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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

এনিজও িবষয়ক শাখা

ফ য়াির, ২০২০ মােস অ ি ত এনিজও কায ম পিরবী ণ ও সম য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত
এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২০ ফ য়াির, ২০২০

সভার সময় বলা 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) িবগত সভার কাযিববরণী সভায় উপ াপন কেরন এবং কাযিববরণীেত 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 া “ মরী াপস” তােদর কায ম মাি িমিডয়ায় উপ াপন কের।

িব ািরত আেলাচনা ও পযােলাচনাে  িন প িস া  হীত হয়:

িমক ন র িস া
বা বায়নকারী 

ক প

১
িজববষ উদযাপন উপলে  জলাধীন সকল এনিজও কী কায ম হণ কেরেছ তার িববরণ 

আগািম ৭ (সাত) িদেনর মে  এ কাযালেয় রণ করেবন।
সকল এনিজও

২
উপেজলায় এনিজওস েহর কায ম এবং এনিজও সভা জারদার ও সকল এনিজও’র 
অংশ হণ িনি ত করেত উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলটেক িনেদশনা দান করা 
হয়।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট

৩
উ ত িবে র সােথ তাল িমিলেয় অ গিত আনয়েনর জ  িশ া, ািনেটশন ও অ া  
উপ  িবষয়িভি ক ক  হণ করেত হেব।

সকল এনিজও

৪
৩৩৩, ৯৯৯ সহ অ া  কল স ারস হ যথাযথ বহার এবং ানীয় পযােয় চােরর ব া 

হণ করতঃ সভা বা উঠানৈবঠক করেত হেব যখােন কল স ার সং া  িব ািরত আেলাচনা 
ও হােত কলেম দিখেয় িদেত হেব।

সকল এনিজও

৫
মৗিলক সা রতা ক  (৬৪ জলা)’র যাবতীয় কায েম উপেজলা শাসনেক স ৃ  করেত 

হেব এবং উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ ক  বা বায়েন সািবক সহেযািগতা করেবন।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট

৬
উপি িত িনি ত করার জ  কাযিববরণীর সােথ সভার না শ দান করেত হেব এবং 

েত ক এনিজও উপ  িতিনিধ সভায় রণ করেবন।

সকল এনিজও ও 
সহকারী কিমশনার, 

এনিজও শাখা

৭
আগািম সভায় এনিজও সং া “ সভ া িচলে ন”-এর ‘ চনা ক ’ তােদর কায ম 
মাি িমিডয়ায় উপ াপন করেব।

এনিজও সং া “ সভ 
া িচলে ন”

             পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
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জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০৩১.০৬.০০১.১৯.২৪ তািরখ: 

২৮ ফ যা়ির ২০২০

১৫ ফা ন ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 

১) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা

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) িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িসেলট।

৮) উপপিরচালক ................................................., ........................., িসেলট

৯) িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র ( জলা কাযালয়), িশ া েকৗশল অিধদ র, িসেলট

১০) চয়ার ান ....................................................... উপেজলা পিরষদ (সকল), িসেলট

১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট

১২) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, িসেলট

১৩) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

১৪) উপপিরচালক , জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, িসেলট

১৫) চয়ার ান, জলা মিহলা সং া, িসেলট।

১৬) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট (কাযিববরণী এনিজও পাটােল আপেলাড করার অ েরাধ করা

হেলা)

১৭) গাপনীয় সহকারী (অিফস), জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

১৮) জনাব................................................., ..................................., িসেলট (সকল এনিজও)

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 

জলা শাসক

২



e{&'e Rrr-{ qtfr-r >f{E-{I qsBr qf&xt

ffi{: ao cr-{ItR, eoto xq'n: Rslq rr"oo Fl

sfr-s a1a 1e 1ffi {(ql{ nt{ 6qI<1?E {',ffi 5]rx

o)
(p,rGy*7A1"
W6^6y*fu,

DtZ,t-zvg%,t

oQ fis,-d 7e- hnr
\st$r+q =6z{ cril^a^"

9^/€ l+. e]zl{uzezr Ot1'be -9+€2_zL,

o\)
C*t'rr 2-c{'d'<,?'itg'jrr\-.1"

{o.*.(r* [r *ftt-&"
\'A1a u ,ta F*."'f*- ol?r95Y500e G-

o8
Md, Ati v&nzatu r r

lnrff* -Qco*'d;x'el'as
-,4RD(esv'.."It- fur

Xqrr=-l- D-vtla 7'*S' )

ol'7164@J@l #__-

oA

A

yd.ka.1i frlaYn
,+RD

(r+*r-S^& z R">.1 D,.v I )
c tv2{42D9 L @=

o\b

-4{b{4 
"X 

brri-ft(
i.q 1/tp\).n66Yno,'

<-&'q xY:r3a AJa>€''Sr.2afG(r
,l"^\

o1 "fu]f 
-vrGryg?'{\hYbl'(t*

^#lA ffiPYszt-
A' ,Ny/ o \r1b -+gz+Lq

ov lN<\re
(H),l)?( e>are?alp

\frb2fi'{- D/?t z-ea6?16 tr)

uct

a>eLc f49 n-tor1- Pct'v I

/)t er.. Ha-re*
{eSrzr

bP-ft C.=-
otv Le cv t D?t

5o
ryqhJ;- cdg?r
q2-firr'^9*

.l(d) f -9T?'' ft,r-
$tjl,Th (G,:f o S)

A(ztr 9:'-4 lol w3

6r,416;
ia 

"*ai-

-' 
frdl+;-I!'Gdzu a1-,{ueci b\7:.f 77738A,L= /'{/"*o

@r-f"{t7:€ra{tW- 0f?9<96e117

dzfy2_-fre?-"
farnah'z--=l-P-5-rRr g

t-,J"fia6r{-arL-

.-<xmr oXlLocEr2-h &.*-

-o11" crotl

Yv G)\f). nC^ , {'1r"v*',{il
AllZaosx' /_,/_-/

0k

f,i:^qrryz"L-br/a

fth= v)c' a>=rzafl| @.



e{&e RT,T-o qtfr"r {rrE-{ {.:,-fd qfe-{T

slRcl, qo Cv{flfr, \o\o q'TT: Rf,H rr.oo Fl

eli-o xql< qrq
t '. rl:)' '

cffi{q-{ {N3r

5C

f ary'. '1}{ Y I <)"'{ c+Yn(s{

iq* 
"k[-G-

trc r=:)a1?-yc\rt
p-r vD6

<]itlLlb-1 L{-{2

$,,A-u tzs te-1ni'/,
.J

L9rtx,
e-.T-

(frT2sm(tnrr)
(rp2at x\b*r-z

1qzl eh"X\ ''-AfJ A{Ahf
atTLlzT ;o t7
,rn9 5r(w4@'*

, tar

\fu
-)

\o 7f* fa6o'nr vrGopr 6d
\rrf$r-

O t]V z.o ?-9Va I W
a:I-) ilrr(a ^ix=.-r'\4.
9d-XlZ2r--zcc.r1-

-l5z-G?, tSqs. t:t61+lGkooS Is 3;:--

Ptlt dr%a{ zraYir

;. *&w-a,-r:hn, h cfT{-e1>f 4,i6f(h6{1- 0l72aAaltrl %
lo

4tpqnx 6i\
Eo 

t

K, !d, D, O
sz\t"o+

,<)

C t7QtlglTLsg e"&
"\

rryill,l- (22{
trarw-gSz,futrOo

e 1-nThf"f -?"7,71.fp{4trn { d
nS6 ?6a dl & f Aen
,r?r2ZLr",' fr6- (Xd b

WW

DlXgartxl go #-
22,d)uz

<x

.trrTu >7TXY.{-
?,yfrklfr{ ?n 4rY:;>(ry ol v4V3+dru3 ffi
&vr; 'A/44 r-{r}"r/

.A"@
g,qr %;*r&m
f*2""/' a,'P'a-

a1r33 2t-a74 7#
QB A94- N{ a'Aar1q' il o lT99 A?{>22A tr
QC 6rw{qw

*frYe,atSarUar

=5il-€-s45ba 449^5f
\l<4TeixL4

0v8gezz?4o N
-<\9

n;(1

-f(+,R, ,PvAL 
cr

arww )o(4{og l"
UKISE T.

1urrwry, f{Ifi>
ot+e*-5eL*L* ffi

\o<r

f,ruvs Etz-:],3,T
.1qa2tru/1,6 

"

@

dftr €rr-qyn-,g- ,,rrtw-n

@,G,Ea,

6 \ {re-togl39 #/

flxll4 q40;T @^0W- or?ft-?15/2f

L
atr eFTA ./.



El'\lvl\, lrtrlll-l- -lll-lT -taI.\ r-r'r \"-r'!!

ffiq: ro mgrlR, \oeo
:{n-T: ft-s-rfl s.oo Fi

oht|fz g e7
re?Q1qt:fl^r a{-r{ffi\

o l7 | {'?7Ln 4
,f\

T|AA2 -z1T
>t2aru\ *{{dFle+

ovtqz-zoEDz&1-t"r("brlz -(:at:{iq
aCv'crfi', Q&^rk,

f.)
Wy^Y^YqgA dzl.ft-;{-

' t- I

c\7zo)Lt-teef D

PY-DJ<<* o fci<<yDG-q-- (\tr{<f


