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িমক নং উপি ত সদ গেণর নাম উপািধ ম  
০১ খঃ মাতাহার হােসন চয়ার ান  
০২ মাছাঃ রহানা বগম ইউিপ সদ   
০৩ মিত িমনা রানী ইউিপ সদ   
০৪ মাছাঃ জিমলা বগম ইউিপ সদ   
০৫ মাঃ গালাম ইমরান ইউিপ সদ   
০৬ মাঃ শামীম তরফদার ইউিপ সদ   
০৭ মাঃ সাই ল ইসলাম ইউিপ সদ   
০৮ মাঃ আেনায়ার পারেভজ ইউিপ সদ   
০৯ মাঃ মক ল হােসন ইউিপ সদ   
১০ মাঃ আঃ মােলক ইউিপ সদ   
১১ মাঃ হা ন ইউিপ সদ   
১২ মাঃ ছাহরাব আলী ইউিপ সদ   

 

আেলাচ  িবষয় সভায় গৃহীত িস া  
১। স িত ব া ও নদী ভা েন িত  ঃসহ পিরবােরর 
মেধ  িবতরেনর িনিমে  িজ আর বাদব া  ৩০ জন 
উপকারেভাগীর িবপরীেত ৬০০.০০ কিজ চাউল িবতরেনর 
লে  উপকাএ ভাগী বাইছাই পবূক তািলকা নয়ন সে । 
 
২। সত জীিবেদর মােঝ িবতরেনর লে  বরা কৃত ৩৯ িট 
কােডর িবপরীেত খাদ  শ  িবরতন স েক আেলাচনা। 

    অদ াকার সভায় জনাব মাঃ মনুছুর রহমান খান ইউ িপ চয়ারম ান 
সােহব সভাপিতর আসন হণ কিরয়া সভার কাজ  কেরন।  
 
   ১নং  আেলাচ  িবষেয়র ি েত সভাপিত সােহব সভায় জানান য, 
স িত ব া ও নদী ভাংগেন িত  ঃশ পিরবােরর মেধ  িবতরেনর 
িনিমে  িজ আর বাবদ ৩০ জন উপকার ভাগীর িবপরীেত ৬০০ কিজ 
চাউল বরা  পাওয়া িগয়ােছ। উ  চাউল িবতরেনর জ  ৩০ জন 
উপকারেভাগী িনবাচন করা হইক। উ  চাউল িবতরেনর লে  এবং 
উপকারেভাগী িনবাচেনর লে  উপি ত সকেলই আেলাচনায় অংশ নন। 
আেলাচনাে  সরকারী নীিতমালা মাতােবক ৩০ জন উপকারেভাগী 
িনররাবচন কের সভাপিতর িনকট জমা দােনর িস া  গৃহীত হইল। 
 
   ২নং আেলাচ  িবষেয়র ি েত সভা পির সােহব সভায় জানান 
সতসজীিবেদর মােঝ িবতরেনর লে  ৩৯ জন উপকারেভাগীর িবপরীেত 
খাদ  শ  বরা  পাওয়া িগয়ােছ। উ  চাউল ভুােব উপকার ভাগীেদর 
মােঝ িবতরেনর িস া  গৃহীত হইল। 
 
   সভােশেষ সভাপিত সােহব উপি ত সকলেক আ িরক ধ বাদ 
জািনেয় সভা সমা  ঘাষনা কেরন। 

 
 
 
 
 
 
 
 


