
ইেকাপাক 
 
 িবভাগীয় কিমশনার, লনা মেহাদয় লনা িবভােগর ১০  জলার জলা শাসকগণেক িত  
উপেজলায় ১  কের ইেকাপাক গেড় তালার িনেদশনা দন। িনেদশনা মাতােবক জলা শাসক, মেহর র 
গাংনী উপেজলার সাহারবা  ইউিনয়েনর ২৫৯ বছেরর রােনা ঐিতহ  ভাটপাড়া নীল  ভবনসহ আেশ 
পােশর ায় ২৬একর জায়গা িনেয় জলা শাসক ইেকাপােকর কাজ  কেরন। তগিতেত এিগেয় চেলেছ 
জলা শাসক ইেকাপাক তিরর কায ম। এ  িনমােণ িবভাগীয় কিমশনার, লনা, িরজম বাড, ঢাকা 
এবং জলা পিরষদ, মেহর র ও উপেজলা পিরষদ, গাংনী আিথক সহেযািগতা দান কেরেছ। ইেতামে  
পােকর অেধক কাজ শষ হেয়েছ। বদখল হেয় যাওয়া জায়গা েলা নরায় উ ার করা স ব হেয়েছ। 
নয়নািভরাম এই ইেকাপাক েত তির করা হেয়েছ ি ম লক, িব ােমর জ  ি ন ন েড়ঘঁর, গােছ 
গােছ ব ধােনা হেয়েছ পািখর বাসা, িশ  িকেশারেদর মেনার ন এর জ  তির করা হেয়েছ িবিভ  প  
পািখর িত িত, পাক েড় তির করা হেয়েছ পােয় চলার পথ, তির করা হেয়েছ ি ন ন র ও ি ম 
পািনর ঝরণা। এছাড়া সৗ য ি  ও িনমল া িতক পিরেবশ গেড় তালার লে  পােকর পি ম পাে  
বেয় চলা কাজলা নদীর ায় আধা িকেলািমটার অংশ খনন করা হেয়েছ। ি ে র চতনা েল ধরার 
য়াস িনেয় পােকর ভতের ি ে র িত  িনমােণর উে াগ হন করা হেয়েছ। আনে র িবষয় হল 
এই য, এবােরর ঈেদ অস ন পাক েত দশানাথ েদর উপেচ পড়া ভীড় ল  করা িগেয়েছ।  
 
 

লিডস াব 
  
 গত ১৩ ফ য়াির, ২০১৭ তািরেখ মেহর র জলা সদের ায় ৫ শতাংশ জায়গার উপর 

লিডস াব, মেহর র এর ভ উে াধন করা হয়। ১  কনফাের  ম ও সভােন ীর ক সহ এ  এক  
৩ক  িবিশ  পিরমািজত ও েশািভত এক তলা ভবন। এর সােথ রেয়েছ গািড় পািকং এর ব া। লিডস 
ােবর চারপাশ েড় রেয়েছ আম, ক ঠালসহ অ া  গােছর স জ ব নী। লিডস াব  িত ায় 
মেহর র জলার ৩  উপেজলার েত ক উপেজলা িনবাহী অিফসার, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , 
মেহর র-২ (গাংনী উপেজলা), মাননীয় মিহলা সংসদ সদ , মেহর র, জলা পিরষেদর চয়ার ান এবং 
মেহর র পৗরসভার ময়র নানাভােব সহেযািগতা কেরেছন। এছাড়া জলা শাসক ও লিডস ােবর িনজ  
অথায়েন আসবাবপ সহ অ া  খরচ বহন করা হেয়েছ। িত ার পর থেকই এই লিডস াব  ঃ  ও 
অসহায় মিহলােদর জ  নানািবধ জনক াণ- লক কায ম চািলেয় যাে । সলাই মিশন, ছাগল দান ও 
ক ল িবতরেণর মা েম তােদরেক নানাভােব সাহা  করা হে  এবং অথৈনিতকভােব সাবল ী কের লেছ। 
এছাড়া িশ  পিরবােরর িশ েদর সািবক মানিসক িবকােশর লে  লিডস াব িনরলস পির ম করেছ। 
িশ েদর সাং িতক কম  িহেসেব গেড় লেত হারেমািনয়াম সরবরাহ করা হেয়েছ। পিব  রমজান মােস 
িশ  পিরবােরর িশ েদর িনেয় ইফতার মাহিফেলর আেয়াজন করা হেয়েছ। লিডস াব  ঈদ-উল-িফতের 
ঃ  ও অসহায়েদর মােঝ শািড়, ি সহ ইফতার সাম ী িবতরণ কেরেছ। 

  



িভ ক করণ 
 
িবভাগীয় কিমশনার, লনা মেহাদয় ২০১৬ সােলর ১ আগ  এক  সরকাির প জািরর মা েম লনা 

িবভােগর জলা শাসকগণ ক িভ ক  লনা গেড় তালার পিরক না ও িনেদশনা দান কেরন। সই 
িনেদশনা অ যায়ী জলা শাসন, মেহর র এ জলােক িভ ক  করেণর ল  সেবা  কেমা ীপনা 
িনেয় কাজ কের যাে । ইেতামে  মেহর র জলার তািলকা  ৬৮২ জন িভ েকর েত কেক নবািসত 
করা হেয়েছ। ১০টাকা কিজ দের চাল, VGD কাড, ছাগল পালন, ক তর পালন, নগদ িঁজ দান, িদ 
দাকান াপন, বয়  ভাতা, িবধবা ভাতা, িতব ী ভাতা, সলাই মিশন দান এবং গ  িবতরণসহ িবিবধ 
উপােয় নবাসন/কমসং ান করা হেয়েছ। নবািসত েত ক িভ কেক মিনটিরং করার জ  উপপিরচালক, 
ানীয় সরকার ও অিতির  জলা শাসকগণ এর ন ে  একািধক মিনটিরং ম গঠন করা হেয়েছ। 
সহকাির কিমশনার ( িম) এবং ইউিনয়ন িম সহকারী/উপসহকারী কমকতাগণ েত ক নবািসত 
িভ েকর বািড়েত িগেয় ( door to door) তােদর বতমান অব ার খ জ িনে । ইেতামে  মেহর র 
জলার সকল ইউিনয়ন, পৗরসভা এবং উপেজলােক িভ ক  ঘাষণা করা হেয়েছ।  সবেশষ মেহর র 
সদর, িজবনগর ও গাংনী উপেজলায় নবািসত সকল িভ েকর সােথ ইউিনয়ন ওয়ারী ইফতার অ ান 
স  হেয়েছ। ঈদ-উল-িফতর উপলে  সকল নবািসত িভ কেক চাল, সমাই, িচিন, ছালা, েড়  ধ ও 
তল দান করা হেয়েছ।  

 
 
 
 

িডিজটাল ফাইিলং ও সকশন ইে িরয়র 
 
 
  িত  সকশেনর ইে িরয়র ওয়াল কিবেনট ারা সি ত করা হেয়েছ। প িতগত াউন 
পপােরর িডশনাল ফাইেলর পিরবেত আ িনক মানস ত ফাইেলর ব া করা হেয়েছ। ফাইল েত আগত 
ডাক, ই- মইেল জাির ত প  এবং না শস হ পা  কের সংর ণ করা হয়। 


