
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা �েকৗশলীর কায�ালয় 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

 অথ�, বােজট, পিরক�না ও �ানীয় স�দ আহরণ  সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায� িববরণী। 
 

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

                   উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�|  

�ান  ◌ঃ উপেজলা �েকৗশলীর কায�ালয়, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�|  

তািরখ  ◌ঃ ০৪-০৫-২০২২ ি�ঃ। 

সময়  ◌ঃ সকাল ১০.০০ ঘিটকা। 

সভায় উপি�ত সদ�বৃ�ঃ (�া�েরর �মা�সাের) 

�িমক নাম পদবী �া�র ম�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 �মাঃ �মৗ�দ আলম খঁা সদ�  �া�িরত  

০৫. জনাব �মাঃ শাহী�ল আলম সদ� সিচব �া�িরত  

 

অথ�, বােজট, পিরক�না ও �ানীয় স�দ আহরণ 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) ২০২১-২০২২ অথ� বছেরর বািষক বােজট �নয়ন �সে�। 
 

খ)  িবিবধ। 



 

 

িস�া�সমহু: 

ক. ২০২১-২০২২ অথ� বছেরর বািষক বােজট �নয়ন ◌ঃ  

সভায় সদ� সিচব জানান �য, নােচাল উপেজলার ২০২১-২০২২ অথ� বছেরর বািষক বােজট �নয়ন করেত 

হেব, যা ৩০ জুন, ২০২২ এর মেধ� ��ত কের চুড়ান� অ�েমাদন করার আইনগত বাধ�বাধকতা রেয়েছ। 

এজ� িবিভ� িবষেয় �টকিনক�াল �ান আেছ এমন ৫ জন কম�কত�ার সম�েয় বািষক বােজট �নয়ন কিমিট 

গঠন করার �স�ােবর সােথ উপি�ত সদ�বৃ� একমত ��রণ করন। এ ল�� উপেজলা িনব�াহী অিফসারেক 

�ধান এবং উপেজলা সমাজেসবা অিফসারেক কিমিটর সদ� সিচব করা হয়। কিমিটর অ�া� সদ� হেলন, 

িসএ, উপেজলা পিরষদ, উপেজলা �েকৗশলী এবং এিপ সংি�� ��ইকেহা�ারেদর সােথ সািব�ক �যগােযাগ 

কের িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� বািষ�ক বােজট �নয়ন ও অ�েমাদেনর ব�ব�া �হণ করেবন। 

িবষয়িট িনেয় সভায় িব�িরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� একমত �পাষণ কেরন। এ ��ে� 

উপেজলা সমাজেসবা কম�কত�ােক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়। 

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 

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 �মাঃ �মৗ�দ আলম খঁা সদ�  �ক� বা�বায়ন কম�কত�া, নােচাল 

৫. জনাব �মাঃ শাহী�ল আলম সদ� সিচব উপেজলা �েকৗশলী, নােচাল 

 



 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা �েকৗশলীর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�|  

 

 অথ�, বােজট, পিরক�না ও �ানীয় স�দ আহরণ সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায� িববরণী। 
 

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

                   উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�|  

�ান  ◌ঃ উপেজলা �েকৗশলীর কায�ালয়, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�|  

তািরখ  ◌ঃ ০৪-০২-২০২২ ি�ঃ। 

সময়  ◌ঃ সকাল ১০.০০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র ম�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 �মাঃ �মৗ�দ আলম খঁা সদ�  �া�িরত  

০৫. জনাব �মাঃ শাহী�ল আলম সদ� সিচব �া�িরত  

 

অথ�, বােজট, পিরক�না ও �ানীয় স�দ আহরণ 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) অথ�, বােজট, পিরক�না ও �ানীয় স�দ আহরণ �সে�। 
 

খ)  িবিবধ। 



 

 

িস�ান�সমহু: 

ক. অথ�, বােজট, পিরক�না ও �ানীয় স�দ আহরণ ◌ঃ  

সভায় সদ� সিচব জানান �য, নােচাল উপেজলার ২০২১-২০২২ অথ� বছেরর বািষক বােজট �নয়ন পূব� অথ�, 

বােজট, পিরক�না ও �ানীয় স�দ আহরণ করেত হেব, যা ৩১ �ম, ২০২২ এর মেধ� চুড়ান� কের মািসক 

সভায় আেলাচনা করেত হেব।।  এজ� িবিভ� খাত/উৎস হেত স�াব� আয় ও ব�ােয়র খাত িনব�াচন করেত 

হেব। এ লে�� ৫ সদ� িবিশ� একিট কিমিট গঠন করার �স�ােবর সােথ উপি�ত সদ�বৃ� একমত ��রণ 

করন। এ লে�� উপেজলা িনব�াহী অিফসারেক �ধান এবং উপেজলা সমাজেসবা অিফসারেক কিমিটর সদ� 

সিচব করা হয়। কিমিটর অ�া� সদ� হেলন, িসএ, উপেজলা পিরষদ, উপেজলা �েকৗশলী এবং কৃিস 

কম�কত�া সংিশ�� ��ইকেহা�রেদর সােথ সািব�ক �যগােযাগ কের অথ�, বােজট, পিরক�না ও �ানীয় স�দ 

আহরণ িবষেয় কাজ করেবন। 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� একমত �পাষণ ক�রন। এ ��ে� 

উপেজলা সমাজেসবা কম�কত�ােক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়। 

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 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 �মাঃ �মৗ�দ আলম খঁা সদ�  �ক� বা�বায়ন কম�কত�া, নােচাল  

৫. জনাব �মাঃ শাহী�ল আলম সদ� সিচব উপেজলা �েকৗশলী, নােচাল  
 


