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তাবযখ: ৩০/০৩/২০২২ বি: 

আজরাচনা ও বদ্ধান্তঃ 

 অদ্যকায বায় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফলয়ক উজেরা স্থায়ী কবভটিয বায বাবত েনাফ †gvQvt bviwMm myjZvbv ভবরা  

বাই চচয়াযম্যান, উজেরা বযলদ, শ্রীপুয এয বাবতজে অদ্যকায  বায কাম ম আযম্ভ কযা য়। বাবত াজফ করজক ধন্যফাদ 

োবনজয় বায কাম মক্রভ শুরু কজযন।  

 বায শুরুজতই বাবত াজফ অত্র ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফলয়ক উজেরা স্থায়ী কবভটিয দস্য বচফ উজেরা ভফায় 

কভ মকতমাজক বা বযচারনায েন্য অনুজযাধ োনান। বাবত াজজফয অনুভবতক্রজভ উজেরা ভফায় কভ মকতমা আজরাচয সূবচ চভাতাজফক 

বা বযচারনা কজযন।  

 বায শুরুজতই উজেরা ভফায় কভ মকতমা উবস্থত করজক বায় উবস্থত ওয়ায় ধন্যফাদ জ্ঞান কজযন। বাবতয 

অনুভবতক্রজভ বফগত বায কাম মবফফযণী াঠ কজয চানান। এ বফলজয় বায় বফস্তাবযত আজরাচনা য় । আজরাচনাজন্ত কাজযা চকান আবি না 

থাকায় কাম মবফফযণী ফ ম ম্মবতক্রজভ গৃবত ও অনুজভাবদত য়।  

 দস্য বচফ  ও উজেরা ভফায় অবপায বাজক েনান অত্র দপ্তজযয আওতায় ভফায় বভবতগুজরাজত অবধকাাংই ঋণ কাম মক্রভ 

বযচাবরত জে। তজফ অবপবয়ার তদাযকীয ভাধ্যজভ উক্ত ঋজণয মূনাপা মাজত বভবতয দস্যজদয উয নীয় ম মায় থাজক তা চদখবার 

কযা য়।  এ বফলয় বফস্তাবযত আজরাচনা য়। বাবত োনান তদাযকীয ফাইজয চকান বভবত অনীয় সুদ / মুনাপা আদায় কযজর কবভটিয 

করজক চচাখকান চখারা চযজখ তদাযকী কযায েন্য যাভ ম চদন।  বনয়বভতবাজফ তদাযকী কযা অব্যত যাখায েন্য বদ্ধান্ত গৃীত য়। 

 উজেরা ভফায় অবপায োনান তায কাম মারজয়য ভাধ্যজভ ভফায় অবধদপ্তয, ঢাকা কর্তমক বযচাবরত উন্নত োজতয গাবী 

ারজনয ভাধ্যজভ সুবফধা ফবিত ভবরাজদয েীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকজেয কাম মক্রভ বাজরাবাজফ চরভান যজয়জে। শ্রীপুয উজেরায ১টি 

নাযী উন্নয়ন ভফায় বভবত গঠন জয়জে। ১টি বভবতজত ইজতাপূজফ ম ১০০ েনজক ৬০০০০/- টাকা কজয ঋণ বফতযণ কযা জয়জে। ফতমভাজন  

প্রকে স্তান্তয যফতী বযজাধকৃত দস্যজদয নাজভ ১০০০০০/- টাকা কজয ৪% াবব ম চাজেম ঋণ বফতযণ কযা শুরু জয়জে। এ বফলজয় বায় 

উজেরা ভফায় অবপায োনান উজেরা বনফ মাব কভ মকতমা ও উজেরা চচয়াযম্যান ভজাদয় এ বফলয় অফগত যজয়জে। ফতমভাজন আদাজয়য 

ায  ৮০% এয কাো কাবে থাকজরও উা বৃবদ্ধয েন্য চনাটি কযা জয়জে। ধীজয ধীজয আদাজয়য ায বৃবদ্ধ াজে ফজর ইউবও ভজাদয় 

োনান। এই ঋজণয ভজধ্য বকবস্ত চখরাী দস্যজদয ঋণ আদাজয় উজেরা বযলদ ও াংবিষ্ট চচয়াযম্যানবৃজেয জমাবগতা বফজল প্রজয়ােন।  

এ বফলজয় কজর ফ মােক জমাবগতা কযজফ ফজর োনান।  

 বায় আয বফজল চকান আজরাচনা না থাকায় বাবত াজফ করজক ধন্যফাদ োবনজয় বায কাম মক্রভ ভাবপ্ত চঘালনা কজযন। 

 

 

 

                                                                                                                     চভাোঃ নাযবগ সুরতানা 

                            বাবত 

                                                                                                ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফলয়ক উজেরা স্থায়ী কবভটি এফাং 

                                                                                                                   , kÖxcyi, gv¸iv| 

                        

                              

kÖxcyi, gv¸iv| 

 

m`q AeMwZi Rb¨ Abywjwc ‡cÖiY Kiv n‡jv| 

01| Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, kÖxcyi, gv¸iv| 

02| Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v, kÖxcyi, gv¸iv| 

03| Dc‡Rjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, kÖxcyi, gv¸iv| 

 
 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

kÖxcyi, gv¸iv| 

 



 
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফলয়ক উজেরা স্থায়ী কবভটিয বায Kvh©weiYx  

       

mfvcwZ t  †gvQvt bviwMm myjZvbv 

  gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, kÖxcyi, gv¸iv 
 

স্থান  :  উজেরা ভফায় কভ মকতমায কাম মারয় 

kÖxcyi, gv¸iv| 

তাবযখ: ১৩/১২/২০২১ বি: 

আজরাচনা ও বদ্ধান্তঃ 

 

অদ্যকায বায় ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফলয়ক উজেরা স্থায়ী কবভটিয বায বাবত েনাফ †gvQvt bviwMm myjZvbv ভবরা  বাই 

চচয়াযম্যান, উজেরা বযলদ, শ্রীপুয এয বাবতজে অদ্যকায  বায কাম ম আযম্ভ কযা য়। বাবত াজফ করজক ধন্যফাদ োবনজয় 

বায কাম মক্রভ শুরু কজযন।  

 বায শুরুজতই বাবত াজফ অত্র ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফলয়ক উজেরা স্থায়ী কবভটিয দস্য বচফ উজেরা ভফায় 

কভ মকতমাজক বা বযচারনায েন্য অনুজযাধ োনান। বাবত াজজফয অনুভবতক্রজভ উজেরা ভফায় কভ মকতমা আজরাচয সূবচ চভাতাজফক 

বা বযচারনা কজযন।  

 বায শুরুজতই উজেরা ভফায় কভ মকতমা উবস্থত করজক বায় উবস্থত ওয়ায় ধন্যফাদ জ্ঞান কজযন। বাবতয 

অনুভবতক্রজভ বফগত বায কাম মবফফযণী াঠ কজয চানান। এ বফলজয় বায় বফস্তাবযত আজরাচনা য় । আজরাচনাজন্ত কাজযা চকান আবি না 

থাকায় কাম মবফফযণী ফ ম ম্মবতক্রজভ গৃবত ও অনুজভাবদত য়। 

দস্য বচফ  ও উজেরা ভফায় অবপায বাজক েনান অত্র উজেরায় ৪টি আশ্রয়ণ প্রকে যজয়জে। মা ভফায় অবধদপ্তয, ঢাকা কর্তমক ঋণ কাম মক্রভ 

বযচাবরত। প্রবতটি চমখাজন বযফায পুনফ মাবত যজয়জে। উকাযজবাগীগণ ভাত্র ৮ % াবব ম চাজেম ঋণ বনজয় অজনজকই ঋণ বনজয় বনয়বভত বকবস্ত বদজে না 

চ বফলজয় াংবিষ্ট চচয়াযম্যান ভজাদয় একটি ঋণ আদায়ী বায় চমাগদান কজয তাজদযজক ঋণ বযজাজধয বফলয় বনজদ মনা বদজর আদায় কাম মক্রভ বাজরা 

জফ ফজর । বায় বাবত ভজাদয় োনান।  এ বফলয় বফস্তাবযত আজরাচনা য়। বনয়বভতবাজফ দাবয়েপ্রাপ্ত কভ মকতমা উবস্থত জয় ঋণ আদাজয়য প্রজচষ্ঠা 

অব্যত যাখায েন্য বদ্ধান্ত গৃীত য়। 

 উজেরা ভফায় অবপায োনান তায কাম মারজয়য ভাধ্যজভ ভফায় অবধদপ্তয, ঢাকা কর্তমক বযচাবরত উন্নত োজতয গাবী ারজনয ভাধ্যজভ 

সুবফধা ফবিত ভবরাজদয েীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকজেয কাম মক্রভ বাজরাবাজফ চরভান যজয়জে। ফতমভাজন  প্রকে স্তান্তয যফতী বযজাধকৃত 

দস্যজদয নাজভ ১০০০০০/- টাকা কজয ৪% াবব ম চাজেম ঋণ বফতযণ কযা শুরু জয়জে। এ বফলজয় বায় উজেরা ভফায় অবপায োনান উজেরা 

বনফ মাব কভ মকতমা ও উজেরা চচয়াযম্যান ভজাদয় এ বফলয় অফগত যজয়জে। এই ঋজণয ভজধ্য বকবস্ত চখরাী দস্যজদয ঋণ আদাজয় উজেরা বযলদ ও 

াংবিষ্ট চচয়াযম্যানবৃজেয জমাবগতা বফজল প্রজয়ােন।  এ বফলজয় কজর ফ মােক জমাবগতা কযজফ ফজর োনান।  

 বায় আয বফজল চকান আজরাচনা না থাকায় বাবত াজফ করজক ধন্যফাদ োবনজয় বায কাম মক্রভ ভাবপ্ত চঘালনা কজযন। 

 

 

 

 

                                                                                                                    চভাোঃ নাযবগ সুরতানা 

                            বাবত 

                                                                                                ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফলয়ক উজেরা স্থায়ী কবভটি এফাং 

                                                                                                                   , kÖxcyi, gv¸iv| 

                        

                              

kÖxcyi, gv¸iv| 

m`q AeMwZi Rb¨ Abywjwc ‡cÖiY Kiv n‡jv| 

01| Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, kÖxcyi, gv¸iv| 

02| Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v, kÖxcyi, gv¸iv| 

03| Dc‡Rjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, kÖxcyi, gv¸iv| 

 
 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

kÖxcyi, gv¸iv| 

 


