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ম ২০১৭ মােসর জলা উ য়ন সম য় কিম র সভার কায িববরণী: 
 

সভাপিত  : আ  ছােলহ মাহা দ ফরেদৗস খান  
জলা শাসক 
িড় াম।  

সভার তািরখ : ২১-০৫-২০১৭ ি া ।  
সভার ান : জলা শাসেকর  সে লনক , িড় াম। 
সভার সময় : সকাল-১০.০০ টা 
সভার উপি িত : সভায় উপি িতর তািলকা পিরিশ  ‘ক’’ । 

 
 

 

সভায় উপি ত সদ েক েভ া জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িড় াম 
পয ায় েম আেলাচ িচ উপ াপন কেরন। িবগত সভার কায িববরণী পাঠ কের  শানােনা হয় এবং িব ািরত আেলাচনাে   কায িববরণীেত কান সংেশাধনী 
না থাকায় সব স িত েম তা হীত হয়। গত সভায় হীত িস া স হ বা বায়েনর অ গিত পয ােলাচনা এবং িবিভ  িবভাগস েহর উ য়ন লক কায ম 
স েক িব ািরত আেলাচনার ি েত িন বিণ ত িস া স হ হীত হয়:  

 

িবভােগর নাম আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 
১। িলশ িবভাগ িলশ পার, িড় ােমর িতিনিধ সভায় জানান, বতমােন এ জলায়  

আইন- লা পিরি িত াভািবক রেয়েছ। আইন লা র াকারী 
বািহনীর িনয়িমত মিনটিরং এর ফেল কাথাও কান অ ীিতকর ঘটনা 
ঘেটিন। জলায় মাদেকর িব ে  িবেশষ অিভযান চলেছ। উ  অিভযােন 
গতকাল ৩৩ কিজ গ জা উ ার হেয়েছ। লাইেস   ও হলেমটিবহীন 
মাটর সাইেকেলর উপর িবেশষ অিভযান অ াহত আেছ। এ িবষেয় 

কাঊেক পািরশ না করার জ  িতিন সকলেক অ েরাধ কেরন। এছাড়া 
ন নভােব ভাড়া য়ােদর ত  সং হ করা হে । অনলাইেনর মা েম 
ভাড়া য়ােদর ত  আপেডট করা হে । তাইও এ িবষেয় িতিন সকেলর 
সহেযািগতা চান। জলায় কাথাও য কান উ য়ন কম কাে  কান 

কাদার বা অ  কউ ব ধা  হেল তাৎ িণকভােব িলশ িবভাগেক 
জানােল সািব ক সহেযািগতা দান করা হেব মেম  িতিন জানান।  
জলায় কঊ উ য়ন কায েম  ব ধা  হেল িলশ িবভােগর সািব ক 

সহেযািগতা হণ করার জ  সভাপিত সংি  সকলেক পরামশ  দান 
কেরন।  

১। আইন- লা পিরি িত াভািবক 
রাখেত েয়াজনীয় পদে প হণ 
করেত হেব।  
২। আইন- লা িব কারী য কান 
অপশি র িব ে  জনসেচতনতা 
ি র লে  েয়াজনীয় কায ম 
হণ করেত হেব। 

৩। উ য়ন লক কম কাে  ব ধা 
দানকারীর িব ে  তাৎ িণকভােব 
েয়াজনীয় ব  হণ করেত হেব। 

িলশ পার 
িড় াম। 

২। া  িবভাগ 
 
 
 
 
 

িসিভল সাজন, িড় ােমর িতিনিধ সভায় জানান, িড় াম সদর 
হাসপাতালসহ উপেজলা া  কমে ে  জনবল ঘাটিতর কারেণ 
কাি ত িচিকৎসােসবা িবি ত হে । ২৫০ শ া িবিশ  জলা সদর 
হাসপাতােল ৪২  পেদর মে  ২০ জন িচিকৎসক কম রত রেয়েছন। 
বতমােন জলায় া  িবভােগর জনবল কাঠােমা অ যায়ী েয়াজনীয় 
জনবল ও িচিকৎসেকর তার কারেণ এ জলার মা ষ কাি ত সবা 
থেক বি ত হে ।  িচিকৎসক সংকট র হেল িচিকৎসােসবা 

ভালভােব দান করা স ব হেব মেম  জানান। িতিন জানান এ জলায়  
এক  িবেশষািয়ত হাসপাতাল াপন করা হেব। সে ে  িক ধরেণর 
িবেশষািয়ত হাসপাতাল াপন করা যেত পাের, এ িবষেয় আেলাচনার 
মা েম এক  িস া  িনেত সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন। 
রং র িবভােগ িবেশষািয়ত হাসপাতাল িক িক আেছ এবং এ ধরেণর 
হাসপাতাল েলার সাম , র  সং া  ত  সং হ কের িবেশষািয়ত 
হাসপাতাল াপন করা েয়াজন মেম  সভাপিত অিভমত  কেরন।  

১। জনসাধারেণর িচিকৎসা সবা 
িনি তকে  বতমােন িনেয়ািজত 
িচিকৎসকেদর অিধকতর সবার 
মেনাভাব িনেয় িচিকৎসা সবা দান 
করেত হেব । 
২। সদর হাসপাতালসহ সকল 
উপেজলা  া  কমে ে  িচিকৎসক 
পদায়েনর িনিম  উ তন ক পে র 
িনকট প  যাগােযাগ অ াহত রাখেত 
হেব। 
৩। িবেশষািয়ত হাসপাতাল াপেনর 
হ  ত পদে প িনেত হেব। 

িসিভল সাজন 
িড় াম। 

 
 
 

 

   
 
 

 চলমান-২ 
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িবভােগর নাম আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 
৩। জলা সদর 

হাসপাতাল 
ত াবধায়ক, জলা সদর হাসপাতাল, িড় াম সভায় অবিহত কেরন য, 
জলা সদর হাসপাতােল বিহিব ভােগ  দিনক ায় ৫০০-৭০০ রাগীেক 

িচিকৎসা সবা দান করা হে । আ ঃিবভােগ ভিত  রাগীর সবাদােনর 
জ  িচিকৎসক তা রেয়েছ। ব িতক লা- ভাে েজর কারেণ 
উপেজলা া  কমে ে র এ ের মিশন েলা সচল রাখা স ব হয় না, 
ফেল িচিকৎসা সবা াহত হে । ইেতামে   এ জলার ৫০ জন নাস  
পদায়ন করা হেয়েছ মেম  িতিন সভায় অবিহত কেরন।  
সভাপিত দনি ন িশফট অ যায়ী দািয়  ব ন কের িচিকৎসােসবা 
িনি ত করা এবং  পেদ জনবল পদায়ন করার িবষেয় উ তন 
ক প  বরারব প  যাগােযাগ করার জ  পরামশ  দান কেরন। 

১। জনবল িনেয়াগ ও পদায়েনর 
িবষেয় উ তন ক পে র িনকট প  
যাগােযাগ অ াহত রাখেত হেব। 
 
২। উপেজলা া  কমে ে র এ ের 
মিশন েলা চা  করার জ  
েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

ত াবধায়ক 
জলা সদর 

হাসপাতাল 
িড় াম। 

৪। গণ ত িবভাগ িনব াহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ, িড় াম জানান গণ ত িবভােগর 
আওতায় ণ  কে র মে  চীফ িডিসয়াল ািজে ট কাট  
ভবন, িড় াম  সদর থানা, নােগ রী উপেজলা থানা ভবন, কচাকাটা 
থানা ভবন, কিতমারী ফায়ার শন, জলা কারাগােরর সীমানা াচীর 
ও গাড ম, িচলমারী ফায়ার শন, নামােজর চর িলশ তদ  ক  
িনম াণ, িড় াম জলা জজ আদালত ভবেনর উ খী স সারণ এবং 

িড় াম জলা ি েযা া কমে  ভবন িনম াণ শীষ ক কে র 
আওতায় জলা ি েযা া কমে  ভবন িনম াণ কাজ চলমান রেয়েছ । 
ইেতামে  চীফ িডিসয়াল ািজে ট কাট  ভবেন ব িতক সংেযাগ 
স  করা হেয়েছ। ই থেক এক স ােহর মে  উ  ভবন হ া র 
করা হেব। 
িতিন জানান মাননীয় ধানম ী ক ক িত ত িড় াম জলা সদের 
১০০ শ া িবিশ  হাসপাতালেক ২৫০ শ ায় উ ীতকরণ িনম াণ কাজ 
চলমান রেয়েছ, টাইলস াপন ও ‘িফিনিসং’ কাজ চলেছ। কােজর 
অ গিত ৮৩%। এছাড়াও িম ম ণালেয়র অধীন ৬  ইউনয়ন িম 
অিফস িনম াণ কাজ চলমান। তেব জিম সম ার কারেণ ামারী 
ইউিনয়ন িম অিফস িনম াণ করা  করা যায়িন মেম  সভায় অবিহত 
করা হয়।  

১। চলমান ক স হ যথাসমেয় 
স  কের ত হ া েরর েয়াজনীয়  
পদে প হণ করেত হেব। 
 
২। িম ম ণালেয়র িস া  অ যায়ী  

ামারী ইউিনয়ন িম অিফস 
িনম াণ কাজ   করেত হেব। 
 

িনব াহী       
েকৗশলী 

গণ ত িবভাগ 
িড় াম। 

 

 

৫। মা িমক ও  
    উ   মা িমক   
    িশ া িত ান  
 

অ , িড় াম সরকাির কেলজ, িড় াম, অ , সরকাির মিহলা 
কেলজ, অ , িড় াম টকিনক াল ল এ  কেলজ, ইন া র, 

িড় াম পিলেটকিনক ই উট,  ধান িশ ক , িড় াম সরকাির 
উ  িব ালয়, ধান িশ ক এর িতিনিধ, িড় াম সরকাির বািলকা 
িব ালয় সভায় অবিহত কেরন য, তােদর   িত ােন যথারীিত 
িশ া কায ম র ও ুভােব অ াহত রেয়েছ। িশ ার 
মােনা য়েনর লে  িত ান/িব ালয়স েহ িনয়িমত াস যােত হয় স 
িবষেয় েয়াজনীয় পদে প হণ করার জ  সভাপিত জলা িশ া 
অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ কেরন। 

িশ ার মােনা য়েনর লে  িশ া 
িত ানস েহ িনয়িমত াস 

পিরচালনার িবষেয় েয়াজনীয় 
পদে প হণ করেত হেব। 
 

১। -   িশ া 
িত ান ধান । 

২। জলা িশ া 
অিফসার। 

 

৬। িপ আই পার, িপ আই, িড় ােমর িতিনিধ সভায় অবিহত কেরন য, 
২০১৭-২০১৮ িশ াবেষ  িডিপএড িশ াবেষ  ২১৫ জন িশ ণাথ  ভিত 
হেয়েছ। জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম, ময়মনিসংহ ক ক বািষ ক 
কম পিরক না অ যায়ী িণ পাঠদান কায ম ুভােব চলেছ। 
এছাড়াও শাসিনক কায াবিল ুভােব চলেছ। 

াথিমক িশ ার নগত মানউ য়েনর 
লে  িশ কেদর িশ ণ কায ম 
অ াহত রাখেত হেব। 
 

পার, িপ আই 
িড় াম। 

৭। জলা িশ া  
    িবভাগ 

জলা িশ া অিফসার, িড় াম সভায় অবিহত কেরন য,  জলার 
িশ া কায ম ভুােব চলেছ। িপিবএম িশ েণ ১০৮০ জন 
িশ কেক িশ ণ দান, আইিস  ফেলাআপ িশ েণ ২৪ জন 
িশ কেক িশ েণ রণ, ০২ জন িত ান ধানেক িলডারশীপ 
িশ েণ মেনানয়ন দান করা হেয়েছ। িব ালয়স হ পিরদশ ন 

অ াহত রেয়েছ। মাি িমিডয়া াশ চা  করার  িবষেয় উে াগ হণ 
অ াহত রেয়েছ।   
মাি িমিডয়া াশ চা  করা, ছা /ছা ীেদর শতভাগ উপি িত িনি ত 
করাসহ িশ ার মােনা য়েনর লে  িব ালয়স হ যথারীিত 
পিরদশ ন ব ক িতেবদন রেণর জ  সভাপিত জলা িশ া অিফসার, 

িড় ামেক অ েরাধ কেরন। 

১। িত  িব ালেয় মাি িমিডয়া 
াস ম চা র েয়াজনীয় কায ম 
হণ করেত হেব। 

২। সকল কম কতাগণ িনজ দািয়ে র 
পাশাপািশ িনজ িনজ এলাকার 
িব ালয়স হ পিরদশ ন করেবন। 
  

১। জলা  িশ া 
অিফসার 

 িড় াম। 
২। সকল দ র 

ধান। 

চলমান-৩ 
 

-৩- 
 
 
 



িবভােগর নাম আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 

৮। াথিমক   
    িশ া িবভাগ 
 

জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় াম সভায়  জানান াথিমক 
িশ ার জ  উপ ি  কে র  (৩য় পয ায়) ২০১৬-১৭ অথ বছের 

িড় াম সদর উপেজলার জ  বরা ত ৮৩,৩০,১২৫/- টাকা পালী 
াংক িশওর ক ােশর মা েম িবতরণ করেছ। বাকী ৮ উপেজলার 

এখনও বরা  পাওয়া যায়িন।  এি ল ২০১৭ মােস িডিপইও, এিডিপইও, 
ইউইও এবং এইউইওগণ ৩৭৮  িব ালয় পিরদশ ন কেরেছন।  
াথিমক িব ালেয়র িশ ার মান িনি তকে  িব ালয়স হ যথারীিত 

পিরদশ ন কের িনধ ািরত ফরেম এ িতেবদন রেণর জ  সভাপিত 
জলা াথিমক িশ া অিফসার, িড় ামেক অ েরাধ কেরন। 

াথিমক িশ ার মােনা য়েন াথিমক 
িশ া িবভাগীয় কম কতােদর পিরদশ ন 
কায ম জারদার করেত হেব। 
 

জলা াথিমক 
িশ া অিফসার  

িড় াম। 
 
 
 

৯। িষ িবভাগ 
 

উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, িড় ােমর িতিনিধ সভায় 
অবিহত কেরন য, চলিত  ২০১৬-১৭ মৗ েম  জলায় বােরা আবােদর 
ল মা া ১,০৮,৫৬২ হ র, অ গিত ১,১০,৫০২ হ র। জলায় আউশ 
ধান রাপণ কায ম অ াহত আেছ। জলায় ইউিরয়া ও নন-ইউিরয়া 
সার পিরি িত াভািবক রেয়েছ। কম িচর রাড াপ অ যায়ী অ া  
কায ম চলমান রেয়েছ। 

ফসেলর উৎপাদন ি র মা েম 
িড় াম জলােক খাে  য়ংস ণ  

জলা িহেসেব িতি ত করার লে  
েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব। 

উপপিরচালক 
িষ স সারণ 
অিধদ র 

িড় াম। 

১০। এলিজইিড িসিনয়র সহকারী েকৗশলী, এলিজইিড, িড় াম জানান ৫২,৮০৩.৫৮ 
(ল  টাকা) বরাে র িবপরীেত জলায় ১৭  কে র আওতায় ৪৭৩  

ীম হীত হেয়েছ। ইেতামে  ২৩১  ীেমর কাজ সমা  হেয়েছ এবং 
২৪২  কে র কাজ চলমান রেয়েছ। কােজর বা বায়ন হার ৭৬%। 
মাননীয় ধানম ীর িত ত লবাড়ী উপেজলার ধরলা নদীর উপর 
৯৫০ িমটার দীঘ  িপিস গাড ার স  িনম াণ কে র কাজ চলমান 
রেয়েছ। স  ১৯২ কা  টাকা েয় িনিম ত হে । কে র গড় 
অ গিত ৮০%। ন ২০১৭ এর মে  িনম াণ কাজ সমা  হেব। 
কােজর নগতমান ক রেখ িনধ ািরত সমেয়র মে  স র িনম াণ 
কাজ শষ করার জ  সভাপিত িনব াহী েকৗশলী, এলিজইিড, 

িড় ামেক িনেদ শনা দান কেরন।   

১। মাননীয় ধানম ীর িত ত 
অ া  ক স েহর কাজ ণগত 
মান বজায় রেখ ত  বা বায়েনর 
পদে প হণ করেত হেব। 
২। িনিদ  সমেয়র মে  ি তীয় ধরলা 
স  চা  করার েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব।  

িনব াহী েকৗশল 
এলিজইিড 

িড় াম। 

১১।   িশ া  
       েকৗশল  
       অিধদ র 

িনব াহী েকৗশলী (অিতঃ দািয় ), িশ া েকৗশল অিধদ র, িড় াম 
সভায়  জানান  চলিত অথ বছের ৭  কে র আওতায়  ১০৭  িশ া 
িত ােনর জ  ৯০১৫.০৯  (ল  টাকায়) টাকা বরা  দান করা 

হেয়েছ। ত ে  ৭৬  িশ া িত ােনর কাজ ইেতামে  শষ হেয়েছ। 
অবিশ  ৩১  িশ া িত ােনর কাজ চলমান রেয়েছ।    

হীত কায মস হ িনধ ািরত সমেয়র 
মে  বা বায়েনর েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব। 

িনব াহী েকৗশলী 
িশ া েকৗশল 

অিধদ র 
িড় াম। 

১২। জন া   
      েকৗশল    
      অিধদ র 

িনব াহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িড় াম সভায় 
অবিহত কেরন য, চলিত অথ বছের ওয়াশ ক িনম াণ কােজর ৯৬৭.১৬ 
(ল  টাকায়) টাকা এবং াউ  ওয়াটার ি টেম  া  াপন কে র 
িবপরীেত ৮৮৪.০০ (ল  টাকায়) টাকা বরা  পাওয়া িগেয়েছ। কায ম 
চলমান রেয়েছ।  
 এ জলার িত  উপেজলায় শতভাগ ািনেটশন িবষেয় সভাপিত 
িনব াহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িড় ােমর ি  
আকষ ণ কেরন।  

১। িত  উপেজলায় শতভাগ 
ািনেটশন বা বায়েন কায কর 

পদে প হণ  করেত হেব। 
২। হীত সকল কায ম যথাযথ  
বা বায়েন  েয়াজনীয় পদে প হণ 
করেত হেব। 

িনব াহী েকৗশলী 
জন া    
েকৗশল 

অিধদ র 
িড় াম। 

১৩। া    
     েকৗশল  
     অিধদ র 

সহকারী েকৗশলী, া  েকৗশল অিধদ র, িড় াম সভায় জানান, 
অ  িবভােগর আওতাধীন রৗমারী উপেজলা া  কমে ে র অভ ের 
পিরবার পিরক না িবভােগর অিফস-কাম ার ম িনম াণ কাজ সমা  
হেয়েছ। এ ছাড়া জাইকার অথ ায়েন িড় াম সদর উপেজলায় ৩ , 

ামারী উপেজলায় ২ , িচলমারী উপেজলায় ৫  মাট ১০ র 
মে  ৮  কিমঊিন  ি িনক িনম াণ কাজ সমা  হেয়েছ। অবিশ  
০২ র কােজর অ গিত ৫০%।   

িনধ ািরত সমেয়র মে  কে র কাজ 
স  করার েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব। 

সহকারী েকৗশলী   
া  েকৗশল 
অিধদ র  
িড় াম। 

 
 

চলমান-৪ 
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১৪। সড়ক ও  
    জনপথ িবভাগ 

িনব াহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, িড় াম সভায় অবিহত 
কেরন য, (১) রৗমারী- রা লব র সড়ক িনম াণ শীষ ক ক  গত 

১। মাননীয় ধানম ীর িত ত 
ক স েহর ণগতমান অ  

িনব াহী েকৗশলী 
সড়ক ও জনপথ 



০৭/৫/২০১৫ তািরখ একেনক সভায় অ েমািদত হয়। সংেশািধত 
া িলত য় ৩৪৫০.৯৩ ল  টাকা। ২  ােকেজ ৪.৩০ িকঃিমঃ 

সড়ক, ৩   স  ( দঘ -১৯২িমটার) ও ৪  কালভাট (৩৩ িমটার) 
িনম াণ কাজ চলমান। ক র ভৗত অ গিত ৮০%। আিথ ক অ গিত 
৬৮%। ক  চলিত অথ  বছর সমা  হেব। 
২।(ক) চলিত অথবছের িপএমিপ কম িচর আওতায় ১৫৬০.৯২ ল   
টাকা া িলত েয় জামাল র-ধা য়া-কামাল র- রৗমারী-দ তভা া 
সড়েকর ২০ িকঃিমঃ সড়কাংেশর মরামত কাজ চলমান। ক র 
ভৗত অ গিত ৯০%। আিথ ক অ গিত ৬৮.৪০%। 

২।(খ) ামারী হেত সানাহাট পয  ১০.০০ িকঃিমঃ সড়কাংশ 
মরামত কাজ ম ণালয় ক ক অ েমািদত হেয়েছ।  কায ােদশ দান 

করা হেয়েছ।  
৩। মাননীয় ধানম ীর িত ত িড় াম (ি েমাহনী)-রাজারহাট-িত া 
সড়ক শ করেণর িডিপিপ পিরক না ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। 
া িলত য় ৪৯৮৬.৮৭ ল  টাকা এবং ধ মর নদীর ািবত 

ব েসানাহাট স  িনম ােণর জ  হাইে ালিজ ও মরেফালিজ ািড 
কাজ স  হেয়েছ।  

রেখ িনধ ািরত সমেয়র মে  স  
করেত হেব। 
২। চলমান ক স হ যথাসমেয় 
বা বায়েনর েয়াজনীয়  পদে প 
হণ ব ক িনয়িমত অ গিত 
িতেবদন রণ করেত হেব। 

 

 

িবভাগ, িড় াম। 

১৫। িব ৎ িবভাগ িনব াহী েকৗশলী, িব য় ও িবতরণ িবভাগ, িব ৎ উ য়ন বাড, 
িড় াম সভায় অবিহত কেরন য,  বতমােন জাতীয় ীেড িবপয ােয়র 

কারেণ িব ৎ সরবরাহ কম থাকায় ঘন ঘন লাডেশিডং  হে । 
িক িদেনর মে  িব ৎ সরবরাহ পিরি িত াভািবক হেব মেম  জানান । 
িতিন িব ৎ িবল পিরেশােধর িবষেয় সকল দ র ধােনর ি  আকষ ণ 
কেরন। 
িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি তকে  েয়াজনীয় পদে প এবং অৈবধ 
সংেযাগ িবি করেণ অিভযান পিরচালনার জ  সভাপিত িনব াহী 
েকৗশলী, িব য় ও িবতরণ িবভাগ, িব ৎ উ য়ন বাড, িড় ামেক  

অ েরাধ কেরন। 

১। িনরবি  িব ৎ সরবরাহ 
িনি তকে  েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব। 

২। অৈবধ িব ৎ সংেযাগ 
িবি করেণর অিভযান পিরচালনা 
অ াহত রাখেত হেব। 
২। সকল সরকাির দ েরর বেকয়া 
িব ৎ িবল পিরেশাধ করার 
েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত 

হেব। 

িনব াহী েকৗশলী 
িব য় ও িবতরণ 
িবভাগ, িব ৎ 
উ য়ন বাড 

িড় ।ম। 

১৬। প ী িব ৎ  
      সিমিত 

 
 
 
 

জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ সিমিত, িড় াম-লালমিনরহাট সভায় 
অবিহত কেরন য, ‘ শখ হািসনার উে াগ-ঘের ঘের িব ৎ’ এই 

াগানেক সামেন রেখ প ী িব ৎ  াহক সবা িনি ত করার জ   
িনরলসভােব কাজ কের যাে । িতিন জানান, ানীয় িক  দালাল/ 
ইেলকি িশয়ান/ গা ী িনরীহ জনগণেক িব ৎ সংেযাগ দােনর লাভ 
দিখেয় অৈবধভােব অথ  আদায় কের থােক। এেত জনগণও তািরত 

হে  এবং বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড  ও প ী িব ৎ সিমিতর 
ভাব িত   হে । িতিন জানান, িব ৎ সংেযাগ পাবার জ  কান 
তদবীর বা দালােলর েয়াজন নই।  ২০২১ সােলর মে  েত ক ঘের 
ঘের  িব ৎ পৗঁিছেয় দয়ার সরকাির ঘাষণার ফেল অ  সিমিত সকল 
উপেজলায় শতভাগ িব তায়েনর পিরক না হণ কেরেছ। কান 
আেবদনকারী যােত তািরত না হয় সজ  নীিত িবেরাধী মাইিকং, 

ানীয় পি কায় িব ি  কাশ, ল-কেলজ, মা াসায় নীিত িবেরাধী 
িলফেলট িবতরণ করা হেয়েছ। িতিন সরকাির অিফেসর িনকট 
৩৬,৩৮,৮৭৬.০০ টাকা বেকয়া িব ৎ িবল পিরেশােধর িবষেয় সকল 
দ র ধােনর  ি  আকষ ণ কেরন।  
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, িচলমারী, িড় াম বেলন, িব ৎ কন 
তার উপেজলায় ঘন ঘন যায়-আেস ? এ িবষেয় জনােরল ােনজার, 
পিবস, িড় াম বেলন, এ মােস ঝেড় টাওয়ার ভে  যাওয়ায়  
লাডেশিডং হে । 

সভাপিত লাড ােনজেম   কিম র সােথ আেলাচনা কের লাডেশিডং  
এর সময় আজােনর আেগ বা পের িনধ ারণ করা এবং  আস  রমজান 
মােস তারাবী, সহরী ও ইফতার  এর  সময় িব ৎ সরবরাহ িনরবি  
রাখার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ 
সিমিত, িড় াম-লালমিনরহাট- ক অ েরাধ কেরন। 

১। সকল সরকাির দ েরর বেকয়া  
িব ৎ িবল পিরেশাধ করার 
েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত 

হেব। 
২। লাড ােনজেম   কিম র 
সােথ আেলাচনা কের লাডেসিডং 
এর সময় আজােনর আেগ বা পের 
িনধ ারণ করেত হেব। 
৩।  আস  রমজান মােস তারাবী, 
সহরী ও ইফতার  এর সময় িব ৎ 

সরবরাহ িনরবি  রাখেত হেব। 

১। জনােরল 
   ােনজার, প ী 

 িব ৎ সিমিত 
িড় াম-

লা িনরহাট 
২। সকল দ র 

ধান। 
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১৭। বাংলােদশ  
   পািন উ য়ন  
    বাড 
 

িনব াহী েকৗশলী, পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম সভায় অবিহত 
কেরন য, বািষ ক উ য়ন কম িচর আওতায় ২০১৬-১৭ অথ বছের 
২২৮৬.১৫ (ল  টাকায়) টাকা ক  েয় িড় াম জলার ামারী 
উপেজলাধীন সানাহাট ীেজর সি কেট ধ মার নদীর ভা ন হেত 

ামারী-মাদারগ  ১.৩০০ িক:িম:সড়ক পথেক র ার িনিম  কাজ  
চলমান আেছ। কােজর অ গিত ৯০%।   এছাড়াও অ া  কে র কাজ 
চলমান আেছ। 
হীত সকল কায ম ুভােব স  করার জ  সভাপিত িনব াহী 
েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, িড় াম ও লালমিনরহাটেক 

অ েরাধ কেরন। 

চলমান ক স হ যথাসমেয় 
বা বায়েনর েয়াজনীয়  পদে প 
হণ ব ক িনয়িমত অ গিত 
িতেবদন রণ করেত হেব। 

 

িনব াহী েকৗশলী 
বাংলােদশ পািন 
উ য়ন বাড, 

িড় াম ও 
লালমিনরহাট। 

১৮। খা  িবভাগ 
 

খা  িনয় ক, িড় াম সভায় অবিহত কেরন য, গম সং হ/২০১৬ 
মৗ েম  ল মা া অ যায়ী ২৬৬১.০০০ ম:টন গম সং েহর িবপরীেত 

৩১.০০০ ম: টন সং হ করা হেয়েছ।   

সভাপিত বেলন, সবার জ  িনরাপদ খা  াি র অিধকার িনি ত 
করার লে   খা  উৎপাদন, ি য়াকরণ, ম দ, সরবরাহ, িবপণন ও 
িব য় সংি  কায ম সম েয়র মা েম িনয় ণ এবং এ লে  এক  
দ  ও কায কর ক প  িত ার উে ে  ‘িনরাপদ খা  আইন, ২০১৩’ 
ণীত হেয়েছ। তাই িনরাপদ খা  আইন, ২০১৩ এর সংি  ধারা 
মাতােবক িনধ ািরত সং া ক ক হীত কায েমর অ গিত ও িনরাপদ 

খা  ব াপনার িবযয় েলা যথাযথভােব পালন করার জ  সভাপিত 
সংি  সকলেক অ েরাধ কেরন।  

১। সরকাির িনেদ শনা অ যায়ী 
সং েহর ল মা া অজন করেত 
হেব। 
২। জলা এবং উপেজলা পয ােয় 
অ ি ত মািসক উ য়ন সম য়  
সভায়  ‘িনরাপদ খা  িনি তকরণ’ 
িশেরানােমর সংি  ধারা 
মাতােবক ও িনরাপদ খা  
ব াপনার িবযয় েলা 

আেলাচ িচেত অ  করেত 
হেব। 

১। জলা খা  
     িনয় ক 

িড় াম। 
২।  উপেজলা 
      িনব াহী 

অিফসার 
(সকল) 

 িড় াম। 

১৯। বাংলােদশ  
     প ী  উ য়ন  
     বাড 

উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, িড় াম  সভায় অবিহত 
কেরন য, আইিডইএল কে র মা েম ২০১৬-১৭ অথবছের িশ েণর 
ল মা া িছেলা ৬৬৪৫ জন। লবাড়ী উপেজলার দািসয়ারছড়ায় 
হ স রগী ও ক তর পালন িবষেয় ২৫ জন এবং মা ও িশ া  িবষেয় 
২০ জন ফলেভাগীেক িশ ণ দয়া হেয়েছ । ২০১৬-১৭ অথ বছের 
িবিভ  কম িচর আেলােক ৫৪৯.৭২ (ল  টাকা) টাকা ঋণ িবতরণ করা 
হেয়েছ । িবতরণ হার ৪৩%। ঋণ আদায় ৫৮৬.৬৭ (ল  টাকা) টাকা 
আদায় করা হেয়েছ। ঋণ আদায় হার ৪৭%। 

হীত কায মস হ িনধ ািরত 
সমেয়র মে   বা বায়েনর 
েয়াজনীয় পদে প হণ করেত 

হেব। 

উপপিরচালক 
বাংলােদশ প ী 

উ য়ন বাড 
িড় াম। 

২০। ব উ য়ন  
      অিধদ র 

উপ পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, িড় াম  সভায় অবিহত কেরন 
য,  লবাড়ী ও ামারী উপেজলার সােবক িছটমহলবাসীেদর 

জীবনমান উ য়েন বিসক কি উটার, মৎ  চাষ, গ  মাটাতাজাকরণ, 
গাভী পালন, সােয়টার িন ং ও িলংিকং মিশন অপাের ং িবষেয়  
৫৪৯ জনেক িশ ণ দান করা হেয়েছ। চলিত অথ বছের এি ল ২০১৭ 
পয  ২৩৪ জেনর মােঝ ৬৮,৫৫,০০০/- টাকা এবং কায ম  হেত 
এি ল ২০১৭ পয  ৩৪,৭৯২ জেনর মােঝ ২৬,৭৬,৯৭,৪০০/- টাকা ঋণ 
দান করা হেয়েছ। ২০১৬-১৭ অথ  বছের ৭৮৬ জন আ কম  হেয়েছ। 

হীত কায মস হ যথাযথভােব 
স  করার েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব। 

উপপিরচালক 
ব উ য়ন 

অিধদ র 
িড় াম। 

২১। জলা 
     সমাজেসবা       
     কায ালয় 

উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কায ালয়, িড় াম সভায় উপ াপন 
কের জানান, বয়  ভাতা, িবধবা ও ামী পিরত া া  ঃ  মিহলােদর 
ভাতা,  অ ল িতব ী  ভাতা, িতব ী িশ াথ েদর িশ া উপ ি , 

ি েযা া স ানীভাতা িবতরণ কায ম চলমান রেয়েছ।  িত ােনর 
অ া  কায ম াভািবকভােব চলেছ।  

ভাতা িবতরণ কায ম ুভােব ও 
তার সােথ স াদেনর জ  

েয়াজনীয় পদে প হণ করেত 
হেব। 

উপপিরচালক 
জলা সমাজেসবা 

কায ালয়, 
িড় াম। 

২২। জলা ািণ 
     স দ িবভাগ 
 

জলা ািণস দ কম কতা, িড় াম সভায় উপ াপন কের জানান, 
লাই/১৬- এি ল/১৭ পয  গবাদী প র ি ম জনন ৩৬১৬৭ (ল ) 

এর িবপরীেত ৩৩৫৮৪৩ (ল ) অিজত হেয়েছ। অজেনর হার ৯৯%। 
গবািদপ  হ স রগীর কা দান ৩৪১৩৩৩৩ (ল ) এর িবপরীেত 
৩৪১৪৬৪৫ (ল ) অিজত হেয়েছ। অজেনর হার ১০০%। খামারী 
িশ ণ ১৯১৬৭ (ল ) এর িবপরীেত ২২০০১ (ল ) অিজত হেয়েছ। 

অজেনর হার ১১৫%। এ ছাড়া িত ােনর অ া  কায ম 
াভািবকভােব চলেছ। রাসায়িনক বহােরর মা েম প  

মাটাতাজাকরণ রাধ এবং িনধ ািরত ােন প  জবাই করার িবষেয় 
সভাপিত জলা ািণ স দ কম কতার ি  আকষ ণ কেরন।  

১। িতকর রাসায়িনক বহােরর 
মা েম প  মাটাতাজাকরণ ব  
করাসহিনধ ািরত ােন প  জবাই 
করার কায কর পদে প হণসহ 
মিনটিরং অ াহত রাখেত হেব।  
২। গবািদপ  উ য়নসহ হীত 
কায ম যথাযথভােব বা বায়েন 
েয়াজনীয় পদে প হণ করেত 

হেব। 

জলা ািণ 
স দ কম কতা 

িড় াম। 

চলমান-৬ 
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২৩। জলা মৎ    
      িবভাগ 

িড় াম সদর মৎ  বীজ উৎপাদন খামাের গলদা িচংিড় হ াচািরেত 
সফলভােব এ বছর িচংিড় পানা (িপএল) উৎপাদন করা স ব হেয়েছ 
এবং ১,১৭,৫০০ (িপএল) িবি  হেয়েছ। এছাড়া িতন  উ য়ন কে র 
আওতায় ২৫  জলাশেয়র সং ার কাজ শষ পয ােয় রেয়েছ। মৎ  
অিদদ েরর অ া  কায ম াভািবক  চলেছ। 

ু ব াপনার মা েম হীত  
কায মস হ বা বায়ন করেত হেব। 

জলা মৎ  
কম কতা 
িড় াম। 

 

২৪। জলা ত    
      অিফস 

জলা ত  অিফসার, িড় াম  সভায় অবিহত কেরন য, চলি  
দশ ন, নারীর মতায়ন, বা  িববাহ িতেরাধ, িনরাপদ মা , 

আেলাচনা সভা, মতিবিনময় সভা, িসেনমা হল পিরদশ ন, উঠান বঠক 
অ ানসহ  দা িরক কায ম যথারীিত চলেছ। বা  িববাহ িনেরাধ, 
জ ীবােদর ফল, ি ে র ইিতহাস, মাদেকর ফলসহ িবিভ  
সামািজক ই ত জনসেচতনতা ি র লে  এি ল ২০১৭ মােস ১৬  
চলি  দশ ন করা হয় । এছাড়া অ া  কায ম াভািবক  চলেছ। 

সরকােরর সাফ  অজন ও উ য়ন 
ভাবনা িবষেয় সভা/ মিহলা সমােবশ, 
উ ু করণ সভা, স ীতা ােনর ও 
চলি  দশ নীসহ হীত 
কায মস হ বা বায়েনর েয়াজনীয় 
পদে প হণ করেত হেব। 

জলা ত  
অিফসার 
িড় াম। 

২৫। জলা    
      পিরসং ান    
      কায ালয় 

উপ-পিরচালক, জলা পিরসং ান কায ালয়, িড় াম সভায় অবিহত 
কেরন য, এমএসিভএসিব কে র আওতায় িড় াম জলায় ৩০  
িপএসইউ এর ানীয় রিজ ারগেনর মা েম  এি ল ২০১৭ মােস জ  ও 

, িববাহ, তালাক, জনসং া িন পণ, জনসং া াস- ি র হার 
স েক ত  সং েহর কাজ ুভােব স  হেয়েছ। এছাড়া িবভাগীয় 
কায ম যথারীিত চলেছ।  

িবভাগীয় কম কাে র ধারা অ াহত 
রাখাসহ হীত কায ম বা বায়েনর 
েয়াজনীয় পদে প হণ করেত 

হেব। 

উপপিরচালক 
জলা 

পিরসং ান 
কায ালয় 
িড় াম। 

২৬। জলা পিরষদ সহকারী েকৗশলী, জলা পিরষদ, িড় াম সভায় অবিহত কেরন য, 
২০১৬-২০১৭ অথ বছেরর বািষ ক কম চীর (সাধারণ) আওতায় জলা 
পিরষদ, িড় াম ক ক িহত কে র সং া ২৩৭ । মাট বরা  
৫.৬৫ ল  টাকা। কােজর অ গিত ৫০%।  এছাড়া অ া  কায ম 

াভািবকভােব চলেছ। 

হীত উ য়ন লক কায ম িনধ ািরত 
সমেয়র মে  যথাযথভােব বা বায়ন 
কের িনয়িমত িতেবদন রণ 
করেত হেব। 

ধান িনব াহী 
কম কতা 

জলা পিরষদ 
িড় াম। 

২৭। উপেজলা  
     পিরষদ 

উপেজলা পিরষদ চয়ার ানগণ সভায় অবিহত কেরন য, উপেজলা 
পয ােয় হীত উ য়ন লক কায ম যথারীিত চলেছ। উ য়ন লক 
কায ম যথাযথভােব বা বায়েনর েয়াজনীয় পদে প হণ করার জ  
সভাপিত উপেজলা পিরষদ চয়ার ানগণেক অ েরাধ কেরন। 

চলমান উ য়ন লক কায ম 
যথাযথভােব বা বায়েনর কাযকর 
পদে প  হণ করেত হেব। 

উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ানগণ 

২৮। পৗরসভা 
 
 

ময়র, িড় াম পৗরসভা, িড় াম সভায় চলমান উ য়ন লক 
কায েমর ত ািদ উপ াপন কেরন।  িতিন জানান বতমােন ২২  হীত 
উ য়ন লক কায ম াভািবকভােব যথারীিত চলেছ।  

১। চলমান উ য়ন লক কায ম 
বা বায়েন েয়াজনীয় পদে প হণ 
করেত হেব। 

ময়র 
িড় াম 

পৗরসভা । 

২৯। বীজ  
     ত য়ন  
     এেজ ী 

  জলা বীজ ত য়ন অিফসার জানান য, চলমান বােরা ২০১৬-১৭   
উৎপাদন মৗ েম বীেরা ধান বীেজর জ  ০৮  বীজ উৎপাদনকারী 
িত ােনর ২৪৫ হ. িভি  ও ত ািয়ত মােনর বীজ ীেমর মাঠমান 

যাচাই এর কাজ চলেছ। িবিভ  উপেজলায় বীেজর দাকান বীজমান 
যাচাই, মােকট মিনটিরং এর কাজসহ িবভাগীয় অ া  কাজ স কভােব 
চলেছ।  

হীত কায মস হ যথাযথভােব 
বা বায়েনর েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব। 

জলা বীজ 
ত য়ন 

অিফসার, 
িড় াম। 

৩০। িবএমিডএ িনব াহী েকৗশলী, িবএমিডএ, িড় াম সভায় জানান, িড় াম জলায় 
মাট গভীর নল েপর সং া ৫১৮ , চলিত ইির বােরা মৗ েম 
বহত গভীর নল েপর সং া ৫০৮ । চলিত ইির বােরা মৗ েম 

সচ ত জিমর পিরমাণ ১৪৪১৯ হ র। িষজাত পে র উৎপাদন ি র 
ােথ সব ািধক  িদেয় সচ কায  ুভােব পিরচালনার জ  গভীর 

নল পস হ চা  রাখােত সভাপিত িনব াহী েকৗশলী, িবএমিডএ, 
িড় ামেক অ েরাধ কেরন। 

সচ কায  ুভােব পিরচালনার ােথ  
সব ািধক  িদেয় গভীর 
নল পস হ সচ মৗ েম চা  রাখার 
েয়াজনীয় পদে প িনেত হেব। 

িনব াহী 
েকৗশলী 

িবএমিডএ 
িড় াম। 

৩১। সরকারী  
     মারগ  
     রগী পালন  
     ক  

সরকারী মারগ রগী পালন ক , হ স- রগী উ য়ন কম কতা, িড় াম 
সভায় অবিহত কেরন য, অ  খামাের পরী া লকভােব পালেনর 
উে ে  গত ২৮/১০/১৬ ও ২৯/১০/১৬ি ঃ তািরেখ ৩৮ িদন বয়েসর 
িজনিডং জােতর ১৪০০  ও ৩০/৪/১৬ ি ঃ তািরেখ ৫৯৪  হ েসর 
বা া সরবরাহ পাওয়া যায়। জনেনর জ  হ সা রাখার পর অিতির  
৫৮৬  হ সা তািলকা  খামারীেদর িব য় করা হেয়েছ।  বতমােন 
হ স- রগী উ য়ন কম কতার পদ   রেয়েছ। দা িরক কাজকম  

াভািবক রেয়েছ।  

হীত কায ম যথাযথভােব 
বা বায়েন েয়াজনীয় পদে প হণ 
করেত হেব। 

হ স- রগী 
উ য়ন কম কতা 
সরকারী মারগ 

রগী পালন 
ক , 

িড় াম। 

চলমান-৭ 

 
 
 
 
 
 



-৭- 

িবভােগর নাম আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 
৩২। জলা মিহলা   
      িবষয়ক     
      অিধদ র 

জলা মিহলা িবষয়ক  কম কতা, িড় ােমর িতিনিধ সভায় অবিহত 
কেরন য,  ২০১৬-১৭ অথ  বছেরর দির  মা’র জ  মা কাল ভাতা 
কম িচ সকল উপেজলায় িডেস র ২০১৬ পয  স  হেয়েছ। ২০১৬-
১৭ অথ  বছেরর কম জীিব াকেট ং মাদার সহায়তা তহিবল ভাতা 
কম িচর আওতায় ১৬৮০ জন উপকারেভাগীেক মািসক ৫০০/- টাকা  
হাের ভাতা দান চলমান।  ৫০ জন মিহলােদর এি ল/১৭ হেত ন/১৭ 
পয  ৩মাস ময়াদী িবউ িফেকশন, আ িনক দিজ িব ান ও 
এম য়ডারী, নাস ারী, সা-িপস তির ােকট তির ও ৫  েড িশ ণ 
চলমান রেয়েছ। িশ নাথ র মােঝ দিনক ৬০/- টাকা হাের ভাতা দান 
করা হয়। এছাড়াও অ া  কায ম াভািবকভােব চলেছ।   

ুভােব ভাতােভাগী িনব াচন ও ভাতা 
দােনর উে াগ হণসহ হীত 

কায মস হ যথাযথভােব বা বায়েন 
েয়াজনীয় পদে প হণ করেত 

হেব।  

জলা মিহলা 
িবষয়ক কম কতা 

িড় াম। 

৩৩। বাংলােদশ 
িষ উ য়ন 

কেপ ােরশন 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক  সভায় অবিহত কেরন য, চলিত ২০১৭-১৮ 
িবতরণ বেষ  িবএিডিস’র িনবি ত িডলার ও চাষীেদর মােঝ িব েয়র 
িনিম  ২২০.৫০০ ম:টন  ধান বীজ বরা  পাওয়া গেছ। ত ে  
৩৪.৬৫০ ম:টন িবএিডিস’র িনবি ত িডলার ও চাষীেদর মােঝ িব য় 
করা হেয়েছ। অবিশ  বীজ িব েয়র জ  সহেযািগতা েয়াজন মেম  
িতিন জানান। 

ফসেলর উৎপাদন ি র ােথ  উ ত 
জােতর বীজ সরবরাহ হণ ও িব য় 
অ াহত রাখার েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব। 

িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক (বীিব), 
িবএিডিস, 

িড় াম। 

৩৪। গণ নািন সভাপিত অবিহত কেরন য, সরকাির িনেদ শনা অ যায়ী িত ধবার এ 
কায ালেয় গণ নািন হণ  এবং া  ত   রিজ া র িলিপব  করা 
হে । এছাড়াও উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয় গণ নািন 
কায ম চলেছ। য সকল অিফেস এখনও গণ নািন  করা হয়িন 
সসকল অিফেস স ােহ একিদন গণ নািন  করার পদে প হণ 

করার জ  অিফস ধানগণেক অ েরাধ কেরন। 

জলার েত ক িবভাগীয় ধানগণেক 
স ােহ একিদন অিফস সমেয়র মে  
সময় িনধ ারণ কের গণ নািন 
অ াহত রাখেত হেব। 

সংি  
ক প । 

 

৩৫। অ া  দ র জলা পিরবার পিরক না কায ালয়, জলা সমবায় অিফস,  আ িলক 
পাসেপাট   অিফস,  পাট অিধদ র, ধান ডাকঘর, জলা িনব াচন অিফস, 
ইসলািমক ফাঊে শন, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , উপ কর 
কিমশনােরর কায ালয়, জলা ীড়া অিফস, িবিসক, জলা স য়   
অিফস, জলা মােক ং অিফস, জাতীয় ভা া অিধকার  সংর ণ 
অিধদ র, িড় াম ট টাইল িমলস, িব িসএল, ঔষধ ত াবধায়ক, 
বনিবভাগ, জলা সরকাির গণ াগার, এনএসআই, জলা রিজ ার,  

িড় ােমর  ধানগণ/ িতিনিধ জানান, তােদর িবভাগ ক ক হীত 
কায ম যথারীিত চলেছ।  

হীত কায মস হ যথাযথভােব 
বা বায়েনর েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব। 

সংি  ক প । 

৩৬ । িবিবধ 
 
  

জ  ও  িনব ন কায ম যথাযথভােব বা বায়েনর েয়াজনীয় 
পদে প হেণর জ  সভাপিত সংি  সকলেক অ েরাধ কেরন।  

জ  ও  িনব ন কায ম 
যথাযথভােব বা বায়েনর পদে প 
হণ করেত হেব। 

সংি  সকল। 

১। জলার সােবক িছটমহলবাসীর উ য়েন হীত কায ম বা বায়ন  
অ াহত রাখার জ  সংি  সকল িবভাগীয় কম কতােক অ েরাধ 
কেরন। 

অ না  িছটমহলবাসীর উ য়েন 
েয়াজনীয় পদে প িনেত হেব।   

সংি  
ক প । 

২। িষ সচ মৗ েম সার ও  ালািন তেলর িনরিবি   সরবরাহ 
িনি ত করার জ  সংি  সকলেক পরামশ  দান করা হয়। এ িবষেয় 
সভায় উপি ত সদ  একমত পাষণ কেরন।  

িষজাত পে র উৎপাদন ি র 
ােথ সচকায  ুভােব পিরচালনায় 

সার ও ালানী  তেলর  িনরবি  
সরবরাহ িনি ত করেত হেব। 

সংি  
ক প । 

৩। (ক) সভাপিত বেলন, সরকাির দ রস েহর ওেয়ব পাট াল িতিনয়ত 
হালনাগাদ করার উে াগ হণ করেত হেব। কান দ েরর কান 
কম কতা/কম চাির বদলী হেল তাৎ িণকভােব তার ছিব  ও বােয়াডাটা 
স েল অ  করার উে াগ হণ করেত হেব। িত  উপেজলায় 

ইেনােভশন টীেমর সকল সদ েদর সম েয় িনয়িমত সভা করার জ  
উপেজলা িনব াহী অিফসারগেণর ি  আকষ ণ কেরন।  
(খ) সভাপিত বেলন, মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণয়ন ত কম পিরক না 
অ যায়ী কাজ করেত হেব। িতিন ন ন ন ন উ াবনী উে াগ ি েত 

িমকা রাখার জ  সকল দ র ধানেদর অ েরাধ জানান। যােত কম 
সমেয়, কম খরেচ ও হয়রািন িতেরেক জনগণেক দ  সবাস হ 
দান করা যায়।  

১। ওেয়ব পাট াল িনয়িমত মিনটিরং 
ও হালনাগাদ করেত হেব। 
২।িনয়িমত জলা ও উপেজলা 
ইেনােভশন েমর সভা আেয়াজন 
করেত হেব। 
৩। জনগেণর সবাস হ সহজীকরেণর 
লে  ন ন ন ন উ াবনী কৗশল 
ি র উে াগ হণ করেত হেব।  

 

সংি  ক পক। 

৪। সভায় বা  িববাহ িতেরােধর িবষেয় আেলাচনা করা হয়। সভাপিত 
বা  িববাহ িতেরােধর লে  াম পয ােয় সাধারণ মা ষেক 
উ ু করেণর উপর ােরাপ কেরন এবং এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া 
হেণর জ  উপেজলা চয়ার ান, ময়র, উপেজলা িনব াহী অিফসার ও 

ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান, রাজৈনিতক ি বগ, িনকাহ রিজ ার, 
ইমাম বা েরািহতেদর ি  আকষ ণ কেরন।  

বা  িববাহ িতেরােধর লে  
কায কর পদে প হণ করেত হেব। 

সংি  সকল। 

চলমান-৮ 



-৮- 

িবভােগর নাম আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী 
৩৬ । িবিবধ 
 
  

৫। (ক) উপেজলা িনব াহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম) এবং জলা 
শাসেকর কায ালেয় কম রত এি িকউ ভ ািজে টগেণর মা েম 

িবএস আই ও বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপ ােরশন (িবিপিস) এর 
িতিনিধর সম েয় ভজাল ালািন তেলর িব ার রাধকে  মাবাইল 
কাট  আইন, ২০০৯ অ যায়ী িনয়িমত মাবাইল কাট পিরচালনা কের 
িতমােস অিতির  জলা ািজে ট, িড় ােমর িনকট িতেবদন 

দািখল করেত হেব।  
(খ) মাবাইল কাট  আইন, ২০০৯ অ যায়ী সকল উপেজলা িনব াহী 
অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক তােদর -  উপেজলার হাট-
বাজারস েহ অবি ত ালািন তেলর বসা িত ানস েহর লাইেস  
রেয়েছ কী না তা যাচাই কের দখেত হেব এবং লাইেস  না থাকেল 
িবিধ-বিহ ত  য়-িব য় বে র লে  সংি  লাইেস িবহীন বসা 
িত ােনর িব ে  মাবাইল কাট  পিরচালনা  করেত হেব।  

(গ)‘পে  পাটজাত মাড়েকর বা তা লক বহার আইন,২০১০’ 
শতভাগ বা বায়েনর লে  ‘িবেশষ অিভযান’ পিরচািলত করেত হেব। 

মাবাইল কাট  আইন, ২০০৯ 
অ যায়ী িনয়িমত মাবাইল কাট  
পিরচালনা কের িত মােস অিতির  
জলা ািজে ট, িড় াম এর 

িনকট িতেবদন দািখল করেত হেব। 

সংি  
ক প । 

৬। সভায় িভ া ি েত িনেয়ািজত জনেগা ীেক িশ ণ িদেয় িবক  
কম সং ান ও নব াসেনর মা েম ২০১৮ সােলর িডেস র মােসর মে  
বাংলােদশেক িভ ক  দশ ঘাষণা করার জ  কাজ করার আহবান 
জানান। এলে  জলার জলা সমাজ সবা অিধদ র, উপেজলা 
চয়ার ান, ময়র, উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান, রাজৈনিতক ি বগ, সামািজক সংগঠন ও দানশীল 
ি বেগ র ি  আকষ ণ কেরন। 

িড় াম জলােক 
িভ ক  জলা িহেসেব ঘাষণা 
করার লে  কায কর পদে প হণ 
করেত হেব। 

সংি  সকল। 

৭। সভায় জন শাসন ম ণালেয়র ০৭ মাচ  ২০১৬ তািরেখর ০৫.০০. 
০০০০. ২১১.০৬.০০৭.১৬-১৩ নং ারকপে র ি েত জলা পয ােয়র  
সরকাির সকল অিফেস কম রত কম কতা ও কম চারীেদর বছের ৬০ ঘ া 
িশ ণ দয়ার উে াগ হণ করেত হেব। দ  জনশি  তিরর লে  

সময়পেযাগী িশ ণ প িত ণয়ন করার উে াগ হণ করার িবষেয় 
সকল দ র ধানগেণর ি  আকষ ণ কেরন। 

জন শাসন ম ণালেয়র াপন 
অ যায়ী িত  দ েরর কম কতা ও 
কম চারীর বছের ৬০ ঘ া িশ ণ 
দয়ার উে াগ হণ করেত হেব। 

দ র ধান 
(সকল)। 

 

িবভাগওয়ারী  আেলাচনা শেষ সভাপিত   আেলাচনায়  বেলন, গত ২২ িডেস র ২০১৬ ি ঃ তািরেখ মি পিরষদ িবভােগ অ ি ত িবভাগীয় 
কিমশনার সম য় কিম র সভার কায িববরণীর ১০ (ঝ) অ ে েদ জলা উ য়ন সম য় কিম  এবং জলা আইন- লা সং া  সভায় কােনা িবভােগর 

ধান পর পর িতন  সভায় িবনা কারেণ অ পি ত থাকেল স িবষেয় মি পিরষদ িবভােগ মতামতসহ িতেবদন রেণর িনেদ শনা রেয়েছ। কােজই 
মি পিরষদ িবভােগর িস া  অ সাের জ ির কান কারণ ছাড়া িবভাগীয় ধান সভায় উপি ত হেত না পারেল তা েব ই জানােত হেব এবং তার পরবত  
দািয় া  িতিনিধেক িলিখতভােব দািয়  িদেয় রণ করেত হেব। জলা উ য়ন সম য় কিম র সভায় জলা পয ােয়র অিফস ধানগেণর উপি িতর 
িবষয়  মাননীয় ধানম ীর কায ালয় হেতও পিরবী েণর উে াগ হণ করা হয়। এ াপেট জলা উ য়ন সম য় কিম র ব বত  মােসর অ পি ত 
কম কতােদর ত ািদ পরবত  মােসর ০৭ তািরেখর মে  িনধ ািরত ছেক মাননীয় ধানম ীর কায ালেয় রেণর জ  িনেদ শনা রেয়েছ। তাই সকল স ািনত 
সদ েক সভায় িতিনিধ না পা েয় িত ান ধানেক য়ং উপি ত  থাকার জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হয়। 

 পিরেশেষ উপি ত সকলেক িনধ ািরত সমেয়র মে  সরকােরর উ য়ন লক কায ম তা ও দ তার সােথ ণগতমান বজায় রেখ 
বা বায়েনর উদা  আহবান জািনেয়  এবং সভায় উপি ত হেয়  মতামত েল ধরার জ   আ িরক ধ বাদ জািনেয়  সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা 
কেরন। 

 
  

 (আ  ছােলহ মাহা দ ফরেদৗস খান) 
জলা শাসক 

িড় াম 
ও 

সভাপিত 
জলা উ য়ন সম য় কিম । 

 

ারক নং-০৫.৪৭.৪৯০০.০০৩.০৩.০০৩.১৭-               (১২০)                                                 তািরখঃ 
জ  ১৪২৪ 

ম ২০১৭  
   অ িলিপঃ 
১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়/  সিচব, ধানম ীর কায ালয়, তজগ ও, ঢাকা।    
২। িসিনয়র সিচব/ সিচব............................................................................, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৪। ................................................................................... 
 

 
           জলা শাসক 
              িড় াম । 



cwiwkó-K 

‡Rjv Dbœqb mgb¦q KwgwUi mfvq Awdm cÖavb I †Rjv cÖkvm‡bi Kg©KZ©v‡`i Dcw¯’wZ (m¦vÿ‡ii µgvbymv‡i) 

gv‡mi bvg t ‡g 2017 wLªt, ZvwiLt 21-5-2017 wLªt 

 

µts bvg I c`we (Awdmmn) m¦vÿi 

01 Wvt GwUGg Av‡bvqviæj nK, ZË¦veavqK, ‡Rbv‡ij nvmcvZvj, KzwoMÖvg| wmwWj mvR©b, KzwoMÖv‡gi c‡ÿ| m¦vÿwiZ 

02 Wvt GwUGg Av‡bvqviæj nK, ZË¦veavqK, ‡Rbv‡ij nvmcvZvj, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

03 Rbve Av‡jqv LvZzb, cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v, †Rjv cwil`, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

04 Rbve †gvt Avt ikx`, †Rjv cÖwkÿY Awdmvi, Lvgvievox, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

05 Rbve †gvt †gbnvRyj Avjg, AwZwi³ cywjk mycvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

06 ‡`Iqvb gvD`y ỳi ingvb, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, MYc~Z© wefvM, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

07 Rbve †gvt wRjøyi ingvb, †Rjv grm¨ Kg©KZ©v, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

08 Wvt dviæK AvRg b~i, DccwiPvjK, cwievi cwiKíbv Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

09 Rbve †gvt gwneyj nK, †Rjv Lv`¨ wbqš¿K, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

10 Rbve L›`Kvi †gvt AvjvDwÏb Avj AvRv`, †Rjv wkÿv Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

11 Rbve †gvt gvgybyi ikx`, Dc-cwiPvjK, Gb Gm AvB, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

12 Rbve †gvt kwdKzj Bmjvg, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, KzwoMÖvg c I i wefvM, evcvD‡ev, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

13 Rbve †gvt Igvi dviæK, †Rj mycvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

14 Rbve m¦cb Kzgvi ivq, †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

15 Rbve gynvt Avey mvB`, †Rjv mgevq Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

16 Rbve †gvt †gvRv‡¤§j nK, Dc mnKvix cwiPvjK, cvm‡cvU© Awdm, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

17 Rbve `xcK iÄb ivq, †Rjv cÖvwY m¤ú` Kg©KZ©v, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

18 Rbve †gvt Avãyj Kv‡`i miKvi, gyL¨ cwi`k©K, cvU Awa`ßi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

19 Rbve †gvt Avjx AvgRv`, †cv÷ gv÷vi, cÖavb WvKNi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

20 Rbve kIKZ Avjx miKvi, exi weµg, †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, wPjgvix, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

21 Rbve Gg G Rwjj, †gqi, KzwoMÖvg †cŠimfv, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

22 Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, ivRvinvU, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

23 Rbve gynv¤§̀  kwdKzj Bmjvg, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

24 Rbve eKzj P› ª̀ ivq, DccwiPvjK, weAviwWwe, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

25 Rbve †gvt Avwgb Avj cvi‡fR, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, KzwoMÖvg m`i, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

26 Rbve Avey nvqvZ †gvt ingZzjøvn, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, bv‡Mk¦ix, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

27 Rbve †`‡e› ª̀ bv_ DiuvI, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, dzjevox, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

28 cÖ‡dmi iv‡k`v LvZzb, Aa¨ÿ, KzwoMÖvg miKvwi gwnjv K‡jR, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

29 Rbve †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb, †Rjv wbe©vPb Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

30 Rbve †gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, DccwiPvjK, BmjvwgK dvD‡Ûkb, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

31 Rbve †gvt Aveyj nv‡mg, †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, ivRvnvU, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

32 Rbve †gvt bwRi †nv‡mb, †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, dzjevox, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

33 Rbve †gvt Avãyj KzÏym miKvi, Dc‡Rjv wbe©vPb Awdmvi, †iŠgvix, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

34 Rbve †gvt Ievq`yi ingvb, Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi, †iŠgvix, KzwoMªvg m¦vÿwiZ 

35 Rbve Avãyi ingvb, Ki cwi`k©K, mv‡K©j-14, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

36 Rbve †gvnv¤§` Lv‡j` wmÏxKx, cÖavb wkÿK, KzwoMÖvg miKvwi D”P we` v̈jq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

37 cÖ‡KŠt Av.d.g gymwdKzi ingvb, wefvMxq cÖavb (Kw¤úDUvi), KzwoMÖvg cwjt Bbt m¦vÿwiZ 

38 Rbve Aveyj eiKZ †gvt Lyikx` Avjg, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, mIR, moK wefvM, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

39 Rbve †gvt iwk ỳj Bmjvg, †Rjv mÂq Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

40 Rbve gwb Kzgvi kg©v, mnKvix cÖ‡KŠkj, m¦v ’̄̈  cÖ‡KŠkj Awa`ßi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

41 Rbve †gvnv¤§` bBgyj Avwid,wmwbt mnt cwiPvjK (exwe), weGwWwm, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

42 kvgxgv myjZvbv, mnKvix Kwgkbvi, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

43 cÖ‡KŠt †gvt Avjx †nv‡mb, ‡Rbv‡ij g¨v‡bRvi, cjøx we`y¨r mwgwZ, Kzwojv, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

44 cÖ‡dmi mvwenv LvZzb, Aa¨ÿ, KzwoMÖvg miKvwi K‡jR, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

45 Rbve †gvt kvnRvnvb Avjx, †Rjv Z_¨ Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 



 
µts bvg I c`we (Awdmmn) m¦vÿi 

46 Rbve †gvt Avmv ỳ¾vgvb, †Rjv µxov Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

47 W. †gvt AvdQvi Avjx, †Rjv exR cÖZ¨qb Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

48 Rbve †gvt gwÄj nK, Dc mnt cwiPvjK, dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

49 Rbve †gvt Gbvgyj nK, Dc cwiPvjK (fvit), †Rjv cwimsL¨vb Kvh©vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

50 Rbve †gvt †`‡jvhvi †nv‡mb gRyg`vi, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (AwZt `vwqZ¦), wkÿv cÖ‡KŠkj Awa`ßi m¦vÿwiZ 

51 Rbve Gm Gg †Rvevq ỳj Bmjvg, Dc cwiPvjK, †Rjv mgvR †mev Kvh©vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

52 Rbve †gvt nvwg ỳi ingvb, Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

53 Rbve Ave ỳi iv¾vK, gnve¨e ’̄vcK, KzwoMÖvg †U·UvBj wgjm& wjt, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

54 Rbve †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ZvjyK`vi, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, Rbm¦v ’̄v cÖ‡KŠkj Awa`ßi m¦vÿwiZ 

55 Rbve †gvt gKeyj †nv‡mb, Dc e¨ve ’̄vcK, wewmK, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

56 Rbve †gvt gvgybyi ikx`, mnKvix cÖ‡KŠkjx, †Rjv cwil`, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

57 gynv¤§` BDmyd, mnKvix wkÿK, KzwoMÖvg mit evwjKv D”P we`¨vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

58 Rbve †gvt †ZŠwn ỳj Bmjvg, Jla ZË¦veavK, Jla cÖkvmb, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

59 Rbve cÖ̀ xc Kzgvi iæ`ª, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, we ỳ¨r Dbœqb †evW©, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

60 Rbve †gvt bvwmi DwÏb, †Rjv evRvi Kg©KZ©v (fvicÖvß), KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

61 Rbve nvIjv`vi †gvt Kvgiæj nvmvb, Dc‡Rjv wbe©vPb Awdmvi, dzjevox, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

62 Wvt †gvt †gvbv°c Avjx, Dc‡Rjv cÖvYx  m¤ú` Awdmvi, dzjevox, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

63 Rbve †gvt †gv¯Ídv Kvgvj, BbPvR© evcvi ¸`vg, KzwoMÖvg m`i, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

64 Rbve L›`Kvi †gvt AvjvDwÏb Avj AvRv`, †Rjv wkÿv Awdmvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

65 Rbve GwU Gg gvgy`, mnt ‡cÖvMÖvgvi, ‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

66 Rbve †gvt kwidz¾vgvb, wmwbqi mnKvix cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

67 Rbve ‡gvt mwn ỳj nK, Rywbt jvB‡eªwiqvb, †Rjv miKvwi MYMÖš’vMvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

68 Rbve ‡gvt †kL mv`x, mnKvix cwiPvjK, RvZxq †fv³v AwaKvi msiÿY Awa`ßi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

69 Rbve †gvQvt nvweev †eMg, †cÖvMÖvg Awdmvi, c‡ÿ †Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

70 Rbve †gvt kwidzj Bmjvg,  mgvR †mev Awdmvi, kni mgvR †mev Kvh©vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

71 Rbve Avey Avãyjøvn †gvt mvbvDjøvn m¦vÿwiZ 

72 Wvt †gvt nvweeyi ingvb, miKvix nvm gyiMx Lvgvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

73 Rbve †gvt mvw`Kzi ingvb, fvicÖvß Kg©KZ©v, eb wefvM, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

74 Rbve my`xß Kygvi wmsn, mnKvix Kwgkbvi, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

75  wiÈy weKvk PvKgv, mnKvix Kwgkbvi, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

76 Rbve dv‡Zgv LvZzb, mnKvix Kwgkbvi, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

76 Rbve dv‡Zgv LvZzb, mnKvix Kwgkbvi, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

77 Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg, m`i mve ‡iwRt c‡ÿ †Rjv †iwRóvi, KzwoMÖvg m¦vÿwiZ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


