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সভার তািরখ ২০ ফ য়াির, ২০২২ ি :
সভার সময় িবকাল ৩.০০ ঘ কা

ান ম অনলাইন াটফম (আইিড ৬০২২৩৮৩৭৬৮)
উপি িত ...
সভাপিত ম অনলাইন াটফেম সং  সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম
অিতির  জলা শাসক (সািবক), ীগ  িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ কের নান এবং কান সংেশাধনী না থাকায় সবস িত েম স
অ েমািদত হয়। সভায় িবিভ  িবভােগর কায ম স েক িনে া  আেলাচনা ও িস া  হীত হয়।

ঃনং আেলাচনা িস া বা বায়েন
০১. াকঃাকঃ  াক, জলা সম য়কারী, ীগ  জানান, ীগ  

জলার ৬  উপেজলার ৬৭  ইউিনয়েন াক এর চলমান 
কম চীর ীলস ডেভলপেম  কম চীর মা েম চার  েড ১১৬ 
জনেক িনং করােনা হেয়েছ। বতমােন ৫৫ জেনর এক  িনং 
চলমান রেয়েছ। িব কম চীর আওতায় জা য়াির ২০২২ মােস 
কফ পরী া করা হয় ২৮৭৬ জন, য া রাগী সনা  করা হয় ৩৭৫ 
জন, য া রাগী পিজ ভ হেয়েছ ২৩১ জন, য া রাগী িনরাময় 
হেয়েছ ২৬৮জন, য া সনা করেণ আিথক সহায়তা দয়া হেয়েছ 
৬৮জনেক ২৩৭৭০ টাকা। এছাড়াও ২৫৫৫ জন া  সিবকা 
৯২৭৭০  হাউস হা  িভিজট কের ৪৯৫৫ জন গভবতীেক িবিভ  
ধরেণর সবা দান করা হেয়েছ। এরমে  ৩২২ জন মিহলা 
িপএনিস সবা এবং ৪৮৩ জন মিহলােক এএনিস সবা দওয়া 
হেয়েছ। া  ফারাম সং া  ১৮৮৫  উঠান বঠক করা হয়। 
জা য়াির ২০২২ মােস িনরাপদ অিভবাসন কম িচর মা েম ০৫ 
জন িবেদশ ফরত অিভবাসীেক ৩,৭০,০০০/- টাকা (অেফরত 
যা ) িদেয় সবা দান করা হয়। এছাড়া ৫০ জন িবেদশ ফরত 

অিভবাসীেক সািসও ইেকােনা ডেভেলাপেম  িনং করােনা হয়। 
মাইে াফাই া  কম িচর মা েম ৬১১৫ জন  বসায়ীেক 
৪৫,৩৩,৩৩,০০০/- টাকা,  বগা চাষী উ য়েন ৪১৫ জনেক 
৪৭৬০০০০/- টাকা ও ২০১৮ জন বসায়ীেক বসা সং া  
( গিত) এর মা েম ৮০,৯৮,০০,০০০/- টাকা ঋণ দান করা 
হেয়েছ। িভশন বাংলা েজ  এর মা েম জা য়াির ২০২২ মােস 
৩৬০ জনেক চাখ পরী া কের িচিকৎসা সবা, ২৬ জনেক ছািন 
অপােরশন করা হয়। এছাড়াও এ সং া  ঃ  জনগেণর মােঝ 
মা  িবতরণ কেরন। সারা িবে  কেরানা ভাইরােসর ওিম ন 
ভ ািরেয়ে  আ াে র সং া ি  পাওয়ায় জনগেণর মােঝ মা  
িবতরেণর কায মেক সভাপিত সা বাদ জানান। এ সকল 
কায েম এনিজও িবষয়ক জলা কিম র সদ  িহেসেব সংি  
সকলেক স ৃ  করার জ  সভাপিত অ েরাধ জানান।

এনিজও িবষয়ক সকল 
কায েম জলা কিম র 
সদ  িহেসেব সংি  
সকলেক স ৃ  করেত 
হেব।

াক, জলা 
সম য়কারী, ীগ
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০২. আশ াঃআশ াঃ  িসিনয়র জলা ব াপক, আশা, ীগ  
জানান, জা য়াির ২০২২ মােস এ সং া  ৭৪ জন সদ েক 
২১,২৩,৩৮৪/-টাকা ঋণ বীমার দাবী পিরেশাধ করা হেয়েছ। ১২ জন 
সদ েক ৮,০১০/- টাকা িনরাপ ার দাবী পিরেশাধ করা হেয়েছ। ৩ 
জন সদ েক ৮,০০০/-, ১০ জন সদে র র পর ৫০,০০০/-
টাকা অ দান দান করা হেয়েছ। ৫৩৯২ জনেক ৩৭,৫৮,৪৪০০০/-
টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ।  ৫৩০৯২ জেনর মে  
২৪,৯০,৫০,৯৮৯/-টাকা ঋণ ি িত রেয়েছ। ১০৩৭০ জেনর মে  
২১,৯১,০৬,১৭৭/-টাকা ঋণ খলাপী রেয়েছ। ২৪৮৮ জেনর মে  
৪,৬২,৪১,২৪৮/-টাকা -ঋণ ি িত রেয়েছ। ৬২৬৭৬ জেনর মে  
৫১,৬০,০৯,০৭৩/-টাকা স য় ও িনরাপ া ি িত রেয়েছ। ৪১,৩০১ 
জেনর মে  ৪৭,৫৬,৩১,৪৬৮/-টাকা ঋণ িনরাপ া তহিবল ি িত 
রেয়েছ।  মিহলা,  বসা, সল (িবেশষ), এি িবজেনস, 
এসএমই লান (বড় ঋণ), বতী খামার ঋণ ক , ািনেটশন 

বহারকারী, পাওয়ার লার ঋণ, মাশ ম চাষ, হতদির  ও িশ া 
ইত ািদ হে  ঋেণর ধরন। কান সদ  ১০ বছর অিতবািহত হেল 
অবসর ভাতা িহেসেব ১৫,০০০/- টাকা দান করা হয়। কান সদ  
অিভভাবক ায়ীভােব প  হেয় গেল তার ঋণ মও ফ করা হয়। 
এছাড়াও িশ া কায ম, া  সেচতনতা লক কায ম, 
িফিজওেথরািপ ও রিমেট  দান কায ম ি য়াধীন রেয়েছ। 
তাছাড়া এ সং া  কেরানা ভাইরােসর কা দােন সাধারণ 
জনগণেক উ ু  কের াথিমক সবা িদেয় থােক। কেরানা 
ভাইরােসর ওিম ন ভ ািরেয়ে  আ াে র সং া ি  পাওয়ায় 
জনগণেক এ িবষেয় সেচতনতা লক পরামশ দান করার জ  
এবং উপকারেভাগীেদর অ েল ুভােব ঋণ িবতরেণর 
জ  সভাপিত  অ েরাধ কেরন।

কেরানা ভাইরােসর 
ওিম ন ভ ািরেয়ে  
আ াে র সং া 
ি  পাওয়ায় জনগণেক 

এ িবষেয় 
সেচতনতা লক পরামশ 

দান করার জ  এবং 
উপকারেভাগীেদর 
অ েল ুভােব ঋণ 
িবতরণ কায ম হণ 
করেত হেব।

িসিনয়র জলা 
ব াপক, আশা, 

ীগ

০৩. সেচতন নাগিরক কিম  (সনাক- আইিব) : এিরয়া কা-অিডেনটর, 
আইিব, ীগ  এ সং া জা য়াির ২০২২ মােস িবি ং 

ইনেটি  কস ফর ইেফি ভ চ -∂ কে র আওতায় 
২,১৫,৮২৫/- টাকা কম চী েয় সনাক সভা, ইেয়স সভা, ব ব  
ও াধীনতা বইেমলায় ০৪  া মাণ ত  ও পরামশ ক  
পিরচালনা, শীতাতেদর মােঝ সনাক ি গে র িনজ  অথায়েন 
৭০  পিরবাের শীতব  িবতরণ কেরেছ।  মাঠ পযােয় সরকােরর 
সােথ সম য় কের সকল কায ম হণ করার জ  সভাপিত 
অ েরাধ জানান।

া াম েলার সােথ 
সংি  উপেজলা িনবাহী 
অিফসারেক স ৃ  
করেত হেব।

এিরয়া কা-অিডেনটর, 
আইিব, ীগ
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০৪. কািরতাস ঢাকা অ ল : এিরয়া ােনজার, কািরতাস, 
বাংলােদশ, ীগ  জানান, এ সং া  রমা মাবাইল 
টকিনক াল িনং স ার ওও শীতল া মাবাইল টকিনক াল 
িনং স ার ২  ল ঝেরপড়া ছা -ছা ীেদর কািরগির িশ ণ 
দান কেরন। িশ ণ শেষ ফলাফেলর উপর িভি  কের যারা 

চা রী করেত ই ক তােদরেক চা রীর ব া হণ করা হয়। 
জা য়াির ২০২২ মােস গণসেচতনতা লক উঠান বঠক করা হয় 
২৩ । ানীয় জনগেণর কািভড-১৯ ভ াকিসন নয়ার জ  ি -
রিজে শন করা দয়া হেয়েছ ৭৯ জনেক। অনলাইেন পাসেপাট 

ফরম িফরাপ করা হয় ৩ জনেক। চা িরর জ  ত  দান করা 
হয় ১৫ জনেক। এ সং া  িসরাজিদখান, লৗহজং ও নগর 
উপেজলায় কািরতাস মাইে া ফাইনা  কম চীর আওতায় ১১২৩ 
জনেক ৫,০৪,৮৬,০০০/-টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। ঋণ 
আদােয়র পিরমান ৪,৩৬,২৩,৭৭১/- টাকা। ১১০৫০ জেনর িনকট 
ঋণ ি িত ২৭,৪৫,৫৩,৫০০/- টাকা। ঋণ আদােয়র হার 
৯৩%। সভাপিত ার ব ে  বেলন, এনিজও হে  জনগেণর 
ভরসার ান। জনগণ যােত কান অিভেযাগ করেত না পাের স 
িবষেয় এনিজও িতিনিধেদর ি  আকষণ কেরন এবং সকল 
কায েম উপেজলা িনবাহী অিফসার ও জলা পযােয় জনশি  

েরার সােথ সম য় কের কায ম হেণর জ  অ েরাধ জানান। 

সকল কায েম উপেজলা 
িনবাহী অিফসার ও জলা 
পযােয় জনশি  েরার 
সােথ সম য় কের 
কায ম হণ করেত 
হেব। 

এিরয়া ােনজার 
কািরতাস, বাংলােদশ,

ীগ  

০৫. েরােরা  বাংল ােদশঃবাংল ােদশঃ  এলাকা ব াপক,  েরা বাংলােদশ 
ীগ  জানান, েরা বাংলােদশ ীগে  মাট ২৩  শাখা 

কাযালেয়র মা েম কম চী বা বায়ন করেছ। জা য়াির মােস মাট 
সদ  সং া ৪৮,৮৮২ জন। ৪৬১ জন াহকেক মাট 
২,২০,৯৪,৫৭৯/- টাকা রিমেট  সবা দান করা হেয়েছ। িশ ণ 
ও ঋণ িবতরণ ২৬৩ জন াহকেক মাট ৮৭,৩৫,০০০/- টাকা 

দান করা হেয়েছ। গজািরয়া উপেজলার রান বাউিশয়া ােম 
সা াল ডেভলপেম  এবং িব  াংক এর সহায়তায় ায় ৫০৭  

পিরবােরর মােঝ  ে  আেসিনক  িব  পািন সরবরাহ 
করা হে । চলিত মােস সদ েদর জমা ত স েয়র পিরমান 
৬,৫৫,১৫,০৯০/- টাকা। উে ালন ত স েয়র পিরমান 
৪,৮৬,৭৯,৭৮৯/- এবং স য় ি িতর পিরমাণ ৯৩,৭৫,২০,৭০২/- 
টাকা। ৩০৮২ জন াহকেক ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ মাট 
 ৩৮,৪২,০৪,০০০/- টাকা এবং ঋণ ি িতর পিরমাণ 
 ২,১০,৩২,৯৯,০৪১/- টাকা। ৫৮০ জন াহকেক ৪,০৮,০০,০০০/-
টাকা েনাদনা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। মাবাইল ািকং 

বহােরর মা েম ৭৮৩২ জন হকেক স য় ও ঋেণর িকি  দান 
করা হেয়েছ। আিথক িনরাপ া তহিবেলর মা েম চলিত মােস ২৪ 
জনেক মাট ১,২০,০০০/-টাকা এবং ত সদ / অিভভাবেকর 

জিনত কারেণ আিথক িনরাপ  তহিবল ারা ১৮ জেনর মে  
৮,২৯,৩১০/- টাকা ঋণ সম য় করা হেয়েছ। কেরানা িতেরাধ 
সং া  ভ াকিসন হেনর জ  জনসাধারণেক উ করণসহ 
িবনা েল ৯১৯ জন সদ েদরেক ভ াকিসন রিজে শন করা 
হেয়েছ এবং এই ি য়া অ াহত রেয়েছ। সভাপিত সারা দশ াপী 
কেরানা ভাইরােসর ওিম ন ভ ািরেয়ে  আ াে র কারেণ কেরানা 

িতেরাধ সং া  ভ াকিসন হেনর জ  জনসাধারণেক 
উ করণসহ ভ াকিসন রিজে শন কায মেক ধ বাদ জানান। 
এ িবষেয় জনগণেক আেরা সেচতনতা লক পরামশ দান এবং এ 
সকল কায ম হেণ উপেজলা া  কমকতার সােথ সম য় 
করার জ  অ েরাধ জানান।

কেরানা ভাইরােসর 
ওিম ন 
ভ ািরেয়ে  আ া  
রাগীেদর 

সেচতনতা লক পরামশ 
দান এবং এ সকল 

কায ম হেণ উপেজলা 
া  কমকতার সােথ 

সম য় করেত হেব।

এলাকা ব াপক, েরা 
বাংলােদশ ীগ  

৩



০৬. ল িসিমশন ই ার াশনাল বাংলােদশঃ টকিনক াল সােপাট 
অিফসার, আই. এল. এস. এইচ. . এল. এম. আইিব, ীগ  
কাযপ  হেত জানা যায়, এ সং া  জা য়াির ২০২২ মােস ১  
সশেন ১ জন রািগেক এমিড  স ণ করার জ  কাউে িলং 

করােনা হয়। ০৩ জন রাগীেক ০৩  সশেনর মা েম জ লতা 
ব াপনা করা হেয়েছ। ০৬ জন রাগীেক ০৬  সশেন সহায়ক 

উপকরণ দান করা হেয়েছ। ০২ জন িবকলা  রাগীেক সরকারী 
সাহা  কে  পাঠােনা হয়। ০১ জন রাগী ও সাধারন জনগন ০১ 
জনেক ০২  সশেনর মা েম তােদর পিরবােরর চািরপােশ জিরপ 
করা হেয়েছ।  ২৬ জন সরকারী কমচারী িনেয় ২  সশেন উঠান 
বঠক করা হয়। ন ন রাগী িহেসেব ০১ জনেক ০১  সশেনর 

মা েম শনা  করা হেয়েছ। ২  সশেন ১২৬ জন 
িশ ক/ছা /ছা ীেক ল ক াে ইন করােনা হয়। বতমােন 
চলমান মাট রাগীর সং া ও ঔষধ াি র সং া ১৯ 
জন। কাযপ  পাওয়া গেলও এ সং ার কাউেক সভায় সং  
পাওয়া যায়িন। এেত সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। িতিন 
বেলন, কাযপ  দািখেলর সােথ সােথ সভায় িনয়িমত সং  
থাকেত হেব। অ মিত িতেরেক সভা ত াগ না করার 
জ  অ েরাধ জানান।

১। া  সং া  সকল 
কায েম উপেজলা া  
কমকতােক স ৃ  
করেত হেব।

২। কাযপ  দািখেলর 
সােথ সােথ সভায় 
িনয়িমত সং  থাকেত 
হেব। অ মিত িতেরেক 
সভা ত াগ করা যােব না।

টকিনক াল সােপাট 
অিফসার, আই. এল. 

এস. এইচ. . এল. এম. 
আইিব, ীগ

০৭. সােজদা ফাউে শনঃ আ িলক ব াপক, সােজদা ফাউে শন 
ীগ  জানান, সােজদা ফাউে শন এ জলার ০৬  উপেজলায় 

িবিভ  সামািজক সবা ও ঋণ কায ম স াদন কেরন। জা য়াির 
২০২২ মােস াি ক ষক ও হতদিরে র মােঝ  েদ 
৫,৭৬,৮০,০০০/- টাকার িনয়াদী ও িষ ঋণ িবতরণ, ওয়াটার 

ািনেটশন া াম এর িবধােভাগী ১৭৮ জন সদ েক িশ ণ 
দান, ১২০জন খামািরেক গবািদ প  পালন ও িষ িবষয়ক 
িশ ণ দান এবং ায় ৬০০  গবািদ প  ও হাস রগীর ি  
কা দান করা হয়। লয় াল কা মার সদ েদর লােভর উপর 

৩% থেক ৫% পয  নগদ অথ বাবদ ২,৪১,৭৬৫/- টাকা দান, 
মাইে াফাই া  কম চীর মা েম ১২২৫ জন সদে র মােঝ 
িবিভ  খােত ১২,৯৭,৭১,০০০/- টাকা ঋণ িবতরণ করা ও তােদর 
উ য়ন লক িশ েণর ব া করা এবং সদ েদর েয়াজন 
অ যায়ী তােদর গি ত স য় হেত ১৩৮৬ জনেক 
৩,৭৮,৫৮,০০০/- টাকা ফরত দান করা হয়। সদ েদর মে  
কউ যিদ অ তাজিনত বা আকি কভােব বরণ কের সং া 

ক ক এককালীন ২০,০০০/- টাকা নগদ সহায়তা দান, ঋণ 
মও ফ করা এবং তার গি ত স য় দান করা হয়। কািভড-১৯ 
এ সং ার কান াহক আ া  হেয় মারা গেল তার পিরবারেক 
নগদ ২,০০,০০০/- টাকা সহায়তা দান করা হয়। এছাড়াও এ 
সং ার অ া  কায ম চলমান রেয়েছ। সভাপিত া  সং া  
সকল কায েম উপেজলা া  কমকতােক স ৃ  
করার জ  অ েরাধ জানান। 

উপেজলা পযােয় 
আেয়ািজত সকল 
কায েম উপেজরা 
িনবাহী অিফসার/ ার 

িতিনিধেক স ৃ  
করেত হেব।

আ িলক ব াপক, 
সােজদা ফাউে শন 

ীগ

৪



০৮. উ ীপনঃ আ িলক ব াপক, উ ীপন ীগ  জানান,  এ 
সং া  ০৬  উপেজলায় ০৭  শাখার মা েম দির  জনেগা ীর 
আয় বধন লক ও কমসং ান ি র লে  স য় ও ঋণ দান 
কম চী চলমান রেয়েছ। এ মােস মাট সংগঠন-১ , াহক 
সং া-২১৫ জন, স য় আদায় ৪১,৪৭,৯২১/- স য় 
ফরত-৩০,৯০,৯৬৬/-টাকা, স য় ি িত-১০,৫৬,৯৫৫/- টাকা। 

ঋণ িবতরেণর সং া-৩৫২ জন, পিরেশাধ ঋণী সং া ২১২ জন। 
মাট ঋনী সং া ১৪০ জন। ঋণ িবতরেণর টাকা ২৫,২০,৬,০০০/-

টাকা, ঋণ আদায় ১৫,১২,৩,৬০০/-টাকা, ঋণ 
ি িত-১০,০৮,২,৪০০/-টাকা এবং আদােয়র হার ৯৭.১২% । চলিত 
মােস িসজােরর মা েম স ান সব, িপ থিলেত পাথর অপােরশন, 

ােপি সাইটস, জরা  অপােরশন এবং ন ক া ার/ উমার 
অপােরশেনর জ  ০৫ জনেক ২৫,০০০/-টাকা এবং ০৩ জন ত 

ি র অ েল ১৫,০০০/-অ দান দান করা হেয়েছ। চলিত 
মােস ত ি  ঋণ মও ফ করা হেয়েছ=১,০৪,৬৪০/- এবং 
স য় ফরত দান করা হেয়েছ=৬৪,১৩০/-টাকা। এছাড়া 

াহকেদর মােঝ দলীয় সভার মা েম সেচতনতা লক আেলাচনা 
করা হয়। ওয়াটার িডট কম চীর মা েম এ মােস া স ত 

াি ন দান করা হয়-১১৫ , নল প াপন করা হয়-০১ । এ 
মােস ২৮০ জনেক া েসবা দান করা হয়। এছাড়াও মা  ও 
ক ল িবতরণ করা হয়। সভাপিত এ ধরেণর সামািজক কমকা েক 
ধ বাদ জানান। া েসবা কাজকেমর িবষেয় া  িবয়ষক 
কমকতার সােথ সম য় কের কায ম হেণর অ েরাধ জানান। 

া েসবা কাজকেমর 
িবষেয় া  িবয়ষক 
কমকতার সােথ সম য় 
কের কায ম হণ 
করেত হেব।

আ িলক ব াপক, 
উ ীপন ীগ

০৯.০৯. ডাম ফাউে শন ফর ইেকানিমক ডেভলপে : এিরয়া ােনজার, 
িপএফইিড, ীগ  এর কাযপ  হেত জানা যায়, ডাম ফাউে শন 
ফর ইেকানিমক ডেভলপে  জা য়াির ২০২২ মােস ৫০০ জেনর 
অ েল ৩,০০,০০,০০০/- টাকা ঋণ িবতরণ করা হয়। স য় 
আদায় হয়=৭০,০০,০০০/- টাকা, স য় ি িত=৯,০০,০০,০০০/- 
টাকা, ঋণ ি িত= ১৮,০০,০০,০০০/- টাকা এবং ঋণ আদােয়র 
হার ১০০%। সভাপিত ধ বাদ জািনেয় এনিজও িবষয়ক সকল 
কায ম হেণর েব মাঠ পযােয় সংি  সকেলর সােথ সম য় 
কের কায ম হেণর জ   অ েরাধ জানান।
স ভ া

 এনিজও িবষয়ক সকল 
কায ম হেণর েব মাঠ 
পযােয় সংি  সকেলর 
সােথ সম য় কের 
কায ম হণ করেত 
হেব।

এিরয়া ােনজার, 
িপএফইিড, ীগ

৫



১০ .১০ . পদে প মানিবক উ য়ন ক ঃ া  ােনজার, পদে প 
মানিবক উ য়ন ক , ীগ  সভায় জানান, ীগ  জলার 
০৫  উপেজলায় ০৫  াে  এ সং ার কায ম পিরচািলত হে । 
িডেস র, ২০২১ মােসর মাট সদ  সং া ৭০৯২ জন, ঋণি িত 
৪১,২৬,১৮,৪৪০/-টাকা, স য় ি িত ১১,২৯,২০,১১৭/- টাকা। 
আদােয়র হার ৯৪.৬১%। মাইে াফাই া  কম চীর আওতায় এ 
পয  ৭০৭৬ জনেক ৬৩,৪৭,৪১,০০০/- টাকা ঋণ দান করা হয়। 

া  িবষয়ক সেচতনতা লক কায েমর আওতায় া  স ত 
পায়খানা বহার করার জ  ঋণ দান করা হেয়েছ। এ মােস ২৪ 
জনেক ১৪,৬৩,০১২/- টাকা রিমেট  দান করা হয়। 
কেরানাকালীন সমেয় আর,এস,এল খােত ৫০৬ জন সদ ক 
২,৭৩,৭৫,০০০/- টাকা ঋণ দান করা হয়। ১০০  পিরবারেক 
কেরানাকালীন সমেয় াণ দওয়া হয়। ঋণ াহকেদর ছেল/ মেয় 
পরী ায় িজিপএ-৩.৫ পেল উপ ি  দান করা হয়। 
িব িব ালেয় অ য়নরত ছা  ছা ীেদর ি  দান করা হয়। 

িষ কায েমর আওতায় ৪০ জন সদ েক গােছর চারা িবতরণ 
করা হয়। ক াণ তহিবল কায েমর আওতায় সদ  ও সদে  

ধান উপাজনকারী বরণ করেল ৩০০০/- টাকা হেত ৫০০০/- 
টাকা অ দান দান করা হয় এবং ৫ ল  টাকা পয  ঋণ মও ফ 
করা হয়। wss খােত ােনেটইেজশন ও নল েপর জ  ৪৮ 
জনেক ১৫,৩০,০০০/- টাকা ঋন দান করা হয়। সভাপিত 
ধ বাদ জািনেয় উপেজলা পযােয় কাজ করার সময় উপেজরা 
িনবাহী অিফসার ও এনিজও িবষয়ক সদ েদর সােথ সম য় কের 
কাজ করার জ  অ েরাধ কেরন।

উপেজলা পযােয় কাজ 
করার সময় উপেজলা 
িনবাহী অিফসার ও 
এনিজও িবষয়ক 
সদ েদর সােথ সম য় 
কের কাজ করেত হেব।

া  ােনজার পদে প 
মানিবক উ য়ন ক , 

ীগ

১১.১১. প েলশন সািভেসস এ  িনং স ার (িপ.এস. .িস) :   :  িডি  ম 
িলডার, িপ.এস. .িস, ীগ  সভায় জানান, িপএস িস এর 
বা বায়নাধীন এমআইএসএইচিড-ন নিদন ক  জা য়াির 
২০২২ মােস (১৫-৪৯) বছর বয়েসর ১২৬৯জন নারীেদর অংশ হেণ 
১১০  দলীয় সভা কের। (০-৫) বছর বয়েসর স ান লালন 
পালনকারীেদর সােথ ৫০৯ জেনর অংশ হেণ ১১০  দলীয় সভা 
হয়। খানা পিরদশন ও এসএসিস এর া  ও পিরবার পিরক না 
িবপণন িহেসেব ২১৫০  খানা, গা  ার ম ার ৭০জেনর 
অংশ হেণ ৩ ােচ ৩িদন সভা, ১১ জেনর অংশ হেণ মািসক কম  
সভা ০১ , ৩০ জন িকেশার ও ১৬০ জন িকেশারী িনেয় ০৮  
সশেন া  সভা, ০৬  নব দ ি েদর সােথ কাউে িলং করা 

হয়। সভাপিত এনিজও িবষয়ক সকল সামািজক কমকাে  মাঠ 
পযােয় ও জলা পযােয় কমকতােদর সম য় করার জ  অ েরাধ 
জানান।

এনিজও িবষয়ক সকল 
সামািজক কমকাে  মাঠ 
পযােয় ও জলা পযােয় 
কমকতােদর সম য় 
করেত হেব।

িডি  ম িলডার, 
িপ.এস. .িস, ীগ

৬



১২.১২. আল ইহসান সা াল ডেভলপেম  স ারঃ  েজ  ডাইের র, 
আল ইহসান সা াল ডেভলপেম  স ার, ীগ  এর কাযপ  
হেত জানা যায়, আল ইহসান সা াল ডেভলপেম  স ােরর 
অধীেন ছােহরা খা ন এিতমখানা ও হািফিজয়া মিহলা মা াসার 
ছা ী সং া ৩৮৩ জন এবং িশ ক সং া ২৭ জন ও অ া  
কমকতা কমচারী ১২ জন। জা য়াির ২০২২ মােস িব ালেয়র 
িশ াথ েদর মােঝ ২৪৪  খাতা িবতরণ করা হয় এবং থম থেক 
দশদ ণী পয  ছা ীেদরেক নগদ ২২,৯৫০/- ি  দান করা 
হয়। সেচতনতা লক কায ম িহেসেব মা , সাবান ও হ া  

ািনটাইজার বহার এবং পির ার পির  থাকার জ  ছা ী ও 
অিভভাবকগণেক পরামশ দান করা হয়। এিতমখানার ছা ীেদর 
িচিকৎসার জ  ৬৯৮৫/- টাকা য় করা হয়। া  বয়  ছা ীেদর 
মােঝ ৪০  ােনটারী াপিকন িবতরণ করা হেয়েছ। এিতমখানার 
আবািসক ৫০ জন ছা ীেক ৩ বলা খাবার ও সকাল-স ায় না া 

দান করা হয়েছ। সভায় সং  না থাকায় সভাপিত অসে াষ 
কাশ কেরন। িনয়িমত সভায় সং  থাকার জ  এনিজও 
িতিনিধেদর অ েরাধ জানান।  

 ১) িশ া িবষয়ক সবা 
দােনর ে  উপেজলা 

িশ া কমকতার সােথ 
সম য় কের কায ম 

হণ করেত হেব।

২) িনয়িমত সভায় 
সং  থাকেত হেব। 

েজ  ডাইের র, 
আল ইহসান সা াল 
ডেভলপেম  স ার, 

ীগ

১৩.১৩. অিভবাসী কম  উ য়ন া াম (ওকাপ): মাঠ কমকতা, ওকাপ 
জানান, অিভবাসী কম  উ য়ন া াম (ওকাপ) জানান, িনরাপদ 
অিভবাসন িনি ত করা ও বাংলােদশী অিভবাসী কম েদর অিধকার 

রাি ত করেত জাতীয় ও আ জািতক পযােয় িবিভ  কায ম 
বা বায়ন কের থােক। এ সং া  সরকােরর উ য়ন সহেযািগ 
িহেসেব কাজ কের থােক। িনরাপদ অিভবাসন ও মানব পাচার 

িতেরাধ িবষয়ক ত  দান, িবেদশ ফরত অিভবাসী কস গণেক 
একি করণ, কেরানাকালীন সহাসারীর কারেণ িত  িবেদশ 
ফরত অিভবাসী কম েদর জ  িশ ণ ও বাসী ক াণ াংক 

হেত ঋণ াি েত সহায়তা, টকসই উ য়েন বসািয়ক পিরক না 
নয়েণ সহেযািগতা, িবেদশ অব ারত অিভবাসী কম েদর 

স ানেদর জ  উপ  িশ ণ কায ম, িবেদেশ 
অব ানরত/িবেদশ ফরত অিভবাসী কম র পিরবােরর সদ েদর 
দ তা ি লক িশ ণ হেণ উ ু  করাসহ ইত ািদ সবা দান 
করেছ। চলমান কে র আওতায় জা য়াির ২০২২ মােস অিভবাসী 
ফারাম সদ েদর িনেয় ১০  মািসক িম ং, ই  উঠান বঠক 

এবং িবেদশ ফরত অ  ৮ জন নারী ষ অিভবাসীেক িচিকৎসা 
কিরেয় সহায়তা করা হেয়েছ। এছাড়াও অিভবাসী ও তােদর 
পিরবােরর সদ েদর তােদর েয়াজন অ যায়ী ৫৯জনেক ত  
সবা িদেয় সহেযািগতা করা হয়। সভাপিত এনিজও িবষয়ক সকল 

কাজকম হেণর িবষেয় জলা পযােয় জলা কমসং ান ও 
জনশি  অিফেসর সােথ সম য় কের হেণর জ  অ েরাধ 
জানান।

এনিজও িবষয়ক সকল 
কাজকম হেণর িবষেয় 
জলা পযােয় জলা 

কমসং ান ও জনশি  
অিফেসর সােথ সম য় 
কের হণ করেত হেব।

 মাঠ কমকতা
ওকাপ

ীগ

৭



১৪.১৪. আমদা বাংলােদশঃ  েজ  কা-অিডেনটর, আমদা বাংলােদশ, 
ীগ  সভায় জানান, এ সং া  গজািরয়া উপেজলায় িবিভ  

ণী পশার মা েয়র চািহদা িবেবচনা কের া েসবা, িশ া ও 
দির  িবেমাচেনর জ  সহজশেত আিথক সবা ও মাি েস রাল 
কিমউিন  ডেভলপেম  া ােমর মা েম কাজ কের আসেছ। 
চলিত মােস  ঋণ কায েমর আওতায় ১০০ জন সদ েক 
৫৯,২০,০০০/- টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। ১৫,১৫,৮৫,০৫৫/-
টাকা স য় আদায় করা হেয়েছ এবং চািহদা মাতােবক 
২০,২৫,৩২৮/- টাকা স য় ফরত দওয়া হেয়েছ। াইমাির হলথ 
কায েমর আওতায় া  সবা া  রাগীর সং া ১০৯ জন, 
কিমউিন েত া  িশ া অিধেবশেনর সং া ১৮ , 
বেয়াসি কাল া  িশ া অিধেবশেনর সং া ৪ । ভােকশনাল 

িনং স ার কায েমর আওতায় দ তা ি লক িশ ণ 
দয়া হেয়েছ ৪ জনেক এবং িতব ী ি েদর কি উটার 
িশ ণ দয়া হেয়েছ ১০ জনেক। ডাউন িসনে াম বিশ  স  

িশ  ও ি েদর শনা  করণ করা হেয়েছ ০২ জনেক, 
সেচতনতা লক এডেভােকসী সভা করা হেয়েছ ৫ , কমসং ান 
িবষয়ক সভা হেয়েছ ৩ । আমদা কিমউন  লািণং স ােরর 
আওতায় সামািজক সেচতনতা ি লক সভা হেয়েছ ০৪ , 
জ ার সেচতনতা ি লক সভা হেয়েছ ০৬ , সিমনার/ 

সামািজক অ ান হেয়েছ ০১  এবং িম ং হেয়েছ ০৩ । সংি  
উপেজলায় এনিজও িবষয়ক কায ম হেণর সময় কেরানা 
ভাইরােসর ওিম ন ভ ািরেয়ে  আ াে র িবষেয় সেচতনতা লক 
পরামশ ও া বাতা দান করার জ  অ েরাধ জানান। 

সংি  উপেজলায় 
এনিজও িবষয়ক 
কায ম হেণর 
সময় কেরানা ভাইরােসর 
ওিম ন ভ ািরেয়ে  
আ াে র িবষেয় 
সেচতনতা লক পরামশ 
ও া বাতা 

দান করেত হেব।

েজ  কা-অিডেনটর, 
আমদা বাংলােদশ, 

ীগ

১৫.১৫. িরেসাস ডেভলপেম  ফাউে শন (আরিডএফ): এিরয়া ােনজার, 
আরিডএফ, ীগ  এর কাযপ  হেত জানা যায়, সভায় জানান, 
িরেসাস ডেভলপেম  ফাউে শন (আরিডএফ) সং ার জা য়াির 
২০২২ মােস  ও উে া া উ য়ন ঋণ কায েম মাট সদ  
সং া ৮৬২৭ জন। জা য়াির ২০২২ মােস ঋণ আদায় করা হয় 
২,০১,২৫,৩০৫/- টাকা। স য় আদায় করা হয় ৪১,৭০,৪১৫/- 
টাকা, স য় ফরত দয়া হয় ২৮,৬২,৩৯৮/- টাকা। জিনত 
কারেণ ০৪ জন সদ েক সবেমাট ১,২২,২৩০/- টাকা ঋণ মও ফ 
করা হয়। বতমােন মােঠ িবতরণ ত ঋণ ি িত আেছ 
১৫,১৩,৯৬,০১৯/- টাকা এবং সদ েদর স য় ি িত আেছ 
৫,০০,৪৩,৮১৫/-টাকা। সভায় সং  না থাকায় সভাপিত 
অসে াষ কাশ কেরন। িনয়িমত সভায় সং  থাকাসহ উপেজলা 
পযােয় কায ম হেণর ে  সংি  সকলেক স ৃ  করার 
জ  অ েরাধ জানান।

১) উপেজলা পযােয় 
কায ম হেণর 

ে  সংি  সকলেক 
স ৃ  করেত হেব। 

২) িনয়িমত সভায় 
সং  থাকেত হেব।

৮



১৬ .১৬ . িসমবােয়ািসসঃ েজ  ােনজার, িসমবােয়ািসস, ীগ  সভায় 
জানান, এ সং ার জা য়াির ২০২২ মােস স য় ১১,০০০/- টাকা 
এবং মাট লধন ২৮৯৬০০/- টাকা। ১৮  সিমিতর কায ম 
স য় জমা ও িহসাব ব াপনা সভা হেয়েছ ৫১ বার। সিমিতেত 
চলিত মােস স য় ৩১০২০/- টাকা এবং মাট লধন ১৮৮৩৫১৫/- 
টাকা। সরকারী এবং বসরকারী িবধা েলা াি র জ  
সেচতনতা লক াশ ২ , িপতামতা, অিভভাবক ও বকেদর 
সােথ আেলাচনা কের বা -িববাহ, যৗ ক, াগ, আসি , নাির 
উত করণ িবষেয় ৬  সেচতনতা াশ করা হেয়েছ। িশ  
অিধকার, িশ  িনরাপ া, িশ  র া, িশ  া  িবষেয় 
সেচতনতা লক াশ ৬  হেয়েছ। সিমিতর সদ েদরেক ি , 
মৗিলক পয়ঃ ব া িবষেয় চচা ও সেচতনতা াশ ২ । কেরানা 
িতেরাধ ও কাদান িবষেয় সেচতনতা াশ ২ । ৭২ জন (০-৫ 

বছর পয ) বা া ওজন করা। ৫ জন সদ েক ১ সট কর মাট ৫ 
সট াি ন িবতরণ করা। ১  নল েপর গাড়া পাকা করা। ১  
মাবাইল ক াে র মা েম ১৩ জন রাগীর াথিমক চ  িচিকৎসা 
সবা দান এবং ৩৫ জন াইমারী। সভাপিত ধ বাদ জািনেয় 

উপেজলা পযােয় সকল কায েম সংি  উপেজলা িনবাহী 
অিফসারেক স ৃ  করার জ  অ েরাধ কেরন।

এনিজও িবষয়ক সকল 
কায েম সংি  
উপেজলা িনবাহী 
অিফসারেক 
স ৃ  করেত হেব।

েজ  ােনজার, 
িসমবােয়ািসস, ীগ

১৭.১৭. শাপলা সমাজ উ য়ন সং াঃএিরয়া ােনজার, শাপলা সমাজ 
উ য়ন সং া, ীগ  সভায় জানান, শাপলা সমাজ উ য়ন 
সং ার জা য়াির ২০২২ মােসর কায ম িহেসেব  স মিকং ও 
টইলিরং করা হেয়েছ ২৫ জনেক। ১০০ জনেক িনেয় কেরানা 

িবষয়ক সেচতনতা লক উঠান বঠক করা হয়। ৭৫ জন ব সমাজ 
িনেয় সেচতনতা লক িম ং করা হয়। ৬০ জনেক িনেয় শীত 
মৗ েম নবজাতক ও মা া  িবষয়ক সেচতনতা লক বঠক 

করা হয়। সভাপিত এনিজও িবষয়ক কায েম ব উ য়ন 
অিধদ র ও মিহলা িবষয়ক কমকতার সােথ সম য় কের হেণর 
জ  অ েরাধ জানান।

এনিজও িবষয়ক 
কায েম ব উ য়ন 
অিধদ র ও মিহলা 
িবষয়ক কমকতার সােথ 
সম য় করেত হেব।

এিরয়া ােনজার, 
শাপলা সমাজ উ য়ন 

সং া, ীগ

১৮.১৮. িপপল  ওিরেয়ে ড া াম ইমি েমে শন পিপঃ  এিপএম পিপ, 
িসরাজিদখান জান, ীগ  সভায় জানান, পিপ ীগ  জলার 
িসরাজিদখান জােনর আওতায় ীগ , িসরাজিদখান, টংগীবাড়ী, 

নগর, আলদীবাজার মাট ০৫  শাখার মা েম ঋণ কায ম 
পিরচালনা কের আসেছ। তার সং া জা য়াির ২০২২ মােস মাট 
২৭৩৮ সদে র িনকট থেক ৬২,৮৬,৬০২/- টাকা স য় আদায় 
এবং ৩৮,৬৪,৮৮১/- টাকা স য় ফরত দান করা হয়। এছাড়া 
১৯৩ জন সদ েক ৪,৩৯,৮৪,০০০/- টাকা ঋণ দান কেরন। উ  
জােনর সদ  সং া ২৭৩৮ জন, ঋণী সদ  ২৪০২ জন, স য় 

ি িত ৫,০৩,১৩,৪০৭/- টাকা এবং ঋণি িত ২৫,৩১,৯০,৩১২/- 
টাকা। এছাড়া চলিত মােস ০৬ জন সদ েক সদ  ক াণ তহিবল 
হেত ৫,৬০,৪১৯/- ঋণ ি িত মও ফ করা হেয়েছ। ঋণ কায েমর 
পাশাপািশ াম পযােয় ােটলাইট ি িনেকর মা েম গভবতী মা, 
িশ  া  ও স ান সব পরবত  সমেয় করণীয় িবষয় াথিমক 

া  সবা, উ  র চাপ ও ডায়ােব ক িননয়সহ জ রী ঔষধ 
িবনা ে  দান করা হয়।  ৩২ জন ঃ  িশ েদর এককালীন 
জামাকাপড় ও বইখাতা কনা বাবদ ৮০০/-টাকা এবং খাতা কলম 
কনা বাবদ ৪০০/- ি  দান কের থােক। এছাড়াও মা  ও 

ািনেটশন উপকরণ িবতরণ করা হয়। সভাপিত এ ধরেনর 
সামািজক কমকা েক ধ বাদ জানান। এ সকল কােজর পাশাপািশ 
আেসিনক পরী াকরণ ি য়া হেণর জ  অ েরাধ জানান। 

সামািজক কমকাে র 
পাশাপািশ আেসিনক 
পরী াকরণ ি য়া হণ 
করেত হেব।

এিপএম 
পিপ, িসরাজিদখান 

জান, ীগ

৯



১৯.১৯. শরীয়ত র ডেভলপেম  সাসাই  এসিডএসঃ  এলাকা 
ব াপক, শরীয়ত র ডেভলপেম  সাসাই  এসিডএস, 
ীগ  এর কাযপ  হেত জানা যায়, শরীয়ত র ডেভলপেম  

সাসাই  এসিডএস এর জা য়াির ২০২২ মােস মাইে াফাই া  
স র কম চীর আওতায় সদ  সং া ৮২৯৫ জন এবং ঋণী সদ  

সং া ৬৮৯০ জন। ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ  ৪৭,৭৩,৫০০০/- টাকা। 
ঋণ আদায় হেয়েছ  ৩,৭১,৪৯,৪১৮/- টাকা।  স য় ফরত দান করা 
হেয়েছ ৫০,৮৩,৫৫২/-টাকা,  স য় আদায় হেয়েছ  ৭১,২৮,০১৭/-টাকা। 
চলিত মােস ঋণি িত ৩১,৬৬,২৬,৭৮৮/- টাকা এবং স য় ি িত 
৭,৬০,৯৯,৩১৬/-টাকা। বা বািয়ত ক  কম চীর মে  ১) খলা লা 
দেলর ওিরেয়ে শন সভা করা হেয়েছ-০২  ২) পয়ার প ফরেমশন 
০৩  স  করা হেয়েছ ৩) খলা লার দল গঠন করা হেয়েছ-০২  
৪) জীবন দ তা িশ ণ করা হেয়েছ-০৪  ৫) জ ার ইন াটস 

িশ ণ করা হেয়েছ-০৪ । সভাপিত কাযপ  দািখলসহ সভায় 
িনয়িমত সং  থাকার জ  অ েরাধ জানান। এনিজও িবষয়ক 
সকল কায ম হেণর েব মাঠ পযােয় সরকােরর সােথ সম য় 
কের কাজ করার জ  অ েরাধ জানান।

১) ঋণ িবতরেণর 
পাশাপািশ উ ত 

িশ েণর ব া হণ 
করেত হেব। 

২) সভায় িনয়িমত 
সং  থাকেত হেব।

এলাকা ব াপক, 
শরীয়ত র ডেভলপেম  

সাসাই  এসিডএস, 
ীগ

২০ .২০ . িরেসাস ইি ে শন স ার (িরক): সহকারী এিরয়া ােনজার, 
িরক, ীগ  এর কাযপ  হেত জানা যায়, িরেসাস ইি ে শন 
স ার (িরক) িপেকএসএফ ও াংক এর অথায়েন এ জলায় ঋণ 

কায ম হণ কের থােকন। জা য়াির ২০২২ মােস তার সং ার 
সদ  সং া-৬৬৯১ জন, ঋণীর সং া- ৪৮৮৪ জন, স য়ি িত- 
৭,৩০,৩৯,০৮৩/- টাকা, ঋণি িত ২৪,৭৭,৩৯,৩৫৪/- টাকা এবং 
আদােয়র হার ৯৫%। উপকারেভাগীেদর মােঝ সহজশেত ঋণ 
িবতরেণর ব া হেণর জ  অ েরাধ জানান।

উপকারেভাগীেদর মােঝ 
সহজশেত ঋণ িবতরেণর 

ব া হণ করেত হেব।

সহকারী এিরয়া 
ােনজার, িরক, 

ীগ

২১.২১. মন াও ঃ  মিহলা ক াণ সিমিতঃ সভােন ী, মন াও ঃ  
মিহলা ক াণ সিমিত, ীগ  এর কাযপ  হেত জানা যায়, 

মন াও ঃ  মিহলা ক াণ সিমিত এ জলায় িত ০৩(িতন) 
মাস অ র অ র ৩০/৫০ জন মিহলােক সলাই, ক-বা ক ও 
হ িশে র িশ ণ দান করা হয়। বতমােন আউট অব িচলে ন 
এ েকশন া াম ল নােম এক  েজ  চলমান রেয়েছ। উ  

েজে  ায় ৮০  ল এবং ০৮ থেক ১৪ বছর বয়সী ২৪০০ 
বা ােদর পড়ােলখা এবং কািরগির িশ া দয়া হে । বা ােদর 

েয়াজনীয় খাতা কলম, বই, ল স, াগ ইত ািদ দানসহ 
িত মােস উপ ি  হেসেব েত ক বা ােক ৩০০/- টাকা কের 

িদেয় থােকন। সভাপিত এনিজও িবষয়ক কায ম হেণর িবষেয় 
সমাজেসবা ও মিহলা িবষয়ক কমকতােক স ৃ  করা এবং 
িনয়িমত সভায় সং  থাকার জ  অ েরাধ জানান।

এনিজও িবষয়ক 
কায ম হেণর িবষেয় 
সমাজেসবা ও মিহলা 
িবষয়ক কমকতােক 
স ৃ  করা এবং 
িনয়িমত সভায় সং  
থাকেত হেব। 

সভােন ী, মন াও 
ঃ  মিহলা ক াণ 

সিমিত, 
িসরাজিদখান, ীগ

২২.২২. সাসাই  ফর সা াল সািভস (এস এস এস):  এিরয়া ােনজার, 
এস.এস.এস, ীগ  এর িনকট হেত কাযপ  পাওয়া যায়িন। তার 
সং ার এনিজও িবষয়ক কায েমর অ গিত িতেবদন স িলত 
কাযপ  িনয়িমত দািখলসহ সভায় সং  থাকার জ  সভাপিত 
অ েরাধ জানান।

১) সংি  উপেজলা 
িনবাহী অিফসারেদর 
সােথ সম য় কের 
কায ম হণ করেত 
হেব। 
২) িনয়িমত সভায় 
সং  থাকেত হেব।

আ িলক ব াপক,
এস.এস.এস, ীগ

১০



২৩.২৩. অে ষণ ীগ ঃ া াম ােনজার, অে ষণ, ীগ  এর িনকট 
হেত কাযপ  পাওয়া যায়িন।  সভাপিত জানান, এনিজও িবষয়ক 
সকল কায ম হেণর েব মাঠ পযােয় সরকােরর সােথ সম য় 
করাসহ িনয়িমত সভায় সং  থাকার জ  অ◌ুনেরাধ জানান।

১) এনিজও িবষয়ক 
সকল কায ম হেণর 

েব মাঠ পযােয় 
সরকােরর সােথ সম য় 
করেত হেব।
২) িনয়িমত সভায় 
সং  থাকেত হেব।

া াম ােনজার 
অে ষণ, ীগ

২। িবিবধিবিবধ  আেল াচন াঃআেল াচন াঃ   সদ  সিচব সকেলর অবগিতর জ  জানান, গত মােস কাযিববরণীর সােথ সং  ছক মাতােবক ত সহ মািসক
কাযপ  িতমােসর ০৫ তািরেখর মে  এ কাযালেয়র সাধারণ শাখায় আবি কভােব দািখল
এবং gsdcmunshi@gmail.com ই- মইেল সফট কিপ রণ করার িনেদশনা থাকেলও অেনক এনিজও সং া সং  ছক
মাতােবক ত  দািখল কেরনিন। এমনিক কাযপ  িনধািরত তািরেখর মে  পাওয়া যাে  না। সভাচলাকালীন সমেয় দখা যাে  কাযপ

দািখল করা হেলও অেনেক সভায় সং  থাকেছন না। যা কান ভােবই কা  নয়। 

িলশ পােরর িতিনিধ বেলন, এ জলায় এনিজও েলা ব ভাল কাজ করেছ। আশা কির ভিব েতও তারা এ ধরেনর কায ম অ াহত
রাখেব। 

সভাপিত জানান, কাযিববরণীর সােথ সং  ছক মাতােবক ত সহ মািসক কাযপ  পরবত  মােসর ০৫ তািরেখর মে  এ কাযালেয়র
সাধারণ শাখায় আবি কভােব দািখল করেত এবং gsdcmunshi@gmail.com ই- মইেল সফট কিপ রণ করেত হেব। য
সকল এনিজও িতিনিধ সভায় অ পি ত রেয়েছন তােদরেক কারণ া া করেত হেব। িতিন জানান, এনিজও হে  সরকােরর এক
উ য় লক সং া। াি ক পযােয় জনগেণর জীবনমান উ য়েন এনিজও ণ িমকা পালন কের আসেছ। দা িরক কাজকম ও ন
মািফক কােজর পাশাপািশ সরকােরর অ া  স াস, নাশকতাবাদ িনেয় কাজকম করেত হেব। কাজকম পিরচালনা করার সময় যন াি ক
ও ণ ল পযােয় জনগেণর কান সম া না থােক। কান সম া থাকেত তা সমাধােনর চ া করেত হেব। সারা িবে  কেরানা ভাইরােসর
ওিম ন ভ ািরেয়ে  আ াে র সং া ি  পাওয়ায় া িবিধ মাথায় রেখ সরকারী নীিতমালা অ যায়ী   পেদ থেক ানীয় িতিনিধর
সােধ সম য় কের কায ম হেণর জ  অ েরাধ জানান। 

            

            পিরেশেষ উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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২৪ ফ যা়ির ২০২২
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িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা
৩) িলশ পার, ীগ
৪) িসিভল সাজন (চলিত দািয় ), িসিভল সাজেনর কাযালয়, জলা িসিভল সাজেনর কাযালয়, ি গ
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৫) উপপিরচালক , উপপিরচালক এর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, ি গ
৬) জলা মাদক  িনয় ণ কমকতা, ীগ
৭) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ (সকল), ীগ
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ীগ  সদর/টংগীবাড়ী/িসরাজিদখান/ নগর/ লৗহজং/গজািরয়া, ীগ ।
৯) ............................................, এিনজও িবষয়ক িতিনিধ (সংি  সকল), ীগ
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