
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

মেহরপরু 
(সাধারণ শাখা)

অে াবর ২০১৮ মােসর এনিজও িবষয়ক মািসক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: আতাউল গিন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৩.১০.২০১৮ ি .। 
সভার সময় বলা ১২:৩০ টা। 

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’।
    উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা

শাসক (সািবক), মেহরপুর গত ২৫.০৯.২০১৮ ি . তািরেখর সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান। কান
সংেশাধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ (Confirm) করা হয়। অতঃপর সভায় িন প আেলাচনা ও িস া সমহূ গৃহীত
হয়।

িম
ক

আেলাচনা িস া বা বা
য়ন

১ জাতীয় াচার কৗশল বা বায়নবা বায়ন::
আইেনর েয়াগ ও িবিভ  িবিধ-িবধান আেরােপর মাধ েম নীিত দমন ও 

শাসন িত া করা ক সাধ  িবধায় রা  ও সমােজর সকল ের সমি ত 
উেদ াগ হেণর িনিমে  সরকার জাতীয় াচার কৗশল ণয়ন কেরেছ। উ  
জাতীয় াচার কৗশল সরকারী- বসরকারী িত ানসমেূহ আইেনর শাসন ও 
িবিধ-িবধােনর েয়াগ, সং ার, স মতাবিৃ  এবং সেবাপির িত ােন 
িনেয়ািজত সংি  সকেলর াচার বা বায়ন অব াহত রাখার জ  এনিজও 
অিফস ধানগণেক অ েরাধ করা হয়। এছাড়া িতিট িত ান কতকৃ চার 
কিমিট গঠন ও একজন ফাকাল পারসন িনধারণ থাকা আব ক। য সম  

িত ান উ  কিমিট গঠন কেরন নাই তােদরেক আগামী সভার পূেব কিমিট 
গঠন ও একজন ফাকাল পারসন িনধারণ কের তার তািলকা জলা শাসেকর 
কাযালেয় দািখল করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

সরকাির িনেদশনা 
অ যায়ী জাতীয় 

াচার কৗশল 
অবল ন কের যাবতীয় 
দা িরক কায ম 
স  করা। িতিট 

িত ান কতকৃ 
দািয় া  ফাকাল 
পারসেনর নাম ও 
িঠকানা এবং মাবাইল 
ন র এ কাযালেয় 

রণ করা হেয়েছ।

এনিজ
ও 

ধানগ
ণ।

১



২ বাল িববাহবাল িববাহ  িতেরাধিতেরাধ::
িবগত ২৭.০২.২০১৬ তািরেখ মেহরপুরেক আ ািনকভােব বাল িববাহ মু  
জলা ঘাষণা করা হয়। উ  ঘাষণা মাতােবক জলােক বালিববাহ মু  

রাখেত সরকারী িত ােনর পাশাপািশ সকল এনিজও ধানেক আ িরকতার 
সােথ কাজ করার সমি ত য়াস অব াহত রাখেত হেব। বাল িববােহর িতকর 
(অপিরপ  গভধারণ, সবকালীন মতৃু  ঝিুক, স ােনর িবকাশ বাধা , 
দা ত -কলহ ও িববাহ-িবে দ, লা না ও অবেহলা ইত ািদ) িবষেয় 
জনসেচতনতা বিৃ র জ  বিশ বিশ সভা/ সিমনার/উঠান বঠক অব াহত 
রাখা এবং ‘‘ যখােনই বাল িববাহ সখােনই িতেরাধ’’ এ াগানেক সামেন 
রেখ বাল িববােহর খবর শানামা ই িনি ত হেয় সংি েদর সংবাদ 

জানােনার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

ক) কান এলাকায় 
বাল িববােহর কান 
সংবাদ পাওয়া গেল 
িনি ত হেয় 
তাৎ িণকভােব থানার 
অিফসার ইনচাজ, 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, অিতির  
জলা ম ািজে ট, 

পুিলশ পার ও জলা 
ম ািজে টেক 
মাবাইল ফােনর 

মাধ েম জানােনা।
খ) বাল িববােহর 

িতকর িদক েলা 
তেুল ধের 
জনসেচতনতা বিৃ  
অব াহত রাখা।

জলা 
ও 
উপেজ
লা 

শাসন 
এবং এ
নিজও 

ধানগ
ণ ও 
ইউিপ 
চয়ার

যান 
(সকল)

৩ (১) আেসিনক িমিটেগশন, ািনেটশন ও পািন সরবরাহ: আেসিনক 
িমিটেগশন, ািনেটশন ও পািন সরবরাহ িনেয় যসকল এনিজও কাজ কের 
তােদরেক িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর এর 
সােথ সম য় কের বা বায়ন করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।
(২) এনিজও সিমিতর সভাপিত জানান- মেহরপুর জলায় সভ- দ  িচলে ন 
কতকৃ ৩২িট, ি িটশ আেমিরকান টাব ােকা কতকৃ ১০িট, ই া  ফাউে ডশন 
বাংলােদশ কতকৃ ৪িট ও জন া  েকৗশল অিধদ র (ইউিনেসফ) ৫িট, মাট 
৫১িট ওয়াটার ি টেম ট া ট াপন করা হেয়েছ। া ট িলর তািলকা জন া  

েকৗশল িবভােগ দািখল করা হেয়েছ। উ  া ট িলেত কািরগির সহায়তা 
( যমনঃ িনয়িমত পািন পরী া করা ও সচল আেছ িকনা ইত ািদ) দান 

েয়াজন। পািন পরী া সং া  ব য় া ট-এর কিমিট বহন করেব। এ িবষেয় 
া ট াপন িত ানসহ এনিজও সিমিতর সভাপিত সািবক সহেযািগতা 

করেবন।
(৩) এছাড়াও উ  া ট িলেত পৃথকভােব িব ৎ সংেযাগ দয়ার িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

ক) আেসিনক 
িমিটেগশন, 

ািনেটশন ও পািন 
সরবরাহ িনেয় কাজ 
করা এনিজও 

ধানেদর িনবাহী 
েকৗশলী, জন া  
েকৗশল অিধদ র, 

মেহরপুর এর সােথ 
সম য় কের কাজ করা।
খ) মেহরপুর জলায় 

ািপত সকল 
া ট িলর িনয়িমত 

পািন পরী া অব হত 
রাখা। 
ঘ) মেহরপুর জলায় 

ািপত সকল 
া ট িলেত মেূল  

িব ৎ সংেযাগ দান।

১। 
জন া

 ক
◌ৗশল 

িবভাগ।
২। 
সংি  
এনিজ
ও 

ধানগ
ণ।
৩। 
প ী িব

ৎ 
সিমিত, 
মেহর

পুর।

২



৪ িশ ািশ া  কায মকায ম::
এনিজও কতকৃ পিরচািলত াক- াথিমক িবদ ালেয় ও কিচং কে  
ছা /ছা ীেদর ততা পিরহার করা। এছাড়াও াথিমক িশ া িবভাগ এবং 
এনিজও িতিনিধ যৗথভােব লু মিনটিরং করেব। 

এনিজও কতকৃ 
পিরচািলত িশ া 
কায ম ততা 
পিরহার করা। াথিমক 
িশ া িবভাগ ও 
এনিজও িতিনিধ 
যৗথভােব লু 

মিনটিরং এর কাজ 
অব াহত রাখা।

াথিম
ক 
িশ া 
িবভাগ 
ও 
সংি  
এনিজ
ও 

ধানগ
ণ

৫। সে র  ২০১৮২০১৮  মােসরমােসর  এনিজও িভি ক কমকা ডডর িচ  িন পঃ
৫.১। পলাশীপাড়াপলাশীপাড়া  সমাজকল াণসমাজকল াণ  সিমিতসিমিত ( (িপএসেকএসিপএসেকএস)): : ১২িট কে র অধীন মাট ১২,৫১,৭৮,৭৬৭/- টাকা
বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস ৭৯,৩৬,৫৩৫/-টাকা খরচ এবং মাট পুি ভূত খরচ ৩,৯১,৯৫,৪৪৬/-টাকা। অবিশ
টাকার পিরমাণ ৮,৫৯,৮৩,৩২১/- টাকা। সং ািট ১) এনিজও হলথ সািভস ডিলভারী েজ  ( া  ও পিরবার
পিরক না), ২) ইি টে েটড চাই  ডেভলপেম ট া াম (আইিসিডিপ-এসেজ), ৩) িবক  প ায় িবেরাধ
িন ি  (এিডআর) ক , ৪) কমসং ান সিৃ  ক  (ঋণ কায ম), ৫) স দ ও স মতা বিৃ  (সমিৃ )
কমসিূচ, ৬) কিৃষ উ য়ন কমসিূচ, ৭) ািণস দ উ য়নকমসিূচ, ৮) মৎ  কমসচূী, ৯) LIFT- িচয়া চাষ, ১০)

বীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন কমসিূচ, ১১) ংেদিনং এনেগজেম ট ইন ইেলকশন এ ড পিলিটক ািল
েসেসস ফর ইন া  া পােরি  এ ড ডেমাে িটক একাউ টএিবিলিট ক , ও ১২) মানব পাচার িতেরাধ

কমসিূচ বা বায়ন করেছ।
৫.২। সােলামসােলাম  চাচচাচ  অবঅব  বাংলােদশবাংলােদশ ( (িসিবএসিডিপিসিবএসিডিপ)):: সং ািট ০১িট কে  কাজ করেছ। কে র অধীন
৪৯,৯৭,৩৫০/- টাকা বােজেটর মেধ  (১) ু ঋণ কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.৩।ই াই া   ফাউে ডশনফাউে ডশন  বাংলােদশঃবাংলােদশঃ সং ািটর ৩িট কে র অধীন মাট ৪,৯৪,৬৯,৯৫৬/- টাকা বােজেটর মেধ
িবেবচ  মােস ৪০,৬৭,০৪২/- টাকা খরচ এবং মাট পুি ভূত খরচ ১,৬৫,৫৬,৪৩২/-টাকা। অবিশ  টাকার পিরমাণ
৩,২৯,১৩,৫২৪/- টাকা। সং ািট ১)ি েভনশন এ ড কার অফ িড ািবিলিট া কি েহি ভ া াম, ২)
এমপাওয়ািরং রাল পার ওেমন এ ড ই িভং হলথ াটাস অব ওেমন এ ড িচলে ন া েমাশন অব
হামগােডনস ও ৩) রাল ওয়াস-আেসিনক িমিটেগশন ক  বা বায়ন করেছন।

৫.৪। সভসভ  দদ   িচলে নঃিচলে নঃ  সং ািটর ০১িট কে র অধীন ১৩,৯৮,৫৩,৩৬০/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস
৭৭,৯১,৩২৪/- টাকা খরচ এবং মাট পুি ভূত খরচ ৫,৪৯,১৫,১২৫/-টাকা, অবিশ  ৮,৪৯,৩৮,২৩৫/- টাকা।
সং ািট ১) িশ েদর জ  কমসিূচ (জ  থেক িতন বছর, িশ র ারি ক িবকাশ, মৗিলকিশ া, আইিসিট ইন
এডেুকশন, িবদ ালয় া  ও পুি , কশর উ য়ন, িশ র া, রশীপ) কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.৫। রালরাল  িরকন াকশনিরকন াকশন  ফাউে ডশনফাউে ডশন ( (আরআরএফআরআরএফ):): সং ািট ০১িট কে র অধীন মাট ৯,৭৯,৩৮,০০০/-
টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস ৫৬,১৩,৩৮৮/- টাকা খরচ হয় এবং মাট পুি ভূত খরচ ১,৭১,৮২,৯৪৬/-
টাকা, অবিশ  টাকার পিরমাণ ৮,০৭,৫৫,০৫৪/- টাকা। সং ািট ু  ঋণ, ু  উেদ াগী ঋণ, কিৃষ ঋণ, অিদ
দির েদর জ  ু  ঋণ, িশ া, রশীপ, উ ীিবত কমসিূচর আওতায় কিৃষ ও া  কমসিূচ কায ম
বা বায়ন করেছ।
৫.৬। িশকািশকা  মানিবকমানিবক  উ য়নউ য়ন  ক ঃক ঃ সং ািট ০১ িট কে র অধীন ৭,৫২,৩৬০/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ
মােস ৪৬,০৫৭/- টাকা খরচ এবং মপুি ভূত খরচ ১,৩১,১৫৩/- টাকা, অবিশ  টাকার পিরমাণ ৬,২১,২০৭/-
টাকা। সং ািট ১) কমসং ান সিৃ  ক  (ঋণ কায ম) বা বায়ন করেছ।
৫.৭। স ানীস ানী  সং াঃসং াঃ সং ািট ০৯ কে র অধীন ৩,৩০,০১,১০১/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস
১৪,২৬,২৭৩/- টাকা খরচ এবং মপুি ভূত খরচ ৭০,৪২,৭২০/- টাকা, অবিশ  টাকার পিরমাণ
২,৫৯,৫৮,৩৮১/- টাকা। সং ািট ১) দির  মিহলােদর কমসং ান সিৃ  ক , ২) বিৃ দান, ৩) পুি  ও পূণবাসন
কমসিূচ, ৪) া  ক , ৫) স ানী লু অ া ড কেলজ, ৬) ভািট এিলিভেয়শন েজ , ৭) স ানী মিডক াল

লু, ৮) করমদী পূবপাড়া সরকাির াথিমক িবদ ালয়ল এবং ৯) স ানী িব এন এফ ক  বা বায়ন করেছ। 
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৫.৮। াকঃাকঃ সং ািটর ১৩িট কে র অধীন ৫,১৬,১১,৮৪৩/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস
৩৫,৪০,০০০/- টাকা খরচ এবং মপুি ভূত খরচ ৩,৭৮,০০,০০০/- টাকা। অবিশ  টাকার পিরমান
১,৩৮,১১,৮৪৩ টাকা। সং ািট ১) অত ব কীয় া েসবা ২) িশ র পুি  ও িবকাশ ৩) য া িনয় ণ ৪) াক
িশ া ৫) ু  ঋণ ৬) গিত ৭) বগাচাষী উ য়ন ক  ৮) ি তীয় শ  ব মখুীকরণ ৯) মানবািধকার ও আইন
সহায়তা ১০) সামািজক মতায়ন ১১) কিৃ ম জনন ১২) াক ওয়াশ ও ১৩) সবজী বীজ উৎপাদন খামার
কমসিূচ বা বায়ন করেছ।
৫.৯।  আশাঃআশাঃ  সং ািটর ৪িট কে র অধীন মাট ৭,৪৫,২০,০০০/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস
খরচ ৪০,১২,১৯৭/-টাকা, মপুি ভূত খরচ ৪,৮৬,৮১,৫৬৫/-টাকা। অবিশ  টাকার পিরমাণ ২,৫৮,৩৮,৪৩৫/-
টাকা। সং ািট ১) কমসং ান সিৃ  ক  ( ু ঋণ), ২) াথিমকিশ া শি শালীকরণ, ৩) রিমেট

দান(জন/টাকা) ও ৪) ওয়াটার এ ড ািনেটশন কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.১০। ডড  নইবাসঃনইবাসঃ ০৮িট কে র অধীন ৮,৭৪,৭২৫/-টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস ১০,২২,৫৭৫/-
টাকা খরচ এবং মপুি ভূত খরচ ৬৩,৭১,৯৬০/- টাকা। ১) িশ া ও র া ২) া  কায ম ৩) আয় বিৃ মলূক
কায ম ৪) কিমউিনিট পাটনারিশপ ও নটওয়ািকং ৫) এ াডেভােকিস ৬) কিমউিনিট হলথ ওয়াকার কায ম ৭)
কিমউিনিটর যিু গত স মতা বিৃ  এবং িশ  ও যবুকেদর িশ া অিধকার সি য়করণ ক  ৮) লু িভি ক
ফা  এইড কায ম।
৫.১১। দািরদাির   িবেমাচনিবেমাচন  সং াসং া ( (িডিবএসিডিবএস)):: সং ািট ০৪ িট কে র অধীন ২৫,০০,০০,০০০/- টাকা বােজেটর
মেধ  িবেবচ  মােস ২৭,৫০,০০০/- টাকা খরচ এবং মপুি ভূত খরচ ২,৯২,৫৪,৮৯১/- টাকা, অবিশ  টাকার
পিরমান ৩,৬৭,৫৪,৮৯১/- টাকা। সং ািট ১) কমসং ান সিৃ  ক  (ঋণ কায ম), ২) স দ ও স মতা বিৃ
(সমিৃ ) কমসিূচ, ৩) কিৃষ ও ািণস দ ইউিনট এবং(৪) িডিবএস কিমউিনিট হাসপাতাল কায ম বা বায়ন
করেছ।
৫.১২। মারীডা ামারীডা া  প ীপ ী  উ য়নউ য়ন  সং াঃসং াঃ  িতিনিধ সভায় উপি ত িক  িতেবদন দািখল না করায় উ য়নমলূক
কায ম স েক আেলাচনা করা গল না। আগামী সভায় িতেবদনসহ উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৫.১৩। মানবমানব  উ য়নউ য়ন  কক  ( (মউকমউক):):সং ািটর ১১িট কে র অধীন মাট কে র আওতায় ৭,৭১,৫৫,০০০/-
টাকা বােজট। িবেবচ  মােস খরচ ৪,৭৫,৩৩৪/- টাকা, মপুি ভূত খরচ ৩৩,০৩,০৬৭/-টাকা এবং অবিশ
৭,৩৮,৫১,৯৩৩/- টাকা। ১) ু  ঋণ দান কমসিূচ, ২) পািরবািরক সিহংসতা িতেরাধ, ৩) আ ািনক িশ া
ক  পিরচালনা, ৪) কিমউিনিট এডেুকশন ওয়াচ প, ৫) িবধা বি ত বলছা /ছা ীেদর িবেশষ কািচং, ৬)

আইিসএস ক , ৭) কিৃষ উ য়ন ক , ৮) িতবি  উ য়ন ও পূনবাসন ক , ৯) মা, া  ও পুি ক ,
১০) মানব পাচার িতেরাধ ক  ও ১১) জন সমবায় সিমিত গঠন ও সা াইেচইন ক  কায ম পিরচালনা
করেছ।
৫.১৪। । সাসাইিটসাসাইিট  ফরফর  িদিদ  েমাশনেমাশন  অবঅব  িহউম ানিহউম ান  রাইটসরাইটস ( (এসিপএইচআরএসিপএইচআর):): ০১িট কে র অধীন ৪,২০,০০০/-
টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস ৩৫,০০০/- টাকা খরচ এবং মপুি ভূত খরচ ৩৫,০০০/-টাকা, অবিশ
টাকার পিরমাণ ৩,৮৫,০০০/- সং ািট ১) মানবপাচার িতেরাধ কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.১৫। পদে পপদে প  মানিবকমানিবক  উ য়নউ য়ন  ক ঃক ঃ  সং ার ১িট কে র অধীন মাট ১৭,৫৮,১৫,০০০/- টাকা বােজেটর
মেধ    সং ািট  নারীর িত সিহংসতা ও মানব পাচার কিমেয় এেন নারীর অিধকার িত া করার িতেরাধ ও

ু  ঋণ কায ম কমসিূচ বা বায়ন করেছ।
৫.১৬। মেহরপুরমেহরপুর  ফাউে ডশনঃফাউে ডশনঃ সং ািট ০২িট কে র অধীন মাট ২,৫৪,০০০/- টাকা বােজট। িবেবচ  মােস
খরচ হয় ১২,০০০/- টাকা মপুি ভূত খরচ ২,৩০,০০০/- টাকা, অবিশ  ২৪,০০০/- টাকা। সং ািট িশ া ও
এইচ আইিভ/এইডস িতেরাধ সেচতনতাকায ম বা বায়ন করেছ।
৫.১৭। সভ দ া ােনটােনট এ ড িডেসিবিলিট (এসিপিড)::  ০১িট কে র অধীন ৭,৮৪,৯০০/-টাকা বােজেটর মেধ
িবেবচ  সং ািট ১) েমাশন অব িহউম ান রাইটস অব পারসনস উইথ িডজএ ািবিলিটজ  িডজএ ািবিলিটজ
ইন সন(িপএইচআরিপিবিড) কায ম বা বায়ন করেছ। 
৫.১৮। ী ানী ান  সািভসসািভস  সাসাইিটসাসাইিট ( (িসএসএসিসএসএস):): সং ার ২িট কে র অধীন মাট ৫,০৭,৪৪,৩১২/- টাকা বােজেটর
মেধ  সং ািট ু  ঋণ ও িশ া ক  বা বায়ন করেছ।
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৫.১৯। ওেয়ভওেয়ভ  ফাউে ডশনঃফাউে ডশনঃ  সং ার ২িট কে র অধীন মাট ৫৩,৩৭,৫৯,১৫১/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ
মােস খরচ হয় ২,৭৮,৮১,৩৯০/- টাকা এবং মপুি ভূত খরচ ৬,৪২,৬৮,৭৫০/- টাকা। অবিশ  টাকার পিরমাণ
৪৬,৯৪,৯০,৪০১/-। সং ািট  ু  ঋণ ও উ ীিবত ক  বা বায়ন করেছ।
৫.২০।মিুমিু   নারীনারী  ওও  িশিশ   উ য়নউ য়ন  সং াঃসং াঃ ০৩িট কে র অধীন ৪,৫৪,৫২৫/- টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট ১)
সেচতনতা বিৃ মলূক কায ম ২) কিমউিনিট মিবলাইেজশন ও ৩) িলগ াল এইড সবা দান কায মবা বায়ন
করেছ।
৫.২১। বাংলােদশবাংলােদশ  এ েটনশনএ েটনশন  এডেুকশনএডেুকশন  সািভেসসসািভেসস ( (িবজিবজ): ): সং ার ১িট কে র অধীন মাট ৩৮,২৫,৪৪০/-
টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট ু  ঋণ কায ম পিরচালনা করেছ।
৫.২২। কািরতাসকািরতাস  বাংলােদশঃবাংলােদশঃ সং ািট ৩িট কে র অধীন মাট ১,১৫,৬৬,৭৮৬/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ
মােস খরচ ৭,৩৭,৩৮০/-টাকা, মপুি ভূত খরচ ১৮,৮২,৪২০/- টাকা, অবিশ  ৯৬,৮৪,৩৬৬/- টাকা। ১) সং ািট

ু ঋণ, ২) আেলাঘর ও ৩) িসএমডি এএসএইচ ক  বা বায়ন করেছ।
৫.২৩। বাহ সামািজক উ য়ন সং াঃ ০৪িট কে র অধীন ১৫,৮০,৯৭৫/- টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট ১)
পিরেবশ র ায় বনায়ন কম িচ ২) ধমুপান ও তামাক (িনয় ণ) কম িচ ৩) মানব পাচার িতেরাধ এবং ৪)
দির  ছা /ছা ীেদর িশ া বিৃ  সহায়তা দান কম িচ কায ম বা বায়ন করেছ। সং ািট জাতীয় াচার
কৗশল ণয়েনর লে  কিমিট গঠন কেরেছ।

৫.২৪। জাগরণীজাগরণী  চচ   ফাউে ডশনফাউে ডশন ( ( জিসএফজিসএফ):): সং ার ১িট কে র অধীন ৪,৭৩,৭৪,০৪৫/- টাকা বােজেটর
মেধ  িবেবচ  মােস খরচ ৩২,৫৫,১১৪/- টাকা এবং মপুি ভূত খরচ ১,০৮,৪৯,০৪৬/- টাকা, অবিশ  টাকার
পিরমাণ ৩,৬৫,২৪,৯৯৯/-। সং ািট ু  ঋণ কমসিূচ বা বায়ন করেছ।
৫.২৫। স টারস টার  ফরফর  ডভলপেম টডভলপেম ট  এ া ডএ া ড  িপসিপস ( (িসিডিপিসিডিপ):): সং ািটর ৮িট কে র অধীন মাট ১২,৭১,৭৪৫/- টাকা
বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস খরচ হয় ৭২,৮৪৩/-টাকা এবং মপুি ভূত খরচ ১০,৩৮,০১৯/- টাকা। অবিশ
টাকার পিরমাণ ২,৩৩,৭২৬/-টাকা। সং ািট ১) িশ  ও নারী পাচার িতেরাধ কমসিূচ ২) এইচআইিভ/এইডস

িতেরাধ কমসিূচ ৩) নারীঅিধকার ও মতায়ন কায ম ৪) বাল  িববাহ, তালাক িতেরাধ ৫) বিব বিসক
বাংলােদশ া াম ৬) িকেশার িকেশারী ওযবু উ য়ন কায ম ৭) াইেমট চই  িমিটেগশন, এ াডাপেটশন ও
পিরেবশ সংর ণ কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.২৬। ঠ ামারাঠ ামারা  মিহলামিহলা  সবজুসবজু  সংঘসংঘ ( (িটএমএসএসিটএমএসএস): ): সং ািটর ১িট কে রঅধীন ১১,১৬,৭৩৩ টাকা বােজেটর
মেধ  সং ািট ১) ু  ঋণ কমসিূচ বা বায়ন করেছ।
৫.২৭। িতেবশী মিহলা সং াঃ ০২িট কে র অধীন ৪,৮০০/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস ৪০০/-
টাকা খরচ এবং মপুি ভূত খরচ ৩,৬০০/- টাকা, অবিশ  টাকার পিরমাণ ১,২০০/- টাকা। সং ািট ১) নারী
অিধকার ও ানীয় পযােয় নারীেদর িনেয় সংগঠন গেড় তালা এবং ২) জ ডার উ য়ন বা বায়ন করেছ।
৫.২৮। িদশা ােসবী আথ-সামািজক উ য়ন ও মানিবক কল াণ সং াঃ সং ািটর ০৪িট কে র অধীন মাট
১,২৯,৪৩,৯৭৫/-টাকা বােজেটর মেধ  চলিত সং ািট ১) আয় সিৃ  ক  ২) স য় সং া  ৩) ঋণ কমসিূচ ৪)
সদ  কল াণ কমসিূচ বা বায়েন কাজ করেছ।
৫.২৯। জনকল াণজনকল াণ  সং াসং া ( (জকসজকস):):১িট কে র অধীন ৬৪,৪৩,৪৭৫/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস
৫,৬৯,১৯৭/- টাকা ব য় এবং মপি ভূত ব য় ৫,৫৩,৬৪,৯০২/- টাকা, অবিশ  টাকার পিরমান ৫০,১০,৪৩৪/-।
সং ািট ু  ঋণ িবতরণ কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.৩০। আ িব াসঃআ িব াসঃ সং ািটর ১িট কে র অধীন মাট ১৮,৩২,৪৩৬/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস খরচ
৯৮,৫৫৯/- টাকা এবং মপুি ভূত খরচ ৩,১৭,৭৫৭/- টাকা, অবিশ  টাকার পিরমাণ ১৫,১৪,৬৭৯/- টাকা।
সং ািট ঋণ কায মবা বায়ন করেছ।
৫.৩১। বু েরাবু েরা  বাংলােদশঃবাংলােদশঃ সং ািটর ৪িট কে র অধীন ৩,৭০,০০,০০০/- িবেবচ  মােস সং ািট ঋণ ও
রিমেট  কায ম বা বায়ন করেছ।

৫.৩২। খান ফাউে ডশনঃ সং ািট ১িট কে র অধীন মাট ৩২,২৯,৮৫৩/- টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট
অপরািজতা নারীর রাজৈনিতক মতায়ন কমসিূচ বা বায়ন করেছ।
৫.৩৩। সজৃনীসজৃনী  বাংলােদশঃবাংলােদশঃ১িট কে র অধীন ৫৪,৪৩,৪৭৫/- টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট ু  ঋণ িবতরণ
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কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.৩৪। উ ীপনউ ীপন::সং ািটর ১িট কে র অধীন মাট ৩,৯২,০৮,৫৩০/- টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট ঋণ কায ম
বা বায়ন করেছ।
৫.৩৫। কাডকাড ( ( স টারস টার  ফরফর  আরবানআরবান  এ ডএ ড  রারালরারাল  ডেভলপেম টডেভলপেম ট): ): সং ািটর ৪িট কে র অধীন মাট
২,৩৮,০০০/- টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট ১) এইচআইিভ/এইডস িতেরাধ জীবন দ তা িশ া কমসচূী ২)
নারী ও িশ  পাচার িতেরাধ ৩) ইভিটিজং িতেরাধ ৪) িশ া কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.৩৬। ডাঃডাঃ  জামালজামাল  উি নউি ন  ফাউে ডশনফাউে ডশন::  সং ািটর ৩িট কে র অধীন মাট ১,৩৮,০০০/- টাকা বােজেটর মেধ
িবেবচ  মােস সং ািট ১) সলাই িশ ণ ২) িশ া উপকরণ িবতরণ ৩) খাদ  সাম ী িবতরণ কায ম বা বায়ন
করেছ।
৫.৩৭। এইডএইড  ফাউে ডশনফাউে ডশন: : সং ািটর ১িট কে র অধীন মাট ১,৭৮,০০০/- টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট ১)
সলাই িশ ণ ২) িশ া উপকরণ িবতরণ ৩) খাদ  সাম ী িবতরণ কায ম বা বায়ন করেছ।

৫.৩৮। িশিশ   িনলয়িনলয়  ফাউে ডশনফাউে ডশন::সং ািটর ১িট কে র অধীন মাট ৭,১৭,০০০/- টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট
১) ঋণকায ম বা বায়ন করেছ।
৫.৩৯। িসওিসও::সং ািটর ১িট কে র অধীন মাট ৫,১৭,০০০/- টাকা বােজেটর মেধ  সং ািট ১) ঋণ কায ম
বা বায়ন করেছ।
৫.৪০। আদআদ-- ীনীন  ওেয়লেফয়ারওেয়লেফয়ার  স টারস টার::সং ািটর ১িট কে র অধীন মাট ৬২,৪০,২০০/- টাকা বােজেটর মেধ
িবেবচ  মােস খরচ ৫,৫৫,৫১৪/- টাকা এবং মপুি ভূত খরচ ১৬,৭৬,৯৭৫/- টাকা, অবিশ  টাকার পিরমাণ
১৪,৩৮,৮৯২/- টাকা। সং ািট ১) ঋণ কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.৪১। আসআস  বাংলােদশবাংলােদশ: : সং ািটর ১িট কে র অধীন মাট ৩৬,০০,০০০/- টাকা বােজেটর মেধ  িবেবচ  মােস
খরচ ২,৮৯,৩৪৪/- টাকা এবং মপুি ভূত খরচ ৮,৪৭,৬০৮/- টাকা, অবিশ  টাকার পিরমাণ ২৭,৫২,৩৯২/-
টাকা। সং ািট ১) ঋণ কায ম বা বায়ন করেছ।
৫.৪২। এসেকএসএসেকএস  ফাউে ডশনফাউে ডশন: : সং ািটর ১িট কে র অধীন মাট ৩,০০,০০,০০০/- টাকা বােজেটর মেধ
িবেবচ  মােস খরচ ১৮,১১,১৪৩/- টাকা এবং মপুি ভূত খরচ ৭৮,৫৬,৯৫৭/- টাকা। সং ািট ১) এলিজআই
লড ওয়াশ ইন হলথ ক  কায ম বা বায়ন করেছ।

৬।              িবিবধঃিবিবধঃ
     ক) জলা ও উপেজলা শাসেনর সােথ সম য় কের িভ কুেদর পুনবাসন ও কমসং ােনর কাজ করা। 
     খ)  মাদকমু  সমাজ গঠেন উঠান বঠক বা এ জাতীয় সমােবেশর আেয়াজন করা।
     গ)   ানীয় পযােয়র যসকল এনিজও ধানগণ সভায় অ পি ত সসকল এনিজও ধানগণ সভায় উপি ত
থাকা এবং িত ান ধানেক সভায় উপি ত িনি ত করা।
     আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
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িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) পিুলশ পার , মেহরপরু।
২) িসিভল সাজন, মেহরপরু।
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৩) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, মেহরপরু সদর।
৪) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, মিুজবনগর, মেহরপরু।
৫) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, গাংনী, মেহরপরু।
৬) সভাপিত, জলা এনিজও সিমিত, মেহরপরু।
৭) িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, মেহরপরু।
৮) িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহরপরু।
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সদর, মেহরপরু
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মিুজবনগর, মেহরপরু
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাংনী, মেহরপরু
১২) উপ পিরচালক, জলা সমাজ সবা অিফস, জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহরপরু
১৩) উপপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, মেহরপরু।
১৪) উপপিরচালক, পিরবার পিরক না অিধদ র, মেহরপরু।
১৫) জলা িশ া কমকতা, মেহরপরু।
১৬) জলা াথিমক িশ া কমকতা, মেহরপরু।
১৭) জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা, াণ ও পনুবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৮) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, জলা মিহলা িবষয়ক
কমকতার কাযালয়, মেহরপরু
১৯) চয়ারম ান, জাতীয় মিহলা সং া, মেহরপরু।
২০) াপক......................................., ...........................................................।
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