
Page | 1 

 

 
 

মাচ ২০২১ মােসর ফনী জলা উ য়ন সম য় কিম র সভার কায িববরণী 
সভাপিত 
তািরখ ও সময় 
সভার ান 
সভায়  উপি িত/ অ পি িত 
 

: 
: 
: 
: 
 

মা: ওয়ািহ জজামান, জলা শাসক, ফনী। 
 ২১ মাচ ২০২১, সকাল- ১০.০০ টা। 
জলা শাসেকর সে লন ক । 

পিরিশ  -ক। 
 

সভায় উপি ত সকলেক াগত জানােনার মা েম সভার কায ম  করা হয়। অত:পর অিতির  জলা শাসক (সািব ক), ফনী  
সভার কায প  উপ াপন কেরন ও িবগত সভার কায িববরণী পাঠ কের শানান। আেলাচ িচ অ যায়ী িব ািরত আেলাচনাে  িন বিণ ত 
িস া স হ হণ করা হয় : 

 

আেলাচনা িস া   বা বায়নকারী 
ক প  

০১ . জলা পিরষদ : 
 ধান িনব াহী কম কত া, জলা পিরষদ  ফনী জানান ২০২০-২১ অথ  বছের 
জলা পিরষদ ক ক হীত ক  বা বায়েনর কায ম িন প: 
২০১৯-২০ বছের া  বরা  হীত 

ক  
সমা  ম  

 (রাজ ) ৫,০৬,৮৯,০০০/- ১৫৯  ১৩৮   
এিডিপ(সা:) ৭,০০,০০,০০০/- ৩৫৯  ৩৩৪   
(এিডিপ িবেশষ) ১০,০০,০০০/- ০৫  ০৫  
মাট-১২,২৬,৮৯,০০০/- ৫২৩ ৪৭৭   

 
২০২০-২১ অথ 
বছের া  বরা  

হীত 
ক  

সমা  ম  

(রাজ ) 
২,৩৬,০০,০০০/- 

৯৯  -- ট ার কায ম ি য়াধীন 

এিডিপ (সা:) 
৪,১০,০০,০০০/- 

-- -- ক  হেণর কায ম 
ি য়াধীন 

মাট 
=৬,৪৬,০০,০০০/- 

-- -- -- 

 

১।রাজািঝর িদিঘর মািলকানা সং া  
জ লতা িনরসেন েয়াজনীয় ব া 
হেণর জ  আ ান জানােনা হয়। 

২। রাজািঝর িদিঘ সংল  পাক  সকেলর 
জ  উ ু  রাখার াব করা হয়। 
৩। আ : জলা ও উপেজলার সীমানা 
িচি ত তারণ িনম ােণর ব া হণ 
করেত হেব। 
৪।  কে র কাজস হ ততার সােথ 
যথাসমেয় স  করেত হেব এবং 
ণগতমান বজায় রাখেত হেব।  

 
৫। জলার সীমানায় ‘ াগতম/ধ বাদ’ 
ফলক াপন করেত হেব। 
৬। জলার ণ  াপনা ও দশ নীয় 

ান েলােত িনেদ শক মাক স িলত 
িবলেবাড  াপন করেত হেব। 
 

ধান িনব াহী 
কম কত া, জলা 
পিরষদ, ফনী 

০২ . পৗরসভা :   
ফনী পৗরসভার ক  স েহর ত  িন প: 

কেরানা সং মণ িতেরােধ কায কর ব া হণ করা হে । 
জনসাধারেণর মােঝ সেচতনতা ি র লে  িনয়িমত মাইিকং অ াহত 
আেছ। জীবা  িতেরােধ  িছটােনার ব া হণ করা হেয়েছ। 
এছাড়াও ড  িতেরােধ েয়াজনীয় কায ম হণ করা হেয়েছ।  
তহিবল ক  সং া বরা ( কা ) অ গিত 
রাজ   ৮৭ ১৫ কা  ৯০% 

৪৬ ৮ কা  ৮০% 
৩৯ ৯.৫০ কা  ৬০% 
২৮ ৬.০০ কা  ৫০% 

এিডিপ ০১ ০.৪৫ কা  ১০০% 
০১ ২ কা  ১০০% 
০১ ০.৬৪ কা  ১০০% 
০১ ০.৫০ কা  ১০০% 
০২ ০.৯৩ কা  ১০০% 

 
০২ ৮ ল  ৪০ 

হাজার 
১০০% 

 

১। রাজািঝর িদিঘর দখল ত রা া  
সং রণ করেত হেব। 
২। রমজান মােস  িনয় েণর জ  
বাজার মিনটিরং ব া জাড়দার করেত 
হেব এবং েয়াজেন মাবাইল কাট  
পিরচালনা করেত হেব। 
৩। িসএনিজ, বাস ভাড়া িনধ ারণ কের 
তািলকা টাঙােত হেব। 
৪। পাগলা িমঞা সড়ক  চলাচেলর 
উপেযাগী করেত েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 
৫। পৗরসভার বাজার মিনটিরং ব া 
আেরা জারদার করেত হেব। মা ষ ও 
ািণর খা  একই দাকােন িব য় হেল 

তার িব ে  ব া িনেত হেব। 
৬। রা ার মােঝ গািড় পািকং এর কারেণ 
যানজট ি  হয়। তা িনরসেন কায করী 
উে াগ হণ করেত হেব। 
৭। রাজািঝর িদিঘরপােড় পয া  লাই ং 

ময়র,  
ফনী পৗরসভা 
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এমিজএসিপ কে র ত  িন প: 
অথ  বছর ক  সং া বরা ( কা ) অ গিত 
২০১৭-১৮ ০২ ২৮.৭০ কা  ৭০% 

  
আই.ইউ.আই.িড.িপ. জ -২ কে র ত  িন প: 
অথ  বছর ক  সং া বরা ( কা ) অ গিত 
২০১৮-১৯ ১৩ ১০.১১ কা  ৭৫% 

 

ফনী রাজািঝর িদঘী ও িবজয়িসংহ িদঘীর পা বত  এলাকায় জলাব তা, 
রীকরণ, গাইডওয়াল িনম াণ, বনায়ন ও পিরেবশ উ য়ন কে র আওতায় 

৬ কা  টাকা বরা  পাওয়া যায়। কােজর অ গিত ১০০%। 
ফনী পৗর হকাস  মােকেট রগী ও মা েষর খাবার একসােথ িবি  করা 

হয়, যা পিরেবশ স ত নয় । এছাড়াও উ  বাজাের েবশ পথ  অৈবধ 
পািকেয়র কারেণ যানজট লেগ থােক। এ িবষেয় কায কর উে াগ হণ 
করেত হেব। জলা শাসেকর কায ালয় সংল  পৗর মৎ  আড়ৎ র 
কারেণ এখােন িনত িদন যানজট লেগই থােক। মােছর গ  ও চা পািনর 
কারেণ এখানকার  পিরেবশ মারা ক িত  হেয়েছ। গ ে র কারেণ 
কাট  িবি ং এিরয়ায় অিফস পিরচালনা ক সা  হেয় পেড়েছ। ইেতা েব  

বার বার বলা সে ও মৎ  আড়ৎ এখেনা পয  ানা র করা হয়িন। যা 
বই :খজনক। পাগলা িমঞা সড়ক  চলাচেলর উপেযাগী না থাকায় 

সভায় াভ কাশ করা হয়।  
 

সভায় ানীয় সরকার শাখায় পৗরসভার চলমান ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 
ক েলার িব ািরত তে র সফট কিপ দান করেত নরায় অ েরাধ 

করা হয়।  
মিহপাল সরকাির কেলানীর সীমানা েষ ি গত জিমেত িবি ং িনম াণ 
করা হেয়েছ, যােত সরকাির কেলানীর িনরাপ ার মকী দখা িদেয়েছ। 
িবি ং  যথাযথ িনয়েম করা হেয়েছ িকনা পৗরসভা তা খিতেয় দখেব। 
রাজািঝর িদিঘর পােড় লাই ং এর ব া না থাকায় রােত িবিভ  ধরেণর 
ঘ টনার স াবনা রেয়েছ । উ  িদিঘর পােড় লাই ং করা হেল সৗ য  
ি র পাশাপািশ সাধারণ মা ষ উপ ত হেব মেম  সভায় উে খ করা হয়। 

দাউদ র ীেজর পাে র ন  ময়লা আব জনায় ভরাট হেয় গেছ। ন  
পির ার করার মা েম ন ােরর জ  সভায় অ েরাধ করা হয়। 
ািণ স দ অিফস এবং সরকাির সদর হাসপাতােলর  স ুেখ পৗরসভার 

ডা িবন রেয়েছ যার ফেল অিফেসর কম চারী এবং সবা ত ািশগণ 
িতিনয়ত ভাগাি র িশকার হেয় থােক। এজ  ডা িবনস হ অ  

সরােনার জ  সভায় অ ্েরাধ  করা হয়। 
 িবিসক হেত পৗরসভা িনয়িমত কর/ া  িনেলও কখন িবিসক িশ  
নগরীেত নস হ পির ার করেত দখা যায় না। এজ   িবিসক িশ  
নগরীেত নস হ িনয়িমত পির ােরর ব া করার জ  সভায় 
সংি েদর অ েরাধ করা হয়। 
সরকাির হাসপাতাল এবং ি িনক েলা হেত মিডেকল বজ  য ত   
ফলেত দখা যায়। এসকল মিডেকল বজ  অ া কর পিরেবশ এবং 

িবপেদর  কারণ হেয় উঠেত পাের। এজ  মিডেকল বজ স হ যথাযথ  
ি য়ায় িনিদ  যায়গায় ডাি ং এর ব া হেণর জ  সভায় জার 

দািব জানােনা হয়। 

এর ব া করেত হেব। 
৮। িবিসক িশ  নগরীেত নস হ 
িনয়িমত পির ােরর ব া করেত হেব। 
৯। মিডেকল বজ েলা যথাযথ ি য়ায় 
ডাি ং এর ব া করেত হেব। 
১০। াটাির চািলত অেটা ির া যােত 
শহের কেত না পাের স িবষেয় ব া 
হণ করেত হেব। 

১১। উপেজলা পয ােয় াটাির চািলত ির া 
চলাচল িনিষ  করার জ  উপেজলা 
িনব াহী অিফসার (সকল) ক অ েরাধ করা 
হয়। 
১২। বইসেম  খািল রাখার িবষেয় 
পৗরসভাসহ সংি  সকেলর সম েয়  

উ াগ হণ এবং েয়াজেন উে দ 
অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 
১৩। িমজান রােড়র পাে র ভাসমান 
দাকানসহ অৈবধ াপনা উে দ করেত 

হেব। 
১৪। রাজািঝর িদিঘরপােড় এবং িমজান 
রােড়র ই পাে র ড লাইেস ধারী 

এবং ড লাইেস  িবহীন দাকােনর 
সং া আগামী ১৫ িদেনর মে  
উপপিরচালক, ানীয় সরকারেক অবিহত 
করেত হেব। 
১৫।  রলেগট থেক সদর হাসপাতাল 
পয  রা ার পি ম পােশ েনজ িসে ম 
সচল রাখেত হেব। যখােন নসহ িনম াণ 
কাজ  হেয়েছ তা ত শষ করেত হেব। 
১৬। মিহপােল যানজট িনরসন,   হকার 
উে দ, রা া থেক ময়লা আবজনা 
সরােনার কায কর উে াগ হণ করেত 
হেব। যানবাহনস হ  বাম পাশ িদেয় 
চলাচেলর ব া হণ করেত হেব। 
 
১৭। পৗরসভা ক ক চলমান ক েলার 
িব ািরত তে র সফট কিপ ানীয় 
সরকার শাখায় দান করেত হেব। 
১৮। রমজােন ভজাল অিভযান ও  
িনয় েণ অিবযান পিরচালনা করা হেব। 
১৯। অৈবধ াপনা উে দ ব ক খাল ও 
জলাশয় উ ার করেত হেব। 
 

০৩ . া  : জলা িসিভল সাজন অিফস 
  কেরানা সং মণ িতেরােধ েয়াজনীয় িত হণ করা হেয়েছ : 
১০/০৩/২০২১ পয  
িবষয় সং া 
 এ পয  কেরানা আ া  ি র সং া ২৩৫৩ জন 
 হাম কায়ােরি েনর সং া ৯৪২২ জন 
হামেকায়াের াইন থেক ছাড়া পেয়েছন ৮,১৮০ জন 

 আেরা  লাভ কেরেছন  ২০৪৭ জন 
বরণ কেরেছন  ৪৫ জন। 

১। বত মােন কেরানা ভাইরােসর েকাপ 
ি  পাওয়ায় হাসপাতাল েলােত জ রী 
সবা দানসহ কেরানা ভাইরাস 
মাকােবলায় সকল ধরেণর িত রাখেত 

হেব। 
২। কেরানা িচিকৎসার পাশাপািশ 

াভািবক িচিকৎসা অ াহত রাখেত হেব। 
৩। সকলেক কািভড-১৯ ভ াকিসন হেণ 
উৎসািহত করেত হেব। 

 িসিভল সাজন, 
ফনী 
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 িত সবায়  সদর হাসপাতাল এখন ায় দালাল  হেয়েছ।  এখন 
থেক সদর হাসপাতােল সবধরেনর অপােরশন সবা জনগণ হণ করেত 

পারেবন। কেরানা ভাইরাস িতেরােধ সকলেক সেচতন হওয়ার আ ান 
জানান িসিভল সাজন, ফনী। কািভড এবং নন কািভড সবা জনগণ 
যােত পায় স লে  সকল িত হণ করা হেয়েছ।  িনব ন িবহীন 
ি িনক ও ডায়াগনি ক স ার িনব েনর আওতায় আনেত কায ম হণ 
করা হে । িনেজেদর া  র ার জ  মা  পিরধান এর কান িবক  
নই মেম  িসিভল সাজন, ফনী সভােক অবিহত কেরন। িডপাট েম াল 

ার েলােত যােত ঔষধ িবি  না হয় স সকেলর ি  আকষ ন কেরন। 
ডা ারেদর িরেপাট  দখােত িফ নয়া বে  কায কর উে াগ হণ করেত 
হেব। হাসপাতাল েলা দালাল  করেত েয়াজেন মাবাইল কাট  
পিরচালনা করেত হেব। ঔষেধর অিতির  দাম িনয় েণ কায কর উে াগ 
হণ করেত হেব।  

 িবেবচ   মােসর া  িবভােগর কায ম িন প: 
 
কায ম জলা সদর উপেজলা 
সরকাির কাষাগাের জমা ১১,৫৫,৭২০/- ১,৩৪,৫৩৮/- 
বিহ: িবভােগর রাগী  ১৩,৪৪২ ১,৩৪,৫৩৮ 
জ ির িবভােগর রািগ ৫,০০৫ ৫,১৯৮ 
আ :িবভােগ ভিত রাগী 
সং া  

৩,৬৯৯ ২,৯৮৫ 

মজর অপােরশন  ৭৮ ০৩ 
মাইনর অপােরশন ১৫৮ ১,৫৮৫ 
নরমাল ডিলভারী ২০৭ ১৯৫ 
িসজািরয়ান ডিলভারী ৫৬ ০৭ 
বড অ েপি  রট ১৪৬.১৯ ১০০.৭২% 

এ ের িবভােগ রািগর 
সং া 

৫১২ ০০ 

াথলিজ টে র সং া ৫,৭৬৫ ৩,৩১২ 
ইিসিজ ৪৩৯ ১৯ 
ময়না তদ  সং া ০৫ ০০ 
জখমী সনদ দান ২৫ ৭০ 
ধষ ণ পরী া সং া ০৬ ০০ 
ব ািধ ি িনকস েহ 
রািগর সং া 

-- ৬০৪ 

ব  ািধ হাসপাতােল 
রািগ 

-- ৮১৬ 

মা স ার -- ৩৫৫ 
িশ েদর কাদান  -- ২১,২২৯ 

 
অৈবধ হাসপাতাল ও ডায়াগনি ক স ােরর তািলকা তির করেত হেব 
এবং স েলােক জবাবিদিহতার আওতায় আনেত হেব। াইেভট 
হাসপাতাল েলার কায ম তদারিক করেত হেব। 

৪। িবএমিডিস ক ক অ েমাদন ছাড়া অ  
কান িত ান থেক সনদ নয়া থেক 

িবরত থাকেত েয়াজনীয় উে াগ হণ 
করেত হেব। 
৫। িডপাট েম াল ার েলােত প র 
ঔষেধর দাকােন যােত মা েষর ঔষধ 
িবি  না হয় স িদেক ল  রাখেত হেব। 
৬।  ডা ারেদর িরেপাট  দখােত িফ নয়া 
বে  কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 
৭।  ডা ােরর শি পশন ছাড়া যােত 
ঔষধ িবি  না হয় স িদেক ল  রাখেত 
হেব। 
৮। হাসপাতাল েলা দালাল  করেত 
েয়াজেন মাবাইল কাট  পিরচালনা 

করেত হেব। 
৯। নরমাল ডিলভািরর িবষেয় সকলেক 
সেচতন হেত হেব। 
১০।  ঔষেধর অিতির  দাম / ময়াদ 
উ ীণ  ঔষধ যােত িবি  করা না হয় স 
িবষেয় কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 
১১।অৈবধ হাসপাতাল ও ডায়াগনি ক 
স ােরর তািলকা তির করেত হেব এবং 
স েলােক জবাবিদিহতার আওতায় 

আনেত হেব। াইেভট হাসপাতাল েলার 
কায ম তদারিক করেত হেব। এছাড়া, 
রাগীরা যন িনরবি  সবা পায় িকনা 
স িবষেয় কায কর পদে প হণ করেত 

হেব। 
 

৪. ২৫০ শ া জনােরল হাসপাতাল: 
২৫০ শ া জনােরল হাসপাতােলর িবেবচ  মােসর কায ম িন প: 
কায ম সবা দান সং া 
বিহ: িবভােগর রাগী  ১৩৪৪২ 
জ ির িবভােগর রািগ ৫০০৫ 
আ :িবভােগ ভিত রাগী 
সং া  

৩৬৯৯ 

মজর অপােরশন  ৭৮ 
মাইনর অপােরশন ১৫৮ 

১। বত মােন কািভড-১৯ সং মন ত 
ি  পেয়েছ। অ া  িচিকৎসার 

পাশাপািশ কেরানার জ  েয়াজনীয় 
সং ক বেডর ও জ রী অব ায় 
অি েজন সরবরাহ িনি ত করেণর ব া 
হণ করেত হেব। 

২। হাসপাতােলর মিডেকল বজ  এবং 
সাধারণ বজ  পৗরসভা ক ক পির  
করার ব া হণ করেত হেব। 
৩। হাসপাতােল দালােলর উৎপাত ব  

ত াবধায়ক, 
২৫০ শ া 
জনােরল 

হাসপাতাল, 
ফনী 
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নরমাল ডিলভারী ২০৭ 
িসজািরয়ান ডিলভারী ৫৬ 
িডএনিস সবা দান -- 
বড অ েপি  রট ১৪৬.১৯% 

এ ের িবভােগ রািগর 
সং া 

৫১২ 

াথলিজ টে র সং া ৫৭৬৫ 
ধষ ণ পরী া সং া ০৬ 
ময়না তদ  সং া ০৫ 
জখমী সনদ দান ২৫ 
ইিসিজ রাগীর সং া ৪৩৯ 
সরকাির কাষাগাের জমা ১১,৫৫,৭২০/- 

 
ডা ারগণ এমন ঔষধ স াইব করেবন যা হাসপাতােল ম দ রেয়েছ। 
সদর হাসপাতােল িডসে র মা েম ঔষধ এবং াথলিজ টে র চারণা 
অ াহত আেছ। ১২  মান ােন ঔষধ এবং াথলিজ টে র চার 
দশ েনর ব া করা হেয়েছ। হাসপাতােলর মিডেকল বজ  এবং সাধারণ 

বজ  পৗরসভা ক ক পির  করার ব া হেণর জ  অ েরাধ করা 
হয়। বত মােন ৫৩ জন কম   হাসপাতাল পির  করার দািয়ে  িনেয়ািজত 
রেয়েছ। দালােলর উৎপাত রােধ ােসবক কােড র ব া করা হেয়েছ। 

করেত হেব। 
৪। কািভড-১৯ আ া  রাগীেদর সেব া  
সতকতার সােথ িচিকৎসা সবা দান 
করেত হেব। 
৫।  অ েমাদনহীন ও য়া হাসপাতােলর 
িব ে  মাবাইল কাট  পিরচালনা অ াহত 
রাখেত হেব। 
৬। হাসপাতােলর চারপাশ পির  রাখেত 
হেব । 
৭। LLC/PLC  মােয়রা যােত পায় স 
িবষেয় ব া হণ করেত হেব। 
৮।হাসপাতােলর সামেন এবং িভতের 
অযািচত যানবাহন অব ান বে  কায করী 
উে াগ হণ করেত হেব।  
 

০৪. পিরবার পিরক না:  
উপপিরচালক ,পিরবার পিরক না, ফনী এর কায ম িন প: 

খাবার বিড় কনডম ইনেজকশন 

৯৭৪ ৪০৯ ৫৪৫ 

 
আইইউিড ইম া  ায়ী প িত 

২৪৬ ২৭৮ ৭৮ 
 
 মা ও িশ  া  কায েমর অ গিত িন প: 

মাট গভ বতী এএনিস-১ এএনিস-২ 

৭৯৭২ ২০৪৯ ১০৯৬ 

 
এএনিস-৩ এএনিস-৪ সব সবা 
৮৬৩ ৭৪৬ াভািবক ৩৭৭ জন 

সবােকে  ১৯২ জন 
িসজার ০৪ জন 

 
ফ য়াির/২০২১ gv‡m স ম দ িত ২৮৩৩৯৩ cwievi cwiKíbv c×wZ 

MÖnbKvix ২০৬২৪৫ Rb| প িত হণকারীর হার ৭২.৭৮%। পিরবার 
পিরক না িবভােগর ক স েহ ািত ািনক সব সবার সং া  ১৯২।  
১৯২  সব সবার মে  ফনী মা ও িশ  ক াণ কে  াভািবক সব 
সবা ৬৮, িসজার ০৪  সহ মাট সব সবা ৭২, সানাগাজী উপেজলাধীন 

চরদরেবশ মা ও িশ  ক াণ কে  াভািবক সব ১৪। ইউিনয়ন পয ােয় 
BDwbqb ¯v̂¯’̈  I cwievi Kj¨vY †K‡› ª̀ ¯̂vfvweK cÖme †mev ১০৬ ।  
BDwbqb ¯v̂¯’̈  I cwievi Kj¨vY †K‡› ª̀ ¯v̂fvweK cÖme †mev e„w×i Rb¨ 

cÖ‡Póv †Rvi`vi K‡i wbivc` gvZ…Z¡‡mev wbwðZ Kiv n‡e| এছাড়াও 
পিরবার পিরক না অিধদ েরর িনেদ শনা মাতােবক কেরানাকালীন 
িতিদন িনয়িমতভােব জলায় কেরানা িবষেয় সেচতনা লক 
চারণা/মাইিকং অ াহত আেছ।     

১। কিমউিন  ি িনক েলা িনয়িমত 
পিরদশ ন করেত হেব। 
২। পিরবার পিরক নার িবষেয়  
জনসাধারণেক সেচতন করার লে  

াপক চারণা চালােত হেব। 
৩। অ েয়াজনীয় িসজািরয়ান অপােরশন  
এড়ােনার জ  াভািবক সব সবার 
উপর জার িদেত হেব। 
৪। পিরবার পিরক না প িত    হেণ  
কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 

উপপিরচালক ,
পিরবার 
পিরক না  ফনী 
। 
 

০৫ .  গণ ত িবভাগঃ 
গণ ত িবভাগ, ফনী  ক ক হীত উ য়ন লক ক /কম িচস েহর 

১। সািকট হাউেজর ঊ িখ স সারেণর 
কাজ ত শষ করেত হেব। 

িনব াহী 
েকৗশলী , 
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কােজর অ গিত িন প: 
 
কায ম অ গিত 
িবিভ  জলায় ৪০  কািরগির িশ ণ ক  
( িস) াপন শীষ ক কে র আওতায় ফনী 
জলায় ১  কািরগির িশ ণ ক  িনম াণ। 

দরপ  আহবান করা 
হেয়েছ। 

‘‘উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস িনম াণ (৬  
পব) শীষ ক’’ কে র আওতায় ফনী জলার  
ধিলয়া ইউিনয়ন িম অিফস িনম াণ কাজ। 

কাজ সমা  ও 
হ া িরত। 

ফনী জলাধীন পর রাম উপেজলায় িবেলািনয়া 
ইিমে শন চকেপা  িনম াণ কাজ।  

 

‘‘ িলশ িবভােগর ৫০  হাইওেয় আউট পা  
িনম াণ’’ শীষ ক কে র আওতায় ফনী জলায়  
১  হাইওেয় আউট পাে র িনম াণ কাজ। 

িফিনিসং কাজ 
চলমান। 

‘‘ দেশর িবিভ  জলার জলা রিজি  ও সাব-
রিজি  অিফস িনম াণ (২য় পয ায়)’’ শীষ ক 
কে র আওতায় ফনী সদর উপ- জলাধীন 
ল য়া সাব- রিজি  অিফস ভবন িনম াণ কাজ। 

টাইলস াপন ও 
িফিনিসং কাজ 
চলমান। 

৪থ  HPNSP’র আওতায় Physical Facilities 
Development ( কাড নং ৫-২৭০১-৫০০৫) 
শীষ ক Operational Plan'র অ  
Retrofitting & Complete Renovation 
Emergency Alternation &  Maintenance 
Work of all Specialized Hospital & Old 
Medical & Hospital 

- 

 উপেজলা পয ােয় ি  হ া েরর জ  ষক 
িশ ণ (৩য় পয ায়)’’ শীষ ক কে র আওতায় 
ফনী জলার ছাগলনাইয়া উপেজলায় এক । 

দরপে র কাজ 
চলমান।  

 উপেজলা পয ােয় ি  হ া েরর জ  ষক 
িশ ণ (৩য় পয ায়)’’ শীষ ক কে র আওতায় 
ফনী জলার দাগন ইয়া উপেজলায় এক । 

কাজ সমা  ও  
হ া র কাজ 
চলমান। 

ফনী জলার লগাজী থানা ভবেনর ২য়-তলার 
আংিশকসহ ৩য় ও ৪থ-তলা িনম াণ 
(িসিভল, ািনটারী ও ব িতক সহ) কাজ। 

 া ার ও ব িতক 
কাজ  চলমান। 

‘‘বাংলােদেশর ৩৭  জলায় সািকট হাউেজর 
উ খী স সারণ’’ শীষ ক কে র আওতায় 
ফনী জলা সািকট হাউেজর উ খী স সারণ 

কাজ। 

িফিনিসং এর কাজ 
চলমান। 

ফনী জলায় ৬-তলা ভীত িবিশ  ৪থ-তলা 
অিফসাস  মস ভবন (িসিভল, ািনটারী ও 
ব িতক সহ) িনম াণ কা 

৪থ  তলার ছােদর 
াটািরং কাজ 

চলমান। 
 
ক) ‘‘ িত  জলা ও উপেজলায় এক  কের ৫৬০  মেডল মসিজদ ও 
ইসলািমক সাং িতক ক  াপন’’ শীষ ক কে র আওতায় ফনী 
জলার ০৫ (প চ)  মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাং িতক ক  

িনম ােণর বা বায়ন অ গিত 
উপেজলার 

নাম 
কে র 

বা বায়ন 
অ গিত 
(শতকরা 

হার) 

ম  

২। ৭৫ েটর উপেরর ভবন িনম ােণ 
পৗরসভা যােত অ েমাদন না দয় স 

িবষেয় মিনটিরং করেত হেব। 
৩।  মেডল মসিজদস েহর িনম াণ 
কায ম মিনটিরং করেত হেব। 
৪। সািকট হাউেজর সং ােরর কাজ েলা 
মানস ত রেখ ত সমেয় সমা  করার 
িবষয়  িনি ত করেত হেব। 
 

গণ ত িবভাগ, 
ফনী 
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জলা 
িভি ক 

১৬% ফাউে শেনর কাজ ও ড বীেমর কাজ 
শষ। াউ  ােরর কলাম ঢালাই 

স । ১ম তলার াটািরং এর কাজ 
চলমান। 

লগাজী ৯% সািভস পাইল াইিভং এর কাজ সমা  
ছাগলনাইয়া ১৫% ১ম তলার াটািরং এর কাজ চলমান 
ফনী সদর ১২% ফাউে শেনর কাজ চলমান 

দাগন ঞা -- কািরগির অ েমাদেনর জ  া লন 
উ তন দ ের রণ করা হেয়েছ। 

 

 সানাগাজী উপেজলা ি েযা ােদর সমািধ ল 
(ব িম) িনম াণ কাজ। 

 সমাধী েলর ল 
কাজ সমা । 
নামফলেকর ন ার 
জ  ক  অিফেস 
যাগােযাগ করা 

হেয়েছ। 
 লগাজী উপেজলা ি েযা ােদর সমািধ ল 
(ব িম) িনম াণ কাজ। 

-ঐ- 

 পর রাম উপেজলা ি েযা ােদর সমািধ ল 
(ব িম) িনম াণ কাজ। 

-ঐ- 

 ছাগলনাইয়া উপেজলা ি েযা ােদর 
সমািধ ল (ব িম) িনম াণ কাজ। 

-ঐ- 

 দাগন ঞা উপেজলা ি েযা ােদর সমািধ ল 
(ব িম) িনম াণ কাজ। 

-ঐ- 

বীজ ত য়ন এেজি  জারদার করন কে র 
অধীন ফনী জলা বীজ ত য়ন এেজি  ভবন 
িনম ান কাজ। 

িফিনিশং কাজ 
চলমান। 

 
 

০৬ .এলিজইিড  :  
িনব াহী েকৗশলী ,এলিজইিড িবভাগ  ,ফনী ক ক  ২০২০-২১ অথ বছের 
হীত  উ য়ন লক কায ম িন প:  

 
কে র নাম বত মান 

অব া 
cjøx moK I KvjfvU© †givgZ Kg©m~wP 70% 

AviwUAvBwc-2 100% 

AskMÖnYg~jK ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` †m±i cÖKí 

(PSSWRSP) 
100% 

eûg~Lx N~wY©So ~̀‡h©vM AvkÖqb‡K› ª̀ wbg©vb cÖKí 

(MDSP) 
75% 

AMÖvwaKvi wfwË‡Z ¸iæZ¡c~Y© cjøx AeKvVv‡gv 

Dbœqb kxl©K cÖKí (IRIDP-2) 
100% 

Dc‡Rjv gyw³‡hv×v Kg‡cø· feb wbg©vb cÖKí 100% 

Dc‡Rjv I BDwbqb mo‡K `xN© †mZz wbg©vb cÖKí 100% 

e„nËi †bvqvLvjx cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí-2 

(GNP-2) 

98% 

e„nËi †bvqvLvjx cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí-3 

(GNP-3) 
55% 

mgMÖ †`‡k kni I BDwbqb f‚wg Awdm wbg©vb 

cÖKí 

80% 

mve©Rbxb mvgvwRK AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

(GSIDP) 
95% 

gyw³‡hv‡×i ¯§„wZ ’̄vcbv mg~n msiÿY I cybt 100% 

১। এলিজইিড ক ক িনিম ত রা া েলা 
নসং ােরর ব া হণ করেত হেব। 

২। রা া করার সময় েনজ িসে েমর 
িবষয়  িনি ত করেত হেব। 
৩। য কান রা া িনম ােণর ে  পািন 
উ য়ন বােডর সােথ সম য় কের রা া 
তির করেত হেব। 

৪। িত  রা ায় িদক িনেদ শক সাইন 
বহার করেত হেব। 

৫।  লগাজী উপেজলা পিরষদ সংল  
রা াস হ িবিধ মাতােবক মরামেতর 

ব া করেত হেব। 
৬।রা ার পােশ কান অব ােতই র 
খনন করা যােব না।যারা র খনন 
কেরেছন তােদরেক িনজ উে ােগ গাইড 
ওয়াল িনম াণ করেত হেব। 
 
 

 িনব াহী 
েকৗশলী ,  

এলিজইিড, ফনী 
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wbg©vb cÖKí 

gyw³‡hv‡×i HwZnvwmK ’̄vb mg~n msiÿY I 

gyw³‡hv× ¯§„wZ Rv ỳNi wbg©vb cÖKí 

100% 

eb¨v I `~‡h©v‡M ÿwZMȪ ’ cjøx moK I AeKvVv‡gv cybe©vmb 

cÖKí  

100% 

MÖvg moK  cybe©vmb cÖKí  85% 

cjøx mo‡K ¸iæZ¡c~b© †mZz KvjfvU© wbg©vY kxl©K 

cÖKí 

75% 

‡`k e¨vcx MÖvgxY evRvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 25% 

cjøx Kg©ms ’̄vb I moK iÿYv‡eÿY Kg©m~Px-3 

(AviBAviGgwc-3) 

55% 

Abya© 100wgt eªxR wbg©vY cÖKí 15% 

Dc‡Rjv kni (bb-wgDwbwmc¨vj) gvóvi cø̈ vb 

cÖYqb I †gŠwjK AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 

35% 

iæivj Kv‡bKwUwfwU BgcÖæf‡g›U cÖ‡R± (RCIP) 40% 

Programe for Supporting Rural Bridges (SupRB) 
10% 

mviv‡`‡k cyKzi, Lvj Dbœqb cÖKí (IPCP) 
0% 

 

রা ার পােশ কান অব ােতই র খনন করা যােবনা। যারা র খনন 
কেরেছন তােদরেক িনজ উে ােগ গাইডওয়াল িনম াণ করেত হেব। 
এছাড়াও দাগন ঞায় ৪ তলা িবিশ  িশ া িত ােন ওয়াশ ক িনম াণ না 
কের ভবন িনম াণ করায় সভায় াভ কাশ করা হয়। েত ক তলায় 
আলাদা ওয়াশ ক িনম াণ করেত হেব। 
০৭ .সড়ক ও জনপথঃ   ক) সওজ, ফনী ক ক বা বািয়ত কায ম 
িন প: 

কে র নাম অ গিত 
 সানা র( নায়াখালী)- সানাগাজী( ফনী)-
জারারগ  (চ াম) সড়ক উ য়ন 
ক । 
মাট দঘ -19.00 িকঃিমঃ 

1। শ করণ = 2.95 
িক :িম:  
2। ন ন ি বল 
পভেম   = 1.40 িক :িম:  

3। সােফিসং (িডিবএস =  (
19.00 িক:িম: 
4। র া দ কাজ = 
1000.00 িমটার 
সািব ক অ গিত-৯৯.০০% 

জলা উ য়ন ক  ( িম া জান), ফনী 
অংশ = ৪  সড়ক। 

1। শ করণ = 50.28 
িক :িম:  
2। মজ তীকরণ = 50.28 
িক:িম: 
3। সােফিসং (িডিবএস =  (
50.28 িক:িম: 
4। আরিসিস ব  কালভাট  
21  = ৬৮.০০ িমটার 
5। আরিসিস ালাসাইিডং  
= 4035 িমটার 
6। সসার ন = 
2100.00 িমটার 
সািব ক অ গিত-৯৫.০০% 

ফনী- নায়াখালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-
104) 2- লন অংশ (মিহপাল হেত 
চৗ হনী ব  বাজার পয) 4- লেন 

উ ীতকরণ ক । 
মাট দঘ : 17.00 িকঃিমঃ 

 

1। সড়ক শ করণ = 
4.00 িক :িম:  
2। সড়ক মজ তীকরণ = 
3। সােফিসং = 
4। আরিসিস ব  কালভাট   
5। আরিসিস িপিস গাড ার 

১। অ েয়াজনীয় ি ট বকার ভে  
ফলেত হেব। িবেশষকের দাগন ঞা 

উপেজলার অ েয়াজনীয় ি ড কার 
েলা িচি ত কের তা ভে  ফলার 
েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত হেব। 

২। ছাগলনাইয়ার চাদগাজী বাজার অৈবধ 
দখল উে দ, র  িমঞা ি জ, ভ র 
ি জ এর অব া বই খারাপ। এ েলার 
সং ােরর ত ব া হণ করেত হেব। 
৩। জনসাধারণেক ওভারপাস বহাের 
উ ু  করেত হেব। েয়াজন হেল মাবাইল 
কাট  পিরচালনা করেত হেব। 

৪। জলা কারাগাের পািনর অবাধ বােহর 
জ  খােলর সােথ েনর  সংেযাগ াপন 
করেত হেব। 
৫। দৗলত র সরকাির াথিমক িব ালয় 
সংল  রা া েত এক  ওভারপাস তির 
করেত হেব। 
৬। সালাউি ন মাড় থেক গাল স ক ােডট 
কেলজ পয  রা া  অ ত ৬ ট পয  
শ  করেত হেব। 

৭। সড়ক ও জনপেদর কাজ তরাি ত 
করেত পৗরসভার একজন ফাকাল পেয়  
িনেয়াগ করেত হেব। 
৮। লগাজী আন র মাড়  সাজা 
করেত হেব। 
৯।  ফারেলন ক  বা বায়ন করেত 
অৈবধ াপনা উে দ করেত হেব। 
১০।মিহপাল ওভার ীেজর িনকট সািকট 
হাউজ রা া িনেদ শক সাইনেবাড াপেনর 

ব া করেত হেব। 

িনব াহী 
েকৗশলী , 

সওজ, ফনী 
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ীজ = ২  ীজ 
6। ই ারেসকশন  
7।  বাস- ব  
8। টওভার ীজ  
সািব ক অ গিত-৩৫.০০% 

ফনী-মা ারপাড়া-আেলাকিদয়া-
ভা িকয়া-ল রহাট-
ছাগলনাইয়া(শাি রহাট) জলা 
মহাসড়ক  যথাযথ মান ও শ তায় 
উ ীতরণ ক । 
দঘ : 14.00 িকঃিমঃ 

1। শ করণ = 8.00 
িক :িম:  
2। মজ তীকরণ = 
3। ন িনম াণ = 
4। সােফিসং (িডিবএস= ( 
5। আরিসিস িপিস গাড ার 
স  1   =76.01 িমটার 

অংশ ২৫.০০% 
6। আরিসিস ব  কালভাট  
3  
সািব ক অ গিত-৪৫.০০% 

ফনী- সানাগাজী- রী ক  সড়েকর 
30তম িকঃিমঃ এ 391.34 িমটার দীঘ  

রী স  এবং ব ার ি -কািজরহাট-
দাগণ ঞা সড়েকর ১৩তম িকঃিমঃ এ 
50.12 িমটার দীঘ  ফািজলাঘাট স  
িনম াণ ক । 

১। আরিসিস িপিস গাড ার 
স  িনমাণ  

2। িসিস ক  
3। সসার ন  
4। এে াচ সড়ক িনম াণ 
সিব ক অ গিত-১৫.০০% 

 
সওজ ক ক িনিম ত  ন ন রা া  সািকট হাউেজর সামেন িদেয় না িনেয় 
িবজয় িসংহ দীিঘর দি ণ পাশ িদেয় তিরর পিরক না হণ করেত হেব।  
আলাউি ন আহেমদ চৗ রী নািসম কেলজ সংল  ােন গাড়ীর লাড 
িনয় ণ ক  াপন না কের আলাদা জায়গায় করার পিরক না হণ 
করেত হেব। 

১১। রা ার পােশ করাতকল, রড, বা  
ইত ািদ িবেশষ কের সদর হাসপাতাল 
মাড় সংল  অৈবধ দাকানপাট সরােত 

হেব। 
১২। প চগািছয়ার রা া শ   করেত হেব। 
১৩। সালামনগের ফারেলন রা ার 
’পােশ ানীয় পয ােয়র গািড় চলাচেলর 

জ  পা  লাইন করেত হেব। 
  
 

০৮। জন া  েকৗশল:   
জন া  েকৗশল অিধদ র এর কায ম িন প: 

: 
নং 

কােজর িববরণ বা বায়ন 
অ গিত 

১ সম  বাংলােদেশ িনরাপদ পািন সরবরাহ কে র 
আওতায় ফনী জলার সকল উপেজলায় িত  
ইউিনয়েন ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অথ  
বছেরর  ২৬  কের মাট ২২৩৬  পািনর উৎস 

াপন কাজ  

দরপ  
ি য়াধীন  

২ ৩৭ জলা শহের পািন সরবরাহ ক : 
ফনী পৗরসভার িবিরি  এলাকায় এক  পািন 
শাধনাগার িনম াণ কাজ চলমান রেয়েছ।  

৮৫% 

িনম াণাধীন পািন শাধনাগােরর সােথ ািপত 
উৎপাদক নল প আ : সংেযাগ াপন কাজ  

দরপ  
ি য়াধীন 

 উ  কে র আওতায় ০৯  উৎপাদক নল প 
াপন করা হেয়েছ। ইিত েব  ৪০ িক.িম.পাইপ 

লাইন াপন করা হেয়েছ এবং ১৪ িক.িম. রাতন 
পাইপ লাইন িত াপন করা হেয়েছ।  

১০০% 

৩ াথিমক িশ া ইউিনট: 
চািহদা িভি ক সরকাির াথিমক িব ালয় উ য়ন 
ক  (১ম পয ােয়) ও চািহাদা িভি ক ন ন 

জাতীয়করণ ত সরকারী াথিমক িব ালয় উ য়ন 
ক  (১ম পয ায়) এর  আওতায় ৩০  সরকাির 
াথিমক িব ালয় (WASH  Block) িনম াণ 

কাজ চলমান।  

৮৫% 

১। বিশরভাগ িডপ উবওেয়েল পািন 
উেঠনা। এ সম ার সমাধান করেত হেব। 

লগাজী ও  ছাগলনাইয়া  িডপ  
উবওয়েলর কায ম হণ করেত হেব ।  

 
২। উবওেয়ল বসােত গাবেরর পিরবেত 
বনেটানাইট বহার করেত হেব। 

৩। ন ন পাবিলক টয়েলট িনম াণ কােজর 
উে াগ িনেত হেব।  
৪। িডপ উবওেয়ল াপেন ৮০০ ট 
পয   পাইপ লাইন বসােত হেব। এেত 
আয়রন এবং আেস িনক সম ার সমাধান  
হেব। 
৫। িবিরি েত পািন শাধনাগার াপেনর 
কাজ ততার সােথ স  করেত হেব। 
৬। েত ক িশ া িত ােনর  

উবওেয়েলর পািনেত আেস িনক পরী া 
কের লাল/ স জ রং িদেয় িচ  িদেত 
হেব। 
৭। িশ া িত ানস েহ ওয়াশ ক তিরর 
কাজ ত স  করেত হেব। 
৮। আ য়ণ ক স েহ ততার সােথ 

উবওেয়ল বসােত হেব। 
৯। জন াে র কায ম িতিনয়ত 
মিনটিরং করেণর জ  মিনটিরং ম 
গঠন করেত হেব। 

িনব াহী 
েকৗশলী ,

জন া   
েকৗশল 

অিধদ র, ফনী 



Page | 9 

PEDP-4 এর আওতায় ৯৫  পািনর উৎস ও ৪০ 
  WASH  Block াপন কাজ । 

দরপ  
ি য়াধীন 

৪ 
 

অ ািধকার লক ামীণ পািন সরবরাহ ক : 
উ  কে র আওতায় ফনী জলায় ৫১৯  নল প 

াপেনর কাজ এবং ০৩  পাবিলক টয়েলট িনম াণ 
কাজ শষ পয ােয়।   

১০০% 

৫০  গভীর নল প াপন কাজ  দরপ  
ি য়াধীন 

৫ পািন সরবরােহ আেস িনক ি  িনরসন ক : 
২০৮৬  গভীর নল প াপন কাজ ।  ৪০% 
রাল  পাইপড  ওয়াটার সা াই ি ম । ৩০% 

িরং ওেয়ল ও গভীর নল প াপন কাজ।   ৫০% 
৯১৩  গভীর নল প াপন কাজ। ৫০% 
৯১৩  গভীর নল প াপন কাজ  ২০% 

৬ ৩২  পৗরসভায় পািন সরবরাহ ও মানববজ  ব াপনাসহ 
এনভায়রণেম াল ািনেটশন ক : 

উ  কে র আওতায় সানাগাজী ও দাগন ঁ ইয়া 
পৗরসভায় উৎপাদক নল প াপন, পা  হাউজ  

িনম াণ ( ব িতক/যাি ক াপন কাজ সহ) কাজ 
চলমান।  

৫০% 

দাগন ঁইয়া পৗরসভায় পািন শাধনাগার িনম াণ 
কাজ।  

কায ােদশ 
দান করা 

হেয়েছ 
সানাগাজী ও দাগন ঁঞা পাইপ লাইন কাজ  ৫০ 

িক.িম 
দরপ  

ি য়াধীন 
৭ জাতীয় ািনেটশন ক  (৩য় পয ায়): 

উ  কে র  আওতায় চলিত অথ  বছের ফনী 
জলায় ৫৪৪ সট ািনটারী িরং/ াব দির  

জনেগা ীর মে  িবনা ্ে  িবতরণ করা হেব।  

ক চা 
মালামাল 
ইিতমে  

য় করা 
হেয়েছ। িরং 

াব িনম াণ 
কাজ চলমান 

০৫  কিমউিন  টয়েলট িনম াণ কাজ চলমান  ১০০% 
০২  পাবিলক টয়েলট িনম াণ কাজ চলমান  ১০০% 

৮ জলবা  পিরবত েনর ভােব িত  ফনী 
জলার পর রাম, লগাজী ও ছাগলনাইয়া 

উপেজলার িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 
কে র আওতায় ৩০০  গভীর তারা নল প, 

৩০০  ইন ভড া ন ও ১১  কিমউিন  
টয়েলট াপন/িনম াণ এর কায ােদশ দান করা 
হেয়েছ।  

২৫% 

৯ পিরেবশ বা ব সালার ওয়াটার িড ালাইেনশন 
ইউিনট াপেনর মা েম িনরাপদ পািন সরবরাহ 
কে র আওতায় সালার িডি েলশন ইউিনট, 

সদর-৫১ , দাগন ইয়া-০৩ , সানাগাজী-১৬  
কাজ।  

কায ােদশ 
দান করা 

হেয়েছ  

১০ প ী অ েল পািন সরবরাহ ক : 
৫  পরী া লক  গভীর নল প াপন  ১০০% 
৬  পািনর উৎস  াপন  ১০০% 
২২২  গভীর নল প াপন কাজ  কায ােদশ 

দান করা 
হেয়েছ 

১০। য সকল িডপ উবওেয়ল াপেনর 
কায ম িগত রেয়েছ তা ত সমেয়র 
মে  সমাে র েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 
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১১ পািনর ণগত মান পরী া ব া শি শালীকরণ 
কে র আওতায় ফনী জলা কায ালেয় ই তলা 

িবিশ  ন ন পরী াগার ভবন িনম াণ  

৩০% 

১২ পািন সংর ণ ও িনরাপদ পািন সরবরােহর লে  
জলা পিরষেদর র/িদঘী/জলাশয়স হ 
নঃখনন/সং ার কে র রখনন কাজ  

৫% 

 

লগাজী ও ছাগলনাইয়া উপ জলায় জন া  েকৗশেলর কান কায ম 
পিরলি ত হে  না মেম  সংি  ইউএনওগণ জানান। 
জলার িক  িক  জায়গায় িডপ উবওেয়ল াপেনর কায ম িগত 

রেয়েছ তা ত সমেয়র মে  সমাে র েয়াজনীয় ব া হেণর জ  
সভায় অ েরাধ জানােনা হয়। 
০৯ ডাক িবভাগ: ত  ও যাগােযাগ ি র সােথ তাল িমিলেয়  
সমেয় এবং  খরেচ জনগেণর দারেগাড়ায় ডাক িবধা পৗেছ দয়ার 
মা েম াহক স ি  অজন করা এবং সততা, িব তা ও জনেসবার ত 
িনেয় ভৗত, আিথ ক, ইেলক িনকসহ সব ধরেনর মানস ত সািভ স দান 
করার মা েম বাংলােদশ ডাক িবভাগেক িব মান স  িত ােন উ ীত 
করা হেয়েছ।  

১। আিথ ক লনেদনসহ ডাক পৗছঁােনার 
কায ম আেরা বগবান করেত হেব। 

পা  মা ার, 
ফনী 

 
১০. িষঃ- 

িষ স সারণ অিধদ র এর কায ম িন প:  
‡ev‡iv/2020-21 †gŠmygt 

‡ev‡iv exRZjvi jÿ¨gvÎv 

(†nt) 

‡ev‡iv exRZjvi AMÖMwZ (†nt) 

nvBweªW Ddkx 

¯’vbx

q 

†gvU nvBweªW Ddkx 

¯’vbx

q 

†gvU 

152 

131

4 

-- 1466 208 

142

1 

- 

1629 

(111%) 

 

‡ev‡iv Avev‡`i jÿ¨gvÎv (†nt) ‡ev‡iv Avev‡`i AMÖMwZ (†nt) 

nvBweªW Ddkx 

¯’vbx

q 

†gvU nvBweªW Ddkx 

¯’vbx

q 

†gvU 

3800 26275 -- 30075 

৪১১৫ ২৬০
৯০ 

-- 

3০২০৫(১০১
%) 

 

‡ev‡iv ¯Íit wiKfvix-98%, Kzwk-2% †gvU=100% 

 

** iwe mewR Avev`t Avjy-325 †nt, wgwó Avjy-605 †nt, ‡e¸b-

545 †nt, U‡g‡Uv-458 †nt, g~jv-663 †nt, †eªvKwj-10 †nt, dzjKwc-

77 †nt, euvavKwc-69 †nt, †d«Âexb-13 †nt, R¨vKexb-1.25 †nt, 

jvD-690 †nt, wgt Kzgov-590 †nt, Kijv-115 †nt, cjskvK-116 

†nt, eiewU-196 †nt, jvjkvK-697 †nt, wkg-920 †nt, Ab¨vb¨ 40 

(mewR †gvU=5200 †nt), mwilv-1907 †nt, wPbvev`vg-716 †nt, 

gïi-1765 †nt, gUi-360 †nt, mqvweb-12 †nt, †djb-4753 †nt, 

†Lmvwi-5338 †nt,  gvmKjvB-32 †nt, gyM-585 †nt, f~Æv-217 †nt, 

Mg-32 †nt, †cuqvR-10.5 †nt, imyb-6 †nt, awbqv-742 †nt, gwiP-

1192 †nt, wÿiv-777 †nt, m~h©gyLx-239 †nt, Bÿz-81 †nt, ZigyR-

317 †nt, Kv‡jvwRiv-3.31 †nt, evwj©-0.39 †nt,  Avev` Kvh©µg 

Pjgvb| 

** iwe cÖ‡Yv`bv Kg©m~wP t- 

(1) cvwievwiK cywó I mewR evMvb ¯’vcb Kg©m~wPt- 1760 Rb/kZK| 

ev¯Íevqb m¤úbœ n‡q‡Q Ges mewR Drcv`b Pjgvb| 

(2) iwe/2020-21 cÖ‡Yv`bv Kvh©µg| hv wb¤œiƒc-  

(K) ‡ev‡iv 1000 weNv/1000 Rb K…lK, GK weNv Rwg Pv‡li Rb¨ 

cÖwZ K…lK ‡ev‡iv exR 1 †KwR, wWGwc 10 †KwR, GgIwc 10 †KwR  

 
১। জিমেত িতন ফসলী ফসল উৎপাদেনর 

ব া করেত হেব। 
২। সােরর সরবরাহ এবং  যােত 

াভািবক থােক সিদেক ল  রাখেত 
হেব। 
৩। জিমর টপ সেয়ল যােত ইট ভাটায় 
িবি  করা না হয় স িবষেয় ষকেদর 
সেচতন করেত হেব। ষকেদর কে া  
সার বহাের উ ু  করেত হেব। 
৪। খা  সংকট িনরসেন চােষর জিম 
যােত খািল পেড় না থােক স িবষেয় ল  
রাখেত হেব। 
৫।  বীজ সরবরােহর ে  স ক ষক 
বাছাই,  বীজ দান এবং পরবত  তদারিক 
অ াহত রাখেত হেব। 
৬। পািরবািরক সবিজ বাগান এবং 
ভাসমান বীজ তলার কায ম িনয়িমত 
মিনটর করেত হেব। 
৭। মাঠ সহকারীেদর মােঠ িগেয় ষকেদর 
সবা দান করেত হেব। 

৮। ই র ও কাঠিবড়ালী ফসেলর াপক 
িত কের, তা থেক ফসল র ার 

কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 
৯। খাে  য়ংস ণ তার জ  ছাদ িষর 
উপরও  িদেত হেব। 
১০। িষ েণাদনা ষকরা স কভােব 
পায় স িবষয়  িনি ত করেত হেব। 
১১। সমি ত চাষাবােদ ষকেদর 
উৎসািহত  করেত হেব। 
১২। িষ ঋণ কিম েক ষকেদর ঋণ 
দােন আেরাও  কায করী উে াগ হণ 

করেত হেব। 
 

 
উপপিরচালক, 

িষ স সারণ 
অিধদ র, ফনী 
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nv‡i me©‡gvU 21 †KwR; 

(L) Mg 200 weNv/200 Rb K…lK, GK weNv Rwg Pv‡li Rb¨ cÖwZ 

K…lK Mg exR 20 †KwR, wWGwc 10 †KwR, GgIwc 10 †KwR nv‡i 

me©‡gvU 40 †KwR; 

(M) f~Æv 500 weNv/500 Rb K…lK, GK weNv Rwg Pv‡li Rb¨ f~Æv 

exR 2 †KwR, wWGwc 20 †KwR, GgIwc 10 †KwR  nv‡i me©‡gvU 32 

†KwR; 

(N) mwilv 500 weNv/500 Rb K…lK, GK weNv Rwg Pv‡li Rb¨ mwilv  

exR 1 †KwR, wWGwc 10 †KwR, GgIwc 10 †KwR  nv‡i me©‡gvU 21 

†KwR; 

(O) m~h©g~Lx 1000 weNv/1000 Rb K…lK, GK weNv Rwg Pv‡li Rb¨ 

m~h©g~Lx exR 1 †KwR, wWGwc 10 †KwR, GgIwc 10 †KwR  nv‡i 

me©‡gvU 21 †KwR;  

(P) Pxbvev`vg 200 weNv/200 Rb K…lK, GK weNv Rwg Pv‡li Rb¨ 

Pxbvev`vg  exR 10 †KwR, wWGwc 10 †KwR, GgIwc 05 †KwR  nv‡i 

me©‡gvU 25 †KwR; 

(Q) kxZKvjxb gyM 100 weNv/100 Rb K…lK, GK weNv Rwg Pv‡li 

Rb¨ kxZKvjxb gyM exR 5 †KwR, wWGwc 10 †KwR, GgIwc 05 †KwR  

nv‡i me©‡gvU 20 †KwR; K…wl DcKiY mnvqZv wn‡m‡e cv‡eb| 

3(L) iwe/2020-21 †gŠmy‡g ‡ev‡iv Drcv`b e„w×i Rb¨ nvBweªW 

†ev‡iv av‡bi exR cÖ̀ vb (cÖ‡Yv`bv) Kg©m~Px t- 

 

Dc‡Rjvi 

bvg 

mnvqZv cÖvc¨ 

Rwgi cwigvY 

(weNv) 

mnvqZv  cÖvc¨ 

K…lK msL¨v 

(Rb) 

cÖwZ K…lK cv‡e (2 

†KwR K‡i nvBweªW 

exR) 

‡dbxm`i 3000 3000 6000 

QvMjbvBqv 1500 1500 3000 

dzjMvRx 1500 1500 3000 

ciïivg 1000 1000 2000 

`vMbf~Tv 2000 2000 4000 

‡mvbvMvRx 1000 1000 2000 

me©‡gvU 10000 10000 20000 

 

4(K) K…wl cÖ‡Yv`bv Kg©m~Pxi AvIZvq iwe/2020-21 †gŠmy‡g eøK 

cÖ̀ k©bx ¯’vc‡bi gva¨‡g †ev‡iv av‡bi mgj‡q Pvlvev` 

(Synchronize Cultivation) 50 GKi hv †dbx m`i Dc‡Rjvi 

Kvwj`n BDwbq‡bi Av‡jvKw`qv I fvjywKqv MÖv‡g ev Í̄evqbvaxb| ivBm 

UªvÝcøv›Uv‡ii ‡Uª‡Z exR ecb m¤úbœ n‡q‡Q| 
**gv‡V D‡jøL‡hvM¨ ‡ivM evjvB/ ‡cvKv gvK‡oi AvµgY cwijwÿZ nq bvB| 

 

ivmvqwbK mvi cwiw ’̄wZ t  (21/03/2021 ch©šÍ  gRy`K…Z mvi) 

BDwiqv wUGmwc GgIwc wWGwc 

1322†gt 

Ub 

132 †gt Ub 248 †gt Ub 347 †gt Ub 

 

GQvov AviI BDwiqv I bb-BDwiqv mvi D‡Ëvjb cÖwµqvaxb i‡h‡Q| 

mv‡ii mieivn, gRy` I g~j¨ cwiw ’̄wZ ¯v̂fvweK i‡q‡Q| ‡Rjvq ‡Kvb 

mvi msK‡Ui †Kvb m¤v¢ebv ‡bB | 

 G Qvov ivmvqwbK mvi e¨envi n«vm K‡i ˆRe mvi e¨env‡i M„wnZ 

Kvh©µgt  

*‰Re mvi ˆZix * fvwg© K‡¤úv÷ * UªvB‡Kv K‡¤úv÷ * LvgviRvZ 

mvi cÖ̀ k©bxi gva¨‡g ‰Re mvi ˆZix K‡i K…lK gv‡V e¨envi Ges 

Ab¨vb¨ K…lK‡`i ‰Remvi e¨env‡i DØy× Kiv n‡”Q| 

 

wbivc` dmj Drcv`‡bi Rb¨ ‡Rjvi 6wU Dc‡Rjvq wb‡¤œ ewY©Z 
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cÖ̀ k©bx ¯’vcb I wewfbœ c×wZi gva¨‡g K…lK‡`i DØy× Kivi e¨e¯’v 

MÖnb Kiv n‡q‡Q| †hgb *‡m· †d‡ivgb Uª̈ vc * ˆRe evjvBbvkK * 

mwVK eq‡m exR ecb/Pviv †ivcb * evjvB mnbkxj RvZ e¨envi * 

gvwU cixÿv K‡i mvi cÖ‡qvM * AvaywbK dm‡ji RvZ * wewU †e¸b 

Pvl BZ¨vw`| 

wewfbœ M‡elYv cÖwZôvb †_‡K D™¢vweZ bZzb bZzb RvZ I cÖhyw³ 

m¤úªmvi‡bi e¨e¯’v †bqv n‡”Q| Rjevqy cwieZ©b †gvKv‡ejvq Wvj, 

†Zj I f~Æv RvZxq dm‡ji Avev` e„w×i e¨vcK cȪ ‘wZ †bqv n‡”Q| 

 
জিমেত িতন ফসলী ফসল উৎপাদেনর ব া করেত হেব। ছাদ িষর 
উপর  িদেত হেব। 
 
১১ . ািণস দঃ 
জলা ািণস দ কম কত া, ফনী জানান জলায় রিজে শন ত খামােরর 

সং াঃ  খামার- ৪৩৫, মিহষ খামার ০৬, ভড়ার খামার- ২৬ এবং 
রগীর খামার- ১০৬৫। জীব-িনরাপ া সং া   কায ম অ াহত আেছ।   
জলা ািণস দ দ র, ফনী ক ক বা বািয়ত িবিভ  আ কম সং ান ও 

দাির  রীকরণ কে র িবিভ  ােকেজর বতমান অব া িন পঃ 
ক) প স দ উ য়ন কায েম আ কম সং ােনর মা েম দাির  
রীকরণ ক ঃ মাট ফলেভাগীর সং া- ২৭৪ জন । 

খ) দাির  িবেমাচন ছাগল উ য়ন কম িচ:  মাট ফলেভাগীর সং া 
৩২৮ জন। 
গ)  ঋণ তহিবলস হ: 
১) ছাগল উৎপাদেনর জ  িবতরণ ত ঋেণ মাট ফল ভাগীর সং া 
২৬৪ জন। 
২) ভড়া উৎপাদেনর জ  িবতরণ ত ঋেণ মাট ফল ভাগীর সং া 
৪৮ জন। 
৩) হ স- রগী উৎপাদেনর জ  িবতরণ ত ঋেণ মাট ফল ভাগীর 
সং া ৪৯ জন। 
গ  জবাই এর আ িনক প িত বহার করেত হেব। ময়াদ উ ীণ  েঁড়া 
ধ িদেয় িমি   তির করা রাধ করেত হেব। 

গবািদ প র খামার করেত আেগ পিরেবশ ছাড়প  দােনর িবষেয় সভায় 
িস া  হণ করা হয়। 
খামােরর বজ  ব াপনা স কভােব করেত হেব। বজ  যােত খােল, িবেল 
বা পািনেত না যায় স িদেক ল  রাখেত হেব। ফনীেত ধ িব য় ক  

াপেনর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 
স িত িতেবিশ দশ ভারেতর িবিভ  রােজ  বাড   রােগর া ভ াব 
দখায় সীমা বত  এলাকায় বাড ’র সং মন রােধ সেবা  

সতকতা লক নজরদািরর ব া হণ এবং সরকাির- বসরকাির খামাের 
িনিবড় ত াবধােনর িবষেয় সভায় েরা ােরাপ করা হয়। স জ  ভারত 
থেক পাি  এবং গ  যােত না আসেত পাের স িবষেয় সত ক থাকেত 

হেব। 

১। গবািদ প র খামার করেত আেগ 
পিরেবশ ছাড়প  দান করেত হেব। 
২। পাি  বজ  যােত খােল, িবেল বা 
পািনেত না যায় স িদেক ল  রাখেত 
হেব। 
৩। ফােম র মরা রগী এবং এর উি  
যােত নদীেত ফলা না হয় স িদেক ল  
রাখেত হেব। 
৪।  ছানার সােথ ঁেড়া ধ িমিশেয় িমি   
তির করা রাধ করেত হেব। 

৫। গ  জবাই এর আ িনক প িত বহার 
করেত হেব। 
৬। ফনীেত এক  ধ িব য় ক  

াপেনর কায কর উে াগ হণ করেত 
হেব। 
৭। শীতকােল হাস রগীর সং মন রাগ-
িতেরাধ কা ও অ া  িবধ িনি ত 

করেত হেব। 
৮। বাড ’র সং মন রােধ ভারত থেক 
পাি  এবং গ  যােত না আসেত পাের স 

িবষেয় সত ক থাকেত হেব। 
৯। সীমা বত  এলাকায় বাড ’র সং মন 
রােধ সেবা  সত কতা লক নজরদািরর 
ব া হণ এবং সরকাির- বসরকাির 

খামার িনিবড় ত াবধােনর মা েম 
িবষয়  িনি ত করেত হেব। 

জলা ািণ 
স দ কম কত া, 
ফনী 

১২ .মৎ ঃ   
িবেবচ  মােস জলা মৎ  অিফেসর কায ম িন প: 

িবষয় কায ম 
‡gvevBj †KvU© 

cwiPvjbv | 

grm¨ msi¶Y AvBb Ges RvUKv msi¶Y Kvh©µg 

ev¯—evqb wbwgË †dbx kn‡ii wewfbœ gv‡Qi 

evRvi/Avo‡Z ‡gvevBj †KvU© cwiPvjbv K‡i 240 

†KwR †Rwj wgwkÖZ wPswo Ges 20 †KwR RvUKv 

Bwjk Rã K‡i †gvU 1,30,000/= ( GK j¶ 

wÎk nvRvi ) UvKv Rwigvbv Av`vq Kiv n‡q‡Q| 

RãK…Z wPswo webó Kiv n‡q‡Q Ges RvUKv Bwjk 

GwZgLvbvq weZiY Kiv n‡q‡Q|  

cÖwk¶Y | QvMjbvBqv Dc‡Rjv grm¨ `ßi n‡Z Kvc© RvZxq 

gv‡Qi wgkÖPvl wel‡q †gvU 20 Rb 

১। িচংিড়েত জিল বহার রােধ   
মাবাইল কাট পিরচালনা জারদার 

করেত হেব। 
২। মােছ ফরমািলেনর অপ বহার 
রাধকে  মৎ বাজার ও আড়ৎ েলােত 

সেচতনতা ি  করেত হেব। 
৩। মৎ  সংর ণ আইন বা বায়ন করেত 
মাবাইল কাট পিরচালনা অ াহত 

রাখেত হেব।  
৪। িপরানহা, আি কান মা র মাছ িবি  
বে  কায কর উে াগ হেণ জনসেচতনতা 
ি  করেত হেব। 

জলা মৎ  
কম কত া, ফনী 
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grm¨Pvwl/grm¨Rxex I mydj‡fvMx‡`i cÖwk¶Y 

cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

wbewÜZ e¨w³ 

gvwjKvbvaxb 

n¨vPvix 

‡Mvwe›`cyi grm¨ Lvgvi, ‡Mvwe›`cyi, m`i, †dbx 

Ges iKgvix  grm¨ Lvgvi, Bjvkcyi, m`i, 

†dbxi jvB‡mÝ bevqb cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

 

Awd‡m civgk©| ‡Rjvmn Aaxb¯’ `ßi mg~‡n 124 Rb grm¨Pvwl/ 

grm¨Rxex I D‡`¨v³v‡`i gvQPvl wel‡q civgk© 

cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

wbewÜZ grm¨ Lv`¨ 

weµq cÖwZôvb| 

ciïivg Dc‡Rjvi 01wU grm¨Lv`¨ weµq 

cÖwZôvb Gi jvB‡mÝ bevqb cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

†Rjvi jvB‡mÝ wenxb grm¨Lv`¨ weµq 

cÖwZôvb‡K jvB‡mÝ Gi AvIZvq Avbqb Ges 

wbewÜZ cÖwZôv‡bi jvB‡mÝ bevq‡bi †Póv 

Ae¨vnZ Av‡Q| 

grm¨ msi¶Y  AvBb  

ev¯—evqb| 

grm¨ msi¶Y AvBb ev¯—evqb Gi wbwgË cÖPvi- 

cÖPviYvmn Rbm‡PZbZvg~jK wefvMxq Kvh©µg 

myôyfv‡e Pjgvb Av‡Q| 

 

এ জলার জেলেদর তািলকা অেনক আেগর হওয়ায় বতমােন তািলকা 
হালনাগাদ করাটা বই জ ির হেয় পেড়েছ।  এজ  জেলেদর তািলকা 
(স গামী জেল  ও সাধারণ জেল ) থকভােব হালনাগাদ করার িবষেয় 
সভায় সংি েদর আ িরক সহেযািগতা কামনা করা হয়। 
মৎ  চােষ বহািরত িব ৎ িমটার িশ  রট িহেসেব দরা হয়। যেহ  
িশ  রেটর লনায় িষ রট অেনক কম, সেহ  মৎ  চাষীরা যিদ  ি  
রেটর পিরবেত  িষ রেট িব ৎ বহার করেত পাের তাহেল তারা 

অথ ৈনিথকভােব অেনক উপ ত হেবন মেম  সভায় জানান। 

৫। এনওিসসহ খাস জলাশেয় মৎস চাষ 
করেত হেব। 
 
 

 ১৩. িবএিডিস (বীজ উৎপাদন)       

 ২০২০-২১ বেষ আমন বীজ  সং হ ল মা া: 
জাত িণ সং হ( ম: টন) 
িবআর-১১ ত ািয়ত ৫০.০০০ 
িবআর-২২ ত ািয়ত 

িভি  
৯৫.০০০ 
২০.০০০ 

ি ধান-৪৯ ত ািয়ত ২১০.০০০ 
ি ধান৭২ িভি  ৩০.০০০ 
ি ধান৭২ িভি  ২০.০০০ 
সব েমাট  ৪২৫.০০০ 

 

১। ুভােব উৎপািদত  ফসেলর বীজ 
িবতরণ ও বীেজর ণগতমান বজায় রেখ 
িনেয়ািজত িডলারেদর মা েম বীজ 
িবতরণ িনি ত করেত হেব। 
২। বীজ উৎপাদন খামার সংি  

ন েলার অবাধ পািন বাহ িনি ত 
করেত হেব। খামােরর চারপােশ পািন 
িন াশেনর জ  েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 
৩। ফনীেত এক  ানিজট দাম 

াপেনর ব া হণ করেত হেব। 

উপপিরচালক, 
বীজ উৎপাদন, 
িবএিডিস, ফনী 

১৪ . িবএিডিস (খামার) : িসিনয়র-সহকারী পিরচালক (খামার), ফনী 
জানান  খামােরর চারপােশ িব মান নালা ময়লা আবজনায় ভরাট হেয় 
যাওয়ায় জলাব তার কারেণ িভি  বীজ উৎপাদন কাজ াহত হে । 
পৗরসভার মা েম খামােরর চারপােশর িব মান নালা পির ােরর ব া 
হণ করেল খামােরর বীজ উৎপাদন আেরা বাড়েব এবং এলাকাবািসও 

জলাব তা থেক র া পােব।  
িবেবচ  মােস তার কায ালেয়র হীত কায েমর বা বায়ন অ গিত 
িন প: 
জােতর 
নাম 

উৎপাদন ল মা া  রাপন ত জিম 
একর বীজ একর 

ি  ধান ৩৩ ৫.০০ ৭.৩৩ ৫.০০ 

ি ধান ৪৯ ৩৫.০০ ৬১.৬৩২ ৩৬.০০ 

িব ধান ৫২ ১৫.০০ ২২.০৮০ ১৪.০০ 

া আউট 
ট  

১.৫০ ০০.০০ ১.৫০ 

মাট ৫৬.৫০ ৯১.০৪২ ৫৬.৫০ 

  

০১। মানস  ভােলা বীজ উৎপাদন 
করেত হেব। 
০২। খামােরর চারপােশ পািন িন াশেনর 
জ  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
 

 িসিনয়র -
সহকারী 
পিরচালক, 
(খামার) 
িবএিডিস, ফনী 
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আস  বােরা মৗ েমর বীজ এখেনা পাওয়া যায়িন। বরা  াি  সােপে  
বীজ িবতরণ  হেব। 
শীত মৗ িষ জিমর টপসেয়ল কেট নওয়া বে  েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব। 

১৫. িবএিডিস ( েসচ):  
২০১৯-২০ অথ বছেরর ফনী জলার েসচ উ য়ন কে  খাল ন: খনন 
ল মা া ২০িক.িম.। জলার খাল সং ার/ ন:সং ার এর ল মা া ২০ 
িক.িম.। ছাগলনাইয়া উপেজলায় ছাট  খাল ন:খনন াব ১০ িক.িম., 
মাঝারী খাল ন:খনন াব ৬ িক.িম., বিড়ব ধ িনম াণ াব ৩ িক.িম.। 
এছাড়াও ছাট বে  র েলটর ০১ , মাঝারী ৩/৪ ব  র েলটর ০৩ , 
পাইপ কালভাট ০২ , খাস র খনন ০৩ , াগ ওেয়ল িনম াণ ০১ ।  

 
১। খা  উৎপাদন বাড়ােত আেরা বশী 
পিরমাণ জিম সেচর আওতায় আনেত 
হেব। 
২। ব  গভীর নল প এবং সাকশন মাড 
পা  েলা সচল করেত হেব। 
৩। পাউেবা এর সােথ সম য় কের  সকল 
কায ম স াদন করেত হেব। 
৪। িষ জিমর টপসেয়ল কেট নওয়া 
বে  েয়াজনীয় পদে প হণ করেত 
হেব। 

সহকারী 
েকৗশলী 

েসচ, ফনী 
 
 
 
 
 

১৬. হিট কালচার : হ কালচার স ারস েহর অ তম ধান কাজ হেলা 
িত বছর ফল, ল, ক াল, সবজী ও ঔষধী গােছর মানস ত চারা 

ও  কলম উৎপাদেনর ল মা া িনধ ারণ ও তা বা বায়ন কের লভ ে  
িব য় করা। দশ িবেদেশর গেবষনা িত ান ক ক উ ািবত ফল, ল, 
ক াল ও সবজীর জাত স হ সং হ কের। স জাত েলার এেদেশর মা  
ও আবহাওয়া উপেযাগীতা যাচাই কের। উপেযাগী জাত স হ ারা 
মা বাগান জন করা এবং স েলা র ণােব ণ করা। এছাড়াও দেশর 
িবিভ  ােন ছিড়েয় িছ েয় থাকা িবেশষ বিশ স  (আগাম, নাবী ও 
বারমািস) িবিভ  ফেলর গাছ মা   িহেসেব িচি ত কের সখান থেক 
সায়ন সং হ কের কলম তরী ও ঐসব জােতর সংর ণ ও স সারেণর 

ব া করা 

১। ন ন গােছর জাত উ াবন এবং ফলন 
ি র কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 

২। হ কালচার স ােরর রা ায় মা  
ফেল ভরাট করেত েয়াজনীয় উে াগ 
নেবন ময়র, ফনী পৗরসভা। 

৩।  মেডল ফেলর বাগান তিরেত কায কর 
উে াগ হণ করেত হেব। 
৪। উ ািবত ন ন জােতর ফলগােছর 
মা গাছ রাপন এবং অিধক হাের উ ত 
ন ন জােতর ফেলর কলম/চারা উৎপাদন 
করেত হেব। 

উপপিরচালক, 
হ কালচার 
স ার, ফনী 

১৭. জলা বীজ ত য়ন এেজি : উ  ণা ণ স  ও িত লতা সিহ  
জােতর মানস  বীজ উৎপাদন ও িবতরেণ উৎপাদনকারীেদর ত য়ন 
সবা দান এবং মােকট মিনটিরং কায ম জারদারকরেণর মা েম 

বীেজর মান িনি তকরণ।  
বােরা হাই ীেডর চকজাতসহ ৫২  ন ন বীজ ায়েনর জ  পাওয়া 

িগেয়েছ, যােত চারা রাপন স  হেয়েছ। 
বােরা ইন ীেডর চকজাতসহ ৩  সেট  ০৮  ন ন বীজ ায়েনর 

জ  পাওয়া িগেয়েছ, চারা রাপন স  হেয়েছ। 
মােকট মিনটিরং এর আওতায় িবিভ  বাজাের অবি ত বীজ িডলােরর 
দাকান থেক ৩০  বীজ ন না সং হ কের পরী ার জ  পাহাড়তলী, 

চ াম বরাবর রণ করা হেয়েছ। 
ষক পয ােয় উ তমােনর ডাল, তল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংর ণ 

এবং িবতরণ কে  সানাগাজী উপেজলার ০৯  ষক দেলর এবং 
এসএমই ষক দেলর  ০৯  বীজ িডলার িনব ন আেবদন িষ ম ণালয় 
বরাবর রণ করা হেয়েছ। 
 

১। মানস  বীজ উৎপাদন ও িবতরেণ 
আেরা কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 
২। বীেজর ন না সং হ করত হেব। 

জলা বীজ 
ত য়ন 

অিফসার, 
ফনী 

১৮ .সামািজক বন িবভাগ: 
২০২০-২১ অথবছের চলমান ক স হ িন প: 
১। ফনী জলায় ৬০ িক.িম. বাগান জেনর সং ান রেয়েছ। যা মে  সদর 
উপেজলায় ১০ িক.িম., সানাগাজী ২০িক.িম., পর রাম ১০িক.িম., 

লগাজী ৫ িক.িম., দাগন ঞা ৫িক.িম. ও ছাগলনাইয়া উপেজলায় 
১০িক.িম.। 
ফনী জলার লাইেস া  এবং লাইেস  িবহীন করাতকেলর সং া 

িন প: 
 
 

জলা মাট 
করাতকল 

লাইেস  
া  

লাইেস  
িবহীন 

মাট ২৮৭ ৪৬ ২৪১ 

১। রা ার পােশ করাত কেলর ফেল রাখা 
গাছ সরােনার ব া করেত হেব 
২। জলবা  পিরবত েনর  িব প ভাব 
মাকােবলায় জলবা  সিহ  গাছ লাগােত 

হেব।   
৩। িব েতর লাইেনর িনেচ  বাগান করা 
থেক িবরত থাকেত হেব। 

৪।  িব ৎ লাইন রা ার উপর িদেয় 
যাওয়ায় গােছর িত হেব িবধায় ১০ ট 
রে  িব ৎ লাইন টানেত হেব। 

৫। চর আ াহ িবেটর ানে াভ বাগান  
র া করেত কায কর পদে প হণ করেত 
হেব। 

 িবভাগীয় বন 
কম কত া, ফনী  
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 এর মে  ৬২  করাতকল মািলক লাইেসে র জ  আেবদন কেরেছন।  
বন িমর ত :  

জলা উপেজলা িবেটর নাম মাট বন িম 
ফনী  সানাগাজী চর আ াহ ২০ হাজার 

একর 
 
২০ ধারায় 
ঘািষত বন 

২০ ধারায় 
ঘািষত  বন 

সংরি ত বন ঘাষণার পিরমাণ 

৩,১৮৯.৭৭ 
একর 

১৬,৮১০.২৩ 
একর 

১৬,৮১০.২৩ 
একর 

অিত: জলা 
শাসক (রা:) 

পদািধকার বেল  
বন িম ঘাষণা 
করেবন। 

 
সানাগাজী উপেজলাধীন চর আ াহ িবেট ৮০০ একর ানে াভ বাগান 

রেয়েছ। ব ব  শখ িজব িশ নগর এর জ  বাগান সংি  নদী হেত 
জােরর মা েম মা  কাটা হে । ফেল ানে াভ বাগান  ভাঙেনর 

কবেল পেড় নদী গেভ  িবলীন হওয়ার উপ ম।  
িব ৎ লাইন রা ার উপর িদেয় যাওয়ায় গােছর িত হেব িবধায় িনরাপদ 
রে  িব ৎ লাইন টানেত হেব। িজব বষ  উপলে  িত উপেজলায় 

২২,০০০ কের এক ল  বি শ হাজার চারা রাপন করা হেয়েছ। 

৬। অৈবধ করাত কেলর িব ে  মাবাইল 
কাট  পিরচালনা করেত হেব। 

৭। িবল বাড াপেনর মা েম বন 
িবভােগর াবধােনর দশ নীয় ান েলার 
তািলকা দ শেনর ব া হণ করেত 
হেব। 
 

১৯.পািন উ য়ন বাড: 
 

িনব াহী েকৗশলী, পািন উ য়ন বাড, ফনী জানান তােদর চলমান 
ক স হ িন প:  

কে র নাম য় (ল  
টাকা) 

ম  

ব ধ নব াসন ( সানাগাজী) ১০৭৮৮ সমা  
খাল ন:খনন  ( সানাগাজী, মীরশরাই) সমা  
খাল ন:খনন  ( সানাগাজী, ফনী সদর, 

লগাজী, ছাগলনাইয়া) 
সমা  

সেচর পািন সরবরােহর জ  গভ  পাইপ 
লাইন াপন ২০০০ হ র 

৯৫% 

সেচর পািন সরবরােহর জ  গভ  পাইপ 
লাইন াপন ৫৪০০ হ র 

১২% 

সেচর পািন সরবরােহর জ  গভ  পাইপ 
লাইন াপন ৫০২৫ হ র 

১১% 

সেচর পািন সরবরােহর জ  গভ  পাইপ 
লাইন াপন ৫৭০০ হ র 

১২% 

পা স েহর িব তায়ন ও াট কােড র মা েম 
সচ িবধা দান 

৫০.৫
% 

ইস মরামত কাজ ৯৩% 
ন ন ইস মরামত ৯৪% 
ন ন পািন ধারক কাঠােমা িনম াণ ৯৪% 
পািন িনয় ণ কাঠােমা মরামত ৮৭% 
ভবন মরামত সমা  
লা লেমাড়া ােমর ১ িক. িম. িতর া লক 
কাজ 

৪৩% 

লা লেমাড়া ােমর ০.৬৫০ িক. িম. 
িতর া লক কাজ 

৪৯% 

জগ ীবন র ােমর ১ িক. িম.  ফনী নদী 
িজং কাজ 

১.৫০
% 

গ ীবন র ােমর ১ িক. িম. িতর া লক 
কাজ 

৭.৫০
% 

 

১। ইজারা বিহ ত বা  মহােল বা  
উে ালন ব  করেত পদে প হণ করেত 
হেব, েয়াজেন মাবাইল কাট  পিরচালনা 
করেত হেব।   
২।  িবএিডিস-পাউেবা সম েয়র মা েম 
কায ম স াদন করেত হেব। 
৩। রী ক য়া নদীর সংেযাগ েল ব ধ 
িনম াণ করেত হেব। 
৪। রী নদীেত ত ায়ী বাে র ব া 
করেত হেব। 
৫।  ফনী পৗর এলাকার খালস হ ন: 
খনন করেত হেব। এে ে  যােত 

নরা ি  না হয় স িদেক সজাগ ি  
রাখেত হেব। 
৬। বািলগ ও, মালী র এলাকা নদী ভাঙন 
রােধ কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 

৭। উে দ ত খাল-নদীরপাড় নরায় 
দখল রােধ অিভযান অ াহত রাখেত 
হেব। 
৮। লগাজী উপেজলায় টকসই ব ধ 
িনম াণ করেত হেব। 
৯। সানাগাজী- নায়াখালী ছাট ফনী 
নদীর সি কেট বা  তালার কারেণ ীজ 
ভা েনর স ুিখন হওয়ায় তা বে  
কায করী উে াগ হন করেত হেব। 
১০। পর রােমর পি ম িদেক টকসই 
ব ধ িনম ান করেত হেব।  
১১। ব ধ কত  টকসই তা মিনটিরং এর 
আওতায় আনেত হেব। 
১২। ভাষা শহীদ সালাম নগের েবশ পথ 
ভে  যাওয়া রা া  এলিজইিডর সােথ 

সম য় কের সং ােরর েয়াজনীয় ব া 
হণ করেত হেব। 

 
িনব াহী 

েকৗশলী, পািন 
উ য়ন বাড, 
ফনী 

 



Page | 16 

২০. িব ৎ উ য়ন বাড ঃ 

িনব াহী েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড, ফনী জানান বত মােন িবতরণ 
িবভাগ, িবউেবা, ফনীর আওতাধীন এলাকায় িব ৎ সরবরাহ ব া 

াভািবক আেছ। ফনী, মিহপাল উপেকে র বতমান সব েমাট িপক 
আওয়ার লাড চািহদা ১২৫ মগাওয়াট যার মে  িবউেবার ৪৫ ম:ও: এবং 
পিবস এর ৮০ ম:ও:। িবউেবার মাট াহক সং া ায় ৬৮,০০০। বেকয়া 
িব ৎ িবল পিরেশাধ করার জ  অ েরাধ জানােনা হেয়েছ।   
িমটােরর সােথ সাম  রেখ িবল তির করেত হেব।  এছাড়াও িব েতর 
ির ঠকােত মাবাইল কাট  পিরচালনার েয়াজন হেল শাসেনর প  
থেক সেব া  সহেযািগতার আ াস দয়া হয়। 

১। বহােরর অিতির  িব ৎ িবল যােত 
না আেস স িবষেয় সজাগ ি  রাখেত 
হেব। িমটার ভাড়ার নােম িতমােস 
ধায ত অথ  কত ন ব  করেত হেব। 
২। অৈবধ িব ৎ সংেযাগ িবি করণ 
অিভযান অ াহত রাখেত হেব । 
৩। িসে ম লেসর অ হােত িব ত িবল 
বিশ করা থেক িবরত থাকেত হেব। 

৪। আ য়ন কে র িব ৎ সরবরাহ 
করেত হেব। 
 

িনব াহী 
েকৗশলী, িব ৎ 

উ য়ন বাড, 
ফনী 

২১ ফনী প ী  িব ৎ সিমিত  :  
জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ সিমিত, ফনী জানান ২০২০-২১ অথ  

বছের ফ য়াির/২০২১  পয  ১৩৭.২৯৮ িকিম. ন ন লাইন িনম াণ স  
এবং ন ন সংেযাগ দান করা হেয়েছ ১৭৭৯ । ফনী প ী িব ৎ 
সিমিতর বত মান াহক সং া- ৩,৯৫,০৪৫ জন। অৈবধ িব ৎ সংেযাগ 
িবি করণ অ াহত আেছ। িবেবচ  মােস ২৯  অৈবধ সংেযাগ িবি  
করা হয়। িবেবচ  মােস কান া ফরমার ির হয়িন। া ফরমার ির 
িতেরােধ কম তৎপরতা অ াহত আেছ। সিমিতর িবিভ  াপনা/ 

উপেক স হ  সিমিতর িনজ   লাকবল ারা িনরাপ া র ায় সাব িণক 
নজরদািরেত রাখার কায ম চলমান রেয়েছ। সরকাির অিফসস েহর 
বেকয়া টাকা ত পিরেশাধ করার জ  সভায় িজএম প ী িব ৎ সিমিত 
অ েরাধ জানান। 
িমটােরর সােথ সাম  রেখ িবল তির করেত হেব।  ােম িব ৎ 
সংেযাগ দান করেত হেব। 

১। ফনী প ী িব ৎ সিমিতর  অিতির  
িব ৎ িবল যােত না আেস স িবষেয় 
সজাগ ি  রাখেত হেব।  
২।  িমটার িরডারগণ ক ক বািড় বািড় 
িগেয় িব ৎ িবল তিরর ব া হণ 
করেত হেব। 
৩। াম েলােত িব ৎ সংেযাগ দান 
করেত হেব। 
৪। অৈবধ িব ৎ সংেযাগ িবি করণ 
অিভযান অ াহত রাখেত হেব । 
৫। প ী িব ৎ সিমিতর িবিভ  

াপনা/উপেক স েহ  সিমিতর িনজ  
লাকবল ারা িনরাপ া র ায় সাব িণক 

নজরদািরেত রাখেত হেব। 

 িজ.এম. প ী 
িব ৎ সিমিত, 
ফনী 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

২২ .খা : 
জলা খা  িনয় ক, ফনী জানান, ফনী  জলায় খা  শে র বতমান  

ম দ িন প:  
 

দােমর নাম ধারণ মতা 
( ম. টন) 

চাল ( ম. টন) গম ( ম.টন) 

ফনী সদর ৩৫০০ ৪৫২ ২৩০ 
ছাগলনাইয়া ২০০০ ৬৪৫  
দাগন ঞা ২০০০ ৩১০  
সানাগাজী ১৭৫০ ৩২১  

পর রাম ১৫০০ ১৭৯  
লগাজী ১৫০০ ১৯৪  

মাট ১২,২৫০ ২০০১ ২৩০ 
 
ফনী জলার খা শে র বাজার দর: 

ে র নাম চরা দর ( কিজ) ম  
চাল ( মাটা) ৪৪ হেত ৪৫/-  
ধান ২৭-২৮/-  
গম ২৭ হেত ২৮/-  
আটা ৩০ হেত ৩২/-  
িচিন ৬৭ হেত ৬৮/-  
লবণ ২৮ হেত ৩০/-  
সয়ািবন তল ১২০ হেত ১২৫/-  
সিরষার তল ১৬০ হেত ১৮০/-  

 

ওএমএস: িনেয়াগ ত িডলার ১৮ জন। মাট উে ালন (আটা) ১০৫৭.৭৬০ 
 িবি  ১০৩৯.৭৬০। অবিশ  ১৮.০০০। মাট উে ালন (চাল) ৫২৭.৬৬৮ 
 িবি  ৫০৯.৬৬৮। অবিশ  ১৮.০০০। ।  
 

১।খা  বা ব ‘ওএমএস’ কম িচ 
স কভােব চা  রাখেত হেব। 
২। পয া  পিরমাণ খা  ম দ  রাখেত 
হেব। 
৩। বাজাের  ি র বণতা  
িতেরাধ কে  বাজার  িতিদন 

মিনটিরং এর িনয়িমত িতেবদন এ 
কায ালেয় রণ করেত হেব।  
৪।  সরাসির ষেকর কাছ থেক খা -
শ  য় করেত হেব এবং দালাল 
ফিড়য়ােদর উৎখাত কের ষেকর া  

 িনি ত করেত হেব। 
৫। মানস ত চাল ও ভজাল চাল স েক 
জনসেচতনতা ি েত াপক চার 
চারনা চালােত হেব। 

৬। রলওেয়র ওভারপাস িনম ােণর জ  
রলওেয় সংল  খাে র গাডাউেনর  

পিরমাণ জায়গার জ  এনওিস েয়াজন। 
এ  দােনর মা েম িনম াণ কােজ 
সহেযািগতা দােনর জ  সংি েদর 
অ েরাধ জানান। 
 
  
 
 
 
 
 
 

১। জলা খা  
িনয় ক, ফনী 
২। জলা 
মােক ং 
অিফসার, ফনী 
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খা  বা ব কম িচ:  িনেয়াগ ত িডলার ৪৩ জন, জলায় মাট কাড 
সং া-১১,৬১৬ , মাট উে ালন ৬৯৬.৯৬০, মাট িবতরণ: ৬৯৬.৯৬০ 
 
রলওেয় ওভারপাস িনমােণ র জ  খাে  গাডাউেনর অধীন িক  জায়গার 

এনওিস েয়াজন। দীঘ িদন ধের তািগদ দওয়া হেলও এনওিস দােন 
িবল  হে  মেম সভায় জানােনা হয়। সভায় িব ািরত আেলাচনাে  
এনওিস দােনর িবষেয় ত েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সভায় 
অ েরাধ করা  হয় 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

২৩.িনরাপদ খা  ক প : িনরাপদ খা  আইন ২০১৩ এর অধীেন ২০১৫ 
সােলর ২ ফ য়াির  এই ক প  গঠন করা হয়। এই সং া িনরাপদ খা  
িনি ত করেণর লে  তােদর কায ম পিরচালনা কের থােক। এছাড়াও 

এ সং া অিনরাপদ ও ভজাল খা  িন েলর লে  িনরাপদ খা  আইন 
২০১৩ এর আওতায় া মাণ আদালেতর সাহাে  অিভযান পিরচালনা 
কের থােক।  
কায াবলী: ০১। িনরাপদ খা  ব াপনার সােথ সংি েদর সম য় সাধন 
করা। ০২। িনরাপদ খা  সনদ দান করা। 
০৩। খা  পরী াগার এ াে িডেটশেনর জ  সহেযািগতা দান 
৪। িনরাপদ খা  স েক সেচতনতা ি  করা। 

১। িনরাপদ খা  িনি তকরেণ আেরা 
জারদার িমকা রাখেত হেব। 

০২। িনরাপদ খা  িনি তকরেন 
জনসাধারেনর মে  সেচতনতা ও চার 
চারনা ি র লে  েয়াজনীয় ব া 
হন করেত হেব। 

১। িনরাপদ খা  
অিফসার, ফনী 

২৪. সরকাির কেলজ স হ: 
১। ফনী সরকাির কেলজ : 
অ , ফনী সরকাির কেলজ, ফনী সরকাির কেলজ ও ফনী সরকাির 
পাইলট উ  িব ালেয়র  ঐিতহ বাহী লাল িবি ং র  ল অবকাঠােমা 
অ  রেখ সং ার ও মরামেতর জ  ব া হণ করা হে  বেল 
সভােক অবিহত কেরন। এ িবষেয় সভাপিত একই িডজাইন অ  রেখ 
ন ন কের ভবন তিরর িবষেয় িদকিনেদ শনা দন। 
২. সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ : 
অ , সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, ফনী জানান য, সরকাির িজয়া 
মিহলা কেলজ ায় ৪০০০ হাজার ছা ী অ য়নরত। ছা ীেদর অবকাশ ও 
িবেনাদেনর জ  ছা ী িমলনায়তন না থাকায় ৪০০ বগ িমটার এর ০১  
ছা ী িমলনায়তন িনম াণ এবং খলার মাঠ িন  হওয়ায় বষ াকােল ঝ প 
জ েল ভের থােক। তাই মাঠ  খলা লার উপেযাগী করা জ  মা  ভরাট 
কের  করার জ  অ েরাধ কেরন। 
৩. সানাগাজী সরকাির কেলজ :  
অ , সানাগাজী সরকাির কেলজ সভায় সানাগাজী সরকাির কেলেজর 
ন ন ভবন িনম ােণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। ভবন  িনম ােণ 
সেয়ল ট  স  হেয়েছ। সানাগাজী সরকাির কেলজ, ব ার ী শখ 
শিহ ল ইসলাম িডি  কেলজসহ যসকল িত ােন পােশর হার কম 
সখােন পােশর হার বাড়ােত  েয়াজনীয় উে াগ হেণর জ  সভায় 

আেলাচনা করা হয়। 
৪. মিহপাল সরকাির কেলজ:  
অ , মিহপাল সরকাির কেলজ, ফনী অ  িশ া িত ােনর জ  এক  
শহীদ িমনার, মাঠ ভরাট ও অবকাঠােমা উ য়েনর জ  অ েরাধ কেরন। 
৫. ফনী কি উটার ইনি উট: ফনী কি উটার ইনি উেট ৪ বছর 
ময়াদী িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং এ ক ীয়ভােব অনলাইেন ভিত 

কায ম চলমান রেয়েছ। কািভড-১৯ এর কারেণ একােডিমক কায ম 
ব  থাকেলও িশ করা অনলাইেন াস িনে ন। SEIP এর িশ ণ 
কায ম পিরি িতর কারেণ িগত রেয়েছ। 
৬. চাস  িনং কেলজ :   
অ , চাস  িনং কেলজ, ফনী জানান কেলেজ অনাস  এবং এম এড 
কাস  চা  হেয়েছ। িশ াথ রা এখন থেক এসব িবষেয় এ কেলেজ 

পড়ােলখা করেত পারেব। িসেত ছা -ছা ীর সং া বাড়ােত হেব। 
৭। ফনী পিলেটকিনক াল ইনি উট:  
 ফনী পিলেটকিনক াল ইনি উট এর িভতর িদেয় পাকা রা া রেয়েছ 
যার ফেল অভ রীন িনরাপ া িবি ত হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এছাড়া 

১। ফনী সরকাির কেলজ ও ফনী 
সরকাির পাইলট উ  িব ালেয়র 
ঐিতহ বাহী লাল িবি ং র  একই 
িডজাইন অ  রেখ ন ন কের ভবন 
তির করার জ  উে াগ হণ করেত 

হেব। 
২। সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ এর 
মাঠ  খলা লার উপেযাগী করার জ  
মা  ভরাট কের  করেত হেব। 
৩। মিহপাল সরকাির কেলেজর মাঠ 
ভরাট  ,শহীদ িমনার িনম াণ এবং 

অবকাঠােমাগত উ য়ন সাধেন কায কর 
উে াগ হণ করেত হেব। 
৪। িশ েণর মা েম দ  জনশি  গেড় 
তালার এ ধারা অ াহত রাখেত হেব। 

৫। ফনী সরকাির কেলেজর জ  এক  
খলার মােঠর ব া হণ করেত  উ য়ন 

পিরক নার অ  করার জ  অ েরাধ 
করা হয়। 
৬। পিলেটকিনক ইনি উেটর িভতর 
িদেয় পাকা রা া করা হেয়েছ যা 
িশ া েনর পিরেবশেক াহত কেরেছ। 
 

১। ধান িনব াহী 
কম কত া, জলা 
পিরষদ, ফনী 
২। ময়র, ফনী 
পৗরসভা, ফনী 

৩। অ , ফনী 
সরকাির কেলজ, 
ফনী। 

৪। অ , 
সরকাির িজয়া 
মিহলা কেলজ,  
৫। অ , 

চাস  িনং 
কেলজ, ফনী। 
৬। িনব াহী 

েকৗশলী, িশ া 
েকৗশল 

অিধদ র, ফনী 
৭। অ  
সমবায় 
ইনি উট, 
ফনী 

৮। অ , ফনী 
সরকাির 
টকিনক াল ল 

এ  কেলজ 
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িত ান র সামেন বা , পাথর এবং ইেটর কনা জমা রেখ িব লা  
ি  করা হে  মেম  সভায় জানােনা হয়। 

৮। ফনী সরকাির টকিনক াল ল এ  কেলজ: 
অ , ফনী সরকাির টকিনক াল ল এ  কেলজ জানান, িব িসএল 
ক ক ত র িত ােন ই ারেনট সংেযাগ দান করা হয়। িক  উ  
সংেযােগর  ই ারেনট গিত বই ব ল। িতিন উ  ই ারেনট সংেযােগর 
গিত ি  করাসহ িনয়িমত পয েব েণর জ  সংি  ক প েক অ েরাধ 
কেরন।  

 

২৫. জলা িশ া িবভাগ: 
জলা িশ া অিফসার, ফনী জানান জলায় মাি িমিডয়া  েজ র ও 
াপটপ া  িত ােনর সং া- ২৬৫ । শখ রােসল িডিজটাল ােব 

৬৬৩  াপটপ আেছ। ই- মইল চা ত িত ােনর েলর সং া ১২৫। 
multi-media াস ম করার িবষেয় জার দয়া হে ।  
মাি িমিডয়া াস ম শতভাগ বা বায়ন করেত সভায় ােরাপ করা 
হয়।  িশ া িত ান িনয়িমত পিরদশ ন করা হে । িবগত মােস 
আকি কভােব িত ান পিরদশ ন/মাি িমিডয়া াস ম পিরদশ েনর 
সং া ৭২। (িশ া কম কত া ও জলা শাসক ক ক) িশ ার মান উ য়েন 
তৎপরতা বাড়ােনা হে ।   
এক  শি শালী িশ া ব া এক  শি শালী জািত গঠেনর অ তম 
হািতয়ার। আর  জািত গঠেনর শি শালী হািতয়ার িশ া কায েমর 

ে র িবষেয় সভাপিত সভায় অবিহত কেরন।  
 
কেরানাকােল িশ াথ েদর িশখন ঘাটিত মটােনার জ  অনলাইন ােসর 
উপর  আেরাপ করা হেয়েছ। সংসদ িভর পাশাপািশ  ফনী জলায় 
‘ ফনী িডি  অনলাইন ল’ ফস ক পজ খালা হেয়েছ। এছাড়াও 
এ আই এর রিজে শন িনেয় িশ া িত ানস হ িনেজেদর অনলাইন 
পজ চা  কেরেছ।  

১। কেরানাকালীন এ বে  িব ালয় 
পির ার পির  রাখেত হেব। 
২। কেরানাকালীন সমেয় অনলাইন 

ােসর কায ম ানীয় ক াবল িভেত 
চােরর ব া করেত হেব। 

৩। সরকার অ েমািদত তািলকার বাইের 
কান সহায়ক বই পড়ােনা যােব না। 

৪। য সকল িশ া িত ােন মাি িমিডয়া 
ন  তা সচল করেত হেব। 
৫। বাসা বািড়েত কািচং স ােরর বসা 
যােত না কের স িবষেয় মাবাইল কােট র 
মা েম ব া িনেত হেব। 
৬। িশ া িত ােন যােত বািণিজ ক কান 
িত ান গেড় না উেঠ স ব া হণ 

করেত হেব। 
 
 

জলা িশ া 
অিফসার, ফনী 
 

২৬ াথিমক  িশ া:  
জলা াথিমক িশ া অিফসার, ফনী জানান বতমােন ফনী জলােত 

৫৫৯  িশ া িত ােন ৬৩৭৯৬  িফন বে র মা েম িমড- ড িমল 
চা  আেছ। বতমােন এর কায ম আরও  স সারেণর জ   উপেজলা 
িশ া অিফসারেদর উে াগ হণ করার জ  িনেদ শনা দয়া হেয়েছ। 
Multimedia  াস ম চা করেণ মানস ত িশ া কায েম িভ খী 
তৎপরতা চালােনা হে  মেম  জানােনা হয়। াপটপসহ মাি িমিডয়া া  
িব ালয় সং া ২৬৭ । মাট ৫৫৮  াথিমক িব ালেয় মপান  
সাইনেবাড  লাগােনা হেয়েছ।  ি  িবষয়ক কণ ার াপন করা হেয়েছ 
২৯৬  িব ালেয়। সততা ার চা  করা হেয়েছ ১২  িব ালেয়। 
িবভাগীয় ও িবভাগ বিহ ত কম কত ােদর পিরদশ নঃ িবভাগীয়  
কম কত াগণেক ল মা া অ যায়ী িনয়িমত িব ালয় পিরদশনসহ ছা -
ছা ীেদর ঝের পড়া রােধ ব া হণ  করার িবষেয় সভায় ােরাপ 
করা হয়।    
িশ ার মান উ য়েন জলার িবিভ  উপেজলায়  উপেজলা িনব াহী 
অিফসােরর সম েয়  সকেলর অংশ হেণর মা েম সভা আেয়াজন করার 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

১। িশ া িত ান পির ার পির  রেখ 
এিডস মশা িনয় েণ রাখেত হেব। 
২। শতভাগ িশ র ল ভিত িনি ত 
করেত েয়াজনীয় উে াগ অ াহত 
রাখেত হেব ।    
৩। ছা  -ছা ীেদর ঝের পড়া রাধকে   
সংি  অিভভাবকেদরেক এ িবষেয় 
সেচতন করেত হেব ।  
৪।  িশ া িত ােন াচার ও 
নিতকতার চচ া করেত হেব। 

৫। উপ ি র টাকা যােত সকেলর হােত 
পৗেঁছ স ব া করেত হেব। 

 

জলা াথিমক 
িশ া অিফসার , 
ফনী 

 

২৭.িশ া েকৗশল : 
সহকারী েকৗশলী িশ া েকৗশল অিধদ র, ফনী জানান, ফনী জলায় 
িবিভ  িশ া িত ােন বা বায়নাধীন উ য়ন কােজর সং াঃ  
২০১৯-২০২০ অথ বছের শতভাগ বা বািয়ত িত ান স হ (Secondary 
Secondary Education Sector Investment  Program 
(SESIP) এর আওতায় বা বায়নাধীন কে র ত : 

উপেজলা িশ া িত ােনর নাম ম  
পর রাম ধিন া হাসেনয়ারা উ  িব ালেয়র 

চার তলা িভত িবিশ  একতলা 
একােডিমক ভবন িনম াণ কাজ 

৯৮%    

২। য সকল িশ া িত ােন বাউ াির 
ওয়াল বা গইট নই স েলা তির করেত 
হেব। 
৩। চলমান ক স েহ িব ািরত ত  
স িলত সাইন বাড  লাগােত হেব। 
  

৪। িশ া িত ােন মােকট, াংক বা 
বািণিজ ক িত ান যােত না গেড় উেঠ স 

ব া হণ করেত হেব। েয়াজেন দায়ী 
ি েদর শা-কজ করেত হেব। 

সহকারী 
েকৗশলী িশ া 
েকৗশল 

অিধদ র, ফনী 
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দাগন ঞা মমািরজ র উ  িব ালেয়র চার তলা 
িভত িবিশ  একতলা একােডিমক 
ভবন িনম াণ কাজ 

১০০%               

ছাগলনাইয়া িমজার বাজার সলািময়া দািখল 
মা াসারল চার তলা িভত িবিশ  
একতলা একােডিমক ভবন িনম াণ 
কাজ 

৮৫% 

        ’’ ছালমা নিজর উচচ িব ালেয়র 
উ খী স সারণ 

৮৫% 

 
এছাড়া,  ফনী সদর উপেজলায় ৭৫ ,  লগাজী উপেজলায় ১৯ , 
সানাগাজী উপেজলায় ৩৪ , দাগন ঞা উপেজলায় ৩৬ , পর রাম 

উপেজলায় ১৮  এবং ছাগলনাইয়া উপেজলায় ৩৩   কে র কাজ 
চলমান আেছ। 

৫। িশ া েকৗশল অিধদ েরর অধীন 
ক স হ ইউএনওগণ ক ক পিরদশ ন 

করেত হেব। 
৬। াথিমক িব ালেয়র জিমেত হাই ল  
কান মেতই িত া করা যােবনা । 

৭। অ ািধকার িভি েত িশ া 
িত ানস েহ ভবন তির করেত হেব। 

৮। িশ া িত ান থেক মাবাইল 
টাওয়ার সরােত হেব। 
৯। খলার মাঠ ংস কের ল করা থেক 
িবরত থাকেত হেব। 
 

২৮. িবআরিডিব  
িবআরিডিব, ফনী এর িবেবচ  মােসর কায ম িন প: 
 

কায ম ল মা া অজেনর হার 
সদ  ভিত ৮০০ জন ৮৬% 
সিমিত গঠন ৪৬  ৩৭% 
স য় জমা(ল  টাকা) ৮৫ ল  ৭৮% 
উপকারেভাগীেদর িশ ণ ১০৭০ জন ৪২% 
ঋণ িবতরণ (ল  টাকা) ১৭০০ ৮১% 
ঋণ আদায়(ল  টাকা) ১৮০০ ৭৭% 

ীম বা বায়ন ১৪ ২১%  

১। স য় ও  সরকাির অ দােন গেড় উঠা  
ঁ িজর  যথাযথ বহােরর িদেক  ল  

রাখেত হেব। কাি ত স েয়র ল মা া 
অজেন সেচ  হেত হেব ।   
২। ঋণ িবতরণ ও আদায় ল মা া 
অ যায়ী অজন করেত হেব। 
৩। িশ ণ কায মস হ  স কভােব 
বা বায়েনর মা েম দ  মানব স দ 
গেড় তালার ব া হণ করেত হেব। 
 
 

উপপিরচালক, 
িবআরিডিব, 
ফনী 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

২৮। আমার বািড় আমার খামার ক :  
 কে র কায ম িন প: 

জলার নাম  ফনী  
ইউিনয়ন সং া  ৪৩ 
মাট সিমিত গঠন  ৫৩০ 
মাট সদ  অ ি র  ২২২২৫ 
মাট স য় আদায় 539.95 
মাট উৎসাহ বানাস দান  451.99 
ণ ায়মান তহিবল দান  1227.00 
মাট  সািভ সচাজ আদায়  74.79 
াংক দ াি   76.99 

মাট ঋণ িবতরণ  1942.36 
মাট ঋণ আদায়  1234.00 
ময়ােদা ীণ  খলাপী ঋেণর 

পিরমান  
134.58 

ময়ােদা ীণ  খলাপী ঋেণর হার 19% 
বত মান ি িত  708.36 

 
জলায় প ী স য় াংেকর সাধারণ ত ঃ  
জলার নাম  ফনী  

ইউিনয়ন সং া  ৪৩ 
মাট সিমিত গঠন   ৬৪৩ 
মাট সদ  অ ি র  ৩২৭৭২ 
মাট স য় আদায় 1585.40 
মাট উৎসাহ বানাস দান  1157.94 
ণ ায়মান তহিবল দান  1946.65 

০১। আমার বািড় আমার খামার কে র 
ঋণ আদায় কায ম আেরা জারদার 
করেত হেব। 
 

জলা 
সম য়কারী 
আমার বািড় 
আমার খামার, 

ক , ফনী 
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মাট  সািভস চাজ আদায়  713.43 
াংক দ াি   130.30 

মাট ঋণ িবতরণ  10883.32 
মাট ঋণ আদায়  8840.93 
ময়ােদা ীণ  খলাপী ঋেণর পিরমান  919.90 
ময়ােদা ীণ  খলাপী ঋেণর হার 31% 

বত মান ি িত 3584.93 
 
কািভড’ ১৯ মাকািবলায় সরকার ঘািষত েণাদনার অংশ িহেসেব প ী 

স য় াংেক ‘‘কম জন ঋণ’’ নামক ন ন ঋণ িবতরণ হে  যােত ফনী 
জলায় াথিমকভােব ঋণ িবতরেণর টােগ ট দওয়া হেয়েছ ২৪৭.৫০ (ল   

টাকা)। িডেস েরর মে  উ  টাকা িবতরণ হেয়েছ।  
৩০. সমাজেসবাঃ  উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কম কত া, ফনী তার 
কায ালেয়র িন প ত  দান কেরন। 
 ক) ২০20-21 অথ  বছের 1ম িকি েত কম চী িভি ক ভাতা িবতরেনর 
অ গিত িন পঃ  

ভাতা কম চীর নাম ভাতা হণকারীর সং া বরা ত অথ 
বয়  ভাতা 43160 6,47,40,000/- 
িবধবা ও ামী িন হীতা 
ঃ  মিহলা ভাতা 

17082 
2,56,23,000/- 

অ ল িতব ী ভাতা 16769 3,77,30,250/- 
িশ া উপ ি   911 21,64,050/- 
অন সর জনেগা ীর 
বয়  ভাতা 

345 -- 

অন সর জনেগা ীর 
িশ া উপ ি  

230 -- 

ণ ায়মান তহিবল: 
 

খােতর নাম িবতরণ ত ঋেণর 
পিরমাণ 

সব েমাট আদায় ত 
ঋেণর পিরমাণ 

আর.এস.এস ৫,৮৩,৯০,৫৬০/- ৫,৬৭,৩২,৯১০/- 
এিসডদ  1,03,81,486/- ৮৫,৫১,৬১৩/- 
মা েক  43,27,700/- ৪৬,৩২,২৩৫/- 
আবাসন 44,00,000/- ৪০,৮৮,৮৫৪/- 

 
 

ন: িবিনেয়াগ: 
খােতর নাম ম ি ত 

িবিনেয়ােগর পিরমাণ 
সব েমাট আদায় ত 

ঋেণর পিরমাণ 
আর.এস.এস 9,22,65,956/- ৮,৮৮,৫৬,৯২৯/- 
এিসডদ  1,67,30,000/- ১,২৬,২৪,৫৩৮/- 
মা েক  ১,৬২,৪২,০০০/- ১,৬৩,৩৩,৭৬০/- 
আবাসন ৩৪,৫২,০০০/- ২৬,৭৮,০৩১/- 
 
(৩) সরকাির িশ  পিরবার, ছাগলনাইয়া, ফনী: সরকাির িশ  পিরবার, 
ছাগলনাইয়া, ফনী অ েমািদত আসন সং া- িশ - ১6৫ , - 10  
মাট ১৭৫ । বত মান িনবাসী সং া িশ - 69, - ০১ জন মাট- 70 

জন।  আসন িল রেণর ব া চলেছ।  
 
(4) িচিকৎসা সমাজেসবা ও সবা কায ালয়: িচিকৎসা সমাজেসবা ক , 
আ িনক সদর হাসপাতাল, ফনী িবেবচ   মােস সাহা  দানকারী রাগীর 

১। িতব ী, অসহায়-হতদির  িবিভ  
মা ষেদর মােঝ ভাতা িবতরেণর েত 

াতার সােথ কায ম পিরচালনা করেত 
হেব। 
২। ছাগলনাইয়া িশ  পিরবােরর জ  
বরা ত টাকা গণ ত িবভাগ ক ক 
যথাযথভােব য় ব ক িশ  পিরবার  

ন:িনম ােণর ব া হণ করেত হেব। 
৩। িভ ক নব াসেন ইউএনওগণেক 
িনধ ািরত সময় অ যায়ী কায ম শষ 
করেত হেব। 
৪। িক িক খােত েণাদনা দয়া হয় তার 
তািলকা সং  করেত হেব। 
৫। িজব বেষ  ি েযা াগেণর জ  
অ ািধকার িভি েত সাহা  সহেযািগতার  
উে াগ হণ করেত হেব। 

উপপিরচালক, 
জলা 

সমাজেসবা 
অিধদ র, ফনী 
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সং া 5৩ জন। র , ঔষধ ও িবিভ  সাহা  বাবদ য় 9৪,৪২৫/- টাকা। 
 হেত এই পয  উপ েতর সং া 24,4৬০ জন। রাগী ক াণ সিমিতর 

তহিবেল বত মােন মাট জমা ত টাকার পিরমাণ ৯,৮৪,১৪৭/- টাকা। 
( াংেক জমা, হােত নগদ ও ঔষধপ  সহ)। 
 

(5) শহর সমাজ উ য়ন ক  সম য় পিরষদ:   হেত এ পয  
িশ ণাথ র সং া- ষ- ৪২০, মিহলা- ৮২০ সব েমাট- ১২৪০ জন। 

 
(6) cÖwZeÜxZv kbv³KiY Rwic:-  হেত এর পয  ( ষ- 13৪৮৫ 
ও মিহলা- 8৪১৯ জন) সব েমাট 21৯০৪ জন ি েক ডা ার ক ক 
িতব ীতা শনা করণ করা হেয়েছ এবং বণ  নাগিরক িহসােব 

পিরচয়প  দান করা হেয়েছ।  
৩১.সমবায় : 
জলা সমবায় কায ালেয়র কম িচ িন প:  
সিমিতর ধরন সিমিতর সং া অিডট স াদন 
ক ীয় ১৯ ১৯ 
াথিমক ৫৯২ ৩৩২ 
মাট ৬১১ ৩৫১ 

 
অিডট িফ (রাজ ) 
ধরন অিডট িফ আদায় 

ল মা া 
আদায় 

িবভাগীয় সমবায় 
সিমিত 

২,৩৫,৯১০/- ২,৩৫,৯১০/- 

িবআরিডিব  
সিমিত 

১,২৩,৮৫০/- ১,২৩,৮৫০/- 

আ য়ণ: 
নব ািসত পিরবােরর 

সং া 
িবতরণ ত টাকা মাট আদায় 

৪৮৪  ৬৭,৮৮,০০০/- ৫৩,৯০,৫৭৩/- 
 

৩১ (ক) আ িলক সমবায় ইনি উট:  আ িলক সমবায় ইনি উট, 
ফনী এর কায মস হ িন প: 
কােস র নাম িশ ণাথ র সং া ম  

িহসাব সংর ণ কাস ৭৫  
সিমিত ব াপনা 
কাস 

৭৫  

মাবাইল সািভ িসং ২৫  
শা িপস, ক বা ক ৭৫  

অিড ং ২৩  
অিফস ব াপনা ২৫  
অিফস ব াপনা 
(সহকারী পিরদশ ক) 

-  

াফ ডেভলপেম  
কাস 

২৫  

গাভী পালন ২৫  
গ  মাটাতাজাকরণ ৭৫  
সবিজ ও ফলচাষ ১০০  
মাট ৫৪৮  

 

১। সিমিত েলার কায ম িনয়িমত 
পিরদশ ন করেত হেব ও  চলমান ঋণ 
আদােয়র হার  বাড়ােত হেব। 
২। সমবােয়র সিমিত েলা সকল 
ইউএনওেক িনয়িমত মিনটিরং করেত 
হেব।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
১। িশ ণাথ গণ িশ ণ শেষ সংি  
কােজ িন ি র জ  েয়াজনীয় ব া 
িনেত হেব। 

জলা সমবায় 
কম কত া, ফনী 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
অ ,  
আ িলক 
সমবায় 
ইনি উট, 
ফনী 

৩২. ব  উ য়ন  :  
ব উ য়ন অিধদ র এর কায ম িন প: 

িশ ণ েডর নাম  চলিত ােচ চলিত অথ 

১। ব িশ ণ কম িচ কায ম অ াহত 
রাখাসহ  িশ ণ কম িচ স েক 
অবিহত করেত হেব। 

উপপিরচালক, 
ব উ য়ন 

অিধদ র, ফনী 
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িশ েণর 
সং া 

বছের িশ ণ 
দােনর সং া 

পাশাক তরী িশ ণ  ২০ ৩৫ 
মৎ  চাষ িশ ণ  -- -- 
মডান অিফস ােনজেম  এ  
কি উটার এি েকশন  

৩২ ৩২ 

ােনা-টাইিপং (িব )  --  
কি টউটার বিসক কাস  ৬৯ ৬৯ 

ইেলক িন  িশ ণ  ১৫ ১৫ 
ইেলক ক াল এ  হাউজ ওয়ািরং  ২১ ২১ 
আরএিস ২০ ২০ 
মাবাইল সািভ িসং এ  

িরিপয়ািরং  
-- -- 

া মাণ কি উটার িশ ণ  -- -- 
ি ানিসং  -- -- 
ইেলকি ক হাউজওয়ািরং সালার 
িসে ম  

-- -- 

ইউিপএস. আইিপএস, 
ািবলাইজার িশ ণ  

-- -- 

িবউ িফেকশন এ  হয়ারকা ং  ২০ - 
উইে া এ  ি ট টাইপ এিস 
মরামত  

-- -- 

গবাদী প  ও হাস- রগী পালন  ৫০ ৫০ 
মাট ১৮৬ জন ২৩১ জন  

২। িশ ণ হণকারীগণ  িশ ণ শেষ 
যন কেম  িন  হেত পাের  সিদেক  

ল   রাখেত হেব । 
৩। িশ ণ সং া  অ গিত িতেবদন এ 
কায ালেয় রণ করেত হেব। 
 

৩৩. মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ফনী 
মিহলা িবষয়ক িবষয়ক অিধদ র, ফনী  এর কায ম িন প: 
িবষয় কায ম 

িভিজিড 
কম চী 

িভিজিড কম চীর আওতায় ২০২১-২০২২ চে    
উপকারেভাগী িনব াচেনর লে  অনলাইেন আেবদেনর 
সময়সীমা ১০ নেভ র শষ হেয়েছ এবং উপেজলা 
িভিজিড কিম র মা েম ২০২১-২০২২ চে  
উপকারেভাগী িনব াচন স  হেয়েছ।  

মিহলা 
িশ ণ ক  

নারীর আথ-সামািজক উ য়ন ও কমসং ান ি র 
লে   
মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ফনী ক ক  ৫  েড 
(আ িনক দিজ িব ান, ক বা ক, শা িপস , 
িবউ িফেকশন  ও খা  ত বাজারজাত করণ)।  
অে াবর/২০২০ মাস হেত া  িবিধ মেন িশ ণ 
চা  করা হেয়েছ । দাগন ইয়া ও সানাগাজী 
উপেজলায়  মিহলা িশ ণ কে   ৩০+৩০ = ৬০ 
জন মিহলােক আ িনক দিজ িব ান িবষেয় ি লক 

িশ ণ দান করা হয়।  মিহলােদর আয়বধ ক  
িশ ণ  (আই িজ এ) কে র  আওতায় িত 

উপেজলায় ২  েড ২৫+২৫ = ৫০ জনেক িশ ণ 
দান করা হয় । দাগন ইয়া এবং সানাগাজী 

উপেজলায় ক বা ক ও িবউ িফেকশন েড এবং 
পর রাম ছাগলনাইয়া, লগাজী উপেজলায়  দিজ 
িব ান ও ক বা ক েড  িশ ণ দান করা হে  । 
উপেজলা পয ােয়  া  িবিধ মেন অে াবর/২০ হেত 

িশ ণ চা  করা হেয়েছ । 

 
১। মিহলা িশ ণ কে  পিরচািলত 
িবিভ  িশ ণ িবষেয় চারণা ি  
অ াহত রাখেত  হেব  
২।  মা কালীন ভাতা দােন উপেজলা 
হলথ কমে  এর মা েম তািলকা তির 

করেত হেব। 
৩। নারী ও িশ  িনয াতন এবং পাচার ,
যৗ ক এবং ইভ িজং রােধ কায কর 

ব া হণ করেত হেব । 
৪।  নারী উ য়ন নীিত  ঢ়ভােব  অ সরণ 
ও বা বায়ন করেত হেব।   
৫। ফনী জলােক বা  িববাহ  করার 
জ  মাবাইল কাট  পিরচালনাসহ 
কায করী উে াগ হণ করেত হেব। 
৬। সরকােরর িবিভ  উ য়ন লক কায ম 
চার চারণার মা েম জনসাধারণেক 

অবিহত করেত হেব। 
৭। অিধ হণ ত জিম ন ােরর ব া 
করেত হেব। 

 
উপপিরচালক,  
মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র, ফনী 
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মিহলােদর 
আ  
কম সং ােনর 
জ  ঋণ 
কায ম 

মিহলােদর আ -কম সং ােনর জ  ঋণ কায েমর 
আওতায় ১০১৩ জন মিহলার মে  ১,০১,৪৪,৫০০/-
টাকা ঋণ িহসােব িবতরণ করা হেয়েছ ।   

দির  মা’র 
জ  
মা কাল 
ভাতা দান  
কম চী 

দির  মা’র জ  মা কাল ভাতা দান  কম চীর 
আওতায় ফনী জলায় িনব ািচত ৬৬৮৪ জন 
উপকারেভাগী মািসক ৮০০/= টাকা হাের ভাতা হন 
করেছন। িনব ািচত  এন িজ ও এর  মা েম  
সেচতনতা লক  ও  আয়বধ ক  িশ ণ দান করা 
হে । া  িবিধ মেন িশ ণ চা  করা হেয়েছ । 
২০২০-২১ অথ  বৎসেরর উপকারেভাগী িনব াচন 

ি য়াধীন। 

াকেট ং 
মাদার 
সহায়তা 
তহিবল 

 

াকেট ং মাদার সহায়তা তহিবল ক চীর আওতায় 
ফনী পৗরসভায় ১০০০ জন, দাগন ইয়া =৪৫০জন 
সানাগাজী=৭৫০জন ছাগলনাইয়া ও পর রাম 
পৗরসভায় ৪৭৫×২=৯৫০ জন  সব েমাট ৩১৫০ জন 

উপকারেভাগী মািসক ৮০০/= টাকা হাের ভাতা হন 
করেছন। িনব ািচত  এন িজ ও এর  মা েম  
সেচতনতা লক  ও  আয়বধ ক  িশ ণ দান করা 
হে । া  িবিধ মেন িশ ণ চা  করা হেয়েছ । 
২০২০-২১ অথ  বৎসেরর উপকারেভাগী িনব াচন 

ি য়াধীন। 

বা  িববাহ 
 করণ 

কম চী 

ফনী জলােক বা িববাহ   ঘাষনা করার কাজ 
চলমান । এ উে ে  জলা ও উপেজলা পয ােয়র সকল 
দ র স েহ এবং ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান , মিহলা 
ও ষ সদ  , কািজ, ইমাম, ল, কেলজ, িশ কসহ 
এলাকার গ মা  ি বগ  সহেযােগ চারনা অ াহত 
রেয়েছ । 

িনব ন ত 
ােসবী 

মিহলা 
সিমিত 
সং া  

ফনী জলা ও জলার আওতাধীন উপেজলা স েহ 
িনব ন ত ৯৮  ােসবী মিহলা সিমিত/ সংগঠন 
রেয়েছ । ২০১৯-২০ অথ  বছের  ২  মিমিত িবেশষ 
অ দান ও ২৮  সিমিত সাধারণ   অ দান পেয়েছ ।  
২০২০-২১ অথ  বছের  আেবদন যথা িনয়েম জলা  
কিম র মা েম অ দােনর জ    সদর কায ালয় 
ঢাকায় রণ করা হেয়েছ । 

িদবায  ক  কম জীিব মা দর ৬ মাস হেত ৬ বছেরর িশ েদর 
সকাল ৮:০০ হেত িবকাল ৫:০০ টা পয  রাখার জ  
িশ  িদবায  ক  চা  রেয়েছ । িশ েদর খাওয়া 
দাওয়া এবং পড়ােলখাসহ িচ  িবেনাদেনর  ব া 
রেয়েছ । বতমােন কািভড-১৯ পিরি িতর কারেণ ড-
স ার ব  রেয়েছ। 

 
বত মােন সকল কার ভাতা অনলাইন এর িভি েত করা হে । সভায় 
সকল কার ভাতার তািলকা দােনর জ  অ েরাধ করা হয়।  
৩৪. ইসলািমক  ফাউে শনঃ 
Kvh©µ‡gi bvg ev¯ÍevwqZ/ cÖwµqvwab Kvh©µg 

g‡Wj gmwR` I 

BmjvwgK  

mvs¯‹…wZK †K› ª̀  

‡dbx †Rjv Ges  dzjMvRx, ‡dbx m`i Ges QvMjbvBqv 

Dc‡‡Rjv g‡Wj gmwR` I Bmjvgx mvs ‹̄…wZK  †K› ª̀ 

¯’vcb cÖK‡íi  feb wbg©vY KvR Pj‡Q| `vMbf~Tv   

১। কেরানা ভাইরােসর সময় সকল 
মসিজেদ া িবিধ মেন নামাজ আদায় 
করার িনেদ শনা দান করেত হেব। 
২। মেডল মসিজদ িনম ােণ কান 
অব ােতই ল আউট পিরবতন করা যােব 

 উপপিরচালক, 
ইসলািমক 
ফাউে শন, ফনী 
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¯’vcb Dc‡Rjvi  g‡Wj gmwR` I BmjvwgK mvs ‹̄…wZK †K› ª̀ 

¯’vc‡bi wbwgË †UÛvi cÖwµqvaxb| ‡mvbvMvRx I 

ciïivg Dc‡Rjvq g‡Wj gmwR‡`i cȪ Íve †Rjv 

cÖkvmK g‡nv`‡qi gva¨‡g ag© welqK gš¿Yvj‡q †cÖiY 

Kiv n‡q‡Q | g‡Wj gmwR` I Bmjvgx mvs ‹̄…wZK †K› ª̀  

wbg©v‡b Av‡iv MwZkxj Kivi Rb¨ Z`viwK †Rvi`vi Kiv 

n‡q‡Q|  

gmwR` wfwËK 

wkï I MYwkÿv 

Kvh©µg 

D³ cÖK‡íi AvIZvq AÎ †Rjvq †gvU 205wU cÖvK 

cÖv_wgK †K› ª̀, 577 wU mnR  KziAvb wkÿv †K› ª̀, 12wU 

eq¯‹ wkÿv †K› ª̀ 06 wU g‡Wj wi‡mv©m †m›Uvi 21 wU 

mvavib wi‡mvm© †m›Uvi cwiPvwjZ n‡q Avm‡Q|  cÖKíwU  

Rvbyqvix -2020 †_‡K GK‡b‡Ki mfvq Aby‡gv`b nq 

Ges Gi e¨q aiv n‡q‡Q 3128 †KvwU  46 jÿ UvKv | 

2021mv‡ji gmwR` wfwËK wkï I MYwkÿv Kvh©µ‡gi 

‡K› ª̀ I wkÿK wb‡qv‡Mi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| QvÎ/QvÎx 

ewZ©i KvR Pjgvb | `viæj AviKvg Be‡Z`vqx gv ª̀vmv 

c„_K cÖKí wnmv‡e  Abygv`‡bi cȪ Íve  cÖwµqvaxb |  

K‡ivbv fvBivm( 

†KvwfW-19) 

eZ©gvb gnvgvix K‡ivbv fvBivm( †KvwfW-19) wUKv 

‡bqvi Rb¨  gmwR‡`i Bgvg mv‡ne‡`i gva¨‡g 

gmwR‡`i gvB‡K cÖPvi‡ii e¨e ’̄v Kiv nq | 

  GQvov mg‡q mg‡q cÖavb Kvh©vjq †_‡K cÖvßAv‡`k 

mgyn †Rjvi Bgvg mv‡ne‡`i gva¨‡g e¨vcKfv‡e cÖPvi  

Ges ev Í̄evq‡bi e¨e ’̄v †bqv nq | K‡ivbv fvBivm( 

†KvwfW-19) wUKv ‡bqvi Rb¨  gmwR‡`i Bgvg 

mv‡ne‡`i gva¨‡g gmwR‡`i gvB‡K cÖPvi‡ii e¨e ’̄v Kiv 

nq |GQvovI  gv· cwiavb Kivi Rb¨ gmwR‡`i Bgvg 

mv‡ne‡`i‡K bvgv‡Ri Av‡M gvB‡Ki gva¨‡g Gjvb 

Kivi e¨cv‡i gmwR` wfwËK wkï I MYwkÿv Kvh©µ‡gi 

wdì mycvi fvBRv‡`i gva¨‡g Rvbv‡bv n‡q‡Q|  eZ©gvb 

gnvgvwi‡Z  K‡ivbvq AvµvšÍ  g„Z e¨w³‡`i `vdb 

Kvd‡bi Rb¨   Dc‡Rjvq Av‡jg‡`i wb‡q  MwVZ KwgwU  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡`i gva¨‡g  `vdb Kvd‡bi 

KvR Ae¨vnZ i‡q‡Q |   

hvKvZ Kvh©µg  2020-2021 A_© eQ‡i hvKv‡Zi A_© Av`v‡qi e¨vcv‡i 

gvbbxq †Rjv cÖkvmK g‡nv`‡qi gva¨‡g Dc‡Rjv wbe©nx  

Kg©KZ©v‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i hvKvZ Av`vq msµvšÍ  

DØy× KiY mfv Avmvbœ gv‡n ighvb Kiv n‡e| 

 

eB weµq  myaxRb‡`i wbKU ‡deªyqvix/2021 wLª. gv‡m 

10,332/=UvKvi eB wewµ  Kiv n‡q‡Q|  

mš¿vm R½xev` 

I gv`K 

cÖwZ‡iva 

Kvh©µg 

cÖwZ Rygvi bvgv‡Ri cy‡e© welqwU wb‡q Av‡jvPbvi Rb¨ 

Bgvg/LZxe‡`i DØy×KiY Ae¨vnZ i‡q‡Q |  c‡Îi 

gva¨‡g G wel‡q Aby‡iva Kiv n‡q‡Q | 

Bgvg evZvqb Bgvg evZvq‡b  Bgvg-gyqvw¾b‡K ZvwjKvf~w³i KvR 

Pj‡Q | 

GKz‡k  

‡deªæqvix /21-

AvšÍR©vwZK 

gvZ…fvlv w`em 

D`hvcb| 

21/1/2021 Bs gnvb knx` kwn` w`em Dcj‡ÿ 

ivRvwSi  w`Nxi cwðg cv‡o dvD‡Ûkb wgjbvqZ‡b 

AbywôZ nq| mfvq cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb 

†Rjv cÖkvmK †gv: Iqvwn`yRRgvb| mfvcwZi `vwqZ¡ 

cvjb K‡ib K‡ib Rbve ‡gv: BDmyd Avjx, Dc-cwi 

PvjK, BmjvwgK dvD‡Ûkb,‡dbx| 

cweÎ k‡e 

wgÕivR 

D`hvcb| 

11/03/2021wLª. cweÎ k‡e wgÕivR D`hvcb Dcj‡ÿ 

‡dbx ‡K› ª̀xq eo Rv‡g gmwR‡` ev` gvMwie  Av‡jvPbv 

mfv I †`vqv gvnwdj AbywôZ nq| G‡Z Iqv‡qRxb 

wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb gvIjvbv mvBdzj¨vn. LwZe, †dbx 

†K› ª̀xq eo Rv‡g gmwR` †dbx I mfvcwZ wnmv‡e 

Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve †gv: BDmyd Avjx  Dc-cwiPvjK, 

না। 
৩। মেডল মসিজদ িনম াণ কায ম আেরা 
জারদার করেত হেব। 

৪। তািলকা  ইমামেদর িনেয় িত ২/৩ 
মাস পর পর সভা করেত হেব। 
৫। সকল মসিজেদর এিস এবং ব িতক 
সংেযাগ সািভ িসং করেত হেব। 
৬। নারী ও িশ  িনয াতন, সামািজক 
অপরাধ দমন ও ধষ েণর িব ে  সেচতনতা 
ি  করেত হেব। 
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BmjvwgK dvD‡Ûkb †dbx †Rjv Kvh©vjq| 

17B gvP©/2021 

RvZxq wkï 

w`em D`hvcb| 

17B gvP©/2021 RvZxq wkï w`em D`hvcb Dcj‡ÿ  

†dbx †Rjv  6wU Dc‡Rjvq  LZ‡g KziAvb, Av‡jvPbv 

mfv I †`vqv gvnwdj AbywôZ nq Ges †Rjv ch©vq †dbx 

†KvU© gmwR‡`i 2q Zjvq LZ‡g KziAvb I Av‡jvPbv 

mfv AbywôZ nq| GZ cÖavb AwZw_ wnmv‡e Dcw ’̄Z 

wQ‡jb AvRMi Avjx AwZwi³ †Rjv g¨wR‡÷ªU,‡dbx, 

we‡km AwZw_ wnmv‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb †gv: kwn ỳj 

Bmjvg, wbe©vnx  cÖ‡KŠkjx  we ỳ¨r mbPvjb, we ỳ¨r Dbœqb 

†evW© †dbx| G‡Z mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve †gv: BDmyd 

Avjx, Dc-cwiPvjK, BmjvwgK dvD‡Ûkb, †dbx| 

 
 

৩৫. মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম:  ‘মি রিভি ক িশ  ও 
গণিশ া কায ম-৫ম পয ায়’ শীষ ক কে র ফনী জলায় ৪৯  াক-
াথিমক, ০৬  গীতা  ও ০২  বয়  সহ মাট ৫৭  িশ ােক  চা  

আেছ। বত মােন কেরানাকালীন সমেয় িশ া কায ম ব  রেয়েছ তেব 
কেরানার কারেন য অ াভািবক পিরি িত তা থেক উ রেণর জ  স ােহ 
০১ িদন িত িশ ােকে  সমেবত াথ না চলমান আেছ। সমেবত াথ নার 
উপেজলা িভি ক িনিদ  বােরর ত  িনে  দওয়া হেলা। 

িমক 
নং 

জলা উপেজলা িশ ােকে
র সং া 

সমেবত াথ নার 
বা 

০১. ফনী ছাগলনাইয়া ০৩  শিনবার 
০২. ফনী লগাজী ০৬  রিববার 
০৩. ফনী পর রাম ০৫  সামবার 
০৪. ফনী সদর ২২  ম লবার 
০৫. ফনী দাগন ঞা ১৩  ধবার 
০৬. ফনী সানাগাজী ০৮  হ িতবার 

 

১। মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া 
কায ম আেরা জারদার করেত হেব। 
২।  ন ন ২১  মি র সং ার কায ম 
ত শষ করেত  হেব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সহকারী ক  
পিরচালক, 
মি র িভি ক 
িশ  ও গণিশ া 
কায ম, ফনী 

৩৬. ীড়া: স াস ও জি বাদ  সমাজ গড়েত খলা লার কান িবক  
নই। সারা বছর যােত খলা লার আেয়াজন থােক স ব া করেত হেব। 
িজব বষ  উপলে  সারা বছর খলা লা আেয়াজেনর িত ইেতামে  

স  হেয়েছ। তেব কেরানার কারেণ এ আেয়াজেন িক টা থ গিত দখা 
যাে । েত ক উপেজলায় ীড়া কিম র সােথ সম য় কের উপেজলা 
পিরষদ এবং পৗরসভার সহেযািগতায় ােকজ খলার আেয়াজন করার 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।  এছাড়াও সভাপিত সকলেক স তার 
িশখােনার িতও  আেরপ কেরন। 
 

১। িজববষ  উপলে   উপেজলা পয ােয় 
িবিভ  খলার  আেয়াজন করেত হেব। 
২। সানাগাজীেত িডয়াম িনম ােণর 
কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 
৩। শখ রােসল িমিন িডয়াম িনম ােণর 
কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 
 

 জলা ীড়া 
অিফসার, ফনী 
ও সাধারণ 
স াদক, জলা 

ীড়া সং া 
 

৩৭। ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ : 
উপ-সহকারী পিরচালক, ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ , ফনী জানান 
ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ  িবভাগ ক ক যথাযথভােব অপােরশনাল 
কায ম চলেছ। িবেবচ   মােস জলায় ১৭  অি কা  ও ০৬  ঘ টনা 
সংঘ ত  হেয়েছ। যা ফনী, ছাগলনাইয়া, সানাগাজী, লগাজী ও 
পর রাম ফায়ার সািভ স ক ক িনব ািপত হেয়েছ। আ মািনক িত- 
১৫,৫০,৫০০/-টাকা, আ মািনক উ ার ৮৮,৭০,০০০/-। অি কা   ও 
ঘ টনায়  ০১ জন িনহত হয়, আহত হয় ০৩ জন। অি িতেরাধ ও 

অি িনব াপন আইন ২০০৩ মাতােবক ফায়ার লাইেস  হণ ও ব তল 
ভবেনর ছাড়প  হেণর জ  পরামশ  দানসহ  অি িতেরাধ ও িনব াপণ 

ব া তদারিক করা হে ।  
৭৮ ক াধীন ফনী জলার দাগন ঞা উপেজলা ফায়ার শন াপন: 
অিধ গণ ত ০.৩৩০০ একর িম  গত ১৭/০৯/২০১৮ ি : তািরেখ ভবন 
িনম ােণর জ  দখলনামা উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, গণ ত িবভাগ, ফনীেক 
িঝেয় দয়া হয়। 

এছাড়াও সভায় পািনর সাস  এর ঘাটিত, রা াঘােটর অ শ তা, আ ার 
াউ  িরজাভ ােরর ব া না থাকােক আ ন নভােনার ধান অ রায় বেল 

উে খ করা হয়। 

১। ব তল ভবন িনম ােণর ে  ফায়ার 
সািভ স িবভােগর ছাড়প , লাইেস  
হণ/অি  িনব াপেণর ব া মিনটিরংসহ 

অ মিত দানকােল এ ভবন িনম ােণর 
িবষয়  ল  রাখেত হেব। 
২। দাগন ঞা উপেজলা ফায়ার শন 
িনম াণ কাজ ত স  করেত হেব। 
৩। জলাধার ভরাট ব  করেত হেব। পািনর 
উৎেসর জ  আ ার াউ  িরজাভ ােরর 

ব া করেত হেব। 
৪। অভ রীণ সড়কস হ সাইনেবােড র 
কারেণ সং িচত হেয় যাওয়া সম া  
সমাধান করেত হেব। 
৫। সদর হাসপাতােলর কম েদর 
িশ েণর ব া করেত হেব।  

উপ-সহকারী 
পিরচালক, 
ফায়ার সািভ স ও 
িসিভল িডেফ , 
ফনী 
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সভায় ফনী আ িনক সদর হাসপাতােল এক  মহড়া ও কম েদর িশ ণ 
দয়ার জ  অ েরাধ জানােনা হয়। 

৩৮. পাসেপাট: 
সহকারী পিরচালক, আ িলক পাসেপাট  অিফস, ফনী জানান িবেবচ  
মােস মাট পাসেপােট র আেবদনপ  জমার পিরমাণ ৩,৬০০ , পাসেপাট  
ই  ৩,৮৮৯  সব েমাট রাজ  আেয়র পিরমাণ ১,৭২,৭০,০০০/- টাকা। 
পাসেপাট  অিফেস দালাল চে র  কায ম ও অৈবধ বসা ব  এবং 
রািহ ারা যন পাসেপাট  করেত না পাের স িবষেয়  সজাগ ি  রাখা 

হে  বেল জানােনা হয়। পাসেপােট র াহকগণ যােত কানভােব হয়রািনর 
িশকার ও  দালাল চে র ারা  তািরত না হন সিদেক ল  রাখার 
িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয় 

১। পাসেপােট র  াহকগণ যােত 
কােনাভােব হয়রািনর িশকার ও দালাল 

চে র ারা  তািরত না হয় সিদেক 
ল  রাখাসহ  এ িবষেয় মিনটিরং 
বাড়ােত হেব । 
২। রািহ ারা যােত পাসেপাট  করেত না 
পাের স িবষেয় ল  রাখেত হেব। 

 
সহকারী 
পিরচালক, 
আ িলক 
পাসেপাট  অিফস, 
ফনী 

৩৯. বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড: 
ব াপক, বাখরাবাদ াস কাঃ িলঃ, ফনী জানান াস অৈবধ লাইন 

উে েদর কায ম চলমান রেয়েছ।  াহক সবায় ও লাইন সংেযাগ িবষেয়  
িনয়িমত মিনটিরং ও অৈবধ াস লাইন সংেযাগ দানকারীেদর িবরে  

ব া নয়াসহ যেকান নাশকতা িতেরােধ সজাগ ি  রাখা হে ।  

১। পয েব ণ ও মিনটিরং এর মা েম য 
কান এলাকায় অৈবধ লাইন সংেযাগ 
দানকারীেদর  িব ে   ব া হণ 

করেত হেব। ােসর  িবিধ বিহ ত 
সংেযাগ িবি  করার ব া  িনেত হেব 
২। য সকল এলাকায় ােসর চাপ কম 
সখােন সম ার সমাধান করেত হেব। 

৩। রােতর ধাের যােত অৈবধ াস 
সংেযাগ দয়া না হয় স িবষেয় ল  
রাখেত হেব। 
৪। বাখরাবাদ াস কাঃ িলঃ এর 
িতিনিধ সেজ কউ যােত তারণা 

করেত না পাের স িবষেয় সত ক থাকেত 
হেব। 

ব াপক ,
বাখরাবাদ াস 

কাঃ িলঃ 

৪০. স য়  িবভাগঃ 
সহকারী পিরচালক, জলা স য়  অিফস/ েরা, ফনী জানান স য় 
অিফস/ েরা  ফনীেত বতমােন ০৪  ক  চা  আেছ ।   

১। স েয়র িবষেয়   জনগণেক  উ ু করণ 
কায ম অ াহত রাখেত হেব।  
 

সহকারী 
পিরচালক, জলা 
স য়  অিফস/ 

েরা, ফনী।   
৪১ . জলা কারাগার: 
জল পার, ফনী জলা কারাগার, জানান  ন ন জলা কারাগাের এক  

মসিজদ, যা ী ছাউিন, েনজ ব া এবং দশ নাথ েদর টয়েলেটর সম া 
সমাধােনর জ  জল পার, ফনী  সভায় আ ান জানান। এ কাজ েলা 
করা হেল ন ন কারাগাের ব ীেদর েভ াগ িক টা লাঘব হেব বেলও সভায় 
উে খ করা হয়। 

১। জলা কারাগাের িব েতর ডাবল লাইন 
ব া করেত হেব। 

২। কারাগাের মসিজদ িনম ােণর 
েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত হেব। 

২।  কারাগাের পািন সরবরাহ ব া 
িনি ত করেত হেব। ন ন জলা 
কারাগাের েনজ িসে েমর ব া 
করেত হেব। 
৩। ন ন জলা কারাগােরর সামেন এক  
যা ী ছাউিন াপন করেত হেব।  
৪। কারাগােরর সািব ক িনরাপ া ও আইন-

লা র ায় সজাগ এবং সতক ি  
রাখেত হেব। 

জল পার, 
ফনী জলা 

কারাগার 

৪২ .ঔষধ শাসন অিধদ র, 
 
ত ধায়ক, ঔষধ শাসন, ফনী জানান তার কায ালেয়র িবেবচ  মােসর 
কায ম িন প। 

cªavb Av‡jvP¨ 

m~wP 

Av‡jvP¨ welq 

1| dv‡g©mx 

cwi`k©b I 

gwbUwis 

msµvšÍ 

 

 

dv‡g©mx cwi`k©b I gwbUwis msµvšÍ  

wbqwgZ dv‡g©mxi cwi`k©b/ gwbUwis K‡i b¨vkbvj †nj_  

Bwbdi‡gkb wm‡÷g (wW GBP AvB Gm-2) †Z ‡cÖib 

Kiv nq| weMZ ‡deªæqvix 2021 gv‡m ‡dbx †Rjvi 

K‡qKwU Dc‡Rjv I kni GjvKvq wewfbœ Jl‡ai gv‡K©U 

I dv‡g©mx cwi`k©b I gwbUwis Kiv nq| Gi g‡a¨ m`i 

১। নকল ও ভজাল ঔষধ সরবরাহ ও 
তিরর িব ে  মাবাইল কাট  

পিরচালনাসহ েয়াজনীয় পদে প িনেত 
হেব। 
২। িবেদিশ বনািম ঔষধ বশী দােম যােত 
িব য় করা না হয় স িবষেয় কায কর 
উে াগ হণ করেত হেব। 
৩। ডা ােরর পরামশ  ছাড়া 

ালাইন এি বােয়া ক খাওয়া  থেক /
িবরত থাকেত জনগণেক সেচতন করেত 
হেব। 
৪। সরকাির ঔষধ যােত ফােম িসেত িবি  

ত ধায়ক, ঔষধ 
শাসন 

অিধদ র, ফনী  
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Dc‡Rjvi K‡qKwU BDwbqb, `vMbfzBqv, QvMjbvBqv 

Dc‡Rjvi K‡qKwU evRv‡i Ges kn‡ii gwncvj, mvwK©U 

nvDR †ivW GjvKvq dv‡g©mxmg~n cwi`k©b I gwbUwis 

Kiv nq| Gme GjvKvi †gvU 52wU Jl‡ai 

†`vKvb/dv‡g©mx cwi`k©b Kiv nq|  

2| ivR¯ ̂

Av`vq          

I 

wewea cÖms‡M 

 

ivR¯ ̂Av`vq cÖms‡M 

‡deªæqvix 2021 gv‡m WªvM jvB‡mÝ bevqb, Abywjwc 

cÖ̀ vb I wej¤ ̂ wd eve` 77,800/-(mvZvËi nvRvi 

AvUkZ UvKv) Ges f¨vU eve` 11,670/-(GMv‡iv nvRvi 

QqkZ mËi) UvKv (‡UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g cª̀ Ë ivR¯ ̂

miKvix †KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡q‡Q|  

 

3| M„nxZ 

e¨e¯’v 

( dv‡g©mx 

cwiPvjbvi 

e¨e¯úbv|) 

 

jvB‡mÝwenxb dv‡g©mx cwiPvjbv Kiv I Avb-‡iwR÷vW© 

Jla msiÿ‡Yi Aciv‡a ‡Rjv cÖkvm‡bi mnvqZvq 08wU 

†gvevBj †KvU© cwiPvjbv Kiv nq| ‡gvevBj ‡Kv‡U© 

me©‡gvU-36,000/- UvKv Rwigvbv Av`vq Kiv n‡q‡Q| 

 wewea t cÖwZwU dv‡g©mx‡Z jK GÛ wK e¨e ’̄vq 

†gqv‡`vËxY© Jla ivLvi e¨e ’̄v Ges Gw›Uev‡qvwUK 

†iwR÷vi Kvh©µg cwiPvjbv wbqwgZfv‡e Z`viwK Kiv 

n‡”Q| ¯v̂ ’̄̈ wewa †g‡b Jl‡ai e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ 

ejv n‡”Q| †bv gv¯‹ ‡bv mvwf©m wjwLZ e¨vbvi ev ‡cøKvW© 

cÖwZwU dv‡g©mx‡Z cÖ̀ k©b Ki‡Z ejv n‡”Q|  

¯̂v ’̄̈  wewa †g‡b QvMjbvBqv Dc‡Rjvq bKj, †fRvj, 

Avb-‡iwR÷vW© Jla weµq cÖwZ‡iva Ges ‡iwR÷vW© 

wPwKrm‡Ki civgk© e¨ZxZ Gw›Uev‡qvwUK weµq e‡Ü 

m‡PZbZvg~jK mfv Kiv nq|  

  

করা না হয় স িদেক ল  রাখেত হেব। 
৫। ফাম ািস  ছাড়া যােত কান ফােম িস 
না চেল স িবষেয় ল  রাখেত হেব। 
৬। অৈবধ ও মানহীন ডায়াগনি ক 
স াের মাবাইল কাট  পিরচালনা করেত 

হেব। 

৪৩. জলা  পিরসং ান   :  
উপপিরচালক, জলা পিরসং ান, ফনী জানান মািসক িষ ম িরর 
িবেবচ   মােসর ত  সং েহর কাজ স  হেয়েছ। জ , , িববাহ, 
তালাক এর িবেবচ  মােসর ত  সং হ স  হেয়েছ।  ও ম ির 
সং া  পিরসং ােনর ত -উপা  সং েহর িনিম  ৪  সােভ র মা েম 
মাঠ পয ায় হেত ত  উপা  সংহ ব ক ভা া   চক, ি িতর 
হার, বািড় ভাড়া চক, হিনম াণ সাম ী চক ও ম ির হার চক িন পন 
করা হয়। 

১। া  ত  উপা  যােথ স ক এবং 
মানস  হয় স িবষেয় ল  রাখেত 
হেব। 
২। জন মারী স কভােব স করেণর 
জ  িনেদ শনা দান করা হয়। 

উপপিরচালক, 
জলা 

পিরসং ান 
অিফস, ফনী 
 

৪৪ . পিরেবশ  অিধদ র  :  
উপপিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, ফনী জানান পিরেবশ অিধদ র, ফনী 
জলা কায ালেয়র িবেবচ  মােসর কায ম িন প: 

 
আেলাচ  িচ আেলাচ  িচ 
পিরেবশগত ছাড়পে র 
জ  আেবদন  

িবিভ  িশ  িত ােনর অ েল 
পিরেবশগত ছাড়প  াি র লে  ৩২  
আেবদনপ  দািখল করা হেয়েছ।  

পিরেবশগত ছাড়প  
দান  

এ মােস ৩১  আেবদন িন ি  করা হয়।  

পিরেবশগত ছাড়প  
নবায়েনর জ  আেবদন  

িবিভ  িশ  িত ােনর অ েল 
পিরেবশগত ছাড়প  নবায়েনর জ  ৬১  
আেবদনপ  দািখল করা হেয়েছ।  

অিভেযাগ িন ি   অিভেযাগ াি  সং া-০০, েব র 
অিভেযাগসহ ০১  অিভেযাগ িন ি  করা 
হেয়েছ।  

মামলা দােয়র  িবেবচ  মােস কান মামলা  করা হয়িন।  

১। পিরেবেশর জ  িতকারক পিলিথন 
াগ  উৎপাদন ও বহার ব  করেত  

হেব। পিলিথন  করেত মাবাইল কাট  
পিরচালনা অ াহত রাখেত হেব।  
২। হাসপাতাল বা ি িনক করার ে  
পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প  িনেত হেব। 
৩। ইট ভাটায় িষ জিমর টপ সেয়ল 

বহার বে  কায করী উে াগ হণ করেত 
হেব।  
৪।  ব তল ভবন িনম ােণ সকল িবিধ-
িবধান এবং পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প  
হণ করেত হেব। 

৫। পৗর এলাকার ি ক িফ  বে  কায কর 
উে াগ হণ করেত হেব। লাইেস  িবহীন 
ইট ভাটা িনিষ  করেত হেব। 
৬। খাল, িবল ও নদী ষণ রােধ 
েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

৭। চিলত ইেটর পিরবেত হেলা ি কেসর 
মা েম ভবন তির করেত হেব। 

উপপিরচালক, 
পিরেবশ 
অিধদ র, ফনী 
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ছাড়প  মিনটর/ 
কারখানা পিরদশ ন  

িবেবচ  মােস  ৪০  িশ কারখানা/ 
িত ান/ ক  মিনটর/ পিরদশ ন করা 

হেয়েছ। ছাড়প /নবায়ন িনয়িমত করণ এবং 
শতেমাতােবক িত ান পিরচালনার জ  
১২  িত ানেক  না শ দান করা 
হেয়েছ।  

রাজ  আদায় পিরেবশগত ছাড়প  িফ ও ছাড়প  নবায়ন 
বাবদ ৫৯,৪৩৭ টাকার চালান জমা করা  
হেয়েছ। 

  
বত মােন ল  করা যাে  য, পিরেবেশর িদেক ল  না রেখ য ত  
পাি  ফাম  গেড় উঠেছ। এ িবষেয় া  অিভেযাগস হ িন ি  করেত 

কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 
জলার িবিভ  জায়গায় লা ও বন উপসারণ কের মা  কাটার খবর 

রেয়েছ । এিবষেয় িব ািরত অ স ােনর িবষেয় সভায় জাড় দওয়া হয়। 

৮। পাি  ফােম র ত রগী েলা ক 
মা েত ঁ েত ফলেত হেব। 
৯। পিরেবশ সং া  সকল অিভেযাগ 
িন ি  করেত কায কর উে াগ হণ 
করেত হেব। 
১০। ধানে েতর মােঝ ইটভাটার 
অ েমাদন দয়া যােব না এবং অৈবধ 
ইটভাটা বে  মাবইল কাট  পিরচালনা 
করেত হেব। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৪৫. কর িবভাগ : ফনী কর িবভােগর চলমান অথ বছেরর ল মা া ১৩৫ 
কা  টাকা এবং গত অথ বছেরর অজন ৮০ কা  টাকা বেল কর িবভাগ 

ক ক সভােক অবহিত করা হয়। ন ন করদাতা তিরর উে াগ অ াহত 
রাখার চ া অ াহত রাখেত সভাপিত িনেদ শনা দান কেরন। এবার 
আয়কর মলা হে না মেম  কর িবভাগ সবাইেক অবগত কেরন। 
 

০১।  সক িবিধমালা অ সাের  ১৫% 
ভ াট কত েনর বা বাধকতা  স েক  
এতদসংি  সা লার  সংি  সব 
অিফেস  রণ িনি ত করেত হেব এবং 
এ   কায কর/ বা বায়েনর িবষেয় তািগদ 
িদেত হেব ।   
০২। কর িবষয়ক য সকল সা িফেকট 
মামলা রেয়েছ তার হালনাগাদ ত  এ 
কায ালেয় রণ করেত হেব। 

উপ কর 
কিমশনার, ফনী   
 
 
 
 

৪৬.কা মস, এ াইজ ও ভ াট িবভাগ:  
িবিভ  সমেয় কা মস ক পে র মা েম আটক ত পে র তািলকা এ 
কায ালেয় রণ করেত হেব। িবেবচ  মােস চা পাতা, ডায়াপার, ওিরও 
িব ট, হরিল , িনহার তল, লকেটােজন, আমল বাটার, িভেবল সাবান, 
সানিস , ি িনক াস, নবর , কালেগট, াকেটােজন, িকটকাট, 
কম ান, ভারতীয় তাল িমি  ও ভারতীয় মেনারমা িঘ আটক করা হয়, 
যার আ মািনক  ৪২,১২০ টাকা । আট ত প  সাম ী যথাযথভােব 
সংর ণ করেত হেব। এ েলা যােত কানভােবই বহাত না হয় স িদেক 
ল  রাখেত হেব। 

 ১। আটক ত প  সাম ী যথাযথভােব 
সংর ণ করেত হেব। 
২। আটক ত মালামােলর িববরণ িদেত 
হেব। 
৩। আবি কভােব িতমােস া েফাস  
অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 
 

১।  িবভাগীয় 
কম কত া, 
 কা মস, 
এ াইজ ও ভ াট 
িবভাগ, ফনী 
 
 
 

 
৪৭ . ফনী রলওেয়   : রলওেয়র যা ীেসবার মান বাড়ােত আেরা তৎপরতা 
বাড়ােনাসহ রলওেয়র দখল ত জায়গা উ াের কায কর উে াগ হণ 
করেত হেব। রলওেয় এলাকা যন মাদেকর আখড়া না হয় স িবষেয় 
ল  রাখেত হেব। ওেয় ং েম যা ীেদর বসার ব া ও পািন পােনর 

ব া করেত হেব। েন পাথর মারা রােধ কায কর উে াগ িনেত হেব। 
শেনর েবশ েখ পৗরসভার ডা িবন  অপসারণ করা েয়াজন। 

 
১। রলওেয়  শন রােড় জলাব  পািন 
িন াশেনর জ  ন  িনমাণ  করেত হেব। 
ফনী িবেলািনয়া রাতন ভবন  ভে  
ফলেত হেব। 

২। রাতন ্ি রহােট পিরত  রল 
ভবন /াপনায় মাদক বহার করা হয় 
িবধায় স  উে দ করেত হেব। 
৩। পিরত  বিগ/ াপনায় যােত 
মাদব  সবন করেত না পাের স িবষেয় 
ল  রাখেত হেব। 
৪। িত  রল িসংেয় গইট এবং 
গইট ােনর ব া করেত হেব। 

৫। ফনী রলওেয় শেনর ‘মাদেকর 
আখড়া  ‘ভাঙেত হেব।  
৬। পাথর িনে প রােধ কায কর উে াগ 
হণ করেত হেব। 

 
শন মা ার, 

ফনী 
 

৪৮ .কম সং ান ও জনশি   অিফস:  
সহকারী পিরচালক, জলা কম সং ান জনশি  অিফস, ফনী জানান 
িবেদশ গমেন  কম েদর মে  ৮৯৭ জন ষ ও মিহলা কম েক ডাটা ও 
িফ ারি  সবা দান করা হয়।  জা য়াির ১৮ থেক িডেস র ২০ পয  

১। িবেদেশ অব ানরত িমকেদর   
ত ািদ স িলত জলার ডাটােবইজ 
সংর ণ করেত হেব ।   
২। বাসীেদর  পিরবােরর িনরাপ া ও 

সহকারী 
পিরচালক, জলা 
কম সং ান  ও 
জনশি  অিফস, 
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৩৩,৬০৮ জনেক সবা দান করা হেয়েছ। জা য়াির/২১ মােস 
িত রণ/বেকয়া/আিথ ক সাহাে র ২৬  চক পাওয়ার জ  েতর 

ওয়ািরশেদর তদ  িতেবদেনর ফআিল রণ েতর ওয়ািরশেদর   
িহসাব ন াের ৭৮,০০,০০০/- টাকা   চক িবতরণ ি য়াধীন। ম াচ সহ 
িবিভ  দশ থেক ০৬  লাশ দেশ এেন দাফন ি য়া স  হেয়েছ। 

তােদর স েদর র ার জ  যথাযথ 
ব া হেণ উে াগ িনেত হেব ।   

৩। কম সং ান অিফেসর িশ ণ ক  
ত িনম াণ করেত হেব এবং  কােজর 
ণগতমান বজায় রাখেত হেব। 

ফনী। 
 
 
 
 

৪৯. িবিসক, ফনী: িবিসক ফনী এর িবেবচ  মােসর কায ম িন প: 
০১। িশ  সহায়তা ক : 

ম ি ত ঋণ িবতরণ ৭৪.৭৫ ল  টাকা, আদােয়র হার ৯৩% 
০২। এসএমিসআইএফ ঋণ তহিবল: 

ম ি ত ঋণ িবতরণ ১৫১ ল  টাকা, আদােয়র হার ৮০% 
িবিসক িশ  নগরী, ফনী: 
মাট িশ  ইউিনট: ৪৫  

উৎপাদনরত িশ  ইউিনট: ৩৬  
উৎপাদনেযা  িশ  ইউিনট ০৩  

/ ব  ০৬  
িবিসক িশ নগরী, িনজ রা, ফনী 
মাট িশ  ইউিনট: ৪০  

উৎপাদনরত িশ  ইউিনট: ২৭  
বা াবায়নাধীন িশ  ইউিনট ০৯  

/ ব  ০৪ টা 
ফনী জলার িব মান সকল িশ  কারখানার িনব ন করার েয়াজনীয়তা 

আেলাচনা হয়। িপিডিপ, প ী িব ৎ, বাখরাবাদ াসসহ অ া  িত ান 
ক ক িশ খােত ামান/ সবা দান ত িত ােনর তািলকা সং হ করা 
গেল ফনী জলার িশ  কারখানার বতমান অব া স েক জানা যােব। 

এজ  সভায় সংি  সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন।  

১। ন ন িশ কারখানা াপেনর কায কর 
উে াগ িনেত হেব। 
২। িবিসক িশ নগরীর রা াঘােটর সং ার 
করেত হেব এবং পির ার পির তা 
বজায় রাখেত হেব। 
 
 

সহকারী 
মহা ব াপক, 
িবিসক, ফনী 
 
 
 
 

৫০. জলা  ত  অিফস: জলা ত  অিফসার, ফনী জানান জি বাদ 
িবেরাধী চলি  এবং সরকােরর উ য়ন লক চলি  জন র ণ  ােন 
িনয়িমত দশ ন করা হে । জি বাদ, মাদকাসি , বা িববাহ, নারী 
িনয াতন ইত ািদ সামািজক ািধ সমােজর জনগেণর মে  সেচতনতা 
ি র জ  জলায় ও উপেজলায় চার কায ম জারদার করা হেয়েছ।  
জলা ত  অিফস ফনী এর িবেবচ  মােসর কায ম িন প: 

া মাণ চলি  
দশ নী 

উঠান বঠক মিহলা 
সমােবশ 

লাক 
স ীতা ান 

১২ ০৬ -- ০৫ 
 ও খ  

সমােবশ 
আেলাচনা সভা ি কা 

িবতরণ 
সড়ক চার 

-- -- ৯০ ১৮ 
কম শালা িশ  মলা   

-- --    

১। কেরানা সং মণ িতেরােধ 
জনসেচতনতা ি েত মাইিকং অ াহত 
রাখেত হেব।  
২। সরকােরর িবিভ  উ য়ন লক কায ম 
আরও অিধকহাের চার করেত হেব। 
 

জলা ত  
অিফসার, ফনী 

৫১. ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র:  
িবেবচ  মােস জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ফনী ক ক 
িন বিণ ত অিভযান পিরচালনা করা হয়  
 
উপেজলা দি ত িত ান জিরমানা 
ফনী সদর ০৮ ৭৯,০০০/- 

দাগন ঞা -- -- 
সানাগাজী -- -- 

ছাগলনাইয়া -- -- 
লগাজী -- -- 

পর রাম -- -- 
মাট ০৮ ৭৯,০০০/- 

 

১। ভা া অিধকার সংর েণ অিভযান 
অ াহত রাখেত হেব। 
২।  মান ােন  তািলকা দশ েনর 

ব া হণ করেত হেব। 
৩। ভজাল খা  িনরসেন েয়াজনীয় 
উে াগ হণ করেত হেব। 

সহকারী 
পিরচালক, 
ভা া অিধকার 

সংর ণ 
অিধদ র, ফনী 

৫২. জাতীয় মিহলা সং া:   
সমােজর অন সর মিহলােদর ক ােণ জাতীয় মিহলা সং ার কায ম 

১। সমােজর অন সর মিহলােদর ক ােণ 
জাতীয় মিহলা সং ার কায ম আেরা 

চয়ার ান, 
জাতীয় মিহলা 
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িন প: 
 

২০২০-২০২১ অথ  বছের 
কায ম 

বরাে র খাত / 
হীত কায ম 

উপকারেভা
গীর সং া 

২০২০-
২০২১ অথ   

বছর 
সলাই ও এম য়ডারী 

িশ ণ কায ম 
 

 

সলাই ও এম য়ডারী 
িশ ণ   

 

 
৩০ জন 

 
মিহলােদর আ -

কম সং ােনর জ  
ঋণ কায ম 

 
মিহলােদর আ -

কম সং ােনর জ  ঋণ 
কায ম 

 
- 
 

জলা িভি ক মিহলােদর 
কি উটার িশ ণ 

ক  (৬৪ জলা)  

 
জলা িভি ক মিহলােদর 
কি উটার িশ ণ 

 
৫০ জন 

 
নগর িভি ক াি ক 
মিহলা  উ য়ন ক  

(২য় পয ায়) 

 
পাি  উ য়ন িশ ণ  

 
৫০ জন 

যৗ ক ও বা  িববাহ 
িনেরােধ  কম চী 

জাতীয় মিহলা সং া, ফনী 
জলা কায ালেয়র মা েম 

িবিভ  েডর 
িশ ণাথ েদর  

ওিরেয়ে শন মা েম 
কািভড-১৯ কেরানা 

ভাইরাস,  নারী িনয াতন, 
যৗ ক ও  িববাহ 

িনেরােধ সেচতন করা হয়। 

উপি িত 
৩০ জন 

  
 

স সারণ করেত হেব। 
২। নারীেদর আ িনভ রশীল করেত আেরা  
িশ েণর ব া হণ করেত হেব। 

সং া, ফনী। 

৫৩. জলা িনব াচন অিফস: চলমান ভাটার তািলকা হালনাগােদর কায ম 
বািড় বািড় িগেয় স করেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।  
এছাড়াও াট  কােড  ল াি  যােত না হয় স িবষেয় সতক থাকেত 
িনেদ শনা দান করা হয়। আস  পৗরসভা িনব াচন যােত অবাধ এবং 
িনরেপ  হয় সিদেক ল  রাখেত হেব। 

১। াট  কােড  ল াি  সংেশাধেন আেরা 
সতক হেত হেব। 
২। পৗরসভা িনব াচন যােত অবাধ এবং 
িনরেপ  হয় সিদেক ল  রাখেত হেব। 

জলা িনব াচন 
অিফসার, ফনী 

৫৪. উপা ািনক িশ া েরা:  
সরকার উপা ািনক িশ া খাতেক শি শালী করার জ  ইেতামে  
জাতীয় িশ ানীিত ২০১০, জাতীয় দ তা উ য়ন নীিত ২০১১ এবং 
উপা ািনক িশ াআইন ২০১৪ ণয়ন কেরেছ। উপা ািনক িশ া আইন 
২০১৪ মাতােবক ২০১৬ সােল উপা ািনক িশ া বাড  িত া করা 
হেয়েছ। দশেক িনর র  কের দ  মানব স দ িহেসেব গেড় তালাই 
হেব বত মান সরকােরর ল  ৭ম প বািষ ক পিরক নার (২০১৬-২০২০) 
িনধ ািরত ল  মা া ৩২.৫ িমিলয়ন িনর রেক সা রতা দান করা। এ 
লে ই সরকার িবিভ  ধরেণর কম চী বা বায়ন করেছ। 

১। িশ া ও মানবস দ উ য়েন আরও 
কায কর উে াগ হণ করেত হেব। 
২।িনর রতা িনরসেন মৗিলক া রতা 
দানকারীেদর িল  নয়ন করেত হেব। 

সহকারী 
পিরচালক, 
উপা ািনক 
িশ া 

েরা 

৫৫. জলা একাউ স এ  িফ া  অিফস:  
১। গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সং  তহিবল এবং জাতে র 
সরকাির িহসােব াি  ও দােনর যাবতীয় লনেদন স করণ: ১৩ 
অংেকর কােডর িবপরীেত স ক ও িন ল িহসাব ণয়ন করা 
২। িতমােস সরকাির কম কত া ও কম চারীেদর বতন ভাতািদ িবল পাশ 
করা 
৩। সরকাির অিফেসর যাবতীয় সরবরাহ ও সবা, মরামত ও 
সংর ণ,স দ সং হ এবং অ া  খােতর িবল পাশ করা 
৪। পনশন ও আ েতািষক দান 
৫। িবিভ  ঋণ ও অি ম দান 

১। যাবতীয় িহসাব িনকাশ িন লভােব 
স  করেত হেব। 
২। পনশন পেত যােত কান ভাগাি  না 
হয় স িবষেয় ল  রাখেত হেব। 

জলা একাউ স 
এ  িফ া  
অিফসার, ফনী 
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৬। উ য়ন ও অ য়ন খােতর অ দান ও কে র ছাড় ত অেথ র সংি  
িবল অ েমাদন ও পিরেশাধ করা 
৭। কম কত া ও কম চারীেদর বতন ভাতা িনধ ারণ 
৮।  িজিপএফ িহসাব সংর ণ 
৯।  বয়  ভাতা, িবধবা ভাতা, িতব ী ভাতা, ি েযা া ভাতার িপিপও 
জাির 
১০।  সরকাির কাষাগাের জমা ত অেথ র চালান যাচাই                       
১১।  র িহসাব সংর ণ                                             
১২। িডিডওগেণর  মািসক িহসােবর সােথ সংগিত সাধন 
করা                     
১৩। বাংলােদশ াংক/ সানালী াংেকর সােথ সরকাির িহসােবর সংগিত 
সাধন 
১৪। জাতে র িহসাব সংর ণ ও ড়া  করা 
১৫।  িসিভল অিডট ক ক উ ািপত আপি  িন ি করণ 
একাউ স অিফেস কান নগদ অেথ র লনেদন হয় না। একাউ স 
অিফসােরর পে  সানালী াংক, জাির শাখা, সরকাির িহসােবর সকল 
লনেদন স  কের থােক। জাির াংক ক ক িরত চালান বা 
ারক েল া  াংেকর স দয় জমা ও াি র িহসাব উপেজলা 

একাউ স অিফেসর িহসােব অ  হয়। এ অ ি  কােল উপেজলা 
একাউ স অিফসারেক াংক থেক িরত দিনক িহসাব িববরণী, এ 
সং া  চালান ও ারক যথাযথভােব পরী াে  স কতা স েক িনি ত 
হেত হয়। 
 ৫৬.িব িসএল : 
সহকারী পিরচালক, ফা  (িব িসএল), ফনী জানান িনয়িমত মিনটিরং 
এর মা েম িবিভ  অিফস ও াহক পয ােয় সবা দান িনি ত করেত ও 
টিলেফান লাইন  সাব িণক সচল রাখেত সেব া    দয়া হে ।  

সভায় অেনক দ র ধান টিলেফান লাইন অচল থাকায় াভ কাশ 
কেরন। বারবার তািগদ িদেয় ফান সচল করার পর তা আবার অচল হেয় 
যাওয়ার অিভেযাগ কেরন। এ িবষেয় ত ব া হেণর জ  সভাপিত 
িদক িনেদ শনা দান কেরন। 

 ১। সকল দ েরর টিলেফান লাইন সব দা 
সচল রাখেত হেব। 
২। ইনেফা সরকার কে র কােজ 
তদারিক বাড়ােত হেব। 

সহকারী 
পিরচালক, ফা  
(িব িসএল), 
ফনী। 

 

৫৭. জলা রিজ ার:  
যাবতীয় দিলল প / রকড  যােত কান ভােবই িত  না হয় সিদেক 
ল  রাখেত হেব। রিজি  ি য়ায় িডিজটালাইেজশেনর উে াগ হণ 
করেত হেব। হােত লখা দিলেলর িবপরীেত কি উটার কে াজ দিলল 
দান করেত হেব। রিজে শেন যােত সরকাির পাওনা যথাযথভােব 

আদায় স িদেক ল  রাখেত হেব। 

১। িম রিজে শেন 
িসএস/এসএ/িবএস/খািরজ/বায়া দিলল 
এ েলার ধারাবািহকতা িমিলেয় 
রিজে শন স  করেত হেব। 

২। জিম রিজে শেনর সময়   খাস 
জিম/এমইএস স ি /িভিপ  স ি  

ইত ািদর িবষেয় সজাগ ি রাখেত হেব।  

জলা রিজ ার 
ফনী 

৫৮. জাতীয় িতব ী উ য়ন ফাউে শন:  
সমাজক াণ ম ণালেয়র অধীন জাতীয় িতব ী উ য়ন ফাউে শন ফনী 
জলার িতব ীতার মা া িনণ য় ও ঁ িক িনরসেনর জ  স ণ  িবনা ে   
িতবি তার ধরন িনণ য়, িফিজওেথরািপ, অ েপশনাল থরািপ, ীচ এ  
া েয়জ থরািপ, বণ মা া িনণ য়, ি  সং া  সবা থরািপ ভ ােনর 

মা েম িবিভ  ধরেনর সবা দান করা হয়। 
 

১।  জলার িতব ীতার মা া িনণ য় ও 
ঁ িক িনরসেন কায কর উে াগ হণ 

করেত হেব। 
 

িতব ী িবষয়ক 
কমকত া, ফনী 

৫৯. দা  ট টাইল িমল:    
ফনীর কািজরবাগ দা  ট টাইল িমলস িল: াধীনতা েব  িতি ত 

হয়। াধীনতার পর পর এ  েরা ির চা  করা হয়। ফনীর রানীরহােটর 
দা  ট টাইল িমল  ২১ দশিমক ৪৭ একর জিমর উপর িতি ত। এর 

আ মািনক  ৩০ কা  টাকা। ১১ শত িমক এ িমল েত কাজ করত। 
ক চামােলর অভােব িমল  ২০০৮ সােল ব  কের দয়া হয়। সম  
বাংলােদেশ ৪৬   ব িশ  করেপােরশন এর মে  এ  এক   অ তম 
িমল । বত মােন িমল  নরায় চা  করার িস া  হণ করা হেয়েছ।  
িমল  চা  করেত য় হেব ১ হাজার ২০০ কা  টাকা। িমল  চা  হেল 
এেত অেনক লােকর কম সং ান হেব। 

১। িপিপিপ’র মা েম িমল  ত চা  
করার েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত 
হেব। 
২। িমেলর স েদর িহসাব যথাযথভােব 
রাখেত হেব। 
 
 
 
 
 

ােনজার, 
দা  ট টাইল 

িমলস িল:, ফনী 
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আর কান আেলাচনা না থাকায়  সকলেক ধ বাদ াপেনর মা েম সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 
  

( মা: ওয়ািহ জজামান)  
জলা শাসক  

ফনী। 
 
 
 
 

ারক  নং-০৫.২০.৩০০০.০০৫.০৬.০০২.২১-                                           তািরখ:       এি ল ২০২১                                              
  
অ িলিপ : সদয় অবগিতর জ - 
 

১।  মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।                                                    
২।  িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়,  
     বাংলােদশ  সিচবালয়, ঢাকা। 
৩।  িবভাগীয় কিমশনার, চ াম িবভাগ, চ াম। 
     অ িলিপঃ অবগিত ও কায ােথ  িরত হলঃ 

৪। .......................................................    
                জলা শাসক  
                                                                                                                                           ফনী। 

 জলা উ য়ন ও সম য় সভার ত  যথাসমেয় রণ:  
জলা উ য়ন ও সম য় সভার ত  যথাসমেয় িতমােসর ৫ তািরেখর 

মে  রণ করার জ  সভাপিত সকলেক অ েরাধ জানান।  

১। িতমােসর ৫ তািরেখর মে  জলা 
উ য়ন  সম য় সভার ত  রণ িনি ত 
করেত হেব। 
২। উপেজলার সকল উ য়ন লক কােজর 
ত  উপেজলা উ য়ন ও সম য় সভার 
কায িববরণীর মা েম অবিহত করেত 
হেব। 

০১। িবভাগীয় 
ধান (সকল), 
ফনী 


