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সভার ানঃ ইউ িপ কাযালয় সময়ঃ সকাল ১১ ঘিটকা তািরখঃ ০৪/ ০৫/২০২১ইং 
 

িমক নং উপি ত সদ গেণর নাম উপািধ া র 
০১ মাঃ আব ুতােহর চয়ারম ান  
০২ মাঃ িশউলী আ ার সংরি ত মিহলা সদ   
০৩ হািসদা পারভীন িসিম সংরি ত মিহলা সদ   
০৪ মাঃ শামছু াহার ির া সংরি ত মিহলা সদ   
০৫ মাঃ হাছা র রহমান সদ   
০৬ মাঃ আলমগীর কিবর সদ   
০৭ মাঃ আফছার আলী সদ   
০৮ মাঃ মাজাে ল হক সদ   
০৯ মাঃ বাহা র আলী সদ   
১০ মাঃ ফজলুল হক সদ   
১১ মাঃ মািনক িময়া সদ   
১২ মাঃ আবুল কালাম আজাদ সদ   
১৩ মাঃ আফজাল হােসন সদ   

 
 

আেলাচ  িবষয় সভায় গৃহীত িস া  
১। িবগত সভার কায িববরনী পাঠ ও অ  মাধন দান 

সে । 
 
২। একিজএি - ৩ কে র বা বায়েনর জ  সালানী 
ব াংক সিরষাবাড়ী উপেজলা কমে  শাখা সিরষাবাড়ী 
জামালপুের ইউিনয়ন উ য়ন সহায়তা তহিবল সাতেপায়া 
ইউ িপ িহঃ ন র- ১৫৮২ নােম যৗথ িহসােবর িহসাব 
পিরচালনাকারী পিরবতন সে ।  

   অদ াকার সভায় জনাব মাঃ আবু তােহর ইউ িপ চয়ারম ান সােহব 
সভাপিতর আসন হণ কিরয়া সভার কাজ  কেরন।  
 
   ১নং  আেলাচ  িবষেয়র ি েত িবগত সভার কাযিববরনী পাঠাে  
সবস িত েম গৃহীত হইল। 
 
   ২নং  আেলাচ  িবষেয়র ি েত সভাপিত সােহব সভায় জানান য,  
একিজএি - ৩ কে র বা বায়েনর জ  সালানী ব াংক সিরষাবাড়ী 
উপেজলা কমে  শাখা সিরষাবাড়ী জামালপুের ইউিনয়ন উ য়ন সহায়তা 
তহিবল সাতেপায়া ইউ িপ িহঃ ন র- ১৫৮২ নােম যৗথ িহসােবর িহসাব 
পিরচালনাকারী িহসােব িত অথ বছের সংরি ত আসেনর মিহলা সদ  
পিরবতন করেত হয়। স মেত মাছাঃ িশউলী আ ার ক অ রভু  করা 
হয়। বতমােন মাছাঃ িশউলী আ ার অপারগতা কাশ করায় হািসদা 
পারভীনেক িহসাব পিরচালনাকারী িহেসেব অ রভু  করার াব করা 



হয়। উ  ােবর ি েত উপি ত সকল সদ  সদ া আেলাচনায় 
অংশ নন। আেলাচনাে  সবস িত েম হািসদা পারভীন সংরি ত মিহলা 
সদ ােক িহসাব পিরচালনাকারী িহসােব অ রভূ  করার জ  সব 
স িত েম িস া  গৃিহত হইল। 
    
সভােশেষ সভাপিত সােহব উপি ত সকলেক আ িরক ধ বাদ জািনেয় 
সভা সমা  ঘাষনা কেরন। 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

মাঃ আব ুতােহর 
চয়ারম ান 

১নং সাতেপায়া ইউিনয়ন পিরষদ 
সিরষাবাড়ী, জামালপুর। 
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