
2/2/2020 ডাক (৭) | অিফস ব�ব�াপনা

https://lalmonirhat.nothi.gov.bd 1/2

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট 

�িডিশয়াল �ি�খানা শাখা

�সে��র ২০১৯ মােস অ�ি�ত �যৗ�েকর িব�ে� সামািজক আে�ালন সং�া� �জলা কিম�র সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট, লালমিনরহাট।

সভার তািরখ ১২ জা�য়াির, ২০২০ ।
সভার সময় �বলা ১২.২০ ঘ�কা।
�ান �জলা �শাসেকর সে�লন ক�।
উপি�িত সভায় উপি�ত সদ��� পিরিশ�-“ক”, এবং অ�পি�ত সদ��ে�র িববরণী পিরিশ� “খ” �ত �দখােনা হেলা।

�যৗ�েকর িব�ে� সামািজক আে�ালন সং�া� �জলা কিম�র স�ািনত সদ���েক  �াগত জািনেয় সভার কাজ ��  করা হয়।  অতঃপর

িব� অিতির� �জলা �ািজে�টেক দফািভি�ক আেলাচ� িবষয় উপ�হাপেনর জ� অ�েরাধ করা হয়।

�ঃ নং আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন
০১ �যৗ�েকর িব�ে� সামািজক আে�ালন কায ��েমর

পয �ােলাচনাঃ 
১) উপেজলা িনব �াহী অিফসারগেণর িনকট হেত িডেস�র,
২০১৯ মােস �া� অ�গিতর �িতেবদন পয �ােলাচনায় �দখা
যায় �যৗ�েকর ত� পাওয়া মা� আইনা�গ �ব�া �হণ করা
হে�। উি�িখত িবষেয় িনয়িমতভােব �মাবাইল �কাট �
অিভযান পিরচালনা অ�াহত থাকায় �যৗ�ক িনয়�েণ
এেসেছ। সভায় এ িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়।
আেলাচনাে� �যৗ�ক �রােধ �মাবাইল �কাট � পিরচালনাসহ
গণসেচতনতা �ি�র উপর ���ােরাপ করা হয়।

�যৗ�েকর �কান ত� অবগত হেল
তাৎ�িণকভােব �মাবাইল �কাট �
পিরচালনা করেত হেব।

১) উপেজলা িনব �াহী অিফসার,
(সকল)।
২) উপেজলা/ �জলা মিহলা িবষয়ক
কম �কত�া, (সকল)।
৩) অিফসার ইন-চাজ�, (সকল
থানা)।

০২ ২) �জলা মিহলা িবষয়ক কম �কত�া, লালমিনরহাট এর িনকট
হেত �া� অ�গিতর �িতেবদন পয �ােলাচনায় �দখা যায়,
িডেস�র, ২০১৯ মােস এ �জলার সকল উপেজলায় নারী
িনয �াতন �িতেরাধকে� সেচতনতা �ি��লক আেলাচনাও
কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। সভায় সেচতনতা �ি�র জ�
�ল-কেলেজ িনয়িমত সভা-�সিমনার আেয়াজেনর
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর উপর ���ােরাপ করা হয়।

  উপেজলা িনব �াহী অিফসার ও
অিফসার ইনচাজ�গণেক স�ৃ� কের
�যৗন হয়রািন ও িশ� িববাহসহ
অ�া� সামািজক �ািধ �িতেরােধ
সেচতনতা �ি�র জ� �ল-কেলেজ
িনয়িমত সভা-�সিমনার আেয়াজেনর
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।

১) �জলা মিহলা িবষয়ক কম �কত�া,
লালমিনরহাট

অতঃপর সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় স�ািনত সদ���েক ধ�বাদ জািনেয় এবং �হীত িস�া�স�হ বা�বায়েন সকলেক আ�িরক

হওয়ার অ�েরাধ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট, লালমিনরহাট।
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�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৪.০৩.০১০.১৬.১৪০ তািরখ: 
২৯ জা�য়াির ২০২০

১৫ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, সমাজক�াণ ম�ণালয়
২) সিচব, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রং�র
৪) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৫) িসিভল সাজ�ন, �জলা িসিভল সাজ�েনর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৬) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, লালমিনরহাট
৭) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৮) উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম �কত�া(সকল), লালমিনরহাট।
৯) অিফসার ইন চাজ� (সকল), লালমিনরহাট।
১০) -------------------------------------------------, লালমিনরহাট।

 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট, লালমিনরহাট।


