  িবতরণ করা হে ।  

 ১৮.০১◌ঃ 
িভিজিডউপকারেভাগীেদর মানস ত িশ ণ 
িনি ত করেত হেব। 

উপেজলা  মিহলা 
িবষয়ক কমকতা, 

প গড় 

১৯
  

িবদু ৎ িবভাগ ◌ঃ  আবািসক েকৗশলী(িবদু ৎ) সভায় অনুপি ত থাকায় তার িবভােগর িবভাগীয় 
কায় ম স েক আেলাচনা করা গল না।   

১৯.০১◌ঃ কায ম  অ গিতর ধারা অব াহত 
রাখেত  হেব। আগামী সভায় উপি িত িনি ত 

করেত হেব। 

আবািসক েকৗশলী 
িবদু ৎ উ য়ন বাড  
 

২০
  

উপেজলা সমবায় িবভাগ ◌ঃ সভা অবিহত হয় য, উপেজলা সমবায় িবভাগ, তঁতুিলয়া এর 
আওতায় সমবায় সিমিতর িনব ন, মূলধন গঠন, অিডট কায ম, সু ু ◌ুভােব চলেছ। সমবায় 
অিফেসর িনব ন িনেয় যােত কান সং া/ কা ানী মাইে া িডট কায ম পিরচালনা করেত 
না পাের  স িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

২০.০১◌ঃ কায ম অ গিতর ধারা অব াহত 
রাখেত  হেব।  

উপেজলা সমবায়  
কমকতা 

২১  উপেজলা  িনবাচন অিফস ◌ঃ  উপেজলা িনবাচন অিফসার সভায় জানান য, 
০২.০১.২০১৬ি . তািরেখ হালনাগাদকৃত খসড়া ভাটার তািলকা কাশ করা হেব। দাবী আপি  ও 

সংেশাধেনর জন  আেবদেনর শষ তািরখ ১৭.০১.২০১৬। সংেশাধনকারী কতৃপ  উপেজলা িনবাহী 

অিফসার কতৃক সংেশাধনীর শষ তািরখ ২২.০১.২০১৬। সংি  িবষেয়র উপর গৃহীত িস া  
সি েবশেনর শষ তািরখ ২৭.০১.২০১৫ এবং চূড়া  ভাটার তািলকা কােশর তািরখ 
৩১.০১.২০১৬।  
সভাপিত মেহাদয় িবষয়  ব াপক চােরর জন  উপেজলা িনবাচন অিফস ও সকল ইউিপ 
চয়ারম ানগণেক অনুেরাধ জানান। 

২১.০১◌ঃ হালনাগাদকৃত খসড়া ভাটার 
তািলকার দাবী আপি  ও সংেশাধনীর িবষয়  
ব াপক চােরর জন  উপেজলা িনবাচন অিফস 
ও সকল ইউিপ চয়ারম ান েয়াজনীয় ব ব া 
িনেবন।  

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 

২২  ইসলািমক ফাউে শন ◌ঃ  সভা অবিহত হয় য, মসিজদ িভি ক িশ  ও গণিশ া 
কায েমর আওতায় াক- াথিমক,বয়  এবং রআন িশ া ক  চাল ুআেছ। উপেজলায় ইমাম 
সে লেনর মাধ েম স াস, নাশকতা িতেরাধ, যৗতুক ও বাল  িববাহ িনেরাধ ইত ািদ িবষেয় ০১ 
িদেনর িশ ণ কমশালা অনুি ত হেয়েছ। িতিন ইমামেদর বসার জন  চয়ার ক  হণ করায় 

ধন বাদ াপন কেরন। 

 ২২.০১◌ঃ  নাশকতা িতেরাধ, 
যৗতুক  িনেরাধ, বাল  িববাহ  িতেরাধ ইত ািদ 
িবষেয় ঈমামেদর িনেয় উপেজলা পযােয় 
সে লেনর ব ব া হণ করেত হেব। 

িফ  সুপারভাইজার, 
ইসলািমক ফাউে শন,  
ও উপেজলা েকৗশলী, 

তঁতুিলয়া 

২৩ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  ◌ঃ শন অিফসার, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  সভায় 
অনুপি ত থাকায় কান আেলাচনা করা স ব হয়িন।  

পরবত  সভায় উপি িত িনি ত করেত হেব। শন অিফসার, 
ফায়ার সািভস ও 
িসিভল িডেফ  

২৪
  

উপেজলা পিরসংখ ান িবভাগ ◌ঃ উপেজলা পিরসংখ ান কমকতা, সভায় জানান য, তার িবভােগর 
কায ম াভািবক িনয়েম চলেছ।  

কায ম অ গিতর ধারা অব াহত রাখেত  
হেব। 

উপেজলা 
পিরসংখ ানকমকতা 

২৫  এক  বািড় এক  খামার ক  ◌ঃ সভায় অবিহত করা হয় য, তঁতুিলয়া উপেজলায় 
এক  বািড় এক  খামার কে র কায ম সু ু ভােব চলেছ। ঋণ আদােয়র হার ৩৮%। ঋণ 

আদােয়র হার অত  কম। সভায় এ কে র কায ম িনিবড়ভােব মিনটিরংসহ ঋণ আদােয়র হার 

বাড়ােনার িবষেয়  দান করা হয়। 

ক)  এক  বািড় এক  খামার কে র কায ম 
িনয়িমত তদারিক করেত হেব। 
খ) বেকয়া ঋণ আদােয়র হার বাড়ােত কাযকর  
পদে প হণ করেত হেব।  

উপেজলা সম য়কারী 
ও 
উপেজলা প ী উ যন 
কমকতা 



২৬  দাির  িবেমাচন িবভাগ ◌ঃ সভা অবিহত হয় য, প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শেনর 
এর আওতায় িবিভ  খােত ঋণ দান ও আদায় করা হেয় থােক।  

বেকয়া ঋণ আদােয়র ল মা া অজন করেত 
হেব।  

দাির  িবেমাচন 
কমকতা 

২৭ ইউিনয়ন পিরষদ সং া  ◌ঃেচয়ারম ান, ১নং বাংলাবা া ইউ,িপ, চয়ারম ান,২নং িতরনইহাট 
ইউ,িপ, চয়ারম ান, তঁতুিলয়া ইউিপ, চয়ারম ান শালবাহান ইউিপ, চয়ারম ান, ভজনপুর এবং 
দবনগর ইউিপ তােদর ইউিনয়েনর কায ম াভািবক ভােব চলেছ মেম জানান।  
উপ জলা িনবাহী অিফসার ২০১৫-১৬অথ বছেরর এলিজএসিপ-২ কে র আওতায় 
বা বায়নেযাগ  কে র তািলকা রেণর জন  অনুেরাধ জানান।  
উপেজলা িনবাহী অিফসার আর/কািবখা/কািবটা সং া  কে র কাজ ত শষ করার জন  
অনুেরাধ জানান। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি  ইউিনয়ন পিরষদ এ াম আদালত কায ম জাড়দার করার 
জন  সকল ইউিপ চয়ারম ানেক অনুেরাধ জানান এবং পিরচািলত াম আদালেতর িবষেয় 
িতেবদন িদেত অনুেরাধ কেরন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার হাট-বাজার ব ব াপনা কিম র সভা আহবান কের ক  াব 
দািখেলর জন  অনুেরাধ জানান।উপেজলা িনবাহী অিফসার ইউিনয়ন ওেয়ব পাটাল হালনাগাদ 
করা সহ ইউিনয়ন তথ  সবা কে র আয় সমূহ িনয়িমত আপেলাড িনি ত করার জন  ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ারম ানেদর অনুেরাধ জানান।উপেজলা িনবাহী অিফসার আগামী ০১মােসর মেধ  

১০০% স ািনেটশন িনি ত করার েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন  অনুেরাধ জানান। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার ইউিনয়ন পিরষেদ িনকাহ রিজ ার এবং উপ-সহকারী কৃিষ 
অিফসারেদর বসার জন  ক  বরা সহ আসবাবপ  সরবরােহর জন  ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ারম ানেদর  
অনুেরাধ জানান।আদালেতর মামলা সং া  িতেবদন িদেত হেব। 

২৭.০১◌ঃ ২০১৫-১৬অথ বছেরর  এলিজএসিপ-
২ কে র বা বায়নেযাগ  কে র তািলকা 
জ ির িভি েত দািখল করেত হেব। 
২৭.০২◌ঃ  আর, কািবখা/কািবটা কে র 
কাজ ত স  করেত হেব।  
২৭.০৩ ◌ঃ ইউিনয়ন ওেয়ব পাটাল হালনাগাদ 
করা সহ ইউিনয়ন তথ  সবা কে র আয় সমূহ 
িনয়িমত আপেলাড িনি ত করেত হেব। 
২৭.০৪◌ঃ আগামী ০১মােসর মেধ  ১০০% 
স ািনেটশন িনি ত করেত হেব। 
২৮.০৫ ◌ঃ াম আদালত সি য়  ও কাযকর 
করেণর ব ব া িনেত হেব এবং িতমােসর ০১ 
তািরেখর াম  
২৮.০৬◌ঃ  ইউিনয়ন পিরষেদ িনকাহ রিজ ার 
এবং উপ-সহকারী কৃিষ অিফসারেদর বসার 
জন  ক  বরা সহ আসবাবপ  সরবরাহ 
করেত হেব  
 

উপেজলা েকৗশলী 
 
 
 
 
 
 
 
 
ইউিপ চয়ারম ান 
সকল 
 

২৮ উপেজলা পিরষদ (আিথক, উ য়নমূলক, অপােরশনাল, সম য় ও িবিবধ) সং া  ◌ঃ১। 
চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার, তঁতুিলয়া  উপেজলা পিরষেদর 
১৭  িবভাগীয় কিম র সভা িনয়িমত করার জন  সকল িবভাগীয় কমকতা/কিম র সদস  সিচব  
ও ১৭  িবভাগীয় কিম র সকল সদস েক পুনরায় অনুেরাধ জানান। 

২৮.০২◌ঃ সকল িবভাগীয় ধানেক উপেজলা 
পিরষদ সভায় উপি ত থাকেত হেব।  
 
 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 

 ২। চয়ারম ান,উপেজলা পিরষদ এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার, তঁতুিলয়া উপেজলা পিরষেদর 
সভায় উপেজলা পিরষেদ হ া িরত এবং অহ া িরত িক  উপেজলা পিরষেদর সােথ স ৃ  
িবভােগর সকল সদস েক উপেজলা পিরষেদর মািসক সভায় উপি ত থাকার জন  অনুেরাধ 
জানান। 

২৮.০৩◌ঃ  নারী উ য়ন ফােমর সদস  বৃি সহ 
কােজর গিতশীলতা আনেত হেব।  
 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 
  
 

 ৩। নারী উ য়ন ফারােমর সভাপিত জনাব সুলতানা রািজয়া নারী উ য়ন ফারােমর কােজ 
গিতশীলতা আনয়েন এবং নারী উ য়ন কায েম উেদ াগী ভূিমকা পালেনর জন  সকলেক অনুেরাধ 
জানান। 

২৮.০৪◌ঃ ফাকাল পেয়  কমকতার সােথ 
সম য় রেখ উপেজলা ওেয়ব পাটাল হালনাগাদ 
করেত হেব। 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 
 

 ৪। উপেজলা িনবাহী অিফসার সভায় জানান য,উপেজলা ওেয়ব পাটাল ফাকাল পেয়  কমকতা 

িহেসেব সহকারী কিমশানার(ভূিম), তঁতুিলয়ােক মেনানয়ন দয়া হেয়েছ। ফাকাল পেয়  
কমকতার সােথ সম য় রেখ  ওেয়ব পাটাল হালনাগাদ রাখার জন  জন  সকল িবভােগর িবভাগীয় 
কমকতােক অনুেরাধ জানান। 

২৮.০৫◌ঃ িত মােস পির ার পির তা 
অিভযান পিরচালনা করেত হেব।  

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 
  
 

 ৫। উপেজলা িনবাহী অিফসার িত মােস একবার কের -  অিধে ে র অিফস সমূেহ পির ার 

পির তা অিভযান পিরচালনার জন  অনুেরাধ জানান।  

২৮.০১◌ঃ উপেজলা পিরষেদর ১৭  িবভাগীয় 
কিম র সভা িনয়িমত করেত হেব এবং সভার 
কাযিববরণী উপেজলা পিরষদ সভায় উপ ান 
করেত হেব। 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 
 

 ৬। উপেজলা িনবাহী অিফসার, তঁতুিলয়া সভায় অবিহত কেরন য, ানীয় সরকার ম ণালয়, 
উপ-২ শাখা, ঢাকার ১০ নেভ র,২০১৪ি .তািরেখর ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৭ 
নং ারেক জািরকৃত উপেজলা পিরষদ রাজ  তহিবল ব বহার িনেদিশকার ৫(জ).(ঝ) অনুে দ এ 
বিণত নীিতমালার আেলােক নেভ র, ২০১৫ মােস পিরষদ সভা, উপেজলা পিরষদ 
চয়ারম ান,উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং অন ান  সভার আপ ায়ন বাবদ ২০,০০০/-টাকা  এবং 
অিফস সাম ী ও শনারী বাবদ ৪,০০০/-টাকাসহ সব মাট ২৪,০০০/-টাকা ব য় করা হেয়েছ। যা 
উপেজলা পিরষদ রাজ  তহিবল হেত পিরেশাধ করা যেত পাের।  

২৮.০৬◌ঃ আপ ায়ন ও আনুষাি ক বাবদ 
২৪,০০০/-টাকা ব য় গৃহীত ও অনুেমািদত হয়। 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 

 ৭। উপেজলা িনবাহী অিফসার সভায় জানান য, মা.তাির ল ইসলাম, নািজর কতৃক উপেজলা 
পিরষেদর িবিভ  বাসাবািড়র ু  য়, মরামত, সং ার ও সংর ণ বাবদ ২৫,০০০/-টকা ব য় 
করা হেয়েছ। যা উপেজলা পিরষদ রাজ  তহিবল হেত পিরেশাধ করা যেত পাের।  

২৮.০৭◌ঃ উপেজলা পিরষেদর িবিভ  
বাসাবািড়র ৃ  য়, মরামত, সং ার ও 
সংর ণ বাবদ ২৫,০০০/-টাকা রাজ  তহিবল 
হেত পিরেশাধ করার িস া  গৃহীত ও 
অনুেমািদত হয়। 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 



 ৮। উপেজলা িনবাহী অিফসার, তঁতুিলয়া সভায় অবিহত কেরন য, উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতা, তঁতুিলয়া কতৃক উপ জলা পিরষদ জােম মসিজেদর মুস ীেদর ওজ ুকরার সুিবধােথ 
পািনর পা  য় ও াপন ও আনুষাি ক বাবদ ১৪৪৬৪/-( চৗ  হাজার চারশত চৗষি ) টাকা 
ব য় করা হেয়েছ। যা রাজ  তহিবল হেত পিরেশাধ করা যেত পাের।    
 

২৮.০১০◌ঃ  উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতা, তঁতুিলয়া কতৃক উপেজলা পিরষদ 
জােম মসিজেদর মুস ীেদর ওজ ুকরার সুিবধােথ 
পািনর পা  য় ও াপন ও আনুষাি ক বাবদ 
১৪৪৬৪/-( চৗ  হাজার চারশত চৗষি ) টাকা 
ব য় গৃহীত ও অনুেমািদত হয়। 

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 

২৯  জাতীয় াচার কৗশলপ  সং া  ◌ঃ উপেজলা িনবাহী অিফসার সভায় জানান য, 
মি  পিরষদ িবভােগর ০৩/১২/২০১২ি . তািরেখর ০৪.২২১.০১৪.০০.০৩.০১৯.২০১০-২৬৮নং 
ারক মাতােবক সরকার “ সানার বাংলা গড়ার ত য়” জাতীয় াচার কৗশল অনুেমাদন 

কেরেছ। এই দিলল েত রা  ও সমােজ দুনীিত দমন ও াচার িত ার লে  আইন কানুন ও 
িবিধ িবধােনর সু ু  েয়াগ, তােদর প িতগত সং ার ও উ য়ন, স মতা বৃি  এবং সেবাপির এসব 
িত ােন িনেয়ািজত এবং তােদর সে  সংি  সকেলর চির  িন া িত ার লে  কায ম িচি ত 

করা হেয়েছ। জাতীয় াচার কৗশল পে র আেলােক সকল িবভাগীয় ধানেক উেদ াগ হণ 

করার জন  অনুেরাধ জানােনা হয়।   

২৯.০১ ◌ঃ পক  ও অিভল  অনুযায়ী 
সকলেক রা ীয়  িত ান ও সমােজ সুশাসন 
িত া করার উেদ াগ িনেত হেব।  

সংি  িবভাগীয় 
কমকতা ও সংি  
জন িতিনিধ 

৩০  ইেনােভশন কায ম ◌ঃ সভায়  সমেয়,   েম এবং  ব েয় িনজ িবভােগর 
সবা  জনসাধারেণর দাড়েগাড়ায় পৗছােনার িবষেয় নতুন ইেনােভশন াব হেণর জন  
আেলাচনা করা হয় এবং বলা হয় জন ােথ অন  কান জলা বা উপেজলায় বা বািয়ত ইেনােভশন 
কে র কাজ এ জলার সংি  িবভাগ হেত বা বায়ন করেত হব 

৩০.০১◌ঃ িনজ দ েরর দ  সবা সহজতর 
করার লে  উ াবনী াব রণ করেত হেব। 
খ) অন  কান জলা বা উপেজলায় বা বািয়ত 
ইেনােভশন কে র কাজ  

এ উপেজলার সংি  
িবভাগ হেত বা বায়ন 
করেত হেব।   সকল 
দ র ধান 

৩১  গণ নানী ◌ঃ  সবা ত াশী জনগেণর অভাব অিভেযাগ সরাসির বেণর মাধ েম স 
িল িন ি  এবং নাগিরক সবা দােনর মান ও গিত বৃি র লে  স ােহর অনান  িদেন সা াৎ 

ছাড়াও িত বুধবার গণ নানী হণ করা হয়।   
 

৩১.০১◌ঃ সবা ত াশীেদর িত বুধবার গণ 
নানীেত অভাব অিভেযাগ িন ি র িবষয়  

ব াপক চােরর জন  সকলেক অনুেরাধ করা 
হয়।  

সকল দ র ধান 

৩২
  

তথ  অিধকার সং া  ◌ঃ  সভায় অবিহত করা হয় য, তথ  অিধকার আইন, ২০০৯  অনুযায়ী  
সকল দ েরর তথ  দানকারী কমকতার নাম, পদবী ও  মাবাইল ন র  উপেজলা   ওেয়ব পাটােল 
আপেলাড করেত হেব। উপেজলা িনবাহী অিফসার তথ  দানকারী কমকতার নাম, পদবী ও  
মাবাইল ন র  উপেজলা  ওেয়ব পাটােল দয়ার জন  পুনরায় সকল দ র ধানেক  অনুেরাধ 
কেরন। 

৩২.০১◌ঃ তথ  দানকারী কমকতার নাম, 
পদবী ও মাবাইল ন র  উপেজলা  ওেয়ব 
পাটােল িদেত হেব এবং িতিনয়ত হালনাগাদ 
করেত হেব। 

 দ র 
ধান (সকল), 
তঁতুিলয়া, প গড়। 

অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধন বাদ জািনেয় মােসর শষ কাযিদবেসর পূেব সভায় গৃহীত িস া সমূহ বা বায়ন পূবক অ গিত িতেবদন রেণর আ ান জািনেয় 
সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 
 
              া িরত/- 

       ( মা. রজাউল কিরম শািহন) 
       চয়ারম ান 

       উপেজলা পিরষদ 
       ও 

       সভাপিত, তঁতুিলয়া, প গড় 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
তঁতুিলয়া, প গড়। 

ারক নং- ০৫.৪৭.৭৭৯০.৮৩১.০৩.০২৫.১৫-১৯(৭০)                 তািরখ- ০৪.০১.২০১৬ ি . 
 
অনুিলিপ ◌ঃ সদয় অবগিত/অবগিত ও কাযােথ 
 
 
০১।  মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২।  মাননীয় সংসদ সদস , প গড়-১। 
০৩।  সিচব, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৪।  িবভাগীয় কিমশনার, রংপুর িবভাগ,রংপুর। 
০৫।  জলা শাসক, প গড়। 
০৬।  চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, তঁতুিলয়া, প গড়। 
০৭।  িসিভল সাজন/ ...........................................প গড়। 
০৮। ভাইস চয়ারম ান/ মিহলা ভাইস চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, তঁতুিলয়া, প গড়। 
০৯। চয়ারম ান ................................................ ইউিনয়ন পিরষদ, তঁতুিলয়া, প গড়। 
১০। উপেজলা ................................................. কমকতা, তঁতুিলয়া, প গড়। 
১১।  জনাব ..................................................... তঁতুিলয়া, প চগড়। 
 
           া িরত/- 



                     ( শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন) 
            উপেজলা িনবাহী অিফসার 
             তঁতুিলয়া, প গড়। 
'                       ০৫৬৫৫-৭৫০০১ 


