জনসংয োগ, শ োণিতপুৰ

শেছ বোততো নং ২৩৭/২০১৯
শ োণিতপুৰ ণজলো উন্নয়নী সণিণতৰ ববঠক

শতজপুৰ, ৪ ণিযেম্বৰ ২০১৯: চলিত লিচচম্বৰ

২০১৯ মাহৰ শ ালিতপুৰ লিিা উন্নয়নী সলমলতৰ বৈঠক আলি

উপায়ুক্ত মানচৈন্দ্ৰ প্ৰতাপ লসিংৰ শপৌৰলহতযত উপায়ুক্তৰ সলিিনী কক্ষত অনুলিত হয়

। সভাত লিিাখনৰ

লৈলভন্ন উন্নয়নী লৈভাগৰ িলৰয়চত ৰূপালয়ত বহ থকা ভাচিমান আঁচলন সন্দভভ ত পৰ্ভাচিাচনা কৰা হয়। সভাত
উপায়ুক্ত গৰাকীচয় নাৈাৰ্ভ ৰ সহকাৰী শৈিংক প্ৰৈন্ধক লি.চক.ৰ্াসক আৰু িীি শৈিংকৰ লিিা প্ৰৈন্ধক গৰাকীক
খণ্ড পৰ্ভায়ত অনুলিত শহাৱা শৈিংকৰ সভাত ৰ্ুখীয়া ৰাইিলি আগচ াৱা চৰকাৰী আঁচলন আৰু শৈিংক সুলৈধা
সৰ্ম্ভকত পৰ্ভাচিাচনা কৰাৰ িগচত শৈিংক কৰ্ত্তভপক্ষক ঋিৰ মঞ্জুলৰ ৈতলিত লৈচ ষ মচনালনচৈ কলৰৈলি আহৈান
িনায়। লৈৰ্ুৎ লৈভাগক অনলতপিম বৈৰ্ুযলতকৰিৰ কাম সৰ্ম্পূিভ কলৰ চাহ-ৈালগছা এচিকাত গুৰুত্ব আচৰাপ
কলৰ িৰুৰী ভাচৱ ৰূপায়ি কলৰৈলি পৰাম ভ লৰ্চয়। তৰ্ুপলৰ লিিা কত লষ সামগ্ৰী লৈপনন কলমলতৰ লনৈভাচন
অলত শসানকাচি অনুলিতকৰিৰ ওপৰচতা উপায়ুক্ত গৰকীচয় লনচৰ্ভ

লৰ্চয়। লৈলভন্ন উন্নয়নী লৈভাগৰ কামৰ

অগ্ৰগলতৰ খলতয়ান বি আচঁ লনৰ শিচহমীয়া গলতত উপায়ুক্ত গৰাকীচয় অসন্তলি প্ৰকা

কৰাৰ িগচত উন্নয়ন

আঁচলন সমূহ িক্ষয অনুসলৰ লকয় সঠিক ভাচৱ ৰূপালয়ত কৰা নাই তাৰ লৈস্তত ত ৈযাখযা লৈচালৰ তাৰ
কাৰ্ভকলৰকৰিৰ প্ৰলতচৈৰ্ন অলত শসািকাচি ৰ্ালখি কলৰৈলি লৈভাগীয় লৈষয়া সকিক লনচৰ্ভ

লৰ্চয়। তৰ্ুপলৰ

শতওঁ গাওঁ পঞ্চায়ত উন্নয়ন আঁচলন প্ৰস্ত্ৰ্ত্লতকৰিৰ ৈাচৈ অনুলিত শহাৱা গাওঁ সভা সমূহত চৰকাৰী লৈভাগৰ
লনলৰ্ভ ি লৈষয়া সকিৰ উপলিলত সূলনলিত কলৰৈলি লনচৰ্ভ

লৰ্চয়। উপায়ুক্ত গৰাকীচয়

মৰাভৰিীৰ মাটি,

ৈালি সৰৈৰাহৰ শক্ষত্ৰত শতওঁ ৰাইিৰ পৰা ইলতমচধয ৈহু অলভচৰ্াগ পাইচছ ৈুলি বৈঠকত প্ৰকা
এইচক্ষত্ৰত শতওঁ অনলতপিচম ৈন লৈভাগৰ লৈষয়াক ৰ্াৱতীয় ৈযৱিা গ্ৰহি কলৰৈলি লনচৰ্ভ

কলৰ

লৰ্চয়। উপায়ুক্ত

গৰাকীচয় সকচিা মূৰব্বী লৈভাগীয় লৈষয়া সকিক আগতীয়া অনুমলত অলৈহচন সৰ্ৰ িান তযাগ নকলৰৈলি
সলকয়াই লৰ্চয়। উপায়ুক্ত গৰাকীচয় সকচিা উন্নয়নী লৈভাগৰ মূৰব্বী লৈষয়া সকিক লনলৰ্ভ ি সময়ৰ লভতৰত
শতওঁচিাকৰ িক্ষযত উপলনত হ’ৈ পৰালক ৰ্ালয়ত্ব পািন কৰাৰ িগচত ৰাইিৰ প্ৰলত শসৱা আগৈ াৈলি
আহৈান িনায়। সভাত লিিা উন্নয়ন আয়ুক্ত ফাৰুক আিম, অলতলৰক্ত উপায়ুক্তদ্বয় শৰাহন ঝা, পৰাগ কাকলত,
শিযি পলৰকল্পনা লৈষয়া মাধৱ নাথৰ িগচত লিিাখনৰ উনয়নী লৈভাগ সমূহৰ মুৰব্বী লৈষয়া সকিৰ িগচত
লৈলভন্ন শৈিংকৰ লৈষয়া সকি উপলিত থাচক ।

