
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা কৃিষ অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাব�। 
 

িবষয়: বাজার মূল� পয�েব�ণ, পিরদশ�ন ও িনয়�ণ সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

সভাপিত  ◌ঃ �মাঃ মিশউর রহমান, ভাইস �চয়ারম�ান,  

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাব�।  

�ান  ◌ঃ উপেজলা কৃিষ অিফসােরর অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাব�। 

তািরখ  ◌ঃ ০৯-০২-২০২২ ি�ঃ 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.০০ ঘিটকা। 

সভায় উপি�ত সদ�বৃ� ◌ঃ (�া�েরর �মা�সাের) 

�িমক নাম পদবী �া�র 

০১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন �া�িরত 

০২. জনাব �মাঃ সািদর আহেমদ সদ�  �া�িরত 

০৩. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �া�িরত 

০৪. জনাব নেরা�ম �মার  সদ�  �া�িরত 

০৫. জনাব �মাঃ বুলবুল আহেমদ সদ� সিচব �া�িরত 

 

বাজার মূল� পয�েব�ণ, পিরদশ�ন ও িনয়�ণ সং�া� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব জনাব �মাঃ মিশউর রহমান এর 

সভাপিতে� �র� হয়। সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সকল সদ�েদর �াগত জািনেয় সভা আর� কেরন। 

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) কৃিষজ পেণ�র বাজার মূল� পয�েব�ণ, পিরদশ�ন ও িনয়�ণ সং�া�। 

খ)  সােরর বাজার মূল� পয�েব�ণ  এবং  

গ) িবিবধ। 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব বেলন, কৃিষজ পেণ�র বাজার মূল� পয�েব�ণ, পিরদশ�ন ও িনয়�ণ করা �েয়াজন। এ 

লে�� ৫ সদ� িবিশ� একিট কিমিট আগামী ১৫/০২/২২ ি�: তািরেখ িবিভ� �িষজ পেণ�র বাজার মূল� 

পয�েব�ণ ও পিরদশ�ন করার ব�াপাের িবস�ািরত আেলাচনা হয়। িনধ�ািরত িদন সকাল ১০:৩০ ঘিটকার সময় 

থানা পুিলশ বািহনীর সহায়তা িনেয় কায��ম পয�েব�ণ ও পিরদশ�ন করা হেব মেম� িস�া� গৃিহত হয়। 



 

 

খ) সদ� সিচব আেরা জানান �য, সােরর বাজার মূল� পয�েব�ণ  করা দরকার। কারণ অেনেক খুচরা িবে�তা 

সরকার িনধ�ািরত মূেল�র �বশী দােম সার িবি� করেছ। এসব িবে�তােদর তািলকা �তরী কের আইন অ�যায়ী 

ব�ব�া �হণ করেত হেব, যা উ� তািরেখর পার হেত কায�কর হেব মেম� িস�ান� গৃিহত হয়।। উপেজলা �িষ 

কম�কত�ােক এজ� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেবন। উপেজলা �শাসেনর সািব�ক সহেযািগতার �েয়াজন হেব। 

গ. সভায় আর �কান িবেশষ আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকল সদ�েক ধ�বাদ জািনেয় সভার 

সমাি� �ঘাষণা কেরন।    

          

                                                                  (�মাঃ মিশউর রহমান) 

         ভাইস �চয়ারম�ান, 

                                                     উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাব�। 

 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�: নাম পদবী িঠকানা 

১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, নােচাল 

২. জনাব �মাঃ সািদর আহেমদ সদ�  �চয়ারম�ান, ফ�তপুর ইউ. িপ, নােচাল 

৩. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �চয়ারম�ান, নােচাল  ইউ. িপ, নােচাল 

৪. জনাব নেরা�ম �মার  সদ�  উপেজলা খাদ� িনয়�ক, নােচাল 

৫. �মাঃ বুলবুল আহেমদ সদ� সিচব উপেজলা কৃিষ অিফসার, নােচাল 

 

 

 

 



 

 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা কৃিষ অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাব�। 
 

িবষয়: বাজার মূল� পয�েব�ণ, পিরদশ�ন ও িনয়�ণ সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

সভাপিত  ◌ঃ �মাঃ মিশউর রহমান, ভাইস �চয়ারম�ান,  

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাব�।  

�ান  ◌ঃ উপেজলা কৃিষ অিফসােরর অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাব�। 

তািরখ  ◌ঃ ০৮-০৫-২০২২ ি�ঃ। 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.০০ ঘিটকা। 

সভায় উপি�ত সদ�বৃ� ◌ঃ (�া�েরর �মা�সাের) 

�িমক নাম পদবী �া�র 

০১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন �া�িরত 

০২. জনাব �মাঃ সািদর আহেমদ সদ�  �া�িরত 

০৩. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �া�িরত 

০৪. জনাব নেরা�ম �মার  সদ�  �া�িরত 

০৫. জনাব �মাঃ বুলবুল আহেমদ সদ� সিচব �া�িরত 

 

বাজার মূল� পয�েব�ণ, পিরদশ�ন ও িনয়�ণ সং�া� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব জনাব �মাঃ মিশউর রহমান এর 

সভাপিতে� �র� হয়। সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সকল সদ�েদর �াগত জািনেয় সভা আর� কেরন। 

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) �ভাজ� পেণ�র বাজার মূল� পয�েব�ণ, পিরদশ�ন ও িনয়�ণ সং�া�। 

খ)  ইউিরয়া সােরর বাজার মূল� পয�েব�ণ  এবং  

গ) িবিবধ। 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব বেলন, �ভাজ�  পেণ�র বাজার মূল� পয�েব�ণ, পিরদশ�ন ও িনয়�ণ করা �েয়াজন। এ 

লে�� ৫ সদ� িবিশ� একিট কিমিট আগামী ১২/০৫/২২ ি�: তািরেখ িবিভ� �িষজ পেণ�র বাজার মূল� 

পয�েব�ণ ও পিরদশ�ন করার ব�াপাের িবস�ািরত আেলাচনা হয়। িনধ�ািরত িদন সকাল ১০:৩০ ঘিটকার সময় 



 

 

থানা পুিলশ বািহনীর সহায়তা িনেয় কায��ম পয�েব�ণ ও পিরদশ�ন করা হেব মেম� িস�ান� গৃিহত হয়।  

খ) সদ� সিচব আেরা জানান �য, ইউিরয়া সােরর বাজার মূল� পয�েব�ণ  করা দরকার। কারণ অেনেক খুচরা 

িবে�তা সরকার িনধ�ািরত মূেল�র �বশী দােম ইউিরয়া সার িবি� করেছ। এসব িবে�তােদর তািলকা �তরী কের 

আইন অ�যায়ী ব�ব�া �হণ করেত হেব, যা উ� তািরেখর পার হেত কায�কর হেব মেম� িস�ান� গৃিহত হয়।। 

উপেজলা �িষ কম�কত�ােক এজ� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেবন। উপেজলা �শাসেনর সািব�ক সহেযািগতার 

�েয়াজন হেব। 

গ. সভায় আর �কান িবেশষ আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকল সদ�েক ধ�বাদ জািনেয় সভার 

সমাি� �ঘাষণা কেরন।    

          

                                                                  (�মাঃ মিশউর রহমান) 

        ভাইস �চয়ারম�ান, 

                                                        উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাব�। 

 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�: নাম পদবী িঠকানা 

১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, নােচাল 

২. জনাব �মাঃ সািদর আহেমদ সদ�  �চয়ারম�ান, ফেতপুর ইউ. িপ, নােচাল 

৩. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �চয়ারম�ান, নােচাল  ইউ. িপ, নােচাল 

৪. জনাব নেরা�ম �মার  সদ�  উপেজলা খাদ� িনয়�ক, নােচাল 

৫. �মাঃ বুলবুল আহেমদ সদ� সিচব উপেজলা কৃিষ অিফসার, নােচাল 

 


