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Zoom application এর মা েম ভা য়ািল সং
পিরিশ 'ক'

কেরানা পিরি িতেত Zoom Application এর মা েম ভা য়ািল এই সভা অ ি ত হয়। 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। কাযিববরণীেত কান প পিরবতন বা সংেশাধন না থাকায় তা সবস িত েম
ঢ়ীকরণ করা হয়। সভায় উপি ত থেক সকল এনিজও তােদর
কায ম স েক সভােক অবিহত কেরন।
িব ািরত আেলাচনা ও পযােলাচনাে িন প িস া হীত হয়:
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িস া
বা বায়নকারী ক প
িজববষ উদযাপন ও কািভড-১৯ পিরি িতেত জলাধীন সকল এনিজও ক ক হীত
িবিভ কায েমর িব ািরত মাণকসহ িববরণ আগািম ১০ (দশ) িদেনর মে এ
সকল এনিজও
কায ালেয় রণ করার িস া হীত হয়।
উপেজলায় এনিজওস েহর কায ম িনয়িমত মিনটিরং ও সম য় করার িস া হীত
উপেজলা িনবাহী অিফসার
হয়। কেরানা পিরি িত িবেবচনায় রেখ সকল এনিজও’র অংশ হেণ উপেজলা এনিজও
(সকল), িসেলট
কায ম পিরবী ণ ও সম য় কিম র সভা িনয়িমত আেয়াজেনর িস া হীত হয়।
সরকার ক ক হীত য কান উ য়ন কায েমর সােথ অিধ মণ রাধকে
সকল এনিজও
উপেজলাস েহ য কান ক বা বায়েন ানীয় শাসেনর সােথ সম য় করেত হেব।
এনিজও কম েদর মাঠ পয ােয় কাজ করার সময় া িবিধ কেঠারভােব মেন চলেত
হেব। িনরাপদ সামািজক র িনি ত করেত হেব। পাশাপািশ কািভড-১৯ সং মেনর
সকল এনিজও
স াবনা রাধকে মা পিরধান ও া িবিধ িতপালন িনি তকরেণর লে
পক
চার চারণা চালােত হেব।
বতমান পিরি েত বকার রীকরেণ কমসং ান তরীেত সরকােরর পাশাপািশ
এনিজওেদরেক ক হণ করেত হেব। এবং াি ক পয ােয় ভা য়ািল িশ া কায ম
সকল এনিজও
পিরচালনার জ
ক হণ করেত হেব।
কািভড-১৯ এর বতমান উ ূত পিরি িতেত াি ক জনেগা ীর জনগেণর িনকট হেত
সকল এনিজও
ঋেণর িকি আদায় করার ে ি সংগত আচরণ করেত হেব।
ক) য সকল এনিজও এখন পয এনিজও পাটাল, িসেলট এ অ
হনিন তােদর
অিত ত এনিজও পাটােল অ
হেত হেব।
সকল এনিজও
খ) য সকল এনিজও স েহর ত হালনাগাদ করা হয় িন, তােদরেক আগামী এনিজও
সভার েব
ত স হ হালনাগাদ করেত হেব।
সহকারী কিমশনার,
এনিজও পাটাল সচল রাখা এবং পাটােল অ
এনিজওস েহর ওেয়বসাইট
এনিজও শাখা এবং সহকারী
হালনাগাদ করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।
া ামার
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উপি িত িনি ত করার জ কায িববরণীর সােথ সভার না শ দান করেত হেব।
েত ক এনিজও'র উপ
িতিনিধ সভায় উপি ত/সং হেত হেব।

সহকারী কিমশনার,
এনিজও শাখা এবং সকল
এনিজও

পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় কািভড-১৯ এর বতমান পিরি িতেত সবার
এবং উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি ঘাষণা করা হয়।

তা ও দীঘা কামনা
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