
 

evsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wP (GBPGjwc) cÖvwZôvwbKxKiY cÖKí 
 

Av‡qvR‡b t RvZxq ’̄vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR) I Dc‡Rjv cÖkvmb, বড়েলখা Dc‡Rjv, ‡gŠjfxevRvi| 
mn‡hvwMZvq t myBP G‡RwÝ di †W‡fjc‡g›U †Kv-Acv‡ikb (GmwWwm) I †eªwKs `¨ mvB‡jÝ 

 
Dc‡Rjv Kg©kvjv cÖwZ‡e`b 

 

                                                                                 

Kg©m~Pxi bvg  
†gŠjfxevRvi †Rjvq cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wP (GBPGjwc) cÖvwZôvwbKxKiY cÖKí Kvh©µg AewnZKi‡Y বড়েলখা  
Dc‡Rjvi BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb, BDwbqb mwPe, msiwÿZ gwnjv †ম ার I IqvW© †g¤̂i এবং বড়েলখা 
পৗরসভা ময়র, রষ কাউি লর ও মিহলা কাউি লর এর mgš̂‡q Dc‡Rjv Kg©kvjv| 

ZvwiL ১৩.০৯.2021 Bs- mgqKvj 10:00 -3:00 Uv ch©šÍ 
mfvi gva¨g ¯̂v ’̄¨wewa †g‡b mivmwi  

 AskMÖnYKvixi 
msL¨v cyiæl 34 bvix 10  †gvU ৪৪ 

AskMÖnYKvixi 
aiY 

 Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, উপেজলা ভাইস চয়ার ান, পৗরসভা ইি িনয়ার, ষ 
কাউি লর,মিহলা কাউি লর,BDwc †Pqvig¨vb I mwPe, ইউিপ ম ার ও সংরি ত মিহলা ম ার। 

mfvcwZi bvg I 
c`ex  খ কার দাি র িবন আলী, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,বড়েলখা, †gŠjfxevRvi|  

we‡kl AwZw_i bvg 
I c`ex জনাব মি কা দ উপপিরচালক , ানীয় সরকার , মৗলভীবাজার 

cÖavb AwZw_i bvg 
I c`ex 

জনাব মাহা দ বারহান উি ন ঞা,  সিচক,পিরচালক-পিশ ণও পরামশ, ানীয় সরকার 
ইনি উট(এনআইএলিজ) ও ক  পিরচালক,বাংলােদশ এইচএলিপ ািত ািনকীকরণ ক ।  

 Kg©kvjvi 
cwiPvjK †gvnv¤§v` Rvwn`yj Bmjvg, wW‡i±i, (†cÖvMÖvg GÛ cøvwbs), †eªwKs `¨ mvB‡jÝ 
Kg©kvjvi 
mgš̂qKvix †gvt ZvwiKz&¾vgvb, †WcywU wW‡i±i, †eªwKs `¨ mvB‡jÝ| 

Kg©kvjvi Av‡qvRK 
I cÖwZ‡e`b 
cÖ ‘̄ZKvix  

েমনা শাহনাজ, ক  কম কত া, †eªwKs `¨ mvB‡jÝ, kÖxg½j, †gŠjfxevRvi| 
 

Kg©kvjvi 
†hvMv‡hvMKvix 

েমনা শাহনাজ, ক  কম কত া,  †eªwKs `¨ mvB‡jÝ, kÖxg½j, †gŠjfxevRvi| 
 

mfvi mswÿß 
weeiY 

f~wgKv t ïiæ‡Z †eªwKs `¨ mvB‡jÝ, িডের র ( া ম এ  িনং) mK‡ji mv‡_ ï‡f”Qv wewbgq K‡ib Ges 
mfvcwZi AbygwZµ‡g cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Pxi Kg©kvjvi Kvh©µg ïiæ K‡ib| Kg©kvjvq  সভাপিত wn‡m‡e 
Dcw ’̄Z wQ‡jb খ কার দাি র িবন আলী, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,বড়েলখা, †gŠjfxevRvi।  িবেশষ অিতিথ িহ‡m‡e 
অনলাইেন সং  িছেলন জনাব মি কা দ উপপিরচালক , ানীয় সরকার , মৗলভীবাজার। ধান অিতিথ িহেসেব 
অনলাইেন সং  িছেলন  জনাব মাঃ বারহান উি ন ঞা,  সিচব,পিরচালক-পিশ ণও পরামশ, ানীয় সরকার 
ইনি উট(এনআইএলিজ) ও ক  পিরচালক,বাংলােদশ এইচএলিপ ািত ািনকীকরণ ক ।cvi¯úwiK wkLb 
Kg©m~Pxi Dci g~j Dc ’̄vcbv †ck K‡ib †eªwKs `¨ mvB‡jÝ Gi cwiPvjK ( †cÖvMÖvg GÛ cøvwbs) †gvt Rvwn ỳj Bmjvg| 

†eªwKs `¨ mvB‡jÝ Gi cÖক  কম কত া েমনা শাহনাজ Gi mÂvjbvq AbywôZ Kg©kvjvq বড়েলখা Dc‡Rjvi ১০ wU BDwbqb 
এবং ১  পৗরসভা †_‡K cÖvß †gvU ৪৭ wU fvj wkL‡bi g‡a¨ †_‡K ৭ wU fvj wkLb‡K †fv‡Ui gva¨‡g এবং উপেজলা 
িনব াহী কম কতার বাছাই পেব র পর wbe©vwPZ Kiv nq|  



 

Kg©kvjvq e¨envwiZ DcKiY mg~n: 
gvK©vi, †cvóvi †ccvi, gvmwKb †Uc, †imwKb †Uc, KvUvi, K¨v‡giv, cÖ‡R±i, wfcKvW©, wUc, ‡bvUeyK, Kjg, 
dvBj, wUm ÿ e· BZ¨vw`| 
 
Gic‡i cÖwZwU BDwbq‡bi Dcw ’̄wZ‡`i ¯̂ ¯̂ BDwbqb wfwËK ewm‡q wfe Kv‡W©i gva¨‡g Zv‡`i BDwbq‡bi 5 wU 
fv‡jv KvR MÖæc Iqv‡K©i gva¨‡g wPwýZ Ki‡Z ejv nq| MÖæc Iqv‡K©i gva¨‡g ১০ wU BDwbqb এবং এক  
পৗরসভা †_‡K †gvU ৪৭ wU fv‡jv KvR D‡V Av‡m| এর মাে  য ৭  ভােলা কাজ িনব াচন করা হয় স¸‡jv wbb¥iƒct 
 
৩নং িনজবাহা রপর BDwbqb Gi ২ wU fv‡jv KvRt 

1. অনলাইেন সনদপ  িবতরণ( নাগিরক,উ রািধকারী ও ত য়ন) 

2. ইউিনয়ন অিফস ভবেন সৗর িব ৎ (১০০০ওয়াট) াপন।  

৪নং উ রশাহাবাজ র ইউিনয়েনর ভােলা কাজঃ 

3. এই্ ইউিনয়েন াম আদালেতর মা েম ৯০% মামলা িন ি  করেত স ম হেয়েছ।  

৮নং দি ণভাগ ইউিনয়নঃ 

4. চয়ার ান সােহেবর িনজ উে েগ ১  উ  িব ালয় ২  বসরকারী াথিমক িব ালয় িনম াণ করা হয়।এবং উ  
৩  িব ালেয় মাট ২০জন িশ কেক বতন ভাতা চািলেয় যাে ন।  

বড়েলখা ইউিনয়ন পিরষদঃ  

5. কেরানা মাকােবলায় জনসেচতনতা ি  ও সবাইেক মা  পিরধান করা হাত ধায়ার অভ াস গেড় তালার জ  উ ু  
করা।  

বড়েলখা পৗরসভাঃ 

6. েরাপন কায ম পিরচালনা 

২নং দােসর বাজার ইউিনয়নঃ 

7. বােয়ােমি ক প িতেত ছা ছা ী ও িশ কেদর হািজরা ও সফটওয়ার তwi| 

  

 
mKj fv‡jv KvR¸‡jv ‡`qv‡j †cv÷vwis Kiv nq Ges cÖ‡Z¨K AskMÖnbKvix‡`i‡K 1 wU K‡i wUc †`Iqv nq| 
AskMÖnbKvixiv Zviv cÖ‡Z¨K fv‡jv KvR ¸‡jv c‡o wbR¯̂ gZ Abyhvqx †fvU cÖ`vb K‡ib| †fv‡Ui gva¨‡g 
wbe©vwPZ 5 wU fv‡jv KvR D‡V Av‡m Ges উপেজলা িনব াহী অিফসােরর বাছাইেয়র মা েম আেরা ২  ভােলা কাজ 

 করা হয়।এবং mevi mvg‡b Dc ’̄vcb Kiv nq Ges cÖ‡Z¨K  fv‡jv Kv‡Ri m~PK wbav©iY Kiv nq|  
 
  

 

 

 

 

 

 



 

mshyw³:  
১. া ােমর ছিব 
২.wbDR wjsK 

  
14/9/21 8:12:23 PM] Jugantor Abdur Rob: https://dailyjalalabad.com/2021/09/147738/ 

14/9/21 9:10:20 PM] Jugantor Abdur Rob: https://bangladeshtoday.net//thit/4824/details 
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