
Ø  িবগত সভার কায িববরনী পাঠ ও অনুেমাদন। 
Ø  িবগত সভার িস া  সমূহ বা বায়ন ও অ গিত স েক আেলােচনা। 
Ø  িবিভ  িবভাগ ও সং া সমূেহর কায ম স েক আেলাচনা। 
Ø  ইউিপ এলাকায় সবা সমূেহর সরবরাহ পিরি িত স েক আেলাচনা ও িস া  হন। 
Ø  পরবত  সভার আেলাচ  সুিচ িনধারন। 
   

অদ কার সভায়  ইউিপ চয়ারম ান  জনাব মাঃ হািববুর রহমান হািবব সােহব সভাপিতর আসন হন কিরেল সভার কাজ  
করা হয়।  সভার েতই সভাপিত সােহব ০১নং আেলাচ  িবষেয়র উপর আেলাকপাত কিরয়া গত সভার কাযিববরনী পাঠ কিরয়া নান 
এবং সবস িত েম অনুেমািদত হয়। অতঃপর ০২নং িবষেয়র িবিভ  িস া  সমূেহর বা বায়ন ও অ গিত তুেল ধরা হয়।সািবক অ গিতেত 
সে াষ কাশ করা হয়। অতঃপর ০৩ নং আেলাচনায় িবিভ  িবভাগ ও সং ার সবা সরবরাহ কায ম তুেল ধরা হয়।০৪নং আেলাচ  িবষেয় 
িবিভ  িত ান ও সং ার সবা সরবরাহ িত ােনর কায ম আেলাচনা ও িস া  িনে  তুেল ধরা হেলাঃ 

 
িমক 

নং 
আেলচ  সুিচ আেলাচনা িস া  দািয়  

০১ জ  মৃতু  িনব ন 

জ  মৃতু  িনব ন ১০০% ভাগ স  

হওয়ার পরও িকছু পিরবার বাদ পেড় 

যাহারা িনব নকালীন সমেয় বািহের 

অব ান কেরন। 

ইউিনয়েনর সকল নাগিরেকর িনব ন 

িনি ত করার িস া  গৃিহত হয়। 
ইউিপ সিচবও চয়ারম ান 

০২ আইন শৃংখলা 

আইন শৃংখলা িবষেয় িবষদ আেলাচনা 

হয়। সািবক পিরি িতেত সে াষ কাশ 

করা হয়। 

ওয়াড কিম  িনয়িমত সভা আহবান ও 

মিনটিরং করেব। ওয়াড কিম  

০৩ কৃিষ 

কৃিষ িবষেয়র আেলাচনায় গত বােরা 

মৗসুেম বা ার ফলন হওয়ায় সকেল 

সে াষ কাশ কেরন।চলিত আমন 

মৗসুেম যাহােত বা ার ফলন হয় 

এবং পাকা যাহােত আ মন করেত 

না পাের ও স ক সমেয় ঔষধ েয়াগ 

িনি ত করেনর আেলাচনা করা হয়। 

চলিত আমন মৗসুেম পাকার আ মন 

িবষেয় েয়াজণীয় পরামশ দােনর জন  

উপ সহকারী কৃিষ কমকতাগনেক 

অনুেরাধ জানান। কৃিষ কমকতা 

০৪ 
া  ও পিরবার 

পিরক না 

সভায় া  ও পিরবার পিরক না 

িবষেয় আেলাচনা হ ।সভায় দািয় া  

কমকতা জানান য, া েসবার মান 

আেগর তুলনায় এখন অেনক ভােলা, 

তেব া েক র বাউ ারী ওয়াল 

না থাকায় অেনক সমস ার সৃি  হয় 

িতিন আেরা বেলন িবদু ৎিবল 

কিমউিন  ি িনেকর সবা বৃি সহ 

কমকতা কমচারী সহ সকলেক মেনােযাগী 

হওয়ার আহবান 
সংি  িবভােগর দািয় া  

কমকতা ও কমচারী। 



অসাভািবক ও অসম এবং ২নং 

ওয়ােড জ  িনয় ন কায েম 

জনবেলর অভাব িতন  িবষয় উধতন 

কতৃপে র দৃি  আকশন কেরন। 

০৫ 
িব া ও বয়  

ভাতা 

িত  ওয়ােড িব া ও বয় ভাতা 

ভাগী মারা গেল তাহার পিরবেত 

িত াপন করেনর জন  িত  ওয়াড 

কিম র সদস গনেক অনুেরাধ জানান। 

ওয়াড কিম  িনয়িমত মিনটিরং করেব। 

ওয়াড কিম । 

০৬ 
উ য়ন মূলক 

ক সমূহ 

 আর, কািবখা,এলিজএসিপ-৩ গৃিহত 

ক  সমূেহর স ক অ গিত ও 

কােজর নগত মান িবষেয় আেলাচনা 

করা হয়। 

ক  সমূেহর কাজ ৯০% ভাগ কাজ 

সমা  হওয়ায় ওয়াড কিম  ও কাদারী 

িত ানেক ধন বাদ জানান এবং বাকী 

কাজ স ক সমেয় শষ করার অনুেরাধ 

জানান। 

ওয়াড কিম  

০৭ UDC 

UDC এর স ক কায ম স েক 

আেলাচনা করা হয় ত সবা িনি ত 

করার জন  উেদ া ােদরেক ধন বাদ 

জানােনা হয় 

উেদ া াগনেক ত সবা দােন অিধক 

য শীল  এবং ওেয়ব পাটাল স  করার 

জন  অনুেরাধ জানান।  

  
 


