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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
এনিজও িবষয়ক শাখা

িত ক া িসেলট
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জলা শাসক
সভার তািরখ
২৯ অে াবর, ২০১৯
সভার সময়
িবকাল ৩:০০ টা
ান
জলা শাসেকর সে লনক
উপি িত
পিরিশ ‘ক’
উপি ত সকলেক াগত ও েভ া জািনেয় সভার কাজ
করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম অিতির
জলা শাসক (সািবক), িসেলট িবগত সভার কায িববরণী সভায় উপ াপন কেরন এবং কায িববরণীেত কান প পিরবতন বা
সংেশাধন না থাকায় তা সবস িত েম অ েমাদন করা হয়। উপি ত সকল এনিজও িতিনিধ তােদর
কায ম সভায়
উপ াপন কেরন।
িব ািরত আেলাচনা ও পয ােলাচনাে িন প িস া হীত হয়:
িমক ন র
িস া
বা বায়নকারী ক প
সকল এনিজও মািসক কায েমর অ গিত িতেবদন পরবত মােসর ৫ তািরেখর মে
১
সকল এনিজও
এ কায ালেয় রণ করেবন।
জলাধীন সকল এনিজও সং া তােদর কায েমর সােথ ানীয় সরকার এবং ানীয়
২
সকল এনিজও
শাসনেক স ৃ করেব।
িনঃ সহায়ক সং া,
পাহাড়, লা, চা-বাগান ও হাওড় অ েল য সকল এনিজও কাজ করেছ তােদর
৩
আরডি উিডও, জ া
জনসেচতনতার ি র াপােরও কাজ করেত হেব।
িছ ল সং া
এলাকািভি ক সােভ কের কমপিরক না যায়ী িস া হণ করেত হেব এবং আগামী
সকল এনিজও
৪
সভায় এলাকািভি ক এনিজও স হেক াউ ওয়াক এর কাজ ভাগ কের দয়া হেব।
সংি ক প
বািসয়া নদী (িব নাথ) ও ম মদাির িদিঘ ভরাট হেয় যাওয়ার িবষয় আগামী মািসক
সহকারী কিমশনার,
৫
উ য়ন সম য় সভায় আেলাচনা করার জ সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা বরাবের
এনিজও িবষয়ক শাখা
অনা ািনক প
রণ করেত হেব।
সকল এনিজও এবং
উপেজলািভি ক এনিজওস েহর নাম এবং কায ম এর তািলকা কের দািয় ভাগ কের
৬
উপেজলা িনবাহী অিফসার
িদেত হেব।
(সকল), িসেলট
মািসক এনিজও সভার না শ এবং কায িববরণীস হ এ কায ালেয়র এনিজও পাটােল
সকল এনিজও এবং
৭
(http://ngosylhet.com/) আপেলাড করা হেব। সকল এনিজওেক
সহকারী কিমশনার,
ওেয়বসাইট ফেলাআপ করেত হেব।
এনিজও িবষয়ক শাখা
আগামী সভায় এনিজও সং া “ এমএসএস” তােদর কায ম মাি িমিডয়ায় উপ াপন
এনিজও সং া
৮
করেব।
“ এমএসএস”
পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি ঘাষণা কেরন।
সভাপিত
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জলা শাসক
ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০৩১.০৬.০০১.১৯.১২

তািরখ:

২১ কািতক ১৪২৬
০৬ নেভ র ২০১৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা, ঢাকা
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট
৩) উপমহা ব াপক, হায়ণ তহিবল (ফা
ােনজেম ইউিনট), বাংলােদশ াংক, ১ম সংল ী ভবন (৭ম তলা),
ঢাকা-১০০০
৪) িলশ পার, িসেলট
৫) িসিভল সাজন, িসেলট
৬) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৭) উপেজলা চয়ার ান, .................................(সকল)
৮) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িসেলট
৯) িনব াহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র ( জলা কাযালয়), িশ া েকৗশল অিধদ র, িসেলট
১০) িনব াহী েকৗশলী, জন া
েকৗশল অিধদ র, িসেলট।
১১) উপপিরচালক ................................................., ........................., িসেলট।
১২) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, িসেলট
১৩) জলা াণ ও নব াসন কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১৪) উপপিরচালক , জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, িসেলট
১৫) া ামার, ত ও যাগােযাগ ি অিধদ র, িসেলট (কাযিববরণী এ কাযালেয়র ওেয়ব পাট ােল আপেলাড করার
জ অ েরাধ করা হেলা)
১৬) গাপনীয় সহকারী (অিফস), জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১৭) জনাব................................................., ..................................., িসেলট।
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