
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট 

রাজ  (এসএ) শাখা

িবষয় : আ য়ণ-২ ক  সং া  জলা টা েফাস কিমিটর সভার কাযিববরণী ।

সভাপিত আব ুজাফর 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৫ আগ  ২০১৯
সভার সময় সকাল- ১০.৪৫ টা ।

ান জলা শাসেকর সে লন ক , লালমিনরহাট।
উপি িত (সভায় উপি ত ও অ পি ত সদ েদর িববরণী সংেযাজনী-'ক' ও ‘খ’ ত দখােনা হেলা)

:নং আেলাচ  িবষয় ও আেলাচনা িস া িস া  বা বায়েন
০১ আ য়ণআ য়ণ  কক রর  াবাব  রণরণ  স িকতস িকত।।

আেলাচ  মােস জলার কান উপেজলা হেত আ য়ণ কে র াব পাওয়া যায়িন । বে াব েযাগ  খাসজিম যাচাই বাছাই কের 
আ য়ণ কে র াব রেণর জ  অ রাধ করা হয়। 

য সকল উপেজলায় িন ক 
খাস জিম আেছ স সকল 
উপেজলা হেত আ য়ণ ক  

াব রণ করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার / রিভিনউ 
ডপুিট কােল র/ 

সহকারী 
কিমশনার(ভূিম) 
(সকল)।
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০২ আ য়ণআ য়ণ  কক রর  উ য়নউ য়ন  কায মকায ম  স িকতস িকত । ।
আ য়ণ কে র সা থ স ৃ  সকল সং া/অিফস ধানেক আ য়ণ ক  গৃহীত কায ম সং া  িত বদন সভার কমপে  
৩(িতন) কাযিদবস পূেব দান এবং যথারীিত সভায় উপি ত থ ক িবষয় সমেূহর উপর আেলাচনায় অংশ হণ করার জ  অ েরাধ 
করা হয়। অতঃপর সং া/ অিফস িভি ক আেলাচনা করা হয়।
উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না িবভােগর িতেবদন (আবাসন ক ): জুলাই/২০১৯

কে র 
নাম

পিরবার 
সংখ া

স ম 
দ িতর 
সংখ া

ায়ী প িত 
হণকারী দ িতর 

সংখ া

অ ায়ী প িত হণকারীর 
সংখ া

স ণূ অ ায়ী প িত 
হণকারীর সংখ া

িসএআর

ইে কশন কপারিট ইম া ট কনডম খাবারবিড়

খা য়া ১০০ ১৭ ০২ ১০ -- ০১ -- ০৩ ৯৪.১১%
সাতপাটকী ৮০ ৪৪ ০৮ ১০ -- ০৬ -- ১২ 8১.৮১%
খলাইঘাট ৭০ ১৫ ০৪ ০৪ -- ০১ -- ০৪ ৮6.৬৬%
চাংড়া-১ ১০০ ৫ ০২ ০১ -- -- -- ০২ ১০০%
চাংড়া-২ ৮০ ৯ ০৩ -- -- ০১ -- ০৩ ৭৭.৭৭%
খলাইঘাট ১০০ ১৫ ০৩ ০৩ -- -- -- ০৮ ৯৩.৩৩%
সাপটানা-১ 
ও ২

৩১০ ১২৪ ৩৬ ২৬ - ১ - ৩৪ ৭৮.২২%

হিরণচড়া ১৮০ ৫১ ৬ ২০ - ২ - ১১ ৭৬.৪৭%
িহরামািনক ৪০ ১২ ২ ২ - - ১ ৬ ৯১.৬৬%
মদনপুর ৪৬ ৪০ ১২ ০৩ ০২ ১১ -- ১১ ৯৭.৫৫%
তালকু লালী ১১০ ৭১ ৩২ ১৩ ০৫ -- ১২ 8৭.৩২%
পূবেভলাবাড়ী ১১ ৮ ২ ৫ - ১ - - ১০০%
কালৈভরব ৬০ ২৭ ১০ ০৪ -- ০১ ০১ ০৬ ৮1.48%
বড়িদিঘ ৫০ ১৯ ০৭ ০৪ -- -- -- ০৭ ৯৪.৭৩%
উঃবালাপাড়া ৩০ ০৭ ০৪ ০১ -- ০১ -- ০১ ১০০%
বড়ুা সারডিুব ৩০ ২৬ ০৯ ০৬ -- -- ১ ০৫ ৮০.৭৬%
পঃ বজ াম ০৯ ০৭ - ০১ -- ০৪ -- ০১ ৮৫.৭১%
গ িড় ১৮ ১১ ৩ ৫ - ১ - ২ ১০০%

ইসলামপুর ৩৭ ৪৪ ৯ ৭ - - ৩ ২২ ৯৩%
উফারমারা ৬৮ ৪৭ ৬ ২২ ৫ ৫ ৬ ৬ ৮৭.৭২%
বাংলাবাড়ী ২৯ ৯ ৩ ২ - - - ৪ ১০০%
প: জগতেবড় ১২ ১০ ৫ ১ - - - ৩ ৯০%
নবীনগর ৬০ ৩২ ১৩ ৩ ১ - - ১০ ৮৪%
সবেমাট ১৬৩৩ ৬৭৩ ১৮৮ ১৪৯ ৮ ৩৬ ১৩ ১৭৪ ৮৪.৩৯%
উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না িবভােগর িতেবদন (আ য়ণ ক ) : জুলাই/২০১৯

কে র 
নাম

পিরবার 
সংখ া

স ম দ িতর 
সংখ া

ায়ী প িত হণকারী 
দ িতর সংখ া

অ ায়ী প িত হণকারীর 
সংখ া

স ণূ অ ায়ী প িত 
হণকারীর সংখ া িসএআর

ইে কশন কপারিট ইম া ট কনডম খাবারবিড়
িশেবর িট ৩০ ২৩ ০৯ ০৩ -- -- ০১ ০৪ 73.৯১%
সাতপাটকী ৩০ ১৬ ০১ ০৭ -- -- ০১ ০৪ ৮১.২৫%
হাড়ীভা া ২০ ১৬ ০২ ০৭ -- ১ -- ০৩ ৮১.২৫%
বাঁশদহ ১০০ ৩৩ ০৬ ১৩ -- ০১ -- ০৭ ৮১.৮১%
চাংড়া ১০০ ২৪ ০১ ০২ -- ০৮ -- ১০ ৮৭.৫০%
ভলাবাড়ী ২৭ ২৫ ১২ ০৫ -- ০৩ -- ০৩ ৯৬%
বাতলা ৪০ ১৮ ০৭ ০৫ -- -- -- ০৩ ৮3.৩৩%

মিহষামিুড় ২০০ ১০৭ ২২ ৩১ ৩ ১৩ - ১৫ ৭৮.৫০%
জািমরমাড়ী -- -- -- -- -- -- -- -- --
কািশরাম -- -- -- -- -- -- -- -- --
দইখাওয়া ৫৩ ৪০ -- ২১ -- -- -- ১১ 8২.৫০%
মাহা দপুর ১০ ১২ ০২ -- -- -- ০২ ০৭ ৯১%
মাট ৬১১ ৪৬২ ৬১ ১৮৬ ০৩ ২৬ ০৪ ৮৮ ৭৯.৬৫%

পিরবার পিরক না িবভাগেক 
আবাসন/ আ য়ণ/ আ য়ণ 

ক  ( ফইজ-২)/ আ য়ণ-২ 
পিরদশন কের বসবাসকারী 
সকল দ িতেক পিরবার 
পিরক নার আওতায় আনা 
এবং মা ও িশ র া েসবা 
িনি তসহ বাল িববাহ 

িতেরােধর িবষেয় ল  রাখেত 
হেব এবং অ  কিমিটর িত 
সভায় উপ-পিরচালক, পিরবার 
পিরক না িবভাগ িনয়িমত 
উপি ত থেক কাগজপ  
উপ াপন করেবন।

উপ-পিরচালক, 
পিরবার 
পিরক না, 
লালমিনরহাট।
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০৩ আ য়ণআ য়ণ  কেকে   ঋণঋণ  িবতরণিবতরণ  ওও  আদিয়আদিয়  কায মকায ম  স িকতস িকত । ।
সভায় আ য়ণ কে র ঋণ িবতরণ ও আদায় স েক আেলাচনা হয়। সমাজেসবা িবভাগ সভায় জানান জািমরবাড়ী, কাশীরাম ও 
ভাটমারী আ য়ণ ক , নদী গেভ িবলীন হওয়ায় এবং ঋণ হীতাগণেক খঁুেজ না পাওয়ায় সখােন কান আদায় নই। এ িবষেয় 

ঋণ মও েফর জ  সংি  ম ণালেয় প  রণ করা হেয়েছ মেম সমাজেসবা অিফসার সভায় অবিহত কেরন। তেব বাঁশদহ ও 
চাংড়ায় ঋণ আদােয়র েচ া অব াহত আেছ। ঋণ আদােয়র হার বিৃ র ােথ সািটিফেকট মামলা দােয়েরর পরামশ দান করা হয়।
সমাজেসবা কতকৃ ঋণ দান কায েমর অ গিত ::জুলাই/২০১৯

কে র 
নাম

আবাস হেত ছাড়কতৃ 
ঋেণর পিরমাণ

িবতরণকতৃ 
ঋেণর পিরমাণ

ঋণ 
িবতরণকতৃ সদ  
সংখ া

আদায় যাগ  
অেথর পিরমাণ

চলিত মােস 
আদােয়র 
পিরমাণ

আদায়কতৃ 
ঋেণর 
পিরমাণ

আদােয়র 
হার

বাশদঁহ ১০,০০,০০০/- ৩,২৫,০০০/- ৮২ ৩,৫১,০০০/- ০ ২,৩২,৭৫২/- ৬৬%
চাংড়া ১০,০০,০০০/- ৩,৭৭,০০০/- ৯৯ ৪,০৭,১৬০/- ০ ১,৭০,৭৫৩/- ৪২%
উ র 
িশেবর িট

৩,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ২৫ ১,০৮,০০০/- ০ ৬৭,৫৭০/- ৬৩%

জািমরবাড়ী ৮০,০০,০০০/- ৮০,০০,০০০/ ১৪৫৬ ৮৬,৪০,০০০/- ০ ১৬,৬১,৭৪২/- ১৯%
মাহা দপুর ১,০০,০০০/- ৯৫,০০০/- ১৯ ১,০২,৬০০/- ০ ৩২,৭৫৭/- ৩০%
মাট= ১,০৪,০০,০০০/ ৮৮,৯৭,০০০/ ১৬৮১ ৯৬,০৮,৭৬০/- ০ ২১,৬৫,৫৭৪/- ২৩%
জলা সমবায় িবভাগ, লালমিনরহাট কতকৃ ঋণ দান কায েমর অ গিত (আ য়ণ ক ) :  জুলাই/২০১৯

কে র 
নাম

আবাসন হেত ছাড়কতৃ ঋেণর 
পিরমাণ

িবতরণকতৃ ঋেণর 
পিরমাণ

বতমান মােস 
আদায়

আদায়কতৃ 
ঋেণর 
পিরমাণ

খলাপী ঋেণর 
পিরমাণ

আদােয়র 
হার 

সাতপাটকী ৩,০০,০০০/- ২২,২৩,১০০/- -- ১৯,৩৪,৯৬৩/- 
 

২,৮৪,১৩৭/- ৮৭.০০%

হাড়ীভা া ২,০০,০০০/- ৫,৬৩,৫০০/- -- ৩,৮৬,৯০৭/- ১,৭৬,৫৯৩/- ৬৮.০০%
পূঃেভলাবাড়ী ১,০০,০০০/- ৬,২৩,০০০/- ১৮৫/- ৫,৫৭,৯৫০/- ৬৫,০৫০/- ৮৯.০০%
ভলাবাড়ী ৩,০০,০০০/- ১২,৬৮,৫০০/- ৯৮/- ৯,৬৮,৭৮১/- ২,৯৯,৭১৯/- ৭৬.২৪%
বাতলা ৪,০০,০০০/- ৭,৫০,০০০/- -- ৩,৮৪,৬৮৯/- ৩,৬৫,৩১১/- ৫১.২৯%

কািশরাম ১০,০০,০০০/- ১৮,১৯,০০০/- -- ৭,০৭,০০০/- ১১,১২,০০০/- ৩৮.৮৭%
ভাটমারী ২০,০০,০০০/- ২৩,৫৪,৫০০/- ---- ৭,৬৯,২২০/- ১৫,৮৫,২৮০/- ৩২.৬৭%

দই খাওয়া ৮,২৭,০০০/- ১৩,৬৯,৫০০/- -- ৫,৬৩,৫৬০/- ৮,০৫,৯৪০/- ৪০.৯০%
মাট= ৫১,২৭,০০০/- ১,০৯,৭১,১০০/- ২৮৩/- ৬২,২২,২০০/- ৪৭,৪৮,৯০০/- ৫৭.০০%
জলা সমবায় জলা সমবায় িবভােগর আওতাধীন আ য়ণ--২২ ক  :জুলাই/২০১৯
কে র 

নাম
আ য়ণ-২ হেত ছাড়কতৃ 
ঋেণর পিরমাণ

িবতরণকতৃ ঋেণর 
পিরমাণ

আদায়েযাগ  ঋেণর 
পিরমাণ

িবগত মাস পয  
আদায়

বতমান মােস 
আদায়

আদােয়র 
হার %

চড়েগা ডা ১০,০০,০০০/- ১৩,৩৬,০০০/- ১৩,৩৬,০০০/ ৫,১৫,১৬০/- ২,৭০,০৭৫/ ৪৩.৪৪
সাপটানা-২ ১৭,০০,০০০/- ১০,৬৪,০০০/- ১০,৬৪,০০০/- ৩৬,৭২০/- ১,২৮,০১৯/ ৯.১১
িহরামািনক ৮,০০,০০/- ৬,৫৫,০০০/- ৬,৫৫,০০০/- ১,৫১,৪৯৪/- ৩,৩৬৪/- ২৮.৮০
আরািজ সখ 

র
৯,০০,০০০/- ৩,৭০,০০০/- ৩,৭০,০০০/- ৩২২৪/- ৭৪৭/- ১.১০

ধবল তী ১৪,০০,০০০/- -- -- -- -- ০.০০
মাট= ৫৮,০০,০০০/- ৩৪,২৪,০০০/- ৩৪,২৫,০০০/- ৭,০৬,৬০০/- ৪,০২,২০৫/ ২৯.০০

(১)ধবলসিত আ য়েণর 
িবধােভাগী- দর িশ েণর 

জ  বরা  চেয় ক  
পিরচালক বরাবের প  িদেত 
হেব ।
(২)সমাজেসবা কতকৃ দ  
ঋেণর আদায় কায ম জারদার 
করেত হেব ।

১। আরিডিস, 
লালমিনরহাট 
২। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার/ 
উপ-পিরচালক, 
সমাজেসবা, 
লালমিনরহাট 

জলা সমবায় িবভাগ, লালমিনরহাট-এর িতেবদন (আ য়ণ) : : জুলাই/২০১৯

কে র নাম আবাসন হেত ছাড়কতৃ ঋেণর 
পিরমাণ

িবতরণকতৃ ঋেণর 
পিরমাণ

বতমান মােস 
আদায়

আদায়কতৃ ঋেণর 
পিরমাণ

আদােয়র হার 
%

সাতপাটকী-১ ২,৮০,০০০/- ১১,২৩,০০০/- ১৩৮৫০/- ৮,২২,৯৭৫/- ৭৩.২৮
সাতপাটকী-২ ২,৮০,০০০/- ১১,০৪,০৫০/- ১৪৪১১/- ৭,৯৩,৫৪০/- ৭১.৮৮
খা য়া ৭,০০,০০০/- ১১,৩৪,৫০০/- -- ৪,৯৯,৭৮০/- ৪৪.০৫
চাংড়া-১ ৭,০০,০০০/- ৮,১২,০০০/- -- ১,৬৯,৬৭৫/- ২০.৯০
চাংড়া-২ ৫,৬০,০০০/- ৫,৬৪,০০০/- -- ৯৯,৭২৪/- ১৭.৬৮
খলাইঘাট ৪,৯০,০০০/- ৬,৩৯,০০০/- -- ১,৬৩,১০১/- ২৫.৫২
সর ামীখলাইঘাট ৭,০০,০০০/- ৫,৫৩,৫০০/- -- ২,৫৪৯/- ০.৪৬
সাপটানা-১ ৯,৮০,০০০/- ১৩,৭৫,০০০/- ৯৯০২৪/- ৩,৭৮,৪৭৬/- ২৭.৫৩
হিরনচড়া ১২,৬০,০০০/- ১০,৬০,৫০০/- -- ১৭,১৪৭/- ১.৬২
মদনপুর ৪,৯০,০০০/- ১১,৬০,০০০/- -- ৬,৯৩,৩১৬/- ৫৯.৭৭
তালকু লালী ৭,৭০,০০০/- ৯,৭৪,৫০০/- ১৮৫/- ২,৭৬,২৮৩/- ২৮.৩৫
উঃ বালাপাড়া ২,১০,০০০/- ৪,৩২,৫০০/- ১৫৭৪/- ২,৫৪,৭১৪/- ৫৮.৮৯
কাল ভরব ৪,২০,০০০/- ৭,৬৭,৫০০/- ১৯৪৪/- ৪,৪৯,০৪০/- ৫৮.৫১
বড়দীিঘ ৩,৫০,০০০/- ৯,৮৭,০০০/- ১৭৫৯/- ৬,৪০,৬৭১/- ৬৪.৯১
মিহষামিুড় ১৪,০০,০০০/- ১২,৪১,৫০০/- ১৬৬৭/- ৩,৩২,৩৯৬/- ২৬.৭৭
পঃ বজ াম ২,৮০,০০০/- ৪,২৩,০০০/- -- ২,৫৩,৫৯১/- ৫৯.৯৫
গ িড় ৪,২০,০০০/- ৬,৫১,০০০/- ৯৩/- ২,৯৭,৯৪৮/- ৪৫.৭৭

আঃ জ ার ২,১০,০০০/- ৬,৯৩,৫০০/- ৪৬/- ৪,৯২,৬৭১/- ৭১.০৪
পঃ জগৎেবড় ৪,২০,০০০/- ৪,১০,০০০/- -- ৮৭,৯৮৫/- ২১.৪৮
মাট= ১,০৯,২০,০০০/- ১,৬১,০৬,০৫০/- ১৩৪০১৮/- ৬৭,০৩,৬৮৫/- ৪৪.০০%

৩



০৪ আ য়ণআ য়ণ  কে রকে র  িবধােভাগীেদরিবধােভাগীেদর  ওও  াা   িবষয়কিবষয়ক  কায মকায ম  স িকতস িকত । ।
আ য়ণ কে র সকল িটউবওেয়ল এর আেসিনক পরী া কের িটউবওেয়লসমহূ মািকং করাসহ জলার েত ক আ য়েণ 

াপনকতৃ নল প সংখ া/নল প েলার সচল ও অচল সংখ াসহ নতনু নল প াপন এবং অচল নল পসমহূ মরামেত েয়াজনীয় 
ব ব া হেণর জ  জন া  িবভাগেক অ েরাধ করা হয় ।
িনবাহীিনবাহী  েকৗশলীেকৗশলী, , জন াজন া   িবভােগরিবভােগর  িতেবদনঃিতেবদনঃ  জুলাইজুলাই/২০১৯২০১৯
উপেজলার
নাম

আবাসন/ 
আ য়ণ 

কে র 
সংখ া

পূনবািসত 
পিরবােরর 
সংখ া 
(িট)

ািপত 
লি েনর 

সংখ া 
(িট)

ব বহার 
উপেযাগী
লি েনর 

সংখ া 
(িট)

ব বহার 
অ পেযাগী
লি েনর 

সংখ া (িট)

ব বহার 
অ পেযাগী
লি ন 

সমহূ 
মরামেতর 

স াব  
ব য় (ল  
টাকায়

ািপত 
নল েপর
সংখ া 
(িট)

ব বহার 
উপেযাগী 
নল েপর
সংখ া(িট)

ব বহার 
অ পেযাগী
নল েপর 
সংখ া (িট)

ব বহার 
অ পেযাগী
নল প
সমহূ 
মরামেতর 

স াব  
ব য় (ল  
টাকায়)

গৃহীত 
কায ম 
( া  
িশ া 

হনকারীর 
সংখ া)

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
সদর ১৬িট ১১৪০ ৪২৪ ২৭০ ১৫৪ ১১.০০ ৯০ ৪৬ ৪৪ ০.৫৫ ২২৮২২৮
আিদতমাির ০৪িট ২১১ ৯২ -- ৯২ ০.৯৫ ২২ ০৫ ১৭ ০.২২ ১০৭
কালীগ ০৭িট ৮২০ ৩৮৭ ২০৭ ১৮০ ১.১ ৭৬ ৩৮ ৩৮ ০.৫৩ ১৯৭
হাতীবা া ০৭িট ৪৫০ ১৫৩ ৭৭ ৭৬ ০.৭ ৭০ ২৭ ৪৩ ০.৪০ ১১২
পাট াম ০৮িট ১৫৫ ৫৩ ৩১ ২২ ০.৪ ৩৭ ২২ ১৫ ০.২০ ৯৬

(১) আ য়ণ 
কে র িটউবওেয়ল

সমেূহর আেসিনক আেছ িক-না 
তা' পরী া কের আগামী সভায় 
উপ াপন করেত হেব । 
(২) এ জলার েত ক আ য়েণ 

াপনকতৃ নল েপর সংখ া/ 
নল প েলার সচল ও অচল 
সংখ াসহ নতনু নল প াপেনর 

েয়াজন হেল তার সংখ া 
আগামী সভার পূেব জলা 
অিফেস দািখল করেত হেব ।

িনবাহী েকৗশলী, 
জন া  েকৗশল 
অিধদ র।

 
আ য়ণআ য়ণ  কে রকে র  াা   সবারসবার  মািসকমািসক  িতেবদনিতেবদন: : জুলাইজুলাই/২০১৯২০১৯  
উপেজলার 
নাম

বয়সিভি ক লাক সংখ া গভবতী মিহলার 
সংখ া

িবিসিজ ল মা া অজন িটিব 
রাগীর 

সংখ া

এনিসিড 
িচিকৎসা 

া  
রাগীর 

সংখ া

ফাইেলিরয়া 
রাগীর 

সংখ া

া  িশ া

০-৫ বছর ০-১৫ 
বছর

১৫ 
বছেরর 
উে

ANC-
1

ANC-
2

ANC-
3

ল মা া অজন Penta-
1

Penta-
2

Penta-
3

Penta-
1

Penta-
2

Penta-
3

পু ষ মিহলা

সদর ৫১৪ ৯৩৫ ২৩৯৩ ০৮ ০৬ ০২ ০৭ ০৮ ১৫ ১০ ০৮ ১৫ ০৯ ০৭ ০১ ২০ ০৯ ৬৬ ১২৭
আিদতমারী ১১৩ ২৩৮ ৫২২ ০২ ০৩ ০১ ০২ ০১ ০০ ০১ ০২ ০০ ০১ ০১ ০২ ০৬ ০৪ ৪৪ ৫৯
কালীগ ৩৫৩ ৭০৬ ১৬৬৪ ০৮ ০৩ ০২ ০৮ ০৭ ০৭ ০৫ ০৩ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ৩৩ ০৮ ৪১ ৭৯
হাতীবা া ২৬৪ ৩৮১ ১৯০৫ ০৫ ০৬ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০২ ০২ ০৩ ০৩ ০২ ০০ ০৬ ০৩ ১১৩ ১৯২
পাট াম ৫১ ৮৩ ১০২ ০২ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০০ ০২ ০৪ ০০ ০২ ০১ ০৫ ০২ ৫৮ ৮৫
সবেমাট= ১২৯৫ ২৩৪৩ ৬৫৮৬ ২৫ ১৯ ১০ ২২ ২০ ২৭ ১৮ ১৭ ২৬ ১৭ ১৫ ০৬ ৭০ ২৬ ৩২২ ৫৪২

০৫ আ য়ণআ য়ণ  কে রকে র  নামনাম  ফলকফলক  াপনাপন । ।
(১) অিতির  জলা শাসক (রাজ ) মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা অ যায়ী “আ য়েণরআ য়েণর  অিধকারঅিধকার  শখশখ  হািসনারহািসনার  উপহারউপহার  াগানিট মু ণপূবক িতিট আ য়ণ কে  
সাইনেবাড এবং েযাজ  ে  ( চকবিহ/কবিুলয়ত দিলেল) ব বহােরর েয়াজনীয় ব ব া হেণর অ েরাধ জানােনা হয়।

াগানিট মু েণর 
েয়াজনীয় ব ব া 
হণ করেত হেব।

উপেজলা
িনবাহী
অিফসার ও
সহকারী
কিমশনার
(ভূিম)
(সকল)।

০৬ িশ ণিশ ণ  সং াসং া  । ।
 (২) িতিট  আ য়ণ কে র িবধােভাগীেদরেক অ িবহীন িভিডিপ মৗিলক িশ ণ িবষেয় িব ািরত আেলাচনার পর জলা আনসার ব াটািলয়ন উপ-অিধনায়ক ও 
অিধনায়ক, লালমিনরহাটেক িভিডিপ মৗিলক িশ ণ দয়ার অ েরাধ জানােনা হয়। 

আ য়ণ কে র 
িবধােভাগীেদরেক 

(পু ষ ও মিহলা) 
আনসার ও িভিডিপ 
মৗিলক িশ ণ 
দান িনি ত 

করেত হেব।

জলা
কমা ড া ট
আনসার ও
িভিডিপ,
লালমিনরহাট/
উপেজলা
িনবাহী
অিফসার/
সহকারী
কিমশনার
(ভূিম)
(সকল),
লালমিনরহাট।

০৭ কিৃষকিৃষ  সং াসং া  । ।
(৩) আ য়ণ কে র িবধােভাগীেদরেক বসতবাড়ীর পােশ সবিজ ও মসলা জাতীয় ফসল চােষর িবষেয় িব ািরত আেলাচনার পর উপ-পিরচালক, কিৃষ স সারণ িবভাগ, 
লালমিনরহাটেক অ েরাধ জানােনা হয়। 

আ য়ণ কে র 
িবধােভাগীেদরেক 

বসতবাড়ীর পােশ 
সবিজ ও মসলা 
জাতীয় ফসল 
চােষর উেদ াগ 

হণ করেত হেব।

উপ-
পিরচালক,
কিৃষ
স সারণ
িবভাগ/
উপেজলা
িনবাহী
অিফসার/
সহকারী
কিমশনার
(ভূিম)
(সকল),
লালমিনরহাট।

 
০৮ মৎমৎ   চাষচাষ  সং াসং া  । ।

(৪) সাতপাটকী আ য়ণ কে র পু ের মাছ চােষর জ  জলা মৎ  অিফসার ও জলা সমবায় 
অিফসার যৗথ তদ  কের আগামী সভার পূেব একিট িনি  াব রেণর িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয় ।

সাতপাটকী আ য়ণ কে র পু ের মাছ 
চােষর জ  জলা মৎ  অিফসার ও 
জলা সমবায় অিফসার যৗথ তদ  কের 

আগামী সভার পূেব একিট িনি  
াব দািখল করেবন।

জলা মৎ  অিফসার ও জলা সমবায় 
অিফসার, লালমিনরহাট।

৪



০৯ প পালনপ পালন  সং াসং া  । ।
(৫)আ য়ণ কে র িবধােভাগীেদর গাবািদ প পালেনর িবষেয় িব ািরত আেলাচনার পর 
জলা াণী স দ কমকতােক এিবষেয় পদে প হেণর পরামশ দান করা হয়।

আ য়ণ কে র িবধােভাগীেদর 
গাবািদ প পালেনর িবষেয় েয়াজনীয় 

পদে প হণ করেত হেব।

জলা াণী স দ কমকতা, লালমিনরহাট।

১০ িশ ািশ া  সং াসং া   সং াসং া  । ।
(৬) আ য়ণ কে র িবধােভাগীেদর স ান েুল যায় িকনা িব ািরত আেলাচনার পর জলা 

াথিমক িশ া অিফসার/ জলা িশ া অিফসার, লালমিনরহাটেক এিবষেয় পদে প হণ করা এবং 
জলা াথিমক িশ া অিফসার/ জলা িশ া অিফসােরর িতিনিধেক িনয়িমত সভায় উপি ত 

থাকার জ  অ েরাধ করা হয়।

আ য়ণ কে র িবধােভাগীেদর 
িশ ার িবষেয় েয়াজনীয় পদে প হণ 
করেত হেব।

জলা াথিমক িশ া অিফসার/ জলা িশ া 
অিফসার, লালমিনরহাট।

১১ িব ৎিব ৎ  সংেযাগসংেযাগ  সং াসং া  । ।
(৭) জলা সমবায় অিফসার সভায় অবিহত কেরন য, কান কান আ য়ণ কে  িব ৎ সংেযাগ 
নই এ িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে  য সকল আ ায়ণ কে  

িব ৎ সংেযাগ নই স সকল আ য়ণ কে  িব ৎ সংেযােগর েয়াজনীয় ব ব া হণ করা 
এবং িড় াম-লালমিনরহাট পি  িব ৎ সিমিত, লালমিনরহাট এর িতিনিধেক িনয়িমত সভায় 
উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হয়।

য সকল আ য়ণ কে  িব ৎ 
সংেযােগর ব ব া নই স সকল আ য়ণ 

কে  সৗর িব ৎ ( সালার) 
সংেযােগর েয়াজনীয় ব ব া হণ 
করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ সহকারী 
কিমশনার (ভূিম) (সকল)/ জলা সমবায় 
অিফসার, লালমিনরহাট/ ডপুিট জনােরল 
ম ােনজার, িড় াম-লালমিনরহাট পি  
িব ৎ সিমিত, লালমিনরহাট। 

১২ বালবাল   িববাহিববাহ  িতেরাধিতেরাধ  সং াসং া  । ।
(৮) আ য়ণ কে র িবধােভাগীেদর দাির তার কারেন বাল  িববােহর েকাপ খুব বশী। 

তরাং বাল  িববাহ যােত না হেত পাের স িবষেয় সাকলেক সজাগ ও সা ার থাকার জ  
অ েরাধ করা হয়। 

আ য়ণ কে  বাল  িববাহ যােত না 
হেত পাের স িবষেয় সাকলেক সজাগ ও 
সা ার থাকেত হেব।

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ সহকারী 
কিমশনার (ভূিম) (সকল)/ জলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতা, লালমিনরহাট।

১৩ আয়বধকআয়বধক  কায মকায ম । ।
(৯) উপ-পিরচালক, যবু উ য়ন কমকতােক লালমিনরহাট আ য়ণ কে র িবধােভাগীেদরেক 
আয়বধক িশ ণ দওয়ার জ  অ েরাধ করা হয়। 

আ য়ণ কে র িবধােভাগীেদরেক 
আয়বধক িশ েণর ব ব া হণ করেত 
হেব।

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ সহকারী 
কিমশনার (ভূিম) (সকল)/ জলা যবু উ য়ন 
কমকতা, লালমিনরহাট।

১৪ িবিবধিবিবধ । ।
(১০) সভায় জলার সকল আ য়ণ ক সমহূেক '' আমার বাড়ী আমার খামার'' কে র 
আওতায় আনার জ  উপ-পিরচালক, িবআরিডিব ,লালমিনরহাট- ক পরামশ দান করা হয় ।

জলার সকল আ য়ণ ক সমহূেক '' 
আমার বাড়ী আমার খামার'' কে র 
আওতায় আনেত হেব ।

উপ-পিরচালক, িবআরিডিব, লালমিনরহাট ।

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ  জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

আব ুজাফর 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০১৮.০১.০০৬.১৯.৬৯৪ তািরখ: 
১৯ সে র ২০১৯

৪ আি ন ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, ভিূম ম ণালয়
৩) সিচব, পিরক না ম ণালয়, ।
৪) িসিনয়র সিচব, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়
৫) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন ম ণালয়
৬) সিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ
৭) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৮) ধানম ীর একা  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা , ।
৯) পিরচালক, পিরচালক - ৪, ধানম ীর কাযালয়
১০) একা  সিচব, মখু  সিচব এর দ র, ধানম ীর কাযালয়
১১) ক  পিরচালক, আ য়ণ ক
১২) একা  সিচব, সিচব এর দ র, ধানম ীর কাযালয়
১৩) পিুলশ পার, পিুলশ পােরর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৪) ৬৬ পদািতক িডিভশন, রংপরু সনািনবাস,রংপরু, ।
১৫) িসিভল সাজন, জলা িসিভল সাজেনর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৬) উপপিরচালক , কিৃষ স সারণ অিধদ র, লালমিনরহাট
১৭) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, লালমিনরহাট
১৮) জলা ািণস দ অিফসার, জলা ািণস দ কাযালয়, লালমিনরহাট
১৯) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, লালমিনরহাট
২০) িবভাগীয় বন কমকতা, রংপরু, ।
২১) উপ পিরচালক, জলা পিরবার পিরক না কাযালয়, লালমিনরহাট
২২) উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িবআরিডিব), লালমিনরহাট জলা
২৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, লালমিনরহাট
২৪) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট
২৫) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, লালমিনরহাট
২৬) জলা াণ ও পনূবাসন কমকতা, লালমিনরহাট, ।
২৭) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়,লালমিনরহাট
২৮) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, যবু উ য়ন অিধদ র,লালমিনরহাট
২৯) িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, লালমিনরহাট
৩০) জলা কমা ড া ট, জলা কমা ড া ট এর দ র, জলা আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, লালমিনরহাট
৩১) সহকারী কিমশনার(ভিূম),সদর/আিদতমারী/কালীগ /হাতীবা া/পাট াম, লালমিনরহাট, ।
৩২) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা । কাযিববরণীিট ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা ।
৩৩) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

৫



৩৪) গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা। ইহা জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  ।
৩৫) গাপনীয় সহকারী, রাজ  গাপনীয় শাখা । ইহা অিতির  জলা শাসক(রাজ ) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ

 

ইিচং মং মারমা 
রিভিনউ ডপিুট কােল র

৬


