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স্মািে নং: কেন্দয়ুা/                                                                              তানিখঃ ০৫/০৭/২০২১ 

নরঃ 
 

 

জলুাই-২০২১ মাসসি সাধািন  সভাি োর্ যনিিিনী 

সভাপনত : কখখ মাবিুিুি িবমান    পদিী: ইউনপ কেয়ািমযান   

সভাি স্থান: ইউনপ োর্ যালয়,      সভাি তানিখ: ০৫/০৭/২০২১ইং   

                   সময়: কিলা ১১:০০ ঘটিো। 

 

সভায় উপনস্থত সদসযসদি তানলো (বাজজিা দ্রষ্টিয) 

অদযোি সভায় মাননীয় কেয়ািমযান কখখ মাবিুিুি িবমান সাসবি এি সভাপনতসে 

সভাি োজ আিম্ভ েিা বসলা। প্রথসম সভাপনত সাসবি উপনস্থত সদসযসদি ধনযিাদ জাননসয় 

সভাি আসলােয সূেী কমাতাসিে গত সভাি োর্ যনিিিনী পাঠ েসি উপনস্থত সদসযসদি অিগত 

েসিন। োবাসিা কোন প্রোি আপনি না থাোয় তাবা সি য সম্মনতক্রসম অনুসমাদন েিা বইল।   

ক্র.নং আসলােয 

নিষয় 

আসলােয মমত্মিয নসদ্ধামত্ম 

০১ ইউননয়সনি 

সানি যে 

আইন 

খ ংখলা 

পনিনস্থনত 

প্রসসে। 

জনাি খামছুন্নাবাি  ইউনপ 

সনেি উপস্থাপন েসিন কর্, 

অত্র ইউননয়সনি ইউননয়সনি 

সানি যে আইন খ ংখলা পনিনস্থনত  

কমািামুটি সসমত্মাষ জনে 

বসলও ইউননয়সনি কোথাও 

কোথাও মদ কজায়া সব 

অসামাজজে োর্ যেলাপ 

সংগটঠত বইসতসছ। র্াবাি 

নিিম্নসদ্ধ প্রসয়াজনীয় িযিস্থা 

গ্রবণ েিা আিখযে।  

সভাপনত সাসবি ইউননয়সনি সানি যে 

আইন খ ংখলা পনিনস্থনত উন্নয়সনি 

লসযয প্রসয়াজনীয় িযিস্থা গ্রবণ এিং 

আইন খ ঙখলা পনিপনি েম যোন্ড 

সংগটঠত বওয়াি সাসথ সাসথ ইনেযাজ, 

জামালপুি সদি, জামালপুি কে 

অিনবত েিা এিং কর্াগাসর্াগ িাখাি 

জনয সেল ইউনপ সদসয এিং গ্রাম 

পুনলখসদি প্রনত ননসদযখ প্রদান েিা 

বইল।  

 

০২ িালয নিিাব 

প্রনতসিাধ 

প্রসসে।  

কমাঃ খাবীনুি ইসলাম, ইউনপ 

সদসয, ০৬ নং ওয়ার্য প্রসত্মাি 

েসিন কর্, িালয নিিাব সিোি 

ে ত যে নননষদ্ধ কঘাষণা েিা 

সসেও ইউননয়সনি কোন কোন 

এলাোয় িালয নিিাব সংগটঠত 

বসে। িালয নিিাব িসেি লসযয 

প্রসয়াজনীয় িযিস্থা গ্রবণ েিা 

কবাে।  

এ নিষসয় সভাপনত সাসবি িসলন কর্, 

িাংলাসদখসে িালয নিিাব মুক্ত েিাি 

লসযয সিোিী েম যেতযা েম যোিীসদি 

প্রনত েসঠাি ননসদযখ প্রদান েসিন। 

িালয নিিাসবি নিিম্নসদ্ধ খানসত্ম গ্রবসণি 

নিধান িসয়সছ। তদুপনি র্াবািা িালয 

নিিাব নদসে তাসদি তথয সংগ্রব েসি 

আইনানুগ িযিস্থা গ্রবণ েিা বইসি। 

অত্র ইউননয়সনি ননোব 

কিজজষ্টাি/োজী র্াবাসত কমসয় ১৮িছি 

এিং কছসল ২১ িছি িযতীত কোন 

প্রোি নিিাব কিজজসেখন না েসি এ 

লসযয োজীসে েসঠাি ননসদযখ প্রদান 

েিা কবাে।  
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সভায় আি কোন আসলােনা না থাোয় সভাপনত সাসবি উপনস্থত সেলসে আিািও 

ধনযিাদ জাননসয় সভাি োজ সমাপ্ত কঘাষণা েসিন। 

 

 

 

   ( সখখ মাবিুিুি িবমান) 

কেয়ািমযান 

০১নং কেন্দয়ুা ইউননয়ন পনিষদ 

জামালপুি সদি, জামালপুি। 

 
 

 

 

 
 


