
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

ত  ও অিভেযাগ শাখা

...

সভাপিত েমরী জামান 
জলা শাসক

সভার তািরখ ১৫ লাই ২০১৮ ি :
সভার সময় িবকাল ৩.৩০ ঘ কা ।

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
উপি ত সকলেক াগত ও েভ া জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম ভার া  কমকতা, এনিজও শাখা িবগত
সভার কাযিববরণী সভায় উপ াপন কেরন এবং কাযিববরণীেত কান প পিরবতন বা সংেশাধন না থাকায় তা সবস িত েম অ েমািদত ও

হীত হয়।

িমক নং আেলাচনা সী া বা বায়নকারী
ক প

০১

জনাব মাহন লাল দাশ, া াম অিফসার, মরী াপস বাংলােদশ জানান, মরী
াপস বাংলােদশ িসেলট ি িনক গত মােস ৩০ জন মিহলা ও ৪ জন ষেক

পিরবার পিরক নার ায়ী প িত সবা, ১৬ জনেক আই ইউিড, ১০৬ জনেক িনরাপদ
ডিলভারীসহ ১৯৩ জন িশ েক EPI কা দয়া হয়। এছাড়াও ৩৩ জন মিহলােক

জারা খ ক া ার িতেরােধ ভ াকিমন, ২৩ জনেক হপাটাই স িব কা দানসহ
মাট ১০৬২ জন ষ মিহলােক সবা দান করা হয়।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।

মরী াপস
বাংলােদশ

০২

জনাব শাহ সােহদা আখতার, িবভাগীয় সম য়ক, বলা জানান, নদী র া কিমশেনর
চয়ার ােনর সােথ যৗথভােব জাফলং এর সািবক অব া ফেলাআপ পিরদশন করা

হেয়েছ। এছাড়াও সদর উপেজলার পা ল ান াশার মিশন পিরচালনার িবষয়
পিরদশন করা হেয়েছ।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।
বলা

০৩

জনাব সািহদা লতানা, জলা সম য়কারী, া  বেলন, বাংলােদশ াম আদালত
সি য়করণ ক  িবগত মােস ওয়াড ও াম িভি ক ৪৩৬  উঠান বঠক, ৩৮৪ 
কাউি িলং, ইউিনয়ন পযােয় ২৩  াম আদালত িবষয়ক িভিডওেশা এবং উপেজলা
পযােয় িনবািচত নারীেদর িনেয় ২  কমশালা অ ি ত হয়। এছাড়াও ৫০ 
ইউিনয়েনর ৩৯৭ জন াম িলশেক মাট ৩১১৬০০ টাকা ভাতা দান করা হয় এবং
জলা পযােয় ১  কের গণমা ম কম  কমশালা ও সরকারী বসরকারী আউটিরচ

কমশালা অ ি ত হয়।  

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।
া

০৪

জনাব কায়ছা ল হক চৗ রী, েজ  কা অিডেনটর, যমযম বাংলােদশ জানান, গত
মােস ২৭০০ জন বি বাসী িবধাবি ত িশ েক াক াথিমক িশ া দান করা হয়।
এসব িশ  এবং তােদর পিরবােরর সদ েদর িবনা ে  াথিমক া েসবা ও ঔষধ

দান করা হয়। এছাড়াও ৫০ জন বি র এিতম িশ েক িশ াভাতা দান, উশেনর
ব া হণ ও া েসবা দান করা হয়।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।

যমযম
বাংলােদশ

০৫

জনাব মা: মা ািফজ রহমান, সদ , আরজাদ আলী িত ক ণ পাঠাগার জানান,
আরজাদ আলী িত ক ণ পাঠাগার এর উে ােগ িব  পিরেবশ িদবস, িব
জনসং া িদবস ও িভটািমন এ ক াে ইন িদবস পালন করা হেয়েছ। এসব িদবেস
পিরেবশ র ণােব ণ, পিরেবশ ষণ ও িতকার, জনসং া ি , ছাট পিরবােরর

ফলসহ জনসেচতনতা লক আেলাচনা হেয়েছ।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।

আরজাদ আলী
িত ক ণ
পাঠাগার

১



০৬

জনাব বা ল মার িসনহা, া াম অিফসার, আর.ডি উ.িড.ও বেলন, RWDO
সং া িনজ উে ােগ ও Human Relief Fundation এর যৗথ উে ােগ
মালিনছড়া ও লা া রা চা বাগােন ২  াক াথিমক িশ া কম চী চলমান রেয়েছ।
এছাড়া জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার সহেযািগতায় িসেলট িস  কেপােরশেনর
২২নং ওয়াড থেক ২৭নং ওয়াড পয  ৬  ওয়াড এ- “কমজীবী াকেট ং মাদার
কম চী” ৩০ ন ২০১৮ তািরেখ সমা  হেয়েছ বেল িতিন সভােক অবিহত কেরন।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।
RWDO

০৭
জনাব নয় িসংহ, িফনা  এ  এডিমন অিফসার, একেডা জানান, গত মােস একেডা
এর PEMTIC কে র উে ােগ মিন র াং েয়জ স ােরর িশ কেদর িনেয় ৫
িদেনর TOT িশ ণ স  হয়।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।
একেডা

০৮

জনাব িবভাষ চ  তরফদার, িতিনিধ, াক, িসেলট জনান, লাই ২০১৮ মােস াক
এর উে েগ ২৩০ জেনর মে  িবিভ  ড এ িশ ণ দান(চলমান), ২৮৭৫ জনেক

ািনেটশন স েক সেচতনতা, ৩১৯৮৬ জনেক াথিমক া  সবা দান, ৪৯ জন
গভবতী মােক াক ডিলভারী স াের িনরাপেদ ডিলভারী সবা দান করা হেয়েছ।
এছাড়াও ৩৪৭২ জন মােক ি  িবষেয় সেচতনতা দান, ২৯ জনেক িবনা ে  আইনী
সহায়তা দান, ৪৭১০ জনেক সামািজক অিধকার স েক সেচতনতা দান, ২৫
জনেক বসােয়র জ  লধন দান এবং িবেদশ ফরত ৫৪ জনেক সবা দান করা
হেয়েছ বেল িতিন সভােক জানান।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।
াক

০৯

জনান সয়দ ছািলম হাসাইন, এডিমন অিফসার, এওয়াড বেলন, কা ানীগ
উপেজলায় ২  ইউিনট অিফেসর মা েম ২৯  ণ ল সংগঠেনর ১১০০ সদ েদর
িনেয় কায ম পিরচািলত হে । সং ার িনজ  ও াক অথায়েন কা ানীগ
উপেজলায় ায় ৩৫  ল পিরচািলত হে । এছাড়া সবিজ চাষীেদর ানীয়ভােব
বষাকালীন সবিজ চােষর উপের অিরেয়ে শন দান করা হয় মেম িতিন সভােক
অবিহত কেরন।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।
এওয়াড

১০

জনাব মাঃ ফা ক আহমদ, িডের র া াম, জিছস বেলন, গায়াইনঘাট উপেজলায়
মৗিলক া রতা ক  চলমান রেয়েছ। এছাড়া ১৮০০০ িশ াথ , ৬০০ িশ ক-

িশি কা, ১৫ জন পারভাইজার িনেয়াগ স  হেয়েছ এবং ক  িনবাচন ি য়াধীন
রেয়েছ । কানাইঘাট ও জ া র উপেজলায় স য় আদােয়র পাশাপািশ জীবন ও
দ তািভি ক িশ ণ চলমান রেয়েছ মেম িতিন সভােক জানান।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।
জিছস

১১

জনাব িফিলপ সম ার, সহকারী ইউিনট ােনজার, আরএইচে প-আেলার ধারা,
িসেলট বেলন, কমএলাকার খানা পিরদশন ৮৯ , কে  িকেশার-িকেশারীেদর আগমন
১৪৮ জন, ন ন িকেশার-িকেশারী ভিত ১৩জন, কে  পরামশ সবা দান করা হয়
৩১জনেক, িচিকৎসা সবা দওয়া হয় ৩২জনেক, কি উটার ােস ৭জন িকেশারীেক
ভিত করা হয় ও লাইে রীেত বই পড়েত িকেশার-িকেশারীেদর আগমন ৬ জন।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।

আরএইচে প-
আেলার ধারা

১২

জনাব মিশউর রহমান, িশ ণ সম য়কারী, ইসক া  জানান, লাই ২০১৮
তািরেখ ইেলি ক াল ইন েলশন এ  মইনেট া  ২৩জন িশ ণাথ র িশ ণ
শেষ ায়ন কায ম সমা  করা হেয়েছ। এছাড়া বাংলােদশ কািরগির িশ ণ ও

উ য়ন ক , পাঠান লা, িসেলট এ ৩ মাস াপী এবং ইউেসপ টকিনক াল ল,
বেট র, িসেলট-এ ৪ মাস াপী িশ ন কায ম চলমান আেছ মেম িতিন সভােক
অবিহত কেরন।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।
ইসক া

১৩

জনাব মাঃ শাহীন, ক  অিফসার, িসএসআইিড, িসেলট বেলন, িতব ী িশ েদর ও
তােদর অিভভাবকেদর রিজিলেয়  িশ ণ দান করা হেয়েছ। এছাড়া কস

ােনজেম  ি য়ার মা েম এইচ আইিভ ও িতব ী িশ েদর িচিকৎসা সবা দান
ও সহেযািগতা দান করা হেয়েছ মেম িতিন সভােক জানান।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।
িসএসআইিড

১৪

জনাব মাহা দ মা র রহমান, িরিজওনাল ােনজার, ইউেসপ বাংলােদশ
বেলন,িসেলট সদর উপেজলায় ২  েল সাধারণ কায ম এবং ১  টকিনক াল েল
কািরগির িশ ণ কায ম পিরচািলত হে । এছাড়া িসেলট সদর উপজলায় িবিভ
কিমউিন েত কািরগির িশ ায়  ও েয়াজনীয়তা িনেয় আেলাচনা সভা, ৩
িশ  পিরষদ সভা, ৩  সহ-িশ া কায ম এবং ২  া াম শয়ািরং িম ং হেয়েছ
মেম িতিন সভােক অবিহত কেরন।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।

ইউেসপ
বাংলােদশ

২



১৫

জনাব মাঃ আি র হােসন, সহকারী েজ  অিফসার, ইসলািমক িরিলফ বাংলােদশ
বেলন, কা ানীগ  উপেজলার ৫  ইউিনয়েন wash project এর আওতায়
২০০  STW, ২০০  া স ত পায়খানা াপন চলমান রেয়েছ। এছাড়া
কানাইঘাট উপেজলায় ১২৯৬  পিরবােরর মে  Flood Respond Project
এর আওতায় ৪৫০০ টাকা িবতরণ কায ম  হেয়েছ।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।

ইসলািমক
িরিলফ

বাংলােদশ

১৬

জনাব মাঃ আজহা ল ইসলাম খান, অিফসার রিশপ, এসওএস িশ  প ী বেলন,
িসেলট এর অভ ের ১১০ জন িশ র সািবক উ য়েনর লে  পািরবািরক পিরেবেশ
ভােলাবাসা, স ান ও িনরাপ ার মােঝ বড় কের তালার কায ম চলমান আেছ।
এছাড়া িসেলট এর পা বত  ৩০৫জন িবধাবি ত িশ র িনয়িমত িফন কায ম
চলমান রেয়েছ মেম িতিন সভােক অবিহত কেরন।

কায ম অ াহত
রাখার িস া  হীত

হয়।

এসওএস িশ
প ী

১৭
িবিবধঃিবিবধঃ   আগামী লাই মােসর সভায় “কািরতাস” ও “ সয়দ ি ন আহেমদ
ডেভলপেম  ফাউে শন” ক ক তােদর সা িতক কায েমর উপর েজে শন

করার িবষেয় মত কাশ করা হয়।

আগামী সভায়
“কািরতাস” ও “ সয়দ

ি ন আহেমদ
ডেভলপেম

ফাউে শন” ক ক
তােদর সা িতক
কায েমর উপর

েজে শন করার
িস া  হীত হয়।

সংি
ক প ।

সভায় এনিজও ‘ বলা’ ও ‘ সভ া িচলে ন’ তােদর িত ােনর কায েমর উপর েজে শন করায় উপি ত সকল সদ  ধ বাদ াপন
কেরন। পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।   
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ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০২১.০৬.০০২.১৮.২৪১ তািরখ: 
০২ আগ  ২০১৮

১৮ াবণ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৩) উপ-মহা ব াপক, হায়ণ তহিবল (ফা  ােনজেম  ইউিনট), বাংলােদশ াংক, ১ম সংল ী ভবন (৭ম তলা), ঢাকা-১০০০।
৪) িলশ পার, িসেলট
৫) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৬) িসিভল সাজন, িসেলট
৭) উপেজলা চয়ার ান.............................. (সকল), িসেলট।
৮) িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র ( জলা কাযালয়), িশ া েকৗশল অিধদ র, িসেলট
৯) িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িসেলট।
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), .................................. িসেলট।
১১) উপপিরচালক........................................................., িসেলট।
১২) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, িসেলট
১৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফসােরর কাযালয়, জলা াথিমক িশ া অিফস, িসেলট
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১৪) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, াণ ও নবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১৫) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, িসেলট
১৬) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১৭) চয়ার ান, জাতীয় মিহলা সং া, িসেলট।
১৮) জনাব................................................................................................, িসেলট।
১৯) গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
২০) গাপনীয় সহকারী, সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
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