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

িত ক া িসেলট

নেভ র, ২০১৯ মােস অ ি ত এনিজও কায ম পিরবী ণ ও সম য় সভার কাযিববরণী
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জলা শাসক
সভার তািরখ
১৯ নেভ র, 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। সভায় উপি ত থেক সকল এনিজও তােদর
কায ম স েক সভােক অবিহত
কেরন এবং এনিজও সং া “ এমএসএস” তােদর কায ম িব ািরতভােব মাি িমিডয়ায় 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 এ
১
সকল এনিজও
কায ালেয় রণ করেবন।
জলাধীন সকল এনিজও সং া তােদর কায েমর সােথ ানীয় সরকার এবং ানীয়
২
সকল এনিজও
শাসনেক স ৃ করেব।
সরকাির যেকান সহায়তা পেত ৩৩৩ এবং আইন
লা সং া যেকােনা সহায়তার
৩
সকল এনিজও
জ ৯৯৯ এ কল করেত জনগনেক উৎসািহত করেত হেব।
এলাকািভি ক সােভ কের কমপিরক না যায়ী িস া হণ করেত হেব এবং আগামী সভায়
সকল এনিজও
৪
এলাকািভি ক এনিজও স হেক াউ ওয়াক এর কাজ ভাগ কের দয়া হেব।
সংি ক প
উপেজলা িনবাহী
উপেজলায় এনিজও স েহর কায ম এবং এনিজও সভা জারদার ও সকল এনিজও’র
৫
অংশ হণ িনি ত করেত উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলটেক িনেদ শনা দান
অিফসার (সকল),
করা হয়।
িসেলট
সকল এনিজও এবং
উপেজলা িনবাহী
উপেজলািভি ক এনিজওস েহর নাম এবং কায ম এর তািলকা কের দািয় ভাগ কের
৬
অিফসার (সকল),
িদেত হেব।
িসেলট
সকল এনিজও এবং
মািসক এনিজও সভার না শ এবং কায িববরণীস হ এ কায ালেয়র এনিজও পাটােল
সহকারী কিমশনার,
৭
(http://ngosylhet.com/)আপেলাড করা হেব। সকল এনিজওেক ওেয়বসাইট
ফেলাআপ করেত হেব।
এনিজও িবষয়ক শাখা
আগামী সভায় এনিজও সং া “ েরা বাংলােদশ” তােদর কায ম মাি িমিডয়ায় উপ াপন এনিজও সং া “ েরা
৮
করেব।
বাংলােদশ”
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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১

জলা শাসক
ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০৩১.০৬.০০১.১৯.২১

তািরখ:

২১ অ হায়ণ ১৪২৬
০৬ িডেস র ২০১৯

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

এম কাজী এমদা ল ইসলাম
জলা শাসক

২

Eq&fr-d frErft: e1frffi 'p'

EtRft-d stFro[:
.r;-< fl''ts qTEIT Bea. qf-frg cqql fitqo
rnftol,
i F;T< {E{i <qfiq. {asHl oFi.FT(, cw-EI fitT.fln $l{ET, ftI4B
" Fnx f:rr: trfi: Efr-{ eTlrn d:. zrG-f-a qfuq]<, osiill,I]q-cr$ $T{rEr, FmE
8, 6;? 5r: ilIT{IqT
"iRrnrxrT, r-{TIi} ffi'q-4p, rciql fim qftq, ffi
G i or.q G-: ?:,t-,,cel3 a<-tmd
{{l. e-{r ($a1I. m-qffir{r{, faq6rs, frffiF
si;r?
\b
tr-3 Fr{kqr Rl(>td. Gl-d s<]a, Eexeaoa, 66qi
q I qTR sse; Et qTq,
CAISIT qjbTK, qI\s€q ftl{fr, FmE
Gr.-{R
qlRxq.
b"
gr,tT<
€ufr-{ qfts]*d, TiDs_dxd, fr(4B
b i s.ilt{.q-c.- <Tfi} ql.t, €ff}s, pFo nr Fryrc;. 1^ -qF
eX-a6q1ei. {}6a[
50 I q-.TR xen=
"ilE, €T€lF.
qdr<
ss r
c.E-{I ?nqrT, Bq ,ri-dt?
"rfiumo. ntq- m6c-o.n. Fr(-6
5t i gin< }]T< qfi 5&i. 6sffi4 )nl(nq.t3,
l(<T {.i4kqTl, ft(4D
)\e I qnl< xrftfr qli(, ($l${ cfi_qffin, q$T-<B.
frr{ts
58 r qdf< ffi: qGk= rc{T, efr$:[]rdqm,
ffiR, FrqB
5C I q'dt< G'fi: arc{t},l3 Cs-t(){.{. ffifr dt"tq
kfi-f. fr_C{F
)s I w-{I< m\i Ttr.IF Tgil. R&,snr-{ {IIIdwt3, ?tsCq"i<T(4m1.
fi-rd.E
51r w-dl< s]T3 .{<, $<F-fl rySXT]fr, mfre+, f;t{a
?r+_fl, fuc{E
sb'r gr-{< flI: qIGr s-fr,{, cq-fi Sngftft ,l+_q1?frfrfr,
m
)b I 6id1< Fxq SIST a{f-fl?;i, ssfi-{ q.ftxrX, ss{]-'6,
F;5qrqo wnT< By +rft &.(-d-tet. (eI$T sitqr{, flffip,
ffi
Q5l wdl-< FYI EIE, e-{I <r{qt'fr, <T mH;q scn(T-I,tn
ffiflQfi, firf,f

\

ffi

Qt i q-nt< <jTa fT]3r E<q. cetdfq qftqH, qrd,ykts&e. fi=Frts
.l\e l w;{l<
TlCTn, <l+qlrfo, ftq Bqsn<"s :rfBrs*E.

rfi

ffi

tBl wfl< 4fisl T{sfi1, a1o1fr
"ffi6s-r, ffi T< e$t6sfi, ft.GTE
lc I s'-i-I( iTafil. <IT, rcfi" "fRD1.E'o, -"td u.p qlqq1stE, fr.{E
t,g I wn'R T,sff?-{ <r$lr{. (aTOl{ ml_,{ruGrtr{, sTBsR,
fr(EB
tlr .fiI< oll: .s).fiq-kE a]}aa, Q651si, i-4ffflo flB+ fiqA.m{, 1ffi
tts i qnI< cfl; .!{FJE €, S'r(q*dit }ffiqtr-fii}. (\fR{, FrrqBr
tbr q41-1<tlE -qIrroR, f?-EfiT m-lI-flft, €W<, flc4B
eo I q-fi{ -dTFK B&r{ *lq{q. f,+t,ifr}Tq-r, l?.ut
<-tlqtk*f. F[Ftr
g) I qrdR sitFn qqq4 o1Tfr, R-{e
?Gtr]-{-s, fagq ryoHn req1, FirdrB
et r q-il1W'fuq ?atirr rFm. cetafa sfsrli, ErEsJrBfur3,
frmE
0c I q-{r< {a4sln c{t: 9]13{ trSrR, ?rC.Tf SjT(n-qL<^ frelqRG,
ffi
\e8I qdm k tx D-{ s-<TElK, Cq-fl
<TIT $teftft. Srrs, frmD
oc r clfi< (Tr, t+rqw-fm cui$r, c+r-wGr+f<,
Rrt, fr-ffiD

e\b I \fldr< 6il61dt

or

I w-dr<

r!-T-{

cfr$.

aeq14,

qRfuI" FcEE
qftI]-<, otf}-q-{ frr*n srBq" Fra{i

eirwd qfuTr<,

fts

