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সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
কেরন। িতিন বেলন, াদ দখা সােপে আগামী ৬ ম ২০১৯ তািরখ
হেত পিব রমজান মাস র স াবনা রেয়েছ। রমজােনর পিব তা র া এবং সব েরর জনসাধারেণর জ
য় মতার
মে রাখার লে এ সভার আেয়াজন করা হয়। ু ও র এবং ভাবগ ীর পিরেবেশ আস মােহ রমজান িতপালেনর জ
িতিন উপি ত সকল সদে র সািবক সহেযািগতা কামনা কেরন। অতঃপর গত বছেরর সভার কায িববরণী পাঠ কের শানােনা হয়।
সরকাির িনেদ শনার আেলােক এবং িব ািরত আেলাচনা ও উপি ত ধীজেনর মতামেতর িভি েত িন বিণত িস া স হ হীত
হয়ঃ
সভাপিত

০২। আবহাওয়া অিধদ র এবং ইসলািমক ফাউে শেনর ত অ যায়ী আগামী ৬ ম, ২০১৯ তািরখ পিব রমজােনর াদ দখা
যাওয়ার স াবনা আেছ। ানীয় পয ােয় াদ দখা গেল ঐিদন স া ৭.৩০ টার মে ক ীয় কিম েক তা অবিহত করেত হেব।
উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, মেহর র িবষয় িনি ত করেবন।
০৩।
পিব মােহ রমজােনর াদ দখার সংবাদসহ পিব রমজােনর পিব তা র া ও
েয়াজনীয় চােরর ব া হণ করেবন জলা ত অিফসার, মেহর র।

ি িতশীল রাখার িবষেয়

০৪। িদেনর বলা কাে খা হণ থেক িবরত থাকা এবং রাজার ময াদাহািনকর সকল কার কায কলাপ ব করার জ
সবসাধারণেক অ েরাধ জানােনা হয়। হােটল, ে ারায় ন ন কােলা পদ া বহার এবং সবসাধারেণর চলাচেলর রা ায় বা উ ু
ােন যােত যানজট ি না হয় িকংবা নাংরা পিরেবেশ কান খাবার িবি করা না হয় স িবষয় িনি ত করার জ হােটল ও
ে ারা বসায়ী সিমিতেক অ েরাধ করা হয়। অিফসার ইনচাজ, মেহর র সদর থানা ও সাধারণ স াদক, িশ ও বিণক
সিমিত, মেহর রেক িবষয় তদারিকর জ অ েরাধ করা হয়।
০৫। মােহ রমজােনর তাৎপয স েক আেলাচনা করার জ সকল মসিজেদর ইমামগণেক অ েরাধ করা হয়। উপপিরচালক,
ইসলািমক ফাউে শন ও সভাপিত, ইমাম সিমিত, মেহর র িবষয় িনি ত করেবন এবং জলার সকল ইমাম বরাবর প
রণ
করেবন।
০৬।
স ীেদর মে মাজহাব িনেয় যােত কান রকম ল বাঝা িঝর ি না হয় স িবষেয় ি রাখার জ
ওলামাগণেক অ েরাধ করা হয়।

আেলম

০৭।
ইফতার, তারািব, সহিরর সময়সহ সাব িণক ও িনরবি
িব ৎ সরবরাহ িনি ত করেবন িনবাহী েকৗশলী,
ওেজাপািডেকা িলঃ, মেহর র ও জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ সিমিত, মেহর র। মসিজেদর আযান
থেক শষ না হওয়া
পয সংি িফডােরর িব ৎ যােত িবি না হয় স াপাের ি রাখােবন িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডেকা িলঃ, মেহর র ও
১

জনােরল

ােনজার, প ী িব ৎ সিমিত, মেহর র।

০৮।
সহিরর সময় সাইেরন বাজােনার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। রাত ৩.০০ টার সময় স ীেদর জাগরেণর জ
থম সাইেরন ও সহিরর শষ সমেয় শষ সাইেরন দওয়া হেব মেম সবস িত েম িস া হীত হয়। জলা শাসেকর কায ালেয়
জাির শাখা, মেহর র সদর থানা ও মেহর র পৗরসভা হেত এ সাইেরন বাজােনা হেব।
০৯। য সকল মসিজেদ খতম তারািব পড়া হেব, সসব মসিজেদ ইসলািমক ফাউে শন ক ক িনেদ িশত প িতেত অথবা থম
ছয় িদন দড় পারা কের এবং পরবত িদন েলােত এক পারা কের পড়ােনার জ ইমামেদর অ েরাধ জানােনা হয়। উপপিরচালক,
ইসলািমক ফাউে শন িবষয় সম য় করেবন।
১০।
শষ রােত রাজাদারগণেক সহির খাওয়ার জ মাইেক আহবান জানােনার িবষেয়
আধাঘ া ব থেক সংি মসিজদ হেত মাইক বাজােনা হেব মেম িস া হীত হয়।
১১।
িনত
েয়াজনীয় ব
সিমিত, গাংনী
উপেজলায় এ

মা

সহিরর সময় শষ হবার

েয়াজনীয় ািদর বাজারদর ি িতশীল রাখা, স ক মােপ সরবরাহ করা এবং ভজাল
সরবরাহ বে র লে
া হেণর জ চ ার অব কমাস, বড়বাজার বসায়ী সিমিত, বড়বাজার ফিড়য়া সিমিত, হােটল বাজার বসায়ী
বসায়ী সিমিত এবং িজবনগর বসায়ী সিমিতেক অ েরাধ জানােনা হয়। উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ াপাের কায কর পদে প হণ করেবন।

১২।
া স তভােব ইফতাির তির, রাতন বসন, ি ম রং বহার করা থেক িবরত থাকা এবং পির ার পির ভােব
ইফতােরর খা সাম ী িবি করার জ
বসায়ীেদর অ েরাধ জানােনা হয়। এ লে মাবাইল কাট পিরচালনার িস া নয়া
হয়। অিতির জলা ািজে ট মাবাইল কাট পিরচালনায় ািজে ট িনেয়াগ করেবন। জলা ত অিফসার, মেহর র
ইফতাির সাম ীেত যােত ি ম রং বহার করা না হয় তার জ মাইেক চার করেবন। মাবাইল কাট পিরচালনার সময়
এি িকউ ভ ািজে টেক সহেযািগতা করার জ পৗরসভা এলাকায় ািনটাির ই েপ র, মেহর র পৗরসভা ও পৗরসভার
বািহের িসিভল সাজন, মেহর র এর িতিনিধ সহায়তা করেবন।
১৩।
ও

উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাংনী ও িজবনগর িনজ িনজ উপেজলায় এ প সভা আহবান কের রমজােনর পিব তা র া
ি িতশীল রাখার জ
েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।

১৪।
বাজাের মাছ সরবরাহ িনি ত করার লে আেলাচনা করা হয়। পিব মােহ রমজােন যােত বাজাের মােছর কান প
সংকট দখা না দয় স িবষেয় কায কর পদে প হণ করেবন জলা মৎ কমকতা ও সভাপিত, জলা মৎ জীবী সিমিত,
মেহর র।
১৫।
বাজাের গ , মিহষ, খািস, ছাগীর মাংস ও সানালী রিগর দাম সব িত েম িনধারণ করা হয়। গ ও মিহেষর
মাংস-৪৮০/-টাকা, খািসর মাংস-৬৫০/- টাকা, ছাগীর মাংস ৫০০/-টাকা এবং সানালী রিগ িত কিজ ২৩০/- টাকা িহেসেব
িনধারণ করা হেলা। মাংস বসায়ীরা মাংেসর
তািলকা কাে টা ােনার িবষয় িনি ত করেবন। িনধািরত ে র ত
ব ল চােরর ব া িনেবন জলা ত অিফসার, মেহর র।
১৬।
খালা বাজাের মাংস িবি করা যােব না এবং বাজাের প জেবহসহ মাংস িবি র ান পির ার পির তার িবষেয় ল
রাখার জ সংি
বসায়ীগণেক অ েরাধ করা হয়। ময়র, মেহর র পৗরসভা/গাংনী পৗরসভা ও জলা াণীস দ কমকতা,
মেহর র িবষয় িনি ত করেবন।
১৭। পাইকারী ও চরা তািলকা এবং পিরবতনশীল ে র ে হালনাগাদ কের িতিদন জনস ুেখ তািলকা টা ােনা হেব
এবং পে র য়
স িকত তািলকা দাকােন রাখেত হেব। দশেনর দরকার হেল তা দখােত হেব। বাজােরর
তািলকা
২

শহেরর ধান ধান সড়ক মাড় ও
আহবান করেবন।

ণ ােন টা ােনার জ

সভাপিত, তহবাজার বসায়ী সিমিত, মেহর র এ িবষেয় সভা

১৮। সভায় িসিব িডলারগণেক িনত েয়াজনীয় মালামােলর
ি িতশীল রাখার লে তােদর অ েল বরা ত মালামাল
যথাসমেয় উে ালন কের িনধািরত ােন িব েয়র েয়াজনীয় ব া হেণর জ অ েরাধ করা হয়। উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ
িবষয় তদারিক করেবন। সভায় আেলাচনা হয় য, এ জলায় িনেয়াগ ত িসিব িডলারগণ পিব রমজান মাস ও ঈদ-উলিফতর উপলে
িসিব ক ক বরা ত মালামাল উে ালেনর সবস িত েম িস া হীত হয়।
১৯।
পিব মােহ রমজােনর পিব তা র া তথা িদেনর বলা কাে
মপান বা পানাহার থেক িবরত থাকা, িসেনমা
হল/িভিডও দাকান েলােত আপি কর ছিব দশন ব করা, বাজারদর/িনত েয়াজনীয়
সরবরাহ পিরি িত াভািবক রাখা,
খালা বা নাংরা পিরেবেশ খা
িবি ব করা এবং স ক পিরমােপ
ািদ সরবরাহ করা িত িবষেয় ত াবধান ও
েয়াজনীয় ব া হেণর জ িন প কিম গঠন করা হয়। কিম সমেয় সমেয় িবিভ বাজার পিরদশন কের েয়াজনীয়
ব া হণ করেবন।
িমক নং
নাম ও পদবী
০১. অিতির জলা শাসক (সািবক), মেহর র
০২. নজারত ড
কােল র, মেহর র
০৩. উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, মেহর র
০৪. জলা ত অিফসার, মেহর র
০৫. সহকাির পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, মেহর র
০৬. অিফসার ইন চাজ, মেহর র সদর থানা
০৭. জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা, মেহর র
০৮. ময়র, মেহর র পৗরসভা এর িতিনিধ
০৯. িসিভল সাজন, মেহর র এর িতিনিধ
১০.
ািনটাির ই েপ র, মেহর র পৗরসভা
১১. সভাপিত/স াদক, স াব, মেহর র
১২. সাধারণ স াদক, চ ার অব কমাস, মেহর র
১৩. হাজী মাঃ আসকার আলী, সহ-সভাপিত, চ ার অব কমাস, মেহর র
১৪. জনাব মাঃ সিলম উি ন, ইমাম, থানা মসিজদ, মেহর র
১৫. সভাপিত, মৎ
বসায়ী সিমিত, মেহর র
১৬. সভাপিত/স াদক, তহবাজার বসায়ী সিমিত, মেহর র
১৭. সভাপিত/স াদক, বড় বাজার বসায়ী সিমিত, মেহর র
১৮. সভাপিত/স াদক, হােটল বাজার বসায়ী সিমিত, মেহর র
১৯. সভাপিত/ স াদক, হােটল ে ারা বসায়ী সিমিত, মেহর র।
২০. সভাপিত/স াদক, কন মার এ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ, মেহর র

কিম েত পদবী
আহবায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ

সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি

ঘাষণা কেরন।

মা: আতাউল গিন
জলা শাসক
ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৬.২৩.০৩২.১৭.২৭০

তািরখ:

১৯ বশাখ ১৪২৬
০২ ম ২০১৯

৩

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, বািণজ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) িবভাগীয় কিমশনার, লনা।
৬) ......................................................................., .....................................................................(সংি
সকল)
৭) সহকারী া ামার, আইিস শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহর র। (ওেয়ব পাট ােল কােশর অ েরাধসহ)

মা: আতাউল গিন
জলা শাসক

৪

