
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা বন উ�য়ন কম�কত�ার কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 
 

িবষয়: পিরেবশ ও বন উ�য়ন সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

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

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

�ান  ◌ঃ উপেজলা বন উ�য়ন কম�কত�ার অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ০৫-১২-২০২২ ি�ঃ।  

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.৩০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র ম�ব� 

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

০২. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� সদ�  �া�িরত  

০৩. জনাব �মা: আিম�ল হক সদ�  �া�িরত  

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

০৫. জনাব �মাঃ আবুল কালাম আজাদ সদ� সিচব �া�িরত  

 

উপেজলা বন উ�য়ন সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব �মাঃ মিশউর রহমানর সভাপিতে� �� হয়। 

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

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) ফলজ, বনজ ও ওষিধ বৃ� �রাপন �সে� এবং 

খ)   িবিবধ। 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব বেলন, বত�মান সময় ফলজ, বনজ ও ওষিধ বৃ� �রাপেনর সিঠক �মৗ�ম। �দেশর 

সরকারী ও �বসরকারী পয�ােয়র নাস�ারী�েরােত উ�ত জােতর ও উ� ফলেনর এসব ফলজ, বনজ ও ওষিধ গােছর 

চারা পাওয়া য়ায়। বািড়র আ�ীণা বা যারা �ছাট/বড় আকােরর বাগান/নাস�ারী করেত চায়, তােদরেক উপেজলা বন 

কম�কত�ার সােথ �যাগােযাগ করার জ� বলা হয়।  



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� ফলজ, বনজ ও ওষিধ বৃ� �রাপন 

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

অ�েরাধ করা হয়। �েয়াজেন �াম পয�ােয় এ সং�ান� িবষেয় সেচতনতা বৃি� করা �যেত পাের। 

খ) 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: 

�ম: নাম পদবী িঠকানা মস�ব� 

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

২. �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� সদ�  মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, 

নােচাল 

 

৩. �মা: আিম�ল হক সদ�  �চয়ারম�ান, �নজামপুর ইউিপ, নােচাল  

৪. জনাব শাহ �মাহা�দ 

ম�ু�ল ইসলাম 

সদ�  সহকারী �েকৗশলী, িবএমিডএ  

৫. জনাব �মাঃ আবুল কালাম 

আজাদ 

সদ� সিচব উপেজলা  বন কম�কত�া, নােচাল  

 

 

 

 



 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা বন উ�য়ন কম�কত�ার কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 
 

িবষয়: পিরেবশ ও বন উ�য়ন সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

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

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

�ান  ◌ঃ উপেজলা বন উ�য়ন কম�কত�ার অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ১০-০৫-২০২২ ি�ঃ।  

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.৩০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র মন�ব� 

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

০২. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� সদ�  �া�িরত  

০৩. জনাব �মা: জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �া�িরত  

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

০৫. জনাব �মাঃ আবুল কালাম আজাদ সদ� সিচব �া�িরত  

 

উপেজলা বন উ�য়ন সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব �মাঃ মিশউর রহমানর সভাপিতে� �র� হয়। 

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

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) ফলজ, বনজ ও ওষিধ বৃে�র নাস�ারী �তরী �সে� এবং 

খ)   িবিবধ। 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ�য সিচব বেলন, বত�মান সময় ফলজ, বনজ ও ওষিধ বৃে�র নাস�ারী �তরীর উপযু�� সময় । যারা 

উ�ত জােতর ও উ� ফলেনর এসব ফলজ, বনজ ও ওষিধ বৃে�র নাস�ারী �তরী করেত চায়, তােদরেক এখনই 

সািব�ক ��িত �হণ করেত হেব। বািড়র আ�ীণা বা যারা �ছাট/বড় আকােরর বাগান/নাস�ারী �তরী করেত চায়, 

তােদরেক উপেজলা বন কম�কত�ার সােথ �যাগােযাগ করার জ� বলা হয়। �েয়াজেন উপেজলা বন িবভাগ 

��মূেল� সরবরাহ থাকা সােপে� ফলজ, বনজ ও ওষিধ বৃে�র বীজ/চারা �দান করেব। 



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনাে� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� ফলজ, বনজ ও ওষিধ বৃে�র নাস�ারী 

�তরী উপর �র��ােরাপ কেরন। এ ��ে� উপেজলা বন কম�কত�ােক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় 

অ�েরাধ করা হয়। �েয়াজেন �াম পয�ােয় এ সং�ান� িবষেয় সেচতনতা বৃি� করা �যেত পাের। 

খ) 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: 

�ম: নাম পদবী িঠকানা মস�ব� 

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

২. �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� সদ�  মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, 

নােচাল 

 

৩. �মা: জাকািরয়া আল 

�মহরাব 

সদ�  �চয়ারম�ান, কসবা ইউিপ, নােচাল  

৪. জনাব শাহ �মাহা�দ 

ম�ু�ল ইসলাম 

সদ�  সহকারী �েকৗশলী, িবএমিডএ  

৫. জনাব �মাঃ আবুল কালাম 

আজাদ 

সদ� সিচব উপেজলা  বন কম�কত�া, নােচাল  
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