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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 
১৫টি প্রেে সমাপ্ত হকয়কছ। অিঝশষ্ট োে চলমান আকছ। োকের 
অগ্রগঝি ৬৮.১৮%। ঝসঝপঝপঝস’র মাধেকম িাস্তিায়নকর্াগে প্রেকের 
মকধে ১৬০টি প্রেকের োে জশষ হকয়কছ। অিঝশষ্ট োে চলমান 
আকছ। সাধারণ িরালের আওিায় ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থয ঝেঝস্তকি 
জমাট ৬৫০.০০ লক্ষ টাোর ৪৬৫টি প্রেকের মকধে ২৬০টি িাস্তিায়ন 
েরা হকয়কছ। অিঝশষ্ট োে চলমান আকছ। োকের অগ্রগঝি 
৫৫.৯১%। েিরস্থান ও শ্মশান উন্নয়কনর েনে ৩৫.৭০ লক্ষ টাোর 
৩৪টি প্রেকের মকধে ২৫টি শসমাপ্ত হকয়কছ। অিঝশষ্ট প্রেকের োে 
চলমান আকছ।  োকের অগ্রগঝি ৭৩.৫২%। এছাড়া পােয /ঝিকনাদন 
জেন্দ্র উন্নয়ন িািদ ১৪৫.০০ লক্ষ টাোর ০১টি সহ সিযকমাট 
৮৬৫.৯৫ লক্ষ টাোর প্রেে গ্রহণপূিযে প্রশাসঝনে অনকুমাদকনর 

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

 
সঝচি, জেলা 
পঝরষদ। 
 
 
 

http://www.jhenaidah.gov.bd/


োর্যক্রম অিোহি আকছ। 

০২ স্বাস্থে ঝিভাগ: 
(ে) ঝসঝভল সােয ন োনান, এ জেলায় ১৭৫টি েঝমউঝনটি ঝিঝনকের 
মাধেকম এঝপ্রল ২০১৯ মাকস ৯৯,৭৭৫ েন গ্রামীণ দঝরদ্র েনগণকে 
স্বাস্থেকসিা প্রদান েরা হকয়কছ। সদর হাসপািালসহ উপকেলা স্বাস্থে 
েমকেক্সসমকূহ চলঝি মাকস ৮,৬৮৭ েনকে আন্তিঃঝিভাকগ; ৯৫,৪৫৪ 
েনকে েরুঝর ও িঝহিঃঝিভাকগ জসিা প্রদান েরা হকয়কছ। এমাকস 
সন্তান প্রসকির সংখো ৪২১ েন। স্বাভাঝিে প্রসি ২৯১ েন এিং 
ঝসোঝরয়ান অপাকরশকনর মাধেকম ১৩০ েনকে জসিা প্রদান েরা 
হকয়কছ। এছাড়া, এঝপ্রল ২০১৯ মাকস ৩,২৫৯টি ঝশশুর েন্ম ঝনিন্ধন 
সম্পন্ন হকয়কছ। এ মাকস এক্স-জর, পোথলঝে, অোম্বুকলন্স ঝি, অপাকরশন 
ঝি, জরাগী ভঝিয  ঝি, জেঝিন ভাড়া ইিোঝদ িািদ ১৩,৩১,৬৮৯/- 
টাো আদায় হকয়কছ; র্া সরোঝর জোষাগাকর েমা জদওয়া হকয়কছ। 
জসসাকথ ২৩-২৯ এঝপ্রল ২০১৯ োিীয় পুঝষ্ট সপ্তাহ সিলভাকি পাঝলি 
হকয়কছ।  জেলায় ডাক্তার ও েমযচারীর শনূে পদ পরূণ হকল স্বাস্থে 
জসিার মান িঝৃদ্ধ পাকি মকময োনান।  

 
ডাক্তার এিং 
েমযচারীর শনূে 
পদ পূরকণর েনে 
সংঝিষ্ট মন্ত্রণােয় 
িরাির পত্র জপ্ররণ 
েরকি হকি।  

 
বসঝভল 
সােয ন, 
ঝিনাইদহ। 
 
 
 
 
 
 
 
  

স্বাস্থে ঝিভাগ: 
খ) িত্ত্বািধায়ে, সদর হাসপািাল োনান জর্, সদর হাসপািাকল 
এঝপ্রল ২০১৯ মাকস আন্তিঃঝিভাকগ; ৩,৬২০ েন এিং িঝহিঃ ও েরুঝর 
ঝিভাকগ ৩৭,৭৫৬ েনকে স্বাস্থে জসিা প্রদান েরা হকয়কছ। স্বাভাঝিে 
ও ঝসোঝরয়াকনর মধেকম জডঝলভাঝর েরা হকয়কছ জমাট ২৭২ েনকে 
এিং অপাকরশন েরা হকয়কছ ৭৯৩ েনকে। এ মাকস এক্স-জর, 
পোথলঝে, অোম্বুকলন্স ঝি, অপাকরশন ঝি, জরাগী ভঝিয  ঝি, জেঝিন 
ভাড়া ইিোঝদ িািদ ৭,৫২,৮০৫/- টাো আদায় হকয়কছ; র্া চালাকনর 
মাধেকম সরোঝর জোষাগাকর েমা জদওয়া হকয়কছ। এছাড়া, সদর 
হাসপািাকল ঝচঝেৎসকের মঞ্জরুীেৃি পকদর সংখো ৪০ েন, েমযরি 
আকছ ২৫ েন মকময উকেখ েকরন। শনূে পদ পূরণ েরা ঝিকশষ 
প্রকয়ােন মকময ঝিঝন সভাকে োনান।  

 
ে) োর্যপত্র 
জপ্ররণসহ 
জনগণলক  
ভালোভালি 
সসিা প্রদান 
অিযাহত রাখলত 
হলি। 
খ) শনূে পদ 
পূরকণর লকক্ষে পত্র 
জপ্ররণ েরকি 
হকি। 

 
িত্ত্বািধায়ে, 
সদর 
হাসপািাল। 



 
 
 
 

 (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। এছাড়া, আসন্ন ঈদলু-ঝিির উপলকক্ষ জেনাোটার সুঝিধাকথয 
সাদা জপাশাকে পঝুলঝশ টহল জোরদার েরা হকয়কছ। ঈকদর োমাি 
সুষু্ঠ ও সুেরভাকি সম্পন্ন হওয়ার েনে  পুঝলশ ঝনরাপত্তা জোরদার 
েরা হকি এিং এ েমযোকে সভার মাধেকম ঝিঝন সেকলর 
সহকর্াঝগিা োমনা েকরন। 

 
ে) মাদে ও 
েঝিিৎপরিাসহ 
সি ধরকনর 
নাশেিামলূে 
োর্যক্রম সমকূল 
ঝনমূযল েরার 
োর্যক্রম অিোহি 
রাখকি হকি। খ) 
ঈকদর 
জেনাোটায় 
পুঝলঝশ টহল 
জোরদার সহ 
ঈকদর োমাকি 
ঝনরাপত্তা ঝিধান 
েরকি হকি। 

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

০৪ কৃঝষ  ঝবভাগ: 
উপপঝরচালে, েৃঝষ সম্প্রসারণ অঝধদপ্তর সভায় রঝি/২০১৮-১৯ 
জমৌসুকম জিাকরা আিাকদর লক্ষেমাত্রা এিং অগ্রগঝি উপস্থাপন েকরন। 
ইউঝরয়া সার ৯৬৯ জমিঃ টন, টিএসঝপ ৫৪৫ জমিঃ টন, ঝডএঝপ ২৯৩ 
জমিঃ টন এিং এমওঝপ ৩৪১ 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, 
েৃষেকদর ঝনেট হকি সরাসঝর ধান সংগ্রকহর ঝিষকয় সভায় আকলাচনা 
হয়। 

 
আধুঝনে 
পদ্ধঝিকি 
চাষািাকদ 
েৃষেকদর উৎসাহ 
প্রদান অিোহি 
রাখকি হকি। 
নীঝিমালা 
অনসুরণ পূিযে 
েৃষেকদর ঝনেট 
হকি ধান সংগ্রহ 
োর্যক্রম গ্রহণ 
েরকি হকি।   

 
উপপঝরচালে  
েৃঝষ 
সম্প্রসারণ 
অঝধদপ্তর।    
 
 
 
 
 



০৫ 
 

পঝরবার পঝরকল্পনা ঝবভাগ : 
উপপঝরচালে, পঝরিার পঝরেেনা অঝধদপ্তসরর প্রবতবনবধ োনান, 
জেলায় এঝপ্রল ২০১৯ মাকস জমাট সক্ষম দম্পঝির সংখো ৩,৮৭,৫০৫ 
েন এিং েন্ম ঝনয়ন্ত্রণ পদ্ধঝি গ্রহণোরী দম্পঝির সংখো ৩,০১,২৩০ 
েন। েন্ম ঝনয়ন্ত্রণ পদ্ধঝি গ্রহণোরীর হার ৭৭.৭৩%। মা ও ঝশশু 
েলোণ জেন্দ্র, ইউঝনয়ন স্বাস্থে ও পঝরিার েলোণ জেন্দ্র এিং FWA 
েিৃয ে ৮০ ে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 প্রঝিকিদন ঝনয়ঝমি জপ্ররণ েরকি 
হকি। জসসাকখ হঝরণাকুেু উপকেলায় িলঝস ও চাাঁদপুর স্বাস্থে ও 
পঝরিার েলোণ জেন্দ্র ঝনমযাকণ েকে স্থানীয় প্রশাসকনর িদারঝে 
প্রকয়ােন মকময সভার মাধেকম অনকুরাধ োনান। 

 
ে) সক্ষম দম্পঝত্ত 
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) ঝনমযাণ োকে 
স্থানীয় প্রশাসন 
সহকর্াঝগিা প্রদান 
েরকিন। 

 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝিসার 
(সেল)/ 
উপপঝরচালে 
পঝরিার 
পঝরেেনা 
অঝধদপ্তর। 
 

০৬ ঝশক্ষা প্রদকৌশল অঝিেপ্তর: 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী ো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 সু্ককল 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 চেমান আলে। বনি থাবচত সিসরকাবর 
মাদ্রাসাসমূলহর একালেবমক ভিন বনম থাণ শীর্ থক প্রকলের 
আওতায় ১৩টট কালজর সিগুকলাই সমাপ্ত হলয়লে। ঝিনাইদহ 
জটক্সটাইল ইঝঞ্জঝনয়াঝরং েকলে স্থাপন শীষযে প্রেকের আওিায় শুরু 
হওয়া ২৬টি োকের মকধে সিগুকলা োে সমাপ্ত হকয়কছ। এছাড়া 
িথে প্রর্ুঝক্তর সহায়িায় ঝশক্ষার মান উন্নয়কন ঝনিযাঝচি জিসরোঝর 
েকলেসমকূহর উন্নয়ন শীষযে প্রেকের আওিায় ১৭টি োকের 

 
ঝিঝধ-ঝিধান 
অনসুরণপূিযে 
জটেসইভাকি 
প্রেে 
িাস্তিায়কনর 
িেিস্থা গ্রহণ 
েরকি হকি। 
 

 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী  
ঝশক্ষা প্রকেৌশল  
অঝধদপ্তর। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



সিগুকলা সমাপ্ত হকয়কছ। রােস্ব িাকেকটর আওিায় জমরামি ও 
সংরক্ষণ খালত জিসরোঝর সু্কলসমকূহর উন্নয়ন প্রেকে ৩২টির মকধে 
১৭টি সমাপ্ত হকয়কছ। গড় অগ্রগঝির পঝরমাণ ৬৭%।  

 
 

 
(০২) 
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০৭ ঝশক্ষা প্রঝতষ্ঠান: 
ে) অধেক্ষ, সরোঝর জেঝস েকলকের প্রঝিঝনঝধ সভায় োনান, উচ্চ 
মাধেঝমে সাটিয ঝিকেট পরীক্ষা ২০১৯ জশষ হকয়কছ এিং উচ্চ 
মাধেঝমে পরীক্ষা ২০১৯ এর োর্যক্রম চলমান আকছ। পাঠদান 
োর্যক্রমসহ দাপ্তঝরে অনোনে োর্যক্রম স্বাভাঝিেভাকি চলকছ। জোন 
সমসো জনই। মাদে দ্রিে জসিন, সন্ত্রাস, েঝিিাদ ইিোঝদ  প্রঝিকরাকধ 
আকলাচনা অিোহি রকয়কছ।  
 
খ) অধেক্ষ, সরোঝর নরূুননাহার মঝহলা েকলে োনান, প্রঝিষ্ঠাকনর 
২টি পরীক্ষা চলমান রকয়কছ। অনোনে োর্যক্রম স্বাভাঝিেভাকি চলকছ। 
আগামী ২১-০৫-২০১৯ হকি ২০-০৬-২০১৯ ঝর: িাঝরখ পর্যন্ত 
েকলকের িাসসমহূ িন্ধ থােকি।  
 
 
 
গ) অধেক্ষ, ঝিনাইদহ পঝলকটেঝনে ইনঝস্টটিউট োনান, ১৭ এঝপ্রল 
২০১৯ ঐঝিহাঝসে মঝুেিনগর ঝদিস  যর্ালযাগয ময থাদায় 
উদযাপন করা হলয়লে। িাংলা নিিষয ১৪২৬ সিলভাকি পালন 
েরা হকয়কছ। তাোড়া, েঝিিাকদর ঝিরুকদ্ধ ঝনয়ঝমি োউকন্সঝলং েরা 
হকে। 

 
ে) সন্ত্রাস, 
মাদেদ্রিে জসিন 
ইিোঝদ প্রঝিকরাকধ 
সকচিনিা িঝৃদ্ধ 
অিোহি রাখকি 
হকি।  
 
খ) সন্ত্রাস, 
মাদেদ্রিে জসিন 
প্রঝিকরাকধ ছাত্র-
ছাত্রীকদর উদ্বদু্ধ 
েরকি হকি। 
োর্যপত্র জপ্ররণ 
েরকি হকি। 
 
গ) েঝিিাকদর 
ঝিরুকদ্ধ ছাত্র-
ছাত্রীকদর সকচিন 
েরকি হকি। 
 

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

 
 

 

 
৩) অধেক্ষ, 
ঝিনাইদহ 
পঝলকটেঝনে 
ইনঝস্টটিউট। 
 
৪) অধেক্ষ,   
জটেঝনেোল 



 
ঘ) অধেক্ষ, জটেঝনেোল সু্কল অোে ে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। 
 

 
ঘ) োর্যপত্র জপ্ররণ 
েরকি হকি এিং 
ঝশক্ষার মাকনান্নয়কন 
প্রকচষ্টা অিোহি 
রাখকি হকি। 

সু্কল অোে 
েকলে। 

০৮ ঝশক্ষা ঝবভাগ: 
ক) মািযঝমক ঝশক্ষা ঝবভাগ: 
সভায় জেলা ঝশক্ষা অঝিসার োনান, মাঝিঝমঝডয়া িাসরুম 
মবনটবরং চেলে। 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  
সু্ককল সিিা জস্টার চাল ু েরকি ঝনকদযশনা প্রদান েরা হকয়কছ। 
ঝেকশার-ঝেকশারী ঝশক্ষাথীকদর সুস্থ ঝিকনাদন ও আইঝসটি দক্ষিা িঝৃদ্ধর 
লকক্ষে ঝনঝমযি োটিময “ঝেকশার িািায়ন-এ” ৬০% সদসে 
আওিাভুক্তেরকণর োর্যক্রম অিোহি আকছ। এছাড়া, সু্ককল 
ইউঝনিময, জেডস ও ঝশক্ষেগণ মানসেি জপাশাে পঝরধাকনর ঝিষকয় 
এিং ঝডঝেটাল হাঝেরা ও ছাত্র-ছাত্রীকদর পঝরচয় পত্র প্রদাকনর ঝিষকয় 
সভায় ঝিস্তাঝরি আকলাচনা হয়। সভাপঝি িকলন, মাঝিঝমঝডয়া 
িাসরুকমর োর্যক্রম সকন্তাষেনে পর্যাকয় জনয়া সম্ভি হকে না। এর 
োরন খুাঁকে জির েরকি হকি। 

 
 
ে) োর্যপত্র 
জপ্ররণসহ ঝিভাগীয় 
োর্যক্রম সুষু্ঠভাকি 
পঝরচালনা েরকি 
হকি।  
খ) ঝেকশার 
িািায়ন েমযসঝূচ 
জোরদার েরকি 
হকি।  
গ) ঝডঝেটাল 
হাঝেরা, সু্কল 
জেস, ঝশক্ষেকদর 
মানসেি জপাশাে 
ও ছাত্র-ছাত্রীকদর 
পঝরচয় পত্র 
প্রদাকনর ঝিষয়টি 
শিভাগ ঝনঝিি 
েরকি হকি। 
 

 
 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝিসার 
(সেল)/ জেলা 
ঝশক্ষা 
অঝিসার। 
 



খ) প্রাথঝমক ঝশক্ষা ঝবভাগ: 
জেলা প্রাথঝমে ঝশক্ষা অঝিসার োনান, জেলায় ৯০৭টি প্রাথঝমে 
ঝিদোলকয় ঝমড জড ঝমল চাল ু হকয়কছ এিং ৩১০টি ঝিদোলকয় 
মাঝিঝমঝডয়ার মাধেকম পাঠদান োর্যক্রম চলমান আকছ। জসসাকথ 
ঝডঝেটাল হাঝেরার ঝিষকয় উপকেলা ঝশক্ষা অঝিসারগণকে প্রকয়ােনীয় 
ঝদে ঝনকদযশনা প্রদান েরা হকয়কছ। ইকিামকধে ঝশক্ষাথীকদর স্মাটয  োডয  
তিঝরর প্রারঝম্ভে োর্যক্রম শুরু েরা হকয়কছ। সরোঝর প্রাথঝমে 
ঝিদোলকয়র সহোরী ঝশক্ষে ঝনকয়াগ ২০১৮ এর েনে জেলায় জমাট 
৩৭৬২৫ েন পরীক্ষাথী পরীক্ষা পর্যায়ক্রকম অনঝুষ্ঠি হকি। এছাড়া, 
অনানে োর্যক্রম সঠিেভাকি চলকছ। 
 

 
ে) ঝিভাগীয় 
োর্যক্রম সুষু্ঠভাকি 
পঝরচালনা েরকি 
হকি এিং ঝমড জড 
ঝমল চােু রাখলত 
হলি।  
খ) সেল 
প্রঝিষ্ঠাকন 
ঝডঝেটাল 
হাঝেরা,সু্কল জেস 
ও ছাত্র-ছাত্রীকদর 
পঝরচয় পত্র প্রদান 
ঝনঝিি েরকি 
হকি। 
 

 
জেলা 
প্রাথঝমে 
ঝশক্ষা 
অঝিসার।  
 

 
 
 

(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 ১৩৮৯৩.৩৮৬ জমিঃ টন এিং 
গম মেদু আকছ ৫৬৮.৭১১ জমিঃ টন। জিাকরা ধান ও চাল 
সংগ্রকহর লক্ষেমাত্রা ২৫৪০ ও ১৫৯২৭ জমিঃ টন। খাদেশসে 
িেিসায়ীকদর চলঝি মাকস নিুন লাইকসন্স প্রদান েরা হকয়কছ 
১২টি। খাদেশসেসহ ঝিঝভন্ন লাইকসন্স িািদ ২০১৮-১৯ অথযিছকর 
এঝপ্রল মাকস ৬৫,৭২৪/- টাো রােস্ব আদায় েরা হকয়কছ। এছাড়া 
১২ েন ওএমএস  ঝডলাকরর মাধেকম সপ্তাকহ (শুক্রিার িেঝিি) 
প্রঝিঝদন আটা  ঝিঝক্রর োর্যক্রম চলমান আকছ। চাল ক্রকয়র 
ঝিষকয় ও 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 সংগ্রহ েকর 
পরিিী োর্যক্রম 
গ্রহণ েরকি হকি। 
স্বেিার সাকথ ধান 
ও চাল ক্রয় োর্যক্রম 
গ্রহণ েরকি হকি। 

 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝিসার 
(সেল)  
/জেলা খাদে 
ঝনয়ন্ত্রে। 

১০ গণপতূয  ঝবভাগ:  
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী, গণপূিয  ঝিভাকগর প্রঝিঝনঝধ োনান, মকহশপুর 
উপকেলার িায়ার সাঝভয স ও ঝসঝভল ঝডকিন্স জস্টশকনর োে 
সমাপ্ত হকয়কছ। প্রিোশী সংস্থার ঝনেট হস্তান্তকরর েনে পত্র প্রদান 
েরা হকয়কছ। এছাড়া, ঝিনাইদহ জেলা পুঝলশ লাইকন টাইপ- ২ 
অনরু্ায়ী ৬ িলা ঝভি ঝিঝশষ্ট ২ (দইু) িলা মঝহলা পুঝলশ 
িোরাে ঝনমযাণ োে জশষ হকয়কছ এিং হস্তান্তর েরা হকয়কছ। 
ঝিনাইদহ সদর হাসপািালকে ১০০ শর্ো হকি ২৫০ শর্োয় 
উন্নীিেরণ (ঝসঝভল, সোঝনটাঝর ও তিদেুঝিে) োে, িারিাোর 
হাইওকয় আউটকপাস্ট ভিন ঝনমযাণ োে, জোটচাাঁদপুর থানা ভিন 
হস্তান্তর প্রঝক্রয়াধীন। জেলা োলচারাল অঝিসার ঝশেেলার 
ঝনমযাণাধীন জর্ সেল োে সমাপ্ত হয়ঝন জসসেল চলমান 
োেগুঝল ঝনধযাঝরি সমকয়র মকধে সম্পন্ন েরার েনে ঝিঝন 
অনকুরাধ োনান। এছাড়া, এ জেলার ৬টি উপকেলায় মকডল 
মসঝেদ ও ইসলাঝমে সাংসৃ্কঝিে জেন্দ্র স্থাপন ঝনমযাকণর দরপত্র 
মলূোয়ন োে চলমান আকছ।  

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

 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী 
গণপূিয  
ঝিভাগ/ জেলা 
োলচারাল 
অঝিসার/ 
ইসলাঝমে 
িাউকেশন।   

১১ সড়ক ও জনপথ ঝবভাগ: 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী, সড়ে ও েনপথ ঝিভাকগর প্রঝিঝনঝধ োনান, 
২০১৮-১৯ অথয িছকরর এঝডঝপ প্রেকের মকধে ঝিনাইদহ-
খাঝলশপুর-মকহশপুর-দত্তনগর-ঝেন্নানগর-র্াদিপুর মহাসড়কের 
প্রশস্তেরণ ও উন্নয়ন প্রেকের আওিায় ৪টি পোকেকের আওিায় 

 
ে) ঝিভাগীয় সেল 
োে মানসেিভাকি 
ঝনধযাঝরি সমকয়র 
মকধে দ্রুিিার সাকথ 
সম্পকন্নর েনে 

 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী   
সড়ে ও 
েনপথ  
ঝিভাগ/ঝিজ্ঞ 



৪টি পোকেকের োে এিং শাঝলখা (মাগুরা)- আড়পাড়া-োলীগঞ্জ-
(ঝিনাইদহ) জেলা সহাসড়ে প্রশস্তেরণ ও মেিঝুিেরণ প্রেকের 
োে 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 েনে অনপুকর্াগী/পুরািন হকয় পকড়কছ  এিং জপাষ্ট 
অঝিকসর জমাড়সহ  রাস্তার পাকশ অবিধ স্থাপনা উকেকদর েনে 
সভায় মি প্রোশ েরা হয়। এঝিষকয় মোঝেকেট ঝনকয়াগ েরা 
হকয়কছ মকময সভাপঝি সভাকে অিঝহি েকরন।  

িদারঝে অিোহি 
রাখকি হকি।  
খ) সড়কে জরাড 
সাইনকিাডয  ও 
গঝিসীমা সাইনকিাডয  
ঝিঝভন্ন স্থাকন 
প্রদশযনকর্াগে রাখকি 
হকি।  
গ) বনি থাহী 
প্রলকৌশেী রাস্তার 
পালশর অবিধ 
স্থাপনা উলেলদর 
সনাটটশ কলর 
সজো প্রশাসনলক 
অিবহত করলত 
হলি। 

অঝিঝরক্ত 
জেলা 
মোঝেকেট/ 
সংঝিষ্ট 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝিসার। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ৭৪৭টি নলকূপ স্থাপকনর োকের েনে দরপত্র আহিাকনর 
োর্যক্রম চলমান আকছ। োিীয় সোঝনকটশন (৩য় পিয) প্রেকের 
আওিায় ৩৪০ জসকটর মকধে ৬০ জসট ঝিিরণ েরা হকয়কছ। 
পাবন সরিরাহ প্রকলে বিদুযৎ সংলযাগ প্রদান না েরায় 
সভাপঝি অসকন্তায় প্রোশ েকরন। সভাপঝি িকলন, ৪টি ঝমটাকরর 
েনে পর্যাপ্ত িরাদ্দ রকয়কছ। পাম্পগুকলা পরীক্ষামলূেভাকি ঝিনমাস 
পর্যন্ত সচল রাখা র্ায়। জপৌরসভা ঝিল পঝরকশাধ না েরকল 
সংকর্াগ ঝিঝেন্ন েরা র্াকি। ঝনিযাহী প্রকেৌশলী, ওকোপাঝডকো ঝলিঃ 
এর অিকহলার োরকন পাম্প হাউকের  জমঝশন নষ্ট হকে মকময 
সভায় মিামি প্রোশ করা হয়।          

 
ে) প্রকনের কাজ 
সবসি ম াতানবক 
স্বচ্ছতার িানে 
িম্পন্ন করনত 
হনব। 
খ) শতভাগ 
িযাসেনেশে 
অজথলন কাজ 
অবযাহত রাখনত 
হনব। 
গ) পাবন সরিরাহ 
প্রকলে বিদুযৎ 
সংলযাগ প্রদান না 
েরার োরকণ ৪টি 
জপৌরসভার পাম্প নষ্ট 
হকল ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী, 
ওকোপাঝডকো ঝলিঃ 
দায়- দাঝয়ত্ব িহন 
েরকিন। 

  
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী, 
ওকোপাঝডকো 
ঝলিঃ/সেব বাহী 
প্রনকৌশলী 
জেস্বাস্থ্য 
প্রনকৌশল 
অসিদপ্তর। 
 
 



 
(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 ঝস্ককমর অনকুূকল 
৩৬১৩.৩২ লক্ষ টাো িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ৬৭টি প্রেে সমাপ্ত এিং 
৫টি চলমান। অসমাপ্ত ঝস্ককমর অগ্রগঝি ৯৩%। িহৃত্তর র্কশার জেলা 
অিোঠাকমা উন্নয়ন প্রেকের আওিায় ১১টি ঝস্ককমর অনকুূকল 
৬৭০.৬৬০ লক্ষ টাোর িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ৭টি সমাপ্ত, ৪টি 
চলমান, ৩টি িাঝিল। অসমাপ্ত ঝস্ককমর অগ্রগঝি ৯২%। মঝুক্তকর্াদ্ধা 
েমকেক্স ভিন ঝনমযাণ প্রেকের আওিায় ২টি ঝস্ককমর অনকুূকল 
৩১৩.৮৯০ লক্ষ টাোর িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ১টি প্রেে সমাপ্ত 
হকয়কছ। িাংলাকদশ িঝলি পুঝষ্ট গকিষণা ও প্রঝশক্ষণ ইনঝস্টটিউট 
(িারটান) এর অিোঠাকমা ঝনমযাণ ও োর্যক্রম শঝক্তশালীেরণ 
প্রেকের আওিায় ৫টি ঝস্ককমর অনকুূকল ৫৪২.৩৯০ লক্ষ টাোর 
িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ১টি সমাপ্ত, ৪টি চলমান। অসমাপ্ত ঝস্ককমর 
অগ্রগঝি ৭০%। অগ্রাঝধোর ঝভঝত্তকি গুরুত্বপূণয পেী অিোঠাকমা 
উন্নয়ন শীষযে প্রেে-২ এর আওিায় ৫৫টি ঝস্ককমর অনকুূকল 
২০৪৩.৪৮০ লক্ষ টাোর িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ৩৯টি সমাপ্ত, ১৬টি 
চলমান। অসমাপ্ত ঝস্ককমর অগ্রগঝি ৮৮%। িাংলাকদশ েৃঝষ 
অিোঠাকমা উন্নয়ন েমযসঝূচ প্রেে এর আওিায় ২টি ঝস্ককমর 
অনকুূকল ৮৫৮.৫০০ লক্ষ টাোর িরাদ্দ পাওয়া জগকছ। ২টি প্রেেই 
চলমান আকছ। অসমাপ্ত প্রেকের অগ্রগঝি ৬৫%। ঝিঝভন্ন খাকি 
সিযকমাট ৩,৪২,৬৮,২৭৭.৫০ 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 
অঝিসার 
(সেল)। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৪ 
 

পাঝন উন্নয়ন জবািয : 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী পাঝন উন্নয়ন জিাডয  োনান, ৬৪টি জেলার জছাট 
নদী/খাল পুনিঃ খনন (১ম পর্যায়) শীষযে প্রেকের আওিায় ৭টির 
োর্যক্রম চলমান আকছ। োকের অগ্রগঝি ২৫%। ঝে, জে জসচ 
প্রেকের আওিায় ঝিঝভন্ন অিোঠাকমা জমরামকির ঝনঝমকত্ত দরপত্র 
আহিান ও োর্যাকদশ জদয়া হকয়কছ এিং োে চলমান আকছ। 
নদী/খাল পুনিঃ খনন প্রেকে োকের সুঝিধাকথয অবিধ স্থাপনা উকেদ  

  
নদী/খাল খনকনর 
সময় েিয নেৃি 
মাটি পাকবয না জরকখ 
সঝরকয় জিলকি হকি 
এিং  ঝনধযাঝরি 
সমকয়র মকধে 
প্রেকের োে সম্পন্ন 

 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝিসার 
(সেল)/ 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী, 
পাঝন 



এিং নদী/খাল খনকনর সময় েিয নেৃি মাটি পাকবয না জরকখ সঝরকয় 
জিলা দরোর। োরণ িষযার সমকয় এই মাটি গকল নদী/খাকল পড়কি 
এিং িলকদশ ভরাট েরকি। 

েরকি হকি। 
 

উন্নয়ন 
জিাডয । 

১৫ ঝবেযুৎ ঝবভাগ:  
ক) ওদজাপাঝিদকা ঝলিঃ 
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী, ওকোপাঝডকো ঝলিঃ োনান, ঝিনাইদহ জেলায় 
ঝিদেুকির সকিযাচ্চ  চাঝহদা ৪৭.৮৫ জমগাওয়াট। ঝিঝন আকরা োনান 
জর্, জময়র োলীগঞ্জ, জোটচাাঁদপুর ও মকহশপরু 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। ঝিঝন োনান, িকেয়া ঝিল পঝরকশাকধর িেিস্থা না েরকল 
৪টি জপৌর এলাোর পাঝন সরিরাহ পাকম্প ঝিদেুৎ সংকর্াগ জদয়া 
সম্ভি নয়। 

 
 
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 মোকনোকরর প্রঝিঝনঝধ োনান, এঝপ্রল ২০১৯ মাস পর্যন্ত 
জমাট গ্রাহে সংখো ৩,৪৫,৮৭০ ে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 
উকদ্বাধকনর অকপক্ষায় আকছ। এছাড়া, সরোকরর ভািমঝূিয  ও সুনাম 
িঝৃদ্ধর লকক্ষে স্বে সমকয় ঝিদেুৎ লাইন সংকর্াগ প্রদাকনর েনে “আকলার 
জিরীওয়ালা” নামে প্রেকের োর্যক্রম চলমান আকছ। 

 
োঝিি মাকনর 
গ্রাহেকসিা প্রদান 
অিোহি রাখকি 
হকি। 

 
জেনাকরল 
মোকনোর, 
পেী ঝিদেুৎ 
সঝমঝি।  

গ) পাওয়ার ঝিি জকাম্পাঝন:  
ঝনিযাহী প্রকেৌশলী সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট ঝিভাগ সম্পকেয  
আকলাচনা েরা সম্ভি হকলা না। 

 
সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি। 

 
ঝনিযাহী 
প্রকেৌশলী 
ঝপঝেঝসঝি। 

 
 
 
 



(০৫) 
 

ক্রঝম
ে 

আকলাচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 

১৬ 
 

র্বু উন্নয়ন অঝিেপ্তর: 
উপপঝরচালে োনান, দপ্তকরর মাধেকম পঝরিারঝভঝত্তে ঋণ 
(গ্রুপঝভঝত্তে), 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 অোে জরঝিোকরশন জিড জোকসয প্রঝশক্ষণ অিোহি 
আকছ। ঝিকিচে মাকস র্ুি প্রঝশক্ষণ জেন্দ্র, জেলা ও  উপকেলা 
োর্যালকয় প্রঝশক্ষণরি ২৮৫ েন প্রঝশক্ষণাথীকে জর্ৌিুে ঝিকরাধী 
আকোলকন উদ্বদু্ধ েরা হয়। 

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

 
উপপঝরচাল
ে, 
র্ুি উন্নয়ন 
অঝধদপ্তর। 
 

১৭ 
 

সমাজদসবা ঝবভাগ: 
উপপঝরচালে, 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, িয়স্কভািা 
প্রদান োর্যক্রম, অস্বেল প্রঝিিন্ধীকদর ভািা প্রদান োর্যক্রম, ঝিধিা 
ও স্বামী পঝরিেক্তা দসু্থ মঝহলাকদর ভািা প্রদান োর্যক্রম, প্রঝিিন্ধী 
ঝশক্ষা উপিঝৃত্ত প্রদান োর্যক্রম, ঝহেড়া িয়স্ক/ঝিকশষ ভািা োর্যক্রম, 
ঝহেড়া ঝশক্ষা উপিঝৃত্ত োর্যক্রম, সরোঝর ঝশশু পঝরিার োর্যক্রম, 
সমঝিি অন্ধঝশক্ষা ো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। জমাট ২০ েন েন ঝভকু্ষেকে পুনযিাসকনর েনে ২০,০০০/- ( 
ঝিশ হাোর) টাো িরাদ্দ প্রদান েরা হকি। 

 
ে) জসিা গ্রহীিারা 
জর্ন হয়রাঝনর  
ঝশোর না হয় 
জসঝদকে সিেয  দঝৃষ্ট 
জরকখ সরোর েিৃয ে 
প্রদত্ত ঋণ দান 
েমযসূঝচসহ সেল 
জসিাদান োর্যক্রম 
স্বেিার সাকথ 
সম্পাদকনর িেিস্থা 
ঝনকি হকি। 
খ) ঝিনাইদহ 
জেলাকে 
ঝভকু্ষেমকু্তেরকণর 
োর্যক্রম জোরদার 
েরকি হকি। 
 

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

১৮ 
 

ঝব আর ঝি ঝব: 
‘‘আমার বাঝড় আমার খামার’’  প্রকল্প বাস্তবায়দনর অিগঝত 
সম্পদকয  আদলাচনা: 
উপপঝরচালে োনান,‘‘আমার িাঝড় আমার খামার’’ প্রেকের োে 

 
 
‘‘আমার িাঝড় 
আমার খামার’’  

  
 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝি- সার 



সুষু্ঠভাকি চলকছ। এ প্রেকের আওিায়  ১,৭৪২টি সঝমঝিকি  
৫২,৯৬৭ েন সদসে আকছ। ঝিনাইদহ জেলার ৬টি উপকেলায় 
২০১৮-১৯ অথয িছকর ঋণ ঝিিরণ েরা হকয়কছ ২,৫৫৭.১০ লক্ষ 
টাো, আদায়েৃি ঋকণর পঝরমাণ ২,৪৪৯.৮০ লক্ষ টাো। িকেয়া 
আকছ ২,৭৪৯.৭১ লক্ষ টাো। প্রেকের লক্ষমাত্রা অনরু্ায়ী সঝমঝি 
গঠকনর ঝিষকয় সভায় আকলাচনা হয়।  

প্রেকের ঋণ ঝিিরণ 
এিং প্রদত্ত ঋণ 
আদাকয়র েনে 
িদারঝে অিোহি 
রাখকি হকি এিং 
লক্ষেমাত্রা অনরু্ায়ী 
সঝমঝি গঠন েরকি 
হকি।  

(সেল)/ 
উপপঝরচাল
ে 
ঝিআরঝডঝি
। 
 

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 আছ এঝপ্রল ২০১৯ মাকস িালেঝিিাহ প্রঝিকরাকধ উঠান 
তিঠে ও আকলাচনা সভা েরা হকয়কছ ৩২টি। অংশগ্রহণোরীর সংখো 
২,৯৫০ েন। উপকেলা প্রশাসন এিং নারী উন্নয়ন জিারাকমর 
সহকর্াঝগিায় ১৩টি িালেঝিিাহ প্রঝিকরাধ েরা হকয়কছ। এছাড়া, 
উপকেলা পর্যাকয় গঠিি  ৬টি নারী উন্নয়ন জিারামসহ জস্বোকসিী 
মঝহলা সঝমঝিসমকূহর মাধেকম জর্ৌিুে ও িালেঝিিাহ প্রঝিকরাধ, আইন 
সহায়িা ও সকচিনিামলূে উঠান তিঠে োর্যক্রম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
অিোহি আকছ।  

 
সামাঝেে ঝনরাপত্তা 
জিষ্টনীর আওিায় 
ঝিঝভন্ন ভািা প্রদান 
োর্যক্রমসহ প্রঝশক্ষণ 
স্বেিার সাকথ 
সম্পাদন েরকি 
হকি। িালেঝিিাহ 
জরাধ এিং জর্ৌিুকের 
ঝিরুলে সামাঝেে 
আকোলন গকড় 
জিালার েনে 
কায 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 প্রচার প্রচারণাসহ অনযানয কায থক্রম সুর্্ঠুভালি চলকছ। 
চেবত মালস চলঝচ্চত্র প্রদশযন েরা হকয়কছ ২৩টি, পঝুস্তো ঝিিরণ 
েরা হকয়কছ ৯৪ ে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 মাদকয টিাং অঝিস: 

জেলা মাকেয টিং অঝিসার োনান, গি মাকসর িুলনায় এ মাকস  
ডাল, রসনু, মঝরচ, ও ঝচঝনর দাম িঝৃদ্ধ জপকয়কছ এিং চাল 
(মািাঝর), চাল  (সরু), সিঝে, জিগুন ও আলরু  মলূে হ্রাস 
জপকয়কছ। অনোনে পকণের মলূে ঝস্থঝিশীল আকছ।  

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

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

২২ বাাংলাদেশ ঝশশু একাদিঝম: 
জেলা ঝশশু ঝিষয়ে েমযেিয া োনান, দীঘয এে িছর পূকিয 
অসম্পূণয োে সমাপ্ত েরার েনে  ঝনিযাহী প্রকেৌশলী গণপূিয  
ঝিভাগকে পত্র জদয়া হকলও ঐ োে সম্পন্ন েরা হয়ঝন। এ ঝিষকয় 
ঝিস্তাঝরি আকলাচনা হয়। োে সমাপ্ত না হওয়ায় সভাপঝি 
অসকন্তাষ িেক্ত েকরন। এছাড়া, সঙগীি, নিৃে, ঝচত্রাংেন, আিঝৃত্ত 
ও িিলার প্রঝশক্ষণ চলমান আকছ। প্রাে-প্রাথঝমে ও ঝশশু ঝিোশ 
ঝিদোলকয়র িাস চলকছ। জসসাকথ ০৮-০৫০২০১৯ ঝর: িাঝরখ ঝিব 
েঝি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুকরর ১৫৮ িম েন্ম িাঝষযেী  উদর্াপন েরা 
হকয়কছ এিং োিীয় েঝি  োেী নেরুল ইসলাকমর ১২০িম েন্ম 
িাঝষযেী আগামী ২৫-০৫-২০১৯ ঝর: িাঝরখ র্থাকর্াগে মর্যদারসাকথ 
পালন েরা হকি মকময োনান।  

 
ে) অঝিলকম্ব ঝশশু 
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 প্রায় জশকষর ঝদকে। এছাড়া, এঝডঝপ ও রােস্ব উন্নয়ন 
েমযসূঝচর আওিায় ২০১৮-১৯ অথয িছকর িাস্তিায়কনর েনে 
৩৬টি প্রেকের োে চলমান। এঝপ্রল ২০১৯ মাকস জমাট ৪১৪টি 

 
ে) সেল োর্যক্রম 
সুষু্ঠভাকি সম্পন্ন েরকি 
হকি। জস সাকথ ঝভকু্ষে 
মকু্তকরলণ এিং মশা 
ঝনধকন জপৌরসভাকে 
ঝিকশষ ভূঝমো পালন 
েরকি হকি। খ) জেন 
খননেৃি মাটি 

 
জময়র 
সেল  
জপৌরস
ভা। 



েন্ম এিং ২১টি মিুৃে ঝনিন্ধন েরা হকয়কছ। েন্ম ঝনিন্ধন ও 
সনদ ঝিিরণ োর্যক্রম অিোহি রকয়কছ। এছাড়া, শহকরর 
জপৌরসভাসহ গুরুত্বপূণয এলাোয় মশা ঝনধন োর্যক্রম চলমান 
আকছ। জপাস্ট অঝিকসর জমাড় হকি মডাণয পাড়া পর্যন্ত রাস্তার 
পাকব জেন খননেৃি মাটি অপসারকণর ঝিষয় আকলাচনা হয়।  
 

অপসারণ েরকি হকি।  

২৪ প্রাঝণসম্পে ঝবভাগ: 
জেলা প্রাঝণসম্পদ েমযেিয া োনান, িাাঁর দপ্তকরর আওিায় এঝপ্রল 
২০১৯ মাকস গিাঝদ পশু ১,৬৭৬টি, হাাঁস-মরুঝগ ২,১২,৬০০টির 
টিো প্রদান েরা হকয়কছ। গাভী েৃঝত্রম প্রেনন েরা হকয়কছ 
৬,৩৯২টি। গাভী হকি ১,২২২টি এাঁকড় িাছুর এিং ৯১৩টি িেনা 
িাছুর উৎপাদন েরা হকয়কছ। টিো িীে এিং েৃঝত্রম প্রেনকনর 
মাধেকম রােস্ব আদায় হকয়কছ ২৫,১৬৫/- 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 পত্র 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 পঝরচয়পত্র প্রদান, উন্মকু্ত 
েলাশকয় জপানামাছ অিমকু্তেরণ ইিোঝদ োর্যক্রম চলমান। মৎসে 
িীে উৎপাদন খামাকরর ২০১৯ সাকলর িাঝষযে উৎপাদন 
পঝরেেনা জমািাকিে োর্যক্রম চলকছ। জেলায় িহৃৎ আোকর মৎসে 
চাকষর পঝরেেনা গ্রহকণর েনে সভায় আকলাচনা হয়। 

 
(ে) জদশীয় প্রজাবতর 
মাছ সংরক্ষলণ 
প্রকয়ােনীয় িেিস্থা 
গ্রহণ েরকি হকি। 
(খ) মৎসে িীে 
উৎপাদন খামার ও 
তশলকুপা ঝমঝন 
হোচাঝরর উৎপাদন 
পবরকেনা অনুযায়ী 
িাস্তিায়লন কায থকর 
িযিস্থা গ্রহণ করলত 
হলি।  
গ) জেলায় িহৃৎ 
আোকর মৎসে চাকষর 
পঝরেেনা গ্রহণ েরকি 
হকি। 
 

 
জেলা 
মৎসে 
েমযেিয া
। 
 

 



 
 
 

(০৭) 
  



ক্রঝমে আকলাচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়

মে 
২৬ জমাবারকগঞ্জ সগুার ঝমলস্ ঝল: 

িেিস্থাপনা পঝরচালে োনান, িিয মাকন ঝচঝনর মেকুদর পঝরমাণ 
৪,২৭১.৫১ জমিঃ টন। িিয মান ঝিক্রয়মলূে প্রঝি জমিঃ টন ৫০,০০০/- 
টাো। ঝচটাগুড় মেকুদর পঝরমাণ ৪,৪৭১.৫০ জমিঃ টন। িিয মান 
ঝিক্রয়মলূে প্রঝি জমিঃ টন ১১,৭৫৭.০০ টাো। ২০১৮-১৯ অথয 
িছকর আখ মাড়াইকয়র লক্ষেমাত্রা ১,০৮,৪২৩.০০ জমিঃ টন। 
জদকশর ঝচঝনর িাোর ঝনয়ন্ত্রকণর লকক্ষে ঝশে মন্ত্রণালয় ও 
ঝিএসএিআইঝস 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। ঝিঝন জদশীয় ঝচঝন িেিহাকর সেলকে অনকুরাধ 
োনান। চাষীকদর আকখর মলূে পঝরকশাধ েরা সম্ভি 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। জসসাকথ 
ঝচঝনর ঝডলারকদর 
সাকথ আকলাচনাক্রকম 
ঝিষয়টি ঝনষ্পঝত্ত 
েরকি হকি। 
 

 
িেিস্থাপনা 
পঝরচালে, 
জমািারেগ
ঞ্জ সুগার 
ঝমলস্ 
ঝলিঃ। 

২৭ পঝরসাংখযান ঝবভাগ:  
উপপঝরচালে, জেলা পঝরসংখোন োনান, ২৪টি নমনুা এলাোর  
এঝপ্রল 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। েনু মাকসর 
প্রথম ঝদকে েৃঝষ শুমাঝর ২০১৯ অনঝুষ্ঠি হকি। 
 

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

 
উপপঝরচাল
ে 
পঝরসংখোন 
ঝিভাগ। 

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

 
িকল কার্ বক্র  
িুষ্ঠুভানব িম্পাদে 

 
িহকারী 
পসরচাল



সাক্ষরিা প্রেে (৬৪ জেলা) োর্যক্রম িাস্তিায়কনর লকক্ষে ঝশক্ষে, 
ঝশঝক্ষো ও সুপারভাইোরকদর ১ম ও ২য় মাকসর সোনী ভািা 
প্রদান েরা  হলয়লে। দপ্তকরর অনোনে োর্যািলী স্বাভাঝিেভাকি 
চলকছ। জমৌঝলে স্বাক্ষরিা প্রেকে মকহশপুর ও হঝরণাকুেু উপকেলায় 
জমাট ৬০০টি জেকন্দ্রর মাধেকম পাঠদান োর্যক্রম শুি ুেরা হকয়কছ 
মকময সভাকে োনান। ঝশক্ষে, ঝশঝক্ষো ও সুপারভাইোরকদর ৩ 
মাকসর সোনী ভািা  প্রদান োর্যক্রম চলমান আকছ। 
 

করনত হনব। ক, 
উপানষু্ঠাঝন
ে ঝশক্ষা 
িেুকরা । 
 

২৯  ত্রাণ ও পনুবযাসন অঝিস:  
জেলা ত্রাণ ও পনুিযাসন েমযেিয া োনান, োঝিখা ঝিকশষ িাসগৃহ 
ঝনমযাণ প্রেকে ১৭৪টি গৃকহর েনে ৪,৪৯,৮৪,৩৯৪ টাো িরাদ্দ 
পাওয়া ঝগকয়কছ। টিআর (ঝিকশষ/সাধারণ), ঝভঝেএি, ঝেআর, 
জেউটিন ও গৃহ ঝনমযাণ খাকি ২০১৮-১৯ অথয িছকরর িরাদ্দ 
পাওয়া ঝগকয়কছ। ঝেআর (চাল),  ঝেআর (েোশ) ঝিিরণ 
োর্যক্রম চলমান আকছ। ক্ষঝিগ্রস্থ িেঝক্ত/অসহায় িেঝক্তকদর মকধে 
৫০২ িাঝেল জটউটিন পাওয়া ঝগকয়কছ  এিং 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 
অঝিসার 
(সেল)/ 
জেলা ত্রাণ 
ও 
পুনিযাসন 
েমযেিয া। 

 ৩০ জজলা সমবায় অঝিস:  
জেলা সমিায় অঝিসার োনান, জেলায় জমাট সমিায় সঝমঝির 
সংখো ১,৮৫০টি। এগুকলার মকধে জেন্দ্রীয় সঝমঝির সংখো ১৬টি 
এিং প্রাথঝমে সঝমঝির সংখো ১,৮৩৪টি। প্রাথঝমে সঝমঝির 
মকধে সমিায় ঝিভাগাধীন সঝমঝি ৫১৮টি। 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 ঝি-এর পঝরমাণ ৩,৪৭,৩৬০/- 
টাোর মকধে এঝপ্রল ২০১৯ পর্যন্ত আদায়েৃি অঝডট ঝি-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 কার্যালয়: 
জেলা জরঝেোকরর প্রঝিঝনঝধ োনান, জেলার ৪টি উপকেলায় সাি 
জরঝেোকরর ঝনেস্ব ভিন না থাোয় অঝিকসর োর্যক্রম 
পঝরচালনায় নানাঝিধ সমসোর সৃঝষ্ট হয়। এঝপ্রল ২০১৯ মাকস জমাট 
দঝলল সম্পাদন হকয়কছ ৩,৭৯৮টি র্ার মাধেকম রােস্ব আদায় হকয়কছ 
৫,১৯,৩৩,৪৮২.০০ টাো, িেয় হকয়কছ ১১,৫০,২৪৩.৫০ টাো। 
অিঝশষ্ট আকছ ৫,০৭,৮৩,২৩৮.৫০ টাো, র্া সরোঝর খাকি েমা 
েরা হকয়কছ।  উপকেলা সািকরঝেঝে অঝিস ঝনমযাকণর লকক্ষে 
োলীগঞ্জ, মকহশপরু ও তশলকুপা উপকেলার েঝম অঝধগ্রহকণর 
োর্যক্রম চলমান আকছ মকময সভায় মি প্রোশ েরা হয়। 

 
ে) জনসাধারণ 
যালত 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, মসঝেদঝভঝত্তে ঝশশু ও গণঝশক্ষা োর্যক্রম, 
ধমীয় অনষু্ঠাকনর আকয়ােন, সভা/জসঝমনার ইিোঝদ োর্যক্রম 
র্থারীঝি চলকছ। মসঝেদঝভঝত্তে ঝশশু ও গণঝশক্ষা োর্যক্রকমর 
আওিায় ২০১৮ ঝশক্ষা িছকর ৬টি উপকেলায় প্রাে-প্রাথঝমে জেন্দ্র 
৩৮৫টি, সহে কুরআন ঝশক্ষা জেন্দ্র ৪১৭টি ও ১২টি িয়স্ক ঝশক্ষা 
জেন্দ্র চাল ুআকছ। ৬টি উপকেলায় ১২টি দারুল আরোম মাদ্রাসা, 
০৬টি মকডল ঝরকসাসয জসন্টার এিং ১৭টি সাধারণ জসন্টার রকয়কছ। 
জেন্দ্রগুঝল উপপঝরচালে, ঝিল্ড 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। মকডল মসঝেদ ও 
সাংসৃ্কঝিে জেন্দ্র  ঝনমযাকণর োর্যক্রম প্রঝক্রয়াধীন আকছ।  

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

 
উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝিসার 
(সেল)/ 
উপপঝরচাল
ে 
ইসলাঝমে 
িাউকেশন
। 

৩৩ জজলা আনসার ও ঝভঝিঝপ:  
 জেলা েমােোন্ট, আনসার ও ঝভঝডঝপর প্রঝিঝনঝধ সভায় োনান, 
দাপ্তঝরে োর্যক্রম ভাকলাভাকি চলকছ। জোন সমসো জনই। 

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

  
জেলা 
েমােোন্ট, 
আনসার 
ও 
ঝভঝডঝপ। 

৩৪ জজলা ক্রীড়া অঝিস: 
জেলা ক্রীড়া অঝিসার অনমুঝি সাকপকক্ষ সভায় অনপুঝস্থি আকছন। 

 
িভায় সেয়স ত 

 

জেলা 
ক্রীড়া 



িাাঁর অনপুঝস্থঝির োরকণ সংঝিষ্ট ঝিভাগ সম্পকেয  আকলাচনা েরা 
সম্ভি হকলা না।  
 

উপসস্থ্ত োকনত 
হনব।  

অঝিসার।                           

৩৫ জেঝলকঝমউঝনদকশন জকাম্পাঝন ঝল: 
ঝিভাগীয় প্রকেৌশলী জটঝলেঝমউঝনকেশন জোম্পাঝন ঝলিঃ এর প্রঝিঝনঝধ 
োনান, ঝডঝেটাল িাংলাকদশ ঝিঝনমাকণযর ঝনঝমত্ত .bd. (েট বিবে) 
ও .িাংো.( েট িাংো) সোলমইন ও জহাঝস্টং ঝনিন্ধন 
িাধেিামলূে এিং ডাইনাঝমে ওকয়িসাইড তিঝর েরকণর ঝিষয় 
সভায় আকলাচনা হয়।  

 
ঝডঝেটাল িাংলাকদশ 
ঝিঝনমযাকণর ঝনঝমত্ত 
ঝনিন্ধন 
িাধেিামলূে এিং   
ওকয়িসাইট 
হালনাগাদ েরকি 
হকি হকি।   

 
ঝিভাগীয় 
প্রধান 
(সেল)/ 
ঝিভাগীয় 
প্রকেৌশলী 
ঝিটিঝসএল। 

 ৩৬ ঝবএঝিঝস (বীজ ঝবপণন): 
ঝসঝনয়র সহোরী পঝরচালকের প্রঝিঝনঝধ োনান, এঝপ্রল ২০১৯ মাকস 
আউশ ধাকনর িীে পাওয়া বগলয়লে সি থলমাট ৪২,১৬০ সকজজ। 
সমপঝরমান িীে ঝিঝক্র হকয়কছ। জোন ঝস্থঝি জনই।   

 
িীকের গুণগিমান 
িোয় জরকখ 
স্বেিারসাকথ িীে 
ঝিিরণ েরকি হকি। 

  
সহোরী 
পঝরচালে 
ঝিএঝডঝস  
(িীেঝিপণ
ন) 

৩৭ ঝবএঝিঝস (কু্ষদ্রদসচ): 
সহোরী প্রকেৌশলী োনান, ২০১৮-১৯ অথয িছকরর সম্পাদনকর্াগে 
স্কীকমর মকধে ২২ ঝে: ঝম: খাল পুনিঃ খনন োে শুরু হকয়কছ। 
োকের অগ্রগঝি ৯০%। ৬টি িড় আোকরর হাইকোঝলে োেচার, 
৬০০ হাোরঝমটার ভূ-গভয স্থ জসচনালা ঝনমযাণ োে জশষ  হকয়কছ। 
ঝিঝভন্ন প্রেকের আওিায় পঝরচাঝলি ৫০টি গভীর নলকূপ এিং ১টি 
এলএলঝপ পাম্প জসচ প্রদাকনর োর্যক্রম চাল ুআকছ। 

 
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, এবপ্রে ২০১৯ মাকস 
জমাটরর্ান জরঝেকেশন, ঝিটকনস, টোক্স জটাকেন, পারঝমট ও 
োইঝভং লাইকসন্স ঝি িািদ ৯৬,৫২,৪৬৭/-টাো রােস্ব আদায় 
হকয়কছ। গাড়ীকি জহড লাইকটর গ্লাকসর উপকরর অকধযেটা োকলা 
রং েরার ঝিষকয় সভায় আকলাচনা হয়। 

 
ে) েনসাধারণ র্াকি 
হয়রাঝনর ঝশোর না 
হয়,  জস িোপাকর 
সিেয  থােকি হকি। 
খ) জহড লাইকটর 
গ্লাকসর উপকরর অকধযে 
োকলা রং েরকি হকি।  

 
সহোরী 
পঝরচালে, 
ঝিআরটিএ। 

৩৯ সঞ্চয় অঝিেপ্তর: 
সহোরী পঝরচালে সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট ঝিভাগ 
সম্পকেয  আকলাচনা েরা সম্ভি হকলা না। 

 
সভায় উপঝস্থি থােকি 
হকি। 

  
সহোরী 
পঝরচালে,  
জেলা সিয় 
অঝিস। 

৪০ জজলা কমযসাংস্থ্ান ও জনশঝি অঝিস: 
সহোরী পঝরচালে োনান, ১৯৭৬ সাল জথকে এঝপ্রল ২০১৮ 
পর্যন্ত ঝিনাইদহ জেলার ঝিকদশগামী েমীর সংখো পরুুষ ৭২,৩৪২ 
েন এিং মঝহলা ৭,৮৫৮ েন, জমাট ৮০,২০০ েন। এঝপ্রল 
২০১৯ মাকস ঝিকদশগামী পুরষ ৪২৭ েন এিং মঝহলা ৮২ েন, 
জমাট ৫০৯ েন। প্রিাসী মিৃ েমীর লাশ পঝরিহন, দািন-
োি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 োিকটর মাধেকম আদায় েকর 
মকৃির পঝরিাকরর মকধে ঝিিরণ েরা হয়। প্রিাসী েমীগকণর 
জমধািী সন্তানকদর ঝশক্ষা িঝৃত্তর ে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 
অঝিস। 

৪১ বন ঝবভাগ: 
সহোরী িন সংরক্ষে োনান, িিয মান অথয িছকর জেলার আথয 
সামাঝেে উন্নয়ন, পঝরকিশ সংরক্ষণ এিং িকৃ্ষকরাপণ অঝভর্ান 
সিলভাকি িাস্তিায়কনর েনে সামাঝেে িনায়ন ও নাসযারী  
প্রঝশক্ষণ জেন্দ্র চলমান আকছ। ২০১৮-১৯ অথয িছকর সুিল 
প্রেকের মাধেকম ৬টি উপকেলায় ৩০.০ ঝে: ঝম: নিুন িাগান 
সৃেকনর পঝরেেনা গ্রহণ েরা হকয়কছ।   

 
সামাঝেে উন্নয়ন ও 
পঝরকিশ সংরক্ষকণ 
িকৃ্ষকরাপণ এিং সৃঝেি 
িাগাকনর িদারঝে 
অিোহি রাখকি হকি 
   

 
সহোরী িন 
সংরক্ষে। 



৪২ জজলা ঝনবযাচন অঝিস: 
জেলা ঝনিযাচন অঝিসার োনান, ২০-০৫-২০১৯ ঝর: িাঝরখ হকি 
তশলকুপা উপকেলায় স্মাটয  োিীয় পঝরচয়পত্র ঝিিরণ শুরু হকি 
এিং মকহশপুর উপকেলায় স্মাটয  োিীয় পঝরচয়পত্র ঝিিরণ জশষ 
হকয়কছ। িাকদর দাপ্তঝরে োর্যক্রম স্বাভাঝিেভাকি চলকছ। জোন 
অসুঝিধা নাই। 

  
স্বেিারসাকথ োিীয় 
পঝরচয় পত্র ঝিিরণ 
এিং  দাপ্তারে 
োর্যক্রম সঠিেভাকি 
েরকি হকি।  

 
জেলা 
ঝনিযাচন 
অঝিসার। 

৪৩ উপ-কর কঝমশনাদরর কার্যালয়: 
সহোরী ের েঝমশনার োনান, ২০১৮-১৯ অথযিছকরর লক্ষেমাত্রা 
অনরু্ায়ী আদায় োর্যক্রম চলমান আকছ। দশৃেমান স্থাকন আয়ের 
সনদপত্র প্রদশযন েরা হকয়কছ। এছাড়া, অনোনে োর্যক্রম 
ভাকলাভাকি চলকছ জোন অসুঝিধা নাই।  
 

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

 
সহোরী ের 
েঝমশনার। 

৪৪ ঝপটিআই: 
সুপাঝরনকটনকডন্ট, ঝপটিআই োনান, ১৮ মাস িোঝপ ঝডঝপএড 
ঝশক্ষাথীকদর প্রঝশক্ষণ চলমান আকছ। এছাড়া, ঐঝিহাঝসে  মঝুেি 
নগর ঝদিস সম্পকেয  আকলাচনা ও ১লা তিশাখ ১৪২৬ িাংলা শুভ 
নিিষয  আড়ম্বরপূণযভাকি উদর্াপন েরা হকয়কছ।  
 

 
ঝিভাগীয় োর্যক্রম 
সুষু্ঠভাকি সম্পাদন 
েরকি হকি।  
 

  
সুপাঝরন-    
জটনকডন্ট,   
ঝপটিআই । 

 ৪৫ িায়ার সাঝভয স ও ঝসঝভল ঝিদিন্স ঝবভাগ: 
উপসহোরী পঝরচালে োনান, ঝিকিচে মাকস ৩১টি অঝিোে 
সংঘটিি হকয়কছ এিং আগুকন পুকড় আনমুাঝনে ক্ষঝির পঝরমাণ 
৯,১৬,৫০০/- টাো; আনমুাঝনে ৩১,১৫,০০০/- টাোর সম্পদ 
উদ্ধার েরা হকয়কছ। আকলাচে মাকস ১৭টি সড়ে দঘুযটনা সংঘটিি 
হকয়কছ, সড়ে দঘুযটনায়  আহকির সংখো ২২ েন এিং ঝনহকির 
সংখো ৪ েন। অোম্বুকলন্স েকলর সংখো ৩৭টি, ঝি েকলর সংখো 
২৫টি। জরাগী পঝরিহকনর সংখো ২২ েন। এ মাকস জরাগী 
পঝরিহন িািদ ২,৬৩৫/- টাো আদায় হকয়কছ। 
 

  
ঝিভাগীয় োর্যক্রম 
সুষু্ঠভাকি সম্পাদন 
েরকি হকি।  
 

 
উপসহোরী 
পঝরচালে, 
িায়ার 
সাঝভয স ও 
ঝসঝভল 
ঝডকিন্স। 

 
(১০) 
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৪৬ ঝবঝসক: 
উপিেিস্থাপে, ঝিঝসে ো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 ১৭১.৯২২ লক্ষ টাোর মকধে এ পর্যন্ত আদায় হকয়কছ 
১৬৫.৩৮৬ লক্ষ টাো। আদাকয়র হার ৯৬%।  

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

  
উপিেিস্থাপে
, ঝিঝসে। 
 

  ৪৭ পাে অঝিেপ্তর: 
পাট উন্নয়ন েমযেিয া োনান, সংঝিষ্ট অঝধদপ্তকরর োর্যক্রম 
সঠিেভাকি চলকছ। ১৯টি পণে িেিহাকর পাকটর িস্তা িেিহার 
িাধেিামলূে েরা হকয়কছ। জস সাকথ জেলায় ১৮,০০০ পাট চাষীকে 
১৩.৯৫০ টন পাট িীে ঝিনামকূলে ঝিিরণ েরা হকয়কছ। দাপ্তঝরে 
অনোনে োর্যক্রম ভাকলাভাকি চলকছ।  

 
দাপ্তঝরে োর্যক্রম 
সঠিেভাকি 
পঝরচালনা েরকি 
হকি।  

 
মখুে 
পঝরদশযে, 
পাট 
অঝধদপ্তর/ 
সংঝিষ্ট 
ঝিভাগ। 

৪৮ িাক ঝবভাগ:  
জপাস্টমাস্টার সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট দপ্তর সম্পকেয  
আকলাচনা েরা সম্ভি হকলা না।  

 
োর্যপত্র জপ্ররণসহ 
সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি। 

  
জপাস্ট 
মাস্টার, 
প্রধান 
ডােঘর।  

৪৯ আঞ্চঝলক পাসদপােয  অঝিস: 
উপসহোরী পঝরচালে োনান, আিঝলে পাসকপাটয  অঝিকস এমআরঝপ 
(জমঝশন ঝরকডিল পাসকপাটয ) এর আকিদন গ্রহণ ও ঝিিরণ োর্যক্রম 
সুষু্ঠ ও সুেরভাকি পঝরচাঝলি হকে। এঝপ্রল ২০১৯ মাকস পাসকপাকটয র 
আকিদনপত্র েমা হকয়কছ ১,৯৯৩টি। এর মকধে ১,৬০৪টি সাধারণ, 
অঝিঝসয়াল ৯টি ও ৩৮০টি েরুঝর ও সাধািণ ১,৬০৪টি আকিদন 
েমা হকয়কছ। ঝিকিচে মাকস সাধারণ ও েরুঝর পাসকপাটয  ঝিিরণ 
েরা হকয়কছ ১,৮৫৯টি এিং ৬টি অঝিঝসয়াল পাসকপাটয  ঝিিরণ 
হকয়কছ। ঝেছু পাসকপাটয  ঝিিরকণর অকপক্ষায় আকছ। এ মাকস রােস্ব 
আদায় হকয়কছ ৬৯,৩৫,০০০/-টাো। সহোরী পঝরচালে, পাসকপাটয  
অঝিস, ঝিনাইদহ হয়রানী জরাকধ অনলাইকন পাসকপাকটয র আকিদন 
েরকি অনকুরাধ োনান। 

  
পাসকপাকটয র 
আকিদন গ্রহণ ও 
ঝিিরকণ েনগণ 
র্াকি হয়রাঝনর 
ঝশোর না হয় 
জসঝদকে সিেয  দঝৃষ্ট 
জরকখ োঙ্ক্ষিি 
মাকনর জসিা প্রদান 
অিোহি রাখকি 
হকি এিং অঝিস 
দালালমকু্ত রাখকি 
হকি। 

  
সহোরী 
পঝরচালে, 
আিঝলে 
পাসকপাটয  
অঝধদপ্তর। 

৫০ মঝিরঝভঝিক ঝশশু ও গণঝশক্ষা কার্যক্রম:    



সহোরী পঝরচালে োনান, ‘‘মঝেরঝভঝত্তে ঝশশু ও গণঝশক্ষা 
োর্যক্রম ৫ম পর্যায়’’ শীষযে প্রেকের আওিায় এ জেলার ৬ টি 
উপকেলায় ৯১ টি ঝশক্ষাকেন্দ্র চলমান। িাছাড়া, অনোনে োর্যক্রম 
সঠিেভাকি চলকছ; জোন সমসো নাই।   

ঝিভাগীয় দাঝয়ত্ব 
সঠিেভাকি পালন 
অিোহি রাখকি 
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 পত্র-পঝত্রোর মকধে িাংলা ০৯টি, ইংকরঝে ০১টি 
তদঝনে পঝত্রো 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 কালচারাল অঝিসার: 
জেলা োলচারাল অঝিসার সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট দপ্তর 
সম্পকেয  আকলাচনা েরা সম্ভি হকলা না।  

 
সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি।  

 
জেলা 
োলচারাল 
অঝিসার। 

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

 
োর্যপত্র জপ্ররণ 
েরকি হকি এিং 
প্রঝিিন্ধীকদর 
সমাকের মলূ 
জরািধারায় 
ঝিঝরকয় আনার 
সেল প্রকচষ্টা 
অিোহি রাখকি 
হকি। 

 
প্রঝিিন্ধী 
ঝিষয়ে 
েমযেিয া। 

 
 
 
 
 

(১১) 
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৫৪ ঔষধ  তত্ত্বািধায়কের োর্ যালয়:  
ঔষধ িত্ত্বািধায়ে োনান, এ জেলায় জমাট োগ লাইকসকন্সর 
সংখো ২,৮৬১টি।  লাইকসন্স নিায়কনর সংখো ৪৮টি। জটকস্টর 
েনে নমনুা জপ্ররণ েরা হয়ঝন। পঝরদশযনেৃি ঔষকধর জদাোন 
২৪৩টি এিং োরখানা ২টি। রােস্ব আদায় ২,৮৩,৮৫০/- 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 ৯বেজজলটর 
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। 

 
কায থপত্র সপ্ররণ 
করলত হলি। 
সকে 
সরিরাহকারী 
প্রবতষ্ঠানলক ভোট 
বনিন্ধন/ 
পুনঃবনিন্ধলনর 
আওতায় আনলত 
হলি। িলকয়া 
ইোরা ও ভোকটর 
টাো আদায় করলত 
হলি। 

 
বিভাগীয় 
কম থকতথা, 
কাস্টমস, 
এক্সাইজ ও 
ভযাট। 

৫৬ েীিন িীমা েক্ যাকরশন: 
সসেস ইনচাজথ জীিন িীমা কলপ থালরশন সভায় অনুপবস্থত 
র্াোয় এিং োর্যপত্র জপ্ররণ না েরায় সংবিষ্ট দপ্তর সম্পলকথ 
আলোচনা করা সম্ভি হলো না।  

 
োর্যপত্র জপ্ররণ েরকি 
এিং সভায় উপঝস্থি 
থােকি হকি 

 
সহকারী 
মযালন: 
সসেস ইন 
চাজথ। 

৫৭ তুলা উন্নয়ন জবািয :    
প্রধান িুলা উন্নয়ন েমযেিয া োনান, িীে িুলা উৎপাদকনর 
লক্ষেমাত্রা ঝছল ১১,০৪০ জম: টন। অেয ন হকয়কছ ৮৯৫০ জম: টন। 
িুলার সাধারণ প্রদশযনী হকয়কছ ৪০টি। এছাড়া, মাঠ পঝরদশযন, 
চাষী প্রঝশক্ষণ, িুলা চাকষর পঝরচর্যা ঝিষকয় পরামশয োর্যক্রম 
চলমান আকছ।  

 
লক্ষে মাত্রা অনরু্ায়ী 
উৎপাদন িঝৃদ্ধ েরকি 
হকি; জভোলমকু্ত 
িীে ঝিিরণ 
অিোহি রাখকি 
হকি। 

 
প্রধান িুলা 
উন্নয়ন 
েমযেিয া। 

৫৮ জাতীয় জভািা অঝিকার সাংরক্ষণ অঝিেপ্তর: 
সভায় সহোরী পবরচােক োনান, চলঝি মাকস মাকস ১৪টি 
িাোকর িদারঝেমলূে অঝভর্ান পঝরচালনা েরা হকয়কছ এিং 
৭৮টি প্রঝিষ্ঠান পঝরদশযন েরা হকয়কছ। পঝরদশযনোকল ২৮টি 

 
পঝরদশযন োর্যক্রম 
িঝৃদ্ধ েরকি হকি। 
েনসাধারণ র্াকি 

 
সহোরী 
পবরচােক,  
োিীয় 



প্রঝিষ্ঠাকন ৬,৪১,৫০০/- টাো েঝরমানা আকরাপ েরা হয় এিং 
সম্পূণয অথয আদায় েরা হকয়কছ । এছাড়া, মাননীয় আদালি 
েিৃয ে ৫২টি পণে ক্রয়-ঝিক্রকয় ঝনকষধাজ্ঞা োরী েরা হকয়কছ। 
জভাক্তা অঝধোর ঝদিস সিলভাকি পাঝলি  হকয়কছ। আসন্ন 
রমোকন জোন প্রোর অঝনয়ম র্াকি না হয় জসঝদকে লক্ষে রাখকি 
সভায় আকলাচনা হয়। 

হয়রাঝনর ঝশোর না 
হয় জস ঝদকে লক্ষে 
রাখকি হকি। ৫২টি 
পণে ক্রয়-ঝিক্রয় 
জরাকধ মাইঝেং েরকি 
হকি। 

জভাক্তা 
অঝধোর 
সংরক্ষণ 
অঝধদপ্তর। 

৫৯ জরশম উন্নয়ন জবািয :   
উপপবরচােক, আঞ্চবেক সরশম উন্নয়ন সিাজডয র প্রঝিঝনঝধ 
োনান, এঝপ্রল ২০১৯ মালস ৫৬ বিঘা জবম সরশম চালর্র 
আওতায় রলয়লে এিং সম্প্রসাবরত ২১টট ব্ললক সমাট 
২০,৯৭০টট তুত গালের রক্ষণালিক্ষণ কায থক্রম চেমান 
আলে। এোড়া, গুটট ক্রয় েরা হকয়কছ ৯৮৫ সকজজ। 
দাপ্তবরক অনযানয কায থক্রম ভালোভালি চেলে। 

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

 
উপপবরচাে

ক, 
আঞ্চবেক 
সরশম 
উন্নয়ন 
সম্প্রসারণ। 

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

 
সভায় ঝনয়ঝমি 
উপঝস্থি থােকি 
হকি। 

 
অধেক্ষ, েৃঝষ 
প্রবশক্ষণ 
ইন:। 

৬১ জটেবনেযাল জেবনিং জসন্টার (টটটটবস): 
অধেক্ষ, টটটটবস সভায় অনপুঝস্থি থাোয় সংঝিষ্ট ঝিভাগ সম্পকেয  
আকলাচনা েরা সম্ভি হকলা না। 

 
সভায় উপবস্থত 
র্াকলত হলি। 

 
অধেক্ষ, 
সটকবনকযা

ে সেবনং 
সসন্টার। 

৬২ আইএইচটট: 
অধযক্ষ, আইএইচটির প্রঝিঝনঝধ োনান, প্রঝিষ্ঠাকনর োর্যক্রম 
ভাকলাভাকি চলকছ জোন অসুঝিধা জনই।  

 
কায থপত্র সপ্ররণ 
করলত হলি এিং 
োর্যক্রম সঠিেভাকি 
েরকি হকি। 

 
অধযক্ষ, 
আইএইচটট

। 

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

 
োর্যপত্র জপ্ররণ েরকি 
হকি। সভায় 
বনয়বমত উপবস্থত 
র্াকলত হলি। 

 
অধযক্ষ, 
সরকাবর 
সভলটবরনাবর 
কলেজ । 

৬৪ 
 
 
 

িািংলাকেশ ফবলত ্ুটি গকিষণা ও প্রবশক্ষণ 
ইনবস্টটটউট (িারটান): 
ঊর্ধ্ থতন বিজ্ঞাবনক কম থকতথা, িাংোলদশ িবেত পুটষ্ট 
গলির্ণা ও প্রবশক্ষণ ইনবস্টটটউট (িারটান) এর প্রঝিঝনঝধ 

 
গলির্ণা ও 
প্রবশক্ষণ কায থক্রম 
সটঠকভালি করলত  

 
ঊর্ধ্ থতন 
বিজ্ঞাবনক 
কম থকতথা, 



 জানান, এবপ্রে ২০১৯ মালস ঝেষাণ-ঝেষাণী, ঝশক্ষে, পকুরাহীি 
ও এনঝেও েমীকদর সমিকয় প্রঝশক্ষণ োর্যক্রম জশষ হকয়কছ। 
এছাড়া, দাপ্তঝরে োর্যক্রম ভাকলাভাকি চলকছ। 

হলি। িারটান। 

(১২) 
 
ক্রঝম
ে 

আকলাচনা ঝসদ্ধান্ত িাস্তিায়কন 

৬৫ 
 

 
 
 

ঝবঝবি : 
ক) ওদয়বদপােয া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 অঝিকসর ওকয়ি জপাটয াকল 
েোঝেং-এর জলাকগা, োলভে গাইে, ৪র্ থ জাতীয় উন্নয়ন 
সমোর েবিসহ ওলয়িলপাটথাে শিভাগ হালনাগাদ েকর আগামী 
সভায় উপস্থাপকনর েনে অনকুরাধ োনাকনা হয়। 

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

 
 
স্ব স্ব অঝিস 
প্রধান। 

খ) জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল সম্পঝকয ত আদলাচনা: 
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 সু্কল, েকলকে শুদ্ধাচার অনশুীলকন গুরুত্ব 
প্রদান েরা হয়। পরস্পর েদ্ধা, সিিা, সময়ঝনষ্ঠা ও দাঝয়ত্বকিাকধর 
উন্নি মানঝসেিাই পাকর এেটি কু্ষধা, দাঝরদ্রে, জিোরত্ব ও 
িিনামকু্ত সুখী, সমদৃ্ধ রাে উপহার ঝদকি। এর মাধেকম সম্ভি 
‘রূপেে ২০২১’ এর সিল িাস্তিায়ন। িাই েীিকনর প্রঝিটি জক্ষকত্র 
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 সম্পঝকয ত আদলাচনা: 
সভায় আকলাচনা হয়, এ জেলায় অনলাইকন েন্ম ঝনিন্ধন োর্যক্রম 
চেমান আলে 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 অঝিসারগকণর প্রঝি অনকুরাধ 
োনাকনা হয়।  

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

 
উপপঝরচালে 
স্থানীয় 
সরোর 
/উপকেলা 
ঝনিযাহী 
অঝিসার 
(সেল)। 
 

ঘ) জঝি তৎপরতা জরাদি উদ্বদু্ধকরণ কার্যক্রম: 
িি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 
অঝিসার 
(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 পবরচয থা অিযাহত সরলখ পবরলিলশর 
ভারসাময রক্ষা করলত হলি। 

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

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



চ) জর্ৌতুক ঝবদরািী সামাঝজক আদিালন ও বালযঝববাহ 
সাংক্রান্ত আদলাচনা: 
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 জক্ষকত্র 
সু্কল-ে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 
আদলাচনা: 
সভাপঝি োনান, ২০২১ সাকলর মকধে ঝডঝেটাল িাংলাকদশ গড়ার 
মাধেকম এ জদশকে মধেম আকয়র জদকশ পঝরণি েরার লক্ষযমাত্রা 
হকে “ঝভশন ২০২১”। িিয মান সরোর এ েলক্ষয জেলায় 
ইউ.ঝড.ঝস (ইউঝনয়ন ঝডঝেটাল জসন্টার), ঝি ওয়াইিাই 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 সিল িা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  
অঝিসার 
(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 সম্ভি। িাই 
উদ্ভািকনর সক্ষলত্র ঝনেস্ব সুকর্াগ, সুঝিধার ঝদকে গুরত্ব ঝদকি হকি। 
িাছাড়া, উদ্ভািন হকি হকি জদকশর মানুকষর মূলেকিাধ ও সংসৃ্কঝির সাকথ 
মানানসই এিং সমকয়াপকর্াগী। অনেথায় েনগণ িা গ্রহণ েরকি না। এ 

 
জেলা ইকনাকভশন 
টিকমর িাঝষযে 
েমযপঝরেেনা 
অনুযায়ী 
ইলনালভশন 
কায থক্রম 
িাস্তিায়ন করলত 

 
অঝিঝরক্ত 
জেলা 
প্রশাসে 
(আইঝসটি)/ 
ঝিভাগীয় 
প্রধান 
(সেল) 



িোপাকর সেলকে সকচিন ভূঝমো পালকনর অনুকরাধ োনাকনা হয়। 
েনগকণর জদারকগাড়ায় সহেলভে জসিা প্রদাকনর েলক্ষয প্রকিেে অঝিস 
ইকনাকভটিভ আইঝডয়া গ্রহণ েকর িা িাস্তিায়ন েরকিন। 

হলি মলম থ সভায় 
ঝসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

ঝিনাইদহ। 
 

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

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

 
 
সেল প্রাথঝমে 
ঝিদোলকয় ঝমড জড 
ঝমল চাল ুরাখকি 
হকি। 

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

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 অঝিসার ও 
জেলা খাদে ঝনয়ন্ত্রেকে অনকুরাধ েকরন। এছাড়া, বিবভন্ন 
এনজজওলক বির্মুক্ত/িরমাবেনমুক্ত শাকসিজজ বিক্রয়লকন্দ্র 
স্থাপলনর জনয অনুলরাধ করা হয় । 

 
জনসাধারলণর 
মাকি সভজাে ও 
িরমাবেনমুক্ত 
খাদয ও িেমূে 
জপৌাঁকছ সদয়া 
বনজিতকরলণর 
েলক্ষয সমািাইে 
সকাটথ ও বনয়বমত 
িাজার মবনটবরং 
অবভযান িজৃে 
করলত হলি। 

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

ে) কমযসাংস্থ্াদনর সদুর্াগ বঝৃদ্ধর লদক্ষয প্রঝশক্ষণ কার্যক্রম:  
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 

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



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

হকি। প্রঝশক্ষণ জশকষ 
মলূোয়নোকল জেলা 
প্রশাসনকে অিঝহি 
েরকি হকি। 

ঝিআরঝডঝি/  
জেলা মঝহলা 
ঝিষয়ে 
েমযেিয া/ 
েমােোন্ট 
 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 
 dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

(১৪) 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
জেলা প্রশাসকের োর্যালয়, ঝিনাইদহ 

(সাধারণ শাখা) 
www.jhenaidah.gov.bd 

 
                                                                                                                                 
তেেষ্ঠ, ১৪২৬ িিঃ 

স্মারে নং- ০৫.৪৪.৪৪০০.০১৩.০৬.০৮১.১৮-১৯ (১০০)                                                       
তাবরখ:---------------------------।            
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অনুঝলঝপ: সেয় জ্ঞাতাদথয ও কার্যাদথয জপ্ররণ করা হদলা (জেেষ্ঠিার ক্রমানুসাকর নয়)- 
০১। মঝন্ত্রপঝরষদ সঝচি, মঝন্ত্রপঝরষদ ঝিভাগ, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
০২। সঝচি, েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
০৩। ঝসঝনয়র সঝচি, েৃঝষ মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 

mailto:dcjhenaidah@mopa.gov.bd
http://www.jhenaidah.gov.bd/


০৪। ঝসঝনয়র সঝচি, স্থানীয় সরোর ঝিভাগ, স্থানীয় সরোর, পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ 
সঝচিালয়, োো।  
০৫। সঝচি, পাঝন সম্পদ মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
০৬। সঝচি, ভূঝম মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
০৭। সঝচি, ঝিদেুৎ ঝিভাগ, ঝিদেুৎ, জ্বালাবন ও খঝনে সম্পদ মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
০৮। সঝচি, িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
০৯। সঝচি, সড়ে পঝরিহন ও মহাসড়ে ঝিভাগ, সড়ে পঝরিহন ও জসিু মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, 
োো। 
১০। সঝচি, পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় ঝিভাগ, স্থানীয় সরোর, পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ 
সঝচিালয়, োো। 
১১। সঝচি, মাধেঝমে ও উচ্চ ঝশক্ষা ঝিভাগ, ঝশক্ষা মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
১২। সঝচি, োঝরগঝর ও মাদ্রাসা ঝশক্ষা ঝিভাগ, ঝশক্ষা মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
১৩। সঝচি, প্রাথঝমে ও গণঝশক্ষা মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
১৪। সঝচি, পঝরকিশ ও িন মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
১৫। সঝচি, স্বাস্থে জসিা ঝিভাগ, স্বাস্থে ও পঝরিার েলোণ মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
১৬। সঝচি, স্বাস্থে ঝশক্ষা ও পঝরিার েলোণ ঝিভাগ, স্বাস্থে ও পঝরিার েলোণ মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, 
োো। 
১৭। সবচি, তর্য ও সযাগালযাগ প্রযুজক্ত বিভাগ, োক, সটবেলযাগালযাগ ও তর্য প্রযুজক্ত মন্ত্রণােয়, 
িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
১৮। সঝচি, মৎসে ও প্রাঝণসম্পদ মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
১৯। সঝচি, খাদে মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
২০। সঝচি, সমােেলোণ মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
২১। সঝচি, র্ুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
২২। সঝচি, েম ও েমযসংস্থান মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
২৩। সঝচি, গৃহায়ণ ও গণপিূয  মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
২৪। সঝচি, ডাে ও জটঝলকর্াগাকর্াগ ঝিভাগ, ডাে, জটঝলকর্াগাকর্াগ ও িথে প্রর্ুঝক্ত মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ 
সঝচিালয়, োো। 
২৫। সঝচি, মঝহলা ও ঝশশু ঝিষয়ে মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
২৬। সঝচি, দকুর্যাগ িেিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, িাংলাকদশ সঝচিালয়, োো। 
২৭। ঝিভাগীয় েঝমশনার, খুলনা ঝিভাগ, খুলনা। 
২৮। মহাপঝরচালে, িাংলাকদশ পঝরসংখোন িেুকরা, পঝরসংখোন ভিন, আগারগাাঁও, োো। 
২৯। মহাপঝরচালে, ইসলাঝমে িাউসেশন, িাংলাকদশ, আগারগাাঁও, োো। 
৩০। মহাপঝরচালে, ঔষধ প্রশাসন অঝধদপ্তর, মহাখালী, োো। 
৩১। সঝচি, ঝহে ুধমীয় েলোণ িাস্ট, ১/আই, পঝরিাগ, রমনা, োো। 



৩২।  ----------------------------------------------------------- (সংবিষ্ট সেল)। 
 
 
 

সকরাে কুমার নাথ 
জেলা প্রশাসে 
ঝিনাইদহ। 

 
   
 

 
 
 
 
 

 


