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 সভাপঝি উপঝস্থি সেলকে স্বাগি োঝনকয় সভার োর্যক্রম শুরু েকরন। সভায় গি সভার 
োর্যঝিিরণী পাঠ েকর জশানাকনা হয় এিং োর্যঝিিরণীকি জোন সংকশাধনী না থাোয় সভার 
োর্যঝিিরণী সিযসেঝিক্রকম অনুকমাঝদি হয়।  

 

 জেলার ঝিঝভন্ন সরোঝর দপ্তকরর ঝিভাগীয় োর্যক্রকমর অগ্রগঝি সম্পকেয  ঝনম্নরূপ আকলাচনা 
এিং ঝসদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

 

 

ক্রঝম
ে 

আকলাচনা ঝসদ্ধান্ত িাস্তিায়কন 

০১ জজলা পঝরষে: 
সঝচি, জেলা পঝরষদ োনান, ২০১৮-১৯ অথয িছকরর ঝনেস্ব 
তহবিলের অর্ থ ৩৫.২৫ েক্ষ টাকার ২২টট প্রেকের মকধে ৩টি 
প্রেকের োর্যাকদশ প্রঝক্রয়াধীন আকছ। ঝসঝপঝপঝস’র মাধেকম 
িাস্তিায়নকর্াগে প্রেকের মকধে ১৯টি প্রেকের ১ম ঝেঝস্ত প্রদান েরা 
হকয়কছ। সাধারণ িরালের আওিায় ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থয ঝেঝস্তকি 
জমাট ৬৫০.০০ লক্ষ টাোর ৪৬৫টি প্রেকের মকধে ১১৩টি িাস্তিায়ন 
েরা হকয়কছ। দরপকের মাধেকম িাস্তিায়নকর্াগে ২৭৫টি প্রেকের মকধে 
১৪৪টি ই-ঝেঝপ জটন্ডার আহিানপূিযে োর্যাকদশ প্রঝক্রয়াধীন এিং 
অিঝশষ্ট প্রেকের জটন্ডার আহিান প্রঝক্রয়াধীন। োকের অগ্রগঝি 
২৪.৩০%। েিরস্থান ও শ্মশান উন্নয়কনর েনে ৩৫.৭০ লক্ষ টাোর 
৩৪টি প্রেে গ্রহণ েরা হকয়কছ। ইকিামকধে ১ম ঝেঝস্ত প্রদান েরা 

  
গৃহীি প্রেেসমহূ 
সুষু্ঠভাকি এিং 
ঝিঝধ জমািাকিে 
িাস্তিায়কনর েনে  
িদারঝে অিোহি 
রাখকি হকি।  

 

সঝচি, জেলা 
পঝরষদ। 
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হকয়কছ। এছাড়া পােয /ঝিকনাদন জেন্দ্র উন্নয়ন িািদ ১৪৫.০০ লক্ষ 
টাোর ০১টি সহ সিযকমাট ৮৬৫.৯৫ লক্ষ টাোর প্রেে গ্রহণপূিযে 
প্রশাসঝনে অনকুমাদকনর োর্যক্রম অিোহি আকছ। 

০২ স্বাস্থে ঝিভাগ: 
(ে) ঝসঝভল সােয ন োনান, এ জেলায় ১৭৫টি েঝমউঝনটি ঝিঝনকের 
মাধেকম জেব্রুয়াঝর ২০১৯ মাকস ৮৫,১৩৪ েন গ্রামীণ দঝরদ্র 
েনগণকে স্বাস্থেকসিা প্রদান েরা হকয়কছ। সদর হাসপািালসহ 
উপকেলা স্বাস্থে েমকেক্সসমকূহ চলঝি মাকস ৭,০৯৫ েনকে 
আন্তিঃঝিভাকগ; ৮৬,৬৫০ েনকে েরুঝর ও িঝহিঃঝিভাকগ জসিা প্রদান 
েরা হকয়কছ। এমাকস সন্তান প্রসকির সংখো ৪০৭ েন। স্বাভাঝিে 
প্রসি ৩০১ েন এিং ঝসোঝরয়ান অপাকরশকনর মাধেকম ১০৬ েনকে 
জসিা প্রদান েরা হকয়কছ। এছাড়া, জেব্রুয়াঝর ২০১৯ মাকস ২,৮৯৯টি 
ঝশশুর েন্ম ঝনিন্ধন সম্পন্ন হকয়কছ। এ মাকস এক্স-জর, পোথলঝে, 
অোম্বুকলন্স ঝে, অপাকরশন ঝে, জরাগী ভঝিয  ঝে, জেঝিন ভাড়া ইিোঝদ 
িািদ ১৫,৩১,৮৫৭/- টাো আদায় হকয়কছ; র্া সরোঝর জোষাগাকর 
েমা জদওয়া হকয়কছ। জেলায় ডাক্তার ও েমযচারীর শনূে পদ পরূণ 
েরা আিশেে। এছাড়া, ঝসঝভল সােয ন োনান, এেটি ঝসটি স্ক্োন 
জমঝশন থােকল ইন্টারনাল ইনেঝুর/জহমাকরে ঝিষকয় ঝনঝিি হওয়া 
র্ায়। এেটি ঝসটিস্ক্োনার থােকল অনোনে হাসপািাকল জরোর েরার 
পঝরমাণ েকম আসকি। এছাড়া, দাপ্তঝরে অনোনে োর্যক্রম ভাকলাভাকি 
চলকছ। 
 

 
ডাক্তার এিং 
েমযচারীর শনূে 
পদ পূরণ এিং 
ঝসটি স্ক্োন জমঝশন 
ক্রকয়র েনে 
িরাদ্দ জচকয় 
সবিি, স্বাস্থ্য 
সসিা বিভাগ, 
স্বাস্থ্য ও 
পবরিার কেযাণ 
মন্ত্রণােয় িরাির 
পে জপ্ররণ েরকি 
হকি  

 

বসঝভল 
সােয ন, 
ঝিনাইদহ। 
 
 
 
 
 
 
 
  

স্বাস্থে ঝিভাগ: 
খ) িত্ত্বািধায়ে, সদর হাসপািাল োনান জর্, সদর হাসপািাকল 
জেব্রুয়াঝর, ২০১৯ মাকস আন্তিঃঝিভাকগ; ৩,০৬১ েন এিং িঝহিঃ ও 
েরুঝর ঝিভাকগ ৩৪,৩৫২ েনকে স্বাস্থে জসিা প্রদান েরা হকয়কছ। 
স্বাভাঝিে ও ঝসোঝরয়াকনর মধেকম জডঝলভাঝর েরা হকয়কছ জমাট ২২৯ 
েনকে এিং অপাকরশন েরা হকয়কছ ৬৭০ েনকে। এ মাকস এক্স-জর, 
পোথলঝে, অোম্বুকলন্স ঝে, অপাকরশন ঝে, জরাগী ভঝিয  ঝে, জেঝিন 
ভাড়া ইিোঝদ িািদ ৮,০৭,৮৮০/- টাো আদায় হকয়কছ; র্া 

 
ে) জনগণলক  
ভালোভালি 
সসিা প্রদান 
অিযাহত রাখলত 
হলি। 
খ) শনূে পদ 
পূরকণর লকক্ষে পে 
জপ্ররণ েরকি 

 

িত্ত্বািধায়ে, 
সদর 
হাসপািাল। 



চালাকনর মাধেকম সরোঝর জোষাগাকর েমা জদওয়া হকয়কছ। এছাড়া, 
সদর হাসপািাকল ঝচঝেৎসকের মঞ্জরুীেৃি পকদর সংখো ৪০ েন, 
েমযরি আকছ ২৫ েন মকময উকেখ েকরন।  

হকি। 

 
 
 

 (০১) 
ক্রঝম
ে 

আকলাচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 

০৩ পঝুলশ ঝবভাগ:  

পুঝলশ সুপাকরর প্রঝিঝনঝধ োনান, পূকিযর িুলনায় এ জেলার আইন-
শঙৃ্খলা পঝরঝস্থঝি অকনে ভাকলা। িিয মান সরোকরর িড় চোকলঞ্জ 
মাদে দ্রিে ঝনয়ন্ত্রণ, েঝি িৎপরিাসহ সি ধরকনর সন্ত্রাসী 
োর্যেলাপ সমকূল ঝনমূযল েরার েনে ঝিঝন জেলার সেল স্তকরর 
েনগকণর সহকর্াঝগিা োমনা েকরন। এলাোয় জোন সকেহেনে 
অপঝরঝচি জলাে জদখকল সাকথ সাকথ থানায় োনাকি এিং ভুল িথে 
না ঝদকয় সঠিে িথে প্রদাকনর েনে সিাইকে অনকুরাধ েকরন। িথে 
প্রদানোরীর পঝরচয় জগাপন রাখা হকি মকময ঝিঝন সভাকে অিঝহি 
েকরন। আসন্ন উপকেলা পঝরষদ ঝনিযাচন ২০১৯ সুষু্ঠ ও সুেরভাকি 
সম্পন্ন হওর্ার লকক্ষে সিার সহকর্াঝগিা োমনা েকরন। 

 
মাদে ও 
েঝিিৎপরিাসহ 
সি ধরকনর 
নাশেিামলূে 
োর্যক্রম সমকূল 
ঝনমূযল েরার 
োর্যক্রম অিোহি 
রাখকি হকি।  

 

পুঝলশ সুপার /  
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)/ সহিঃ 
পঝরচালে,                       
মাদেদ্রিে 
ঝনয়ন্ত্রণ 
অঝধদপ্তর/ 
উপপঝরচালে 
ইসিঃ 
োউকন্ডশন। 

০৪ কৃঝষ  ঝবভাগ: 
উপপঝরচালে, েৃঝষ সম্প্রসারণ অঝধদপ্তর সভায় রঝি/২০১৮-১৯ 
জমৌসুকম জিাকরা আিাকদর লক্ষেমাো এিং অগ্রগঝি উপস্থাপন েকরন। 
ইউঝরয়া সার ১০৭৪ জমিঃ টন, টিএসঝপ ৫১৩ জমিঃ টন, ঝডএঝপ ৪৫৪ 
জমিঃ টন এিং এমওঝপ ১৯৩০ জমিঃ টন মেদু রকয়কছ মকময োনান। 
এছাড়া ঝিঝন আকরা উকেখ েকরন, পঝরকিশ িান্ধি চাষািাকদ 
েৃষেকদর উদ্বদু্ধেরকণর েনে েৃষে প্রঝশক্ষণ ও মাঠ ঝদিস োর্যক্রম 
অিোহি আকছ। সমঝিি িালাইনাশে চাকষ েৃষেকদর উৎসাঝহি েরা 
হকে। রাসায়ঝনে সার, িীে ও জ্বালাঝন জিলসহ অনোনে েৃঝষ 
উপেরকণর মেদু, সরিরাহ ও মলূে পঝরঝস্থঝি সকন্তাষেনে। এছাড়া, 
রঝি ও খঝরপ-১/২০১৮ জমৌসুকম জমাট ২৮৯টি প্রদশযনীর স্থাপকনর 
োে জশষ হকয়কছ। স্থাঝপি প্রদশযনীর অিস্থা সকন্তাষেনে। এছাড়া, 
কােীগঞ্জ কৃবি অবিস িত্বলর িজ্রপালত আক্রান্ত ২টট 
নারলকে ও ১টট েমু্ব গাছ বনোলম বিক্রক্র করা প্রলয়াজন মলম থ  

 
আধুঝনে 
পদ্ধঝিকি 
চাষািাকদ 
েৃষেকদর উৎসাহ 
প্রদান অিোহি 
রাখকি হকি। 
প্রদশযনী স্থাপকনর 
লক্ষেমাো িঝৃদ্ধ 
েরকি হকি। 
বিবধ সমাতালিক 
৩টট মরাগাছ 
বনোলম বিক্রক্র 
করলত হলি। 

 
উপপঝরচালে  
েৃঝষ 
সম্প্রসারণ 
অঝধদপ্তর।    

 

 

 

 

 



সভায় অবভমত প্রকাশ কলরন। 

০৫ 

 
পঝরবার পঝরকল্পনা ঝবভাগ : 
উপপঝরচালে, পঝরিার পঝরেেনা অঝধদপ্তর োনান, জেলায় 
জেব্রুয়াঝর ২০১৯ মাকস জমাট সক্ষম দম্পঝির সংখো ৩,৮৯,২৪৭ েন 
এিং েন্ম ঝনয়ন্ত্রণ পদ্ধঝি গ্রহণোরী দম্পঝির সংখো ৩,০৩,৭২৫ 
েন। েন্ম ঝনয়ন্ত্রণ পদ্ধঝি গ্রহণোরীর হার ৭৮.০২%। মা ও ঝশশু 
েলোণ জেন্দ্র, ইউঝনয়ন স্বাস্থে ও পঝরিার েলোণ জেন্দ্র এিং FWA 
েিৃয ে ১১১ েন প্রসূঝির স্বাভাঝিে সন্তান প্রসি েরাকনা হয়। জসই 
সাকথ সদর হাসপািাকলর পাশাপাঝশ  প্রসঝূি মাকয়কদর মা ও ঝশশু 
েলোণ জেকন্দ্র আসার েনে অনকুরাধ েকরন। োরণ এখাকন জিড 
অকনে সময় খাঝল থাকে এিং জসিাসমহূ ঝিনামকূলে প্রদান েরা হকয় 
থাকে। জসিা জেকন্দ্র সািযক্ষঝণে ডাক্তার না থাোয় েনসাধারণ 
িাকদর জসিা জথকে িঝিি হকে। জসোরকণ সািযক্ষঝণে উক্ত জসিা 
জেন্দ্র জখালা রাখা এিং জেকন্দ্র ঝিনামকূলে জসিা প্রদাকনর ঝিষয়টি 
িোপে প্রচাকরর মাধেকম েনগণকে অিঝহি েরার েনে সভায় 
মিামি িেক্ত েরা হয়। হাসপািাল, মা ও ঝশশু েলোণ জেন্দ্র, 
ইউঝনয়ন স্বাস্থে ও পঝরিার েলোণ জেন্দ্রসমকূহর মঝনটঝরং 
হালনাগাদেরণ এিং পঝরদশযন িঝৃদ্ধর ঝিষকয় সভায় আকলাচনা হয়।  

 
ে) সক্ষম দম্পঝি 
ও প্রসূঝি 
মাকয়কদর 
ঝিনামকূলে 
পঝরিার 
পঝরেেনা জসিা 
গ্রহকণর ঝিষয়টি 
িোপে প্রচার 
েরকি হকি । 
খ) FWC 
পঝরদশযন ও 
মঝনটঝরং 
োর্যক্রম িঝৃদ্ধ ও 
হালনাগাদ  
করলত হকি। 
গ) পবরিার 
কেযাণ সকলে 
ঔিলধর ঘাটবত 
র্াকলে বিিয়টট 
উর্ধ্ থতন 
েিৃয পক্ষকে 
বেখলত হলি 

 
উপপঝরচালে 
পঝরিার 
পঝরেেনা 
অঝধদপ্তর। 
 



০৬ ঝশক্ষা প্রদকৌশল অঝিেপ্তর: 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলীর প্রবতবনবধ োনান, ঝনিযাঝচি জিসরোঝর মাধেঝমে 
ঝিদোলয়সমকূহর জভৌি অিোঠাকমা উন্নয়ন শীষযে প্রেকের আওিায় 
৪১টি ঝশক্ষা প্রঝিষ্ঠাকনর এোকডঝমে ভিন ঝনমযাণ োকের মকধে 
৪১টির ঝনমযাণ োে সমাপ্ত হকয়কছ। োকের গড় অগ্রগঝি ১০০%। 
উপকেলা পর্যাকয় ৩১৫টি ঝনিযাঝচি জিসরোঝর মাধেঝমে ঝিদোলয়কে 
মকডল সু্ক্কল রূপান্তর শীষযে প্রেকের আওিায় ৪টি মাধেঝমে 
ঝিদোলকয়র এোকডঝমে ভিন ঝনমযাণ োে সমাপ্ত হকয়কছ। জেলা 
সদকর অিঝস্থি সরোঝর জপাস্ট গ্রােকুয়ট েকলকে ঝশক্ষার মান 
উন্নয়ন শীষযে প্রেকের আওিায় ৪টি োকের মকধে ৩টি োে সমাপ্ত 
হকয়কছ এিং ০১টটর কাজ িেমান আলছ। বনি থাবিত সিসরকাবর 
মাদ্রাসাসমূলহর একালেবমক ভিন বনম থাণ শীি থক প্রকলের 
আওতায় ১৩টট কালজর সিগুকলাই সমাপ্ত হলয়লছ। ঝিনাইদহ 
জটক্সটাইল ইঝঞ্জঝনয়াঝরং েকলে স্থাপন শীষযে প্রেকের আওিায় শুরু 
হওয়া ২০টি োকের মকধে ১৩টির োে সমাপ্ত হকয়কছ; অগ্রগঝি 
৯৩.৮৫%। এছাড়া িথে প্রর্ুঝক্তর সহায়িায় ঝশক্ষার মান উন্নয়কন 
ঝনিযাঝচি জিসরোঝর েকলেসমকূহর উন্নয়ন শীষযে প্রেকের আওিায় 
১৭টির মকধে ১৭টিই সমাপ্ত হকয়কছ। রােস্ব িাকেকটর আওিায় 
জমরামি ও সংরক্ষণ খালত জিসরোঝর সু্ক্লসমকূহর উন্নয়ন প্রেকে 
২২টির মকধে ১৫টি সমাপ্ত হকয়কছ। গড় অগ্রগঝির পঝরমাণ ৮৯%।  

 

কার্ থপত্র সপ্ররণ 
করলত হলি 
এিং সংবিষ্ট 
ঝিঝধ-ঝিধান 
অনসুরণপূিযে 
জটেসইভাকি 
প্রেে 
িাস্তিায়কনর 
িেিস্থা গ্রহণ 
েরকি হকি। 
 

 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী  
ঝশক্ষা প্রকেৌশল  

অঝধদপ্তর। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(০২) 
 
 

ক্রঝম
ে 

আকলাচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 



০৭ ঝশক্ষা প্রঝতষ্ঠান: 
ে) অধেক্ষ, সরোঝর জেঝস েকলের প্রঝিঝনঝধ সভায় োনান, 
মাস্টাসয জশষিষয, অনাসয ২য় িষয ও ঝডগ্রী পাশ ৩য় িষয ভবতথ 
োর্যক্রম চলমান আকছ। পাঠদান োর্যক্রমসহ দাপ্তঝরে অনোনে 
োর্যক্রম স্বাভাঝিেভাকি চলকছ। জোন সমসো জনই। িাছাড়া, মাদে 
দ্রিে জসিন, সন্ত্রাস, েঝিিাদ ইিোঝদ 
 প্রঝিকরাকধ আকলাচনা অিোহি আকছ।  
 
খ) অধেক্ষ, সরোঝর নরূুননাহার মঝহলা েকলে োনান, প্রঝিষ্ঠাকনর 
স্বাভাঝিে োর্যক্রম সঠিেভাকি চলকছ। জোন অসুঝিধা জনই।  
 
 
 
গ) অধেক্ষ, ঝিনাইদহ পঝলকটেঝনে ইনঝস্টটিউট োনান, মহান শহীদ 
ঝদিস ও আন্তযোঝিে মািৃয ভাষা ঝদিস, ২০১৯ র্থার্থ মর্যাদার সাকথ 
উদর্াপন েরা হকয়কছ। তাছাড়া, েঝিিাকদর ঝিরুকদ্ধ ঝনয়ঝমি 
োউকন্সঝলং েরা হকে মকময ঝিঝন োনান। 
 
ঘ) অধেক্ষ, জটেঝনেোল সু্ক্ল অোন্ড েকলে োনান,  নিম, দশম, 
এোদশ ও দ্বাদশ জেঝণর িাস চলমান আকছ। ২০১৯ সকনর এসএসঝস 
(জভাকেশনাল) পরীক্ষাথীকদর োরখানায় িাস্তি প্রঝশক্ষণ চলমান। 
এছাড়া, দাপ্তঝরে োর্যক্রম ভাকলাভাকি চলকছ। 
 

 

ে) সন্ত্রাস, 
মাদেদ্রিে জসিন 
ইিোঝদ প্রঝিকরাকধ 
সকচিনিা িঝৃদ্ধ 
অিোহি রাখকি 
হকি।  
 
খ) সন্ত্রাস, 
মাদেদ্রিে জসিন 
প্রঝিকরাকধ ছাে-
ছােীকদর উদ্বদু্ধ 
েরকি হকি। 
োর্যপে জপ্ররণ 
েরকি হকি। 
গ) েঝিিাকদর 
ঝিরুকদ্ধ ছাে-
ছােীকদর সকচিন 
েরকি হকি। 
 
ঘ) ঝশক্ষার 
মাকনান্নয়কন প্রকচষ্টা 
অিোহি রাখকি 
হকি। 

 

১) অধেক্ষ, 
সরোঝর 
জেঝস েকলে। 
 
 
২) অধেক্ষ,  
সরোঝর 
নরূুননাহার 
মঝহলা েকলে।  

 
 

 

৩) অধেক্ষ, 
ঝিনাইদহ 
পঝলকটেঝনে 
ইনঝস্টটিউট। 
৪) অধেক্ষ,   
জটেঝনেোল 
সু্ক্ল অোন্ড 
েকলে। 

০৮ ঝশক্ষা ঝবভাগ: 
ক) মািযঝমক ঝশক্ষা ঝবভাগ: 
সভায় জেলা ঝশক্ষা অঝেসার োনান, মাঝিঝমঝডয়া িাসরুম 
মবনটবরং িেলছ। এ জেলায় ঝনিঝন্ধি ঝশক্ষা প্রঝিষ্ঠাকনর সংখো 
৩৯৫টি। ইকিামকধে ৩১৫টি ঝশক্ষা প্রঝিষ্ঠাকন ঝডঝেটাল হাঝেরা জমঝশন 
স্থাপন েরা হকয়কছ এিং অিঝশষ্ট প্রঝিষ্ঠাকন জমঝশন স্থাপকনর  
োর্যক্রম চলমান আকছ। িাছাড়া, দাপ্তঝরে অনোনে োর্যক্রম ই-
োইকলর মাধেকম চলকছ।  সভার মাধেকম সেল উপকেলার সেল  
সু্ক্কল সিিা জস্টার চাল ু েরকি ঝনকদযশনা প্রদান েরা হকয়কছ। 
ঝেকশার-ঝেকশারী ঝশক্ষাথীকদর সুস্থ ঝিকনাদন ও আইঝসটি দক্ষিা িঝৃদ্ধর 
লকক্ষে ঝনঝমযি োটেময “ঝেকশার িািায়ন-এ” ৬০% সদসে 
আওিাভুক্তেরকণর োর্যক্রম অিোহি আকছ। এছাড়া, এসএসবস 

 
 
ে) োর্যপে 
জপ্ররণসহ ঝিভাগীয় 
োর্যক্রম সুষু্ঠভাকি 
পঝরচালনা েরকি 
হকি।  
খ) ঝেকশার 
িািায়ন েমযসঝূচ 
জোরদার েরকি 
হকি।  
গ) ঝডঝেটাল 

 
 

উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)/ জেলা 
ঝশক্ষা 
অঝেসার। 
 



পরীক্ষা সকে নতুনভালি সবিলিশ, ক্লাস িোকালে প্রাইলভট 
কন্ধকরণ, মধুপুর সু্কলের মাঝখান বদলয় িেমান রাস্থ্া 
িন্ধসহ অবিলসর সামলনর ময়ো অপসারলণর জনয সভার 
মাধযলম অনুলরাধ জানান। ঝডঝেটাল হাঝেরা ও ছাে-ছােীকদর 
পঝরচয় পে প্রদাকনর ঝিষকয় সভায় ঝিস্তাঝরি আকলাচনা হয়। 

হাঝেরা ও পঝরচয় 
পে প্রদাকনর 
ঝিষয়টি শিভাগ 
ঝনঝিি েরকি 
হকি। 
 
 

খ) প্রাথঝমক ঝশক্ষা ঝবভাগ: 
জেলা প্রাথঝমে ঝশক্ষা অঝেসার োনান, জেলায় ৯০৭টি প্রাথঝমে 
ঝিদোলকয় ঝমড জড ঝমল চাল ু হকয়কছ। চলঝি মাস পর্যন্ত ৯০৭টি 
সরোঝর প্রাথঝমে ঝিদোলকয় লোপটপ প্রদান েরা হকয়কছ এিং 
৩১০টি ঝিদোলকয় মাঝিঝমঝডয়ার মাধেকম পাঠদান োর্যক্রম চলমান 
আকছ। জসসাকথ ঝডঝেটাল হাঝেরার ঝিষকয় উপকেলা ঝশক্ষা 
অঝেসারগণকে প্রকয়ােনীয় ঝদে ঝনকদযশনা প্রদান েরা হকয়কছ। 
ইকিামকধে ঝশক্ষাথীকদর স্মাটয  োডয  তিরীর প্রারঝিে োর্যক্রম শুরু 
েরা হকয়কছ। সভায় আকলাচনা হয় জর্, মাগুরা জেলা প্রশাসন হকি 
স্বকের প্রাথঝমে ঝিদোলয় গঠকনর েনে প্রদি ঝনকদযশনায় ১২নং 
ক্রঝমকে ঝডঝেটাল ঘন্টা ও ঝডঝেটাল আইঝড োকডয র িেিস্থা জনয়ার 
ঝনকদযশনা সদয়া হলয়লছ। পরিতীলত বেক্রজটাে হাক্রজরা বসলেম 
স্থ্াপন করার বনলদথশনা প্রদান করা হলয়লছ। ক্রঝনাইদহ হলত 
এমবন বনলদথশনা প্রদান করা হলে মাঠ পর্ থালয় কাজ করা 
অলনক সহজ হলি।           

 

ে) ঝিভাগীয় 
োর্যক্রম সুষু্ঠভাকি 
পঝরচালনা েরকি 
হকি এিং ঝমড জড 
ঝমল িােু রাখলত 
হলি।  
খ) সেল 
প্রঝিষ্ঠাকন 
ঝডঝেটাল হাঝেরা 
ও ছাে-ছােীকদর 
পঝরচয় পে প্রদান 
ঝনঝিি েরকি 
হকি। 
গ) জেলা 
প্রশাসকের 
োর্যালকয়র ঝশক্ষা 
শাখা হকি ঝিকশষ 
ঝনকদযশনা পে 
জপ্ররণ েরা হকি। 
 

 
জেলা 
প্রাথঝমে 
ঝশক্ষা 
অঝেসার/ 
সহোরী 
েঝমশনার, 
ঝশক্ষা শাখা।  

 

 
 
 

(০৩)  



ক্রঝম
ে 

আকলাচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 

০৯ খােয ঝবভাগ: 
জেলা খাদে ঝনয়ন্ত্রে োনান, জেলায় গুদাম সংখো ৩০টি; র্ার 
ধারণ ক্ষমিা ১৭,৫০০ জমিঃ টন। িিয মাকন খাদে গুদাকম ধান 
মেদু জনই এিং চাল মেদু আকছ ১৬৯১১.৩৪৬ জমিঃ টন এিং 
গম মেদু আকছ ৩১০.৭৭৩ জমিঃ টন। খাদেশসে িেিসায়ীকদর 
চলঝি মাকস নিুন লাইকসন্স প্রদান েরা হকয়কছ ৩টি। খাদেশসেসহ 
ঝিঝভন্ন লাইকসন্স িািদ ২০১৮-১৯ অথযিছকর জেব্রুয়াঝর মাকস 
৪৩,২৭৬/- টাো রােস্ব আদায় েরা হকয়কছ। এছাড়া ১২ েন 
ওএমএস  ঝডলাকরর মাধেকম সপ্তাকহ (শুক্রিার িেঝিি) প্রঝিঝদন 
আটা  ঝিঝক্রর োর্যক্রম চলমান আকছ।  রাইচ ঝমকলর 
মাঝলেগকণর ঝমল চালরু সঠিে িথে প্রদাকনর ঝিষয়টি সভায় 
আকলাচনা হয়।  

 
ওএমএস োর্যক্রম 
স্বেিার সাকথ সম্পন্ন 
েরকি হকি। ঝমল 
মাঝলেকদর ঝমল চাল ু
সংক্রান্ত ঝিস্তাঝরি 
প্রঝিকিদন ৭ঝদকনর 
মকধে সংগ্রহ েকর 
পরিিী োর্যক্রম 
গ্রহণ েরকি হকি।  

 

উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)  
/জেলা খাদে 
ঝনয়ন্ত্রে। 

১০ গণপতূচ  ঝবভাগ:  

ঝনিযাহী প্রকেৌশলী, গণপূিয  ঝিভাগ োনান, মকহশপুর উপকেলার 
োয়ার সাঝভয স ও ঝসঝভল ঝডকেন্স জস্টশকনর োে সমাপ্ত হকয়কছ। 
প্রিোশী সংস্থার ঝনেট হস্তান্তকরর েনে পে প্রদান েরা হকয়কছ। 
এছাড়া, ঝিনাইদহ জেলা পুঝলশ লাইকন টাইপ-২ অনরু্ায়ী ৬ িলা 
ঝভি ঝিঝশষ্ট ২ (দইু) িলা মঝহলা পুঝলশ িোরাে ঝনমযাণ 
(ঝেঝনঝশং) োে জশকষর ঝদকে, ঝিনাইদহ সদর হাসপািালকে ১০০ 
শর্ো হকি ২৫০ শর্োয় উন্নীিেরণ (ঝসঝভল, সোঝনটাঝর ও 
তিদেুঝিে) োে, িারিাোর হাইওকয় আউটকপাস্ট ভিন ঝনমযাণ 
োে, জোটচাাঁদপুর থানা ভিন ঝনমযাণ োে চলমান। এএসঝপ’র 
অঝেস োম িাস ভিন হস্তান্তর প্রঝক্রয়াধীন। জেলা োলচারাল 
অঝেসার সভায় োনান, ঝশেেলার ঝনমযাণাধীন জর্ সেল োে 
সমাপ্ত হয়ঝন চলমান গঝিকি োে চলকল ঝনধযাঝরি সমকয়র মকধে 
সমাপ্ত হকি না মকময সকেহ প্রোশ েকরন। চলমান োেগুঝল 
ঝনধযাঝরি সমকয়র মকধে সম্পন্ন েরার েনে সভায় অনকুরাধ 
োনান।  

 
গুণগিমান িোয় 
জরকখ সেল  োে 
স্বেিারসাকথ সম্পন্ন 
েরকি হকি। জেলা 
ঝশেেলা এোকডঝমর 
উন্নয়নমলূে সেল 
োে,  
মানসেিভাকি 
স্বেিার সাকথ এিং 
২৫০ শর্যা বিবশষ্ট 
হাসপাতালের 
সরঞ্জামাবদ ঝনঝদযষ্ট 
সমকয়র মকধে 
সরিরাহ েরকি হকি।  
 

 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী 
গণপূিয  
ঝিভাগ/ জেলা 
োলচারাল 
অঝেসার।   

১১ সড়ক ও জনপথ ঝবভাগ: 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী, সড়ে ও েনপথ ঝিভাকগর প্রঝিঝনঝধ োনান, 
২০১৮-১৯ অথয িছকরর এঝডঝপ প্রেকের মকধে ঝিনাইদহ-
চুয়াডািা-জমকহরপুর-মঝুেিনগর সড়ে উন্নয়ন প্রেকের আওিায় 
ঝিনাইদহ অংকশ ২০.০০ ঝেিঃঝমিঃ-এর েনে ৬৭৪৭.০০ লক্ষ টাোয় 

 

ে) ঝিভাগীয় সেল 
োে মানসেিভাকি 
ঝনধযাঝরি সমকয়র 
মকধে দ্রুিিার সাকথ 
সম্পকন্নর েনে 
িদারঝে অিোহি 

 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী   
সড়ে ও 
েনপথ  
ঝিভাগ/ঝিজ্ঞ 
অঝিঝরক্ত 



১১ েন ঠিোদাকরর সাকথ চুঝক্ত েরা হকয়কছ। চুঝক্তেৃি ১০টি 
পোকেকের িাস্তিায়ন োে জশষ হকয়কছ। ০১টি পোকেকের চুঝক্ত 
িাঝিলপূিযে পুনরায় দরপে আহিান েরা হকয়কছ। ঝিনাইদহ-
খাঝলশপুর-মকহশপুর-দিনগর-ঝেন্নানগর-র্াদিপুর মহাসড়কের 
প্রশস্তেরণ ও উন্নয়ন প্রেকের আওিায় ৪টি পোকেকের আওিায় 
৪টি পোকেকের োে চলমান আকছ। এছাড়া, ঝপএমঝপ 
মাইনর/রুটিন জমইনকটনোন্স এর ঝিভাগীয়ভাকি জমরামি 
োর্যক্রকমর মাধেকম  ক্ষঝিগ্রস্ত রাস্তাসমহূ ঝিকশষ েকর োিীয় ও 
আিঝলে সড়েসমহূ জর্াগাকর্াগ উপকর্াগী েকর রাখার েনে সি 
ধরকণর িেিস্থা গ্রহণ েরা হকয়কছ। িাছাড়া, ঝপএমঝপ 
জসিু/োলভাটয -এর আওিায় প্রেকের োে চলমান আকছ। 
ঝিনাইদহ-কুঝষ্টয়া এিং ঝিনাইদহ-র্কশার রাস্তার জর্ সেল স্থাকন 
রাস্তা নষ্ট হকয় ঝগকয়কছ জস সি স্থাকনর োে ইকিামকধে শুরু 
হকয়কছ এিং শীঘ্রই অিঝশষ্ট োে জশষ েরা হকি। জেলার মঝুেি 
চত্বর হকি হামদহ পর্যন্ত রাস্তা চলাচকলর অনপুকর্াগী হকয় পকড়কছ,  
চুটঝলয়া রাস্তার জমাকড় রাকির জিলা গাঝড় পাঝেয ং েকর র্ান 
চলাচকলর ঝিঘ্ন সৃঝষ্ট এিং আরাপপুর, আলকহরাসহ গুরুত্বপূণয 
অঝেকসর সামকন রাস্তায় উপর ঝিড জেোর, জরাড মাঝেয ংসহ 
দঘুযটনা প্রঝিকরাকধর েনে প্রকয়ােনীয় সাইন জিাডয  স্থাপন েরা 
হকয়কছ। রাস্তার পাকশ অবিধ স্থাপনা উকেকদর েনে সভায় মি 
প্রোশ েরা হয়। এঝিষকয় মোঝেকেট ঝনকয়াগ েরা হকয়কছ মকময 
সভাপঝি সভাকে অিঝহি েকরন। 

রাখকি হকি।  
খ) সড়কে জরাড 
সাইনকিাডয  ও 
গঝিসীমা সাইনকিাডয  
ঝিঝভন্ন স্থাকন 
প্রদশযনকর্াগে রাখকি 
হকি।  
গ) ‘জপ্ররণা ৭১’ জথকে 
জপাস্ট অঝেস পর্যন্ত 
ঝডভাইডাকরর Half 
Circle সকলট 
সিেলত হলি। 
ঘ) বনি থাহী 
প্রলকৌশেী রাস্তার 
পালশর অবিধ 
স্থ্াপনা উলেলদর 
সনাটটশ কলর 
সজো প্রশাসনলক 
অিবহত করলত 
হলি। 

জেলা 
মোঝেকেট/ 
সংঝিষ্ট 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ জনস্বাস্থ্য প্রদকৌশল অঝিেপ্তর: 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী োনান, উপকেলা সদর ও জগ্রাথ জসন্টাকর 
অিঝস্থি জপৌরসভায় পাঝন সরিরাহ প্রেকের (২য় পিয) আওিায় 
তশলকুপা, োলীগঞ্জ, জোটচাাঁদপুর, মকহশপুকরর  উপকেলায় পাঝন 
সরিরাহ প্রেকের ৬৫.৬৪ ঝেিঃঝমিঃ পাঝন সরিরাকহর োকের 
মকধে ৬০.৬৯ ঝেিঃঝমিঃ জশষ হকয়কছ। এখকনা পর্যন্ত ঝিদেুৎ লাইন 
স্থাপন হয়ঝন। পেী অিকল পাঝন সরিরাহ প্রেকের আওিায় 
জমাট ৮৫৭টি নলকূপ স্থাপকনর োকের েনে দরপে আহিাকনর 
োর্যক্রম চলমান আকছ। োিীয় সোঝনকটশন (৩য় পিয) প্রেকের 
আওিায় ৩৪০ জসকটর মকধে ৬০ জসট ঝিিরণ েরা হকয়কছ।           

 
ে) প্রকনের কাজ 
সবসি ম াতানবক 
স্বচ্ছতার িানে 
িম্পন্ন করনত 
হনব। 
খ) শতভাগ 
িযাসেনেশে 
অজথলন কাজ 
অবযাহত রাখনত 
হনব। 
গ) পাবন সরিরাহ 
প্রকলে ঝপঝড’র নাকম 
৩ মাকসর েনে 
পরীক্ষামলূেভাকি 

  
সেব বাহী 
প্রনকৌশলী 
জেস্বাস্থ্য 
প্রনকৌশল 
অসিদপ্তর। 
 
 



বিদুযৎ সংলর্াগ 
প্রদান করলত হলি। 

(০৪) 
ক্রঝম
ে 

আকলাচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 

১৩ এল.ঝজ.ই.ঝি: 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী োনান, ২০১৮-১৯ অথয িছকর পেী সড়ে ও 
োলভাটয  জমরামি েমযসূঝচর আওিায় ৭২টি ঝস্ক্কমর অনকুূকল 
৩৭৪৭.৪২ লক্ষ টাো িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ৪৪টি প্রেে সমাপ্ত এিং 
২৮টি চলমান। অসমাপ্ত ঝস্ক্কমর অগ্রগঝি ৬০%। িহৃির র্কশার 
জেলা অিোঠাকমা উন্নয়ন প্রেকের আওিায় ১১টি ঝস্ক্কমর অনকুূকল 
৬২৫.৮৪০ লক্ষ টাোর িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ২টি সমাপ্ত, ৬টি 
চলমান, ৩টি িাঝিল। অসমাপ্ত ঝস্ক্কমর অগ্রগঝি ৯০%।  মঝুক্তকর্াদ্ধা 
েমকেক্স ভিন ঝনমযাণ প্রেকের আওিায় ২টি ঝস্ক্কমর অনকুূকল 
৩১৩.৮৯০ লক্ষ টাোর িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ১টি সমাপ্ত, ১টট 
িেমান। িাংলাকদশ েঝলি পুঝষ্ট গকিষণা ও প্রঝশক্ষণ ইনঝস্টটিউট 
(িারটান) এর অিোঠাকমা ঝনমযাণ ও োর্যক্রম শঝক্তশালীেরণ 
প্রেকের আওিায় ৫টি ঝস্ক্কমর অনকুূকল ৫৩০.৭০ লক্ষ টাোর িরাদ্দ 
পাওয়া জগকছ। ১টি সমাপ্ত, ৪টি চলমান। অসমাপ্ত ঝস্ক্কমর অগ্রগঝি 
৭৫%। অগ্রাঝধোর ঝভঝিকি গুরুত্বপূণয পেী অিোঠাকমা উন্নয়ন 
শীষযে প্রেে-২ এর আওিায় ৫৫টি ঝস্ক্কমর অনকুূকল ২০৪৩.৪৮০ 
লক্ষ টাোর িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ৩৫টি সমাপ্ত, ১৮টি চলমান। ২টি 
দরপে মলূোয়ন প্রঝক্রয়াধীন। অসমাপ্ত ঝস্ক্কমর অগ্রগঝি ৭৫%। 
িাংলাকদশ েৃঝষ অিোঠাকমা উন্নয়ন েমযসূঝচ প্রেে এর আওিায় 
২টি ঝস্ক্কমর অনকুূকল ৮৯০.৯৮০ লক্ষ টাোর িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। 
২টি প্রেেই চলমান আকছ। অসমাপ্ত প্রেকের অগ্রগঝি ৪৫%। ঝিঝভন্ন 
খাকি সিযকমাট ২,১৩,২৩,২৫৫.০০ টাো রােস্ব প্রাঝপ্ত হকয়কছ, র্া 
চালাকনর মাধেকম সরোঝর জোষাগাকর েমা েরা হকয়কছ।  

 

 ে) চলমান 
প্রেেসমকূহর 
িদারঝে অিোহি 
রাখকি হকি এিং 
অসমাপ্ত প্রকলের 
োকে গুণগিমান 
িোয় জরকখ র্থা 
সমকয় োে সম্পাদন 
েরকি হকি। 

 
খ) সেল উন্নয়ন 
প্রেকের ঝিিরণ 
সম্বঝলি সাইনকিাডয  
প্রেে এলাোয় 
দশৃেমান স্থাকন স্থাপন 
েরকি হকি। 

  
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী 
এলঝেইঝড/ 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 

 

পাঝন উন্নয়ন জবািচ : 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী পাঝন উন্নয়ন জিাকডয র প্রঝিঝনঝধ োনান, ৬৪টি 
জেলার জছাট নদী/খাল পুনিঃ খনন (১ম পর্যায়) শীষযে প্রেকের 
আওিায় ৭টির মকধে ২টি সমাপ্ত হকয়কছ এিং ৫টির োে চলমান 
আকছ। ঝিশ্ব পাঝন ঝদিস, ২০১৯ পালকনর ঝিষকয় সভায় আকলাচনা 
হয়। পাঝন ঝদিস পালকন রচনা প্রঝিকর্াঝগিার ঝিষয় ‘’ আমার 

  
খাল খনকনর পকূিয 
সংঝিষ্ট উপকেলা 
ঝনিযাহী অঝেসাকরর 
সাকথ আকলাচনাক্রকম 
প্রেকের োে শুরু 
েরকি হকি এিং  

 

উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)/ 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী, 



ঝিনাইদহ আমার নিগিা’’ সিার েনে উন্মকূ্ত থােকি। জসসাকথ 
প্রঝিকর্াঝগকদর পুরষ্কাকরর িেিস্থা থােকি মকময আকলাচনা হয়। 

ঝনধযাঝরি সমকয়র 
মকধে সম্পন্ন েরকি 
হকি। 
 

পাঝন 
উন্নয়ন 
জিাডয । 

১৫ ঝবেযুৎ ঝবভাগ:  
ক) ওদজাপাঝিদকা ঝলিঃ 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী, ওকোপাঝডকোঝলিঃ-এর প্রঝিঝনঝধ োনান, ঝিনাইদহ 
জেলায় ঝিদেুকির সকিযাচ্চ  চাঝহদা ৪৭.৮৫ জমগাওয়াট। ঝিঝন আকরা 
োনান জর্, জময়র োলীগঞ্জ, জোটচাাঁদপুর ও মকহশপুর জপৌরসভার 
এিং মঝুক্তকর্াদ্ধা েমকেকক্সর ঝনেট ঝিদেুৎ ঝিল িকেয়া পকড় আকছ। 
র্ািিীয় িকেয়া ঝিদেুৎ ঝিল পঝরকশাকধর েনে ঝিঝন সভার মাধেকম 
অনকুরাধ োনান। এছাড়া, সরোঝর/আধা-সরোঝর/জিসরোঝর িকেয়া 
ঝিদেুৎ ঝিল পঝরকশাকধর লকক্ষে ঝিঝন সেকলর সহকর্াঝগিা োমনা 
েকরন।                                      

 

 
োর্যপে জপ্ররণ 
েরকি হকি। জময়র, 
মকহশপুরসহ সংঝিষ্ট 
সেল জপৌরসভার 
সাকথ আকলাচনা 
সাকপকক্ষ ঝিদেুৎ ঝিল 
পঝরকশাকধর  
প্রকয়ােনীয় িেিস্থা 
গ্রহণ েরকি হকি। 

 

 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী 
ওকোপাবে
সকা 
ঝলিঃ/জময়র, 
মকহশপুর 
জপৌরসভাসহ 
সংঝিষ্ট 
সেল। 

 খ) পল্লী ঝবেযুৎ সঝমঝত: 
জেনাকরল মোকনোর োনান, জেব্রুয়াঝর ২০১৯ মাস পর্যন্ত জমাট 
গ্রাহে সংখো ৩,৪২,১৯৩ েন, ঝিদেুিাঝয়ি গ্রাকমর সংখো ১,০৩৯টি। 
সরোকরর ঝডঝেটাল িাংলাকদশ গড়ার লকক্ষে এ দপ্তর হকি জটঝলটকের 
মাধেকম ঝিদেুৎ ঝিল গ্রহণ েরা হকে। জস সাকথ িকেয়া ঝিদেুৎ ঝিল 
পঝরকশাকধর েনে ঝিঝন সভার মাধেকম অনকুরাধ োনান। এ জেলার 
৬টি উপকেলায় ২টি শিভাগ ঝিদেুিায়ন োর্যক্রম ইকিামকধে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী উকদ্বাধন েকরকছন এিং মকহশপুর ও োলীগঞ্জ উপকেলার 
শিভাগ ঝিদেুিায়কনর োর্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  শীঘ্রই উকদ্বাধন 
করলিন মলম থ বতবন সভালক অিবহত কলরন। এছাড়া, 
সরোকরর ভািমঝূিয  ও সুনাম িঝৃদ্ধর লকক্ষে স্বে সমকয় ঝিদেুৎ লাইন 
সংকর্াগ প্রদাকনর েনে “আকলার জেরীওয়ালা” নামে প্রেকের 
োর্যক্রম প্রচলন েকরকছন র্া পে পঝেোয় এিং ঝমঝডয়াকি িোপে 
সাড়া োঝগকয়কছ এিং িঝণযি প্রেেটি চলমান আকছ  মকময ঝিঝন 
উকেখ েকরন। 

 
োঝিি মাকনর 
গ্রাহেকসিা প্রদান 
অিোহি রাখকি 
হকি। 

 
জেনাকরল 
মোকনোর, 
পেী ঝিদেুৎ 
সঝমঝি।  

গ) পাওয়ার ঝিি জকাম্পাঝন:  
ঝনিযাহী প্রকেৌশলীর প্রঝিঝনঝধ োনান, িাাঁকদর দাপ্তঝরে োর্যক্রম 
সঠিেভাকি চলকছ। জোন জলাডকশঝডং জনই। গ্রীড উপকেন্দ্র ও 
সিালন লাইকন জোন সমসো জনই। ঝিনাইদকহর হামদহ উপকেকন্দ্রর 
১৩২/৩৩ জেঝভ গ্রীড হকি সেল উপকেলায় ঝিদেূৎ সরিরাহ হকয় 
থাকে। ৪৫০.০ এমঝভএ ক্ষমিা সম্পন্ন গ্রীড উপকেন্দ্র ঝনমযাণাধীন। 
এছাড়া, দাপ্তঝরে সেল োে স্বাভাঝিেভাকি চলকছ। 

 
ঝিদেুৎ সিালন 
সিেয িার সাকথ 
েরকি হকি। মাঠ 
পর্যাকয় োে েরকি 
ঝগকয় সমসো হকল 
ইউএনওকদর োনাকি 
হকি। গাকছর 
ডালপালা োটার 

 
ইউএনও 
(সেল)/ঝন
িযাহী 
প্রকেৌশলী 
ঝপঝেঝসঝি। 



পূকিয মাইঝেং েরকি 
হকি। 

(০৫) 
 

ক্রঝম
ে 

আকলাচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 

১৬ 

 
র্বু উন্নয়ন অঝিেপ্তর: 
উপপঝরচালে োনান, দপ্তকরর মাধেকম পঝরিারঝভঝিে ঋণ 
(গ্রুপঝভঝিে), র্ুি ঋণ ও আত্মেমযসংস্থান (এেে ঋণ) এিং 
েমযসংস্থান ও আত্মেমযসংস্থান জোরদারেরকণর আওিায় ঋণ প্রদান 
ও আদায় োর্যক্রম র্থাঝনয়কম চলমান আকছ। িাছাড়া, র্ুি প্রঝশক্ষণ 
েমযসূঝচর আওিায় জপাশাে তিঝর, ব্লে ঝপ্রঝন্টং, েঝম্পউটার প্রঝশক্ষণ, 
গিাঝদ পশু, হাাঁস-মরুঝগ পালন ও মৎসে চাষ প্রঝশক্ষণ, ইকলেঝিেোল, 
ইকলক্ট্রঝনক্স অোন্ড জরঝিোকরশন জিড জোকসয প্রঝশক্ষণ অিোহি 
আকছ। ঝিকিচে মাকস র্ুি প্রঝশক্ষণ জেন্দ্র, জেলা ও  উপকেলা 
োর্যালকয় প্রঝশক্ষণরি ২৫০ েন প্রঝশক্ষণাথীকে জর্ৌিুে ঝিকরাধী 
আকোলকন উদ্বদু্ধ েরা হয়। 

 
সেল র্ুিে ও র্ুি 
মঝহলাকদর েমযদক্ষ 
েরার  িেিস্থাসহ 
সরোর েিৃয ে প্রদি 
সেল জসিা প্রদাকন 
র্থার্থ িেিস্থা গ্রহণ 
েরকি হকি।  

 
উপপঝরচাল
ে, 
র্ুি উন্নয়ন 
অঝধদপ্তর। 
 

১৭ 
 

সমাজদসবা ঝবভাগ: 
সহোরী পঝরচালে, সমাে জসিা োনান, পেী সমােকসিা োর্যক্রম, 
এঝসডদগ্ধ ও প্রঝিিন্ধী িেঝক্তকদর পুনিযাসন োর্যক্রকম ঋণদান েমযসূঝচ, 
শহর সমােকসিা োর্যক্রকমর আওিায় েঝম্পউটার ও দঝেয  ঝিজ্ঞান 
প্রঝশক্ষণ োর্যক্রম, জরাগী েলোণ সঝমঝির োর্যক্রম, িয়স্ক্ভািা 
প্রদান োর্যক্রম, অস্বেল প্রঝিিন্ধীকদর ভািা প্রদান োর্যক্রম, ঝিধিা 
ও স্বামী পঝরিেক্তা দসু্থ মঝহলাকদর ভািা প্রদান োর্যক্রম, প্রঝিিন্ধী 
ঝশক্ষা উপিঝৃি প্রদান োর্যক্রম, ঝহেড়া িয়স্ক্/ঝিকশষ ভািা োর্যক্রম, 
ঝহেড়া ঝশক্ষা উপিঝৃি োর্যক্রম, সরোঝর ঝশশু পঝরিার োর্যক্রম, 
সমঝিি অন্ধ ঝশক্ষা োর্যক্রম এিং প্রঝিিন্ধী জসিা ও সাহার্ে 
োর্যক্রকমর মাধেকম সিযসাধারকণর জসিা প্রদান অিোহি আকছ। 
ঝিনাইদহ জেলাকে ঝভকু্ষে মকু্তেরকণর জচষ্টা চলমান আকছ। সরোঝর 
ঝশশু ঝনিাস জেকন্দ্র িদৃ্ধকদর থাোর প্রকয়ােনীয় িেিস্থা গ্রহকণর 
ঝিষকয় আকলাচনা হয়। জসখাকন িদৃ্ধ নারীকদর আেয় প্রদান েরা 
হকি। এছাড়া, আগামী ২ এঝপ্রল ২০১৯ ঝিশ্ব অটিেম ঝদিকসর 
ঝিষয়টি সভার মাধেকম আকলাচনা হয়। 

 
ে) জসিা গ্রহীিারা 
জর্ন হয়রাঝনর  
ঝশোর না হয় 
জসঝদকে সিেয  দঝৃষ্ট 
জরকখ সরোর েিৃয ে 
প্রদি ঋণ দান 
েমযসূঝচসহ সেল 
জসিাদান োর্যক্রম 
স্বেিার সাকথ 
সম্পাদকনর িেিস্থা 
ঝনকি হকি। 
খ) ঝিনাইদহ 
জেলাকে 
ঝভকু্ষেমকু্তেরকণর 
োর্যক্রম জোরদার 
েরকি হকি। 
গ) ঝিশ্ব অটিেম 
ঝদিস পালন 
উপলকক্ষ নীল িাঝি 
প্রজ্জলণ েরকি হকি। 

  

উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার, 
ঝিনাইদহ 
সদর/উপ 
পঝরচালে 
সমােকসিা 
অঝধদপ্তর/ 
গণপূিয  
ঝিভাগ। 
 



১৮ 

 
ঝব আর ঝি ঝব: 
‘‘একটি বাঝড় একটি খামার’’  প্রকল্প বাস্তবায়দনর অিগঝত 
সম্পদকচ  আদলার্না: 
উপপঝরচালে োনান,‘‘এেটি িাঝড় এেটি খামার’’ প্রেকের োে 
সুষু্ঠভাকি চলকছ। এ প্রেকের আওিায়  ১,৭৪২টি সঝমঝিকি  
৫২,৯৬৭েন সদসে আকছ। ঝিনাইদহ জেলার ৬টি উপকেলায় 
২০১৮-১৯ অথয িছকর ঋণ ঝিিরণ েরা হকয়কছ ২,০৩৭.২৮ লক্ষ 
টাো, আদায়েৃি ঋকণর পঝরমাণ ১,৯৯১.৮৯ লক্ষ টাো। িকেয়া 
আকছ ২,৬৮৭.২৫ লক্ষ টাো। প্রেকের লক্ষমাো অনরু্ায়ী সঝমঝি 
গঠকনর ঝিষকয় সভায় আকলাচনা হয়।  

 

 
‘‘এেটি িাঝড় এেটি 
খামার’’  প্রেকের 
ঋণ ঝিিরণ এিং 
প্রদি ঋণ আদাকয়র 
েনে িদারঝে 
অিোহি রাখকি হকি 
এিং লক্ষেমাো 
অনরু্ায়ী সঝমঝি 
গঠন েরকি হকি।  

  

 
উপপঝরচাল
ে 
ঝিআরঝডঝি/ 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝে- সার 
(সেল)। 

১৯ 

 
মঝহলা ঝবষয়ক অঝিেপ্তর: 
উপপঝরচালে মঝহলা ঝিষয়ে অঝধদপ্তর োনান, এ অঝধদপ্তর েিৃয ে 
দঝরদ্র মালয়লদর েনে মািৃত্বোলীন ভািা, ঝভঝেঝড (দিুঃস্থ মঝহলা 
উন্নয়ন) েমযসূঝচ, মঝহলাকদর আত্মেমযসংস্থাকনর েনে কু্ষদ্রঋণ োর্যক্রম, 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঝিকশষ ঋণ িহঝিল, ঘূণযায়মান (উৎপাদনমখুী) 
ঋণ িহঝিল োর্যক্রম, েনসংখো েমযসূঝচ ঋণ (আইঝডএ), েমযেীিী 
লোেকটটিং মাদার সহায়িা িহঝিল সংক্রান্ত োর্যক্রম, মঝহলাকদর 
প্রঝশক্ষণ োর্যক্রম, নারী ও ঝশশু ঝনর্যািন প্রঝিকরাধ োর্যক্রম 
অিোহি আকছ। জেব্রুয়াঝর ২০১৯ মাকস িালেঝিিাহ প্রঝিকরাকধ উঠান 
তিঠে ও আকলাচনা সভা েরা হকয়কছ ২৮টি। অংশগ্রহণোরীর সংখো 
২,৬৭৫েন। উপকেলা প্রশাসন এিং নারী উন্নয়ন জোরাকমর 
সহকর্াঝগিায় ৮টি িালেঝিিাহ প্রঝিকরাধ েরা হকয়কছ। এছাড়া, 
উপকেলা পর্যাকয় গঠিি  ৬টি নারী উন্নয়ন জোরামসহ জস্বোকসিী 
মঝহলা সঝমঝিসমকূহর মাধেকম জর্ৌিুে ও িালেঝিিাহ প্রঝিকরাধ, আইন 
সহায়িা ও সকচিনিামলূে উঠান তিঠে োর্যক্রম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
অিোহি আকছ।  

 

সামাঝেে ঝনরাপিা 
জিষ্টনীর আওিায় 
ঝিঝভন্ন ভািা প্রদান 
োর্যক্রমসহ প্রঝশক্ষণ 
স্বেিার সাকথ 
সম্পাদন েরকি 
হকি। িালেঝিিাহ 
জরাধ এিং জর্ৌিুকের 
ঝিরুলে সামাঝেে 
আকোলন গকড় 
জিালার েনে 
কার্ থক্রম অিোহি 
রাখকি হকি।  

 
উপলজো 
বনি থাহী 
অবিসার 
(সকে)/জে
লা মঝহলা 
ঝিষয়ে 

েমযেিয া। 
 
 

২০ 

 
জেলা তথ্য বিভাগ: 
সজো িথে অবিসার জানান, সরকাবর বনলদথশনায় সকে 
প্রকার প্রিার প্রিারণাসহ অনযানয কার্ থক্রম সুি্ঠুভালি চলকছ। 
িেবত মালস চলঝচ্চে প্রদশযন েরা হকয়কছ ২০টি, সড়কে প্রচার েরা 
হকয়কছ ২১টি এিং  জপাস্টার ঝিিরণ েরা হকয়কছ ৪,৯০০ েঝপ। 
অনোনে োর্যক্রম স্বাভাঝিেভাকি চলকছ। এছাড়া, িালে ঝিিাহ 
িন্ধেরকন ‘পট’ গাকনর িেিস্থা গ্রহকণর েনে সভার মাধেকম আকলাচনা 
হয়। 

 
িকল প্রকার 
প্রচার-প্রচারণাসহ 
িরকাসর  
উন্নয়ে ূলক 
কার্ বক্র  
জেিেুকখ তুনল 
িরনত হনব।‘পট’ 
গাকনর িেিস্থা গ্রহণ 
েরকি হকি। 

 
উপনজলা 
সেব বাহী 
অসিিার 
(িকল)/
মজলা 
তেয 
অসিিার। 



 
 

(০৬) 
 

ক্রঝমে আকলাচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়

মে 
২১ জজলা মাদকচ টিাং অঝিস: 

জেলা মাকেয টিং অঝেসার োনান, গি মাকসর িুলনায় এ মাকস 
আদা সিঝে, জিগুকনর দাম িঝৃদ্ধ জপকয়কছ এিং ধান, চাল (জমাটা), 
জপাঁয়াে, শুেনা মঝরচ ও আলরু মলূে হ্রাস জপকয়কছ। অনোনে পকণের 
মলূে ঝস্থঝিশীল আকছ।  

 
ঝনিে প্রকয়ােনীয় 
পকণের মলূে ঝস্থঝিশীল 
রাখকি ও নোর্ে মলূে 
ঝনঝিি েরকি 
ঝনয়ঝমি িাোর 
মঝনটঝরং েরকি হকি। 
জমািাইল জোটয  
পঝরচালনা িঝৃদ্ধ েরকি 
হকি।  

 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)/ 
জেলা 
মাকেয টিং 
অঝেসার
। 

২২ বাাংলাদেশ ঝশশু একাদিঝম: 
জেলা ঝশশু ঝিষয়ে েমযেিয া োনান, দীঘয এে িছর পূকিয 
অসম্পূণয োে সমাপ্ত েরার েনে  ঝনিযাহী প্রকেৌশলী গণপূিয  
ঝিভাগকে পে জদয়া হকলও ঐ োে সম্পন্ন েরা হয়ঝন। এ ঝিষকয় 
ঝিস্তাঝরি আকলাচনা হয়। োে সমাপ্ত না হওয়ায় সভাপঝি 
অসকন্তাষ িেক্ত েকরন। 

 
ে) অঝিলকম্ব  ঝশেেলা 
এোকডমী িেিহার 
উপকর্াগী েকর হস্তান্তর 
েরকি হকি।  
খ) সরোর েিৃয ে 
ঝনকদয ঝশি সেল 
োর্যক্রম, ঝশশুকদর 
জমধা ঝিোকশ সেল 
অনষু্ঠান সুের ও 
সুষু্ঠভাকি সম্পাদন  
েরকি হকি।  
 

  
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী 
গণপূিয  
ঝিভাগ/ 
জেলা 
ঝশশু 
ঝিষয়ে 
েমযেিয া
। 

২৩ জপৌরসভা: 
জময়র, ঝিনাইদহ জপৌরসভা োনান, ঝিনাইদহ জপৌরসভা িৃিীয় 
নগর পঝরচালনা ও অিোঠাকমা উন্নঝিেরণ (জসক্টর) প্রেেভুক্ত 
হকয়কছ। উক্ত প্রেকের আওিায় ২০১৭-১৮ অথয িছকর ০১ 
(এে)টি পোকেকে ১২ (িার) জোটি টাোর ১৪টি উপপ্রেকের 
োর্যক্রম শুরু হকয়কছ। এছাড়া, এঝডঝপ ও রােস্ব উন্নয়ন েমযসূঝচর 
আওিায় ২০১৮-১৯ অথয িছকর িাস্তিায়কনর েনে ৩৬টি প্রেকের 
োে চলমান। জেব্রুয়াঝর, ২০১৯ মাকস জমাট ৩১৯টি েন্ম এিং 

 
সেল োর্যক্রম 
সুষু্ঠভাকি সম্পন্ন েরকি 
হকি। জস সাকথ ঝভকু্ষে 
মকু্তকরলণ এিং মশা 
ঝনধকন জপৌরসভাকে 
ঝিকশষ ভূঝমো পালন 
েরকি হকি।  

 
জময়র 
সেল  
জপৌরস
ভা। 



৪৯টি মিুৃে ঝনিন্ধন েরা হকয়কছ। েন্ম ঝনিন্ধন ও সনদ ঝিিরণ 
োর্যক্রম অিোহি রকয়কছ। এছাড়া, শহকরর জপৌরসভাসহ গুরুত্বপূণয 
এলাোয় মশা ঝনধন োর্যক্রম চলমান আকছ। 
 

২৪ প্রাঝণসম্পে ঝবভাগ: 
জেলা প্রাঝণসম্পদ েমযেিয া োনান, িাাঁর দপ্তকরর আওিায় মাচয  
২০১৯ মাকস গিাঝদ পশু ৩,১৬৮টি, হাাঁস-মরুঝগ ২,১২,২০০টির 
টিো প্রদান েরা হকয়কছ। গাভী েৃঝেম প্রেনন েরা হকয়কছ 
৬,২১৬টি। গাভী হকি ১,১৬৬টি এাঁকড় িাছুর এিং ৮৮৫টি িেনা 
িাছুর উৎপাদন েরা হকয়কছ। টিোিীে এিং েৃঝেম প্রেনকনর 
মাধেকম রােস্ব আদায় হকয়কছ ২,০৪,১০০/- টাো। জদশীয় গিাঝদ 
পশু পালকন েৃষেকদর উৎসাহ প্রদান অিোহি আকছ। উপকেলা 
পর্যাকয় ৩েন উপকেলা প্রাঝণসম্পদ েমযেিয া ও ২েন জভকটঝরনারী 
সােয কনর পদ শনূে আকছ মকময ঝিঝন সভাকে অিঝহি েকরন।  
 

 
গিাঝদ পশুর ঝচঝেৎসা 
জসিা প্রসাঝরি েরার 
ঝিষকয় আরও র্ত্নশীল 
হকি হকি। শনূে পদ 
পূরকণর েনে সংঝিষ্ট 
ঝিভাকগ পে ঝদকি 
হকি। 
 

 
জেলা  
প্রাঝণসম্প
দ 
েমযেিয া
। 

২৫ মৎসয ঝবভাগ: 
জেলা মৎসে েমযেিয া োনান, মৎসে চাকষ কু্ষদ্র ঋণ ঝিিরণ ও 
আদায় োর্যক্রম, ঝিল ও িাওড় মৎসে উন্নয়ন এিং িেিস্থাপনা 
প্রেকের োর্যক্রম, মৎসে উৎপাদকন মাছ চাষীকদর পরামশয প্রদান 
র্থারীঝি চলমান আকছ। ঝিঝন আকরা উকেখ েকরন, মৎসে 
সংরক্ষণ আইন িাস্তিায়ন, মৎসে খাদেমান পরীক্ষা সংক্রান্ত 
োর্যক্রম, জরাগ প্রঝিকরাধ ও ঝনয়ন্ত্রণ পঝরদশযন, জরাগ প্রঝিকরাধ ও 
ঝনয়ন্ত্রণ পরামশয, জেকলকদর ঝনিন্ধন ও পঝরচয়পে প্রদান, উন্মকু্ত 
েলাশকয় জপানামাছ অিমকু্তেরণ ইিোঝদ োর্যক্রম চলমান। মৎসে 
িীে উৎপাদন খামাকরর ২০১৯ সাকলর িাঝষযে উৎপাদন 
পঝরেেনা জমািাকিে োর্যক্রম চলকছ।  

 

(ে) জদশীয় প্রজাবতর 
মাছ সংরক্ষলণ 
প্রকয়ােনীয় িেিস্থা 
গ্রহণ েরকি হকি। 
(খ) মৎসে িীে 
উৎপাদন খামার ও 
তশলকুপা ঝমঝন 
হোচাঝরর উৎপাদন 
পবরকেনা অনুর্ায়ী 
িাস্তিায়লন কার্ থকর 
িযিস্থ্া গ্রহণ করলত 
হলি। 
 

 
জেলা 
মৎসে 
েমযেিয া
। 
 

 
 
 
 
 



  



ক্রঝমে আকলাচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়

মে 
২৬ জমাবারকগঞ্জ সগুার ঝমলস্ ঝল: 

িেিস্থাপনা পঝরচালে োনান, িিয মাকন ঝচঝনর মেকুদর পঝরমাণ 
৫,২৩৬.৬১ জমিঃ টন। িিয মান ঝিক্রয়মলূে প্রঝি জমিঃ টন 
৫০,০০০/- টাো। ঝচটাগুড় মেকুদর পঝরমাণ ৪,৮৮০.৮৭ জমিঃ 
টন। িিয মান ঝিক্রয়মলূে প্রঝি জমিঃ টন ৯,০৩১.০০ টাো। 
২০১৮-১৯ অথয িছকর আখ মাড়াইকয়র লক্ষেমাো ১,০৮,৪২৩.০০ 
জমিঃ টন।  জদকশর ঝচঝনর িাোর ঝনয়ন্ত্রকণর লকক্ষে ঝশে মন্ত্রণালয় 
ও ঝিএসএেআইঝস সদর দপ্তকরর ঝনকদযশনা জমািাকিে ঝনকয়াঝেি 
ঝডলারকদর মাধেকম ঝিঝভন্ন ঝচঝনেল হকি ঝচঝন ঝিিরণ েরা 
হকে। পাশাপাঝশ পোকেটোি ঝচঝন প্রঝি ১ জেঝে পোকেট ঝমল 
জরট ৬৫/- টাো ও সকিযাচ্চ খুচরা মলূে ৭০/- টাো এিং ২ জেঝে 
পোকেট ঝমল জরট টাো ১৩০/- টাো ও সকিযাচ্চ খুচরা মলূে 
১৩৫/- টাো ঝনধযারণ েরা হকয়কছ। পোকেটোি ঝচঝনর পোকেকট 
ঝমকলর জলাকগা িেিহার েরা হয়। জরাপনেৃি আকখর পঝরচর্যা 
অিোহি আকছ। ২৩-০২-২০১৯ িাঝরখ এিছকরর আখ মাড়াই 
জমৌসুম জশষ হকয়কছ। ঝিঝন জদশীয় ঝচঝন িেিহাকর সেলকে 
অনকুরাধ োনান। চাষীকদর আকখর মলূে পঝরকশাধ েরা সিি হকে 
না মকময সভাকে োনান। 
 

 
জদকশ  উৎপাঝদি  
ঝচঝন দ্বারা ঝচঝনর 
চাঝহদা জমটাকনার 
প্রকচষ্টা অিোহি 
রাখকি হকি এিং 
পূকিযর নোয় স্থানীয় 
িাোকর গ্রাহে পর্যাকয় 
ঝচঝন ঝিক্রয় অিোহি 
রাখকি হকি। 
 

 
িেিস্থাপনা 
পঝরচালে, 
জমািারেগ
ঞ্জ সুগার 
ঝমলস্ 
ঝলিঃ। 

২৭ পঝরসাংখযান ঝবভাগ:  

উপপঝরচালে, জেলা পঝরসংখোন োনান, ২৪টি নমনুা এলাোর 
জেব্রুয়াঝর ২০১৯ মাকসর েন্ম, মিুৃের িথে সংগ্রহ েরা হকয়কছ 
এিং সংগৃহীি িথে পরিতী প্রঝক্রয়ােরকণর উকদ্দকশে ঝিঝিএস সদর 
দপ্তকর জপ্ররণ েরা হকয়কছ। এ জেলার ৪টি িাোর হকি এ মাকসর 
িাোর দর সংগ্রহ েকর সংগৃহীি িথে ঝিঝিএস সদর দপ্তকর জপ্ররণ 
েরা হকয়কছ। পরিিী িথে সংগ্রহ োর্যক্রম ভাকলাভাকি চলকছ। 
জেলার ঝনধযাঝরি ১৫৯টি দাগ গুে হকি েৃঝষ ভূঝমর িাস্তি 
িেিহাকরর িথে সংগ্রহ, ঝিঝভন্ন স্থায়ী ও অস্থায়ী েসকলর ঝহসাি, 
েসল উৎপাদন, েলন হার, েৃঝষ মেঝুর ও উৎপাদন খরচ হার 
ঝনরূপণ েকর ঝিঝিএস সদর দপ্তকর জপ্ররণ েরা হকয়কছ। 
 

 
িকথের পুনরািঝৃি 
অথিা জোন িথে 
জর্ন িাদ না র্ায় 
জসঝদকে সিেয  দঝৃষ্ট 
রাখকি হকি। জস সাকথ 
সরোর েিৃয ে প্রদি 
সেল োর্যক্রম 
সুষু্ঠভাকি সম্পাদন 
েরকি হকি।                   

 
উপপঝরচাল
ে 
পঝরসংখোন 
ঝিভাগ। 

২৮ উপানুষ্ঠাঝনক ঝশক্ষা বুযদরা : 
সহোরী পঝরচালকের প্রঝিঝনঝধ োনান, জেলা উপানষু্ঠাঝনে ঝশক্ষা 
িেুকরার অধীন িিয মান এ জেলায় চলমান জোন োর্যক্রম জনই। 

 
িকল কার্ বক্র  
িুষ্ঠুভানব িম্পাদে 
করনত হনব। 

 
িহকারী 
পসরচাল

ক, 



িকি, জমৌঝলে সাক্ষরিা প্রেে (৬৪ জেলা) োর্যক্রম িাস্তিায়কনর 
লকক্ষে ঝশক্ষে, ঝশঝক্ষো ও সুপারভাইোরকদর িঝুনয়াদী প্রঝশক্ষণ 
সমাপ্ত হলয়লছ। দপ্তকরর অনোনে োর্যািলী স্বাভাঝিেভাকি চলকছ। 
জমৌঝলে স্বাক্ষরিা প্রেকে মকহশপুর ও হঝরণাকুনু্ড উপকেলায় জমাট 
৬০০টি জেকন্দ্রর মাধেকম পাঠদান োর্যক্রম শুি ুেরা হকয়কছ মকময 
সভাকে োনান। ঝশক্ষে, ঝশঝক্ষো ও সপুারভাইোরকদর ১ মাকসর 
সোনী ভািা পাওয়া ঝগকয়কছ এিং ভািা প্রদান প্রঝক্রয়াধী আকছ। 
 

উপানষু্ঠাঝন
ে ঝশক্ষা 
িেুকরা । 
 

২৯  ত্রাণ ও পনুবচাসন অঝিস:  
জেলা োণ ও পুনিযাসন েমযেিয া োনান, োঝিটা 
(সাধারণ/ঝিকশষ), টিআর (ঝিকশষ/সাধারণ), ঝভঝেএে, ঝেআর, 
জেউটিন ও গৃহঝনমযাণ খাকি ২০১৮-১৯ অথয িছকরর িরাদ্দ 
পাওয়া ঝগকয়কছ। ঝেআর (চাল),  ঝেআর (েোশ) ঝিিরণ 
োর্যক্রম চলমান আকছ। ক্ষঝিগ্রস্থ িেঝক্ত/অসহায় িেঝক্তকদর মকধে 
৭৫ িাঝন্ডল জটউটিন, ১২৭ োটুয ন জখেরু ও ৩৪,৫০০ ঝপস েম্বল 
ঝিিরণ েরা হকয়কছ। 

 
টি,আর/োঝিখা এিং 
ঝিকশষ িরাকদ্দর 
োর্যক্রম সুষু্ঠভাকি 
সম্পাদন েরকি হকি। 
ক্ষঝিগ্রস্থ িেঝক্ত/অসহায় 
িেঝক্তকদর িথে প্রদান 
করলত হলি। 
 

 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)/ 
জেলা োণ 
ও 
পুনিযাসন 
েমযেিয া। 

 ৩০ জজলা সমবায় অঝিস:  

জেলা সমিায় অঝেসার োনান, জেলায় জমাট সমিায় সঝমঝির 
সংখো ১,৮৩৩টি। এগুকলার মকধে জেন্দ্রীয় সঝমঝির সংখো ১৬টি 
এিং প্রাথঝমে সঝমঝির সংখো ১,৮১৭টি। প্রাথঝমে সঝমঝির মকধে 
সমিায় ঝিভাগাধীন সঝমঝি ৫০১টি। সমিায় ঝিভাগীয় প্রাথঝমে 
সঝমঝির মকধে এোঝধে জেলািোপী োর্যক্রম পঝরচালনাোরী 
সঝমঝির সংখো ০৪টি এিং িহুমখুী সমিায় সঝমঝির সংখো 
২৫টি। ২০১৬-১৭ অথয িছকর জেলায় সমিায় সঝমঝিসমকূহর 
ধার্যেৃি অঝডট ঝে-এর পঝরমাণ ৩,৪৭,৩৬০/- টাোর মকধে 
জেব্রুয়াঝর ২০১৯ পর্যন্ত আদায়েৃি অঝডট ঝে-এর পঝরমাণ 
৩,৪৭,৩৬০/-টাো। আদাকয়র হার ১০০%। এ জেলায় আেয়ণ 
প্রেে জমাট ১৬টি। ১৬টি প্রেকে ঋণ োর্যক্রম পঝরচাঝলি হকে।  
 

 

জোন িেঝক্ত/প্রঝিষ্ঠান 
জর্ন প্রিারণার মাধেকম 
ঝনরীহ েনসাধারকণর 
অথয আত্মসাৎ েরকি 
না পাকর জসেনে 
সজাগ র্াকলত হলি 
এিং সজারালো 
পদসক্ষপ গ্রহণ  েরকি 
হকি।  

 
জেলা 
সমিায় 
েমযেিয া।  

 
(০৮) 
 

ক্রঝম
ে 

আকলাচনা ঝসদ্ধান্ত িাস্তিায়কন 

৩১ জজলা জরঝজস্ট্রাদরর কার্চালয়:   



জেলা জরঝেোকরর প্রঝিঝনঝধ োনান, জেলার ৪টি উপকেলায় সাি 
জরঝেোকরর ঝনেস্ব ভিন না থাোয় অঝেকসর োর্যক্রম 
পঝরচালনায় নানাঝিধ সমসোর সৃঝষ্ট হয়। জেব্রুয়াঝর, ২০১৯ মাকস 
জমাট দঝলল সম্পাদন হকয়কছ ৩,৯৯৭টি র্ার মাধেকম রােস্ব আদায় 
হকয়কছ ৫,৮৭,০৮,৮৪০.০০ টাো, িেয় হকয়কছ ২৮,৬৭,৬৫৩.৫০ 
টাো। অিঝশষ্ট আকছ ৫,৫৮,৪১,১৮৬.৫০ টাো, র্া সরোঝর খাকি 
েমা েরা হকয়কছ।  উপকেলা সািকরঝেঝে অঝেস ঝনমযাকণর লকক্ষে 
োলীগঞ্জ, মকহশপরু ও তশলকুপা উপকেলার েঝম অঝধগ্রহকণর 
োর্যক্রম চলমান আকছ মকময সভায় মি প্রোশ েরা হয়। 

ে) জনসাধারণ 
র্ালত হয়রাবনর 
বশকার না হয়, 
সস বদলক সি থদা 
সজাগ দৃটষ্ট 
রাখলত হলি এিং 
অবিস দাোে 
মুক্ত হলত হলি। 
খ) েঝম অঝধগ্রহকণর 
োর্যক্রম গঝিশীল 
েরকি হকি। 

জেলা   
জরঝেোর/ 
সািকরঝে
োর 
(সেল)। 

৩২ ইসলাঝমক িাউদেশন: 
উপপঝরচালে োনান, মসঝেদঝভঝিে ঝশশু ও গণঝশক্ষা োর্যক্রম, 
ধমীয় অনষু্ঠাকনর আকয়ােন, সভা/জসঝমনার ইিোঝদ োর্যক্রম 
র্থারীঝি চলকছ। মসঝেদঝভঝিে ঝশশু ও গণঝশক্ষা োর্যক্রকমর 
আওিায় ২০১৮ ঝশক্ষা িছকর ৬টি উপকেলায় প্রাে-প্রাথঝমে জেন্দ্র 
৩৮৫টি, সহে কুরআন ঝশক্ষা জেন্দ্র ৪১৭টি ও ১২টি িয়স্ক্ ঝশক্ষা 
জেন্দ্র চাল ুআকছ। ৬টি উপকেলায় ১২টি দারুল আরোম মাদ্রাসা, 
০৬টি মকডল ঝরকসাসয জসন্টার এিং ১৭টি সাধারণ জসন্টার রকয়কছ। 
জেন্দ্রগুঝল উপপঝরচালে, ঝেল্ড সুপারভাইোরগণ মকডল 
জেয়ারকটোর ও সাধারণ জেয়ারকটোরগণ ঝনয়ঝমিভাকি পঝরদশযন 
েকর থাকে। দনুীঝি প্রঝিকরাধ, েঝিিাদ, সন্ত্রাস ও ইভটিঝেং ঝিকরাধী 
েনসকচিনিা সৃঝষ্টর লকক্ষে  উদ্বদু্ধেরণ সভাসহ সেল প্রোর 
ঝিভাগীয় োর্যক্রম সুষু্ঠভাকি পঝরচাঝলি হকে। এছাড়া, ঝিনাইদহ 
জেলা মকডল মসঝেদ ও সাংসৃ্ক্ঝিে জেন্দ্র এিং জোটচাাঁদপুর 
উপকেলা মকডল মসঝেদ ও সাংসৃ্ক্ঝিে জেন্দ্র ঝনমযাকণর ঝিষকয় 
আকলাচনা হয়। 

 

েঝিিাদ, সন্ত্রাস, 
মাদে, আত্মহিো, 
ইভটিঝেং ও 
জর্ৌিুকের কুেল 
সম্পকেয  মসঝেকদ 
আকলাচনার েনে 
খঝিি/ইমামগণকে 
ঝনকদযশনা ঝদকি হকি। 
জসসাকথ সাইন জিাডয  
টাঝিকয় মসঝেদ 
ঝনমযাণ োে সম্পন্ন 
েরকি হকি।  

 
উপপঝরচাল
ে, 
ইসলাঝমে 
োউকন্ডশন। 

৩৩ জজলা আনসার ও ঝভঝিঝপ:  

 জেলা েমান্ডোন্ট, আনসার ও ঝভঝডঝপর প্রঝিঝনঝধ সভায় োনান, 
দাপ্তঝরে োর্যক্রম ভাকলাভাকি চলকছ। জোন সমসো জনই। 

 

োর্যপে জপ্ররণ 
েরকি হকি।  
সরোর েিৃয ে 
অঝপযি দাঝয়ত্ব 
ঝনষ্ঠার সাকথ পালন 
েরকি হকি।  

  
জেলা 
েমান্ডোন্ট, 
আনসার 
ও 
ঝভঝডঝপ। 

৩৪ জজলা ক্রীড়া অঝিস: 
জেলা ক্রীড়া অঝেসার অনমুঝি সাকপকক্ষ সভায় অনপুঝস্থি আকছন। 
িাাঁর অনপুঝস্থঝির োরকণ সংঝিষ্ট ঝিভাগ সম্পকেয  আকলাচনা েরা 
সিি হকলা না।  

 
িভায় সেয়স ত 
উপসস্থ্ত োকনত 
হনব এিং োর্যপে 

 

জেলা 
ক্রীড়া 
অঝেসার।                           



 জপ্ররণ েরকি হকি।  

৩৫ জেঝলকঝমউঝনদকশন জকাম্পাঝন ঝল: 
ঝিভাগীয় প্রকেৌশলী জটঝলেঝমউঝনকেশন জোম্পাঝন ঝলিঃ সভায় 
অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট ঝিভাগ সম্পকেয  আকলাচনা েরা সিি হকলা 
না। 

 
সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি এিং 
োর্যপে জপ্ররণ 
েরকি হকি।   

 
ঝিভাগীয় 
প্রকেৌশলী 
ঝিটিঝসএল। 

 ৩৬ ঝবএঝিঝস (বীজ ঝবপণন): 
ঝসঝনয়র সহোরী পঝরচালে সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট 
ঝিভাস সম্পকেয  আকলাচনা েরা সিি হকলা না।  

 
সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি হকি। 

  
সহোরী 
পঝরচালে 
ঝিএঝডঝস  

(িীেঝিপণ
ন) 

৩৭ ঝবএঝিঝস (কু্ষদ্রদসর্): 
সহোরী প্রকেৌশলীর প্রঝিঝনঝধ োনান, ২০১৮-১৯ অথয িছকরর 
সম্পাদনকর্াগে স্ক্ীকমর মকধে ২২ ঝে: ঝম: খাল পুনিঃ খনন োে শুরু 
হকয়কছ। োকের অগ্রগঝি ৯০%। ৬টি িড় আোকরর হাইকরাঝলে 
োেচার, ৬,০০০ হাোরঝমটার ভূ-গভয স্থ জসচনালা ঝনমযাণ োে 
শুরু হকয়কছ, োকের অগ্রগঝি ৯০%। এছাড়া, দাপ্তঝরে অনোনে 
োর্যক্রম সুষু্ঠভাকি চলকছ। 

 
ঝনমযাণ োে ঝনঝদযষ্ট 
সমকয়র মকধে সম্পন্ন 
েরকি হকি এিং 
র্থাসমকয় জসচ 
প্রদাকনর মাধেকম 
প্রাঝন্তে চাষীকদর 
সেল প্রোর েৃঝষ 
আিাকদ সহকর্াঝগিা 
অিোহি রাখকি 
হকি।  

 

সহোরী 
প্রকেৌশলী 
ঝিএঝডঝস  
(কু্ষদ্র 
জসচ)। 

 
 
 
 
 

 (০৯) 
  



ক্রঝম
ে 

আকলাচনা ঝসদ্ধান্ত িাস্তিায়কন 

৩৮ ঝবআরটিএ: 
সহোরী পঝরচালে, ঝিআরটিএ োনান জর্, জেব্রুয়াঝর, ২০১৯ 
মাকস জমাটরর্ান জরঝেকেশন, ঝেটকনস, টোক্স জটাকেন, পারঝমট 
ও রাইঝভং লাইকসন্স ঝে িািদ ৯৭,২৮,০৬৫/-টাো রােস্ব 
আদায় হকয়কছ। অঝেকসর অনোনে োর্যক্রম স্বাভাঝিেভাকি 
চলকছ। 

 

 
েনসাধারণ র্াকি 
হয়রাঝনর ঝশোর না 
হয়,  জস িোপাকর 
সিেয  থােকি হকি। 

 

সহোরী 
পঝরচালে, 
ঝিআরটিএ। 

৩৯ সঞ্চয় অঝিেপ্তর: 
সহোরী পঝরচালে োনান, ২০১৮-১৯ অথযিছকর ঝিঝভন্ন প্রোর 
সিয়পে ঝিক্রকয়র মাধেকম অথয সংগ্রকহর লক্ষযমাো ৮৫.০০ 
জোটি টাো। জেব্রুয়াঝর, ২০১৯ পর্যন্ত অঝেয ি হকয়কছ ৭৭.৯০ 
জোটি টাো। চলঝি মাকস ঝিঝভন্ন প্রোর সিয়পকে 
ঝিঝনকয়াগোরীর সংখো ১,৩৩৩ েন। ঝিকিচে মাস পর্যন্ত ঝিঝভন্ন 
সিয়পকের উপর উৎকস ের েিয ন েরা হকয়কছ ১.১১ জোটি 
টাো।  

 

লক্ষযমাো অনরু্ায়ী 
োর্ থক্রম সম্পন্ন 
েরকি হকি। 

  

সহোরী 
পঝরচালে,  

জেলা সিয় 
অঝেস। 

৪০ জজলা কমচসাংস্থ্ান ও জনশঝি অঝিস: 
সহোরী পঝরচালকের প্রঝিঝনঝধ োনান, ১৯৭৬ সাল জথকে 
অকক্টাির ২০১৮ পর্যন্ত ঝিনাইদহ জেলার ঝিকদশগামী েমীর 
সংখো পুরুষ ৭১,৪৫৪ েন এিং মঝহলা ৭,৬৯১ েন, জমাট 
৭৯,১৪৫ েন। জেব্রুয়াঝর ২০১৯ মাকস ঝিকদশগামী পুরষ ৩৪০ 
েন এিং মঝহলা ৫৭ েন, জমাট ৩৯৭ েন। প্রিাসী মিৃ েমীর 
লাশ পঝরিহন, দােন-োেন/আঝথযে অনদুান/মিুৃেেঝনি ক্ষঝিপূরণ 
িািদ চলঝি মাস পর্যন্ত ৪৬,০৫,০০০/- টাো, আঝথযে অনদুান 
৩,৫৪,২৫,০০০/-টাো এিং ক্ষঝিপূরণ/িকেয়া সিতন িািদ 
১,৫৩,৮৪,৪৫৫/- টাো ও  ৩৭,৮২২.২৪/- টাো িাইকনম 
রােকটর মাধেকম আদায় েকর মকৃির পঝরিাকরর মকধে ঝিিরণ 
েরা হয়। প্রিাসী েমীগকণর জমধািী সন্তানকদর ঝশক্ষা িঝৃির 
েমযসূঝচ অিোহি আকছ।  
 

 
েনশঝক্ত রপ্তাঝনকি 
ঝিকদশগামীরা র্াকি 
জভাগাঝন্তর মকধে না 
পকড় এিং অবিধভাকি 
েীিকনর িুঝে ঝনকয় 
জেউ র্াকি ঝিকদশ 
গমণ না েকর জস 
ঝিষকয়  সেলকে 
সকচিন েরকি হকি। 

 

সহোরী 
পঝরচালে, 
জেলা 
েমযসংস্থান  
ও 

েনশঝক্ত 
অঝেস। 

৪১ বন ঝবভাগ: 
সহোঝর িন সংরক্ষে োনান, িিয মান অথয িছকর জেলার আথয-
সামাঝেে উন্নয়ন, পঝরকিশ সংরক্ষণ এিং িকৃ্ষকরাপণ অঝভর্ান 
সেলভাকি িাস্তিায়কনর েনে সামাঝেে িনায়ন ও নাসযাঝর  
প্রঝশক্ষণ োর্যক্রম স্বাভাঝিেভাকি চলকছ। জেলায় ৮০,০০০টি 

 

োর্যপে জপ্ররণ েরকি 
হকি। সামাঝেে উন্নয়ন 
ও পঝরকিশ সংরক্ষকণ 
িকৃ্ষকরাপণ এিং সৃঝেি 
িাগাকনর িদারঝে 

 

সহোরী িন 
সংরক্ষে। 



িনে, েলে ও জভষে চারা ঝিক্রয় ও ঝিিরণ োর্যক্রম চলমান 
রকয়কছ। 
 

অিোহি রাখকি হকি। 

৪২ জজলা ঝনবচার্ন অঝিস: 
জেলা ঝনিযাচন অঝেসার সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট দেির 
সম্পকেয  আকলাচনা েরা সিি হকলা না। 

  
সভায় উপঝস্থি থােকি 
হকি এিং োর্যপে 
জপ্ররণ েরকি হকি।  

 

জেলা 
ঝনিযাচন 
অঝেসার। 

৪৩ উপ-কর কঝমশনাদরর কার্চালয়: 
সহোরী ের েঝমশনাকরর প্রঝিঝনঝধ োনান, ২০১৮-১৯ 
অথযিছকরর লক্ষেমাো অনরু্ায়ী ঝিকিচে মাকস সাটিটয ঝেকেট মামলা 
িািদ আদায়সহ অনোনে োর্যক্রম চলমান রকয়কছ।  
 

 

লক্ষেমাো অনরু্ায়ী ের 
আদায় অিোহি 
রাখকি হকি। প্রকয়ােকন 
জসঝমনার /  
আকলাচনা সভা েরকি 
হকি। 

 

সহোরী ের 
েঝমশনার। 

৪৪ ঝপটিআই: 
সুপাঝরনকটনকডন্ট, ঝপটিআই োনান, ২০১৯-২০ ঝডঝপএড 
ঝশক্ষাথীকদর ভঝিয  োর্যক্রম সম্পন্ন হকয়কছ। জসসাকথ পরীক্ষণ 
ঝিদোলকয়র ঝশক্ষাথীকদর প্রাে-প্রাথঝমকে ভঝিয  সুষু্ঠভাকি সম্পন্ন 
হকয়কছ। দাপ্তঝরে অনোনে োর্যক্রম ভাকলাভাকি চলশান আকছ। 
 

 
ঝিভাগীয় োর্যক্রম 
সুষু্ঠভাকি সম্পাদন 
েরকি হকি।  
 

  
সুপাঝরনকটনকড
ন্ট ঝপটিআই । 

 ৪৫ িায়ার সাঝভচ স ও ঝসঝভল ঝিদিন্স ঝবভাগ: 
উপসহোরী পঝরচালে োনান, ঝিকিচে মাকস ৪৩টি অঝিোন্ড 
সংঘটিি হকয়কছ এিং আগুকন পুকড় আনমুাঝনে ক্ষঝির পঝরমাণ 
৮,৩৩,০০০/- টাো; আনমুাঝনে ৩৫,৫০,০০০/- টাোর সম্পদ 
উদ্ধার েরা হকয়কছ। আকলাচে মাকস ২২টি সড়ে দঘুযটনা সংঘটিি 
হকয়কছ, সড়ে দঘুযটনায়  আহকির সংখো ২৬ েন এিং ঝনহকির 
সংখো ০২ েন। অোম্বুকলন্স েকলর সংখো ৩১টি, ঝি েকলর সংখো 
২৫টি। জরাগী পঝরিহকনর সংখো ৩৩ েন। এ মাকস জরাগী 
পঝরিহন িািদ ৮,৮৯১/- টাো আদায় হকয়কছ। 
 

  
ঝিভাগীয় োর্যক্রম 
সুষু্ঠভাকি সম্পাদন 
েরকি হকি।  

 

 

উপসহোরী 
পঝরচালে, 
োয়ার 
সাঝভয স ও 
ঝসঝভল 
ঝডকেন্স। 

 
 
 

(১০) 
 

ক্রঝম আকলাচনা ঝসদ্ধান্ত িাস্তিায়কন 



ে 

৪৬ ঝবঝসক: 
উপিেিস্থাপে, ঝিঝসকের প্রঝিঝনঝধ োনান, ঝশে উকদোক্তা 
ঝচঝিিেরণ, ঝশে উকদোক্তা উন্নয়ন, প্রেে প্রণয়ন ও মলূোয়ণ, ঋণ 
িেিস্থােরণ/সহায়িােরণ, উকদোক্তাকদর ঝনেস্ব ঝিঝনকয়াকগ ঝশে 
স্থাপন, ঝশে ইউঝনট ঝনিন্ধন, ঋণ ঝিিরণেৃি প্রেে িাস্তিায়কন 
িদারঝে, ঋণ আদাকয়র েনে ঝশে ইউঝনট পঝরদশযন, ঝশে নগরীর 
েট িরাদ্দ এিং েমযসংস্থান োর্যািঝল র্থারীঝি চলকছ। ঝিঝন আরও 
োনান, ঝশে নগরীর েঝমর ঝেঝস্ত, ভূঝম উন্নয়ন ের ও সাঝভয স চােয  
আদায়কর্াগে ১৭১.৫৮২ লক্ষ টাোর মকধে এ পর্যন্ত আদায় হকয়কছ 
১৬৫.০৫৫ লক্ষ টাো। আদাকয়র হার ৯৬%।  
 

 
উকদ্দশোনরু্ায়ী েট 
িেিহৃি হকে ঝেনা 
জসঝদকে সিেয  দঝৃষ্ট 
রাখকি হকি এিং 
অনোনে োর্যক্রম 
সকন্তাষেনেভাকি 
চাঝলকয় জর্কি হকি।  

  
উপিেিস্থাপে
, ঝিঝসে। 
 

  ৪৭ পাে অঝিেপ্তর: 
মখুে পঝরদশযকের প্রঝিঝনঝধ োনান, সংঝিষ্ট অঝধদপ্তকরর োর্যক্রম 
সঠিেভাকি চলকছ। ১৭টি পণে িেিহাকর পাকটর িস্তা িেিহার 
িাধেিামলূে েরা হকয়কছ। জস সাকথ ৬ মাচয , ২০১৯ িাঝরখ োিীয় 
পাট ঝদিস সুেরভাকি পালন েরা হকয়কছ। এছাড়া, দাপ্তঝরে 
োর্যক্রকম  জোন অসুঝিধা জনই।  

 
োর্পযে জপ্ররণ 
েরকি হকি। 
দাপ্তঝরে োর্যক্রম 
সঠিেভাকি 
পঝরচালনা েরকি 
হকি।  

 
মখুে 
পঝরদশযে, 
পাট 
অঝধদপ্তর। 

৪৮ িাক ঝবভাগ:  

জপাস্টমাস্টার সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট দপ্তর সম্পকেয  
আকলাচনা েরা সিি হকলা না।  

 
োর্যপে জপ্ররণসহ 
সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি। 
 

  
জপাস্ট 
মাস্টার, 
প্রধান 
ডােঘর।  

৪৯ আঞ্চঝলক পাসদপােচ  অঝিস: 
উপসহোরী পঝরচালে সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট ঝিভাগ 
সম্পকেয  আকলাচনা েরা সম্বি হকলা না। 

  

সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি। 

  

সহোরী 
পঝরচালে, 
আিঝলে 
পাসকপাটয  
অঝধদপ্তর। 

৫০ মঝিরঝভঝিক ঝশশু ও গণঝশক্ষা কার্চক্রম: 
সহোরী পঝরচালে সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট ঝিভাগ সম্পকেয  
আকলাচনা েরা সম্বি হকলা না। 
   

 
সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি। 
 

  

সহোরী 
পঝরচালে, 
ম. ঝশ. ও গ. 
ঝশ. 
োর্যক্রম। 

৫১ জজলা সরকাঝর গণিন্থাগার:    



লাইকেঝরয়ান োনান, এ গ্রন্থাগাকর িাংলা ২৬,০৫১টি, ইংকরঝে 
১,৯৮৩টি, অনোনে ৫৪টি, পুস্তেসহ জমাট ২৮,০৮৮টি পুস্তে মেদু 
আকছ। এছাড়া পে-পঝেোর মকধে িাংলা ০৯টি, ইংকরঝে ০১টি 
তদঝনে পঝেো এিং ০৫টি সামঝয়েী ঝনয়ঝমি ক্রয় েরা হয়। 
অনোনে দপ্তর জথকে প্রাপ্ত িাংলা সামঝয়েী ০৪টি। েনসাধারণ 
সরোঝর এ গ্রন্থাগাকর উপঝস্থি হকয় জ্ঞান অেয ন েরকি পাকরন । 
 

দাপ্তসরক 
কার্ বক্র  
িুষ্ঠুভানব 
িম্পাদে করনত 
হনব।  

সহোরী 
লাইকেঝরয়ান, 
জেলা 
সরোঝর 
গণপ্রন্থাগার। 

 ৫২ জজলা কালর্ারাল অঝিসার: 
জেলা োলচারাল অঝেসার োনান, ১৫ িাঝরখ নাটে উৎসি হকয়কছ। 
িাকদর দাপ্তঝরে োর্যক্রম সঠিেভাকি চলকছ। উকেখকর্াগে জোন 
সমসো জনই। জসসাকথ জেলা ঝশেেলা এোকডঝমর অসমাপ্ত োর্যািলী 
দ্রুিিম সমকয়র মকধে সম্পন্ন েরার েনে সভার মাধেকম অনকুরাধ 
েকরন। 

 
োর্যপে জপ্ররণ 
েরকি হকি। গ্রাম 
িাংলার  ঝনেস্ব 
জলােে সংসৃ্ক্ঝি 
সংরক্ষকণর উকদোগ 
অিোহি রাখকি 
হকি। োে দ্রুিিম 
সমকয়র মকধে জশষ 
েরকি হকি। 

 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী, 
গণপূিয  
ঝিভাগ/ জেলা 
োলচারাল 
অঝেসার। 

৫৩ প্রঝতবন্ধী জসবা ও সাহার্য জকন্দ্র: 
প্রঝিিন্ধী ঝিষয়ে েমযেিয া োনান, ঝিকশষজ্ঞ ঝচঝেৎসে এিং 
অিোধুঝনে র্ন্ত্রপাঝিকি সুসঝজ্জি এই জেন্দ্র হকি জোে 
পোরালাইঝসস, জিাকেন জসাল্ডার, ঝেঝিএস, এনোইকলাঝেং 
িন্ডলাইটিস, িাি-িোথা (জোমর/মাো-ঘাড়-জমরুদকন্ড িা হাাঁটুকি), 
িনু্ডলাইটিস, আর্থ্যাইটিস (অঝস্টও/ঝরউমাটকয়ড) জিাটয স ও 
আঘািেঝনি সমসো জসঝরোল পালঝস ও প্রঝিিন্ধীিাসহ সেল 
ধরকণর প্রঝিিন্ধীকদর সম্পূণয ঝিনামকূলে জথরাঝপ ঝচঝেৎসা জসিা জদয়া 
হয় এিং অনোনে জরাকগর পরামশয ও জরোকরল জসিা প্রদান েরা 
হয়।  
 

 
োর্যপে জপ্ররণ 
েরকি হকি এিং 
প্রঝিিন্ধীকদর 
সমাকের মলূ 
জরািধারায় 
ঝেঝরকয় আনার 
সেল প্রকচষ্টা 
অিোহি রাখকি 
হকি। 

 
প্রঝিিন্ধী 
ঝিষয়ে 
েমযেিয া। 

 
 

(১১) 
  



ক্রঝম
ে 

আকলাচনা ঝসদ্ধান্ত িাস্তিায়কন 

৫৪ ঔষধ  তত্ত্বািধায়কের োর্ যালয়:  

ঔষধ িত্ত্বািধায়কের প্রঝিঝনঝধ োনান, এ জেলায় জমাট রাগ 
লাইকসকন্সর সংখো ২,৬৪১টি। লাইকসন্স নিায়কনর সংখো ৩৭টি। 
পঝরদশযনেৃি ঔষকধর জদাোন ২৬২টি। রােস্ব আদায় 
১,৯৫,৯০০/- টাো। িাছাড়া অনোনে োর্যক্রম স্বাভাঝিেভাকি 
চলকছ।  

 
ঝিঝধসেিভাকি 
রােস্ব আদাকয়র 
পঝরমাণ িঝৃদ্ধর জচষ্টা 
অিোহি রাখাসহ 
ঝনয়ঝমি জমািাইল 
জোটয  পঝরচালনা 
েরকি হকি। 

 
ঔষধ 
িত্ত্বািধায়ে। 

৫৫ োস্টমস, এক্সাইে ও ভযাট বিভাগ:  
বিভাগীয় কম থকতথার প্রবতবনবধ জানান, র্ারা ৯বেক্রজলটর 
ভযাট বনিন্ধনপত্র গ্রহণ েকরকছন িাকদর বনিন্ধন ৩১ মাচয  
২০১৮ পর্যন্ত িহাল ঝছল এিং ১ েলুাই ২০১৮ হকি সেল 
প্রঝিষ্ঠাকনর ০৯ ঝডঝেকটর ভযাট বনিন্ধনপত্র গ্রহকণ িাধেিাধেিা 
রকয়কছ। তশলকুপা ও জোটচাাঁদপুকর প্রচুর ইোরা ও ভোকটর টাো 
িকেয়া রকয়কছ মকময োনান। 

 
কার্ থপত্র সপ্ররণ 
করলত হলি। 
সকে 
সরিরাহকারী 
প্রবতষ্ঠানলক ভোট 
বনিন্ধন/ 
পুনঃবনিন্ধন গ্রহণ 
করলত হলি। 
িলকয়া ইোরা ও 
ভোকটর টাো আদায় 
করলত হলি। 

 
বিভাগীয় 
কম থকতথা, 
কােমস, 
এক্সাইজ ও 
ভযাট। 

৫৬ েীিন িীমা েক্ যাকরশন: 
জীিন িীমা কলপ থালরশলনর প্রবতবনবধ সভায় অনুপবস্থ্ত 
র্াকায় তালদর দাপ্তবরক কার্ থক্রম সম্পলকথ আলোিনা 
করা সম্ভি হলো না।  

 
োর্যপে জপ্ররণসহ 
সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি। 

 

সহকারী 
মযালন: 
সসেস ইন 
িাজথ। 

৫৭ তুলা উন্নয়ন জবািচ :    
প্রধান িুলা উন্নয়ন েমযেিয া োনান, িুলা িীে ঝিিরকণর লক্ষেমাো 
ঝছল ১৭,৬৬৬ জেঝে। লক্ষেমাো অনুর্ায়ী পুকরাটাই ঝিিরণ েরা 
হকয়কছ। িুলার সাধারণ প্রদশযনী হকয়কছ ৪০টি। এছাড়া, মাঠ পঝরদশযন, 
চাষী প্রঝশক্ষণ, িুলা চাকষর পঝরচর্যা ঝিষকয় পরামশয োর্যক্রম চলমান 
আকছ।  

 
জভোলমুক্ত িীে 
ঝিিরণ, প্রদশযনী 
োর্যক্রম িৃঝদ্ধ এিং 
লক্ষেমাো অনুর্ায়ী 
োর্যক্রম সম্পন্ন েরকি 
হকি। 

 

প্রধান িুলা 
উন্নয়ন 
েমযেিয া। 

৫৮ জাতীয় জভািা অঝিকার সাংরক্ষণ অঝিেপ্তর: 
সভায় সহোরী পবরিােক োনান, চলঝি মাকস মাকস ১৪টি 
িাোকর িদারঝেমলূে অঝভর্ান পঝরচালনা েরা হকয়কছ এিং 
৯০টি প্রঝিষ্ঠান পঝরদশযন েরা হকয়কছ। পঝরদশযনোকল ৩১টি 
প্রঝিষ্ঠাকন ২,৯৫,৫০০/- টাো েঝরমানা আকরাপ েরা হয় এিং 
সম্পূণয অথয আদায় েরা হকয়কছ । এছাড়া, ঝিঝভন্ন িাোকর জভাক্তা 

 
পঝরদশযন োর্যক্রম 
িঝৃদ্ধসহ েনসাধারণ 
র্াকি হয়রাঝনর 
ঝশোর না হয় জস 
ঝদকে লক্ষে রাখকি 

সহোরী 
পবরিােক,  
োিীয় 
জভাক্তা 
অঝধোর 
সংরক্ষণ 



অঝধোর আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত ২০০টি পোম্পকেট ও ২০০টি 
ঝলেকলট  ঝিিরণ েরা হকয়কছ। 

হকি। অঝধদপ্তর। 

৫৯ জরশম উন্নয়ন জবািচ :   
উপপবরিােক, আঞ্চবেক সরশম উিয়ন সিােথ োনান, 
জেব্রুয়াঝর ২০১৯ মালস ৫৬ বিঘা জবম সরশম িালির 
আওতায় রলয়লছ এিং সম্প্রসাবরত ২১টট ব্ললক সমাট 
৪৮,২৮৪টট তুত গালছর রক্ষণালিক্ষণ কার্ থক্রম িেমান 
আলছ। এছাড়া, গুটট ক্রয় েরা হকয়কছ ১৭০ সকক্রজ। দাপ্তবরক 
অনযানয কার্ থক্রম ভালোভালি িেলছ। 

 
িুি গাছ পঝরচর্যা, 
ঝডম পালন ও গুটি 
উৎপাদন িঝৃদ্ধ েরকি 
হকি।  

 
উপপবরিাে

ক, 
আঞ্চবেক 
সরশম 
উিয়ন 
সম্প্রসারণ। 

৬০ কৃঝষ প্রঝশক্ষণ ইঝনঝিটিউে: 
অধেক্ষ (ভা:), েৃঝষ প্রবশক্ষণ ইনঝস্টটিউট সভায় উপবস্থ্ত না 
র্াকায় সংবিষ্ট দপ্তর সম্পলকথ আলোিনা করা সম্ভি হলো 
না। 

 
সভায় ঝনয়ঝমি 
উপঝস্থি থােকি 
হকি। 

 
অধেক্ষ, েৃঝষ 
প্রবশক্ষণ 
ইন:। 

৬১ জটেবনেযাল জেবনিং জসন্টার (টটটটবস): 
অধেক্ষ (ভা:), টটটটবসর প্রঝিঝনঝধ জানান, জাপান গমন 
ইেুক, মটর ড্রাইবভং সকাস থ, কম্পম্পউটর সেবনং, 
মবহোলদর হাউজ বকবপংসহ বিবভি সকালস থ  বিবভি 
সময়ালদ সেবনং কার্ থক্রম অিযাহত আলছ। এছাড়া দপ্তলরর 
অনযানয কার্ থক্রম ভালোভালি িেলছ। সকান অসুবিধা 
সনই। 

 
জনসাধারণ র্ালত 
হয়রাবনর বশকার 
না হয় সসবদলক 
সখয়াে সরলখ 
সেবনং কার্ থক্রম 
স্বেতার সলে 
করলত হলি। 

 
অধেক্ষ, 
সটকবনকযা

ে সেবনং 
সসন্টার। 

৬২ আইএইচটট: 
অধযক্ষ, আইএইিটট সভায় উপবস্থ্ত না র্াকায় সংবিষ্ট 
দপ্তর সম্পলকথ আলোিনা করা সম্ভি হলো না।  

 
কার্ থপত্র সপ্ররণ 
করলত হলি এিং 
সভায় উপঝস্থি 
থােকি হলি। 

 
অধযক্ষ, 
আইএইিটট

। 

৬৩ সরোবর জভকটবরনাবর েকলে: 
অধযক্ষ, সরকাবর সভলটবরনাবর কলেজ সভায় উপবস্থ্ত না 
র্াকায় সংবিষ্ট দপ্তর সম্পলকথ আলোিনা করা সম্ভি হলো 
না। 

 
োর্যপে জপ্ররণ েরকি 
হকি। সভায় 
বনয়বমত উপবস্থ্ত 
র্াকলত হলি। 

 
অধযক্ষ, 
সরকাবর 
সভলটবরনাবর 
কলেজ । 

৬৪ 

 

 

 

 

 

িািংলাকেশ ফবলত ্ুটি গকিষণা ও প্রবশক্ষণ 
ইনবস্টটটউট (িারটান): 
ঊর্ধ্ থতন বিজ্ঞাবনক কম থকতথা, িাংোলদশ িবেত পুটষ্ট 
গলিিণা ও প্রবশক্ষণ ইনবেটটউট (িারটান) সভায়  
জানান, জেব্রুয়াঝর  ২০১৯ মালস সকান প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম 
বছে না। এছাড়া, তালদর দাপ্তবরক কার্ থক্রম সটঠকভালি 

 
গলিিণা ও 
প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম 
সটঠকভালি করলত  
হলি। 

 
ঊর্ধ্ থতন 
বিজ্ঞাবনক 
কম থকতথা, 
িারটান। 



িেলছ। সকান অসুবিধা  সনই। 

(১২) 
 

ক্রঝম
ে 

আকলাচনা ঝসদ্ধান্ত িাস্তিায়কন 

৬৫ 
 

 

 
 

ঝবঝবি : 
ক) ওদয়বদপােচ াল হালনাগােকরণ:  
জেলা ওকয়ি জপাটয াল জেলার দপযণস্বরূপ। ওকয়ি জপাটয াল 
হালনাগাদেরণ অতযন্ত েরুবর। জেলা/উপকেলায় ওকয়িকপাটয াল 
আইঝড ও পাসওয়াডয  িেিহার েকর স্ব-স্ব অঝেকসর ওকয়ি জপাটয াকল 
েোঝন্ডং-এর জলাকগা, োলভে গাইে, ৪র্ থ জাতীয় উিয়ন 
সমোর ছবিসহ ওলয়িলপাটথাে শিভাগ হালনাগাদ েকর আগামী 
সভায় উপস্থাপকনর েনে সভার মাধেকম অনকুরাধ োনাকনা হয়। 

 
 
েোঝন্ডং-এর জলাকগা, 
োলভে গাইে, ৪র্ থ 
জাতীয় উিয়ন 
সমোর ছবিসহ 
ওকয়ি জপাটয াল 
সিসময় হালনাগাদ  
কলর আগামী সভায় 
িথে প্রদান েরকি 
হকি। 

 
 
স্ব স্ব অঝেস 
প্রধান। 

খ) জাতীয় শুদ্ধার্ার জকৌশল সম্পঝকচ ত আদলার্না: 
সভাপঝি উকেখ েকরন, এেটি রাকের উন্নয়ন ও অিনমন 
িহুলাংকশ ঝনভয র েকর জস রাকের নীঝি-তনঝিেিা ও শুদ্ধাচার 
জেৌশল অনশুীলকনর উপর। এ লকক্ষে েীিকনর প্রথম পর্যায় জথকেই 
শুদ্ধাচার রপ্ত েরকি সু্ক্ল, েকলকে শুদ্ধাচার অনশুীলকন গুরুত্ব 
প্রদান েরা হয়। সভাপঝি আরও িকলন, পরির েদ্ধা, সিিা, 
সময়ঝনষ্ঠা ও দাঝয়ত্বকিাকধর উন্নি মানঝসেিাই পাকর এেটি কু্ষধা, 
দাঝরদ্রে, জিোরত্ব ও িিনামকু্ত সুখী, সমদৃ্ধ রাে উপহার ঝদকি। 
এর মাধেকম সিি ‘রূপেে ২০২১’ এর সেল িাস্তিায়ন। িাই 
েীিকনর প্রঝিটি জক্ষকে শুদ্ধাচার অনশুীলকনর আহিান োনাকনা 
হয়। জসসাকথ সেকলর সম্পকদর ঝিিরণীর হালনাগাদ রাখার েনে 
সভায় আকলাচনা হয়।  

 
শুদ্ধাচার জেৌশল 
অনসুরণ েকর 
িেঝক্তগি, সামাঝেে 
ও দাপ্তঝরে পর্যাকয় 
সেল োর্যক্রম সিিা 
ও দক্ষিার সাকথ 
পঝরচালনা েরকি 
হকি এিং সম্পকদর  
হালনাগাদ ঝহসাি  
প্রদান েরকি হকি। 

 

সংবিষ্ট 
সেল দপ্তর/ 
ঝিভাগীয় 
প্রধান। 

 

 

 



গ) জন্ম ও মৃতুয ঝনবন্ধন সম্পঝকচ ত আদলার্না: 
সভায় আকলাচনা হয়, এ জেলায় অনলাইকন েন্ম ঝনিন্ধন োর্যক্রম 
িেমান আলছ এিং ইকিামকধে অকনে ইউঝনয়ন পঝরষদ উক্ত 
োর্যক্রম শিভাগ সম্পন্ন েকরকছ। জর্ সেল ইউঝনয়ন এখকনা 
শিভাগ সম্পন্ন েরকি পাকরঝন জস সেল ইউঝনয়ন প্রকয়ােকন 
ঝনেস্ব অথযায়কন অঝিলকম্ব অনলাইকন ডাটা এঝি েরার োে 
সম্পন্ন েরকি হকি। এ জেলার সেল জপৌরসভা এিং সেল 
ইউঝনয়ন পঝরষকদ েন্ম ও মিুৃে ঝনিন্ধন আইন, ২০০৪ অনরু্ায়ী 
৪৫ ঝদকনর মকধে েন্ম ঝনিন্ধন এিং ৩০ ঝদকনর মকধে মিুৃে 
ঝনিন্ধন ঝনঝিি েরার েনে উপপঝরচালে, স্থানীয় সরোর এিং 
সেল জময়র ও উপকেলা ঝনিযাহী অঝেসারগকণর প্রঝি অনকুরাধ 
োনাকনা হয়।  

 
অনলাইকন েন্ম 
ঝনিন্ধন দ্রুি সম্পন্ন 
েরকি হকি এিং 
িালে ঝিিাহ িকন্ধ 
প্রিারণা অিযাহত 
রাখকি হকি। 

 
উপপঝরচালে 
স্থানীয় 
সরোর 
/উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)। 
 

ঘ) জঝি তৎপরতা জরাদি উদ্বদু্ধকরণ কার্চক্রম: 
িিয মান সমকয় েঝি িৎপরিা সরাধকলে েনগণকে এ িোপাকর 
সকচিন থােকি িোপে প্রচার-প্রচারণা চালাকনা হকে। সুস্থ ও 
স্বাভাঝিে পঝরকিশ িোয় রাখকি আইন-শঙৃ্খলা রক্ষাোরী 
িাঝহনীকে আরও সোগ ও সিেয  দঝৃষ্ট রাখার েনে অনকুরাধ 
োনাকনা হয়।  

 
অপঝরঝচি/নিাগিকদর 
প্রঝি সিেয  দঝৃষ্ট 
রাখকি হকি। 
প্রকয়ােকন        
আইন-শঙৃ্খলা 
রক্ষাোরী িাঝহনীকে 
অিঝহি েরকি হকি 
এিং এ জেলাকে 
েঝিমকু্ত রাখকি হকি। 

 
পুঝলশ 
সুপার/ 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)/জময়
র  
জপৌরসভা 
(সেল)। 

ঙ) পঝরদবশ সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত:  

সভাপঝি উকেখ েকরন, প্রচঝলি পদ্ধঝির ইট ভাটার োকলা জধাাঁয়া 
উদঝগরণ পঝরকিশ ঝিপর্যকয়র অনেিম োরণ ঝহকসকি ঝচঝিি হকয় 
আসকছ। িাই ইট ভাটার মাধেকম পঝরকিশ ঝিপর্যয় জঠোকি 
পঝরকিশ িান্ধি আধঝুনে পদ্ধঝিকি ইট প্রস্তুকির েলক্ষয ইট প্রস্তুি 
ও ভাটা স্থাপন (ঝনয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হকয়কছ। 
উক্ত আইকন আিাঝসে, সংরবক্ষি িা িাঝণঝেেে এলাো, জপৌরসভা 
িা উপকেলা সদর, সরোঝর িা িেঝক্ত মাঝলোনাধীন িন, 
অভয়ারণে, িাগান িা েলাভূঝম, এোঝধে েসল উৎপন্ন হয় এরূপ 
েঝম, পঝরকিশগি সংেটাপন্ন এলাো ইিোঝদ স্থাকন জোন ধরকনর 
ইট ভাটা স্থাপকনর জোন উকদোগ গ্রহণ েরা র্াকি না। সস সালর্ 
িকৃ্ষলরাপণ ও পবরির্ থা অিযাহত সরলখ পবরলিলশর 
ভারসাময রক্ষা করলত হলি। 

 
ইট প্রস্তুি ও ভাটা 
স্থাপন (ঝনয়ন্ত্রণ) 
আইন, ২০১৩ 
র্থার্থভাকি অনসুরণ 
েরকি হকি এিং 
বনয়বমত সমািাইে 
সকাটথ পবরিােনা 
করলত হলি। িকৃ্ষ 
সরাপণ ও পবরির্ থা 
অিযাহত রাখলত 
হলি। 
 

 

 
পুঝলশ সুপার/ 
বিজ্ঞ 
অঝিঝরক্ত 
জেলা 
মোঝেকেট/ 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)/জময়র 
(সেল) 
জপৌরসভা/ 
সহোরী িন 
সংরক্ষক। 



র্) জর্ৌতুক ঝবদরািী সামাঝজক আদিালন ও বালযঝববাহ 
সাংক্রান্ত আদলার্না: 
জর্ৌিুে এেটি অনগ্রসর সমাকের পঝরচায়ে। জেননা, জর্ৌিুকের 
মকূল রকয়কছ অঝশক্ষা, অসকচিনিা, দঝরদ্রিা, জলাভ প্রভৃঝি 
জনঝিিাচে ঘটনা। িাই জর্ৌিুে ঝনমূযকল সেকলর সঝক্রয় ভূঝমো 
ঝনঝিি েরকি সভায় অনকুরাধ োনাকনা হয়। সভায় আরও উকেখ 
েরা হয়, িিয মাকন জেলায় জর্ৌিুকের প্রভাি হ্রাস জপকয়কছ। জর্ৌিুে 
প্রথাকে ঝিলপু্ত েরকি আইকনর র্থার্থ প্রকয়াকগর পাশাপাঝশ 
সামাঝেে সকচিনিা িঝৃদ্ধর উপর গুরুত্বাকরাপ েরা হয়। এ জক্ষকে 
সু্ক্ল-েকলকে পাঠেসূঝচর সাকথ মসঝেদ ও উপাসনালকয় প্রচারণার 
পাশাপাঝশ জর্ৌিুে প্রদানোরীকদর সামাঝেেভাকি িয়েট েরকি 
সেকলর প্রঝি আহিান োনাকনা হয়। 

  
জর্ৌিুে ঝিকরাধী  

সামাঝেে আকোলন 
ও িালেঝিিাহ ঝনয়ন্ত্রণ 
এিং নারী ঝনর্যািন 
িকন্ধ সকচিনিামলূে 
োর্যক্রম অিোহি 
রাখকি হকি। 

  
সংবিষ্ট 
সেল 
সদসে/জেলা 
মঝহলা 
ঝিষয়ে 

েমযেিয া। 
 

 

 

 

 
 
 

(১৩) 
 

 

আকলাচনা ঝসদ্ধান্ত িাস্তিায়কন 

ছ) ঝভশন ২০২১ : ঝিঝজোল বাাংলাদেশ বাস্তিায়ন সাংক্রান্ত 
আদলার্না: 
সভাপঝি োনান, ২০২১ সাকলর মকধে ঝডঝেটাল িাংলাকদশ গড়ার 
মাধেকম এ জদশকে মধেম আকয়র জদকশ পঝরণি েরার লক্ষযমাো 
হকে “ঝভশন ২০২১”। িিয মান সরোর এ েলক্ষয জেলায় 
ইউ.ঝড.ঝস (ইউঝনয়ন ঝডঝেটাল জসন্টার), ঝি ওয়াইোই জোন 
সুঝিধা প্রদান েকরকছ। ঝশক্ষার্ীজদর মাকি লোপটপ ঝিিরণ েরা 
হকয়কছ। েনসংখোকে েনশঝক্তকি রপান্তবরত েরকি োঝরগঝর 
ঝশক্ষার প্রসার ও েনশঝক্ত রপ্তাঝন িঝৃদ্ধ জপকয়কছ। সরোর “ঝভশন 
২০২১” িাস্তিায়লন িহুমখুী োর্যক্রম হাকি ঝনকয়কছ। এ সেল 
োর্যক্রকমর সেল িাস্তিায়লন সেল ঝিভাগকে র্থার্থ ভূঝমো 
পালন করলত সভাপঝি অনকুরাধ োনান। 

 
ইউঝনয়নসমহূ 
পঝরদশযনোকল 
ইউঝনয়ন ঝডঝেটাল 
জেন্দ্রসমকূহর প্রঝি 
ঝিকশষ দঝৃষ্ট রাখকি 
হকি। 

 

উপপঝরচালে 
স্থানীয় 
সরোর/ 
উপকেলা 
ঝনিযাহী  
অঝেসার 
(সেল), 
ঝিনাইদহ। 

জ) ইদনাদভশন: 
ঝডঝেটাল িাংলাকদশ গড়া এিং ২০২১ সাকলর মকধে মধেম আকয়র জদকশ 
উপনীি হকি সমকয়াপকর্াগী উদ্ভািকনর ঝিেে জনই মকময সভাপঝি উকেখ 
েকরন। ঝিঝন আরও িকলন, জদকশর ঝনেস্ব সম্পদ, োাঁচামাকলর উপর্ুক্ত 
িেিহার ঝনঝিি েরকি পারকলই অবভষ্ট লক্ষে অেয ন সিি। িাই 
উদ্ভািকনর সক্ষলত্র ঝনেস্ব সুকর্াগ, সুঝিধার ঝদকে গুরত্ব ঝদকি হকি। 
িাছাড়া, উদ্ভািন হকি হকি জদকশর মানুকষর মূলেকিাধ ও সংসৃ্ক্ঝির সাকথ 

 
জেলা ইকনাকভশন 
টিকমর িাঝষযে 
েমযপঝরেেনা 
অনুর্ায়ী 
ইলনালভশন 
কার্ থক্রম 

 
অঝিঝরক্ত 
জেলা 
প্রশাসে 
(আইঝসটি)/ 
ঝিভাগীয় 
প্রধান 



মানানসই এিং সমকয়াপকর্াগী। অনেথায় েনগণ িা গ্রহণ েরকি না। এ 
িোপাকর সেলকে সকচিন ভূঝমো পালকনর অনুকরাধ োনাকনা হয়। 
েনগকণর জদারকগাড়ায় সহেলভে জসিা প্রদাকনর েলক্ষয প্রকিেে অঝেস 
ইকনাকভটিভ আইঝডয়া গ্রহণ েকর িা িাস্তিায়ন েরকিন। 

িাস্তিায়ন করলত 
হলি মলম থ সভায় 
ঝসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

(সেল) 
ঝিনাইদহ। 
 

ঝ) জবসরকাঝর উদেযাদগ সকল ঝশক্ষা প্রঝতষ্ঠাদন 
মাঝিঝমঝিয়া ক্লাসরুম স্থ্াপন এবাং ঝমি জি ঝমল 
র্ালকুরণ:  
 

সভাপঝি, উপকেলার সেল ঝশক্ষা প্রঝিষ্ঠাকন প্রঝিটি িাসরুলম 
স্থানীয় ঝিিিান ও প্রাক্তন ঝশক্ষাথীকদর সম্পৃক্ত েকর মাঝিঝমঝডয়া 
িাসরুম স্থাপন এিং সেল প্রাথঝমে ঝিদোলকয় ঝমড জড ঝমল 
চালেুরণসহ উপলজোওয়ারী মালস কতটট বমে সে বমে 
িােু হলি সস টালগ থট আগামী সভায় উপস্থ্াপন করার জনে 
উপকেলা ঝনিযাহী অঝেসার ও জেলা প্রাথঝমে ঝশক্ষা অঝেসারকে 
অনকুরাধ েকরন। 

 

 
সেল প্রাথঝমে 
ঝিদোলকয় ঝমড জড 
ঝমল চাল ুরাখকি 
হকি। 

 
 
উপকেলা  
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)/ 
জেলা 
প্রাথঝমে 
ঝশক্ষা 
অঝেসার। 

ঞ) ঝনরাপে খােয ঝনঝিতকরণ: 
সভাপঝি ঝনরাপদ খাদে আইন, ২০১৩-এর মাধেকম উৎপাদন, 
আমদাঝন ও ঝিপণকনর সেল স্তলর খাদে ঝনরাপদ রাখা 
ঝনঝিিেরণ; খাকদের মান ঝনধযারকণ শােসিঝে 
ঝিষমকু্ত/েরমাঝলনমকু্ত রাখার ঝিষকয় উপকেলা ঝনিযাহী অঝেসার ও 
জেলা খাদে ঝনয়ন্ত্রেকে অনকুরাধ েকরন। এছাড়া, বিবভি 
এনক্রজওলক বিিমুক্ত/িরমাবেনমুক্ত শাকসিক্রজ বিক্রয়লকে 
স্থ্াপলনর জনয অনুলরাধ করা হয় । 

 
জনসাধারলণর 
মাকি সভজাে ও 
িরমাবেনমুক্ত 
খাদয ও িেমূে 
জপৌাঁকছ সদয়া 
বনক্রিতকরলণর 
েলক্ষয সমািাইে 
সকাটথ ও বনয়বমত 
িাজার মবনটবরং 
অবভর্ান িকৃ্রে 
করলত হলি। 

 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝেসার 
(সেল)/জেলা 
খাদে 
ঝনয়ন্ত্রে/ সহ: 
পঝরচালে, 
জভাক্তা 
অঝধোর 
সংরক্ষণ 
অঝধদপ্তর। 

ে) কমচসাংস্থ্াদনর সদুর্াগ বঝৃদ্ধর লদক্ষয প্রঝশক্ষণ কার্চক্রম:  

সভাপঝি উকেখ েকরন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঝিকদকশ িাংলাকদশী 
েমীকদর েনে আরও অঝধেহাকর েমযসংস্থাকনর সুকর্াগ িঝৃদ্ধর লকক্ষে 
প্রঝশক্ষণ ও দক্ষ েমশঝক্ত সৃঝষ্টর েনে জর্ সেল প্রঝশক্ষণ প্রঝিষ্ঠান 
ঝিঝভন্ন জিকড প্রঝশক্ষণ প্রদান েকর থাকে িাকদর সকি সমিয়পূিযে 
অঝধে হাকর দক্ষ েনশঝক্ত সৃঝষ্টর ঝনকদযশনা প্রদান েকরকছন। জস 
লকক্ষে োঝরগঝর প্রঝশক্ষণ জেন্দ্র, র্ুি উন্নয়ন অঝধদপ্তর, সমােকসিা 
োর্যালয়, জেলা মঝহলা ঝিষয়ে েমযেিয ার োর্যালয়, ঝিআরঝডঝি, 
আনসার ও ঝভঝডঝপসহ অনোনে প্রঝশক্ষণ জেকন্দ্র দক্ষ েনশঝক্ত 
সৃঝষ্টর লকক্ষে ঝিভাগীয় েমযেিয াগণ পঝরদশযকনর সময় ঝিষয়টি 

 
অঝধেহাকর 
েমযসংস্থাকনর সুকর্াগ 
িঝৃদ্ধর েলক্ষয 
প্রঝশক্ষক ও দক্ষ 
েমশঝক্ত সৃঝষ্টর েনে 
পঝরদশযনোকল সেল 
প্রঝশক্ষণ প্রঝিষ্ঠাকন 
োকের অগ্রগঝি 
পর্যাকলাচনা েরকি 
হকি। প্রঝশক্ষণ জশকষ 

 
অধেক্ষ, 
োঝরগঝর 
প্রঝশক্ষণ 
জেন্দ্র/ 
উপপঝরচালে, 
র্ুি উন্নয়ন 
অঝধদপ্তর/ 
সমােকসিা 
অঝধদপ্তর/    



মঝনটঝরং েরকিন। জস সাকথ শনূে পদ পূরকণর েনে স্ব-স্ব 
মন্ত্রণালকয় পে  প্রদান েকর জেলা প্রশাসেকে অিঝহি েরকি হকি।  

মলূোয়নোকল জেলা 
প্রশাসনকে অিঝহি 
েরকি হকি। 

ঝিআরঝডঝি/  

জেলা মঝহলা 
ঝিষয়ে 
েমযেিয া/ 
েমান্ডোন্ট 
 আনসার ও  
ঝভঝডঝপ এিং 
স্ব-স্ব বিভাগ। 

             
             সভায় আর জোন আকলাচে ঝিষয় না থাোয় উপঝস্থি সেল সদসেকে ধনেিাদ োঝনকয় এিং 
গৃহীি ঝসদ্ধান্তসমহূ িাস্তিায়কনর অনকুরাধ েকর সভার সমাঝপ্ত জঘাষণা েরা হয় ।   
 

 

সকরাে কুমার নাথ 

জেলা প্রশাসে 

ঝিনাইদহ। 
 ০৪৫১-৬২৩০১ 
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