
 

 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

সাঁনিয়া, পাবিা। 

santhia.pabna.gov.bd 

 
স্মারক িাং ০৫.৪৩.৭৬৭২.০০০.১১.০০৯.২০২০-১০১৩            তানরখঃ- ০৯/০৮/২০২০নরঃ।   

 

 
নবষয় ঃঃ জজলা ও উপদজলা পর্ বাদয়র বানষ বক উদ্ভাবি কর্ বপনরকল্পিা ২০২০-২০২১ প্রণয়ি। 

 

 
সূত্র ঃঃ র্দহােদয়র ২৮ জুলাই ২০২০ তানরদখর-০৫.৪৩.৭৬০০.০১৯.৩৭.০০৮.২০ িাং স্মারক 

 

 
  উপর্য বক্ত নবষয় ও সূদত্রর জপ্রক্ষিজত সেয় অবগনতর জন্য জািাদিা র্াদে জর্, অত্র উপদজলার বানষ বক উদ্ভাবি 

কর্ বপনরকল্পিা ২০২০-২০২১ জপ্রনরত ছক জর্াতাদবক প্রস্ত্তত করা হদয়দছ। 

 
 ০২। এর্তাবস্থায় প্রস্ত্ততকৃত উপদজলা পর্ বাদয় বানষ বক উদ্ভাবি কর্ বপনরকল্পিা ২০২০-২০২১ র্দহােদয়র সেয় অবগনত ও 

পরবতী প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অত্রসাি জপ্ররণ করা হদলা।  

 
সাংর্যক্ত ঃঃ ০২ (দুই) পাতা 

 

 

 

 
জজলা প্রশাসক 

পাবিা। 

(দঃ আঃ সহকানর কনর্শিার, আইনসটি শাখা) 

স্বাক্ষনরত/-  

(এস এর্ জার্াল আহদর্ে) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

সাঁনিয়া, পাবিা। 

জিাি-০৭৩২৭-৫৬১০১, িযাক্স-০৭৩২৭-৫৬১১০ 

ই-জর্ইল- unosanthia@mopa.gov.bd 



র্াঠ পর্ বাদয় বানষ বক উদ্ভাবি কর্ বপনরকল্পিা নবষয়ক তথ্য (২০২০-২০২১) 
উপদজলার 

িার্ 

উদ্ভাবিী উদযাদগর িার্, উদ্ভাবদকর 

িার্, পেবী ও ঠিকািা (দর্াবাইল 

িম্বর ও ই-জর্ইলসহ) 

উদ্ভাবিী উদযাদগর নবষয় জসাদকনসাংদর্াগ্য 

উদ্ভাবিী উদযাগ 

জর্ন্টনরাং কার্ বক্রদর্ 

র্যক্ত কর্ বকতবার িার্, 

পেবী ও জর্াবাইল 

িম্বর 

উদ্ভাবিী 

উদযাদগর 

কার্ বক্রর্ শুরম্নর 

তানরখ 

বতবর্াি অবস্থা অনুকৃতদর্াগ্য 

নক-িা 

(দরনপস্নদকবল) 

র্র্ত্মব্য 
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সাঁনিয়া কনর্উনিটি ভ্যাকনসদিশি কর্ বসূচী 

ডাঃ জর্াঃ হারম্ননুর রশীে, উপদজলা 

প্রানণসম্পে কর্ বকতবা, সাঁনিয়া, 

পাবিা। জর্াবাঃ- ০১৭১১-২৬৭৯২৩ 

E-mail- harunvet 

@gmail.com 

১) কৃষদকর বানিদত পানলত জেশী হাঁস 

মুরগীর টিকা প্রোি সহজলভ্যকরণ। 

২)গ্রার্ীণ র্নহলাদেরদক প্রনশিজণর র্াধ্যদর্ 

েিতা বানিদয় হাঁস মুরগীর টিকা প্রোদি 

সির্ কদর জতালা। 

৩) টিকা প্রোি কদর র্নহলারা জিগদণর 

প্রাকৃনতক জপ্রাটিদির উৎস অি বাৎ জেশী হাঁস-

মুরগীর মৃত্যযহার কনর্দয় প্রাণীর সাংখ্যা 

বািাদে এবাং নিদজরা টিকা প্রোদির 

নবনির্দয় পানরশ্রনর্ক নহদসদব অি ব নিদয় 

স্বাবলম্বী হদেি। 

প্রাণীর জরাগ 

প্রনতদরাধ 

ির্তা বািাদিা 

এবাং িারীর 

ির্তায়ি 

ডাঃ জর্াঃ আল-র্ামুি 

জহাদসি র্ন্ডল, জজলা 

প্রানণসম্পে কর্ বকতবা, 

পাবিা। জর্াবাঃ- 

০১৭১৮-৫৭৮০২০ 

০২/০৭/২০১৮ অত্র উপদজলায় প্রায় 

১০০ জদির র্ত িারী 

ভ্যাকনসদিটরদক 

প্রনশিণ প্রোি করা 

হদয়দছ র্ারা নিয়নর্ত 

ভ্যাকনসি কার্ বক্রর্ 

চালাদে িলশ্রুনতদত 

হাঁস-মুরগীর মৃত্যযহার 

হ্রাস পাদে 

হযাঁ  

 

 

 পরার্শ ব জসবা প্রোি 

জর্াঃ আব্দুল হানলর্ 

উপদজলা র্ৎস্য কর্ বকতবা(অঃ োঃ), 

সাঁনিয়া, পাবিা। জর্াবাঃ-০১৭১৭-

৪৫০৮৪৬ 

E-mail- mahalimbau 

@gmail.comu 

অিলাইদি র্ৎসচাষ নবষয়ক পরার্শ ব জসবা অিলাইদি 

পরার্শ ব জসবা 

প্রোি 

জর্াঃ িাজমুল হুো, 

সহকারী  র্ৎস্য 

কর্ বকতবা  

জর্াবাঃ- ০১৭১৮- 

৬৭৪৪৩৯ 

০১/০৯/২০২০ প্রনক্রয়াধীি   

 র্াধ্যনর্ক সত্মদর ছাত্র-ছাত্রী ঝদি 

পিা জরাধ 

জর্াঃ নসনিকুর রহর্াি 

উপদজলা র্াধ্যনর্ক নশিা অনিসার, 

সাঁনিয়া, পাবিা 

জর্াবাঃ-০১৭১২-১৯২৯২৭ 

E-mail- useosanthiapabna 

@gmail.com 

র্াধ্যনর্ক সত্মদর নশিািী ঝদি পিা 

জরাধকদল্প স্মাট ব এদটিদডন্স ও ডাটাদবইদজর 

র্াধ্যদর্ উপনস্থনত তোরনককরণ 

হযাঁ উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার, সাঁনিয়া, 

পাবিা 

জর্াবাঃ- ০১৭৬২-

৬২১০১৮ 

০১/০১/২০১৬ চলর্াি   

 নকদশারী র্াতৃত্বদক নিরম্নৎসানহত 

করা 

জর্াঃ জগালার্ র্নহউনিি 

উপদজলা পনরবার পনরকল্পিা 

কর্ বকতবা, সাঁনিয়া, পাবিা 

জর্াবাঃ-০১৭১৬-৮১৪১৭৪ 

E-mail- ufposanthia 

@gmail.com 

নকদশারী র্াতৃত্বদরাদধ নবদশর আদগ 

গভ্ বধারণ িয় 

হযাঁ র্াসুো একরার্, 

উপপনরচালক, 

পনরবার পনরকল্পিা, 

পাবিা 

০১৯৫৮-১৪৫২১৩ 

০১/০৭/২০২০ চলর্াি হযাঁ  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 বুনি প্রনতবধীদীদের আত্মকর্ বসাংস্থাদি 

নিদয়ানততকরণ।  

মুক্তা ভ্দ্রা সহঃ উপদজলা র্যব উন্নয়ি 

কর্ বকতবা, সাঁনিয়া, পাবিা 

জর্াবাঃ-০১৭৩৪-২৮৫৪২৮ 

বুনিপ্রনতবধীদীদের আত্মকর্ বসাংস্থাদি 

নিদয়ানজতকরণ 

- সহঃ উপদজলা র্যব 

উন্নয়ি কর্ বকতবা, 

সাঁনিয়া, পাবিা 

জর্াবাঃ-০১৭৩৪-

২৮৫৪২৮ 

০১/০৭/২০২০ চলর্াি   

 সর্বায় সনর্নতর নহসাব সহনজকরণ 

জর্াঃ আব্দুল জর্াতাদলব 

উপদজলা সর্বায় অনিসার, সাঁনিয়া, 

পাবিা জর্াবাঃ-০১৭১১-৭৮৭৩৯৭ 

E-mail- motaleb.cop 

@gmail.com 

সর্বায় সনর্নতর নহসাব সহনজকরণ হযাঁ জসালাইর্াি জবগ 

জজলা সর্বায় 

অনিসার, পাবিা 

জর্াবাঃ- ০১৬২৫-

২৩৭৫৮৫ 

০১/০৭/২০১৮ একটি সর্বাই 

সনর্নতদত চালু আদছ। 

হযাঁ  

 পলস্নী জলিদেি 

জর্াঃ আব্দুল র্ান্নাি, ম্যাদিজার, 

গ্রার্- চরপািা, ডাক- জশালাবািীয়া, 

সাঁনিয়া, পাবিা 

জর্াবাঃ-০১৭১৩-৭৭৪৬৩৫ 

পলস্নী  জলিদেি, অিলাইি ব্যাাংনকাং জসবা অিলাইি 

ব্যাাংনকাং 

জর্াঃ জাহাঙ্গীর 

আলর্ (নিল্ড 

সুপারভ্াইজার) 

জর্াবাঃ- ০১৭৩৪-

০২৬৭৮৬ 

০১/০১/২০২০ পলস্নী জলিদেদির 

র্াধ্যদর্ অিলাইি 

ব্যাাংনকাং জসবা চলর্াি 

  

 জবকার সেস্য-সেস্যাদের 

আত্মকর্ বসাংস্থাদি নিদয়ানজত করার 

জন্য নবনভ্ন্ন জপশানভ্নতক প্রনশিণ 

প্রোি 

জর্াছাঃ শার্ছুি িাহার 

উপদজলা আিসার ও নভ্নডনপ 

প্রনশিকা, সাঁনিয়া, পাবিা। 

জর্াবাঃ-০১৭১৮-৯১১৩৪৫ 

জবকার সেস্য-সেস্যাদের আত্মকর্ বসাংস্থাদি 

নিদয়ানজতকরণ 

- জর্াছাঃ শার্ছুি 

িাহার 

উপদজলা আিসার ও 

নভ্নডনপ প্রক্ষিিকা, 

সাঁনিয়া, পাবিা। 

জর্াবাঃ- ০১৭১৮-

৯১১৩৪৫ 

০১/০৭/২০২০ চলর্াি   

 র্নহলাদের উদযাগী কদর গদি 

জতালা ও স্বনিভ্ বর করা। 

জর্াছাঃ নজনিয়া খাত্যি 

তথ্য জসবা কর্ বকতবা 

তথ্য জকন্দ্র, সাঁনিয়া, পাবিা জর্াবাঃ-

০১৭৪৭-৪৭৭৬২৪ 

E-mail- tsk.santhia 

@totthoapa.gov.bd 

উঠাি ববঠক ও মুক্ত আদলাচিার র্াধ্যদর্ 

র্নহলাদের আত্মকর্ বসাংস্থা এ উদযাগী কদর 

গদি জতালা 

হযাঁ এস এর্ জার্াল 

আহদর্ে, উপদজলা 

নিব বাহী অনিসার, 

সাঁনিয়া, পাবিা 

জর্াবা-০১৭৬২-

৬২১০১৮ 

২১/০৫/২০১৯ চলর্াি হযাঁ  

 

 

  (এস এর্ জার্াল আহদর্ে) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

সাঁনিয়া, পাবিা। 



 


