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জলা উ য়ন সম য় কিমিটর ম ২০১৯ মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: আতাউল গিন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২২.০৫.২০১৯ ি .,
সভার সময় সকাল: ১০:০০ ঘিটকা

ান সে লনক , জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
সভাপিত উপি ত সকল সদ েক েভ া জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিত সভার প  থেক ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল
হাসপাতাল, মেহরপুের সালার িসে ম াপনসহ ০৫ (পঁাচ) জন নতনু িচিকৎসক যাগদান করায় জনাব ফরহাদ হােসন (এমিপ),
মাননীয় িতম ী, জন শাসন ম ণালয় মেহাদয়েক আ িরক ধ বাদ ও েভ া জানান। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা

শাসক (সািবক), মেহরপুর গত ২১.০৪.২০১৯ ি . তািরেখর সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান। কান সংেশাধনী না থাকায়
তা সবস িত েম দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর িবভাগিভি ক আেলাচনা করা হয় ও িন প িস া সমহূ গৃহীত হয়। 

আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া বা বায়নবা বায়ন
১১। । জলাজলা  পিরষদপিরষদ, , মেহরপুরমেহরপুর: : এ িবভােগর কায ম িন প:

কে র নাম কে র 
সংখ া

বরা  
(ল )

ব য়
(ল )

অ গিত

২০১৫-২০১৬অথ 
বছেরর এিডিপ’র 
বরাে  উ য়ন 

ক  (সাধারণ)

২৫৫িট৪৯২.২৫৩,৭২,৫০,০০০/- ৯৮%

২০১৬-১৭ অথ 
বছেরর এিডিপ’র 
উ য়ন ক  
(সাধারণ)

১৮৬িট৫৬৫.০০৪,১৬,৫৩,১০০/- ৯১%

২০১৬-১৭ অথ 
বছেরর আরএিডিপ’র 
বরাে  উ য়ন ক  

৬১িট১৫০.০০১,১১,৫০,০০০/- ৮৫%

২০১৭-২০১৮ অথ 
বছেরর এিডিপ’র 
বরাে  উ য়ন ক  
(সাধারণ)

১৯২িট৫৫০.০০২,৫৭,১০,০০০/- ৮৩%

২০১৭-২০১৮ অথ 
বছের এিডিপ 
সংরি ত উপ-খাত 
বরাে  উ য়ন ক

৪১িট১০০.০০২১,৫০,০০০/- ১৮%

২০১৭-২০১৮ অথ 
বছের এিডিপ’র থাক 
বরাে  উ য়ন ক

২৩িট ২৪.৬০ ১৭,৫৫,০০০/- ৭৩%

২০১৭-২০১৮ অথ 
বছেরর িনজ  
তহিবেল গহৃীত উ য়ন 

ক

- ২৮.০০ - ক  
হণ 

ি য়াধীন

(১) কােজর ণগতমান বজায় রেখ গৃহীত 
ক সমহূ ত বা বায়ন করা।

(২) মেহরপুর-মিুজবনগর রা ার উপের 
অবি ত যান চলাচেলর জ  ঝুঁিকপূণ গাছ 
অপসারেণর উেদ াগ হণ করা। 
(৩) িসিডউল অ সাের য সকল কাজ 
অদ বিধ  করা হয়িন তা জ িরিভি েত 

 করা। 

ধান িনবাহী কমকতা
জলা পিরষদ
মেহরপুর।

১



২২। । াা   িবভাগিবভাগ:: 

িবেবচ  মােস বিহ:িবভােগ-৫৪,০৩৯ জন, জ ির 
িবভােগ-৪৮৪৫ জন, আ :িবভােগ-২,৮০৩ জন, কিমউিনিট 
ি িনেক-৪৭,৯৫৫ জন, ব ব ািধ ি িনক-৩১৪ 
জন, অপােরশেনর মাধ েম মাইনর-৯১৫ জন রাগীেক সবা 

দান করা হয়। িসিভল সাজন সভায় জানান য, 
লাইেস িবহীন ঔষধু িবি  ও ি িনক েলা মিনটিরং করা 
এবং লাইেস িবহীন ি িনক েলার লাইেস  দােনর ব ব া 

হণ করা হেয়েছ। 

(ক) কিমউিনিট ি িনক েলােত জনগেণর 
সবার ধরণ ও সরকার কতকৃ িবনামেূল  

সরবরাহকতৃ ঔষেধর তািলকা টািনেয় 
রাখার ব ব া হণ করা। 
(খ) ি িনক েলা িনয়িমত মিনটিরং করা।

িসিভল সাজন
মেহরপুর।

৩। জনােরলজনােরল  হাসপাতালহাসপাতাল:: 
এ িবভােগর বিহ:িবভােগ রাগী- ২১,১৩৪ জন, জ ির 
িবভােগ-১৭০৫ জন, আ :িবভােগ-৩৭৭০ জন এবং 
অপােরশেনর মাধ েম মজর-৪৪ জন ও মাইনর-৯৪৩ জন 
রাগীেক সবা দান করা হয়। ওয়ান- প াইিসস 
সল:শারীিরক িনযাতন- নারী ও িশ  (১৮ বছর ও 

ত )-১৩ জন, মানিসক িনযাতন-০৪ জন। হাসপাতােল 
ডা ারেদর দািয়ে র িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
ত বধায়ক, ২৫০ শয ািবিশ  জনােরল হাসপাতাল সভায় 
জানান হাসপাতােল নতনু ০৫ (পঁাচ) জন িচিকৎসক যাগদান 
কেরেছ। 

(ক) হাসপাতাল পিরচালনা কিমিটর 
িনয়িমত সভা করা এবং হাসপাতােলর 
পিরেবশ পির ার পির  রাখার ব ব া 
করা। 
(খ) িচিকৎসক পদায়েনর িবষেয় যথাযথ 
ব ব া হেণর জ  সভায় িস া  গৃহীত 
হয়। 
(গ) হাসপাতােলর ল ােব পরী া-িনরী ার 
ব ব া হণ করা। 

ত াবধায়ক জনােরল হাসপাতাল 
মেহরপুর।

৪৪। মেহরপুরমেহরপুর  পৗরসভাপৗরসভা::
ময়র, মেহরপুর পৗরসভা সভায় জানান পৗরসভার িবিভ  

উ য়নমলূক কাজ চলমান রেয়েছ। 

(ক) ণগতমান বজায় রেখ কাজ 
স াদন করা এবং জনগণেক সহেজ সব 
সবা দােনর ব ব া করা। 

ময়র, মেহরপুর পৗরসভা।
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৫৫।।  গণপূতগণপূত  িবভাগিবভাগ::
এ িবভােগর কায ম িন প:

কে র নাম কে র/িনমাণ কােজর 
মলূ  (ল  টাকায়)

া  
বরা  (ল  

টাকায়)

ব য়
(ল  

টাকায়)

অ গিত

মেহরপরু 
জলাধীন 

গাংনী 
উপেজলায় 
ফায়ার 
সিভস ও 
িসিভল 
িডেফ  
ভবন িনমাণ 
কাজ

৩৩২.৭৫ ৩২৩.৭০ ৩২৩.৭০ ১০০%

মেহরপরু 
জলাধীন 

মিুজবনগর 
উপেজলায় 
ফায়ার 
সিভস ও 
িসিভল 
িডেফ  
ভবন িনমাণ 
কাজ

৩৮৬.১৫ ৩২০.০০ - ১৫%

মেহরপরু 
জলা পিুলশ 
পােরর 

কাযালেয়র 
উ মখুী 
স সারণ 
কাজ

৩৬.২১ ৩২.৫৯ ২০.৬০ ১০০%

মেহরপরু 
জলা ২৫০ 

শয া 
হাসপাতাল 
আপে েডশন 
হাসপাতাল 
ভবন িনমাণ

৪৫০০.০০ - - ১২%

সভায় ধম িবষয়ক ম ণালেয়র অধীন িতিট উপেজলায় 
মেডল মসিজদ কে র িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়। 

(ক) আেলািচত ক সমহূ জ িরভােব 
স  করা।
(খ) চলমান িনমাণ কায ম 
মানস তভােব বা বায়েনর েয়াজনীয় 
ব ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হয়।
(গ) মেডল মসিজদ কে র কাজ ত 
বা বায়ন করা। 

িনবাহী েকৗশলী গণপূত 
মেহরপুর।

৩



৬৬।।  ানীয়ানীয়  সরকারসরকার  েকৗশলেকৗশল  অিধদ রঅিধদ র:: 
এ িবভােগর কায ম িন প: (লল  টাকায়টাকায়)

কে র িশেরানাম মাট চুি  
মলূ

বরা
২০১৭-১৮

মাট 
ব য়

(৬+৮)

অ গিত

বহৃ র ি য়া জলা 
অবকাঠােমা উ য়ন 
শীষক ক

৭১৭০.৮৮৭২৩৩.৭৮৬৭৬৭.৫৮৯০%

অ ািধকার িভি েত 
পণূ প ী 

অবকাঠােমা উ য়ন 
শীষক ক

৩৮৯৮.৫০৩৮০০.০০৩৭১২.৬২৯৬%

খলুনা িবভাগ 
প ী অবকাঠােমা উ য়ন 
শীষক ক  (KDRIDP)

৩,১৮২.৩৪২২৮১.৯১২১৫৪.০২৮০%

মিু েযা ােদর 
ঐিতহািসক াপনাসমহূ 
সংর ণ পনুঃ িনমাণ 

ক

১৭.৯১ ১৪.৩৭ ১৭.৩৭ ৭৫%

সম  দেশ শহর ও 
ইউিনয়ন ভিূম অিফস 
িনমাণ ক

১৪২.০৪ ৮০.০০ ৬১.৬০ ৫০%

সাবজনীন সামািজক 
অবকাঠােমা উ য়ন 

ক  (িজএসআইিডিপ)

১৮১.৯৯ ১৫০.০০ ১৫০.০০৯৫%

চলমান কােজর ণগতমান বজায় 
রেখ গৃহীত ক সমহূ ত বা বায়ন 

করা। 

িনবাহী েকৗশলী এলিজইিড 
মেহরপুর।

 
  
৭৭। কিৃষকিৃষ  স সারণস সারণ  অিধদ রঅিধদ র::
উপ-পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, মেহরপুর জানান 
সােরর মজুদ সে াষজনক। কিৃষ েণাদনা কমসিূচর বরা  
পাওয়া গেছ। এছাড়া উপপিরচালক, কিৃষ স সারণ িবভাগ 
সভায় জানান কষৃকেদর িনরাপদ সবজী উৎপাদেন উৎসািহত 
করা হে । www.krishisheba.com.bd নামক ওেয়বসাইট 
অনলাইেনর মাধ েম িবিভ  কিৃষ সবা দানসহ কিৃষেসবা 
নামক একিট কল স টার খালা হেয়েছ। উ  কল স টােরর 
ন র হে  ০১৩০৯০০৩৫১৬। 

(ক) িনরাপদ সবিজ উৎপাদেন কষৃকেদর 
উৎসাহ দান করা। 
(খ) কষৃকেদর কিৃষ িবষয়ক পরামশ 

দান কায মিট অব াহত রাখা। 
(গ) কল স টােরর ন রিট 
(০১৩০৯০০৩৫১৬) কষৃক পযােয় 
ব াপক চােরর ব ব া হণ করা।

উপ-পিরচালক
কিৃষ স সারণ অিধদ র

মেহরপুর।

৮। উপেজলা পিরষদ, মেহরপুর সদর উপেজলা পিরষেদর সকল কায ম 
তদারিক করা ও সাধারণ জনগেণর সবা 

দান িনি ত করা।

চয়ারম ান 
উপেজলা পিরষদ 
সদর, মেহরপুর।

৯। উপেজলা পিরষদ, গাংনী, মেহরপুর। উপেজলা পিরষেদর সকল কায ম 
তদারিক করা ও সাধারণ জনগেণর সবা 

দান িনি ত করা।

চয়ারম ান
উপেজলা পিরষদ 
গাংনী, মেহরপুর।

১০। উপেজলা পিরষদ, মিুজবনগর, মেহরপুর উপেজলা পিরষেদর সকল কায ম 
তদারিক করা ও সাধারণ জনগেণর সবা 

দান িনি ত করা।

১) চয়ারম ান
উপেজলা পিরষদ মিুজবনগর, 
মেহরপুর।

২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
মিুজবনগর, মেহরপুর।

৪



১১। উপেজলা িনবাহী অিফসার এর কাযালয়, মেহরপুর 
সদর। 

উপেজলার উ য়নমলূক কায ম তদারিক 
করা ও সাধারণ জনগেণর সবা দান 
িনি ত করা।

উপেজলা িনবাহী অিফসার সদর, 
মেহরপুর।

১২। উপেজলা িনবাহী অিফসার এর কাযালয়, গাংনী, 
মেহরপুর।

উপেজলার উ য়নমলূক কায ম তদারিক 
করা ও সাধারণ জনগেণর সবা দান 
িনি ত করা।

উপেজলা িনবাহী অিফসার গাংনী, 
মেহরপুর।

১৩। উপেজলা িনবাহী অিফসার এর কাযালয়, মিুজবনগর, 
মেহরপুর। 

উপেজলার উ য়নমলূক কায ম তদারিক 
করা ও সাধারণ জনগেণর সবা দান 
িনি ত করা।

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মিুজবনগর, মেহরপুর।

১৪। িনবাহীিনবাহী  েকৗশলীেকৗশলী, , ওেজাপািডেকাওেজাপািডেকা  িলঃিলঃ: : 
িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডেকা িলঃ, মেহরপুর সভায় 
জানান য, অিফেসর াভািবক কায ম অব াহত আেছ। 

িব েতর অৈবধ সংেযাগ িবি  ও 
আইনগত ব ব া নয়ার িবষেয় িস া  
গৃহীত হয় তেব সরকাির দ র/ াপনার 

ে  ৩০ জুেনর আেগ সংেযাগ িবি  
না করার িস া  গৃহীত হয়।

িনবাহী েকৗশলী 
ওেজাপািডেকািলঃ মেহরপুর।

১৫১৫  । পিরবারপিরবার  পিরক নাপিরক না  অিধদ রঅিধদ র:: 
মাঠ পযােয় দ  সবা িনি ত করা এবং মিনটিরং জারদার 
করেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 
জলার মাট এম িস এইচ কােজর িতেবদন-গভকালীন 

য -৭৭.২৩%, সবকালীন য -১১.৩১%, গেভা র 
য -৪০.৯৫%, অ  ৫ বছেরর িশ র য  ৭৭.৭৫% এবং 
সাধারণ রাগী-১২৫৩২ জন। উপপিরচালক, পিরবার 
পিরক না সভায় জানান য, ােটলাইট ি িনক েলােত 
ঔষেধর অ তলুতা রেয়েছ। 

(ক) পিরবার পিরক নার সকল প িত 
হেণর িবষেয় জনগেণর মােঝ অিধক 
চারণা চালােনা। 

(খ) জলা ও উপেজলা পযােয় েয়াজনীয় 
মালামাল সরবরাহ ও মজুদ রাখা। 

উপ-পিরচালক
পিরবার পিরক না অিধদ র

মেহরপুর।

১৬১৬। । াথিমকাথিমক  িশ ািশ া  িবভাগিবভাগ::
এ িবভােগর াথিমক িশ ার ণগতমান উ য়েনর 
লে  জলার সকল েুল মাি িমিডয়ার মাধ েম পাঠদােনর 
ব ব া হণ করাসহ মিনটিরং ও পিরদশেনর িবষেয় সভায় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। এছাড়া সভাপিত াথিমক 
িবদ ালেয়র িশ ক কতকৃ সমািজক যাগােযাগ মাধ েম পা  
দয়ার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

(ক) িশ া িত ানসমহূ িনয়িমত 
দশন/পিরদশন, িশ াথী ঝেরপড়া রাধ, 
মানস ত িশ া িনি তকরণ।
(খ) সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ব বহাের 
িশ কেদর নীিতমালা মেন পা  িদেত 
হেব। 

জলা 
াথিমক িশ া অিফসার মেহরপুর।

১৭১৭।। মাধ িমকমাধ িমক  ওও  উউ   িশ ািশ া  িবভাগিবভাগ::
সভাপিত সভায় জানান, জলার মাধ িমক িবদ ালয় েলােত 
যােত ছা ী/ছা ীেদর সংখ া বিশ হয় এবং উপি িত শতভাগ 
থােক তা িনি ত করাসহ িশ ার মান বিৃ  ও যথাসমেয় 
পাঠদান স  করার জ  সংি  সকেলর িত আহবান 
জানান। এছাড়া মাি িমিডয়ার মাধ েম ছা /ছা ীেদর 
পাঠদান বাড়ােনা, িনয়িমত মিনটিরং জারদার করা এবং 
অনলাইেন মাি িমিডয়ার মাধ েম পাঠদােনর তদারিক 

িতেবদন রণ করা এবং য সব িবদ ালেয় সততা সংঘ ও 
সততা ার নাই স েলােত ত চাল ুকরা হেব। 

(ক) মাি িমিডয়ারমাধ েম িনয়িমত াস 
নয়া এবং অনলাইেন তথ  আপেলাড 

করা।
(খ) জলার মাধ িমক িবদ ালয়সমেূহ যােত 
ছা ী/ছা ীেদর সংখ া বিৃ দ পায় এবং 
উপি িত শতভাগ িনি ত করাসহ িশ ার 
মান বিৃ র েয়াজনীয় ব ব া হণ করা।
(গ) িবদ ালয় েলােত সততা সংঘ ও 
সততা ার নাই স েলােত ত চাল ু
করা।

জলা িশ া অিফসার মেহরপুর।

৫



  
১৮১৮।।  জন াজন া   েকৗশলেকৗশল  অিধদ রঃঅিধদ রঃ  এএ  িবভােগরিবভােগর  কায মকায ম  
িন পিন প:: 

কে র নাম সংখ াবা বায়নঅ গিত
াউ ড ওয়াটার ি টেম ট া ট ০১ - ৯০%

পাইপ লাইন িনমাণ ০২৩িকঃিমঃ১০০%
পা  হাউজ িনমাণ ০২িট - ১০০%

আেসিনক বণ এলাকায় ওয়াটার ি টেম ট া ট বসােনার 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

আেসিনক বণ এলাকায় আেসিনক 
ি টেম  া ট বসােনার ব ব া হণ 
করা। 

িনবাহী েকৗশলী
জন া  েকৗশল অিধদ র, 

মেহরপুর।

১৯১৯।।  সড়কসড়ক  ওও  জনপথজনপথ  িবভাগঃিবভাগঃ  এএ  িবভােগরিবভােগর  কায মকায ম  
িন পিন প: : (ল  টাকায়) 
মরামত খােতর নাম ট ডারকৃত 

মলূ
(ল  

টাকায়)

২০১৮-১৯ 
অথ 

বছেরর বরা

২০১৮-১৯ 
অথ 

বছেরর ব য়

অ গিত

এিডিপ ক -
িঝনাইদহ-
চুয়াডা া-
মেহরপরু-

মিুজবনগর সড়ক 
শ করণসহ 

উ য়ন।

৭৩৪৭.৫৮ ১৯৮২.১৩ ১৯৮১.৯১ ১০০%

িপএমিপ 
(মাইনর)-
িপিরয়িডক 
মইনেটই া  

সড়ক ও সত ু
উপ-খাত

- ৩৬০.০০ ১৯৩.০৩ ৬৫%

কে র নগতমান বজায় রেখ ত স  করা এবং 
সড়েকর পাে  অৈবধ াপনা সরােনার িবষেয় সভায় িব ািরত 
আেলাচনা করা হয়। 

(ক) কে র নগতমান বজায় রেখ 
ত বা বায়ন করা। 

(খ) কেলজ মাড় থেক ওয়াপদা রাড 
পয  রা া ত পুনরায় সং ােরর 
উেদ াগ হণ করা। 

িনবাহী েকৗশলী
সওজ, সড়ক িবভাগ মেহরপুর।

২০২০।।  প ীপ ী  িব ৎিব ৎ  সিমিতসিমিত:: 
এ িবভােগর িতেবদন মেত উ য়নমলূক কায ম িন প:

িববরণ এি ল/১৯
নতনু লাইন িনমাণ (িক:িম:) ২৮.৫৫
সংেযাগ িবধা সৃি  (সংখ া) ৯৬
সংেযাগ দান (সংখ া) ৩৫৯

াম িব তায়ন (সংখ া) -
অৈবধ িবদ ৎ ব বহার সনা  ও িবি  (সংখ া) ০২
পা  সংেযাগ সনা  ও িবি  (সংখ া) ৩৯
পা  সংেযাগ জিরমানা আদায় (টাকা) ২৭,০০০/-
িবল আদায় হার% ৮৭.২৫%
িবল বেকয়া (সমমাস) ১.১৬
িসে ম লস ( ীড িমটার অ যায়ী)% ২০.১২%
িসে ম লস (উপেক  িমটার অ যায়ী)% ১৭.৮৮%

িজএম, প ী িব ৎ জানান াহকেক তাৎ িণক সবা দয়ার 
জ  আেলার ফিরওয়ালা নােম একিট সবা চাল ুকরা 
হেয়েছ। 

(ক) িব েতর খঁুিট থেক ১৩০ ফুেটর 
মেধ  িব ৎিবহীন াথিমক ও মাধ িমক 
িবদ ালেয় িব ৎ সংেযােগর কাযকরী 
ব ব া হণ করা।
(খ) আেলার ফিরওয়ালা নােমর সবা 
চলমান রাখা। 

১) িজএম, প ী িব ৎ সিমিত, 
মেহরপুর।

(২) ময়র, গাংনী পৗরসভা, 
গাংনী, মেহরপুর। 
(৩) জলা াথিমক িশ া 
অিফসার, মেহরপুর।

৬



২১২১।।  খাদখাদ   িবভাগিবভাগ:: এ িবভােগর কায ম িন প: 
এল,এস,িডর 

নাম
দাম ধারণ 

মতা
চাউল ধান গম 

মেহরপরু 
সদর

০৬িট ৩০০০ মঃ 
টন

১৭৫২.৬৭০৩০০০৪২৯.৭১০

আমঝপুী ০২িট ১০০০ মঃ 
টন

৮৩৭.২৮৩ ০০ ০০

গাংনী ০৩িট ২০০০ মঃ 
টন

১০৩১.৭৬৮১০০০ ০০

জলার 
সবেমাট

১১িট ৬০০০ মঃ 
টন

৩৬২১.৭২১৪০০০৪২৯.৭১০

জলা খাদ  িনয় ক জানান ধান ও গম সং েহর কায ম 
চলমান রেয়েছ। 

(১) মিুজবনগর উপেজলায় একিট খাদ  
দাম াপেনর জ  শাসিনক 

অ েমাদন হণ করা।
(২) সরকািরভােব ধান ও চাল সং হ 
কায ম ভুােব বা বায়ন করা। 

(১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
মিুজবনগর।
(২) জলা খাদ  
িনয় ক, মেহরপুর।

২২। তথতথ   িবভাগিবভাগ::
সরকাির িনেদশনা অ যায়ী কায ম পিরচালনার িবষেয় 
সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। বাল িববাহ িতেরাধ 
এবং সরকােরর উ য়নমলূক কমকা ড জনব ল এলাকায় 

চােরর িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। জলা 
তথ  অিফসার সভায় জানান " ামীণ জনেগা ীর উ য়েন 

চার কায ম শি শালীকরণ" শীষক কে র আওতায় 
মিহলা সমােবশ, সংগীতা ান ও চলি  দশনী; িশ  ও 
নারী উ য়েন যাগােযাগ কায ম শীষক িজওিব খােতর 
আওতায় িশ  মলা, উঠান বঠক, চলি  দশনী, লাক 
সংগীতা ান চার কায ম বা বািয়ত হেয়েছ। 

(ক) সরকাির িনেদশনা অ যায়ী এবং 
মাননীয় ধানম ীর াি ডং েলা 
িনয়িমত দশন িনি ত করা।
(খ) বাল িববাহ িতেরাধ, মাদক ব  

িতেরাধ, স াস ও জ ীবাদ িবেরাধী 
চারণা এবং সরকােরর উ য়নমলূক 

কমকা ড জনব ল এলাকায় চােরর 
ব ব া করা। 

জলা তথ  অিফসার
মেহরপুর।

২৩। সমাজেসবাসমাজেসবা  অিধদ রঅিধদ র:: 
বয় ভাতা, মিু েযা া স ানী ভাতা, অ ল িতব ী ভাতা, 
িবধবা ও ামী পিরত া  মিহলােদর ভাতা, অধ য়নরত 

িতব ী িশ াথীেদর উপবিৃ  দান, প ী সমাজেসবা 
কায ম, প ী মাতেৃক  ক , এিসডদ  ও শারীিরক 

িতব ী কায ম, িশ ণ কায ম, িচিকৎসা সমাজেসবা 
কায ম ও স ােসবী সং ার িনব ন কায ম ভুােব 
স  করা হে । িছ মলূ িশ সহ আ য়হীন জনগণেক 
আ য়দােনর িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়। সভাপিত জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা এর ১১ এি ল, 
২০১৯ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১১২.৯৯.০০৭.১৮-১১৫ 
ন র ারক প  পাঠ কের শানান। উ  
পে র Autism এবং Neurodevelopmental 
Disorder িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

(ক) চলমান ভাতার কায ম সিঠকভােব 
বা বায়ন করা। 
(খ) িবিভ  কার ভাতা াি র জ  
আেবদন দািখলকারীেদর নাম 
যথাযথভােব তািলকাভু  করা।
(ঘ) Autism এবং Neurodevelopmental 
Disorder িবষেয় জনসেচতনতা বিৃ  
করা।
(গ) Autism এবং Neurodevelopmental 
Disorder িবষেয় মািসক িভি েত এ 
কাযালেয় িতেবদন রণ করেবন।

১. উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), মেহরপুর। 
২. উপপিরচালক, 
জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
মেহরপুর।

২৪। জলাজলা  ইেনােভশনইেনােভশন  কাযালেয়রকাযালেয়র  কায মকায ম  পিরচালনাপিরচালনা::
ইেনােভশন ইন পাবিলক সািভেসর আওতায় জলা ও 
উপেজলা পযােয় ইেনােভশন কায ম বা বায়ন কের এ 
কাযালয়েক অবিহত করার িবষেয় আেলাচনা করা 
হয়। ইেনােভশন কায ম সে াষজনক নয়। এিট আেরা 
বগবান ও আ িরকভােব করার জ  সকেলর িত অ েরাধ 

জানােনা হয়। কিৃষ স সারণ, মেহরপুেরর িতিনিধ সভােক 
অবিহত কেরন অনলাইন কিৃষ সবা নােম একিট ইেনােভশন 
চাল ুকরা হেয়েছ। এছাড়া প ী িব ৎ আেলার ফিরওয়ালা 
নােম একিট ইেনােভশন চাল ুকেরেছ। 

নতনু নতনু ইেনােভশন কায ম হণসহ 
তা বা বায়ন করা। 

জলা পযােয়র সকল কমকতা ও 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)।
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২৫। কিৃষকিৃষ  িবপণনিবপণন  িবভাগঃিবভাগঃ 
জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা 

জানান, ব মলূ  ি িতশীল আেছ। িনত  েয়াজনীয় 
েব র দিনক বাজার মলূ  দশেণর লে  জলা সদর 

বাজাের িডিজটাল িডসে েবাড াপন করার িবষেয় সভায় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

(ক) ব মলূ  বিৃ  না পায় 
স জ  িনয়িমত বাজার পিরদশন ও 

মিনটিরং করা।
(খ) রমজান উপলে  বাজারদর ি িতশীল 
রাখার জ  িনয়িমত বাজারসমহূ মিনটর 
করা। 
(গ) জলা সদর বাজাের দিনক বাজার 
মলূ  দশেনর লে  িডিজটাল 
িডসে েবাড াপন করা। 

জলা বাজার অ স ানকারী
কমকতা, মেহরপুর।

২৬২৬। । গাংনীগাংনী  পৗরসভাপৗরসভা:: 
পৗর এলাকায় নাগিরক সবার মান ও পিরেসবা িনেয় 

আেলাচনা করা হয়। এছাড়া পৗরসভার বেকয়া িব ৎ িবেলর 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

(ক) নাগিরক সবার পিরেসবা বিৃ  করা। 
(খ) অিত ত বেকয়া িব ৎ িবল 
পিরেশােধর ব ব া হণ করা।

ময়র, গাংনী পৗরসভা।

২৭২৭।।  ইসলািমকইসলািমক  ফাউে ডশনফাউে ডশন: : 
উপ-পিরচালক, ইসলািমক সভায় জানান বাল িববাহ িনেরাধ 
সভা, স াস, জ ীবাদ ও মাদক িবেরাধী সভা, মসিজদিভি ক 
িশ  ও গণিশ া কায ম, াক- াথিমক, বষ  িশ া এবং 
কারআন িশ া কমসিূচ অব াহত রেয়েছ। 

চলমান কায মসমহূ সফলভােব 
বা বায়ন করা। 

উপ-পিরচালক
ইসলািমক ফাউে ডশন 

মেহরপুর।

২৮২৮।। সমবায়সমবায়  িবভাগিবভাগ:: 
িবেবচ  মােস াম মাণ িশ ণ ৫০ জনেক দান করা 
হেয়েছ। তরঘিরয়া আ য়ণ কে  ঋণ আদায় ১৫,৫০০/- 
টাকা, ভাটপাড়া আ য়ণ ফইজ-০২, গাংনী ঋণ আদায় ৯৭৭/-
টাকা। আ য়ণ ক সমহূ থেক ঋণ আদােয়র িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

১) সমবায় িবভাগ থেক িনব নকতৃ 
সিমিত েলা িনয়িমত মিনটিরং করা।
২) আ য়ণ কে  দ  ঋণ আদায় 

রাি ত করা। 

জলা সমবায় 
অিফসার মেহরপুর।

২৯২৯। ফায়ারফায়ার  সািভসসািভস  ওও  িসিভলিসিভল  িডেফিডেফ ::  এ িবভােগর 
অি কা ড-৮িট, ঘটনা-০৭িট, আ মািনক 

িত-৫,৪৫,৫০০/- টাকা, আ ঃ উ ােরর 
পিরমাণ-১৪,৮৬,০০০/- টাকা, আহত-০৪ জন, িনহত-০১ 
জন। মিুজবনগর উপেজলায় ফায়ার সািভস শন িনমােণর 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

ক) অি কা ড, সড়ক ঘটনাসহ য কান 
াকিৃতক েযাগ জনগেণর জানমােলর 

িনরাপ া িবধােন সদা তৎপর থাকেত 
হেব।
(খ) কেনা মৗ েম অি কা ড িতেরােধ 
নানামখুী পদে প হণ করা। 

উপ-সহকারী পিরচালক, ফায়ার 
সািভস ও িসিভল িডেফ , 

মেহরপুর।

৩০। মিহলামিহলা  িবষয়কিবষয়ক  অিধদ রঅিধদ র::
িবিভ  িশ ণ এবং িভিজিডর আওতায় গম ও চাল দােনর 
কায ম ভুােব স  করা। জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
সভােক জানান সব থম মেহরপুর জলায় মাতৃ ভাতা 
কায ম অনলাইেনর মাধ েম পাইলট া াম আকাের চাল ু
হেব। 

(ক) িশ ণ কায ম জারদারকরণ । 
(খ) এলাকার চািহদা অ যায়ী েডর 
কাজ স  করা। 

জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, 
মেহরপুর।

৩১। পািনপািন  উ য়নউ য়ন  বাডবাড:: 
এ িবভােগর া  িতেবদেন দখা যায়, "৬৪িট জলার 
অভ র  ছাট নদী, খাল এবং জলাশয় পুন:খনন ক  (১ম 
পযায়)" কে র আওতায় কাজলা নদী (১০ িক.িম.), 
ছউিটয়া নদী (৮ িক.িম.) এবং র িত খাল (১০ িক.িম.) 

পুনঃখনেনর জ  ০৫ িট প ােকেজ অনলাইেন দরপ  
আহবান পূবক কাযােদশ দান করা হেয়েছ। ছউিটয়া নদীর 
০২িট প ােকেজর কােজর অ গিত ৪৩%।

(ক) িনধািরত সমেয়র মেধ  কে র 
কাজ সমা  করা।
(খ) খননকতৃ মািট ারা ওয়াকওেয় রা া 
িনমাণপূবক বনায়ন করা। 
(গ) র িত খাল, ছউিটয়া নদী খনেনর 
কাজ সম য় করা। 

িনবাহী েকৗশলী
পািন উ য়ন বাড

চয়ুাডা া।
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৩২৩২।।  পাটপাট  অিধদ রঅিধদ র:: 
এ িবভােগর া  িতেবদেন দখা যায়, পােটর 
আমদানী কম। পােটর বাজার দর িত ই টাল ৪,৭৫০/- 
টাকা হেত ৫,০০০/- টাকা পয  য়-িব য় হে । পাট 
পিরদশক সভায় জানান ব  ও পাটবীজ ম ণালেয়র অধীন 
পাট অিধদ র কতকৃ বা বায়নাধীন উ য়ন যিু  িনভর পাট 
ও পাটবীজ উৎপাদন এবং স সারণ ক িট মেহরপুর 
জলায় ক াধীন রেয়েছ। পিরদশক, পাট অিধদ র জানান 
িতিট উপেজলায় ৩০০০ জন পাটচাষী এবং ৫০০ জন 

পাটবীজ কষৃকেদর িবনামেূল  বীজ দান করা হেয়েছ। 

(ক) পেণ  পাটজাত মাড়েকর 
বাধ তামলূক ব বহার িনি তকরেণ 
বাজার মিনটিরং অব াহত রাখা।
(খ) উ য়ন যিু  িনভর পাট ও পাটবীজ 
উৎপাদন এবং স সারণ ক িট 
সিঠকভােব স ে র িনিম  সংি  
উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
মেহরপুর ও পিরদশক, পাট অিধদ র, 
মেহরপুরেক অ েরাধ করা হয়।

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল)/
পিরদশক

পাট অিধদ র, মেহরপুর।

৩৩৩৩। । বনবন  িবভাগিবভাগ::
এ িবভােগর িতেবদেন দখা যায়, ৫ (পঁাচ) টাকা মেূল  ায় 
১,৫০,০০০ (এক ল  প াশ হাজার) িপস বনজ, ফলজ 
গােছর চারা িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়া মিুজবনগর 
কমে ে  সৗ য বধন ও আমঝিুপর নীল িঠেত বনায়ন 

ক  হণ করা হেব। 

বনজ, ফলজ গােছর চারা িবতরণসহ 
অ া  কায ম ভুােব স াদন 
করা। 

বন কমকতা মেহরপুর।

  
৩৪৩৪।।  িশ ািশ া  েকৗশলেকৗশল  অিধদ রঅিধদ র::
সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর 
সভায় জানান ১৭িট ৪তলা ভবন িনমােণর কাজ চলমান 
রেয়েছ। ১৬ িট িশ া িত ােনর একােডিমক ভবন 
িনমাণ/ মরামত কে র মেধ  ০৬িট িশ া িত ােনর কাজ 
স ণূ হেয়েছ এবং ০৯ িট িত ােনর কাজ চলমান রেয়েছ। 

(ক) কােজর সিঠক মান বজায় রেখ 
িনমাণাধীন কে র কােজর গিত বিৃ  
করেত হেব এবং িনধািরত সমেয়র মেধ  

ক  বা বায়ন করেত হেব। 
(খ) চলমান কে র বা বায়ন অ গিত 

িতেবদন িনয়িমত সভায় উপ াপন 
করেত হেব।

সহকারী েকৗশলী
িশ া েকৗশলঅিধদ র 

মেহরপুর।

৩৫৩৫। । জলাজলা  বীজবীজ  ি য়াজাতকরণি য়াজাতকরণ  কক , , িবএিডিসিবএিডিস,,  
মেহরপুরমেহরপুর:: 

২০১৮-১৯ বেষ বােরা, আউশ, আমন ধান বীজ এবং গম 
বীজ িবতরণ কায ম চলেছ। ভুােব যােত বীজ িবতরণ 
করা হয় স িবষেয় খয়াল রাখার ব াপাের আেলাচনা করা 
হয়।

বীজ উঃ ল মা া (টেন) সং হ
(টেন)

িবতরণ
(টেন)

বােরা ধান ৩০০০.০০০ ১০০.০০০ -
আউশ ধান ৩৫৬.৩৬৬ ৩৮৩.৪৮১৩৮৩.৪৮১
আমন ধান ১৩৮০.১৬৮ ১৩৬৪.৬৪৩৬০০.০০০
গম বীজ ১৬৩.৭৭৫ ১৭৩.১০০ -

মাট ৪৯০০.৩০৯ ২০২১.২২৪৯৮৩.৪৮১
উপপিরচালক, (বী েক) িবএিডিস সভায় জানান ১৩,০৬৫ 
কিজ আমন ধানবীজ িবতরণ  করা হেব এবং গম 

সং েহর কাজ চলমান রেয়েছ। 

বীজ িবতরণ কায ম ভুােব স  
করা।

উপপিরচালক
(বী েক) িবএিডিস মেহরপুর।

৩৬৩৬। । মৎমৎ   িবভাগিবভাগ::
িবেবচ  মােস মৎ  চািষ/উেদ া ােক পরামশ দান ও 
খামার পিরদশন- ৮৩িট, মৎ  স দ উ য়েন আইেনর 
বা বায়ন-০৪িট। রাগ িতেরাধ ও িনয় েণ পিরদশন ও 
পরামশ দান-০৩ জন। পুন:খননকতৃ ভরব নদীেত মােছর 
অভয়া ম করার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

মৎ  স েদর উৎপাদন বিৃ  এবং 
মৎ  িবষয়ক আইেনর েয়াগ ও 

িশ ণ দান অব াহত রাখা। 

জলা মৎ  অিফসার, মেহরপুর।
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৩৭৩৭। । করকর  িবভাগিবভাগ:: 
এ িবভােগর এি ল ২০১৯ মাস পয  িনবি ত করদাতার 
সংখ া-৮৮৬১ জন। ২০১৮-১৯ অথবছের করবেষর ল মা  
১৮ কািট টাকা এবং ফ য়াির ২০১৯ মাস পয  আদায় 
৮.০২ কািট টাকা। 

(ক) জনগণেক ততম সমেয় সবা 
দান পূবক কর আদায় বিৃ  করার 
েয়াজনীয় ব ব া হণ করা। 

(খ) নতনু/পুরাতন করদাতােদর আয়কর 
িরটান হণ ও আয়কর িবষয়ক পরামশ 
অব াহত রাখেত হেব। 

সহকারী কর কিমশনার, 
সােকল-২১ ( মেহরপুর)।

৩৮৩৮। । বাংলােদশবাংলােদশ  টিলকমটিলকম  িবভাগিবভাগ ( (িবিটিসএলিবিটিসএল):):
এ িবভাগ থেক া  িতেবদন অ যায়ী িচ  িন প:

এ েচে র নামধারন মতাসংেযাগ সংখ ারাজ  আদায়
মেহরপুর ২৭২৪ ৬৭৭ ১,৩৮,৮৫৯/-

গাংনী ১৫০৪ ১৪১ ১২,০৬১/-
মিুজবনগর ২৫৪ ৬৭ ৪,৯১৯/-
মাটঃ ৪৪৮২ ৮৮৫ ১,৫৫,৮৩৯/-

িবভােগর সকল কায ম যথাযথভােব 
পিরচালনার জ  অ েরাধ করা হয়। 

সহকারী ব ব াপক িবিটিসএল 
মেহরপুর।

৩৯। ািণস দািণস দ  িবভাগিবভাগ: : 
এ িবভােগর গবািদপ র িটকা দান (মা া)-১০৩৮৮, হাঁস-
মরুগীর িটকা দান (মা া)-১০,৯২০০, গবািদপ র িচিকৎসা 
(সংখ া)-৮০০৬িট, হাঁস-মরুিগর িচিকৎসা (সংখ া)-১৮০৬৫িট, 
কিৃ ম জনন িহমািয়ত িসেমন ারা-২০০০িট, িশ েণর 
মাধ েম খামারীর দ তা বিৃ করণ-২৯৫ জনেক। উঠান 
বঠেকর আেয়াজন-১২িট, িডিজজ সািভেল -০৪িট, খামার 

পিরদশন-৪১িট। ময়র, গাংনী পৗরসভা সভায় জানান য, 
গাংনী মালশাদহ এলাকায় এনথা  রােগ কেয়কজন আ া  
হেয়েছ। উ  এনথা  রােগর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
করা হয়। 

(ক) গবািদপ েক িনয়িমত বছের একবার 
অ ান া  রােগর িটকা দােনর ব ব া 
করা।
(খ) রাগা া  প  িচি ত করেণর িবষেয় 
িনয়িমত একজন িচিকৎসক িনেয়ািজত 
করা।

১) ময়র, মেহরপুর পৗরসভা।
২) জলা ািণস দ কমকতা, 
মেহরপুর।

৪০৪০। । জলাজলা  রিজ ােরররিজ ােরর  কাযালয়কাযালয়: : িবেবচ  মােস এ িবভােগ 
আদায়কতৃ িফ-২,১১,৪১,৫১৯/-( ই কািট এগার ল  
একচি শ হাজার ঊিনশ) টাকা মা । এছাড়া জলা রিজ ার, 
মেহরপুর সভায় জানান য, তােদর কায ম ভুােব 

পিরচািলত হে । 

জনগণেক ততম সমেয় সবা দান 
িনি ত করা এবং জলা রিজ াের 
কায ম ভুােব স াদেনর অ েরাধ 
করা হেলা।

জলা রিজ ার মেহরপুর।

৪১৪১। । যবুযবু  উ য়নউ য়ন  অিধদ রঅিধদ র: : এ িবভােগর িবিভ  িবষেয় 
িশ ণ হণ করেছন-৬৪২ জন, যবুঋণ 

িবতরণ-৮,৩১,০০০/-, আদায়েযাগ  আসল (চলমান) 
১০,২৬৯৪৩/, আদায়কতৃ আসল (িকি  খলাপী ও ঋণ 
খলাপীসহ)=৯,০১,৯৮৬/-টাকা। আদায় হার ৯২.৫৬%। 

উপপিরচালক, যবু উ য়ন অিধদ র, মেহরপুর বেলন এ 
অিধদ েরর আওতাধীন িশ ণসমহূ ভুােব চলেছ। 

(ক) িশ ণ ও ঋণ আদায় কায ম 
তদারিক করা। 
(খ) িশ ণ কায ম িনধািরত িসিডউল 
মাতােবক পিরচালনা এবং গৃহীত 

কায ম যথাযথভােব বা বায়েনর জ  
অ েরাধ করা হয়।

উপপিরচালক, যবু উ য়ন 
অিধদ র মেহরপুর।

৪২। বাংলােদশবাংলােদশ  প ীপ ী  উ য়নউ য়ন  বাডবাড::  িবেবচ  মােস ৪৫.৮৫ 
ল  টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ, ঋণ আদায় ২১.২৬ ল  
টাকা, বেকয়া চলিত/ খলাপী মাট-১২১.৯০ ল  
টাকা। উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড বেলন 
তাঁর দ েরর কায ম াভািবকভােব চলেছ। 

ক) ঋণ িবতরণ ও আদায় কায মসমহূ 
খলাপী ঋেণর অথ আদােয় আরও সি য় 

হওয়ার জ  অ েরাধ করা হয়। 
খ) একিট বািড় একিট খামার ক  
িনয়িমত দশন/পিরদশন করা।
(গ) একিট বাড়ী একিট খামার কে র 
সকল কাজ িনিবড়ভােব ও িবেশষ 

ে র সােথ পিরচালনার জ  অ েরাধ 
করা হয়।

সংি  দ র ধান।

৪৩৪৩।।  িবএসিটআইিবএসিটআই:: এ িবভােগর া  িতেবদেন দখা যায় 
য, এি ল ২০১৯ মােস মেহরপুর জলায় মাবাইল কােটর 

সংখ া ০৬িট, মামলার সংখ া ০৯িট এবং জিরমানা 
বাবদ ৫৩,০০০/- টাকা। এ িবভােগর িসএম লাইেস া  

িত ান-১০িট।

বাজার মিনটিরং কায ম জারদার করা। উপপিরচালক
িবএসিটআই

খুলনা।
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৪৪৪৪। । কমসং ানকমসং ান  ব াংকব াংক: : এ িবভােগর-আ কমসং ান ক  
সংখ া ৭৫িট, িবতরণ ৮৩৮০/- (হাজার) টাকা, আদায় 
১৪৫িট, ৮৫২৫/- (হাজার) টাকা। 

আদায় কায ম তদারিক করা। ব ব াপক কমসং ান ব াংক 
মেহরপুর শাখা।

৪৫। বাংলােদশবাংলােদশ  িশিশ   একােডিমএকােডিম:: িবেবচ  মােসর লাইে িরেত 
পাঠেকর সংখ া-৩১৫ জন, িবি ত বইেয়র সংখ া- ৩১১ কিপ, 
িবিভ  অ ােনর আেয়াজন- ৩িট, াক- াথিমক িশ া 
কমসিূচ-৬০ জন, িশ ণ কমসিূচ- ৫ জন। 

সকল িশ র মানিসক িবকােশর ে  
কাজ করার ধারা অব াহত রাখা।

জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, 
মেহরপুর।

৪৬। জলাজলা  িনবাচনিনবাচন  অিফসঅিফস::
জলা িনবাচন অিফসার, মেহরপুর সভায় জানান য, বতমােন 

এ জলায় াটকাড িবতরণ করার জ  জলা সম য় কিমিট 
গঠন করা হেয়েছ। ভাটার আইিড কােড কান ভুল থাকেল 
িবিধ মাতােবক আেবদন দািখল করার ৩০ িদেনর মেধ  তা 
স  করা হে  মেম িতিন সভােক অবিহত কেরন।

(ক) খসড়া ভাটার তািলকায় নাম 
অ ভুি  বা বাদ পড়ার িবষেয় জনগণেক 
অবিহত করা। 

(খ) জাতীয় পিরচয় পে র ভুল 
সংেশাধেনর জ  আেবদনকতৃ 
আেবদনসমহূ ত সমেয়র মেধ  িন ি  
করা।

জলা িনবাচন অিফসার মেহরপুর।

৪৭। জলাজলা  স য়স য়  অিফসঅিফস::
এ িবভােগর িবিনেয়ােগর ল মা া ৪০ কািট টাকা, িবেবচ  
মােস িবিনেয়াগ ৩,১৩,০০,০০০/- (িতন কািট তর ল ) 
টাকা মা । 

স েয়র পিরমাণ আেরা বাড়ােনাসহ সভা 
ও সিমনােরর মাধ েম জনসাধারণেক 
স েয় আ হী কের তালার অ েরাধ করা 
হয়।

জলা স য় অিফসার,
মেহরপুর।

৪৮। িবআরিটএিবআরিটএ  অিফসঅিফস::
মাটরযান রিজে শন, াইিভং লাইেস সহ অ া  কােজ 

জনগণ যন ভাগাি র িশকার না হয় স িবষেয় সতক দৃি  
রাখার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। সভাপিত 
বেলন য, িবিভ  সময় তােদর কায েমর িবষেয় অিভেযাগ 
পাওয়া যায়। সবা িহতা যােত সহেজ সবা পেত তার 

ব ব া করার িবষেয় অেলাচনা করা হয়। 

(ক) মাটরযান রিজে শন, াইিভং 
লাইেস সহ অ া  কােজ জনগণ যন 
ভাগাি র িশকার না হয় স িবষেয় সতক 

দৃি  রাখা।
(খ) জলা াথিমক িশ া অিফেসর বশ 
িকছ ু মাটরসাইেকল ও জীপগাড়ী 
অেকেজা হেয় পেড় আেছ স েলা 
পিরদশনপূবক অেকেজা ঘাষণা করা। 

সহকারী পিরচালক (ইি ঃ), িবআর 
িটএ, মেহরপুর।

৪৯। িশিশ   সহায়কসহায়ক  কক , , িবিসকিবিসক, , মেহরপুরমেহরপুর::
এি ল ২০১৯ মােস িশ  উেদ া া িচি তকরণ: ১১ জন, 
িশ  উেদ া া ০০ জন, ক  াব ণয়ন ও মলূ ায়ন: 
০৭িট, ব াংেকর িনজ  তহিবল ০৬িট, উেদ া ার িনজ  
িবিনেয়ােগ িশ  াপন: ০৩িট, মাট িশ  ট সংখ া-৭০, 
মাট বরা কতৃ ট সংখ া-৬৪, িশ  ইউিনট সংখ া-৩২িট, 

চাল ুিশ  ইউিনট-১১িট, িনমাণাধীন িশ  ইউিনট-২১িট।

(ক) িবিসক িশ নগরীেত বরা কতৃ ট 
কতৃ উে  ব ব ত না হেল তােদর 

বরা  বািতল কের নতনু কের ট বরা  
দয়ার ব ব া হণ করা। 

(খ) ঋণ আদায় কায মেক আেরা 
গিতশীল করা। 

উপ-ব ব াপক িবিসক মেহরপুর।

৫০। জলাজলা  ীড়াীড়া  অিফসঅিফস, , মেহরপুরমেহরপুর:: 
সভায় জলা ীড়া অিফসার বা তাঁর িতিনিধ উপি ত না 
থাকায় আেলাচনা করা যায়িন।

কাযপ  রণপূবক আগামী সভায় 
উপি ত থাকার জ  অ েরাধ জানােনা 
হয়।

জলা ীড়া অিফসার মেহরপুর।

৫১৫১। । জলাজলা পিরসংখ ানপিরসংখ ান  অিফসঅিফস, , মেহরপুরমেহরপুর::
ব িন  তথ  সং হ ও সরবরােহর ধারা অব াহত রাখার 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

ব িন  তথ  সং হ ও সরবরােহর ধারা 
অব াহত রাখা।

উপ-পিরচালক 
জলা পিরসংখ ান 

অিফস মেহরপুর।

৫২। আ িলকআ িলক  পাসেপাটপাসেপাট  অিফসঅিফস, , মেহরপুরমেহরপুর::
িবেবচ  মােস এ িবভােগ আেবদনপ  জমা অিফিসয়াল-২১িট, 
সাধারণ-৭৭০িট, পাসেপাট াি  অিফিসয়াল-০১িট, 
সাধারণ-১০৩৮িট, পাসেপাট িবতরণ অিফিসয়াল-০১িট, 
সাধারণ-৮৪১িট, রাজ  আয়-২৭,৪৮,৬০০/- টাকা।

(ক) জনগণেক হয়রািন না কের 
যথাযথভােব সবা দান করেত হেব। 

ত পাসেপাট সরবরাহ িনি ত করেত 
হেব। 
(খ) অিফেসর কান কমচারী যােত কান 
রকম অিনয়ম করেত না পাের সিদেক 
সজাগ দৃি  রাখেত অ েরাধ করা হয়। 

সহকারী পিরচালক আ িলক 
পাসেপাট অিফস মেহরপুর।
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৫৩। কা মসকা মস, , এ াইজএ াইজ  ওও  ভ াটভ াট, , মেহরপুরমেহরপুর::
এ িবভােগর কায ম ভুােব পিরচালনা করেত হেব। 
এছাড়া য সকল ব ি  বা িত ান ভ ােটর আওতায় আসার 
কথা অথচ ভ ােটর তািলকা বিহভূত রেয়েছ তােদর ভ ােটর 
আওতায় আনেত হেব। 

(ক) য সকল ব ি  বা িত ান ভ ােটর 
আওতায় আসার কথা তােদর অেনেক 
এখেনা ভ ােটর আওতা বিহভূত রেয়েছ। 
সকলেক ভ ােটর আওতায় আনা। 
(খ) রাজ  আদায় আেরা বাড়ােনার জ  
যথাযথ ব ব া হণ করা। 

সহকারী রাজ  কমকতা, 
কা মস এ াইজ ও ভ াট, 

মেহরপুর।

৫৪। উপা ািনকউপা ািনক  িশ ািশ া  বু েরাবু েরা, , মেহরপুরমেহরপুর: : 
গাংনী ও মিুজবনগর উপেজলায় মৗিলক সা রতা 

ক (৬৪)'র িশখনেক সমেূহ পাঠদান কায ম আওতায় 
৩০০ জন পু ষ ও ৩০০ জন মিহলার পাঠদান কায ম 
চলমান রেয়েছ। 

(ক) চলমান কায মসমহূ সফলভােব 
বা বায়ন করা।
(খ) পাঠদান ক সমহূ মিনটিরং করার 
জ  ক সমেূহর তািলকা সংি  
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয় 
এবং জলা শাসেকর কাযালেয় রণ 
করা।

সহকারী পিরচালক উপা ািনক 
িশ া বু েরা মেহরপুর।

৫৫। জলাজলা  সরকািরসরকাির  গণ াগারগণ াগার, , মেহরপুরমেহরপুর::
জলায় পাঠক সংখ া বাড়ােনা ও পাঠক বা ব পিরেবশ তিরর 

িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

(ক) জলায় পাঠক বা ব পিরেবশ তির 
করা। 
(খ) দিনকিভি েত পাঠেকর সংখ া এ 
কাযালয় রণ করা। 
(গ) দা িরক কােজ গিতশীলতা আনয়ণসহ 

াগাের পাঠক সংখ া বিৃ েত তৎপর 
হেত হেব। 

জুিনয়র লাইে িরয়ান,
সরকাির গণ াগার, মেহরপুর।

৫৬। িবএিডিসিবএিডিস ( (বীজবীজ  িবপণনিবপণন), ), মেহরপুরমেহরপুর: : উপপিরচালক, 
িবএিডিস (বীজ িবপণন) মেহরপুর সভায় জানান, চলিত 
মৗ েম বােরা বীজ িব য়/িবতরেণর কায ম ইেতামেধ  
শষ িব য়/িবতরেণ কান সম া নই এবং তাঁর িবভােগর 

কায ম যথারীিত চলেছ। 

(ক) বীজ উে ালন, িবতরণ ও িব য় 
কায ম যথাযথভােব স  করার জ  
অ েরাধ করা হয়।
(খ) বীেজর মজুদ পযা  রাখাসহ জন ােথ 
দা িরক কােজর গিত বিৃ  করা। 

উপপিরচালক
িবএিডিস (বীজ িবপণন), 

মেহরপুর।

৫৭৫৭। । জলাজলা  িতব ীিতব ী  সবাসবা  ওও  সাহাযসাহায   কক , , মেহরপুরমেহরপুর::
সভায় জলা িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও 
সাহায  ক , মেহরপুর বা তাঁর িতিনিধ উপি ত না থাকায় 
আেলাচনা করা যায়িন।

কাযপ  রণপূবক আগামী সভায় 
উপি ত থাকার জ  অ েরাধ জানােনা 
হয়।

জলা িতব ী িবষয়ক কমকতা
িতব ী সবা ও সাহায  ক , 

মেহরপুর।

৫৮৫৮। । জলাজলা  াণাণ  ওও  পুনবাসনপুনবাসন  অিফসঅিফস, , মেহরপুরমেহরপুর::
জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা সভায় জানান িটআর, কািবখা 

কমসিূচর আওতায় গৃহীত উ য়ন কে র কাজ চলমান 
আেছ। কাথাও কান সম া নই। আস  পিব  ঈদ-উল-
িফতর ২০১৯ উপলে  গরীব, অসহায় ঃ েদর জ  
িভিজএফ চাল বরা  পাওয়া যােব। উ  চাল যথাসমেয় 
িবতরেণর িবধােথ অ ািধকার তািলকা েতর েয়াজনীয় 

হেণর জ  উপেজলা িনবাহী অিফসারেদর অ েরাধ করা 
হয়। 

য কান াকিৃতক েযাগ মাকােবলায় 
সকেলর সবা ক পূব িত হেণর জ  
সকলেক অ েরাধ করা হয়। 

জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা, 
মেহরপুর।

৫৯৫৯। । িহিহ   ধমীয়ধমীয়  কল াণকল াণ  াা ::
সভায় সহকারী ক  পিরচালক, িহ  ধমীয় কল াণ া , 
মেহরপুর বা তাঁর িতিনিধ উপি ত না থাকায় আেলাচনা 

করা যায়িন।

কাযপ  রণপূবক আগামী সভায় 
উপি ত থাকার জ  অ েরাধ জানােনা 
হয়।

সহকারী ক  পিরচালক,
িহ  ধমীয় কল াণ া , 

মেহরপুর।

৬০। াকাক::
মেহরপুর জলা াক িতিনিধ, মেহরপুর সভায় জানান য, 

তার িবভােগর কায ম যথারীিত চলেছ।

দা িরক কায ম অব াহত 
রাখাসহ দা িরক কােজ গিতশীলতা 
আনয়ণ করা। 

াক
মেহরপুর

১২



৬১। সকলসকল  দ রদ র  সংিসংি ::
সভাপিত বেলন সকল িবভাগীয় ধানেদর এ সভায় 
যাগদােনর িবষয়িট  সহকাের আেলাচনা করা হয়। 

সদ েদর িনয়িমত উপি িত িনি ত করার িবষেয় আেলাচনা 
করা হয়। অ পি ত সদ েদর িবভাগীয় কায ম স েক 
কান তথ  না থাকায় সভার কায ম পিরচালনায় অ িবধা 

হে । 

সরকাির জ ির কাজ ব তীত পরবতী 
সভায় সকল িবভাগীয় ধানেক উপি ত 
থাকার জ  অ েরাধ জানােনা হয়। 
সরকাির জ রী কাজ ব তীত কান সদ  
পরপর িট সভায় অ পি ত থাকেল প  
মারফত তাঁর সংি  উ তন কতপৃ েক 
অবিহত করা হেব মেম িস া  গৃহীত হয়।

-  দ র

৫৯।িবিবধিবিবধ::
(ক) জলােক জ ীমু  এবং বাল িববাহমু  রাখেত জলা/উপেজলা পযােয়র সকল দ েরর কমকতা/কমচারীর সমি ত য়াস
অব াহত রাখেত হেব।
(খ) াচার কৗশল িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনাপূবক েত ক অিফস ধানেক াচার কৗশল অবল েনর জ
অ েরাধ করা হয়। 
এছাড়া াচাের উৎসািহত করেত কমকতা-কমচারীেদর পুর ার দান/স াননা জানােনার িবষেয় িবভাগীয় ধানেদর দৃি
আকষণ করা হয়। 
(গ) 'আমার বািড় আমার খামার' ক  সিমিত গঠন, সদ  িফ ও স য় জমার হার শতভাগ পযােয় উ ত করা।
(ঘ) িমক ও মািলেকর কল াণসহ বাংলােদশ ম আইন বা বায়েনর িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  সকলেক অ েরাধ
করা হয়।
(ঙ) এ জলার তামাক কা ানী েলার সকল অ ান ও কায ম বজন করার জ  সকলেক অ েরাধ করা হয়। 

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

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৬.০৬.০১১.১৬.৩৩৫ তািরখ: 
২৯ ম ২০১৯

১৫ জ  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, খলুনা
৩) পিুলশ পার, মেহরপরু
৪) চয়ারম ান, জলা পিরষদ, মেহরপরু।
৫) িসিভল সাজন, মেহরপরু।
৬) ময়র, মেহরপরু পৗরসভা, মেহরপরু
৭) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, মেহরপরু।
৮) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার মেহরপরু।
৯) অিতির  জলা শাসক (সািবক), মেহরপরু।
১০) ত াবধায়ক, জনােরল হাসপাতাল, মেহরপরু।
১১) িনবাহী েকৗশলী, গণপতূ িবভাগ মেহরপরু।
১২) জলা কমা ড া ট আনসার ও িভিডিপ, মেহরপরু।
১৩) িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহরপরু।
১৪) অধ , মেহরপরু সরকাির কেলজ।
১৫) উপ-পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, মেহরপরু।
১৬) অধ , সরকাির টকিনক াল লু এ ড কেলজ, মেহরপরু।
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১৭) িনবাহী েকৗশলী , ওেজাপািডেকা িলঃ, মেহরপরু।
১৮) উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না, মেহরপরু।
১৯) জলা িশ া অিফসার, মেহরপরু।
২০) উপপিরচালক, হিটকালচার স টার, বারািদ, মেহরপরু।
২১) জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহরপরু।
২২) িনবাহী েকৗশলী , জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহরপরু
২৩) উপিবভাগীয় েকৗশলী, সওজ, সড়ক িবভাগ, মেহরপরু।
২৪) িজ এম , প ী িব ৎ সিমিত মেহরপরু।
২৫) জলা খাদ  িনয় ক, মেহরপরু।
২৬) জলা তথ  অিফসার, মেহরপরু।
২৭) উপপিরচালক , জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহরপরু।
২৮) পািরনেটনেড ট, িপ িট আই, মেহরপরু।
২৯) সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, মেহরপরু।
৩০) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, মেহরপরু সদর।
৩১) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, গাংনী।
৩২) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, মিুজবনগর।
৩৩) ময়র, গাংনী পৗরসভা।
৩৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সদর, মেহরপরু
৩৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাংনী, মেহরপরু
৩৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মিুজবনগর, মেহরপরু
৩৭) জলা মৎ  কমকতা, মেহরপরু।
৩৮) জলা রিজ ার, মেহরপরু।
৩৯) জলা ািণস দ কমকতা, মেহরপরু।
৪০) সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, মেহরপরু।
৪১) সহকারী রাজ  কমকতা, কা মস এ াইজ ও ভ াট, মেহরপরু।
৪২) উপ-ব ব াপক, িবিসক, মেহরপরু।
৪৩) উপ-পিরচালক, জলা পিরসংখ ান অিফস, মেহরপরু।
৪৪) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, মেহরপরু।
৪৫) ব ব াপক, কমসং ান ব াংক, মেহরপরু।
৪৬) সহকারী েকৗশলী, িবএিডিস ু েসচ, মেহরপরু (চুয়াডা া জান)।
৪৭) উপ-সহঃ পিরচালক, জলা বীজ িব য় ক  িবএিডিস, মেহরপরু।
৪৮) িরিজঃ ম ােনজার , কিৃষ ব াংক, মেহরপরু।
৪৯) সহকারী ব ব াপক, িবিটিসএল, মেহরপরু।
৫০) জিুনয়র লাইে রীয়ান, সরকারী গণ াগার, মেহরপরু।
৫১) ভার া  বন কমকতা, মেহরপরু।
৫২) সহকারী পিরচালক , জলা উপা ািনক িশ া বু েরা, মেহরপরু।
৫৩) উপপিরচালক, িবআরিডিব, মেহরপরু।
৫৪) পিরদশক, পাট অিধদ র, মেহরপরু।
৫৫) সহকারী পিরচালক, িবআরিটএ, মেহরপরু।
৫৬) জলা সমবায় অিফসার, মেহরপরু।
৫৭) জলা িনবাচন অিফসার, মেহরপরু।
৫৮) উপ-পিরচালক, িবএিডিস, (কঃে াঃ), মেহরপরু।
৫৯) া  েকৗশল , অিধদ র(এইচইিড) মেহরপরু/চুয়াডা া।
৬০) জলা ীড়া অিফসার, মেহরপরু।
৬১) জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা, মেহরপরু।
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৬২) সহকারী জনােরল ম ােনজার, সানালী ব াংক, ি ি পাল অিফস, চুয়াডা া।
৬৩) সহব ব াপক, রশম স সারণ, মেহরপরু।
৬৪) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মেহরপরু।
৬৫) উপ-পিরচালক, এনএসআই, মেহরপরু।
৬৬) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, মেহরপরু।
৬৭) জলা স য় অিফসার, মেহরপরু।
৬৮) উপ-পিরচালক , িবএিডিস (িব েক), মেহরপরু।
৬৯) িনবাহী েকৗশলী , পািন উ য়ন বাড, চুয়াডাংগা।
৭০) উপপিরচালক, যবু উ য়ন অিধদ র, মেহরপরু।
৭১) উপ-সহকারী পিরচালক , ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , মেহরপরু।
৭২) সহকারী পিরচালক , আ িলক পাসেপাট অিফস, মেহরপরু।
৭৩) জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা, মেহরপরু।
৭৪) পিরচালক, িবএসিটআই, ৬২ পরুাতন যেশার রাড খািলশপরু, খলুনা।
৭৫) জলা িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও সাহায়  ক , মেহরপরু।
৭৬) সহকারী কর কিমশনার, সােকল-২১, মেহরপরু, কর অ ল খলুনা।
৭৭) জল পার, জলা কারাগার, মেহরপরু।
৭৮) সহকারী ক  পিরচালক, িহ  ধমীয় কল াণ া , জলা কাযালয়, মেহরপরু।
৭৯) তুলা উ য়ন কমকতা, তুলা উ য়ন বাড, মেহরপরু।
৮০) সভাপিত, স াব, মেহরপরু।
৮১) জলা াক িতিনিধ, মেহরপরু।

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক
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