
 

সভার কা  িববরণী 
িত ােনর নামঃ- ৫নং িপংনা ইউিনয়ন পিরষদ 

সভা অ ােনর ান/ কানাঃ- ইউিপ কা ালয়,         সভাপিতঃ খ কার মাতাহার হােসন, চয়ার ান  
সময়ঃ- ১১.০০ হইেত ১.৩০ পয                           তািরখঃ 25-০9-২০21ইং 

ি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। িবগত সভার কাযিববরনী পাঠ ও অ েমাদন দান 

সে । 
২। ২০২০/২১ অং অথ বছের া  ামীন অবকাঠােমা 
র না ব ন (িট আর)বরা  ারা ক  বা বায়ন 

সে (১ম পযায়) 
৩। ামীণ অব কাঠােমা সং ার(কািবখা) বাবদ া  ১ম 
পযায় ২০২০/২১ ইং অথ বছেরর বরা  ারা ক  
বাত বায়ন সে । 
৪। ২০২০/২১ ইং অথ বছের অিতদির েদর জ  কম 
সং ান কমসূচী ১ম পযােয় অেয়জ বরা  ারা ক  

হণ ক  বা বায়ন কিমিট গঠন সে । 
৫। ২০২০/২১ ইং অথ বছের অিত দির েদর জ  
কমসং ান কম সূচী ১ম পযােয়র নন অেয়জ বরা  ারা 

ক  হণ ও সে । 
৬। এলিজএি - ৩ ক  বা বায়েনর জ  সানালী 
ব াংক সিরষাবাড়ী উপেজলা কে  শাখা সিরষাবাড়ী 
জামালপুর ইউিনয়ন উ য়ন সহায়তা তহিবল সাতেপায়া 
ইউিপ িহঃ নং ১ চলিত- ১৫৮২ নােম যৗথ িহসােবর 
িবিধ মাতােবক িহসাব পির চালনা কারী পিরবতন 

সে ।  

   অদ াকার সভায় জনাব মাঃ মুনছুর রহমান খান 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 ২০২০/২১ অং অথ 
বছের ামীন অবকাঠােমা র না ব ন (িটয়ার) বরা  বাবদ- ১৭২০০/-  টকা 
পাওয়া িগয়ােছ। উ  বরাদ ারা ক  বা বায়েনর লে  ক  হন এবং 

ক  গঠন করা হউক। উকত তসােবর ি েত উপি ত সকল সদ /সদ া 
আেলাচনায় অংশ নন। আেলাচনাে  িনে  উে িখত ভােব ক  হন এবং 

ক  বা বায়ন কিমিট গঠন করা হইল। 
কেলর নামঃ চর সিরষাবাড়ী বােরক উিকেলর বাড়ী হইেত খেয়র ফিকেরর বাড়ী 

পয  রা া মরামত। 
পযায় বাবদ.০০০ মঃ টন বরা  পাওয়া িগয়ােছ। উ  বরা  ারা ক  
বা বায়েনর লে  ক  হণ এবং বাক গঠন করা হউক। উ  ােবর 

ি েত উপি ত সকল সদ ।সদ  আেলাচনায় অংশ নন। আেলাচনাে  িনে  
উে িখত ভােব ক  হণ এবং বাক গঠন করা হইল। 

কে  নামঃ বাঘমারা উ  িবদ ালেয়র পাকা রা া হইেত রাজু আহে েদর বাড়ী 
পয  রা া ি ক সিলং করন। 
বরাে র পিরমান=২৫১০০০/ -  
সভােশেষ সভাপিত সােহব উপি ত সকলেক আ িরক ধ বাদ জািনেয় সভা সমা  
ঘাষনা কেরন। 

 


