
উপেজলা পিরষদ 

বািজত�র, িকেশারগ� 
 

িবষয় : বািজত�র উপেজলা পিরষেদর ২৮৬ তম মািসক সভার কাযিববরণীঃ� - 
 

সভাপিত :        জনাব ছারওয়ার আলম 
                    �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ  
                       বািজত�র, িকেশারগ�।  
�ান :      উপেজলা পিরষদ সে�লন ক� ।  
তািরখ :      ২৬ �ফ�য়াির, ২০১৮ ি��া�, সময় :  �বলা ১১.৪৫ টা।   
 

সভায় উপি�ত ও অ�পি�ত সদ��ে�র তািলকা পিরিশ� ‘‘ক’’ �ত �দখােনা হেয়েছ। 
 

          সভার সভাপিত ও �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ উপি�ত সদ���েক �াগত জানান এবং সভা পিরচালনা করার জ� উপেজলা িনবাহী �

অিফসারেক অ�েরাধ জানান। অতঃপর সভায় গত সভার কাযিববরনী পাঠ কের �নােনা হেল �কােনা�প সংেশাধনী ছাড়া সভার কাযিববরণী � �

সবস�িত�েম �িহত ও অ�েমািদত হয়� ।  

         

          অতঃপর উপেজলা পিরষেদর িবিভ� িবভােগর �ফ�য়াির, ২০১৮ ি��া� কায�ম িনেমণা� �মা�যায়ী িবস�ািরতভােব �

আেলাচনা�বক িস�াম� স�হ �হীত হয় � :- 

�ঃ 
নং 

িবভাগ আেলাচনা িস�াম� বাস�বায়ন 

০১ 
উপেজলা 

�াসহ� িবভাগ 

উপেজলা �া�� ও পিরবার পিরক�না কমকতা সভায় � �
অ�পি�ত িবধায় �ার িবভােগর কায�েমর �কা� ন 
অ�গিত/সম�া স�েক অবিহত হওয়া �গল না� ।  

আগামী সভায় উপি�ত �থেক 
অ�গিত/সম�া স�েক অবিহত �
করার জ� উপেজলা �া�� ও পঃ 
পঃ অিফসারেক অ�েরাধ জািনেয় 
িস�াম� �হীত হয়। 

উপেজলা �া�� ও পিরবার 
পিরক�না অিফসার, 
বািজত�র।  

০২ 
উপেজলা �িষ 
িবভাগ 

উপেজলা �িষ কমকতা সভায় অ�পি�ত িবধায় �ার � �
িবভােগর কায�েমর �কান অ�গিত� /সম�া স�েক �
অবিহত হওয়া �গল না।  

আগামী সভায় উপি�ত �থেক 
অ�গিত/সম�া স�েক অবিহত �
করার জ� উপেজলা �িষ 
অিফসারেক অ�েরাধ জািনেয় 
িস�াম� �হীত হয়। 

উপেজলা �িষ কমকতা� � , 
বািজত�র। 
 

০৩ 

উপেজলা �ািণ 

স�দ িবভাগ 

উপেজলা �ািণস�দ অিফসার সভায় জানান �য, �ার 
িবভাগীয় কায�ম ভালভােব চলেছ� । িতিন িবভাগীয় 
কায�েম সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন� ।  

দা�ািরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� উপেজলা �াণী 
স�দ অিফসারেক অ�েরাধ 
জািনেয় িস�াম� �হীত হয়।  

উপেজলা  �ািণ স�দ 
অিফসার, বািজত�র। 

০৪ উপেজলা 
�েকৗশল 
িবভাগ 

(এলিজইিড) 

উপেজলা �েকৗশলী সভায় জানান �য, �ার িবভাগীয় 
কায�ম ভালভােব চলেছ� । িতিন জানান �য, ২০১৭-
২০১৮ অথ বছের িতন িকিস�র বরা� পাওয়া িগেয়েছ� । 
কম�িচসহ িবিভ� উ�� য়ন�লক কায�েমর �ট�ার মাচ � �
মােসর ১ম স�ােহ আহবান করা হেব। িতিন তািলকা 
দািখল করার জ� সংিশ�� ইউিপ �চয়ার�ানেদরেক 
অ�েরাধ জানান। িতিন িবভাগীয় কােজ সংিশ�� 
সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন।    

দা�িরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� এবং উ�য়ন�লক 
কায ��েমর �ট�ার আহবােনর 
�েয়াজনীয় কায�ম �হেণর জ� �
উপেজলা �েকৗশলীেক অ�েরাধ 
জািনেয় িস�াম� �িহত হয়।  

উপেজলা �েকৗশলী, 
বািজত�র 

০৫ উপেজলা 
�েযাগ �

�ব�াপনা  
িবভাগ 

উপেজলা �ক� বাস�বায়ন কমকতা সভায় জানান �য� � , 
�আর ও কািবখার বরা� পাওয়া �গেছ। িতিন �ক� 
তািলকা দািখল করার জ� সংিশ�� ইউিপ 
�চয়ার�ানেদরেক অ�েরাধ জানান।  

দা�ািরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� উপেজলা �ক� 
বাস�বায়ন অিফসারেক অ�েরাধ 
জািনেয় িস�াম� �িহত হয়।  

উপেজলা �ক� বাস�বায়ন 
অিফসার, বািজত�র। 

০৬ উপেজলা 
পিরবার 

পিরক�না 

উপেজলা পিরবার পিরক�না অিফসার সভায় জানান 
�য, �ার িবভাগীয় কায�ম ভালভােব চলেছ� । তাছাড়া 
িতিন িবভাগীয় কায�েম সংিশ�� সকেলর �

দা�ািরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� উপেজলা পঃ পঃ 
অিফসারেক অ�েরাধ জািনেয় 

 উপেজলা পঃপঃ   
অিফসার  



িবভাগ সহেযািগতা কামনা কেরন।   িস�াম� �হীত হয় ।      

০৭ উপেজলা    
িশ�া িবভাগ উপেজলা িশ�া কমকতা সভায় অ�পি�ত িবধায় �ার � �

িবভােগর কায�েমর �কান অ�গিত� /সম�া স�েক �
অবিহত হওয়া �গল না।  

আগামী সভায় উপি�ত �থেক 
অ�গিত/সম�া স�েক অবিহত �
করার জ� উপেজলা িশ�া 
অিফসারেক অ�েরাধ জািনেয় 
িস�াম� �হীত হয়। 

উপেজলা িশ�া অিফসার, 

বািজত�র।      

 
০৮ উপেজলা সমাজ 

�সবা িবভাগ 
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার সভায় জানাব �য,�ার 
িবভাগীয় কায�ম ভালভােব চলেছ� । িতিন জানান �য, 
�লৗহ�াও আ�য়ণ �কে�র অব�া �েবই না�ক ছালার 
অব�া �েবই খারাপ িবেশষ কের �ি�র িদেন বসবাস 
করার অ�পেযািগ হেয় পড়েব। তাই এিডিপ �ক� িদেয় 
আ�য়ণ �ক� সং�ােরর দাবী জানান।  িতিন িবভাগীয় 
কায�েম সংিশ�� সকেলরর সহেযািগতা কামনা �
কেরন।  

দা�িরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� এবং আ�য়ণ 
�ক� �মরামেতর উপর 
এিডিপরবরা� �দওয়ার িবষেয় 
উপেজলা ��কৗশলী �ক পযােলাচনা �
করার িস�াম�� �হীত হয়। 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, বািজত�র। 

০৯ উপেজলা মৎ� 
িবভাগ িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমকতা সভায় অ�পি�ত � �

িবধায় �ার িবভােগর কায�েমর �কান অ�গিত� /সম�া 
স�েক অবিহত হওয়া �গল না� ।  

আগামী সভায় উপি�ত �থেক 
অ�গিত/সম�া স�েক অবিহত �
করার জ� িসিনয়র উপেজলা মৎ� 
অিফসারেক অ�েরাধ জািনেয় 
িস�াম� �হীত হয়। 

 িসিনয়র উপেজলা মৎ� 
কমকতা� � , বািজত�র। 

১০ উপেজলা 
মা�িমক িশ�া 

িবভাগ 
উপেজলা মা�িমক িশ�া কম �কতা সভায় অ�পি�ত �
িবধায় �ার িবভােগর কায�েমর �কান অ�গিত� /সম�া 
স�েক অবিহত হওয়া �গল না� ।  

আগামী সভায় উপি�ত �থেক 
অ�গিত/সম�া স�েক অব� িহত 
করার জ� উপেজলা মা�িমক 
িশ�া অিফসারেক অ�েরাধ জািনেয় 
িস�াম� �হীত হয়। 

উপেজলা মা�িমক িশ�া
অিফসার, বািজত�র। 

১১ উপেজলা পল�ী 
উননয়ন িবভাগ 

উপেজলা পল�ী উন�য়ন অিফসার সভায় জানান �য, 
�ার িবভাগীয় কায�ম ভালভােব চলেছ� । িতিন 
িবভাগীয় কায�েম সংিশ�� সকেলর সহেযািগতা �
কামনা কেরন।  

দা�িরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� উপেজলা পল�ী 
উ�য়ন অিফসারেক অ�েরাধ 
জািনেয়  িস�াম� �হীত হয়। 

উপেজলা পল�ী উন�য়ন 
অিফসার, বািজত�র।  

১২ উপেজলা �ব 
উ�য়ন িবভাগ 

উপেজলা �ব উ�য়ন অিফসার সভায় জানান �য, �ার 

িবভাগীয় কায�ম ভােব চলেছ� । িতিন িবভাগীয় 

কায�েম সংিশ�� সকেলর সহেযািগতা কামনা �

কেরন।    

দা�ািরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ�  উপেজলা �ব 
উ�য়ন অিফসারেক অ�েরাধ 
জািনেয় িস�াম� �হীত হয়। 

উপেজলা  �ব উ�য়ন 
অিফসার, বািজত�র 

১৩ উপেজলা 
মিহলা িবষয়ক 

অিধদ�র 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা �� � িশ��ণর কারেণ 
ঢাকায় অব�ান করায় তার িবভাগীয় িবভাগীয় কায�� ম 
স�েক আেলাচনা করা স�ব হয় িন� ।  

সভায় িনয়িমত উপি�ত থাকার 
িস�াম� �িহত হয়। 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কমকতা� � , বািজত�র। 
 

১৪ উপেজলা খা� 
িনয়�ক িবভাগ 

উপেজলা খা� িনয়�ক সভায় জানান �য, �ার িবভাগীয় 
কায�ম ভালভােব চলেছ� । িতিন িবভাগীয় কায�েম�  
সংিশ�� সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন।     

দা�িরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� উপেজলা খা� 
িনয়�কেক অ�েরাধ জািনেয় 
িস�াম� �হীত হয়।  

উপেজলা খা� িনয়�ক, 
বািজত�র। 

১৫ উপেজলা 
সমবায় িবভাগ উপেজলা সমবায় কমকতা সভায় অ�পি�ত িবধায় � �

�ার িবভােগর কায�েমর �কান অ�গিত� /সম�া 
স�েক অবিহত হওয়া �গল না� ।  

আগামী সভায় উপি�ত �থেক 
অ�গিত/সম�া স�েক অবিহত �
করার জ� উপেজলা সমবায় 
অিফসারেক অ�েরাধ জািনেয় 
িস�াম� �হীত হয়। 

উপেজলা সমবায় কমকতা � �
বািজত�র। 

১৬ �ন�িত দমন 
�িতেরাধ 
কিম� 

সভাপিত �ন�িত দমন �িতেরাধ কিম� সভায় জানান 
�য, �ন�িতর িবর�ে� সি�িলতভােব আে�ালন গেড় 
�লার জ� সংিশ�� সকলেক অ�েরাধ জানান।        

সি�িলত আে�ালন গেড় �লার 
জ� �ন�িত দমন �িতেরাধ কিম�র 
সভাপিতেক অ�েরাধ জািনেয় 
িস�াম� �িহত হয়।  

সভাপিত �ন�িত দমন 
�িতেরাধ কিম�, 

বািজত�র 



১৭ উপেজলা আনসার 

ও িভিডিপ িবভাগ 

উপেজলা আনসার ও িভিডিপ অিফসার সভায় জানান 
�য, �ার িবভাগীয় কায�ম ��রভােব চলেছ� । িতিন 
িবভাগীয় কায�েম সংিশ�� সকেলর সহেযািগতা �
কামনা কেরন।     

দা�িরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� উপেজলা আনসার 
ও িভিডিপ অিফসারেক অ�েরাধ 
জািনেয় িস�াম� �হীত হয়। 

উপেজলা  আনসার ও 
িভিডিপ অিফসার। 

১৮ উপ-সহঃ 
�েকৗশলী 
(জন�া��) 

উপ-সহকারী �েকৗশলী (জন�া��) অিফসার সভায় 
জানান �য, এ বছের �কান নল�প বরা� পাওয়া 
যায়িন। বরা� �াি� সা�পে� নল�প িবতরণ করা 
হেব। তাছাড়া িতিন িবভাগীয় কায�েম সংিশ�� �
সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন।       

দা�িরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� উপ-সহকারী 
�েকৗশলী(জন�া��)  কমকতােক � �
অ�েরাধ জািনেয় িস�াম� �হীত 
হয়। 

উপ-সহকারী    �েকৗশলী 
(জন�া��)   

১৯ বাংলােদশ 
িব��ৎ উ�য়ন 

�বাড � 

িনবাহী �েকৗশলী� , িব�য় ও িবতরণ িবভাগ সভায় 

অ�পি�ত থাকায় তার িবভাগীয় কায�ম স�েক � �

�কান আেলাচনা করা স�ব হয়িন। 

সভায় িনয়িমত উপি�ত থাকার 
িস�াম� �িহত হয়। 

িনবাহী �েকৗশলী িব��ৎ� , 
বািজত�র 

২০ বাংলােদশ 
�রলওেয় 

��শন মা�ার, বাংলােদশ �রলওেয় সভায় অ�পি�ত 
িবধায় তার িবভােগর কায�েমর �কান অ�গিত� /সম�া 
স�েক অবিহত হওয়া �গলনা� ।                

আগামী সভায় উপি�ত �থেক 
অ�গিত/ সম�া স�েক অবিহত �
করার  জ� ��শন মা�ার, 
ভাগল�র ও সরারচরেক অ�েরাধ 
জািনেয় িস�াম� �হীত হয়। 

��শন মা�ার, ভাগল�র 
ও সরারচর 

২১ পল�ী দাির� 
িবেমাচন িবভাগ 

উপেজলা পল�ী দাির�� িবেমাচন কমকতা সভায় � �
জানান �য, �ার িবভাগীয় কায�ম ভালভােব চলেছ� । 
িতিন ঋণ আদােয় সংিশ�� সকেলর সহেযািগতা 
কামনা কেরন।                     

দা�ািরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর জ� উপেজলা পল�ী 
দাির� িবেমাচন  কমকতােক � �
অ�েরাধ জািনেয় িস�াম� �হীত 
হয়। 

উপেজলা পল�ী দাির� 
িবেমাচন কমকতা � �  

২২ 
  

পিরসং�ান 
িবভাগ 

উপেজলা পিরসং�ান  কমকতার �িতিনিধ সভায় �ার � �
িবভাগীয় ভালভােব চলেছ। িতিন িবভাগীয় কায�েম �
সংিশ�� সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন।                       

দা�ািরক কাজ ��রভােব 
স�াদেনর  জ� উপেজলা 
পিরসং�ান কমকতা� � েক অ�েরাধ 
জািনেয় িস�াম� �হীত হয়।  

উপেজলা পিরসং�ান 
কমকতা� � , বািজত�র। 

২৩ উপেজলা 
িনবাচন িবভাগ�  

উপেজলা িনবাচন অিফসার সভায় অ�পি�ত িবধায় �
তার িবভােগর কায�েমর �কান অ�গিত� /সম�া 
স�েক অবিহত হওয়া �গল না� ।                

সভায় িনয়িমত উপি�ত থাকার 
িস�াম� �িহত হয়। 

উপেজলা িনবাচন অিফসার� , 
বািজত�র। 

২৪ গাজীরচর 
ইউিনয়ন 
পিরষদ 

�চয়ার�ান, গাজীরচর ইউিনয়ন পিরষদ গাজীরচর 
ইউিনয়ন পিরষেদর �রাতন ভবন� িনলাম ডােক 
িব�য় করার �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�  অ�েরাধ 
জানান।  

উপেজলা �েকৗশলী সরজিমন 
পিরদশ �ন করেবন এবং িনলাম 
ডােকর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেবন।  

(০১)উপেজলা �েকৗশলী 
এবং (০২) �চয়ার�ান, 
গাজীরচর ইউিপ।  

২৫. িপিরজ�র 
ইউিনয়ন 
পিরষদ 

�চয়ার�ান, িপিরজ�র ইউিনয়ন পিরষদ �ব িপিরজ�র �
হেত দি�ন িপিরজ�র িব�েরাড পযম� রাস�া করার �
জ� সংিশ�� সকলেক অ�েরাধ জানান।  

উপেজলা �েকৗশলী সরজিমন 
পিরবদশন করেবন�  এবং রাস�া� 
করার �েয়াজনীয় পদে�প �হণ 
করেবন।  

(০১) উপেজলা �েকৗশলী, 
বািজত�র এবং 
�চয়ার�ান, িপিরজ�র 
ইউিনয়ন পিরষদ, 
বািজত�র। 

২৬. �চয়ার�ান 
িহলিচয়া 
ইউিনয়ন 
পিরষদ 

�চয়ার�ান িহলিচয়া ইউিনয়ন পিরষদ িহলিচয়া 
হাই�েলর রাস�া ও বাড়ই�াম রাস�া 
উ�য়ন/�মরামেতর জ� অ�েরাধ জানান। তাছাড়া িতিন 
জানান �য, �ািপত �া�েপা� ন�। িতিন �া�েপা� 
�মরামত করার জ� অ�েরাধ জানান।    

উপেজলা �েকৗশলী সরজিমন 
পিরবদশন করেবন এবং �েয়াজনীয় �
�ব�া �হণ করেবন। 

(০১) উপেজলা �েকৗশলী, 
বািজত�র এবং �চয়ার�ান, 
িহলিচয়া ইউিপ, 
বািজত�র। 

২৭. �মাই�র 
ইউিনয়ন 
পিরষদ 

�চয়ার�ান �মাই�র ইউিনয়ন পিরষেদর কমেপ�� 
িনমাণ করার জ� সংিশ�� সকলেক অ�েরাধ জানান� । 
তাছাড়া িতিন �মাই�েরর রাস�া �মরামত করার জ� 
অ�েরাধ জানান।  

উপেজলা �েকৗশলী সরজিমন 
পিরবদশন করেবন এবং করণীয় �
িকনা িনধারণ করেবন�  

(০১) উপেজলা �েকৗশলী 
এবং �চয়ার�ান, �মাই�র 
ইউিপ। 

২৮. মাইজচর 
ইউিনয়ন 
পিরষদ 

�চয়ার�ান, মাইজচর ইউিনয়ন পিরষদ ইউিনয়ন 
পিরষদ কমেপ�� ভবন িনমাণ করার জ� অ�েরাধ �
জানান। তাছাড়া িতিন ১০ টাকা �কিজ চাল িবতেণর  
তািলকা সংেশাধন করার জ� অ�েরাধ জানান।িতিন 

উপেজলা খা� িনয়�ক তদারিক 
করেবন এবং করণীয় িকনা িনধারণ �
করেবন 

(০১) উপেজলা খা� 
িনয়�ক, বািজত�র  (০২) 
�চয়ার�ান, মাইজচর 
ইউিনয়ন পিরষদ, 



আরও জানান �য, িভিজিড িভিজএেফর চাল িনেত 
তােদর ২২হাজার টাকা খরচ পেড়, তাই পিরবহন খরচ 
পাওয়ার ও দাবী জানান। 

 

বািজত�র। 

২৯. �চয়ার�ান 
�কলাগ 
ইউিনয়ন 
পিরষদ 

�চয়ার�ান �কলাগ ইউিনয়ন পিরষদ সভায় জানান �য, 
ইউিনয়ন পিরষেদর ব�ক সের িগেয় ইউিনয়ন পিরষদ 
কমেপ�� ভবন �মিকর স�খুীন। িতিন ইউিনয়ন 
পিরষদ কমেপ�� ভবেনর পােশর ব�ক �মরামত 
করার জ� অ�েরাধ জানান।  

উপেজলা �েকৗশলী সরজিমন  
পিরদশন করেবন এবং করণীয় �
িকনা িনধারণ করেবন� ।  

(০১) উপেজলা �েকৗশলী 
এবং (০২) �চয়ার�ান, 
�কলাগ ইউিনয়ন পিরষদ।  

৩০. �চয়ার�ান 
সরারচর 
ইউিনয়ন 
পিরষদ 

�চয়ার�ান সরারচর ইউিনয়ন পিরষদ ইউিনয়ন 
পিরষেদর িবিভ� রাস�া �মরামত করার জ� অ�েরাধ 
জানান।  

উপেজলা �েকৗশলী সরজিমন  
পিরদশন করেবন এবং করণীয় �
িকনা িনধারণ করেবন� ।  

(০১)উপেজলা �েকৗশলী 
এবং (০২) �চয়ার�ান, 
সরারচর ইউিনয়ন পিরষদ। 

৩১. �চয়ার�ান 
িদলাল�র 

ইউিপ 

 �চয়ার�ান িদলাল�র ইউিনয়ন পিরষদ ইউিনয়ন 
পিরষেদর িবিভ� রাস�া �মরামত করার জ� অ�েরাধ 
জানান।  

উপেজলা �েকৗশলী সরজিমন  
পিরদশন করেবন এবং করণীয় �
িকনা িনধারণ করেবন� ।  

(০১)উপেজলা �েকৗশলী 
এবং (০২) �চয়ার�ান, 
িদলাল�র ইউিনয়ন 
পিরষদ।  

৩১. ভাইস 
�চয়ার�ান, 
উপেজলা 
পিরষদ, 

বািজত�র 

ভাইস �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ িবিভ� অিফস ও 
�ার কাযালয় �মরামত করার জ� সংিশ�� সকলেক �
অ�েরাধ জানান। 

এ িবষেয় সভায় িবস�ািরত 
আেলাচনা করা হয়। িবস�ািরত 
আেলাচনােম� িবিভ� অিফস ও 
উপেজলা পিরষদ ভাইস 
�চয়ার�ােনর অিফস �মরামত 
করার জ� উপেজলা �েকৗশলীেক 
অ�েরাধ জািনেয় িস�াম� �িহত 
হয়। 

(০১) উপেজলা িনবাহী �
অিফসার, বািজত�র (০২) 
উপেজলা �েকৗশলী, 
বািজত�র। 

৩২. �চয়ার�ান, 
উপেজলা 
পিরষদ, 

বািজত�র 

�চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ, বািজত�র িবিভ� 
দ�েরর �ধানেদর সম�েয়র সােথ কাজ করার জ� 
অ�েরাধ জানান। 

এ িবষেয় সভায় িবস�ািরত 
আেলাচনা করা হয়। িবস�ািরত 
আেলাচনােম� সকল িবভাগীয় 
�ধানগণ সম�েয়র সােথ কাজ 
করার জ� অ�েরাধ জািনেয় 
িস�াম� �িহত হয়। 

সকল িবভাগীয় �ধানগণ, 
বািজত�র 

৩৩. হাট বাজার 
ইজারা 

উপেজলা িনবাহী অিফসার সভায় জানান �য� , হাট 
বাজার ইজারা দরপ� িসিডউল ১ম পযায় গত �
১৯.০২.২০১৮ ি��া� দরপ� দািখেলর তািরেখ 
িপিরজ�র বাজােরর জ� ০২ (�ই) � দরপ� পাওয়া 
যায়। জনাব আ�ল�াহ আল মা�ন, িপতা- �মাঃ 
আজাহার�ল ইসলাম �গালাপ, �াম- িপিরজ�র, 
ডাকঘর- িপিরজ�র, উপেজলা- বািজত�র, �জলা- 
িকেশারগ� এর দরপে� দািখল�ত দেরর পিরমাণ 
১৪,৮৯,৫০০/- (�চৗ� ল� উননববই হাজার �াচশত) 
টাকা মা�। জনাব �হােসন উি�ন িহর�, িপতা- �মাঃ 
নােয়ব আলী, �াম- দি�ণ িপিরজ�র, ডাকঘর- 
িপিরজ�র, উপেজলা- বািজত�র, �জলা- িকেশারগ� 
এর দরপে� দািখল�ত দেরর পিরমাণ ১৩,১০,০০০/- 
(�তর ল� দশ হাজার) টাকা মা�। ১ম পযায় গত �
১৯.০২.২০১৮ ি��া� িহলিচয়া বাজােরর জ� ০১ 
(এক) � মা� দরপ� পাওয়া যায়। জনাব �মাঃ 
িছি��র রহমান, িপতা- হাজী হািনফ িময়া, �াম- 
সা�টা, ডাকঘর- িহলিচয়া, উপেজলা- বািজত�র, 
�জলা- িকেশারগ� এর দরপে� দািখল�ত দেরর 
পিরমাণ ৫,৯০,০০০/- (�াচ ল� নববই হাজার) টাকা 
মা�। �া� দরপ�স�হ ইজারার জ� উপেজলা িনবাহী �
অিফসার সভায় উপ�াপন কেরন।  
        আেলাচনায় অংশ�হণ কের �চয়ার�ান, 
িহলিচয়া ইউিনয়ন পিরষদ সভায় জানান �য, িহলিচয়া 

এ িবষেয় সভায় িবস�ািরত 
আেলাচনা করা হয়। িবস�ািরত 
আেলাচনােম� বাংলা ১৪২৫ ব�া� 
�ময়ােদ হাট বাজার ইজারার িবষেয় 
জনাব আ�ল�াহ আল মা�ন, 
িপতা- �মাঃ আজাহার�ল ইসলাম 
�গালাপ, �াম- িপিরজ�র, ডাকঘর- 
িপিরজ�র, উপেজলা- বািজত�র, 
�জলা- িকেশারগ� এর দরপে� 
দািখলক� দেরর পিরমাণ 
১৪,৮৯,৫০০/- (�চৗ� ল� উননববই 
হাজার �াচশত) টাকা সরকাির 
কাি�ত �ে�র �চেয় �বশী হওয়ায় 
অ�েমািদত ও �হীত হয়।  
িহলিচয়া বাজােরর জ� জনাব �মাঃ 
িছি��র রহমান, িপতা- হাজী 
হািনফ িময়া, �াম- সা�টা, ডাকঘর- 
িহলিচয়া, উপেজলা- বািজত�র, 
�জলা- িকেশারগ� এর দরপে� 
দািখল�ত দেরর পিরমাণ 
৫,৯০,০০০/- (�াচ ল� নববই 
হাজার) টাকার দরপ�� বািতল 
কের ২য় বার দরপ� আহবান করার 
িস�াম� �হীত হয়।  

(০১) �চয়ার�ান, উপেজলা 
পিরষদ, বািজত�র।  
 
(০২) উপেজলা িনবাহী �
অিফসার, বািজত�র। 



বাজােরর জ� দািখল�ত ৫,৯০,০০০/- (�াচ ল� 
নববই হাজার) টাকার দরপ�� বািতল কের �নরায় 
২য় বার দরপ� আহবান করার জ� অ�েরাধ জানান।  

 

       সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সদ���েক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।  

 

�চয়ার�ান 
উপেজলা পিরষদ 

বািজত�র, িকেশারগ� 
 



�ারক নং- ০৫.১২.৪৮০৬.০০০.০৩.০০৭.১৫-১৮২(৭৫)                                                            তািরখ : ২৬.০২.২০১৮ ি��া� 
 
  অ�িলিপ সদয় �াতােথঃ� - 
 

১.  মি� পিরষদ সিচব, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
২.  মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ�, িনবাচনী এলাকা� - ১৬৬, বািজত�র-িনকলী, িকেশারগ�-৫ ।  
৩.  সিচব, �ানীয় সরকার পল�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪.  মহাপিরচালক, মিনটিরং, ই�েপকশন ও ইভ�া�েয়শন উইং, �ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 
 
 

    সদয় �াতােথ ও কাযােথ ◌ঃ� � � -  
 

৫.  �জলা �শাসক, িকেশারগ�। 
৬.  উপপিরচালক (উপসিচব), �ানীয় সরকার, িকেশারগ�। 
৭.  িনবাহী �েকৗশলী� , এলিজইিড, িকেশারগ�। 
৮.  িসিভল সাজন� , িকেশারগ�।  
০৯. িনবাহী �েকৗশলী � (িবউেবা), িকেশারগ�। 
১০. �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ, বািজত�র, িকেশারগ�। 
১১. �ময়র, বািজত�র �পৗরসভা। 
১২. ভাইস �চয়ার�ান/মিহলা ভাইস �চয়ার�ান, বািজত�র উপেজলা পিরষদ। 
১৩. উপেজলা ....................................... কমকতা� � , বািজত�র, িকেশারগ�।   
১৪. �চয়ার�ান ..................................... ইউিনয়ন পিরষদ (সকল), বািজত�র।    
১৫. অিফস কিপ। 

(ফা�ক আহাে�দ) 
উপেজলা িনবাহী অিফসার�  
বািজত�র, িকেশারগ�। 

 


