
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট 

সাধারণ শাখা

িবষয় : আগ , ২০২২ মােসর জলা উ য়ন ও সম য় সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ আ  জাফর 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২১/০৮/২০২২ ি ঃ
সভার সময় সকাল ১০.০০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক , লালমিনরহাট
উপি িত পিরিশ  'ক'
জলা উ য়ন ও সম য় কিম র সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অত:পর সভাপিতর
অ মিত েম অিতির  জলা শাসক(সািবক), লালমিনরহাট গত সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান। কাযিববরণীেত
কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম ঢ়ীকরণ করা হয় এবং িবভাগওয়াির কায েমর উপর িব ািরত
আেলাচনা বক িনে া  িস া স হ হীত হয়:

:
ন ংনং

িবভাগিবভাগ // িত ানিত ান আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন

১ ওেয়ব পাটাল 
হালনাগাদ   কায ম

অেনক সরকাির দ র এবং 
ইউিনয়ন পিরষদ স েহর 
সরকাির ওেয়ব সাইট 
হালনাগাদ নই।
সকল দ েরর ওেয়ব পাটাল 
হালনাগাদ করেত হেব।

সংি  অিফস ধানগণ  
 দা িরক ওেয়বেপাটাল 

হালনাগাদ করার েয়াজনীয় 
ব া হণ করেবন এবং 

উপেজলা িনবাহী কমকতাগণ 
আওতাধীন ইউিনয়ন 
পিরষদ স েহর ওেয়ব 
পাটাল হালনাগদ কায ম 

নজরদারী করেবন।

সকল দ র ধান, উপেজলা 
িনবাহী অিফসার (সকল)।

া ামার, লালমিনরহাট

২ িবিভ  িবভাগ/দ েরর
ই-নিথ  কায ম

অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) জানান য, এ জলায় 
৫৮  অিফস ই-নিথর লাইেভ 
আেছ।  লাইেভ থাকা 
অিফসস হেক ই- নিথেত 
কায ম শতভাগ িন  
করার জ   অ েরাধ জানােনা 
হয়। ই-নিথেত
িচ প   িন  করেত সম া 
হেল া ামার এর সে  
যাগােযাগ করার জ  সভায় 

আেলাচনা করা হয়।    

১।লাইেভ থাকা সকল 
অিফেসর িচ পে র কায ম 
ই-নিথেত িন  করেত 
হেব।
 ২। য সকল অিফস 

ধান/ ার আওতাধীণ 
কমচারীগণ এখেনা িশ ণ 

হণ কেরিন তােদরেক 
িশ েণর ব া করেত 

হেব।

১। জলা পযােয়র দ র ধান 
 
 ২। া ামার লালমিনরহাট।
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৩ জলা পিরষদ
 লালমিনরহাট

ধান িনবাহী কমকতা জলা 
পিরষদ সভায় জানান য, 
িবভাগীয় কায ম 

াভািবকভােব চলেছ। জলা 
পিরষেদর  হীত উ য়ন 

ক /কম িচর সং া- 
২৩৫   এবং বা বািয়ত 

ক /কম িচর সং া-১১০  
বা বায়ন ৯১%।
 

 িনমাণ/সং ার কাজ 
িনধািরত সমেয়র মে  সমা  
করেত হেব।

       

ধান িনবাহী কমকতা,
 জলা পিরষদ, 
লালমিনরহাট।

৪ িলশ িবভাগ
 লালমিনরহাট

জলার  উ য়ন লক কায ম 
বাধার স ুখীন হেল সম া 
িনরসেন িলশ পার, 
লালমিনরহাটেক সহায়তা 
করার জ  অ েরাধ করা হয়।

কান ি  যন কান 
উ য়ন কায ম হত 
করেত না পাের স িবষেয় 
নজরদাির বাড়ােত হেব।

িলশ পার
 লালমিনরহাট।

৫ লালমিনরহাট
 পৗরসভা, 
লালমিনরহাট

ময়র, লালমিনরহাট 
পৗরসভা, লালমিনরহাট সভায় 

  অ পি ত থাকায় তার 
দ েরর উ য়ন লক কােজর 
অ গিত জানা গল না। 
আগামী সভায় উপি ত থাকার 
জ  ময়র, লালমিনরহাট 
পৗরসভা, লালমিনরহাটেক 

অ েরাধ করা হেলা।

 ময়র, লালমিনরহাট 
পৗরসভা, লালমিনরহাটেক 

আগামী সভায় উপি ত 
থাকার জ  অ েরাধ করা 
হয়।

         

ময়র, লালমিনরহাট
 পৗরসভা।

৬ পাট াম পৗরসভা, 
লালমিনরহাট

ােনল ময়র,পাট াম সভায় 
জানান য তার দ েরর 
কায ম াভািবকভােব 
চলেছ।
পাট াম পৗরসভার পৗরকর 
িনয়িমতভােব আদায় করা 
হে  না। ন পির ার 
িনয়িমতভােব না হওয়ায় 
অ ি েত জলাব তার ি  
হয়। পয়ঃিন াষণ/ময়লা 
পির ারসহ বজ  ব াপনা 
িনয়িমত অপসারণ করার জ  
সভায় আেলাচনা করা হয়।

১। পৗরসভা  এলাকায় 
জলাব তা িনরসন  করেত 
হেব এবং পিরকি ত পািন 
িন াষণ ব া চা  করেত 
হেব।
২। পৗরসভা উ য়ন লক 

কে র কাজ ত সমা  
করেত হেব।
 

ময়র, পাট াম
 পৗরসভা।
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৭ ত াবধায়েকর কাযালয়,
১০০ শ া িবিশ
হাসপাতাল,
লালমিনরহাট

ত াবধায়ক, ১০০ শ া 
িবিশ  হাসপাতাল সভায় 
জানান, সভার িস া  
মাতােবক পেদ ডা ার 

পদায়েনর িবষেয় প  রণ 
করা হেয়েছ। ডা ার স তার 
কারেণ ১০০ শ ার 
 হাসপাতাল পিরচািলত হে ।
িনয়িমতভােব হাসপাতাল 
কিম র সভা করার জন 
আেলাচনা হয়। হাসপাতােল 

িশ ণ কায ম এবং 
পির ার পির  কায ম 
অ াহত রাখা েয়াজন।
 

১। হাসপাতােল সকল রাগী 
যন স ক িচিকৎসা সবা 

পায় তা মিনটিরং করেত 
হেব।  
২। হাসপাতাল কিম র সভা 
িনয়িমত করেত হেব।
৩। ২৫০ শ ার 
হাসপাতােলর পদ জেনর 
জ  পে র মা েম 
যাগােযাগ করেত হেব।

 

ত াবধায়ক ১০০ 
শ ািবিশ  হাসপাতাল, 
লালমিনরহাট।

৮ িসিভল সাজেনর
 কাযালয়, লালমিনরহাট

 িসিভল সাজন, লালমিনরহাট 
সভায় জানান য বতমােন 
কেরানা ভাইরাস আ া  
 সং া কমেছ ত ও সবাইেক 
সতক থাকার জ  অ েরাধ 
কেরন ।      িতিন আরও 
জানান কেরান ভাইরাস 

িতেরােধ ার ডাজ দয়ার 
কায ম  চলমান আেছ, তেব 
এ ে   লালমিনরহাট িক টা 
িপিছেয়  রেয়েছ। এছাড়াও 
বাংলােদেশ িশ েদর কেরানা 
ভাইরাস  িতেরােধ কা 
কায ম পরী া লক  
হেয়েছ। পযা েম জলা পযােয় 
তা  িব ত  হেব।

১। ণ ল পযােয় 
া িবভােগর িনেদশনা 
চার করেত হেব।

২। কেরানা ভাইরাস 
িতেরােধ ার ডাজ 

দওয়ার িবষেয় এবং ড  
িতেরােধ চারনার ব া 

করেত হেব।
৩। জলার সকল কিমউিন  
ি িনক স হ 
িনয়িমত/আকি ক িভিজট 
বাড়ােত হেব।
৪। কিমউিন  ি িনকস হ 
সরকাির িনয়মঅ যায়ী 
খালা রাখার ব া করেত 

হেব।
৫। সাইন বাড িবহীন 
কিমউিন  ি িনকস েহ 
সাইন বাড   াপন  করেত 
হেব।

িসিভল সাজন, উপেজলা 
িনবাহী অফসার (সকল), 
লালমিনরহাট
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৯ উপপিরচালক
িষ স সারণ 

অিধদ র, 
লালমিনরহাট।

উপপিরচালক, িষ স সারণ 
অিধদ র সভায় জানান,  খরার 
কারেণ সেচর মা েম আমন 
ধান লাগােনার জ  

ষকগণেক পরামশ দান 
করা হেয়েছ।  িডলার পযােয় 
 সার ম েদর পিরমাণ 
 যথা েম:ইউিরয়া ১০০৫ ম. 
টন, এসিপ ৫৪৪  ম. টন. 
িডএ িপ ৮৬৪ ম টন,এমওিপ 
২২০ ম. টন  এবং 
 মেহ নগর বাফার দােম 
 সার ম েদর পিরমাণ 
ইউিরয়া-৬১৮৭ ম. টন, 

এসিপ- ১২২৪ ম. টন 
িডএিপ- ৬৩৯ ম 
টনএবংএমওিপ- ৩৮ মটন 
ম দ রেয়েছ।
সকল িডলারগণ লাল সা  
কাপেড় সােরর  িলেখ 

দশন করা করার জ  সভায় 
আেলাচনা করা হয়।
   

১। বরা ত সার উে ালন 
ও িব য় কায েম িনিবড় 
মিনটিরং করা করেত হেব।

২। লাইেস  তীত সােরর 
দাকান ব  করেত হেব।

৩। জলার সােরর চািহদা 
স ক ভােব িনরপন করা 
হেয়েছ িকনা তা যাচাই 
করেত হেব।

৪। আবাদী জিমর পিরমান 
যন াস না পায় এবং 

আবাদী জিম যন কাথাও 
অনাবাদী না থােক এ িবষেয় 
মিনটিরং ি  করেত হেব।

৫। অিতির  দােম সার 
িবে তার িব ে  পদে প 

হণ করেত হেব।

উপপিরচালক, িষ 
স সারণ 
অিধদ র, লালমিনরহাট।
     

১০ মৎ  িবভাগ
লালমিনরহাট

জলা মৎ  কমকতা জানান 
য উপেজলা মৎ   কিম র 

 মা েম  পানা অব   করা 
হেব এবং কাের   জােলর 
িব ে   অিভযান অ াহত 
রেয়েছ। জলার িবিভ  
উপেজলায় মাট ১০৫ জন 
 মৎ  চাষী, মৎ জীবী ও 
উে া ােক পরামশ  দান 
করা হয়।  জলার চার  মৎ  
অভয়া েমর মে  ৩  ভাল, 
অ র মরামত/সং ােরর 
কাজ চলেছ।  এ িবষেয় 
(উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগণেক সহেযািগতার 
জ  কামনা কেরন।)

১। জলায় মৎ  উৎপাদন 
ি র ব া  হণ করেত 

হেব।
২। কাের  জাল িবি  ও 

বহারকারীর িব ে  
েয়াজনীয় ব া িনেত 

হেব।
৩। য সকল মৎ  হ াচারী 
লাইেস  নবায়ন কেরনিন 
তােদর িব ে  অিভযান 
পিরচালনা করার জ  
সংি  উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর সহায়তা িনেত 
হেব।
 

জলা মৎ  কমকতা,
     লালমিনরহাট।

. ৪



১১ ািণস দ িবভাগ
 লালমিনরহাট

জলা ািণস দ কমকতা, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
দ েরর কায ম 

াভািবকভােব চলেছ।  
পৗরসভার শেডর িভতের 

মাংস িবি  করার ব া করা 
এবং দহ ােম উপেজলা 

শাসেনর সহায়তায় 
স কভােব গবািদপ  জিরপ 
করার িবষেয় সভায় আেলাচনা 
করা হয়।

১।  দহ ােম যন কান 
ভােবই চারাই/অ  গ  
জবাই না হয় স িবষেয় 
 মিনটিরং ি  করেত হেব।
২। গ  জবাই করার পর 
েলাবািলেত মাংস যন 

অ া কর না হয় স 
িবষেয়র নজরদারীর মে  
রাখেত হেব।
৩। পৗরসভায় শেডর মে  
মাংস িবি র ব া হণ   
করেত হেব।

জলা ািণস দ কমকতা ।

১২ সড়ক ও জনপথ িবভাগ, 
লালমিনরহাট

িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও 
জনপথ অিধদ র, সড়ক 
িবভাগ, লালমিনরহাট সভায় 
জানান, নােগ রী- লবাড়ী-

লাঘাট, লালমিনরহাট-
সড়েকর ৭ তম িকেলািমটাের 
অবি ত লাঘাট (র াই) 
 ীজ িনমােণর কাজ তরাি ত 
করার জ  ীেজর িডজাইন 
ত আনয়েনর চ া করা 

হে ।   লালমিনরহাট- 
মাগলহাট,  পাট াম এবং 

দহ াম রা ার ি জ িনমােণর   
ট ার আহবান করা হেয়েছ, 

যা বতমােন ড়া   ায়ন 
করা হে ।  

১।  ত ীেজর িডজাইন 
সং হ কের  দরপ  আহবান 
করেত হেব এবং আহবান ত 
দরপ  ায়ন ি য়া ত 
সমা  করেত হেব।
২ িনমাণাধীন সড়েকর কাজ 
যথাযথ মিনটিরং করেত 
হেব।
৩। লালমিনরহাট- িড়মারী 
 রা ার িবিভ  িত  
মরামতেযা  ােন 

 জ িরিভি েত মরামত 
করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী,
সড়ক ও জনপথ িবভাগ 
লালমিনরহাট।
   

১৩ ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র,
লালমিনরহাট

িনবাহী েকৗশলী, ানীয় 
সরকার েকৗশল অিধদ র এর 
কায ম াভািবক চলেছ। 
িতিন সভায় জানান য, 
পৗরসভার পির তা 

কম েদর আবািসক ভবন 
িনমাণ করা হেব। ভবন 
িনমােণর ান িনেয় জ লতা 

ি  হেয়েছ।
ময়র, লালমিনরহাট 
পৗরসভা, লালমিনরহাট এর 

সােথ আেলাচনা কের  সম া 
সমাধান  করা েয়াজন।    

 ১। ময়র,  লালমিনরহাট 
পৗরসভা, লালমিনরহাট এর 

সােথ আেলাচনা কের 
পির তা  কম েদর 
আবািসক ভবন  িনমােণর 
 সম া সমাধান  করেত 
হেব।
২।  ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র এর আওতায় সকল 
িনমাণ কাজ যথাযথ স  
করেত হেব এবং তা িনয়িমত 
 মিনটিরং করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী,
ানীয় সরকার েকৗশল 

অিধদ র, লালমিনরহাট।
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১৪ পািন উ য়ন বাড
লালমিনরহাট

িনবাহী েকৗশলী, পািন 
উ য়ন বাড, লালমিনরহাট 
সভায় জানান, চর-িশেবর  
এলাকা, িনয়াগাছ, চর-
গা ায় নদীভা ন 
মাকােবলায় কাজ  হেয়েছ। 

  জলার আিদতমারী 
উপেজলাধীন  মিহষেখাচা 
নামক ােন িত া নদীর 
বামতীর সংর ণ  কায ম 

 হেয়েছ। আপাতত িজও 
 ব া িদেয়  নদীর াংক 
লাইেনর ভা ন  রাধ করা 
হে ।  
জলার নদীস েহর ভা ন 

কবিলত এলাকা িনয়িমত 
পিরদশন করা হে । েয়াজন 
অ যায়ী উ তন ক পে র 
অ মিত েম জ ির অ ায়ী 

িতর া লক কাজ বা বায়ন 
করা হে ।এছাড়া
ধরলা নদী ভা েনর কারেণ 
আ য় কে  িহেসেব 
িনমাণাধীণ " িজব ক া" ত 
ভা নেরােধ িতর া লক 
কাজ করা িবষেয় আেলাচনা 
করা হয়।

১। িনয়িমতভােব পািন 
 ব াপনা কিম র সভা 
করেত হেব।
২। ক স েহর কাজ 
তগিতেত স  করেত 

হেব।
৩। জলার নদী ভা ন 
কবিলত এলাকা 
জ িরিভি েত 

িতর া লক কাজ করেত 
হেব।
৪। িনয়াগাছ ইউিনয়েনর 
চা াদারা মৗজার নদী 

ভা ন রােধ ব া হণ 
করেত হেব।

 

িনবাহী েকৗশলী,
পািন উ য়ন বাড, উপেজলা 
িনবাহী অিফসার (সকল),
    লালমিনরহাট।

১৫ গণ ত িবভাগ,
লালমিনরহাট

িনবাহী েকৗশলী, গণ ত 
িবভাগ, লালমিনরহাট সভায় 
জানান য, কালীগ  মেডল 
মসিজেদর ১ম তলার  ছাদ 
ঢালাই স  হেয়েছ।   
হাতীবা া মেডল মসিজেদর 
 আরিসিসর কাজ স  
হেয়েছ। আিদতমারী 
উপেজলার মেডল মসিদেজর 
সেয়ল ট   স  হেয়েছ। 
জলা সমাজেসবা ভবন, 

লালমিনরহাট হাসপাতাল এর 
সাব- শেনর িবি ং, মা ও 
িশ  হাসপাতাল, সািকট 
হাউজ, পাসেপাট অিফস এবং 
মেডল মসিজেদর   িনমাণ 
কাজ চলমান রেয়েছ।
   

 ১। জলার সকল মেডল 
মসিজেদর কাজ ত স  
করেত হেব।    
২। হাসপাতাল, সািকট 
হাউজ, পাসেপাট অিফসসহ 
 সকল িনমাণাধীন  কে র 
কাজ িনধািরত সমেয়র মে  
সমা  করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী, গণ ত 
িবভাগ, লালমিনরহাট

. ৬



১৬ নসেকা
লালমিনরহাট

িনবাহী েকৗশলী, নসেকা 
সভায় জানান, িব ৎ সংকেটর 
কারেণ কান আেলাক স া 
করা যােব না। জলার িবিভ  
অ েল ব িতক  াপেন 
বাধার স ুখীন  হে ।   
জন িতিনিধসহ সকেলর 
সহায়তা কামনা করা হয়।
এছাড়া কান সমােবেশ িব ৎ 
সংেযােগর আেগ অ মিত প  
যাচাই কের সংেযাগ করা হেব 
মেম সভায় আেলাচনা হয়।
 

 ১। স কভােব িমটার দেখ 
িব ৎ িবল দািখল করেত 
হেব এবং অৈবধ সংেযােগর 
িবষেয় মিনটিরং ি  করেত 
হেব।
২। য সকল বসা 

িত ােন লাইে স নই স 
সকল বসা িত ােন 
িব ৎ সংেযাগ দান করা 
যােব না।

 

নসেকা
    লালমিনরহাট

১৭ িশ া েকৗশল 
অিধদ র,
লালমিনরহাট

িনবাহী েকৗশলী  িশ া 
েকৗশল অিধদ র,   

লালমিনরহাট এর িতিনিধ 
সভায় জানান য,  ১৭৫  

ক র মে  ৮৩ র কাজ 
সমা  হেয়েছ এবং ৯২ র কাজ 
চলেছ। পাট াম জস ি ন 
কাজী আ ল গিণ কেলেজ 
এক  একােডিমক ভবন, এ 
 ছাড়াও িবিভ  মা াসা ও 
কািরগির িশ া িত ােনর 
িবিভ  অবকাঠােমা িনমাণ 
কাজ চলমান রেয়েছ, ২  াচ 
তলা হাে ল িনমাণ কাজ 
চলমান রেয়েছ।
সভায় ল কাদার িদেয় কাজ 
করার জ  এবং কান েমই 
সাব- কাদার িদেয় কাজ না 
করােনার িবষেয় আেলাচনা 
হয়।
   

১। িনমাণাধীন    িত ােনর 
উ য়ন কাজ  যথাযথ স  
করেত হেব এবং কােজর 

নগত মান িনিবড় তদারিক 
করেত হেব।
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগণ চলমান কে র 
কাজ তদারিক করেবন।
৩। অবিশ  ৯২  কে র 
কাজ িনধািরত সমেয়র মে  
সমা  করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী,
িশ া েকৗশল অিধদ র,
লালমিনরহাট।ও উপেজলা 
িনবাহী অিফসার (সকল)

১৮ জন া  েকৗশল 
অিধদ র, লালমিনরহাট

িনবাহী েকৗশলী, জন া  
েকৗশল অিধদ র, 

লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, িজব শতবষ উপলে  
িমহীন ও হহীন পিরবােরর 

জ  িনিমত েহর জ  
নল েপর বরা  পাওয়া গেছ। 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগেণর সহায়তায় তা 

াপন করা হেব মেম সভায় 
জানান।

১।  দ র সংি  সকল 
উ য়ন লক কাজ তদারিক 
কের িনধািরত সমেয় সমা  
করেত হেব।
২। িজব শতবষ উপলে  
িনিমত েহ যথাসমেয় 
নল প াপেনর ব া হণ 
করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী,
জন া  েকৗশল 
অিধদ র,
    লালমিনরহাট
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১৯ জলা িশ া অিফস,
লালমিনরহাট

জলা িশ া অিফসার, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
জলায়  গাইড বই বহার না 

করার জ  সকল িশ কেক 
পরামশ দান করা হেয়েছ। 
১০০% েল ব ব  ও 

ি  কনার াপন করা 
হেয়েছ। মা াসা স েহ ব ব  
ও ি  কনার াপন 
করার কায ম চলমান 
রেয়েছ। িশ া িত ােন ছা -
ছা ীর উপি িতর হার  কম 
িবষয়  মিনটিরং করা 

েয়াজন।
         

   ১। িশ া িত ােন 
িশ ক ও  ছা -ছা ীর 
উপি িতর হার  মিনটিরং 
 করেত হেব।
২।িব ালয় স েহ আকি ক 
পিরদশন ি  করেত হেব, 
কান অিনয়ম পিরলি ত 

হেল িবিধ মাতােবক 
েয়াজনীয় ব া হণ 

করেত হেব।
       

জলা িশ া অিফসার, 
লালমিনরহাট

২০ জলা াথিমক িশ া 
অিফস,
লালমিনরহাট

জলা াথিমক িশ া অিফসার 
সভায় জানান, দা িরক 
কায ম াভািবক ভােব 
চলেছ।  িব ালয়স েহ 
পিরদশন ি  েয়াজন।
এছাড়া ১০০% েল ব ব  ও 

ি  কনার াপন করা 
হেয়েছ।
 

১। িশ া িত ােন ছা -
ছা ীর উপি িতর হার 
 িনয়িমিত মিনটিরং করেত 
হেব।
২। িব ালয় পিরদশন বই 
যন কান িশ ক বাসায় 

িনেয় না যায়, তা িনি ত 
করেত হেব।
৩। িব ালয়স হ আকি ক 
পিরদশেনর হার ি  করেত 
হেব।

১। জলা াথিমক িশ া 
অিফসার, লালমিনরহাট
 ২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)।

২১ লালমিনরহাট
সরকাির কেলজ
লালমিনরহাট

অ , লালমিনরহাট সরকাির 
কেলজ এর িতিনিধ সভায় 
জানান ার িশ া িত ান  
িসিস ক ােমরা আওতায় আনা 
হেয়েছ। শহীদ িমনােরর কাজ 
ত শষ করা েয়াজন।

  মাদক, য়া, যৗন হয়রািন, 
সা িতক িবিভ  িবষয় িনেয় 
িশ াথ েদর সােথ িনয়িমত 
আেলাচনায় বসেত হেব।

১। শিহদ িমনার িনমাণ কাজ 
 ত সমা   করেত হেব।
২।মাদক, য়া, যৗনহয়রািন 
বে  িনয়িমত িশ াথ েদর 
সে  মতিবিনময় সভা 
আেয়াজন করেত হেব।

অ , লালমিনরহাট
    সরকাির   কেলজ।

২২ মিজদা খা ন সরকাির
মিহলা কেলজ
লালমিনরহাট

অ , মিজদা খা ন সরকাির 
মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট 
সভায় জানান ার িশ া 

িত ােনর কায ম 
াভািবকভােব চলেছ।

অনাস কাস চা  করার জ  
পে র মা েম যাগােযাগ করা 

েয়াজন।
  মাদক, য়া, যৗনহয়রািন 
বে  িনয়িমত িশ াথ েদর 
সে  মতিবিনময় সভা 
আেয়াজন করা েয়াজন।

১।মাদক, য়া, যৗনহয়রািন 
বে  িনয়িমত িশ াথ েদর 
সে  মতিবিনময় সভা 
আেয়াজন করেত হেব।
 ২। মানস ত িশ া 
কায ম অ াহত রাখেত 
হেব।

অ , মিজদা খা ন 
সরকাির মিহলা 
কেলজ,লালমিনরহাট
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২৩ সরকাির জস ি ন
কাজী আঃ গিণ 
কেলজ ,পাট াম
লালমিনরহাট

অ , সরকাির জস ি ন 
কাজী আঃ গিণ কেলজ, 
লালমিনরহাট এর িতিনিধ 
সভায় জানান য, িবভাগীয় 
কায ম াভািবকভােব 
 চলেছ।

১।মানস ত িশ া কায ম 
অ াহত রাখেত হেব।
২। মাদক, য়া, 
যৗনহয়রািন বে  িনয়িমত 

িশ াথ েদর সে  
মতিবিনময় সভা আেয়াজন 
করেত হেব।

অ , সরকাির জস ি ন 
কাজী আঃ গিণ কেলজ
    পাট াম

২৪ জলা কমা া , 
আনসার
    িভিডিপ, 
লালমিনরহাট

জলা কমা া , আনসার ও 
িভিডিপ, লালমিনরহাট সভায় 
জানান য, জলার িত  
ইউিনয়ন ও দলেনতােদর 
িনেয় সেচতনতা লক কাজ 
অ াহত আেছ। িনয়িমতভােব 

িত উপেজলায় ১  কের 
সেচতনতা লক সভা অ ি ত 
হেয়েছ। এছাড়া জলার সকল 

াম পযােয় আনসার ও 
িভিডিপ সদ েদর িনেয় 
মাদক , চারাচালান, 
বা িববাহ ও জি বাদ িবেরাধী 
সেচতনতা লক ও উ ু করণ 
কায ম অ াহত আেছ।  

সকল ইউিনয়ন ও াম 
পযােয় আনসার ও িভিডিপ 
সদ েদর িনেয় মাদক , 
চারাচালান, বা িববাহ ও 

জি বাদ িবেরাধী 
সেচতনতা লক কায ম 
অ াহত রাখেত হেব।

 জলা কমা া ,
আনসার ও িভিডিপ,
 লালমিনরহাট।

২৫ জলা সমাজেসবা 
কাযালয়,
লালমিনরহাট

উপপিরচালক, জলা 
সমাজেসবা কাযালয়, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
তার িবভােগর কায ম 

াভািবকভােব চলেছ।
 বয়  ভাতা, ি েযা া 
ভাতা, িতব ী ভাতাসহ সকল 
ভাতা স কভােব িবতরণ করা 
হে  মেম সভায় অবিহত 
কেরন।

 জািলয়ািত কের যন কউ 
অে র ভাতা উে ালন 
করেত না পাের এ পাের 
কেঠার মিনটিরং ি  করেত 
হেব।

উপ-পিরচালক,
 জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
লালমিনরহাট।

২৬ ব উ য়ন অিধদ র,
লালমিনরহাট

উপ-পিরচালক, ব উ য়ন 
অিধদ র, লালমিনরহাট সভায় 
জানান য, িবভাগীয় কায ম 

াভািবকভােব চলেছ।  
   বা ব খী িশ ণ দান 
কের দ  কের তালা িশ ণ 
শেষ সহজ শেত ঋেণর ব া 

করাসহ িবেদেশ কমসং ােনর 
েযাগ তির করা েয়াজন।

১।সমেয়াপেযাগী িশ েণর 
ব া হণ করেত হেব এবং 

 িশ ণাথ েদর  দেশর 
িবিভ  ােন চা রী  ব া 
করার েয়াজনীয় উে াগ 

হণ করেত হেব।।
২। ব ঋণ িবতরেণর েব 
যাচাই-বাছাই করেত হেব 
এবং ঋণ পরবত  সমেয় 
তােদর কায ম পযেব ণ 
করেত হেব।
৩।  থেক কতজনেক 

িশ ণ  দয়া হেয়েছ এবং 
িশ ণ শেষ  তােদর 

বতমান অব া িক তার 
ডাটােবজ  তির করেত হেব।

উপপিরচালক
 ব উ য়ন অিধদ র, 
লালমিনরহাট
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২৭ উপপিরচালক
মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র,
লালমিনরহাট

উপপিরচালক,  মিহলা 
িবষয়ক অিধদ র, 
লালমিনরহাট সভায় জানান, 
জলা ও উপেজলা পযােয় 

িবভাগীয় কায ম ুভােব 
চলেছ। িতিন আর জানান য, 
িভিজিড, মা কালীন ভাতা, 

াকেট ং এবং মিহলােদর 
িশ ণ,  ঋণ িবতরণ 

কায ম অ াহত রেয়েছ এবং 
মাবাইল াংিকংেয়র মা েম 

ভাতা দান করা িকেশার-
িকেশারী াব াপেনর 
কায ম হণ করা হেয়েছ মেম 
সভায় অবিহত কেরন।

১।  সকল ভাতার িবষেয় 
স কভােব যাচাই-বাছাই 
কের ভাতা দান িনি ত 
করেত হেব।
   ২। সকল ভাতাস েহর 
ডাটােবজ তির করেত হেব। 
এক জেনর ভাতা যন অ  
জন লেত না পাের স 
িবষেয় মিনটিরং করেত হেব।

উপপিরচালক,
মিহলা িবষয়ক অিধদ র,
 লালমিনরহাট

২৮ বাংলােদশ রলওেয় 
িবভাগ লালমিনরহাট

বাংলােদশ রলওেয় িবভাগ, 
লালমিনরহা  সভায় জানান 
য, সকল ন ক সময় 

যাওয়া আসা করেছ।  সভায় 
লালমিনরহাট  শেনর
উ য়ন লক কায ম চলেছ।
সভায়  শেন াটফম অেনক 
উ  হওয়া যা ীেদর উঠা-নামা 
ক  হয় মেম আেলাচনা হয়।  

১। যা ীগণ যন যথাযথ সবা 
পায় স িবষেয় িনয়িমত 
পযেব ণ  করেত হেব।
২। েনর েকট িনেয় যন 
যা ীরা হয়রািনর িশকার না 
হয় তা মিনটিরং করেত 
হেব।

িডআরএম, বাংলােদশ 
রলওেয়, লালমিনরহাট

২৯ অ ,
কািরগির িশ ণ ক  
লালমিনরহাট।

অ , কািরগির িশ ণ 
ক , লালমিনরহাট এর 
িতিনিধ  সভায় জানান, 

জাতীয় ও  আ জািতক ভােব 
চািহদা স  িবিভ  ড চা  
রেয়েছ। হাতীবা া িসেত 
 িশ ণ কায ম চা  হেয়েছ। 
SEP   কে র আওতায় 
৩৬০ ঘ া পী িশ ণ 
চলমান রেয়েছ।

িত উপেজলায় ১০০০ জন 
ক িবেদেশ পাঠােনা জ  

মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা 
রেয়েছ। িশ ণ নওয়া 

িশ াণাথ েদর িবেদেশ 
যাওয়ার জ  উ ু  করা 

েয়াজন।

১। জাতীয় ও আ জািতক 
ভােব চািহদা স  েড 
যথাযথ িশ ণ দান 
করেত হেব।
২। িত উপেজলা হেত 
১০০০ জন কম েক িশ ণ 

দােনর মা েম দ  কের 
িবেদেশ রেণর ব া হণ 
করেত হেব।
     

অ ,
 কািরগির িশ ণ ক  
লালমিনরহাট

৩০ িপ আই, লালমিনরহাট পািরনেটনেড , িপ আই, 
লালমিনরহাট জলা জানান 
তার িত ােনর কায ম 

াভািবকভােব চলেছ।  

  ািত ািনক কায ম 
যথাযথ ভােব পিরচালনা 
করেত হেব।

     

পািরনেটনেড
    িপ আই, লালমিনরহাট।
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৩১ অ ,
লালমিনরহাট সরকাির 
টকিনক াল ল

এ  কেলজ।

অ , লালমিনরহাট সরকাির 
টকিনক াল ল এ  কেলজ 

লালমিনরহাট  সভায়   জানান 
য, িশ ক তার  মে ও 

 পাঠদান ায ম  চলেছ। ৫ 
তলা ভবন িনমােণর  কাজ 
চলমান রেয়েছ। সকল েড 
পিরিমত সং ক িশ াথ েদর 
যথাযথ িশ ণ দান কাজ 
চলমান রেয়েছ। 

১। যথাসমেয় পাঠদান 
কায ম পিরচালনার িবষয় 
িনয়িমত মিনটিরং করেত 
হেব এবং  িশ ক পদায়ন 
চেয় প , ম ণালেয়  রণ 

করেত হেব।
২। সকল েডর িশ াথ েদর 
যথাযথ িশ ণ দান 
করেত হেব।

অ     লালমিনরহাট 
সরকাির টকিনক াল ল 
এ  কেলজ।

৩২ ফায়ার সািভস ও িসিভল 
িডেফ , লালমিনরহাট

উপ-সহকারী পিরচালক, 
ফায়ার সািভস ও িসিভল 
িডেফ , লালমিনরহাট জানান 
১৬১৬৩ হে  ফায়ার সািভেসর 
হটলাইন না ার।

 

জলার হাতীবা া ও পাট াম 
উপেজলায় টিলেফান 
সংেযাগ াপেনর জ  
িব িসএল, লালমিনরহােটর 
সােথ যাগােযাগ করেত হেব।

উপ-সহকারী পিরচালক, 
ফায়ার সািভস ও িসিভল 
িডেফ , লালমিনরহাট

৩৩ জলা সমবায় অিফস,
লালমিনরহাট

জলা সমবায় অিফসার, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
তার িবভাগীয় কায ম 

াভািবকভােব চলেছ। সিমিত 
িনব েনর ে  মিহলা 
সিমিত িনব েন অ ািধকার 
দয়া হে ।
াত িবষেয়র উপর িশ ণ 
দান করা হেয়েছ।

িতিন আরও জানান,  
সিমিত গঠন করা হেয়েছ। 
সিমিত তািলকা  করার 
কাজ চলেছ।
কািকনা তাতীেদর  তির 
পাষাক াপক চােরর  ও 

বাজারজাত করেণর জ  
 এক  শা- ম করা েয়াজন।

 ১। ঋণ িবতেনর অথ 
 যথাযথভােব আদায় করেত 
হেব।
২।কালীগ  উপেজলার 
কািকনা এলাকায় াতীেদর 
তির প  বাজারজাত 

করেণর জ  শা- ম করার 
ব া করেত হেব।

জলা সমবায় অিফসার,
    লালমিনরহাট।

৩৪ বাংলােদশ প ী উ য়ন 
বাড (িবআরিডিব),

লালমিনরহাট

উপপিরচালক, িবআরিডিব, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
জলায় ঋণ খলাপী অেনক 
বশী । জনবল কম হওয়ায় 

মাঠ পযােয় মিনটিরং  যথাযথ 
হে  না।
      ঋণ িবতরেণর জ  
কেরনাকালীন সময় 
১,১০,০০,০০০/ (একেকা  
দশল ) বরা ত টাকা ৭৪ 
জন সদে র মে  িবতরণ 
করা হেয়েছ।  

১। স ভােব িত   
উে া া যাচাই-বাছাই কের 
ঋণ িবতরণ করেত হেব।  

২।ঋণ আদায় বাড়ােনার জ  
মাঠ পযােয় মিনটিরং 
বাড়ােত হেব।
  ৩। িশ ণ কায ম চা  
করেত হেব।

উপপিরচালক িবআরিডিব,
    লালমিনরহাট
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৩৫ খা  িবভাগ, 
লালমিনরহাট

জলা খা  িনয় ক, 
লালমিনরহাট   সভায় জানান 
য,  চাল  সং হ ৭৪% 

 লালমিনরহাট সদর 
উপেজলায় ১২ জন ওএমএস 
িডলােরর মা েম চাল/আটা 
িবি য়  মিনটিরং করা হে ।
িমলারগণ যন  ধান ম দ না 
কের । ধান ম দ ত 
িমলারেদর িব ে   ব া 
 হণ করেত হেব।      

১।িডলােরর মা েম চাল/ 
আটা িবতরণ কায ম 
িবষয়  মিনটিরং করেত 
হেব।
    ২। লাইেস  তীত 
িডলার/অৈবধ ম তদারেদর 
িব ে  আইনা গ ব া 

হণ করেত হেব।

জলা খা  িনয় ক, 
লালমিনরহাট।

৩৬ জলা ত  অিফস
লালমিনরহাট।

জলা ত  অিফসার, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, সরকােরর িবিভ  কায ম 

িনয়িমত চার করা হয়।

১। ি কা স দ 
ই উট এর কায ম 
জলার ত  অ লস েহ 
চার করেত হেব।

২। জলার সকল 
উ য়ন লক কমকাে র 
ত  চােরর জ  েয়াজন 
সােপে  সংি  দ র 
স হেক সহেযািগতা করেত 
হেব।

 জলা ত  অিফসার,
     লালমিনরহাট।

৩৭ জলা াণ ও নবাসন 
কমকতা,
লালমিনরহাট

জলা াণ ও নবাসন 
কমকতা, লালমিনরহাট সভায় 
জানান য, িবভাগীয় কায ম 

াভািবকভােব চলেছ। ব া 
 গত িবিভ  এলাকায় াণ 
সাম ীর িবতরন কায ম   
অ াহত রেয়েছ। জলা কণধার 
কিম র সভায় িবিভ  
কায ম ও সরকার ঘািষত 
কম িচর িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা হেয়েছ।

  সরকাির নীিতমালা 
অ যায়ী সকল কায ম 
যথাযথভােব স  করেত 
হেব।

জলা াণ ও নবাসন 
কমকতা,লালমিনরহাট।
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৩৮ পিরবার পিরক না 
িবভাগ,
লালমিনরহাট

উপ-পিরচালক, পিরবার 
পিরক না, লালমিনরহাট 
সভায় জানান য, তার 
িবভাগীয় কায ম 

াভািবকভােব 
চলেছ। িসজােরর চয়ার না 
থাকার কারেণ মা ম েল 
িসজােরর ব া করা স ব 
হে  না।
মা ম েল িসজােরর ব া 
করেত এবং স া পয  খালা 
রাখার ব া করার জ  উপ-
পিরচালক, পিরবার 
পিরক না, লালমিনরহাটেক 
অ েরাধ করা হয়। জ  
িনব েনর কােজ সহায়তা 
করেত হেব। জে র ত  
ইইিনয়ন পিরষেদ রণ করা 

েয়াজন।
মাঠ পযােয় কমরত 
মাঠকম গেণর মা েম িনজ 
িনজ ক াচেম  এলাকার 
গভবতী মােয়র তািলকা ত 
করার িনিম  সভায় আেলাচনা 
করা হয়।
ড  ও কেরানা ভাইরাস 

স েক সেচতনতা ি র 
লে  কিমউিন  ি িনকেকর 
কমচারীগণ জনগণেক 
উ ু করণ চারনা করা 

েয়াজন।

১। মা ও িশ  ক াণ কে  
সকল সবা চা  রাখার ব া 
করেত হেব।
২। মাঠ পযােয় কমরত 
মাঠকম গেণর মা েম
িনজ িনজ ক াচেম  
এলাকার ইউিনয়ন িভি ক
গভবতী মােয়েদর তািলকা 
এবং ডিলভারীর
তািরখ তির করেত হেব 
এবং ানীয় শাসনেক 
অবিহত করেত হেব।
৩। িশ  জে র ত  সংি  
ইউিনয়ন পিরষেদ রণ 
করেত হেব।
৪। কেরানা ভাইরাস এবং 
ড  স েক

সেচতনতা ি র লে  
কিমউিন  ি িনেকর
কমচারীগেণর মা েম 
জনগণেক উ ু  করেত

চারনা করেত হেব।

উপ-পিরচালক, পিরবার 
পিরক না,
    লালমিনরহাট।

৩৯ ইসলািমক ফাউে শন, 
লালমিনরহাট

উপপিরচালক, ইসলািমক 
ফাউে শন, লালমিনরহাট 
সভায় জানান য, িবভাগীয় 
কায ম াভািবকভােব 
চলেছ। ার নামােজর 

তবার সময় কেরানা ভাইরাস 
এবং ড  িবষেয় 
সতকতা লক আেলাচনা করা 

েয়াজন। এছাড়া 
মাদক/জি বাদ, য়া,বা  
িববাহ বে  সেচতনতা   ি র 

েয়াজন।

    ার নামােজর তবার 
সময় কেরানা ভাইরাস এবং 
ড  িবষেয় সতকতা লক 

আেলাচনা, মাদক/জি বাদ, 
য়া, যৗ ক,বা  িববাহ 

বে  আেলাচনা করার জ  
জলার ইমামগণেক প  

িদেত হেব।

           

উপপিরচালক, ইসলািমক 
ফাউে শন,  লালমিনরহাট।

৪০ পিরসং ান িবভাগ, 
লালমিনরহাট

উপপিরচালক, জলা 
পিরসং ান অিফস, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, সারােদশ পী জন মারী 

ূভােব স  হেয়েছ।
 জলায়  মাট জন সং া 
১৪,২৮,২০৬ জন।

 িবভাগীয় কায ম যথাযথ 
ভােব চলমান রাখেত হেব।

উপপিরচালক, জলা 
পিরসং ান অিফস, 
লালমিনরহাট।
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৪১ চ ার অব কমাস এ  
ই াি জ, লালমিনরহাট

সভাপিত, চ ার অব কমাস 
এ  ই াি জ, লালমিনরহাট 
এর িতিনিধ সভায় জানান 
য, জলার বসািয়ক 

পিরেবশ উ য়ন ােথ 
িনয়িমত বাজার মিনটিরং ও 
মতিবিনময় সভা চা  রেয়েছ।

  বসায়ীেদর সােথ 
 িনয়িমত আেয়াজন করেত 
হেব এবং বাজার মিনটিরং 
 করেত হেব।

সভাপিত,
চ ার অব কমাস এ  

ই াি ,লালমিনরহাট।

৪২ িবএিডিস (বীজ 
িবপণন)িবভাগ, 
লালমিনরহাট

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীজ িবপণন), লালমিনরহাট 
সভায় জানান য, িবভাগীয় 
কায ম াভািবকভােব 
চলেছ।  

১। সরকাির নীিতমালা 
অ সরণ কের  ষকেদর 
মে  বীজ সরবরাহ করেত 
হেব।
২। তািলকা  ত কের 
 ষকগণেক বীজ িবতরণ 
করেতহেব।

িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক (বীজ িবপণন),
  লালমিনরহাট।

৪৩ জলা বীজ ত য়ন
কমকতার কাযালয়, 
লালমিনরহাট

জলা বীজ ত য়ন কমকতা, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, তার িবভাগীয় কায ম 
াভািবকভােব চলেছ।  

বসরকাির ােকট বীজ এর 
নগতমান মিনটিরং করেত 

হেব এবং বীজ যন বশী 
ে  িবি  করেত না পাের 

স িবষেয় কায ম হণ 
করেত হেব।
         

জলা বীজ ত য়ন
  কমকতা, লালমিনরহাট।

৪৪ জলা মােক ং অিফস,
লালমিনরহাট

জলা বাজার অ স ানকারী, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, তার  িবভাগীয় কায ম 
াভািবকভােব চলেছ। িতিন 

আরও জানান য, বতমােন 
িনত  েয়াজনীয় ে র মে  
সহনীয় পযায় রেয়েছ।

১।িনয়িমতভােব বাজার দর 
মিনটিরং করেত হেব।
২। িডিজটাল িডসে  এর 
মা েম বাজােরর মান 

ােন সকল পে র  
তািলকা দশন করেত হেব।
   ৩। ভা া অিধকার 
সংর ণ আইন, ২০০৯ 
কাযকর করার ব া হণ 
করেত হেব।

জলা বাজার
অ স ানকারী,
     লালমিনরহাট।

৪৫ জলা ীড়া অিফস, 
লালমিনরহাট

জলা ীড়া অিফসার, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
 তার দ েরর কায ম 

াভািবকভােব চলেছ।  
সারা বছর িত  েল 
যাগােযাগ কের খেলায়াড় 

বাছাই করা েয়াজন।

১।পযায় েম িবিভ  ধরেণর 
খলা লা চা  করেত হেব।

২। পাট াম, হাতীবা া এবং 
সদেরর উপেজলা ীড়া 
কিম  গঠন করেত হেব।
           

জলা ীড়া অিফসার, 
লালমিনরহাট।

৪৬ বন িবভাগ, 
লালমিনরহাট

সহকারী বন সংর ক, 
লালমিনরহাট এর িতিনিধ 
জানান য তার দ েরর 
কায ম চলমান রেয়েছ। 
 লাইেস িবহীন করাত কেলর 
তািলকা তির কের অৈবধ 
করাত কলস হ উে দ/ বধ 
করেণর াপাের জলা 

শাসেনর সহায়তা চান।

 ১। সরকারী  বন স দেক 
সংর ণ  ও  রাপন 
কম িচ বা বায়ন করেত 
হেব।
২। জলার লাইেস িবহীন 
করাত কেলর তািলকা তির 
কের েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব।

সহকারী বন সংর ক,
     লালমিনরহাট।
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৪৭ িড় াম-লালমিনরহাট
প ী িব ৎ সিমিত, 
লালমিনরহাট

িডিজএম, প ী িব ৎ সিমিত, 
লালমিনরহাট সভায়  জানান 
 আ য়ন কে  িবনা ে  
িমটার সংেযাগ িদেয় িব ৎ 
সরবরাহ দান কায ম স  
করা হেয়েছ।

         

১।  াহক সবার মান আেরা 
ি  করেত হেব। দািয় শীল 

ভােব জ রী  সবাস হ দান 
করেত হেব।
২। িব ৎ সংেযাগ  দােনর 
সময় িম উ য়ন কর, 
চাি না িভটার লীজ নবায়ন, 

ড লাইেস  যাচাই করেত 
হেব।

িডিজএম, প ী িব ৎ 
সিমিত,লালমিনরহাট।

           

৪৮ জলা ীড়া 
সং া,লালমিনরহাট

সাধারণ স াদক, জলা ীড়া 
সং া, লালমিনরহাট সভায় 
উপি ত না থাকায় ীড়া 
সং ার কায ম স েক জানা 
গল না।

আগামী সভায় উপি ত 
থেক  ীড়া সং ার কায ম 

স েক অবিহত করার জ  
অ েরাধ জানােনা হয়।

সাধারণ স াদক, জলা 
ীড়া সং া, লালমিনরহাট।

৪৯ িবএিডিস ( সচ), 
লালমিনরহাট

িনবাহী েকৗশলী, বাংলােদশ 
িষ উ য়ন 

কেপােরশন, লালমিনরহাট 
সভায় জানান য, তার 
িবভাগীয় কায ম 

াভািবকভােব চলেছ। চলিত 
অথ বছেরর বরা :
১। খাল ন:খনন- ১০ িকঃ 
িমঃ
২। িব তািয়ত এলএলিপ 

াপন- ০১
৩। সালার এলএলিপ -০২
৪। হাইে ািলক াকচার – 
১০

 ২। ক  বা বায়েন 
পিরেবেশর ভারসা
র ার িবষয়  িনি ত 
করেত হেব।
 ২। স কভােব যাচাই বাছাই 
কের ান িনবাচন করেত 
হেব।

িনবাহী েকৗশলী,
িবএিডিস ( সচ),
  লালমিনরহাট।

৫০ পাট অিধদ র,
লালমিনরহাট

 পিরদশক, পাট 
অিধদ র, লালমিনরহাট সভায় 
জানান য, বতমােন পােটর 

 মাটা  ভাল। পে  
পাটজাত মাড়েকর 
বা তা লক বহার 
আইন-২০১০ এর আওতায় 
মাবাইল কাট পিরচালনা 

অ াহত থাকেল পাটজাত 
ে র বহার ি  পােব। 

পােটর  ভাল।
 

১।    পাটজাত পে  
মাড়েকর বা তা লক 
বহার আইন-২০১০ এর 

আওতায় মাবাইল কাট 
পিরচালনা অ াহত রাখেত 
হেব।
  ২। পাট চােনার প িত 
স েক িলফেলট িবতরেণর 

ব া করেত হেব।

 পিরদশক, পাট 
অিধদ র, লালমিনরহাট।
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৫১ জলা রিজ ার অিফস
লালমিনরহাট

জলা রিজ ার, লালমিনরহাট 
সভায় জানান য, তার দ েরর 
কাজ ুভােব চলেছ। িতিন 
আরও জানান য, আিদতমারী 
উপেজলায় িনজ  অিফস 
নই।  

িবিভ  িনকাহ রিজ ারগণ 
বা িববাহ পড়ােনার সময় 
২নং (নকল ভিলউম) বহার 
কেরন।
   িনকাহ রিজ ােরর িনকট 
ভিলউম সরবরােহর সময় 
ভিলউম ত য়ন কের দওয়া 

েয়াজন।

  নকল ভিলউম বহারকারী 
 দায়ী ি র িব ে  

েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব।

জলা রিজ ার,
 লালমিনরহাট।

৫২ জলা স য় অিফস, 
লালমিনরহাট

সহকারী পিরচালক, জলা 
স য় অিফস, লালমিনরহাট 
সভায় জানান তার িবভােগর 
কায ম াভািবকভােব 
চলেছ।  ৪ ধরেণর স য় পে র 
মা েম সবা দান করা হে ।

িবভাগীয় কায ম 
যথাযথভােব স  করেত 
হেব।

সহকারী পিরচালক, জলা 
স য় অিফস,
     লালমিনরহাট।

৫৩ আ িলক পাসেপাট 
অিফস লালমিনরহাট

উপ-সহকারী পিরচালক, 
আ িলক পাসেপাট অিফস, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
তার িবভাগীয় কায ম 

াভািবকভােব চলেছ এবং 
জলা পাসেপাট অিফেসর 

িনজ  ভবন িনমােনর কাজ 
চলেছ। ই- পাসেপাট এর 
কায ম চলমান রেয়েছ। 

 সাধারণ জনগণ যন 
হয়রািনর িশকার না হয় স 
িবষেয় সতক থাকেত হেব 
এবং কমচারীেদর পিরচয় 
প   থাকেত হেব।

উপ-সহকারী পিরচালক, 
আ িলক পাসেপাট অিফস, 
লালমিনরহাট।

৫৪ িব িসএল
লালমিনরহাট

সহকারী েকৗশলী, 
িব িসএল, লালমিনরহাট 
সভায়  জানান তার  িবভাগীয় 
কায ম াভািবকভােব চলেছ 
            

    ই ারেনট এর লাইন এবং 
টিলেফান লাইন িনয়িমত 

পরী া করেত হেব।

সহকারী েকৗশলী,
িব িসএল
     লালমিনরহাট।

৫৫ উপা ািনক িশ া 
েরা

লালমিনরহাট

সহকারী পিরচালক, 
উপা ািনক িশ া েরা, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, ২য় পযােয়র আওতায় 

কালীগ  ও পাট াম উপেজলা 
৩০০  কের া রতা ক  
চা  করার িত লক কাজ 
চলেছ। িত  কে  ২  
িশফেট 
( ষ/মিহলা)পিরচালনা করা 
হেব এবং িশফট িভি ক 
িশ ক ও িশি কা িনেয়াগ 
করা হেয়েছ।
         

উপা ািনক িশ া েরার 
কায ম মিনটিরং করেত 
হেব।

১।উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কালীগ  ও পাট াম।
২। সহকারী পিরচালক,
উপা ািনক িশ া েরা, 
 লালমিনরহাট।
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৫৬ বের  ব খী উ য়ন 
ক প , লালমিনরহাট

সহকারী েকৗশলী, িবএমিডএ, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, জলায় মাট চা ত 

গভীর নল প ২২১ । িতিন 
আরও জানান হ র রং েরর 
মে  এ জলায় এলিপ ১১  
গভীর নল প সালাের ৩  
এবং িব ৎ ৮ ।

যথাযথভােব ান িনবাচন 
কের গভীর নল প াপন 
করেত হেব।

সহকারী েকৗশলী 
িবএমিডএ, লালমিনরহাট

৫৭ উপ-কর কিমশনােরর
অিফস,
লালমিনরহাট

উপ-কর কিমশনার, 
লালমিনরহাট সভায় জানান, 
স ক সমেয় সকেল আয়কর 

দান করেল দেশর অথনীিত 
স  হেব। অনলাইেন 
 আয়কর দান করা যায়।

আয়কর আদায় ও এর 
আওতা ি র উে াগ হণ 
করেত হেব।

উপ-কর কিমশনার,
     লালমিনরহাট।

৫৮ মসলা গেবষণা উপেক , 
লালমিনরহাট

ঊ তন ব ািনক কমকতা, 
মসলা গেবষণা উপেক , 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
তার িবভােগর কায ম 

াভািবকভােব চলেছ।  
           

িবভাগীয় কায ম 
যথাযথভােব স  করেত 
হেব।
         

ঊ তন ব ািনক কমকতা,
     লালমিনরহাট।

৫৯ জাতীয় মিহলা সং া, 
লালমিনরহাট

চয়ার ান, জাতীয় মিহলা 
সং া, লালমিনরহাট সভায় 
জানান য, তার দ েরর 
কায ম াভািবকভােব 
চলেছ। া িবিধ মেন 

িশ ণ চলেছ। ঋণ িবতরণ 
করা হেয়েছ এবং আদােয়র হার 
৭৪%।উপেজলা পযােয় ত  
আপাগণ িনয়িমত উঠান বঠক 
করেছ।

  িশ ণাথ গণ য সকল 
ােন িশ ণ হণ কের 

তার িব ািরত িববরণ রণ 
করেত হেব।

চয়ার ান, জাতীয় মিহলা 
সং া,  লালমিনরহাট।

৬০ বাংলােদশ িশ  
একােডিম, লালমিনরহাট

 জলা িশ  িবষয়ক 
কমকতা,লালমিনরহাট সভায় 
জানান তার দ েরর কাজ 

ুভােব চলেছ। কেরানার 
কারেণ িশ ণ কায ম ব  
রেয়েছ।           

১। িশ েদর িবকােশর জ  
সারা বছর াপী কম চী হণ 
করেত হেব।
২। িশ ণ কায ম চা  
করেত হেব।

জলা িশ  িবষয়ক 
কমকতা,লালমিনরহাট।

৬১ ি কা স দ উনয়ন 
ই উট

ঊ তন ব ািনক কমকতা, 
ি কা স দ উ য়ন 

ই উট সভায় জানান, 
তার দ েরর কায ম 

াভািবক ভােব চলমান।

১। মা  ৫৩ টাকায় ষকেদর 
মা  পরী া করা হয় যা 
ত  অিফেসর সহায়তায় 
জলার সব  চার করেত 

হেব।
    ২। িষ স সারণ 
অিধদ র, লালমিনরহােটর 
সােথ সম য় করেত হেব।

ঊ তন ব ািনক কমকতা, 
ি কা স দ উ য়ন 

ইনি উট, লালমিনরহাট।
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৬২ িবিসক লালমিনরহাট   উপ- ব াপক   িবিসক 
সভায় জানান য, ওয়ান প 
সািভেসর মা েম মাঝাির,  
ও র িশে র িনব ন 

দান, নাির উে া ােদর 
সহজ পি েত ঋণ সহায়তা 

দান, িশ ণ দােনর 
মা েম উে া া ি  ও ঋণ 
আদায় ায ম িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।
         

সকল কায ম িবিধ 
মাতােবক বা বায়ন করেত 

হেব।

উপ- ব াপক িবিসক, 
লালমিনরহাট।

৬৩ উপপিরচালক
প ী দাির  িবেমাচন 
ফাউে শন, 
লালমিনরহাট

উপপিরচালক প ী দাির  
িবেমাচন ফাউে শন, 
লালমিনরহাট জানান য, 
সরকাির নীিতমালা অ সরণ 
কের এবং া িবিধ মেন 
সকল কায ম পিরচালনা করা 
হয়। িতিন আরও জানান য, 
বতমান সমেয় ঋণ আদায় হার 
৯৫%।

সরকাির নীিতমালা অ সরণ 
কের সকল কায ম 
পিরচালনা করেত হেব।

উপপিরচালক
     প ী দাির  িবেমাচন 
ফাউে শন, লালমিনরহাট

৬৪ কা মস অিফস
লালমিনরহাট

রাজ  কমকতা, কা মস 
এ সাইজ অ া  ভ াট সােকল, 
লালমিনরহাট এর িতিনিধ 
সভায় জানান য তার দ েরর 
কায ম সরকাির নীিতমালা 
অ যায়ী স  করা হয়। ত  
বাতায়েনর ত  আপেলাড 
কায ম চলমান রেয়েছ।

সরকাির নীিতমালা অ যায়ী 
কায ম স  করেত হেব।

রাজ  কমকতা,  কা মস, 
এ াইজ অ া  ভ াট সােকল, 
লালমিনরহাট।

৬৫ কলকারখানা ও 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র, রং র

ম পিরদশক, কলকারখানা 
ও িত ান পিরদশন 
অিধদ র, রং র সভায় জানান 
তার িবভােগর কায ম 

াভািবকভােব চলেছ।

   ১। পিরদশণ সং া  
কায ম ভােব স  
করেত হেব।

ম পিরদশক, কলকারখানা 
ও িত ান পিরদশন 
অিধদ র, রং র

৬৬ মি র িভি ক িশ  ও 
গণিশ া কায ম,
লালমিনরহাট

সহকারী পিরচালক, মি র 
িভি ক িশ  ও গণিশ া 
কায ম, লালমিনরহাট সভায় 
জানান য, এ জলায় ৯৮  
মি ের মি রিভি ক িশ  ও 
গণিশ া কায ম চা  রেয়েছ 
। ৭৬  াক াথিমক িশ া 
কে র মা েম কায ম 

চলমান রেয়েছ।

মি র িভি ক িশ  িশ া 
কায ম িনয়িমত পিরদশন 
করেত হেব।

সহকারী পিরচালক, মি র 
িভি ক িশ  ও গণিশ া 
কায ম, লালমিনরহাট।
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৬৭ িতব ী িবষয়ক 
কমকতা লালমিনরহাট

িতব ী িবষয়ক কমকতা, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, উপেজলা থেক িতব ীর 

তািলকা মাতােবক িতব ী 
সবা ও সাহা  ক , 

লালমিনরহাট হেত  ইল 
চয়ার িবতরণ করা কায ম 
হণ করা হেয়েছ। এছাড়াও 

 উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় 
া মান থরািপ সবা 

অ াহত রেয়েছ।

িবভাগীয় কায মস হ 
াভািবক রাখেত হেব এবং

সবাস েহর চারণার ব া 
হণ করেত হেব।

িতব ী িবষয়ক কমকতা,
লালমিনরহাট।

৬৮ স াব, লালমিনরহাট সভাপিত, স াব, 
লালমিনরহাট সভায় 
অ পি ত  থাকায় স াব 
এর কায ম স েক জানা 
গল না।

আগামী সভায় সভাপিত, 
স াব লালমিনরহাটেক 

উপি ত থাকার জ  
অ েরাধ করা হেলা।

সভাপিত,
স াব, লালমিনরহাট

৬৯ জলা াক িতিনিধ
লালমিনরহাট।

জলা াক িতিনিধ, 
লালমিনরহাট সভায় জানান য 

াক এ জলায় া , িশ া, 
িষ, ঋণ িবতরণসহ িবিভ  

কাজ করেছ। মাঠ পযােয় 
ােকর কম গেণর মা েম 

কেরানার ভ ি ন হণ, 
া িবিধ সং া  ক ে ইন 

করা হে  এবং ফস মা  
িবতরণ করা হে ।

জন ােথ কায ম পিরচালনা 
করেত হেব এবং সকল 
কায ম সরকারী দ রেক 
অবিহত করেত হেব।

জলা াক সম য়কারী,   
 লালমিনরহাট।

পিরেশেষ, সকল িবভােগর কমকতা-কমচারীগেণর িনয়িমত অিফেস উপি িত িনি ত করা, দািয়  পালন এবং কায ম
মিনটিরং করাসহ দা িরক কােজ গিতশীলতা আনয়ন করার জ  সকল িবভােগর ধানগণেক অ েরাধ জানােনা হয় ।
       অতঃপর সভায় আর কান আেলাচ  িবষয়  না থাকায় স ানীত সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা
করা হয় ।

 

মাঃ আ  জাফর 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০০৫.৯১.০০৪.২০.২১৭৫(৭০) তািরখ: 
০৭ সে র ২০২২

২৩ ভা  ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব- র দ র, মি পিরষদ িবভাগ 
২) মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , ১৬/১৭/১৮- লালমিনরহাট-১/২/৩ আসন, লালমিনরহাট।
৩) িসিনয়র সিচব..............................................................., ম ণালয়/িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়,
৪) সিচব................................................................, ম ণালয়/িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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৫) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৬) ......................................................................, লালমিনরহাট।
৭) জলা পযােয়র কমকতা (সকল), লালমিনরহাট
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।

 

মাঃ আ  জাফর 
জলা শাসক
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