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২৩ তভ বফোর্ ড বোয কোম ডত্র 

           তোরযখঃ ২১ জুন, ২০২১ ররঃ। 

ক্ররভক 

নং 

অলরোচ্য সূচ্ী রফস্তোরযত অলরোচ্নো রদ্ধোন্ত 

০১. গত ২০ বলেম্বয, ২০২০ 

তোরযলখ নুরিত বফোর্ ডবোয 

কোম ডরফফযণী দৃঢ়ীকযণ।  

২০ বলেম্বয, ২০২০ তোরযলখ নুরিত ২২ তভ বফোর্ ড বোয কোম ডরফফযণীটি 

দৃঢ়ীকযণ কযো মো।  

 

 

০২. ২২তভ বফোর্ ড বোয রদ্ধোন্ত 

মূলয ফোস্তফোন গ্রগরত 

২২তভ বফোর্ ড বোয রদ্ধোন্ত মূলয ফোস্তফোন গ্রগরতটি উস্থোন কযো লরো।  

০৩.  

                                 এর ২০২১-২০২২         রর        

           র                      ও ১        ২০২১      

               র            র      ।            -( )। 

 

 

০৪. 

 

মোচ্োআকৃত অলফদনমূ 

নুলভোদন 

ফোংরোলদ শ্ররভক কল্যোণ পোউলেলনয ২৩তভ বফোর্ ড বোয জন্য রফরবন্ন বজরো 

বথলক প্রোপ্ত অলফদনত্র মূ র্লকটিং এয য মোচ্োআ-ফোছোআ করভটিয ভোধ্যলভ 

মোচ্োআ-ফোছোআ কযো ললছ। মোচ্োআ-ফোছোআ-এয য রনলনোক্ত ৩টি কযোটোগযীলত 

বভোট ২৪১৮ টি অলফদনত্র প্রোথরভকবোলফ চূড়োন্ত কযো ললছ (তোররকো ংমৄক্ত): 

কথোঃ (ন বকোটি ঊরন রক্ষ রফ োজোয) টোকো ভোত্র। 

দ্যকোয বফোর্ ড বো প্রস্তোফ নুলভোদলনয জন্য উস্থোন কযো লরো। 

(আলতোভলধ্য বভোট ২৮ জন শ্ররভক ও শ্ররভলকয রযফোযলক বভোট  ২৮,০০,০০০/- 

(টোকো ভোত্র) টোকো অরথ ডক োতো প্রদোন কযো ললছ রফধো বআ লথ ডয 

ভুতোলক্ষ নুলভোদন প্রলোজন) দ্যকোয বফোর্ ড বো প্রস্তোফ নুলভোদন প্রলোজন। 

মৃত শ্ররভক ৫৭ টি ১৫,০০,০০০/- 

রচ্রকৎো ২১৩৪ টি ৮,২৫,৫,০০০/- 

শ্ররভকলদয বভধোফী ন্তোনলদয 

উচ্চ রক্ষো 

১৯২ টি ৫১,১৫,০০০/- 

জরুযী (মৃত/রচ্রকৎো) ৩৫    ২৮,০০,০০০/- 

বভোট ২৪১৮ জন ৯,১৯,২০,০০০/- 

 

০৫. বফোর্ ড  বোয দস্যলদয 

ম্মোরন বৃরদ্ধ 

ফতডভোলন ফোংরোলদ শ্ররভক পোউলেলনয বফোর্ ড বোয দস্যলদয ম্মোনী প্রদোন 

কলয থোলক মোয রযভোন দস্য প্ররত ২০০০ টোকো। ফোংরোলদ শ্ররভক 

পোউলেলনয ২২ তভ বফোর্ ড বো দস্যবৃন্দ ম্মোনী বৃরদ্ধয রফলল ভতোভত 

প্রকো কলযন। পোউলেনকর্তডক এ রফলল কলকটি যকোরয দপ্তলযয োলথ 

বটররলপোলনয ভোধ্যলভ জোনো মো বম, ২০০০/- লত ৩০০০/- টোকো প্রদোন কলয 
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থোলক (কভ ডচ্োযী কল্যোণ বফোর্ ড-২৭০০/-, বকন্দ্রী তরফর-২০০০/- এফং রননতভ 

ভজুযী বফোর্ ড-১১২৫/- বযোট ব্যতীত প্রদোন কলয থোলক)। এ রফলল দ্যকোয বফোর্ ড 

বো রদ্ধোলন্তয জন্য উস্থোন কযো লরো।  

০৬. ফোংরোলদ শ্ররভক কল্যোণ 

পোউলেলনয অরথ ডক 

রফফযণী 

 

ফোংরোলদ শ্ররভক কল্যোণ পোউলেলনয অরথ ডক রফফয    

১. রফরবন্ন প্ররতিোন লত প্রোপ্ত রবযোংলয রযভোনঃ ৫৫০ বকোটি (প্রো) 

২. শ্ররভক কল্যোণ পোউলেলনয তরফরঃ ৬০ বকোটি (প্রো) 

৩. প্ররপট ফ পোউলেন পোেঃ ৩০ বকোটি ৪০ রক্ষ (প্রো) 

৪. স্থোী অভোনলতয রযভোনঃ ৫০১ বকোটি ৫০ রক্ষ (প্রো)। 

 

০৭. শ্রভ কল্যোণ বকলন্দ্র 

বভরর্লকর রপোয 

চুরক্তরবরিক রনলোগ ংক্রোন্ত 

 

শ্রভ ও কভ ডংস্থোন ভন্ত্রণোরলয অওতোধীন শ্রভ রধদপ্তলযয অওতোয ৩২ টি শ্রভ 

কল্যোণ বকন্দ্র যললছ। উক্ত বকলন্দ্রয ভোধ্যলভ শ্ররভকলদয রচ্রকৎো বফো প্রদোন 

কযো ল থোলক। ৩২ টি শ্রভ কল্যোণ বকলন্দ্রয ভলধ্য বমফ বকলন্দ্র বভরর্লকর 

রপোয বনআ বযকভ ১৫ জন বভরর্লকর রপোয চুরক্তরবরিক রনলোগ বদওোয 

জন্য ভন্ত্রণোর লত ফোংরোলদ শ্ররভক কল্যোণ পোউলেলন ত্র বপ্রযণ Kiv 

n‡q‡Q। উক্ত kÖg Kj¨vY †K›`ªmg~‡n ১৫ জন বভরর্লকর রপোয চুরক্তরবরিক 

রনলোলগয রফলল cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ AvR‡Ki mfvq Aby‡gv`b 

cÖ`vb Kiv †h‡Z cv‡i| উলেখ বম, আলতোভলধ্য রফরবন্ন শ্রভ কল্যোণ বকলন্দ্র ০৯ জন 

বভরর্লকর রপোয পোউলেলনয থ ডোলন কভ ডযত যললছন। 

 

০৮. রপ োক রনলোগ 

ও  

রযচ্ছন্ন কভী রনলোগ 

(ক) ফোংরোলদ শ্ররভক কল্যোণ পোউলেলনয একজন রপ োক চ্োকুযী 

বছলড় বদো দটি শুন্য অলছ, উক্ত দটি পূযণ কযো প্রলোজন। 

দ্য বফোর্ ড বো নুলভোদলনয জন্য উস্থোন কযো লরো। 

(খ) ফোংরোলদ শ্ররভক কল্যোণ পোউলেলন বকোন রযচ্ছন্ন কভী বনআ। এআ 

দটিলত রনলোলগয জন্য দ্য বফোর্ ড বো নুলভোদলনয প্রলোজন। 

উব বক্ষলত্র চুরক্তফদ্ধ পোভ ড বথলক অউটলোর ডং কযো বমলত োলয। 

 

০৯. মোচ্োআ-ফোছোআ করভটিলত 

ম্মোনী        

ফোংরোলদ শ্ররভক কল্যোণ পোউলেলনয প্ররতরনত অরথ ডক োতোয অলফদন 

ব্যোক োলয বৃরদ্ধ োলচ্ছ। পলর  মোচ্োআ-ফোছোআ করভটিয দস্যলদয কোম ডক্রভও 

লনক বফর বফলড় বগলছ। প্রোআ বফ কলক ঘন্টো ধলয জভোকৃত  এ অলফদনমূ  

মোচ্োআ-ফোছোআ কযলত  মো তযন্ত কষ্টোধ্য রফল, এ রযলপ্ররক্ষলত মোচ্োআ-

ফোছোআ করভটিলত                  র র        পোউলেলনয দুআ কভ ডকতডো-

বক ২০০০ টোকো কলয এফং দুআ কভ ডচ্োযীলক ১০০০ টোকো কলয প্ররতটি বো 

(বযোট অআটি) ম্মোনী প্রদোন কযোয জন্য রফলটি বফোলর্ ড উস্থোন কযো লরো। 

অজলকয বফোর্ ড বো নুলভোরদত লর রফলটি যফতীলত কোম ডক্রভ কযো লফ। 

 

১০ রফরফধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


