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জলা উ য়ন সম য় কিম র ফ য়াির ২০১৯ মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: আতাউল গিন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ১৭.০২.২০১৯ ি .,
সভার সময় সকাল-১০.০০ ঘ কা

ান সে লনক , জলা শাসেকর কাযালয়, মেহর র
উপি িত পিরিশ  ‘ক’

সভাপিত উপি ত সকল সদ েক েভ া জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা
শাসক (সািবক), মেহর র গত ২০.০১.২০১৯ ি . তািরেখর সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান। কান সংেশাধনী না থাকায়

তা সবস িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর িবভাগিভি ক আেলাচনা করা হয় ও িন প িস া স হ হীত হয়। 
আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নবা বায়ন

১১। । জল াজল া  প িরষদপ িরষদ ,  ,  মেহর রমেহর র: : এ িবভােগর 
কায ম িন পঃ

কে র নাম কে র 
সং া

বরা  
(ল )

য়
(ল )

অ গিত

২০১৫-২০১৬অথ 
বছেরর 
এিড িপ’র সাধারণ 
বরাে  উ য়ন ক

২৫৫ ৪৯২.২৫৩,৭২,৫০,০০০/- ৯৮%

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

১৮৬ ৫৬৫.০০৩.৮৪,৮০,৮০০/-৮৮%

২০১৬-১৭ অথ 
বছেরর আরএিড িপ’র 
বরাে  উ য়ন ক  

৬১ ১৫০.০০৬৪,৫০,০০০/- ৭৯%

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

১৯২ ৫৫০.০০১,২২,৫০,০০০/- ৭৭%

২০১৭-২০১৮ অথ বছের 
এিড িপ সংরি ত উপ-
খােত বরাে  উ য়ন 

ক

৪১ ১০০.০০ - ০০%

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

২৩ ২৪.৬০ ১৭,০৫,০০০/- ৬১%

২০১৭-২০১৮ অথ 
বছেরর িনজ  তহিবেল 

হীত উ য়ন ক

- ২৮.০০ - ক  হণ 
ি য়াধীন

(১) কােজর ণগতমান বজায় রেখ 
হীত ক স হ ত বা বায়ন 

করা।
(২) মেহর র িজবনগর রা ার 
উপের অবি ত যান চলাচেলর জ  

িক ণ গাছ অপসারেণর উে াগ 
হণ করা। 

(৩) রা ার মে  অবি ত 
ইেলকি ক পাল অপসারেণর 

ব া করা। 

১) ধান িনবাহী কমকতা
জলা পিরষদ
মেহর র।

২) িজএম, প ী িব ৎ, সিমিত, 
মেহর র। 
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২২। । াা   িবভাগিবভাগ ::  
িবেবচ  মােস বিহ: িবভােগ-৪৫,৩৭২ জন, জ ির 
িবভােগ-৩৬৫৬ জন, আ :িবভােগ-৩,৪৭৬ 
জন, কিমউিন  ি িনেক-৫৫,১৯৬ জন, ব ািধ 
ি িনক-৩৪৮ জন, অপােরশেনর মা েম 
মাইনর-২৭৩ জন রাগীেক সবা দান করা হয়। 
িসিভল সাজন সভায় জানান য, লাইেস িবহীন 
ঔষেধর দাকান ও ি িনক েলা মিনটিরং করা এবং 
লাইেস িবহীন ি িনক েলার লাইেস  দােনর 

ব া হণ করা হেয়েছ।  

(ক) িতমােস অ ত একজন বা 
ইজন ডা ার ক ক জলা 

কারাগাের হাজিতেদর া েসবা 
দান করা।

(খ) কিমউিন  ি িনক েলােত 
জনগেণর সবার ধরণ ও সরকার 
ক ক িবনা ে  সরবরাহ ত 
ঔষেধর তািলকা টািনেয় রাখার 

ব া হণ করা। 
(গ) ি িনক েলা িনয়িমত 
মিনটিরং করা।

িসিভল সাজন
মেহর র।

৩। জন ােরলজন ােরল   হাসপ াত ালহাসপ াত াল ::  
এ িবভােগর বিহ: িবভােগ রাগী- ১৮,৯৬৯ জন, জ ির 
িবভােগ-১২৮৬ জন, আ :িবভােগ-২৯৫৪ জন এবং 
অপােরশেনর মা েম মজর-৪৭ জন ও মাইনর- ৫০৫ 
জন রাগীেক সবা দান করা হয়। ওয়ান- প 

াইিসস সল-শারীিরক িনযাতন- নারী ও িশ  (১৮ 
বছর ও ত )-১৭ জন, মানিসক িনযাতন-০৯ জন। 
হাসপাতােল ডা ারেদর দািয়ে র িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা করা হয়।  

(ক) হাসপাতাল পিরচালনা কিম র 
িনয়িমত সভা করা এবং 
হাসপাতােলর পিরেবশ পির ার 
পির  রাখার ব া করা। 
(খ) আগামী ১ মােসর মে  
হাসপাতাল ব াপনা কিম র 
সভা আহবান কের হাসপাতাল 
গেটর পােশর ঔষেধর দাকান 

অপসারেণর এবং হাসপাতােল েবশ 
িফ'র িবষেয় িস া  হণ করা। 

ত াবধায়ক জনােরল হাসপাতাল 
মেহর র।

৪৪ ।  মেহর রমেহর র  প ৗরসভাপ ৗরসভা::
এ িবভােগর চলমান ক স হ ত স  করা এবং 
জনসাধারেণর িনিব  চলাচেলর জ  টপােথ 
অবি ত অৈবধ াপনাস হ জ িরিভি েত উে েদর 
িবষয়  িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

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

ময়র, মেহর র পৗরসভা।

২



৫৫ ।।   গণ তগণ ত   িবভাগিবভাগ ::    
এ িবভােগর কায ম িন পঃ

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

া  
বরা  (ল  

টাকায়)

য়
(ল  

টাকায়)

অ গিত

মিহলা 
কারার ীেদর 
জ  আবাসন 
িনমাণ

৯০.১১ ৮১.৫০ ৭১.৭৪ ১০০%

মেহর র 
জলাধীন 
গাংনী 
উপেজলায় 
ফ ায়ার 
সিভস ও 
িসিভল 
িড েফ  ভবন 
িনমাণ কাজ

৩৩২.৭৫ ৩২৩.৭০ ৩২৩.৭০ ১০০%

মেহর র 
জলাধীন 
িজবনগর 

উপেজলায় 
ফ ায়ার 
সিভস ও 
িসিভল 
িড েফ  ভবন 
িনমাণ কাজ

৩৮৬.১৫ ৩২০.০০ - ১২%

মেহর র 
জলা িলশ 
পােরর 

কাযালেয়র 
উ খী 
স সারণ 
কাজ

৩৬.২১ ৩২.৫৯ ২০.৬০ ১০০%

(ক) আেলািচত ক স হ 
জ িরভােব স  করা।
(খ) কােজর ণগত মান বজায় 
রেখ কাজ স  করা। 

িনবাহী েকৗশলী গণ ত 
মেহর র।

৬৬ ।।   ান ীয়ান ীয়   সরকারসরকার  েকৗশলেকৗশল   অিধদ রঅিধদ র::  
এ িবভােগর কায ম িন পঃ (ল  টাকায়)

কে র িশেরানাম মাট ি  বরা
২০১৭-১৮

মাট 
য়

(৬+৮)

অ গিত

হ র ি য়া জলা 
অবকাঠােমা উ য়ন শীষক 

ক

৭১৭০.৮৮৬৩৪৪.৪৬৬০১২.৬৪৮৫%

অ ািধকার িভি েত 
ণ প ী অবকাঠােমা 

উ য়ন শীষক ক

৩৮৯৮.৫০৩১৫০.০০৩৫৮২.০৪৯৬%

লনা িবভাগ 
প ী অবকাঠােমা উ য়ন 
শীষক ক  (KDRIDP)

৩,১৮২.৩৪১৮৮১.৯১১৭৫৮.১৪৮০%

ি েযা ােদর ঐিতহািসক 
িত াপনাস হ সংর ণ 
ক

১৭.১০ ৩.০০ ২.৯৭ ১০০%

সম  দেশ শহর ও 
ইউিনয়ন িম অিফস 
িনমাণ ক

১৪২.০৪ ৮০.০০ ৩০.৫০ ৭০%

সাবজনীন সামািজক 
অবকাঠােমা উ য়ন ক  
(িজএসআইিড িপ)

১৭২.০৫ ০.০০ ১০০.০০৮০%

উপেজলা পিরষদ ভবন 
িনমাণ ক  ( মেহর র 
সদর)

৪২৪.৫৪ ৬৫.০০ ৫৮.৩৪ ৪০%

চলমান কােজর ণগতমান বজায় 
রেখ হীত ক স হ ত 

বা বায়ন করা। 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
ও

িনবাহী েকৗশলী এলিজইিড মেহর র।

৩



 
  
৭৭ ।  িষিষ   স সারণস সারণ   অিধদ রঅিধদ র::
উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, মেহর র 
বেলন সােরর ম দ সে াষজনক। িষ েণাদনা 
কম িচর বরা  পাওয়া িগেয়েছ। এছাড়া 
উপপিরচালক, িষ স সারণ িবভাগ সভায় জানান 
অনলাইেনর মা েম িবিভ  িষ সবা দােনর 
জ  www.krishisheba.com.bd নামক 
ওেয়ব সাইট তির করা হেয়েছ। এছাড়া িষেসবা 
নামক এক  কল স ার খলা হেয়েছ। 

(ক) িনরাপদ সবিজ উৎপাদেন 
ষকেদর উৎসাহ দান করা। 

(খ) ষকেদর িষ িবষয়ক 
পরামশ দান কায ম  অ াহত 
রাখা। 

উপ-পিরচালক
িষ স সারণ অিধদ র

মেহর র।

৮। উপেজলা পিরষদ, মেহর র সদর উপেজলা পিরষেদর সকল কায ম 
তদারিক করা ও সাধারণ জনগেণর 
সবা দান িনি ত করা।

চয়ার ান 
উপেজলা পিরষদ 
সদর, মেহর র।

৯। উপেজলা পিরষদ, গাংনী, মেহর র। উপেজলা পিরষেদর সকল কায ম 
তদারিক করা ও সাধারণ জনগেণর 
সবা দান িনি ত করা।

চয়ার ান
উপেজলা পিরষদ 
গাংনী, মেহর র।

১০। উপেজলা পিরষদ, িজবনগর, মেহর র। উপেজলা পিরষেদর সকল কায ম 
তদারিক করা ও সাধারণ জনগেণর 
সবা দান িনি ত করা।

চয়ার ান
উপেজলা পিরষদ িজবনগর, মেহর র।

১১। উপেজলা িনবাহী অিফসার এর কাযালয়, 
মেহর র সদর। 

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

উপেজলা িনবাহী অিফসার সদর, মেহর র।

১২। উপেজলা িনবাহী অিফসার এর কাযালয়, গাংনী, 
মেহর র।

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

উপেজলা িনবাহী অিফসার গাংনী, 
মেহর র।

১৩। উপেজলা িনবাহী অিফসার এর কাযালয়, 
িজবনগর, মেহর র। 

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

উপেজলা িনবাহী অিফসার িজবনগর, 
মেহর র।

১৪। িনবাহীিনবাহী   েকৗশল ীেকৗশল ী ,  ,  ওেজাপ ািড েকাওেজাপ ািড েকা  িলঃিলঃ : : 
সভায় িনবাহী েকৗশলী বা ার িতিনিধ অ পি ত 
থাকায় ার কাযালেয়র কায ম স েক আেলাচনা 
করা স ব হয়িন।

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

িনবাহী েকৗশলী ওেজাপািডেকািলঃ 
মেহর র।

১৫১৫   । প িরবারপ িরবার  প িরক ন াপ িরক ন া  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 -৭৪.৩২%, সবকালীন য -১৫.০০%, 
গেভা র য -৫১.৫৮%, অ  ৫ বছেরর িশ র য  
৮৯.৬১% এবং সাধারণ রাগী-১০,৯৮৩ জন। 
উপপিরচালক, পিরবার পিরক না সভায় জানান য, 

ােটলাইট ি িনক েলােত ঔ েধর অ লতা 
রেয়েছ। 

পিরবার পিরক নার সকল প িত 
হেণর িবষেয় জনগেণর মােঝ 

অিধক চারণা চালােনা। 

উপ-পিরচালক
পিরবার পিরক না অিধদ র

মেহর র।

৪



১৬১৬ । । াথিমকাথিমক   িশ ািশ া  িবভাগিবভাগ ::
এ িবভােগর াথিমক িশ ার ণগতমান উ য়েনর 
লে  জলার সকল েল মাি িমিডয়ার 
মা েম পাঠদােনর ব া হণ করাসহ মিনটিরং ও 
পিরদশেনর িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়। এছাড়া াথিমক িশ া অিফসার, সভায় জানান 

িতমােস ১৫০  িব ালয় দশন-পিরদশন করা হয়।

(ক) িশ া িত ানস হ িনয়িমত 
দশন/পিরদশন, িশ াথ  ঝেরপড়া 
রাধ, মানস ত িশ া 

িনি তকরণ।
(খ) িশ ক বাতায়েন িশ কেদর 
িনব ন শতভাগ িনি ত করা।

জলা াথিমক িশ া অিফসার মেহর র।

১৭১৭ ।।   মা িমকমা িমক   ওও  উউ   িশ ািশ া  িবভাগিবভাগ ::
সভাপিত সভায় জানান, মাি িমিডয়ার মা েম 
ছা /ছা ীেদর পাঠদান বাড়ােনা, িনয়িমত মিনটিরং 
জারদার করা এবং অনলাইেন মাি িমিডয়ার মা েম 

পাঠদােনর তদারিক িতেবদন রণ করা। উপি ত 
জলা িশ া অিফসার সভায় জানান 
য, NTRC মা েম িনেয়াগ ত িশ কেদর িনেয়াগ 

কায ম চলমান রেয়েছ এবং য সব িব ালেয় সততা 
সংঘ ও সততা ার নাই স েলােত ত চা  করা 
হেব। িতিন আেরা জানান য, সারােদেশ 
মাি িমিডয়ার মা েম পাঠদােন মেহর র জলা 
ি তীয় অব ােন রেয়েছ। 

(ক) 
মাি িমিডয়ারমা েম িনয়িমত াস 
নয়া এবং অনলাইেন ত  

আপেলাড করা।
(খ) মাি িমিডয়ার বহার ও শখ 
রােসল িডিজটাল ােবর যথাযথ 

বহার িনি ত করা। 
(গ) শখ রােসল িডিজটাল ােবর 
কায ম স কভােব চলেছ িকনা 
তার তদারিক বাড়ােত হেব।
(ঘ) য সব িব ালেয় সততা সংঘ 
ও সততা ার নাই স েলা ১ 
মােসর মে  চা  করা। 

জলা িশ া অিফসার মেহর র।

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

কে র নাম সং াবা বায়নঅ গিত
াউ  ওয়াটার ি টেম  া ০১ - ৮০%

পাইপ লাইন িনমাণ ০২৩িকঃিমঃ৮০%
পা  হাউজ িনমাণ ০২ - ৭৫%

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

আেসিনক বণ এলাকায় আেসিনক 
ি টেম  া  বসােনার ব া হণ 
করা। 

িনবাহী েকৗশলী
জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহর র।

১৯১৯।।   সড়কসড়ক   ওও  জনপথজনপথ  িবভাগঃিবভাগঃ   এএ  িবভােগরিবভােগর  
কায মকায ম  িন পিন প : : 

মরামত খােতর নাম ট ার ত ২০১৮-১৯ 
অথ 

বছেরর বরা

২০১৮-১৯ 
অথ 

বছেরর য়

অ গিত

এিড িপ ক -
িঝনাইদহ-
য়াড া া-
মেহর র-
িজবনগর সড়ক 
শ করণসহ 

উ য়ন।

৭৩৪৭.৫৮ ১৮৩০.৫৫ ৯৮৫.৫০ ১০০%

িপএমিপ 
(মাইনর)-
িপিরয়িডক 
মইনেটই া  
সড়ক ও স  উপ 
খাত

- ২৬০.০০ - দরপ  
কায ম 
ি য়াধীন

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) িপ আই এর সামেন রা ার 
ি ড কার িনমাণ করা। 
(গ) কেলজ মাড় থেক ওয়াপদা 
রাড পয  রা া ত সং ােরর 

উে াগ হণ করা। 

িনবাহী েকৗশলী
সওজ, সড়ক িবভাগ মেহর র।

৫



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

িববরণ জা য়াির/১৯
ন ন লাইন িনমাণ (িক:িম:) ২২.০৫
সংেযাগ িবধা ি  (সং া) ৯৭৫
সংেযাগ দান (সং া) ৯৮৭

াম িব তায়ন (সং া) -
অৈবধ িব ৎ বহার সনা  ও িবি  (সং া) ০৮
পা  সংেযাগ সনা  ও িবি  (সং া) ৪৪
পা  সংেযাগ জিরমানা আদায় (টাকা) ১৯,৭৫০/-
িবল আদায় হার% ১১২.১৫%
িবল বেকয়া (সমমাস) ০.৯৯
িসে ম লস ( ীড  িমটার অ যায়ী)% ১১.৯২%
িসে ম লস (উপেক  িমটার অ যায়ী)% ৯.১৩%

িজএম, প ী িব ৎ জানান াহকেক তাৎ িণক সবা 
দয়ার জ  আেলার ফিরওয়ালা নােম এক  সবা 

চা  করা হেয়েছ। এছাড়া গাংনীর পৗরসভার িব ৎ 
িবল বেকয়া রেয়েছ মেম সভােক অবিহত কেরন। 

(ক) সকল কিমউিন  ি িনেক 
িব ৎ সংেযােগর জ  তািলকা 

ত করা। 
(খ) িব েতর ঁ  থেক ১৩০ 

েটর মে  িব ৎিবহীন াথিমক 
ও মা িমক িব ালেয় িব ৎ 
সংেযােগর কাযকরী ব া হণ 
করা।
(গ) আেলার ফিরওয়ালা নােমর 
সবা চলমান রাখা। 

১) িজএম, প ী িব ৎ সিমিত, মেহর র।
(২) ময়র, গাংনী পৗরসভা, গাংনী, 
মেহর র। 

(৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, 
মেহর র।

২১২১।।   খাখা   িবভাগিবভাগ ::  এ িবভােগর কায ম িন প: 
এল,এস,িডর নাম দাম ধারণ মতা চাউল ধান গম 

মেহর র 
সদর

০৬ ৩০০০ মঃ 
টন

২০৯৬.৭০৫ ০০ ৪৫২.৪৭৪

আম পী ০২ ১০০০ মঃ 
টন

৭৪১.৩৫০ ০০ ০০

গাংনী ০৩ ২০০০ মঃ 
টন

১৩২৪.৭৮৩ ০০ ০০

জলার 
সবেমাট

১১ ৬০০০ মঃ 
টন

৪০৬২.৮৩৮ ০০ ৪৫২.৪৭৪

জলা খা  িনয় ক জানান চােলর দাম াভািবক 
রেয়েছ এবং দাম ি র কান স াবনা নাই। 

(১) িজবনগর উপেজলায় এক  
খা  দাম াপেনর জ  

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

(১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
িজবনগর।

(২) জলা খা  িনয় ক, মেহর র।

২২। তত   িবভাগিবভাগ ::   
সরকাির িনেদশনা অ যায়ী কায ম পিরচালনার 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
বা িববাহ িতেরাধ এবং সরকােরর উ য়ন লক 
কমকা  জনব ল এলাকায় চােরর িবষেয় সভায় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। ত  অিফসার সভায় 
জানান ভাষার মাস উপলে  চলিচ  দশেনর 
কায ম চলমান রেয়েছ। 

(ক) সরকাির িনেদশনা অ যায়ী 
এবং মাননীয় ধানম ীর 

াি ং েলা িনয়িমত দশন 
িনি ত করা।
(খ) বা িববাহ িতেরাধ, 
মাদক  িতেরাধ, স াস ও 
জ ীবাদ িবেরাধী চারণা এবং 
সরকােরর উ য়ন লক কমকা  
জনব ল এলাকায় চােরর ব া 
করা। 

জলা ত  অিফসার
মেহর র।

৬



২৩। সমাজেসবাসমাজেসবা  অিধদ রঅিধদ র::  
বয় ভাতা, ি েযা া স ানী ভাতা, অ ল 

িতব ী ভাতা, িবধবা ও ামী পিরত া  মিহলােদর 
ভাতা, অ য়নরত িতব ী িশ াথ েদর উপ ি  

দান, প ী সমাজেসবা কায ম, প ী মা েক  
ক , এিসডদ  ও শািররীক িতব ী কায ম, 
িশ ণ কায ম, িচিকৎসা সমাজেসবা কায ম ও 

স ােসবী সং ার িনব ন কায ম ুভােব স  
করা হে । িছ ল িশ সহ আ য়হীন জনগণেক 
আ য়দােনর িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়। 

(ক) চলমান ভাতার কায ম 
স কভােব বা বায়ন করা। 
(খ) ভাতা আেবদনকারীেদর 
যথাযথভােব তািলকা  করা।

১. সকল
উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহর র। ২. 
উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
মেহর র।

২৪। জল াজল া  ই েন ােভশনইেন ােভশন   কায াল েয়রকায াল েয়র  কায মকায ম  
প িরচালন াপ িরচালন া::
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। এ  আেরা 
বগবান ও আ িরকভােব করার জ  সকেলর িত 

অ েরাধ জানােনা হয়। িষ স সারণ, মেহর েরর 
িতিনিধ সভােক অবিহত কেরন অনলাইন িষ সবা 

নােম এক  ইেনােভশন চা  করা হেয়েছ। এছাড়া প ী 
িব ৎ আেলার ফিরওয়ালা নােম এক  ইেনােভশন 
চা  কেরেছ। 

ক) জলা ও উপেজলা পযােয়র 
ইেনােভশন নটওয়াক এর কায ম 
গিতশীল ও কাযকর করা।
খ) েত ক িবভাগ ক ক িনয়িমত 
ওেয়ব পাটােলর ত  হালনাগাদ 
করা।
গ) েত ক িবভাগ ক ক ১  কের 
ইেনােভশন কায ম হণ কের এ 
কাযালয়েক অবিহত করা।
ঘ)   দ েরর ই- মইল িনয়িমত 
চক করা। 

জলা পযােয়র সকল কমকতা ও 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)।

  
২৫। িষিষ   িবপণনিবপণন   িবভাগিবভাগ ::  
জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা সভায় জানান 
য, িনত  েয়াজনীয়  যৗি ক পযােয় রাখার 

লে  সংি  সভার িস া  মাতােবক িনত  
েয়াজনীয় ািদর দিনক বাজার দর মিনটিরং করা 

হে । এছাড়া চােলর  ি িতশীল আেছ মেম 
সভােক অবিহত কেরন। 

(ক)  ি  না পায় 
স জ  িনয়িমত বাজার 

পিরদশন ও মিনটিরং করা।
(খ) িবষ  সবিজ হাট াপেনর 

েয়াজনীয় ব া হণ করা। 
(গ) জলা সদর বাজাের দিনক 
বাজার  দশেনর লে  
িডিজটাল িডসে েবাড াপন 
করা। 

জলা বাজার অ স ানকারী
কমকতা, মেহর র।

২৬২৬ । । গ াংন ীগ াংন ী   প ৗরসভাপ ৗরসভা::  
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 ি  
করা। 
(খ) অিত ত বেকয়া িব ৎ িবল 
পিরেশােধর ব া হণ করা।

ময়র, গাংনী পৗরসভা।

২৭২৭।।   ইসল ািমকইসল ািমক   ফাউ ে শনফাউ ে শন : : 
মসিজেদ ায় ৎবার েব বা িববাহ, যৗ ক ও 
জ ীবাদ িতেরাধ িবষেয় ব  জারদার করার 
িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

ৎবার েব এবং ওয়াজ মাহিফেল 
ইমামেদর ব  জি বাদ দমন, 
বা িববাহ রাধ, মাদক িতেরাধ 
সং া  বয়ান করা। 

উপ-পিরচালক
ইসলািমক ফাউে শন মেহর র।

২৮২৮।।  সমবায়সমবায়   িবভাগিবভাগ ::  
িবেবচ  মােস া মাণ িশ ণ ৫০ জনেক দান করা 
হেয়েছ। তরঘিরয়া আ য়ণ কে  ঋণ 
আদায় ৭১,০০০/- টাকা, ভাটপাড়া আ য়ণ 
ফইজ-০২, গাংনী ঋণ আদায় ২২৮৭/-টাকা। আ য়ণ 
ক স হ থেক ঋণ আদােয়র িবষেয় িব ািরত 

আেলাচনা করা হয়।

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

জলা সমবায় অিফসার মেহর র।
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২৯২৯। ফায় ারফায় ার  সািভসসািভস::   এ িবভােগর অি কা -০৬ , 
ঘটনা-০৮ , আ মািনক িত-২,০৭,০০০/- টাকা, 

আ ঃ উ ােরর পিরমাণ-৫৬,০০,০০০/- টাকা, 
আহত-২৯ জন, িনহত-০২ জন। িজবনগর ও গাংনী 
উপেজলায় ফায়ার সািভস শন িনমােণর িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

ক) অি কা  িতেরাধ স েক 
সকলেক সেচতন করা।
খ) ফায়ার সািভস শন িনমােণর 
কায ম ত স  করা।
(গ) এলিপিজ াস িসিল ার 

বসায়ীেদর লাইেস  হণ ও 
িসিল ার েলা সি ত ভােব 
রেখ িব য় করার জ  অ েরাধ 

করা।

উপ-সহকারী পিরচালক, ফায়ার সািভস ও 
িসিভল িডেফ , মেহর র।

৩০। মিহল ামিহল া  িবষয়কিবষয়ক   অিধদ রঅিধদ র::
িবিভ  িশ ণ এবং িভিজিডর আওতায় গম ও চাল 

দােনর কায ম ুভােব স  করা। জলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতা সভােক জানান সব থম মেহর র 
জলায় মা ভাতা কায ম অনলাইেনর মা েম 

পাইলট া াম আকাের চা  হেব। 

(ক) িশ ণ কায ম 
জারদারকরণ । 

(খ) এলাকার চািহদা অ যায়ী 
েডর কাজ স  করা। 

জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মেহর র।

৩১। প ািনপ ািন   উ য়নউ য়ন   বাড ঃবাড ঃ
এ িবভােগর া  িতেবদেন দখা যায়, "৬৪  জলার 
অভ র  ছাট নদী, খাল এবং জলাশয় ন:খনন 

ক  (১ম পযায়)" কে র আওতায় কাজলা নদী (১০ 
িক.িম.), ছউ য়া নদী (৮ িক.িম.) এবং র িত 
খাল (১০ িক.িম.) নঃখনেনর জ  অনলাইেন 
দরপ  আহবান করা হেয়েছ। মাট ০৫  ােকেজর 
মে  ০১  ােকেজর কাযােদশ দান করা হেয়েছ 
এবং আেরক  ােকেজর ি  স ািদত হেয়েছ। 
অবিশ  ০৩  ােকেজর দরপ  ায়েনর কায ম 
চলমান রেয়েছ। 

(ক) িনধািরত সমেয়র মে  
কে র কাজ সমা  করা।

(খ) নদী খনেনর মা  পােড় রেখ 
সখােন বনায়ন ক  হণ করা। 

িনবাহী েকৗশলী
পািন উ য়ন বাড

য়াডা া।

৩২৩২।।   প াটপ াট   অিধদ রঅিধদ র::  
এ িবভােগর া  িতেবদেন দখা যায়, পােটর 
আমদানী কম। পােটর বাজার দর িত 

ই াল ৪,৫০০/- টাকা হেত ৪,৭৫০/- টাকা পয  
য়-িব য় হে । পাট পিরদশক সভায় জানান ব  ও 

পাটবীজ ম ণালেয়র অধীন পাট অিধদ র ক ক 
বা বায়নাধীন উ য়ন ি  িনভর পাট ও পাটবীজ 
উৎপাদন এবং স সারণ ক  মেহর র জলায় 

ক াধীন রেয়েছ। িত  উপেজলায় ৩০০০ জন 
পাটচাষী এবং ৫০০ জন পাটবীজ চাষীর 
তািলকা ি র িনেদশনার রেয়েছ। তািলকা  

ষকেদর িবনা ে  বীজ, সার, কীটনাশক, িষ 
য পািত ও িশ ণ দান করা হেব। ক  
বা বায়েনর জ  জলা পযােয় ও উপেজলা পযােয় 

ক  কিম  রেয়েছ। 

(ক) পে  পাটজাত মাড়েকর 
বা তা লক বহার 
িনি তকরেণ বাজার মিনটিরং 
অ াহত রাখা।
(খ) যথােযা  মযাদায় আগামী ৬ 
মাচ ২০১৯ তািরখ 'জাতীয় পাট 
িদবস' পালন করা।
(গ) উ য়ন ি  িনভর পাট ও 
পাটবীজ উৎপাদন এবং স সারণ 

ক  স কভােব স ে র 
িনিম  সংি  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), মেহর র ও 
পিরদশক, পাট অিধদ র, 
মেহর রেক অ েরাধ করা হয়।

উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)/
পিরদশক

পাট অিধদ র, মেহর র।

৩৩৩৩ । । বনবন   িবভাগঃিবভাগঃ
এ িবভােগর িতেবদেন দখা যায়, ৫ ( াচ) টাকা 

ে  ায় ১,৫০,০০০ (এক ল  প াশ হাজার) িপস 
বনজ, ফলজ গােছর চারা িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়া 

িজবনগর কমে ে  সৗ য বধন ও আম িপর নীল 
েত বনায়ন ক  হণ করা হেব। 

সরকারী রা ার পােশ গাছ লািগেয় 
ন ন বনায়ন করার অ েরাধ করা 
হয়। 

বন কমকতা মেহর র।
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৩৪৩৪ ।।   িশ ািশ া  েকৗশলেকৗশল   অিধদ রঃঅিধদ রঃ   
সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, 
মেহর র সভায় জানান ১৫  িশ া িত ােনর 

একােডিমক ভবন িনমাণ/ মরামত কে র মে  ০৬  
িশ া িত ােনর কাজ স ণ হেয়েছ এবং ০৯  

িত ােনর কাজ চলমান রেয়েছ।  

(ক) কােজর স ক মান বজায় রেখ 
িনমাণাধীন কে র কােজর গিত 
ি  করেত হেব এবং িনধািরত 

সমেয়র মে  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 মেহর র।

৩৫৩৫ । । জল াজল া  বীজবীজ   ি য় াজাত করণি য় াজাত করণ  কক ,,   
িবএিড িসিবএিড িস ,  ,  মেহর রমেহর র::  
২০১৮-১৯ বেষ বােরা, আউশ, আমন ধান বীজ এবং 
গম বীজ িবতরণ কায ম চলেছ। ুভােব যােত বীজ 
িবতরণ করা হয় স িবষেয় খয়াল রাখার াপাের 
আেলাচনা করা হয়।

বীজ উঃ ল মা া (টেন)সং হ
(টেন)

িবতরণ
(টেন)

বােরা ধান ২৭৯২.৪৩০ ২৭২৩.৭৫৫২৭২৩.৭৫৫
আউশ ধান ৩৫৬.৩৬৬ ৩৮৩.৪৮১ -
আমন ধান ১৩৮০.১৬৮ ১৩৬৪.৬৪৩ -
গম বীজ ৭২.০০০ ৭২.০০০ ৭২.০০০

মাট ৪৬০০.০০ ৪৫৪৩.৮৭৯২৭৯৫.৭৫৫

বীজ িবতরণ কায ম ুভােব 
স  করা।

উপপিরচালক
(বী েক) িবএিডিস মেহর র।

৩৬৩৬ ।।  মৎমৎ   িবভাগিবভাগ ::
িবেবচিবেবচ   মােসমােস   মৎমৎ   চািষচািষ //উ ে া ােকউ ে া ােক   পরামশপরামশ   

দ ানদ ান   ওও খামারখামার প িরদশনপ িরদশন -৭৯ , উ ু  জলাশেয় 
পানা মাছ অব করণ-১.২৬ মঃ টন, মৎমৎ   

স দস দ   উ য়েনউ য়েন  আইেনরআইেনর বা বায়নবা বায়ন -১০ । রাগ 
িতেরাধ ও িনয় েণ পিরদশন ও পরামশ দান-০৪ 

জন। নঃ খনন ত ভরব নদীেত মােছর অভয়া ম 
করার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

মৎ  স েদর উৎপাদন ি  এবং 
মৎ  িবষয়ক আইেনর েয়াগ ও 

িশ ণ দান অ াহত রাখা। 

জলা মৎ  অিফসার, মেহর র।

৩৭৩৭। । করকর  িবভাগিবভাগ ::  
এ িবভােগর ই- আইএন  করদাতার 
সং া-৮৫৯৬ জন, ২০১৮-১৯ করবেষর িরটান দািখল 

 হেয়েছ। চলিত মাস পয  দািখল ত িরটান 
সং া ৩৯২১  এবং আয়কর আদায়-৬.১২ কা  
টাকা। জা য়াির/২০১৯ মােস িনবি ত করদাতার 
সং া-৮৪৩৫ জন। সহকারী কর কিমশনার জানান এ 
অথবছের কর সং েহর ল মা া ১৮ কা । 

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

(খ) ন ন/ রাতন করদাতােদর 
আয়কর িরটান হণ ও আয়কর 
িবষয়ক পরামশ অ াহত রাখেত 
হেব। 

সহকারী কর কিমশনার, সােকল-২১ 
( মেহর র)।

৩৮৩৮। । বাংল ােদশবাংল ােদশ   টিলকমটিলকম  িবভাগিবভাগ  ( ( িব িসএলিব িসএল ):) :
সভায় িনবাহী েকৗশলী বা ার িতিনিধ সভায় 
অ পি ত থাকায় ার কাযালেয়র কায ম স েক 
আেলাচনা করা স ব হয়িন।

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

সহকারী ব াপক িব িসএল, মেহর র।

৩৯। ািণস দািণস দ   িবভাগিবভাগ : : 
এ িবভােগর গবািদপ র কা দান (মা া)-১৯,৯৪৫ 
াস- রগীর কা দান (মা া)-১,১৩,৪০০, 

গবািদপ র িচিকৎসা (সং া)-৫,৬৭৭ , াস- রিগর 
িচিকৎসা (সং া)-২৩,৬২৫ , ি ম 

জনন িহমািয়ত িসেমন ারা-১৯০০ , িশ েণর 
মা েম খামারীর দ তা ি করণ-৫৬১ জনেক। উঠান 
বঠেকর আেয়াজন-১১ , িডিজজ সািভেল -০৪ , 

খামার পিরদশন-৩৩ ।

(ক) হাট বাজাের িনধািরত ােন প  
জবাই িনি ত করা।
(খ) কসাইেদর জ  িনিদ  ান 
িনধারণ করা ।
(গ) রাগা া  প  িচি ত করেণর 
িবষেয় িনয়িমত একজন িচিকৎসক 
িনেয়ািজত করা।

১) ময়র, মেহর র পৗরসভা।
২) জলা ািণস দ কমকতা, মেহর র।

৯



৪০৪০ । । জল াজল া  রিজ ােরররিজ ােরর  কায ালয়ঃকায ালয়ঃ   িবেবচ  মােস 
এ িবভােগ আদায় ত িফ-১,৯৪,০৭,০৪৪/-(এক কা  
রান ই ল  সাত হাজার য়াি শ) টাকা মা । এছাড়া 
জলা রিজ ার, মেহর র সভায় জানান য, তােদর 

কায ম ুভােব পিরচািলত হে । 

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

জলা রিজ ার মেহর র।

৪১৪১। । বব  উ য়নউ য়ন   অিধদ রঅিধদ র: : এ িবভােগর িবিভ  
িবষেয় িশ ণ হণ করেছন-৬২৬ জন, বঋণ 
িবতরণ-১৩,৭১,০০০/-, আদায়েযা  আসল (চলমান) 
৯,৭৬,৮০২/, আদায় ত আসল (িকি  খলাপী ও ঋণ 
খলাপীসহ)=৯,৬৫,৬২৩/-টাকা। আদায় হার 

৯৮.৮৪%। উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র 
জানান ৩ (িতন) মাস ময়াদী িশ ণ  হেয়েছ। 

(ক) িশ ণ ও ঋণ আদায় কায ম 
তদারিক করা। 
(খ) িবিভ  েডর িশ ণ কায ম 
সফলভােব বা বায়ন করার জ  
অ েরাধ জানােনা হয়।

উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র 
মেহর র।

৪২। বাংল ােদশবাংল ােদশ   প ীপ ী   উ য়নউ য়ন   বাডবাড ::   িবেবচ  
মােস ৬৫.৭৮ ল  টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ, ঋণ 
আদায় ২৯.৩৮ ল  টাকা, বেকয়া চলিত/ খলাপী 
মাট-১০৫.৮১ ল  টাকা। 

ক) সরকাির নীিতমালা অ সাের 
অ ািধকার িভি েত "এক  বািড় 
এক  খামার ক " সফলভােব 
বা বায়নসহ স য় আদােয়র হার 
ি র িস া  হীত হয় এবং এ 

িবষেয় িবআরিডিব মাঠ পযােয়র 
কম েদর আেরা তৎপর হওয়ার জ  
অ েরাধ জানােনা হয়। 
খ) এক  বািড় এক  খামার ক  
িনয়িমত দশন/পিরদশন করা।

সংি  দ র ধান।

৪৩৪৩ ।।   িবএস আইিবএস আই ::  এ িবভােগর া  িতেবদেন 
দখা যায় য, ( লাই-১৮-িডেস র-১৮) মােস 
মেহর র জলায় মাবাইল কাট-০৬ , মামলার 

সং া-০৯  এবং জিরমানা বাবদ ৫৩,০০০/- টাকা। এ 
িবভােগর িসএম লাইেস া  িত ান-১১ ।

িনয়িমত বাজার মিনটিরং করা। উপপিরচালক
িবএস আই, লনা।

৪৪৪৪ ।।   কমসং ানকমসং ান   াংকাংক : : এ িবভােগর-
আ কমসং ান ক  সং া ৫৫ , িবতরণ ৮৬২০/- 
(হাজার) টাকা, আদায় ৯৫ , ৬৩৩৮/- (হাজার) 
টাকা। 

আদায় কায ম তদারিক করা। ব াপক কমসং ান াংক, মেহর র 
শাখা।

৪৫। বাংল ােদশবাংল ােদশ   িশিশ   একােড িমএকােড িম::  িবেবচ  মােসর 
লাইে িরেত পাঠেকর সং া-৩০৫ জন, িব ীত 
বইেয়র সং া-৯২ কিপ, িবিভ  অ ােনর 
আেয়াজন-২ , াক াথিমক িশ া কম িচ-৬০ 
জন, িশ ণ কম িচ-১০৮ জন। 

সকল িশ র মানিসক িবকােশর 
ে  কাজ করার ধারা অ াহত 

রাখা।

জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, মেহর র।

৪৬। জল াজল া  িনবাচনিনবাচন   অিফসঅিফস::
জলা িনবাচন অিফসার, মেহর র সভায় জানান য, 

বতমােন এ জলায় াটকাড িবতরণ করার জ  
জলা সম য় কিম  গঠন করা হেয়েছ। ভাটার 

আইিড কােড কান ল থাকেল িবিধ মাতােবক 
আেবদন দািখল করার ৩০ িদেনর মে  তা স  
করা হে  এবং আগামী ১ মাচ ২০১৯ তািরখ জাতীয় 
ভাটার িদবস উদযাপন করা হেব মেম িতিন সভােক 

অবিহত কেরন। এছাড়া সভােক আেরা জানান িনবাচন 
কিমশন হেত মেহর র জলায় আগামী ২৪ মাচ 
২০১৯ তািরখ উপেজলা পিরষদ িনবাচেনর ভাট 

হেণর তািরখ িনধারণ করা হেয়েছ।

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

(খ) জাতীয় পিরচয় পে র ল 
সংেশাধেনর জ  আেবদন ত 
আেবদনস হ ত সমেয়র মে  
িন ি  করা।
(গ) যথােযা  মযাদায় আগামী ১ 
মাচ ২০১৯ তািরখ জাতীয় ভাটার 
িদবস পালন করা।

জলা িনবাচন অিফসার মেহর র।

১০



৪৭। জল াজল া  স য়স য়   অিফসঅিফস::
এ িবভােগর িবিনেয়ােগর ল মা া ৪০ কা  টাকা, 
িবেবচ  মােস িবিনেয়াগ ২,৪০,০০,০০০/- ( ই কা  
চি শ ল ) টাকা মা । জলা স য় অিফসার সভায় 
জানান য, আগামী ২৩ ফ য়াির ২০১৯ তািরখ 
জাতীয় স য় িদবস পালন করা হেব। 

(ক) জনগণেক স েয় আ হ 
বাড়ােনার িনিম  াপক চােরর 
উে াগ হণ করা।
(খ) যথােযা  মযাদায় আগামী ২৩ 
ফ য়াির ২০১৯ তািরখ জাতীয় 

স য় িদবস পালন করা।

জলা স য় অিফসার,
মেহর র।

৪৮। িবআর এিবআর এ  অিফসঃঅিফসঃ
মাটরযান রিজে শন, াইিভং লাইেস সহ অ া  

কােজ জনগণ যন ভাগাি র িশকার না হয় স িবষেয় 
সতক ি  রাখার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা 
করা হয়। 

(ক) মাটরযান রিজে শন, 
াইিভং লাইেস সহ অ া  কােজ 

জনগণ যন ভাগাি র িশকার না 
হয় স িবষেয় সতক ি  রাখা।
(খ) জলা কিম র সভা আহবান 
করা। 

সহকারী পিরচালক (ইি ঃ), িবআর 
এ, মেহর র।

৪৯। বাংল ােদশবাংল ােদশ     ওও  রর  িশিশ   কেপ ােরশনকেপ ােরশন   
(( িবিসকিবিসক ):) :
উপ- ব াপক বা ার িতিনিধ সভায় অ পি ত 
থাকায় ার িবভােগর কায ম স েক আেলাচনা করা 
স ব হয়িন।

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

উপ- ব াপক িবিসক মেহর র।

৫০। জল াজল া  ীড় াীড় া  অিফসঅিফস,  ,  মেহর রমেহর র::  
সভায় জলা ীড়া বা ার িতিনিধ উপি ত না 
থাকায় আেলাচনা করা যায়িন।

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

জলা ীড়া অিফসার মেহর র।

৫১৫১। । জল াজল া প িরসং ানপ িরসং ান   অিফসঅিফস,  ,  মেহর রঃমেহর রঃ
ব িন  ত  সং হ ও সরবরােহর ধারা অ াহত 
রাখার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

ব িন  ত  সং হ ও সরবরােহর 
ধারা অ াহত রাখা।

উপ-পিরচালক 
জলা পিরসং ান অিফস মেহর র।

৫২। আ িলকআ িলক   প াসেপ াটপ াসেপ াট   অিফসঅিফস,  ,  মেহর রমেহর র::
িবেবচ  মােস এ িবভােগ আেবদনপ  জমা 
অিফিসয়াল-২২ , সাধারণ-১৫৫৬ , পাসেপাট াি  
অিফিসয়াল-০০ , সাধারণ-১২১৩ , পাসেপাট 
িবতরণ অিফিসয়াল-০৪ , সাধারণ-১৪০০ , রাজ  
আয়-৫০,৯৫,৮০০/- টাকা।

পাসেপাট দােনর ে  জনগণ 
যােত হয়রািনর িশকার না হয় স 
িবষেয় সজাগ ি  রাখা। 

সহকারী পিরচালক আ িলক পাসেপাট 
অিফস মেহর র।

৫৩। কা মসকা মস ,  ,  এ াইজএ াইজ   ওও  ভ াটভ াট ,  ,  মেহর রমেহর র::
এ িবভােগর কায ম ুভােব পিরচালনা করেত হেব 
এবং আগামী সভায় েতই তােদর কায ম স েক 
সভা িব ািরত আেলাচনা করেত হেব। এছাড়া য 
সকল ি  বা িত ান ভ ােটর আওতায় আসার 
কথা অথচ ভ ােটর তািলকা বিহ ত রেয়েছ তােদর 
ভ ােটর আওতায় আনেত হেব। 

(ক) য সকল ি  বা িত ান 
ভ ােটর আওতায় আসার কথা 
তােদর অেনেক এখেনা ভ ােটর 
আওতা বিহ ত রেয়েছ। সকলেক 
ভ ােটর আওতায় আনা। 
(খ) িবভাগীয় কায েমর িবষেয় 
জনগণেক অবিহতকরেণর 

েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
হেব। 

সহকারী রাজ  কমকতা, কা মস 
এ াইজ ও ভ াট, মেহর র।

৫৪। উ প া ািনকউ প া ািনক   িশ ািশ া  েরােরা,  ,  মেহর রমেহর র: : 
গাংনী ও িজবনগর উপেজলায় মৗিলক সা রতা 

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

চলমান কায মস হ সফলভােব 
বা বায়ন করা। 

সহকারী পিরচালক উপা ািনক িশ া 
েরা মেহর র।
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৫৫। জল াজল া  সরকািরসরকাির  গণ াগ ারগণ াগ ার ,  ,  মেহর রমেহর র::
জলায় পাঠক সং া বাড়ােনা ও পাঠক বা ব পিরেবশ 
তিরর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। এছাড়া 

আগামী ৫ ফ য়াির ২০১৯ তািরখ জাতীয় াগার 
িদবেসর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

ক) জলায় পাঠক বা ব পিরেবশ 
তির করা।

খ) দিনকিভি েত পাঠেকর সং া 
এ কাযালয় রণ করা। 
(২) যথােযা  মযাদায় ৫ ফ য়াির 
২০১৯ তািরখ 'জাতীয় াগার 
িদবস' পালন করা।

িনয়র লাইে িরয়ান,
সরকাির গণ াগার, মেহর র।

৫৬। িবএিড িসিবএিড িস  ( (বীজবীজ   িবপণনিবপণন ) ,  ) ,  মেহর রমেহর র::
মেহর র সভার কাযপ  দািখল কেরেছন। ার 

িবভােগর কায ম যথারীিত চলেছ। 

িনয়িমত কায ম অ াহত রাখা। উপপিরচালক
িবএিডিস (বীজ িবপণন), মেহর র।

৫৭৫৭। । জল াজল া  িত ব ীিত ব ী  সবাসবা  ওও  সাহাসাহা   কক ,,   
মেহর রমেহর র::
িতব ী সবা কে র কায ম ুভােব বা বায়ন 

করেত হেব।

িতব ী সবা কে র কায ম 
ুভােব বা বায়ন ও া মাণ সবা 

দান কায ম চা  করা। 

জলা িতব ী িবষয়ক কমকতা
িতব ী সবা ও সাহায়  ক , মেহর র।

৫৮৫৮। । জল াজল া  াণাণ   ওও  নবাসননবাসন   অিফসঅিফস,,   
মেহর রমেহর র::
জলা াণ ও নবাসন কমকতা সভায় জানান য, 

২০১৮-১৯ অথবছের ১ম পযােয় েযাগ ব াপনা 
অিধদ র ক ক বরা ত অেথর িবপরীেত হীত 

কে র কাজ গেড় ায় ৬০% সমা  হেয়েছ। বাকী 
কাজ চলমান রেয়েছ। এছাড়া ২য় পযােয়র বরা ত 
অেথর িবপরীেত এখনও পয  ক  াব পাওয়া 
যায়িন মেম সভােক অবিহত কেরন। 

২য় পযােয়র বরা ত অেথর 
িবপরীেত অিত ত ক  াব 
দািখেলর জ  সকল ময়র, 
উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান, 
উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
মেহর রেক অ েরাধ করা হয়। 

জলা াণ ও নবাসন কমকতা, 
মেহর র।

৫৯৫৯। । িহিহ   ধম য়ধম য়   ক াণক াণ   াা ::
সহকারী ক  পিরচালক, িহ  ধম য় ক াণ া , 
মেহর র সভায় জানান য, তােদর কায ম ুভােব 

পিরচািলত হে । াক াথিমক িশ ক িনেয়াগ দয়া 
হেয়েছ। 

িনয়িমত কায ম অ াহত রাখা। সহকারী ক  পিরচালক,
িহ  ধম য় ক াণ া ,
মেহর র।

৬০। াকাক ::
জলা াক িতিনিধ, মেহর র সভায় েজে শেনর 

মা েম তােদর া , ি  ও জনসং া কম িচ, 
িশ া কম িচ, সামািজক মতায়ন কম িচ, 
মানবািধকার ও আইন সহায়তা কম িচ, ঋণ কম িচ, 
সবিজ বীজ উৎপাদন খামার ইত ািদ কায ম স েক 
সভােক অবিহত কেরন। 

দা িরক কায ম অ াহত রাখা। াক
মেহর র

৬১। সকলসকল   দ রদ র  সংিসংি ::
িবভাগীয় ধানেদর এ সভায় যাগদােনর িবষয়  

 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 ত  না থাকায় সভার কায ম 
পিরচালনায় অ িবধা হে  মেম সভাপিত সভােক 
অবিহত কেরন। 

সরকাির জ ির কাজ তীত 
পরবত  সভায় সকল িবভাগীয় 

ধানেক উপি ত থাকার জ  
অ েরাধ করা হয়। সরকাির জ ির 
কাজ তীত কান সদ  পরপর 

 সভায় অ পি ত থাকেল প  
মারফত ার সংি  উ তন 
ক প েক অবিহত করা হেব মেম 
িস া  হীত হয়।

  দ র

৫৯।িবিবধিবিবধ::
(ক) জলােক জি  এবং বা িববাহ  রাখেত জলা/উপেজলা পযােয়র সকল দ েরর কমকতা/কমচািরর সমি ত
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য়াস অ াহত রাখেত হেব।
(খ)

াচারেকৗশলিবষেয়সভায়িব ািরতআেলাচনা বক েত কঅিফস ধানেক াচারেকৗশলঅবল েনরজ অ েরাধকরাহয়। 
এছাড়া াচাের উৎসািহত করেত কমকতা-কমচারীেদর র ার দান/স াননা জানােনার িবষেয় িবভাগীয় ধানেদর ি
আকষণ করা হয়। 
(গ)  সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার কের সরকােরর উ য়ন লক কায ম স ে  জনসাধারণেক অবিহত করেত হেব।
(ঘ) বা িববাহ িনেরাধ আইেনর সফল েয়ােগর মা ম দশ থেক বা িববাহ িনেরােধ কাযকর অবদান রাখাসহ জলায়
বা িববাহ িতেরােধ সামািজক আে ালন বগবান করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ করা হয়।  
(ঙ) বািষক কম-স াদন ি  যথাযথভােব বা বায়ন করার জ  সংি  সকল দ রেক অ েরাধ করা হয়। 

        (চ) আগামী সভার েতই কা মস, এ াইজ ও ভ াট িবভাগ, মেহর েরর কায ম স েক আেলাচনা করা। 
       (ছ) আগামী ১৭ মাচ ২০১৯ জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৯৯তম জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস, ২৫ মাচ
গণহত া িদবস
  এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৯ যথাযথ মযাদায় পালেনর জ  সকলেক অ েরাধ কেরন। 
        
 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: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৬.০৬.০১১.১৬.১৭১ তািরখ: 
১৩ মাচ ২০১৯

২৯ ফা ন ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, লনা
৩) িলশ পার, মেহর র
৪) চয়ার ান, জলা পিরষদ, মেহর র।
৫) িসিভল সাজন, মেহর র।
৬) ময়র, মেহর র পৗরসভা, মেহর র
৭) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, মেহর র।
৮) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার মেহর র।
৯) অিতির  জলা শাসক (সািবক), মেহর র।
১০) ত াবধায়ক, জনােরল হাসপাতাল, মেহর র।
১১) িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ মেহর র।
১২) জলা কমা া  আনসার ও িভিডিপ, মেহর র।
১৩) িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহর র।
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১৪) অ , মেহর র সরকাির কেলজ।
১৫) উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, মেহর র।
১৬) অ , সরকাির টকিনক াল ল এ  কেলজ, মেহর র।
১৭) িনবাহী েকৗশলী , ওেজাপািডেকা িলঃ, মেহর র।
১৮) উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না, মেহর র।
১৯) জলা িশ া অিফসার, মেহর র।
২০) উপপিরচালক, হ কালচার স ার, বারািদ, মেহর র।
২১) জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহর র।
২২) িনবাহী েকৗশলী , জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহর র
২৩) উপিবভাগীয় েকৗশলী, সওজ, সড়ক িবভাগ, মেহর র।
২৪) িজ এম , প ী িব ৎ সিমিত মেহর র।
২৫) জলা খা  িনয় ক, মেহর র।
২৬) জলা ত  অিফসার, মেহর র।
২৭) উপপিরচালক , জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহর র।
২৮) পািরনেটনেড , িপ  আই, মেহর র।
২৯) সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, মেহর র।
৩০) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, মেহর র সদর।
৩১) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, গাংনী।
৩২) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িজবনগর।
৩৩) ময়র, গাংনী পৗরসভা।
৩৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সদর, মেহর র
৩৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাংনী, মেহর র
৩৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, িজবনগর, মেহর র
৩৭) জলা মৎ  কমকতা, মেহর র।
৩৮) জলা রিজ ার, মেহর র।
৩৯) জলা ািণস দ কমকতা, মেহর র।
৪০) সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, মেহর র।
৪১) সহকারী রাজ  কমকতা, কা মস এ াইজ ও ভ াট, মেহর র।
৪২) উপ- ব াপক, িবিসক, মেহর র।
৪৩) উপ-পিরচালক, জলা পিরসং ান অিফস, মেহর র।
৪৪) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, মেহর র।
৪৫) ব াপক, কমসং ান াংক, মেহর র।
৪৬) সহকারী েকৗশলী, িবএিডিস েসচ, মেহর র ( য়াডা া জান)।
৪৭) উপ-সহঃ পিরচালক, জলা বীজ িব য় ক  িবএিডিস, মেহর র।
৪৮) িরিজঃ ােনজার , িষ াংক, মেহর র।
৪৯) সহকারী ব াপক, িব িসএল, মেহর র।
৫০) িনয়র লাইে রীয়ান, সরকারী গণ াগার, মেহর র।
৫১) ভার া  বন কমকতা, মেহর র।
৫২) সহকারী পিরচালক , জলা উপা ািনক িশ া েরা, মেহর র।
৫৩) উপপিরচালক, িবআরিডিব, মেহর র।

১৪



৫৪) পিরদশক, পাট অিধদ র, মেহর র।
৫৫) সহকারী পিরচালক, িবআর এ, মেহর র।
৫৬) জলা সমবায় অিফসার, মেহর র।
৫৭) জলা িনবাচন অিফসার, মেহর র।
৫৮) উপ-পিরচালক, িবএিডিস, (কঃে াঃ), মেহর র।
৫৯) া  েকৗশল , অিধদ র(এইচইিড) মেহর র/ য়াডা া।
৬০) জলা ীড়া অিফসার, মেহর র।
৬১) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, মেহর র।
৬২) সহকারী জনােরল ােনজার, সানালী াংক, ি ি পাল অিফস, য়াডা া।
৬৩) সহ ব াপক, রশম স সারণ, মেহর র।
৬৪) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মেহর র।
৬৫) উপ-পিরচালক, এনএসআই, মেহর র।
৬৬) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, মেহর র।
৬৭) জলা স য় অিফসার, মেহর র।
৬৮) উপ-পিরচালক , িবএিডিস (িব েক), মেহর র।
৬৯) িনবাহী েকৗশলী , পািন উ য়ন বাড, য়াডাংগা।
৭০) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, মেহর র।
৭১) উপ-সহকারী পিরচালক , ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , মেহর র।
৭২) সহকারী পিরচালক , আ িলক পাসেপাট অিফস, মেহর র।
৭৩) জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা, মেহর র।
৭৪) পিরচালক, িবএস আই, ৬২ রাতন যেশার রাড খািলশ র, লনা।
৭৫) জলা িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও সাহায়  ক , মেহর র।
৭৬) সহকারী কর কিমশনার, সােকল-২১, মেহর র, কর অ ল লনা।
৭৭) জল পার, জলা কারাগার, মেহর র।
৭৮) সহকারী ক  পিরচালক, িহ  ধম য় ক াণ া , জলা কাযালয়, মেহর র।
৭৯) লা উ য়ন কমকতা, লা উ য়ন বাড, মেহর র।
৮০) সভাপিত, স াব, মেহর র।
৮১) জলা াক িতিনিধ, মেহর র।

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক
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