
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়

ফেনী।
সভার কার্য বিবরণী  সভা নং- 01/২০21

খ্রিঃ

সভার নাম : ক্ষুদ্রঋণ জাগরণী সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষ্যে জেলার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের
সমন্বয়ে প্রস্তুতি সভা।
সভার তারিখ ও সময় : 25-11-২০21 খ্রিঃ, সময় - বিকাল 4.3০ ঘটিকা
সভার স্থান : সম্মেলন  কক্ষ, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফেনী।
সভাপতি : সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়,
ফেনী।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-‘ক’ তে প্রদত্ত হ’ল।

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন  অত পর সভায়  সদর দফতর হতে
প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ জাগরনী সপ্তাহ উপলক্ষে প্রাপ্ত নির্দেশনার বিষয়ে আলোকপাত এবং  সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত
হয়।
ক্র
ঃ নং

আলোচ্য
বিষয়

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী

১ কর্মপরিকল্প
না প্রণয়ন,
প্রেরণ ও
বাস্তবায়ন
সংক্রান্ত
আলোচনা

সভাপতি ক্ষুদ্রঋণ জাগরনী সপ্তাহ সংক্রান্ত সদর কার্যালয়ের পত্রখানা
সভায় পড়ে শুনান এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
সিদ্ধান্ত:
১) আগামী ২৯/১১/২০২১খ্রি. তারিখে উপজেলা এবং ইউসিডি কর্মকর্তাগণের
সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের করনীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য
জরুরী সভা আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২) উপজেলা এবং ইউসিডি কার্যালয় সকলে যেন ১টি নির্দিষ্ট ছকে
কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ এবং বাস্তবায়ন করতে পারেন সে বিষয়ে ১টি ছক
প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩) জাগরনী সপ্তাহের আদায়ের প্রতিবেদন গুগলশীটে আপলোড করার
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪) সকল উপজেলা এবং ইউসিডি কার্যালয়ের জাগরনী সপ্তাহের কার্যক্রম
সার্বিক মনিটরিং করার জন্য জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ১টি
মনিটরিং সেল গঠন করা হয়।

ক্র:
নং

কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের
নাম, পদবী

দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয় মন্তব্
য

১ জনাব আলমগীর হোসেন
মজুমদার
প্রশাসনিক যুক্ত জু: হি:
কর্মকর্তা

পরশুরাম, ছাগলনাইয়া ও
সোনাগাজী

২ জনাব মিন্টু কুমার শীল
অফিস সহকারী

দাগনভুঞা ও ইউসিডি

3 জনাব আ ন ম ওমর ফারুক
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

ফেনী সদর ও ফুলগাজী

মনিটরিং টিমকে প্রতিদিন বেলা ৩:০০ ঘটিকার মধ্যে টেলিফোনে অগ্রগতির
বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্য এবং গুগলশীটে প্রদত্ত দৈনিক তথ্য সমন্বিত করে
বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
5) আগামী ০৫ তারিখের মধ্যে স্ব-স্ব ইউনিটের কর্মপরিকল্পনার সফটকপি
মেইলে ও হার্ডকপি সরাসরি চাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপপরিচালক,
প্র:

কর্মকর্তা,
অফিস

সহকারী, ডাটা
এন্ট্রি

অপারেটর



6) সদর দফতর কর্তৃক নির্ধারিত সিডিউল অনুযায়ী জাগরনী সপ্তাহ সর্বাত্মক
সফল করার জন্য সিদ্ধাত গৃহীত হয়।

অতঃপর আর কোন আলেচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ
সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(সাইফুল ইসলাম চৌধুরী )
উপপরিচালক

ও
সভাপতি



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়

ফেনী।
সভার কার্য বিবরণী  সভা নং- 01/২০21

খ্রিঃ

সভার নাম : ক্ষুদ্রঋণ জাগরণী সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষ্যে উপজেলা/ ইউসিডি কার্যালয়ের
কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রস্তুতি সভা।

সভার তারিখ ও সময় : 29-11-২০21 খ্রিঃ, সময় - সকাল 10.3০ ঘটিকা
সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফেনী।
সভাপতি : সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফেনী।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-‘ক’ তে প্রদত্ত হ’ল।

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন  অত পর সভায় সদর দফতর হতে
প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ জাগরনী সপ্তাহ উপলক্ষে প্রাপ্ত নির্দেশনার বিষয়ে আলোকপাত এবং  সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।
ক্র
ঃ নং

আলোচ্য
বিষয়

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী

১ কর্মপরিকল্প
না প্রণয়ন,
প্রেরণ ও
বাস্তবায়ন
সংক্রান্ত
আলোচনা

সভাপতি ক্ষুদ্রঋণ জাগরনী সপ্তাহ সংক্রান্ত সদর কার্যালয়ের পত্রখানা
সভায় পড়ে শুনান এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
সিদ্ধান্ত:
১) সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়কে আজকের মধ্যেই কর্মচারীদের নিয়ে
প্রস্তুতিমুলক সভা করে প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
২) উপজেলা পর্যায়ে ইউপিআইসি সভাসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা
চেয়ারম্যান, প্রকল্প গ্রাম কমিটির সভাপতিগণকে নিয়ে সভা আহবান করে
সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্ধারণ করে জেলা অফিস কে অবহিত করতে হবে।
৩)। সদর দফতর হতে প্রেরিত নির্দেশনা অনুযায়ী অনাদায়ী ঋণ খেলাপীদের
নোটিশ প্রদান করতে হবে।
4) অনাদায়ী ঋণ খেলাপী তালিকা প্রস্তুত এবং আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা
নির্ধারণপূর্বক চুড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে আগামী ০৫ তারিখের
মধ্যে আবশ্যিকভাবে বিনাব্যার্থতায় জেলা কার্যালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী
কর্মপরিকল্পনার হার্ডকপি মেইলে ও সফটকপি সরাসরি প্রেরণ করতে হবে।
৫) প্রতিদিন বিকাল ৪:0০ ঘটিকার মধ্যে জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত
গুগল শীটে তথ্য আপলোড নিশ্চিত করতে হবে। বেলা ৪:0০ ঘটিকার পর
গুগলশীটে তথ্য প্রদান স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। কোন কার্যালয়
প্রতিদিনের তথ্য দিতে না পারলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকিবেন এবং
বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৬) সকল উপজেলা এবং ইউসিডি কার্যালয়ের জাগরনী সপ্তাহের কার্যক্রম
সার্বিক মনিটরিং করার জন্য জেলা কার্যালয়ের প্রস্তুতিমুলক সভায়
নিম্নবর্ণিত ১টি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়।  জাগরনী সপ্তাহ সফল হওয়ার
লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিট তথ্য দিয়ে মনিটরিং টিমকে সহযোগিতা প্রদান
করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র:
নং

কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের
নাম, পদবী

দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয় মন্তব্
য

১ জনাব আলমগীর হোসেন
মজুমদার
প্রশাসনিক যুক্ত জু: হি:
কর্মকর্তা

পরশুরাম, ছাগলনাইয়া ও
সোনাগাজী

২ জনাব মিন্টু কুমার শীল
অফিস সহকারী

দাগনভুঞা ও ইউসিডি

3 জনাব আ ন ম ওমর ফারুক ফেনী সদর ও ফুলগাজী

উপপরিচালক,
প্র:

কর্মকর্তা,
অফিস

সহকারী, ডাটা
এন্ট্রি

অপারেটর



ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
6) সদর দফতর কর্তৃক নির্ধারিত সিডিউল অনুযায়ী জাগরনী সপ্তাহ সর্বাত্মক
সফল করার জন্য সিদ্ধাত গৃহীত হয়।
৭) জাগরনী সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়া উপজেলার অতিরিক্ত
দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাকে সপ্তাহে ০২ দিন ফুলগাজী উপজেলায়, ০২ দিন
ছাগলনাইয়া উপজেলায় এবং ০১দিন শিশু পরিবারে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা
প্রদান করা হয়। ছাগলনাইয়া উপজেলায় ০২দিন দায়িত্ব পালনকালে প্রতিদিন
বিকালে শিশু পরিবারে অবস্থান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অতঃপর আর কোন আলেচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি
ঘোষণা করেন।

(সাইফুল ইসলাম চৌধুরী )
উপপরিচালক

ও
সভাপতি


