
১২নং ব োয়োলিয়ো ইউলনয়ন পলিষদ 
বদৌিতপুি, কুলিয়ো। 

সভোি কোর্্যয ল  িণী 
 

স্থোনঃ ইউলপ’ি সভো কক্ষ     সময়ঃ ১০:০০ ঘটিকো      তোলিখঃ                . 
 

স্বোিক নং- ব ো/ইউ/বদৌ/কুষ/      -২০১৭                                                                          তোলিখঃ 
 

ক্রলমক 

নং 

নোম পদ ী স্বোক্ষি ক্রলমক 

নং 

নোম পদ ী স্বোক্ষি 

১ বমোঃ মলিউদ্দীন ল শ্বোস বেয়োিমযোন স্বোক্ষিীত ১০ বমোঃ লিনু্ট আিী ইউলপ সদসয স্বোক্ষিীত  

২ বমোছোঃ িুৎফো খোনম সদসয সলে  স্বোক্ষিীত ১১ বমোঃ নোিোরুি ইসিোম ইউলপ সদসয স্বোক্ষিীত 

৩  ুি ুি আিম্মেদ সদসয স্বোক্ষিীত ১২ বমোঃ িলিদুি ইসিোম ইউলপ সদসয স্বোক্ষিীত 

৪ বমোঃ উজ্জি বিোম্মসন সদসয স্বোক্ষিীত ১৩ বমোঃ আক্কোস আিী ইউলপ সদসয স্বোক্ষিীত 

৫ বমোছোঃ কোজি বিখো ইউলপ সদসযো স্বোক্ষিীত ১৪ বমোঃ আ ু িোলনফ ইউলপ সদসয স্বোক্ষিীত 

৬ বমোছোঃ বিম্মিনো খোতুন ইউলপ সদসযো স্বোক্ষিীত ১৫ বমোঃ ইয়োরুি ইসিোম ইউলপ সদসয স্বোক্ষিীত 

৭ বমোছোঃ উম্মে সুমোইয়ো ইউলপ সদসযো স্বোক্ষিীত ১৬ বমোঃ নোলজম বিোম্মসন ইউলপ সদসযো স্বোক্ষিীত 

৮ বমোঃ ফোরুক বিোম্মসন ইউলপ সদসয স্বোক্ষিীত ১৭ বমোঃ আম্মনোয়োি বিোম্মসন ইউলপ সলে  স্বোক্ষিীত 

৯ বমোঃ িলিদুি ইসিোম ইউলপ সদসয স্বোক্ষলিত 
 

 

সভোি আম্মিোেয ল ষয়ঃ খলিপ/২-২০১৭/২০১৮বমৌসুম্মমি ভুট্টো ও সলিষো উৎপোদন  ৃলিি িম্মক্ষয কৃষম্মকি মোম্মে ল নোমূম্মিয সোি ও  ীজ সি িোম্মিি 

জনয অগ্রোলিকোি তোলিকো প্রন্নয়ন প্রসম্মে। 

  ২। ল ল ি। 

অদযকোি সভোয় ১২নং নং ব োয়োলিয়ো ইউলনয়ন পলিষম্মদি সেোনীয় বেয়োিমযোন সোম্মি  জনো  বমোঃ মলিউলদ্দন ল শ্বোস সভোপলতি আসন গ্রিম্মনি পি 

সভোি কোজ আিম্ভ কিো িি। গত সভোি কোর্য্যল  িণী পোঠ কম্মি ব োনোম্মনো িয় এ ং উিো ল শুি িওয়োয় সভোয় স স্েলতক্রম্মম গৃলিত ও অনুম্মমোলদত 

িয়। 

অদযকোি সভোয় ১ নং আম্মিোেয ল ষয় আম্মিোেনো কোম্মি ১২ নং ব োয়োলিয়ো ইউলপ’ি জনয  িোদ্দকৃত ভুট্টো ও সলিষো উৎপোদন  ৃলিি িম্মক্ষয খুদ্র 

ও প্রোলি েোষীম্মদি নোম্মমি ল ষয়  যপক আম্মিোেনোি লভলিম্মত বেয়োিমযোন ও উপলস্থত সদসযম্মদি ১২০ জন ভুট্টো ও ২৫ জন সলিষোি েোষীি তোলিকো 

প্রস্তুলতি ল ষম্ময়  যপক আম্মিোেনো লভলিম্মত সভোয় উপলস্থত সদসযম্মদি স স্েলতক্রম্মম সভো গৃলিত ও অনুম্মমোলদত িয়।  

অদযকোি সভোয় আি বকোন আম্মিোেনো নো থোকোয় সভোপলত সোম্মি  উপলস্থত সকি সদস্র্য/সদসযোম্মদি িনয োদ জ্ঞোপন কম্মি সভোি সমোলি বঘোষনো 

কম্মিন। 

 

        সভোপলত 


