
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা কৃিষ অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 
 

িবষয়: কিৃষ ও �সচ সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

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

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

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

তািরখ  ◌ঃ ১০-১১-২০২১ ি�ঃ 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.০০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র মন�ব� 

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

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

০৩. জনাব �মাঃ আিম�ল হক সদ�  �া�িরত  

০৪. জনাব শাহ �মাহা�দ ম��ুল ইসলাম সদ�  �া�িরত  

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

 

কৃিষ ও �সচ সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব জনাব �মাঃ মিশউর রহমান এর সভাপিতে� �� হয়। 

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

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) আমন ধােনর উৎপাদন কায��ম �জারদারকণ ও পরবত�ী রিব �মৗ�েমর ��িত �হণ। 

খ)  �ষম সার ব�বহার এবং  

গ) িবিবধ। 



 

 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব বেলন, আমন ধােনর উৎপাদন কায��ম �জারদারকণ ও পরবত�ী রিব �মৗ�েমর ��িত 

এখন হেত �হণ করা �েয়াজন। সদ� সিচব বেলন, �দেশর সািব�ক উ�য়েন জিমর সিঠক ব�বহােরর মাধ�েম 

উৎপাদন  বাড়ােত হেব। এজ� আমন ধােনর উৎপাদন কায��ম �জারদারকণ ও পরবত�ী রিব �মৗ�েমর ��িত 

�হেণর �েয়াজনীয়তার উপর �র�� আেরাপ কেরন।  

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�ব�ৃ আমন ধােনর উৎপাদন কায��ম 

�জারদারকণ ও পরবত�ী রিব �মৗ�েমর ��িত �হণ কায��েমর উপর �র��ােরাপ কেরন।।  এ ��ে� উপেজলা 

উপেজলা �িষ কম�কত�ােক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়। উপ-সহকারী �িষ 

কম�কত�াগণেক মাঠ পয�ােয় আেরা িনিবড়ভােব কাজ করার জ� সভায় িস�ান� গৃিহত হয় 

খ) সদ� সিচব আেরা জানান �য, �ষম সার ব�বহার করা �েয়াজন। �েযাজেনর অিতির� সার ফসেলর �িত 

কের। মাঠ িদবস আেযাজেনর মাধ�েম এ িবষেয় কৃষকেদর সেচতন করেত হেব। উপেজলা কৃিষ কম�কত�ােক 

এজ� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেবন।  

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, চঁাপাইনবাবগ�। 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�: নাম পদবী িঠকানা মন�ব� 

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 আিম�ল হক সদ�  �চয়ারম�ান, �নজামপুর  ইউ. িপ, নােচাল  

৪. জনাব শাহ �মাহা�দ ম��ুল 
ইসলাম 

সদ�  সহকারী �েকৗশলী, িবএমিডএ  

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

 



 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা কৃিষ অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 
 

িবষয়: কিৃষ ও �সচ সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

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

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

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

তািরখ  ◌ঃ ১০-০৩-২০২২ ি�ঃ 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.০০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র মন�ব� 

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

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

০৩. জনাব �মাঃ আিম�ল হক সদ�  �া�িরত  

০৪. জনাব শাহ �মাহা�দ ম��ুল ইসলাম সদ�  �া�িরত  

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

 

কৃিষ ও �সচ সং�ান� 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) �ী�কালীন সবিজ উৎপাদন �সে�। 

খ)  কীটনাশেকর ব�বহার সীমীতকরণ এবং  

গ) িবিবধ।  

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব বেলন, �ী�কালীন সবিজ উৎপাদন ��িত এখন হেত �হণ করা �েয়াজন। সদ� সিচব 

বেলন, �ী�কালীন সবিজর উৎপাদন বাড়ােত হেব। এজ� জিম সিঠকভােব �তরীসহ আগাম ও উ�তজােতর 

�ী�কালীন সবিজ উৎপাদন কায��ম �জারদারকেণর উপর �র�� আেরাপ কেরন।  



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� �ী�কালীন সবিজ উৎপাদন 

�জারদারকণ ও পরবত�ী রিব �মৗ�েমর ��িত �হণ কায��েমর উপর �র��ােরাপ কেরন।।  এ ��ে� উপেজলা 

উপেজলা �িষ কম�কত�ােক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়। উপ-সহকারী �িষ 

কম�কত�াগণেক মাঠ পয�ােয় আেরা িনিবড়ভােব কাজ করার জ� সভায় িস�ান� গৃিহত হয় 

খ) সদ� সিচব আেরা জানান �য, কীটনাশেকর ব�বহার সীমীতকরণ �েয়াজন। �েযাজেনর অিতির� কীটনাশক 

অেথ�র অপচয় ঘটায় ও ফসেলর �িত কের। মাঠ িদবস আেযাজেনর মাধ�েম এ িবষেয় কৃষকেদর সেচতন করেত 

হেব। উপেজলা �িষ কম�কত�ােক এজ� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেবন।  

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, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�: নাম পদবী িঠকানা মন�ব� 

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 আিম�ল হক সদ�  �চয়ারম�ান, �নজামপুর  ইউ. িপ, নােচাল  

৪. জনাব শাহ �মাহা�দ ম��ুল 
ইসলাম 

সদ�  সহকারী �েকৗশলী, িবএমিডএ  

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

 



 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা কৃিষ অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 
 

িবষয়: কিৃষ ও �সচ সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

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

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

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

তািরখ  ◌ঃ ১২-০৫-২০২২ ি�ঃ 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.০০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র মন�ব� 

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

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

০৩. জনাব �মাঃ আিম�ল হক সদ�  �া�িরত  

০৪. জনাব শাহ �মাহা�দ ম��ুল ইসলাম সদ�  �া�িরত  

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

 

কৃিষ ও �সচ সং�ান� 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) রাসায়িনক সােরর ব�বহার সীমীতকরণ �সে�। 

খ)  �জব সােরর ব�বহার বাড়ােনা এবং  

গ) িবিবধ।  

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব বেলন, রাসায়িনক সােরর ব�বহার সীমীতকরণ করা �েয়াজন। িতিন বেলন, রাসায়িনক 

সার জিমর উব�রতা �মা�েয় কিমেয় �দয়। এজ� জিমর �া�� সিঠকভােব রাখেত হেল রাসায়িনক সােরর ব�বহার 

সীমীতকরেণর  উপর �র�� আেরাপ কেরন।  



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� রাসায়িনক সােরর ব�বহার সীমীতকরণ 

কায��েমর উপর �র��ােরাপ কেরন। এ ��ে� উপেজলা উপেজলা �িষ কম�কত�ােক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর 

জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়। উপ-সহকারী �িষ কম�কত�াগণেক মাঠ পয�ােয় আেরা িনিবড়ভােব কাজ করার জ� 

সভায় িস�ান� গৃিহত হয়। 

খ) সদ� সিচব আেরা জানান �য, �জব সােরর ব�বহার বাড়ােনা �েয়াজন। িতিন বেলন, , �জব সার হেলা মািটর 

�াণ। এ সার ব�বহােরর ফেল কৃিষজ উৎপাদন বৃি� পায় ও �পঁাকা মাকেড়র আ�মণ ও কম হয়। এ িবষেয় 

কৃষকেদর সেচতন করেত হেব। উপেজলা �িষ কম�কত�ােক এজ� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেবন।  

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, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

�: নাম পদবী িঠকানা মন�ব� 

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 আিম�ল হক সদ�  �চয়ারম�ান, �নজামপুর  ইউ. িপ, নােচাল  

৪. জনাব শাহ �মাহা�দ ম��ুল 
ইসলাম 

সদ�  সহকারী �েকৗশলী, িবএমিডএ  

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