
বড়াইগ্রাম উপজেলা পরিষজেি মম/২০১৩ মাজেি েভাি 

কার্যরববিণী।
েভাপরি  ঃ  মমা  আিাউি িহমান
   মেয়ািমযান(ভািপ্রাপ্ত) উপজেলা পরিষে বড়াইগ্রাম নাজ াি। 

িারিখ  ঃ  ২৮.৫.২০১৩ রর                 েময়  ঃ   মবলা ১১.৩০ রম  

স্থান  ঃ  উপজেলা পরিষে রমলনায়িন বড়াইগ্রাম নাজ াি। 

    ( উপরস্থি েেস্যজেি িারলকা পরিরিষ্ট  ক অনুপরস্থি েেস্যজেি িারলকা পরিরিষ্ট  খ 
)

েভাপরি উপরস্থি েকলজক োরনজয় েভাি কাে শুরু কজিন। েভায় গি েভাি কার্যরববিণী পাঠ 
কজি শুনাজনা হয়। মকান েংজিাধনী না থাকায় উহা েবযেম্মরিক্রজম েৃরিকিণ কিা হয়। অি পি েভাি আজলােযসুচরে 
অনুর্ায়ী রবভাগওয়ািী আজলােনা ও রেদ্ধান্ত গরৃহি হয়। 

 ১।  প্রজকৌিল রবভাগ ঃ 
 উপজেলা প্রজকৌিলী বজলন ২০১২-১৩ অথয বছজি বারষযক উন্নয়ন কমযেরূে খাজি  ১ম ২য় ও ৩য় রকরিজি 
েবযজমা  ৪৯.৫০  াকা বিাদ্দ পাওয়া মগজছ। বিাদ্দকৃি অথয দ্বািা গরৃহি প্রকল্পেমূজহি কাে প্রায় ৮০% েম্পন্ন 
হজয়জছ। অবরিষ্ট কাে আগামী োি রেজনি মজধয েম্পন্ন হজব। 

 রেদ্ধান্ত ঃ  বারষযক উন্নয়ন কমযেূরেি ২০১২-১৩ অথয বছজিি গরৃহি েকল প্রকজল্পি কাে ১০০% েম্পজন্নি 
প্রজয়ােনীয় বযবস্থা গ্রহজনি েন্য উপজেলা প্রজকৌিলী বড়াইগ্রামজক অনুজিাধ কিা হজলা।  

 ২।  কৃরষ রবভাগ ঃ  
উপজেলা কৃরষ অরিোি বজলন রবভাগীয় কার্যক্রম েলজছ। বিযমাজন আবহাওয়া করৃষি অনুকূজল 

িজয়জছ। মুগ কালাই উজতালন েলজছ। িলন মমা ামুু্রঃ  ভাল হজয়জছ। মাজঠ পা  ও অন্যান্য িেজলি অবস্থা ভাল। 
বাোি মূলয কৃষকজেি অনুকূজল িজয়জছ। োি মিল ও কী নািজকি মওেেু ও মলূয িজয়জছ। 

          রেদ্ধান্ত ঃ    কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধজি কৃষকজেি প্রজয়ােনীয় পিামিয /মকৌিল প্রোন অবযাহি িাখাি েন্য 
উপজেলা কৃরষ অরিোিজক অনুজিাধ কিা হজলা।
 ৩। রবভাগ ঃ 
 উপজেলা ও পরিবাি পরিকল্পনা অরিোি েভায় অনুপরস্থি থাকায় রবভাগীয় আজলােনা েম্ভব হজলা 
না। 

 রেদ্ধান্ত ঃ   েভায় রনয়রমি উপরস্থি থাকাি েন্য উপজেলা ও পরিবাি পরিকল্পনা অরিোিজক 
অনুজিাধ কিা  হজলা।  

 ৪।  প্রারণেম্পে রবভাগ ঃ  
 উপজেলা প্রারণেম্পে অরিোি বড়াইগ্রাম বজলন রবভাগীয় কার্যক্রম েলজছ। বিযমাজন বার্য ফু্ল 
বা িড়কা মিাগ মনই।



 রেদ্ধান্ত ঃ   উপজেলা প্রারণেম্পে অরিোিজক রনয়রমি খামাি পরিেিযন কজি বার্য ফু্ল বা িড়কা মিাগ 
েম্পজকয েনেজেিনিা বৃরদ্ধি কার্যক্রম অবযাহি িাখাি েন্য অনুজিাধ কিা হজলা। 

 ৫।  মৎস্য রবভাগ ঃ  
 রেরনয়ি উপজেলা মৎস্য অরিোি বজলন রবভাগীয় কার্যক্রম েলজছ। বষযা মমৌসুচজম প্লাবন 
ভূরমজি মৎস্য মপানা অবমুক্ত কিা হজব। 

 রেদ্ধান্ত  ঃ  েিকারি নীরিমালা র্থার্থ অনুেিজণ রবভাগীয় কার্যক্রম পরিোলনাি েন্য রেরনয়ি উপজেলা 
মৎস্য অরিোি বড়াইগ্রাম নাজ ািজক অনুজিাধ কিা হজলা। 

 ৬।  পরিবাি পরিকল্পনা রবভাগ ঃ 
উপজেলা পরিবাি পরিকল্পনা অরিোি েভায় অনুপরস্থি থাকায় রবভাগীয় আজলােনা েম্ভব হজলা না। 

 রেদ্ধান্ত ঃ   েভায় রনয়রমি উপরস্থি থাকাি েন্য উপজেলা পরিবাি পরিকল্পনা অরিোিজক অনুজিাধ কিা  
হজলা। 

 ৭।  েমােজেবা রবভাগ  
উপজেলা েমােজেবা অরিোি বজলন ভািা রবিিণ েলমান আজছ।  ইজিামজধই উপজেলা পর্যাজয় 

প্ররিব্ীজেি েরঠক পরিেংখযান রনরুপজনি েন্য প্ররিবন্ধীিা েনাক্তকিণ েরিপ-২০১৩ শুরু হজয়জছ। েরপি কাজে 
েকজলি োরবযক েহজর্াগরিা প্রজয়ােন। 

রেদ্ধান্ত ঃ   েিকারি নীরিমালাি আজলাজক রবরভন্ন ভািা সুচরবধাজভাগীজেি মজধয  াকা রবিিণেহ 
প্ররিবন্ধীিা েনাক্তকিণ েরিপ-২০১৩ সুচষু্ঠভাজব েম্পজন্নি প্রজয়ােনীয় বযবস্থা গ্রহজণি েন্য উপজেলা েমােজেবা 
অরিোিজক অনুজিাধ কিা হজলা। 

 ৮।  প্রাথরমক রিক্ষা রবভাগ ঃ 
 উপজেলা রিক্ষা অরিোি বজলন প্রাথরমক রবেযালজয়ি ১ম োমরয়ক পিীক্ষা ইজিামজধযই মিষ হজয়জছ।  
েমাপনী পিীক্ষায় অংি গ্রহজণি রনরমত বিযমাজন মকরে সু্কজলি মিরেজেিন েলজছ। রবভাগীয় কাে 
েলজছ।

 রেদ্ধান্ত ঃ   েিকারি রনজেযিনা মমািাজবক রবভাগীয় কার্যক্রম পরিোলনাি েন্য উপজেলা রিক্ষা অরিোিজক  
অনুজিাধ কিা হজলা। 

                                                                  -২-
৯।  প্রকল্প বািবায়ন রবভাগ ঃ 

 উপজেলা প্রকল্প বািবায়ন অরিোি বজলন রবভাগীয় কাে েলজছ। ২০১২-১৩ অথয বছজি 
র আি োধািণ খাজি ১ম পর্যাজয় ১৪৭.১২৯১ মম   ন খােযিষ্য বিাদ্দ পাওয়া র্ায়। র্া দ্বািা ৫৭র  প্রকল্প গ্রহণ 
কিা হজয়জছ। মমা  উপকািজভাগীি েংখযা ৫৮০০ েন। কাজেি অগ্রগরি ৯৯%। বনপাড়া মপৌিেভায় র  আি 
োধািণ ১ম পর্যাজয় ১৪.৪২৮৩ মম   ন খােয িষ্য প্রোন প্রোন কিা হয়। র্া দ্বািা ১১র  প্রকল্প গ্রহণ কিা হজয়জছ। 
মমা  উপকািজভাগীি েংখযা ১২০০ েন। কাজেি অগ্রগরি ৯৮.৪১%। বড়াইগ্রাম মপৌিেভায় র  আি োধািণ ১ম 
পর্যাজয় ১১.৯২২ মম   ন খােয িষ্য প্রোন প্রোন কিা হয়। র্া দ্বািা ০৫র  প্রকল্প গ্রহণ কিা হজয়জছ। মমা  
উপকািজভাগীি েংখযা ১১০০ েন। কাজেি অগ্রগরি ৯৭%।। র  আি রবজিষ খাজি ১ম পর্যাজয় ১৬০.০০০ মম  
 ন খােয িষ্য প্রোন কিা হয়। র্া দ্বািা ৭৫র  প্রকল্প গ্রহণ কিা হজয়জছ। কাজেি অগ্রগরি ৯৮.৭৫%। কারবখা 
োধািন খাজি ১ম পর্যাজয় ১৭৩.৩০০৪  মম   ন খােয িষ্য বিাদ্দ প্রোন কিা হয়। র্া দ্বািা ১৫র  প্রকল্প গ্রহণ কিা 
হজয়জছ।  কাজেি অগ্রগরি ১০০%। এছাড়াও রনবযােনী এলাকারভরতক ১ম পর্যাজয় ১৬০.০০০ মম   ন খােয িষ্য 
প্রোন কিা হজয়জছ। র্া দ্বািা ১৯র  প্রকল্প গ্রহণ কিা হজয়জছ। কাজেি অগ্রগরি ১০০%।  কারবখা োধািণ খাজি 



২য় পর্যাজয় বিাদ্দকৃি খােয িস্য ১৭৩.৩০০৪ মম   ন। প্রকল্প েংখযা ২০র । কাজেি অগ্রগরি ৭০% । কারবখা 
রবজিষ রনবযােনী এলাকা রভরতক ২য় পর্যাজয় ১৬০.০০০ মম   ন খােয িস্য বিাদ্দ পাওয়া র্ায়। র্া দ্বািা ১৯র  প্রকল্প 
গ্রহণ কিা হজয়জছ। কাজেি অগ্রগরি ৬৫%। র আি ২য় পর্যাজয় বিাদ্দকৃি খােযিজস্যি পরিমাণ ১৪৭.১২৯১ মম  
 ন। র্া দ্বািা ৬৪র  প্রকল্প গ্রহণ কিা হজয়জছ। কাজেি অগ্রগরি ৮১%। বনপাড়া মপৌিেভায় োধািণ ২য় পর্যাজয় 
বিাদ্দকৃি খােযিজস্যি পরিমাণ ১৪.৪২৮৩ মম   ন। র্া দ্বািা ১০র  প্রকল্প গ্রহণ কিা হজয়জছ। কাজেি অগ্রগরি 
৮৬% । বড়াইগ্রাম মপৌিেভায় োধািণ ২য় পর্যাজয় বিাদ্দকৃি খােযিজস্যি পরিমাণ ১১.৯২২ মম   ন। র্া দ্বািা 
০৪র  প্রকল্প গ্রহণ কিা হজয়জছ। কাজেি অগ্রগরি ৮৩%। এছাড়াও রনবযােনী এলাকারভরতক র আি রবজিষ ২য় 
পর্যাজয় বিাদ্দকৃি খােযিজস্যি পরিমাণ ১৬০.০০০ মম   ন। র্া দ্বািা ৭৫র  প্রকল্প গ্রহণ কিা হজয়জছ। কাজেি 
অগ্রগরি ৮৪%। অরি েরিদ্রজেি েন্য কমযেংস্থান কমযেূরেি অরধজন কাে েলজছ।  

 রেদ্ধান্ত ঃ   রবরধ মমািাজবক প্রকল্পগুরল র্থােমজয় বািবায়জনি প্রজয়ােনীয় কার্যক্রম গ্রহজণি েন্য 
উপজেলা প্রকল্প বািবায়ন অরিোিজক অনুজিাধ কিা হজলা। 

 ১০।  মরহলা রবষয়ক অরধেপ্তি  
 উপজেলা মরহলা রবষয়ক অরিোি  েভায় অনুপরস্থি থাকায় রবভাগীয় আজলােনা েমভব হজলা না। 
 রেদ্ধান্ত ঃ   েভায় রনয়রমি উপরস্থি থাকাি েন্য উপজেলা মরহলা রবষয়ক অরিোিজক অনুজিাধ কিা হজলা 

। 

 ১১।  র্বু উন্নয়ন রবভাগ ঃ   
 উপজেলা রু্ব উন্নয়ন অরিোি অরিোি বজলন রবভাগীয় কাে েলজছ। বিযমাজন মকান েমস্যা 
মনই।  

 রেদ্ধান্ত ঃ   েিকারি রনজেযিনাি আজলাজক রবভাগীয় কার্যক্রম পরিোলনাি েন্য উপজেলা রু্ব উন্নয়ন 
অরিোিজক অনুজিাধ কিা হজলা।

 ১২।  প্রজকৌিল রবভাগ ঃ 
 উপেহকািী েভায় বজলন রবভাগীয় কার্যক্রম েলজছ। ২০১২-১৩ অথয 
বৎেজিি বিাদ্দকৃি নলকুপ স্থাপন েম্পন্ন হজয়জছ। নলকুজপি পারনজি আজেযরনক েূষণ পরিলরক্ষি হয়রন। 
স্যারনজ িন কার্যক্রম অবযাহি িজয়জছ। িিভাগ স্যারনজ িন রনরিি কিাি েন্য েকল ইউরনয়ন পরিষে 
মেয়ািমযানজক েভাি মাধযজম অনুজিাধ োনান। 

 রেদ্ধান্ত  ঃ  প্রজিযক ইউরনয়জন িিভাগ স্যারনজ িন রনরিি কিাি প্রজয়ােনীয় পেজক্ষপ গ্রহজণি েন্য উপ-
েহকািী বড়াইগ্রাম নাজ ািজক অনুজিাধ কিা হজলা। 

 ১৩।  পল্লী উন্নয়ন রবভাগ ঃ  
 উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অরিোি েভায় বজলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি অগ্রারধকাি প্রকল্প একর  বাড়ী একর  
খামাি এি কার্যক্রম েলজছ। িজব একর  বাড়ী একর  খামাি প্রকজল্পি অরধজন েঞ্চয় আোয় কম। এ রবষজয় ইউরনয়ন 
পরিষে মেয়ািমযান ও েেস্যজেি েহজর্ারগিা প্রজয়ােন। উপজেলা রনবযাহী অরিোি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন 
অরিোিজক প্রজয়ােনীয় উদ্বুদ্ধকিণ কমযেূরে গ্রহণ কিাি েন্য অনুজিাধ োনান। 

 রেদ্ধান্ত ঃ   একর  বাড়ী একর  খামাি প্রকজল্পি অরধজন েিকারি রনজেযিনাি আজলাজক েঞ্চয় বাড়াজনাি 
প্রজয়ােনীয় েহজর্ারগিা কিাি েন্য ইউরপ মেয়ািমযান ও েেস্যজেি অনুজিাধ কিা হজলা। 

 ১৪।  মাধযরমক রিক্ষা রবভাগ ঃ  
উপজেলা মাধযরমক রিক্ষা অরিোি বজলন রবভাগীয় কাে েলজছ। বিযমাজন মকান েমস্যা মনই। 



রেদ্ধান্ত ঃ  েিকারি নীরিমালা র্থার্থ অনুেিজণ রবভাগীয় কার্যক্রম পরিোলনাি েন্য উপজেলা মাধযরমক 
রিক্ষা অরিোিজক অনুজিাধ কিা হজলা।

 ১৫।  েমবায় রবভাগ ঃ   উপজেলা েমবায় অরিোি পিীক্ষাি োরয়জে রনজয়ারেি থাকায় েভায় উপরস্থি 
হজি পাজিনরন বজল উপজেলা রনবযাহী অরিোি োনান। 

১৬।  বনপাড়া মপৌিেভা ঃ   মময়ি বনপাড়া মপৌিেভাি পজক্ষ েরেব বজলন বারষযক উন্নয়ন কমযেূেী/িােস্ব 
িহরবজলি আওিায় গরৃহি প্রকজল্পি কাে প্রায় মিষ ।  রিরন বজলন উপজেলা পরিষজেি ২০১২-১৩ অথয বছজিি 
মপৌি কি বাাঁকী িজয়জছ। েলরি অথয বছজিি মজধয মপৌিকি প্রোজনি েন্য অনুজিাধ োনান।  

 রেদ্ধান্ত ঃ    রবরধ মমািাজবক প্রকল্পেমূহ বািবায়নাজন্ত েমাপনী প্ররিজবেন উদ্ধযিন কিৃযপক্ষ বিাবি 
মপ্রিজণি প্রজয়ােনীয় বযবস্থা গ্রহজণি েন্য মময়ি বনপাড়া মপৌিেভাজক অনুজিাধ কিা হজলা। 

                                                                              -৩-
 ১৭।   বড়াইগ্রাম মপৌিেভা ঃ 
 মময়ি বড়াইগ্রাম মপৌিেভা েভাি পজক্ষ েরেব বজলন এরর্রপ ও িােস্ব খাজিি অজথয গরৃহি েকল প্রকজল্পি 
কাে েলমান িজয়জছ। ৭০% কাে ইজিামজধযই েমপন্ন হজয়জছ। অবরিষ্ট কাে িীঘ্রই মিষ হজব। মপৌি অরর্জ ারিয়াম 
রনমযাজণি প্রিাব প্ররক্রয়ারধন। মপৌিেভারধন লক্ষীজকাল ও মমৌখাড়া বাোজিি মপরি মিিীভুক্ত োয়গাি মোকান ঘজিি 
বিাদ্দ ও মেলামী রনধযািজণি বযবস্থা গ্রহণ প্রজয়ােন। রিরন আজিা বজলন লক্ষীজকাল কৃরিম প্রেনন উপজকন্দ্রর  বাি 
বাি অবরহি েজেও অপোিণ কিা হজে না। িজল মপৌিেভাি েীমানা প্রােীি রনমযাণ কিা েমভব হজে না। এ 
রবষজয় েরুিী পেজক্ষপ গ্রহণ কিা প্রজয়ােন।

 রেদ্ধান্ত ঃ    ১) প্রারণেম্পে রবভাজগি পরিিযক্ত কৃরিম প্রেনন উপজকন্দ্রর  রবরধ মমািাজবক অপোিজণি 
েন্য উপজেলা প্রারণেম্পে রবভাজগি েজে মর্াগাজর্াগ কিাি েন্য মময়ি বড়াইগ্রাম মপৌিেভাজক পুনিায় অনুজিাধ 
কিা হজলা।  

        ২) লক্ষীজকাল ও মমৌখাড়া বাোজিি মপিী মিিীভুক্ত ঘজিি বিাদ্দ ও মেলামী  েংরিষ্ট  নীরিমালাি আজলাজক 
কিাি েন্য মময়ি বড়াইগ্রাম মপৌিেভাজক অনুজিাধ কিা হজলা।   

 ১৮।  মোয়াড়ী ইউরপ ঃ   মেয়ািমযান মোয়াড়ী ইউরনয়ন পরিষে েভায় অনুপরস্থি থাকায় আজলােনা 

েম্ভব হজলা না।  

 ১৯।  বড়াইগ্রাম ইউরপ ঃ  মেয়ািমযান বড়াইগ্রাম ইউরনয়ন পরিষে েভায় োনান ইউরনয়ন পরিষেেহ 
ইউরনয়ন িথয ও মেবা মকজন্দ্রি কার্যক্রম েলজছ। ইউরনয়জনি োরবযক আইন িৃংখলা পরিরস্থরি 

 রেদ্ধান্ত ঃ   ইউরনয়জনি োরবযক আইন িৃংখলা পরিরস্থরি িাখাি রনরমত প্রজয়ােনীয় পেজক্ষপ গ্রহজণি 
েন্য মেয়ািমযান বড়াইগ্রাম ইউরনয়ন পরিষেজক অনুজিাধ কিা হজলা।  

 ২০।  মোনাইল ইউরপ ঃ  মেয়ািমযান মোনাইল ইউরনয়ন পরিষে বজলন ইউরনয়জনি আইন িৃংখলা 

পরিরস্থরি 

 রেদ্ধান্ত ঃ   আইন িৃংখলা বোয় িাখাি েন্য মেয়ািমযান মোনাইল ইউরনয়ন পরিষেজক অনুজিাধ কিা 

হজলা। 



 ২১।   নগি ইউরপ ঃ  
 মেয়ািমযান নগি ইউরনয়ন পরিষে বজলন ইউরনয়জনি োরবযক আইন িৃংখলা পরিরস্থরি রিরন 

বজলন অজনক ছাি-ছািী বয়ে কমাজনা িথা েমাপনী পিীক্ষায় বয়ে কমাজনাি েন্য অন-লাইজন আজবেন কজিন। 
র্া েংজিাধন কিা হজে । উপজেলা রনবযাহী অরিোি বজলন একবাি েন্ম রনবন্ধজনি পজি বয়ে বাড়াজনা বা কমাজনা 
রবরধ বরহভূযি। 

 রেদ্ধান্ত ঃ    েন্ম রনবন্ধজনি পজি পুনিায় বয়ে বাড়াজনা ও কমাজনা মথজক রবিি থাকাি েন্য মেয়ািমযান
নগি ইউরনয়ন পরিষেজক অনুজিাধ কিা হজলা।
 ২২।  মাঝগাাঁও ইউরপ ঃ   

মেয়ািমযান মাঝগাাঁও ইউরনয়ন পরিষে েভায় অনুপরস্থি থাকায় রবভাগীয় আজলােনা েম্ভব হজলা না।  

 রেদ্ধান্ত ঃ    েভায় রনয়রমি উপরস্থি থাকাি েন্য মেয়ািমযান মাঝগাাঁও ইউরনয়ন পরিষেজক অনুজিাধ কিা 
হজলা।

 ২৩।  মগাপালপিু ইউরপ ঃ  
মেয়ািমযান মগাপালপুি ইউরনয়ন পরিষে েভায় অনুপরস্থি থাকায় রবভাগীয় আজলােনা েম্ভব হজলা না।  

রেদ্ধান্ত  ঃ   েভায় রনয়রমি উপরস্থি থাকাি েন্য মেয়ািমযান মগাপালপুি ইউরনয়ন পরিষেজক অনুজিাধ 
কিা হজলা।

  ২৪।  োন্দাই ইউরপ ঃ  
মেয়ািমযান োন্দাই ইউরনয়ন পরিষে বজলন ইউরনয়জনি আইন িৃংখলা পরিরস্থরি িজয়জছ। আগামী 

৩০.৫.২০১৩ িারিজখ ইউরনয়ন পরিষজেি ২০১৩-১৪ অথয বছজিি  বাজে  অরধজবিন হজব। বাজে  অরধজবিজন 
েকলজক উপরস্থি থাকাি আমন্ত্রণ োনান। 

  ২৫।  রবরবধ-১ ঃ  
 উপজেলা রনবযাহী অরিোি বজলন উপজেলা পরিষজেি মেয়ািমযান এি কার্যালজয়ি েন্য রনম্নববরণযি খাজি 
েরুিী প্রজয়ােজন অথয বযয় কিা হজয়জছ। র্া েেয় অনুজমারেি হজল উপজেলা িােস্ব খাজিি অথয হজি পরিজিাধ 
কিা র্ায়। 

 ক) মলোি রপ্রন্ াজিি েন্য ম ানাি ক্রয় বাবে  -      ৩ ০০০/-
 খ) ইন্ ািজন  েংজর্াগ রবল বাবে ৫ মাজে ৪০২৫/- ও কাগে ক্রয় বাবে-   ৫ ৫৭০/-
   রেদ্ধান্ত  ঃ  উপরিউক্ত বযয় েবযেম্মরিক্রজম অনুজমারেি হজলা।    
  
  অি পি েভায় আি মকান আজলােনা না থাকায় েভাপরি উপরস্থি েকলজক ধন্যবাে োরনজয় 
েভাি েমারপ্ত মঘাষণা কজিন। 

( মমা  আিাউি িহমান )
মেয়ািমযান(ভািপ্রাপ্ত )
উপজেলা পরিষে
 বড়াইগ্রাম নাজ াি।

-৪-
গণপ্রোিন্ত্রী বাংলাজেি েিকাি



উপজেলা রনবযাহী অরিোজিি কার্যালয়
বড়াইগ্রাম নাজ াি।

স্মািক েংখযা  ০৫.৪৩.০১৩.০০.০০১.১২-৪১০(৪৫)                      
িারিখ ঃ  ০২.৬.২০১৩ রর 

 অনুরলরপ েেয় জ্ঞািাজথয/কার্যাজথয ঃ -

১.   মাননীয় েংেে েেস্য নাজ াি-৪(গুরুোেপিু-বড়াইগ্রাম)রনবযােনী এলাকা ন্যাম ফ্লা রবরডং নং-৪ রুম 
নং-২০২ মিজি বাংলানগি মারনক  
     রমঞা এরভরনউ ঢাকা।

 েরেব স্থানীয় েিকাি রবভাগ। েৃরষ্ট আকষযণ- রেরনয়ি েহকািী েরেব স্থানীয় েিকাি পল্লী উন্নয়ন ও 
েমবায় মন্ত্রণালয় বাংলাজেি েরেবালয় ঢাকা।

 পরিোলক স্থানীয় েিকাি রবভাগীয় করমিনাি এি কার্যালয় িােিাহী। 

 মেলা প্রিােক নাজ াি। 

 মেয়ািমযান ভাইে-মেয়ািমযান/মরহলা ভাইে-মেয়ািমযান উপজেলা পরিষে বড়াইগ্রাম নাজ াি।

 মময়ি বনপাড়া/বড়াইগ্রাম মপৌিেভা। 

 উপজেলা ..............................................অরিোি বড়াইগ্রাম নাজ াি। 

 মেয়ািমযান ইউরনয়ন পরিষে বড়াইগ্রাম নাজ াি।

 অরিে করপ। 

( মমাহাম্মে োইিলু ইেলাম )
উপজেলা রনবযাহী অরিোি

বড়াইগ্রাম নাজ াি।
 


