
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার। 

উপেজলা প�ী উ�য়ন অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

িবষয়: প�ী উ�য়ন ও সমবায় সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 

সভাপিত  ◌ঃ �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মিু�, মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান,  

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

�ান  ◌ঃ উপেজলা প�ী উ�য়ন অিফসােরর অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ১৭-১০-২০২১ ি�ঃ। 

সময়  ◌ঃ সকাল ১০.০০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র 

০১. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� �চয়ারপারসন �া�িরত 

০২. জনাব �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �া�িরত 

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

০৪. জনাব �িনল �মার সরকার সদ�  �া�িরত 

০৫. জনাব �মাঃ হা�ন অর রিশদ সদ� সিচব �া�িরত 

 

প�ী উ�য়ন ও সমবায় সং�া� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি�র সভাপিতে� �� হয়। 

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

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) �খলাপী ঋণ উে�ালন �জারদারকরণ এবং 

খ)  িবিবধ  

 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব জানান �য, �খলাপী ঋণ উে�ালন �জারদারকরণ করেত হেব। কারণ িদন িদন এর 

পিরমান �বেড়ই চেলেছ।  িবিভ� দেলর �যসকল সদ� সময়মত িকি� পিরেশাধ করেছ না �েয়াজেন তােদর 

িবর�ে� আইনগত ব�ব�া �হণ করেত হেব। কর্ম�ী পয�ােয় মােঠ মিনিটিরং কায��ম বাড়ােনার �েয়াজনীয়তার 

উপর িতিন ��� আেরাপ কেরন।  



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� �খলাপী ঋণ উে�ালন �জারদারকরণ 

ও িবদ�মান দল�েলােক স�য়ী কায��ম আেরা বাড়ােনার িস�ান� �িহত হয়। এ ��ে�  উপেজলা প�ী উ�য়ন 

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।   

                                                               
             (�মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি�) 

 মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান,  

                                                      উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�ম নাম পদবী িঠকানা মস�ব� 

১. �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� �চয়ারপারসন মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, 

নােচাল 

 

২. �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �চয়ারম�ান, কসবা ইউ. িপ, নােচাল  

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

৪. জনাব �িনল �মার সরকার সদ�  উপেজলা সমবায় অিফসার, নােচাল  

৫. জনাব �মাঃ হা�ন অর রিশদ সদ� সিচব উপেজলা প�ী উ�য়ন অিফসার, নােচাল  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার। 

উপেজলা প�ী উ�য়ন অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

িবষয়: প�ী উ�য়ন ও সমবায় সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 

সভাপিত  ◌ঃ �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মিু�, মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান,  

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

�ান  ◌ঃ উপেজলা প�ী উ�য়ন অিফসােরর অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ২৬-০৫-২০২২ ি�ঃ। 

সময়  ◌ঃ সকাল ১০.০০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র 

০১. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মিু� �চয়ারপারসন �া�িরত 

০২. জনাব �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �া�িরত 

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

০৪. জনাব �িনল �মার সরকার সদ�  �া�িরত 

০৫. জনাব �মাঃ হা�ন অর রিশদ সদ� সিচব �া�িরত 

 

প�ী উ�য়ন ও সমবায় সং�া� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি�র সভাপিতে� �� হয়। 

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

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) প�ী উ�য়ন দেল �ু� উেদ�া�া ঋণ কম��চী �বত�ন এবং 

খ)  িবিবধ  

 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব জানান �য, িবআরিডিপ প�ী উ�য়ন দেল �ু� উেদ�া�া ঋণ কম��চী �বত�ন করেত 

যাে�।  িবিভ� দেলর সকলগণ এ  ঋেণর আওতায় সেব�া� ৩০,০০০-১,২৫,০০০/- টাকা  ঋণ িনেত পারেব। 

িবিভ� আয় বধ�নমুলক কােজ এ ঋণ পাওয়া যােব। �ু� উেদ�া�া �তরী এ ঋেণর মুল ল�য্। সা�ািহক ও 

মািসক িকি�র মাধ�েম ঋণ পিরেশাধ করা যােব। কর্ম�ীগণ খানা জরিপে◌র মাধ�েম দেলর সদ� িঠক করেবন।  



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� প�ী উ�য়ন দেল �ু� উেদ�া�া ঋণ 

কম��চী �বত�ন িস�ান� �িহত হয়। এ ��ে�  উপেজলা প�ী উ�য়ন 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।   

                                                               
        (�মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি�) 

 মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান,  

                                                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�: নাম পদবী িঠকানা মস�ব� 

১. �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� �চয়ারপারসন মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, 

নােচাল 

 

২. �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �চয়ারম�ান, কসবা ইউ. িপ, নােচাল  

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

৪. জনাব �িনল �মার সরকার সদ�  উপেজলা সমবায় অিফসার, নােচাল  

৫. জনাব �মাঃ হা�ন অর রিশদ সদ� সিচব উপেজলা প�ী উ�য়ন অিফসার, নােচাল  
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