
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া 

সাধারণ শাখা

ফ য়াির ২০২৩ মােস অ ি ত জলা এনিজও িবষয়ক সম য় সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ শাহগীর আলম 
জলা শাসক

সভার তািরখ ১৯ ফ য়াির ২০২৩
সভার সময় বলা ৩.০০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক , া ণবািড়য়া
উপি িত পিরিশ  “ক” ও “খ”
         সভাপিত এনিজও িবষয়ক সম য় সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। িতিন এনিজও

িতিনিধগণেক া িবিধ মেন দেশর দির  জনেগা ীর আথ সামািজক উ য়েন সি য় িমকা রাখেত আ ান জানান।
সভাপিত িত  এনিজওেক সরকােরর িভ ক করণ কম িচ, পির  াম পির  শহর কম িচসহ সরকােরর িবিভ
উ য়ন লক কম িচ স ে  এবং মাদক সবেনর ফল, িশ া, া , বা িববাহ রাধ, যৗ ক িনেরাধ, ািনেটশন, অসহায়
জনগণেক আইনগত সহায়তা, িশ ম িতেরাধ ও ফইস ক এর মা েম সংগ ত িবিভ  অপরাধ স েক সেচতনতা ি
করেত আ ান জানান।  তাছাড়া যসব এলাকা গম, চলাচেলর জ  রা াঘােটর িবধা নই িকংবা উপেজলা সদর হেত অেনক
ের অবি ত সসব এলাকায় কায ম ি র জ  সভাপিত সকেলর িত আ ান জানান

     
          সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক) িবগত মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী পাঠ কেরন । কান
সংেশাধনী না থাকায় কাযিববরণী সবস িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়।
       
           সভায় উপি ত এনিজও িতিনিধগণ সভােক িবগত মােস তােদর   িত ান ক ক হীত কায ম স ে  অবিহত
কেরন যা িন প:

আেলাচনা ম ও িত ােনর নাম িবষয়
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০১।
াক

জলা সম য়ক, াক জানান, তার সং া জা য়াির ২০২৩
মােস া ণবািড়য়া জলায় া  ি  ও জনসং া কম িচর
মা েম ২৩০৯ জন গভবতী মােক এবং ৩১৩ জন িত
মােক গভপরবত  া েসবা দান কেরেছ। জলার ৮০ জন

া  কম র ত াবধােন ৮০৭ জন া েসিবকার মা েম
মা  িবতরণ ও া েসবায় সহেযািগতা িদেয়েছ এবং ৫৯ 
কিমউিন  ি িনেক CG িম ং করা হেয়েছ। ওয়ািকং উইথ
ইি িভ য়াল, ফ ােমিলজ এ  ক িন জ  ই ভ
মটারনাল এ  িনউবণ হ থ ইন বাংলােদশ

(IFC) কম িচর মা েম সরাইল ও কসবা উপেজলায় ৯
িসিজ কিম র িরে সাস িম ং অ ি ত হয়। য া িনয় ণ
কম িচর আওতায় মাট ৫০৪ জন ন ন রাগী সনা  করা
হেয়েছ। ২৭৫৩ জন রাগীেক িবনা ে  িচিকৎসা সবা দান
করা হেয়েছ এবং চলমান রাগীর পিরবােরর ২৫৯ জনেক
ি েভন ভ থরাপী দওয়া হেয়েছ। িচিকৎসেকর পরামেশ
৫৩১ জনেক িবনা ে  এ ের সবা দয়া হেয়েছ। ২৯ জন
দির  িব পেজ ভ রাগীেক ১৮৩৪০/- টাকা আিথক
সহেযািগতা করা হেয়েছ। এসিডিপেত জা য়াির ২০২৩ মােস

াসপার কে  স ল পিরবােরর ১০ জন  িনবািচত আ হী
িকেশার িকেশারীর তােদর প  অ যায়ী েড ৩ মাস
ময়ািদ িশ ণ চলমান। মাইে া ফাই া  কম িচেত

জা য়াির ২০২৩ মােস দাির  িবেমাচন কম িচেত
২,৬৮,৬৫৬ জন সদে র মে  ৯৪৫৬ জনেক
৮২,২৩,২০,০০০/- টাকা, বগাচাষী উ য়ন কম িচেত ৯৪৯৭
জন সদে র মে  ৩৪০ জনেক ২,৫৯,০৫,০০০/- এবং

গিত ( ল এ ারে নার/ এসএমই/ বাসী ও িনভরতা ঋণ)
কম িচেত ৩৮২২০ জন সদে র মে  ৩৬১৩ জেনর
অ েল ১১৫,৯৩,৮০,০০০/- টাকা ঋণ িবতরণ সহ সবেমাট
৩,১৬,৩৭৩ জন সদ েক স য় ও ঋণ ◌্িবধা দােনর
মা েম অথৈনিতক উ য়েন িমকা রেখেছ। বতমােন মাট
ঋণি িত: ১৩৭০,৮৫,৫৯,২২০ জন। চলিত মােস ঋণ দােন
১৩৪০৯ জন ঋণীর জ িনব ন িনি তকরাসহ পিরবােরর
অ া  সদ েদর জ  িনব েনর উৎসািহত করা হেয়েছ।

০২। 
আশা

িডএম আশা জানান, ার সং া াথিমক িশ া
শি শালীকরণ কায েমর আওতায় া ণবািড়য়া জলায় ১২

 াে  ১৮০  িশ া কে  ৫৪০০ জন িশ াথ েক িনজ
অথায়েন েলর পড়া আয়  করার লে
পাঠদান কায ম চলমান আেছ। িত ৩ মাস পর পর সকল
িশ ােসবীকােক সহকারী িশ া অিফসার/ িপ আই ই া র
ারা পাঠ দান প িতর উপর ২ িদন াপী
িশ ণ দান কায ম অ াহত আেছ। জা য়াির ২০২৩

মােস সদে র জিনত কারেণ অ দান িহেসেব
দাফন/সৎকার এর জ  িত সদ েক ৫০০০.০০ টাকা কের
৩০ জন সদ েক ১,৫০,০০০.০০ টাকা দান করা হেয়েছ।
সদ  জিনত কারেণ ৩৫ জন সদ েক ১৪.২৪ টাকা ও
৫০ জন সদ ার অিভভাবক জিনত কারেণ ১৯.৮১ ল
টাকা ঋণ মও ফ করা হয়। আশার ঋণ কায ম সহায়তায়
মজিলশ র াে র িনি র ােমর মা: জািকর হােসন
ক ক েচাসার / ভািমকেপা  উৎপাদন কে র কাজ
চলমান আেছ।  
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০৩।
েরা বাংলােদশ

আ িলক ব াপক, েরা বাংলােদশ জানান, ার সং া
দির  জনেগা ীেক াবল ী করার লে  ােমর দির  ও
ম ম আেয়র জনগেণর মােঝ ঋণ িবতরণ কায ম পিরচালনা
কের আসেছ। বতমােন বাংলােদশ সরকার এবং জাতীয় ও
আ জািতক পযােয় িবিভ  সং ার পাশাপািশ েরা
বাংলােদশ িবধা বি ত ১৬০৮৩  পিরবারেক িনরাপদ
পািন া স ত ািনেটশন ব া এবং উ ত া
অভ াস স েক িশি ত কের তালার পাশাপািশ
আিথকভােব সহেযািগতা করেছ। বাংলােদশ সরকার ও
জাপান সরকােরর অথায়েন বাংলােদশ াংেকর তহিবল

ব াপনায়  ও াি ক ষকেদর িষিভি ক িশ ণ
দান কের িষ উৎপাদন ি  ও ব খীকরেণর লে

আিথক সহেযািগতা দানসহ বােরা িষ সবার মা েম িষ
িবষয়ক পরামশ দান করা হে । া ণবািড়য়া আ িলক
কাযালেয়র ৪৪  শাখার মা েম রিমেট  সবা দান করা
হে । মা ারকাড ওয়া ওয়াইড এর সহেযািগতায় নারী
উে া ােদর জ  আিথক ও বসা উ য়ন িবষেয় দ তা
ি র জ  বসা ব াপনা িবষেয় িশ ণ দান কায ম

চলমান। অস ল মধাবী িশ াথ েদর মােঝ আখাউড়া
উপেজলায় ১ জন, সরাইল উপেজলায় ১ জন এবং িবজয়নগর
উপেজলায় ১ জনেক উ  মা িমক পযােয় ২ বছেরর জ
িশ া সহায়তা ি  দান করা হেয়েছ, চলিত মােস দান
করা হয়িন।

০৪। 
হাপ

িনবাহী পিরচালক, হাপ, নবীনগর জানান ার
সং া PKSF এর অথায়েন Bangladesh Rural
Water, Sanitation and Hygiene for
Human Capital Development
Project  এর আওতায় নেভ র, ২০২২ এ বা ারাম র
উপেজলায় ১৯৬  া  স ত টয়েলট িনমাণ করা হেয়েছ।

ন ২০২২ হেত জা য়াির ২০২৩ মাস পয  া ণবািড়য়া
জলায় ৫৯  শাখার মা েম ওয়াটার ঋণ বাবদ ৭৮৯ জনেক

২ কা  ৫৪ ল  টাকা, ািনেটশন ঋণ বাবদ ১৮০১ জনেক
৪ কা  ৪০ ল  টাকা দান করেছ। 

০৫।
 ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সা াল এ াকশন)

জলা সম য়কারী, ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সা াল
এ াকশন) সভায় বেলন Combating Early
Marriage in Bangladesh (CEMB) কে র
আওতায় বা িববাহ িতেরােধ া ণবািড়য়া জলায় কাজ
করেছ। বা িববাহ িনেরাধ আইন ২০১৭, বা িববাহ িনেরাধ
িবিধমালা ২০১৮, িশ  অিধকার ও িশ  র া িবষেয়
সেচতনতা ি র লে  তার সং া কাজ করেছ। ইপসা
বা িববাহ িনেরােধ জলা পযােয় ব-িকেশার ও িবিভ
পযােয়র ি বগ িনেয় ১৫ জেনর এক  নটওয়াক প
তরী কেরেছ। ইপসা বা  িববাহ িতেরােধ বতমান

সরকােরর ২০১৮-২০৩০ পয  কমপিরক না বা বায়েন কাজ
করেছ। 

৩



০৬। 
তরী সমাজ উ য়ন সং া

িনবাহী পিরচালক, সমাজ উ য়ন সং া, া ণবািড়য়া জনান
জা য়াির মােস িতব ী উ য়েন খেলায়ারেদর মােঝ নগদ
১৫,০০ টাকা অথ িবতরণ করা হয়। ৪০৮ জনেক
২,৬৪,০৫,৬৩৭/- টাকা ফেরন রিমেট  সবা দান কেরেছ।
পথ িশ েদর িবনা ে  িশ া কায ম চলমান আেছ।
 তাছাড়া ২৫/০১/২০২৩ ি . তািরেখ তরী সমাজ উ য়ন
সং ার কনফাের  হেল মাদক িতেরাধ িবষেয় মাদক
অিধদ র, া ণবািড়য়া এর সহকারী পিরদশক ও উপ-
পিরদশক এর উপি িতেত এক  আেলাচনা সভা করা হয়। 

০৭।
 সমাজ উ য়ন ক  ( ক)

পিরচালক, সমাজ উ য়ন ক  ( ক) জানান ার সং া
া ণবািড়য়া জলার সদর, িবজয়নগর, সরাইল, নািসরনগর

ও আ গ  উপেজলায় ঋণ কায ম বা বায়ন করেছ।
ািনেটশন, বা িববাহ ও যৗ েকর িতকর ভাব, নারী

িনযাতন ও আয় ি লক ক  হণ স েক সিমিতর
সা ািহক সভায় িনয়িমতভােব অেলাচনা করা হে । িজববষ
উপলে  ব ব  উ  িশ া ি  কায েমর মা েম ৫ জন
গরীব ও মধািব ছা -ছা ীেক উ  িশ া সমা  করার জ

িতমােস ৩০০০.০০ টাকা সাধারণ িশ া ি  দান
চলমান। িজববষ উদযাপন উপলে  সাধারণ ি
কায েমর মা েম ১ জন গরীব ও মধাবী ছা ীেক িত মােস
২৫০০/- টাকা সাধারণ িশ া ি  দান চলমান। জা য়াির
২০২৩ মােস ১১৩ জন সদ েক জ  িনব েনর মা েম ঋণ
িবতরণ করা হয়।  

০৮। 
স ার ফর কিমউিন  ডেভলপেম  এ ািস া

(িসিসিডএ)

এিরয়া অিফসার, স ার ফর কিমউিন  ডেভলপেম
এ ািস া  (িসিসিডএ) জানান ার সং া া ণবািড়য়া
জলায় ১০  শাখার মা েম কািরগির সহায়তা দান কের

লাইভ ক উ য়ন ও   ঋণ কায ম পিরচালনা করেছ।
২০৬৮ জনেক মাট ১৩,৮৬,৬২,০০০/- টাকা ঋণ িবতরণ
করা হয়। ১২৩০ জন সদ েক তােদর স য় ফরত দওয়া
হয়। ৪৩ জন সদে র স ানেদর ৮৪২০০.০০ টাকা িশ া ি

দান করা হয়। দাফন বাবদ ০৫ জন সদ েক ২৫০০০/-
টাকা দান করা হয়। এ ছাড়া ২৬৩ জন সদে র জ িনব ন
করােনা হয়।

০৯। 
িদশা 

এলাকা ব াপক, িদশা, ( ডেভলপেম  ইিনিশইেয় ভ ফর
সা াল এ াডভা েম ) জানান ার সং া িশ া ি ,

িচিকৎসা সহায়তা, কি উটার িশ ণ, গােম  িশ ণ,
সলাই িশ ণ ও সভােন ী িশ ণ কায ম পিরচালনা

করেছ।
১০। 

িসদীপ 
িডি ক ােনজার, িসদীপ সভায় জানান, তার সং া 
ঋণ কায ম পিরচালনা করেছ। তাছাড়া িশ া কায ম,

হহীনেদর হিনমাণ িসদীেপর িনজ  অথায়েন চলমান।
নবীনগর উপেজলার রতন র ও কসবা উপেজলার ল াম
ইউিনয়েন ৫৪  ঘর িঝেয় দয়া হেয়েছ। িভ ক নবাসন
কম িচর আওতায় ১৬ জনেক ১০,০০০.০০ টাকা অ দান
িদেয় নবাসন করা হেয়েছ। িসদীপ ও িপেকএসএফ এর
সহায়তায় ৫৪  াি ন হহীনেদরেক িঝেয় দয়া হেয়েছ।
জা য়াির ২০২৩ মােস ১২২ জনেক জ  িনব ন করােনা
হেয়েছ। 
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১১। 
সাসাই  ফর সাসাল সািভস

জানাল ােনজার, সাসাই  ফর সাসাল
সািভস (এসএসএস), া ণবািড়য়া সভায় জানান, ার সং া
জলার ২৬  শাখার মা েম ৭৬০  ােম ২৩২১  সিমিতর

সদ েদর মােঝ ঋণ কম িচ বা বায়ন করেছ। তাছাড়া
িশ া, া  সবা, ািনেটশন, িনরাপদ পািন, সামািজক
কম চী, দাির  িবেমাচন, মানিবক সহায়তার মা েম
সবা লক কাজ করেছ। মাদেকর ফল িনেয় উঠান বঠক,

কম ম ি র লােশর দাফন-কাফন ও ঘটনা কবিলতেদর
আিথক সাহা  করেছ।    

১২।
ইসকস (ইসা সমাজ ক াণ সং া)

িনবাহী পিরচালক, ইসকস (ইসা সমাজ ক াণ সং া),
া ণবািড়য়া জানান, তার সং া ক ক বা িববাহ িতেরাধ

ও ফল, মাদেকর ফল িনেয় আেলাচনা করা হয়। মা ও
িশ  া েসবা পিরচালনা করা হয়। তাছাড়া মাদক ও
মাদক  িনয় েণর িবষেয় িনয়িমত উঠান বঠক করা হয়।
জ  িনব ন িনি তকরণ কায ম চলমান আেছ। 

১৩।
 উ ীপন

আ িলক ব াপক, উ ীপন, া ণবািড়য়া জানান, ার
সং া া ণবািড়য়া জলার সকল উপেজলাসহ ১৮  শাখায়
কায ম পিরচালানা কের আসেছ। ১৮  শাখায় সংগঠেনর

াহকেদর াথিমক া  সবা িনি ত কে  Pulse
Oximeter, Infrared Thermometer,
Digital BP Machine, Digital Weight
Machine, Blood Glucometer বহােরর
মা েম া  সবা িনি ত করা হে ।  জা য়াির ২০২৩
মােস ২৭২ জন াহেকর মে  আরিবএস পরী ায় শনা  হয়
৩২ জন এবং ৪৪ জেনর উ  র চাপ সনা  হয় ও ১১ জন

াহেকর মে  ইিসিজ পরী া করা হয় এবং িবিভ  াম
সংগঠন ও সংগঠেনর বািহের ২৮  হ থক া  করা হেয়েছ।
জা য়াির ২০২৩ মােস ১২৫ জেনর জ  িনব ন িনি ত করা
হেয়েছ। কািভড-১৯ ফইজ-২ এর আওতায় িপেকএসএফ
ক ক অ েমািদত ৫৬ জন াহেকর মে  ৫০,০০০০০.০০
ল  টাকা িবতরণ করা হেয়েছ।
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১৪।
 পদে প মানিবক উ য়ন ক

জানাল ােনজার, পদে প মানিবক উ য়ন
ক , া ণবািড়য়া জান জানান, ার সং া দাির

িবেমাচন এবং জীবন যা ার মান উ য়েন দির  জনেগা ীেক
াবল ী করার লে  দির  ও ম ম আেয়র জনেগা ীর মােঝ

ঋণ িবতরণ কায ম পিরচালনা কের আসেছ।  জা য়াির
২০২৩ মােস ২১৯ জনেক ৮৩,২৫,০০০/- টাকা ঋণ িবধা

দান করা হয়। এর ধারাবািহকতায় া ণবািড়য়া জলায়
১০৯৩৪ পিরবারেকই এই সবা দয়ার লে  কাজ কের
যাে । জা য়াির ২০২৩ মােস াহকেদর মােঝ জীবনমান
উ য়ন কায েম আওতায় একািধক ঋেণর মা েম

িভ,ি জ,এয়ারকি শনার, সলাই মিশন ও রাইস কারসহ
েয়াজনীয় িজিনসপ  েয়র জ  ২১৮ জনেক

৫১,১৭,০০০/- টাকা ঋণ িবতরণ করা হয় এবং সদ  ত,
ামী ত ও আইিজএ ন  াহকেদর ক াণ তহিবল া াম

হেত ঋণ মও ফ করা হয় যা চলিত মােস ১৮ জেনর
১২,২০,১১৭/- টাকা ঋণ মও ফ করা হয়। তাছাড়া ৯৩২ 
সিমিতর মা েম ২৭,৯৪৩ জন সদে র মােঝ সা ািহক উঠান
বঠেক মাদক িনয় েণর জ  মাদেকর ফল, িশ ম ও

বা  িববাহ রাধ স েক জনসেচতনতা লক আেলাচনা
করা হয়।

১৫। 
জাগরিন চ  ফাউে শন

জানাল ােনজার, জাগরিন চ  ফাউে শন, া ণবািড়য়া
জানান তার সং া ক ক মিহলােদর  উমার, অশ,
গজ, পাইলস, জরা নারীেত ইনেফকশন, জরা  নারীেত
উমার, চােখ ছািন পড়া রােগর ি  িচিকৎসা দান করা

হেয় থােক। া ণবািড়য়া সদর, আ গ , িবজয়নগর,
নবীনগর ও আখাউড়া উপেজলায় া  সেচতনতা লক
পরামশ (উঠান বঠক) করা হয়। জা য়াির ২০২৩ মােস ঋণ
িবতরেণর পিরমাণ ৪২,৩১,৫২,০০০/-,ঋণ আদায়
৯,২২,৭৬,০১৪/- টাকা। আদােয়র হার ৯৯.৮৮%।

১৬।
পাে রী সমাজ উ য়ন সং া

িনবাহী পিরচালক, পাে রী সমাজ উ য়ন সং া জানান, তার
সং া আ গ  উপেজলায় ধােনর চাতাল ও বি র অসহায়
পিরবােরর ১২০ জন িশ েক  খরেচ পাে রী একােডিমর
মা েম  াথিমক িশ া িদেয় আসেছ। 

১৭।
এফ.এইচ.িপ

িসিনয়র আ িলক ব াপক, এফ.এইচ.িপ ( সাসাই  ফর
ফ ােমিল হপীেনস এ  াসপাের ) সভায় জানান ার
সং া ক ক সেচতনতা লক কম িচেত িবধােভাগীর সং া
২৭১০ জন ও িষ কম িচেত িবধােভাগীর সং া ৬১৩০
জন। কািভড-১৯ উপলে  ান িবতরণ, া  র া সাম ী
িবতরণ ও লােভ ঋণ িবতরণ করা হয়।

১৮। 
এমেকএস

িনবাহী পিরচালক, তা য়াকাি  মানব ক াণ সং া,
বা ারাম র জানান য সং ার কম িচ বা ারাম র,
িবজয়নগর ও নািসরনগর উপেজলায় :  মিহলা উ য়ন
(িভিজিড) কম িচ ২০২১-২০২২ চে র উপকারেভাগীেদর

িশ ণ কায ম চলমান। তার মে  সলাই ক , মৎ
চাষ ক ,  রাপন, সিমিতর সদ েদর মােঝ মা
িবতারণ সিনেটশন ক , া , ি , জনসং া িবষয়ক
সিমনার যৗ ক, বা িববাহ, মাদক িবেরাধী উ ু করন সভা

বা বায়ন চলমান আেছ।
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১৯।
ওয়া  কনসান

া াম অিফসার, ওয়া  কনসান জানান, ার সং া
জা য়াির ২০২৩ মােস িশ  ফারােমর ২  িম ং, িকেশার
দেলর ১  িম ং, িকেশারী দেলর ১  িম ং ও বা িববাহ

িতেরােধ ই িভি ক িম ং করা হয়। এফ.িড.িস া াম ও
সমি ত উ য়ন া াম বা বায়ন করা হে । 

২০।
িদ লে াসী িমশন

টকিনক াল সােপাট অিফসার, িদ লে াসী িমশন,
া ণবািড়য়া জানান তারা জলায়  রাগ িনণয় কের রাগ

িনরাময় িনেয় কাজ করেছ। া ণবািড়য়া সদর উপেজলায় ৬
জন, নািসরনগর উপেজলায় ১১ জন, কসবা উপেজলায় ০৩
জন, সরাইল উপেজলায় ০৩ জন, আ গ  উপেজলায়,
আখাউড়া উপেজলায় ১ জন, নবীনগর উপেজলায় ০২ জন ও
িবজয়নগর উপেজলায় ৫ জন সহ মাট ৩২ জন  রাগী
িচি ত করা হেয়েছ এবং তােদর িচিকৎসা কায ম চলমান।
এছাড়া  রাগ স েক িশ ণ দয়া হে , গরীব
রাগীেদর অিথকভােব সহেযািগতা করেছ । ন ন রাগী

সনা  ০২ জন। িচিকৎসা থেক আেরা  লভকারী রাগীর
সং া ০৯ জন।

২১। 
সমাজ গিত সং া

িনবাহী পিরচালক, সমাজ গিত সং া জানান, ার সং া
ক ক ঝেড় পড়া ৫ জন িশ াথ েক েল ভিত করােনা
হেয়েছ। 

২২।
িশকা

এলাকা ব াপক, িশকা সভায় জানান, তার সং া ১০ 
শাখার মা েম ৪,৫০,০০,০০০/- টাকা ঋণ িবতরণ করা
কেরেছ। নারী িনযাতন, গভবতী মা ও িশ র া
সেচতনতা ি  িবষয়ক আেলাচনা করা হয় ৩২০০  উঠান
বঠেকর মা েম। সীমা বত  এলাকায় মাদক িবেরাধী ১৭০ 

উঠান বঠক করা হয় যার উপকারেভাগীর সং া ১৭২৭ জন।
২৩।

এমএসএস
অ ল ধান, এমএসএস সভায় জানান তার সং া নারী ও
দির েদর মতায়ন, িশ ার সার ও া  সবায় কাজ
করেছ। তাছাড়া নারীর মতায়ন, সামািজক সেচতনতা,
উপা ািনক িশ া, হতদিরে র কমসং ান, এফআরিপিপ

িশ ণ, ঋণ কম িচ, মাদক িনয় ণ ও বা  িববাহ রােধ
কাজ করেছ।

২৪।
 িবজ

িবজ, জানাল ােনজার জানান, তার সং া দির
জনেগা ীর আথ সামািজক উ য়ন কােজ সহেযািগতা কের
আসেছ। তাছাড়া  ঋণ কায ম পিরচালনা করেছ।

২৫। 
এসসাড (এেসািসেয়শন ফল সা াল সািভস এ

ডেভলপেম )

িনবাহী পিরচালক, এসসাড জানান, ার সং া য সম
এলাকায় িব ান িশ ার হার কম স সম  এলাকার
িব ালেয় িব ান াব গঠন কের ছা - ছা ীেদর উৎসািহত
করা হে । 

২৬।
আইিব (সনাক)

এিরয়া কা-অিডেনটর, সনাক জানান, ার সং া ক ক
জা য়াির ২০২৩ মােস মািসক সনাক সভা করা হেয়েছ। 

২৭। 
িনভর া ণবািড়য়া

িনবাহী পিরচালক, িনভর, া ণবািড়য়া জানান, তার সং া
ক ক ২০ জন িতব ীেক মািসক ভাতা দান কায ম
চলমান আেছ। এ জলার ০৫  উপেজলায় গভবতী মা এর

া  সেচতনতা িবষেয় িশ ণ দান, খাে  ভজাল
িতেরােধ জনসেচতনতা, মা ও িশ  া  সেচতনতা ও

বা  িববাহসহ সামািজক অব য় িবষেয় সেচতনতা তরীর
কায ম চলমান আেছ। মাদক, জ িনব ন এবং দল গঠন ও
িহসাব ব াপনার উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ।

৭



সভায়সভায়   িব ািরতিব ািরত   আেল াচন ােআেল াচন াে   িন িল িখতিন িল িখত   িস ািস া   হীতহীত   হয়হয় :-:-
অেলাচনা িস া বা বায়ন 

এনিজও সবা ত াশীেদর মে  গভবতী মিহলা
থাকেল তােদরেক হাম ডিলভািরেত
িন ৎসািহত কের শতভাগ ািত ািনক
ডিলভাির অথাৎ িনকট  ইউিনয়ন া
ক , উপেজলা া  কমে , জলা সদর

হাসপাতােল ডিলভাির করােনার িবষেয় সভায়
আেলাচনা করা হয়।এ িবষেয় বা ারাম র ও
সরাইল উপেজলােক শতভাগ ািত ািনক
ডিলভাির আওতায় আনার কায ম হণ করা

হেয়েছ।

১) এনিজও সবা ত াশীেদর মে  গভবতী মিহলা
থাকেল তােদরেক হাম ডিলভািরেত িন ৎসািহত
কের শতভাগ ািত ািনক ডিলভাির অথাৎ
িনকট  ইউিনয়ন া  ক , উপেজলা া
কমে , জলা সদর হাসপাতােল ডিলভাির
করােনার িবষেয় সেচতনতা ি র েয়াজনীয়

ব া হেণর জ  িস া  হীত হয় এবং
বা ারাম র ও সরাইল উপেজলােক শতভাগ

ািত ািনক ডিলভািরর আওতায় আনার িবষয়
বা বায়েন সংি  এনিজওস হেক তৎপর হেত
হেব।

সংি  এনিজও
িত ান (সকল),

া ণবািড়য়া

বাংলােদশ সরকােরর জ িনব ন কায মেক
গিতশীল করার লে  এনিজওস েহর অ ি
ও করণীয় স েক সভায় আেলাচনা করা হয়।

২)  ঋণ দানকারী এনিজও স েহর ন ন ঋণ
দােনর েব এবং রাতন ঋণ িরিসিডউল করার
েব হীতা পিরবােরর সকল সদে র জ িনব ন

সনদ জমা নওয়ার িবষয়  অ াহত রাখার িস া
হীত হয়।

সংি  এনিজও
িত ান (সকল),

া ণবািড়য়া

জলা শাসক, া ণবািড়য়া বেলন এ জলার
সীমা বত  অ েল মাদেকর েকাপ অত
ভয়াবহ। সীমা বত  এলাকায় কায ম
পিরচালনাকারী এনিজওস েহর তািলকা পাওয়া
গেছ। এনিজওস হ যেহ  াি ক পযােয়

কায ম পিরচালনা কের সেহ  মাদকিবেরাধী
জনসেচতনতা ি েত তােদর পে  িমকা
পালন করা স ব। সীমা  অ েল কায ম
পিরচালনাকারী এনিজও স হেক এ িবষেয়
িবেশষ িমকা রাখেত হেব। 

৩) সীমা বত  উপেজলা েলােত কায ম
পিরচালনাকারী এনিজওস েহর নােমর তািলকা
মাতােবক মাদকিবেরাধী চারণা ও মাদক 

সমাজ ব া গেড় লেত মাদক  িনয় ণ
অিধদ রেক অ  কের  একসে  কায ম
অ াহত রাখেত হেব।  

৪) এনিজওস হ তােদর িনয়িমত কায ম
পিরচালনাকােল উঠান বঠকসহ অ া
গণসংেযাগ কায েম মাদক িবেরাধী চারণােক
অ  করেবন।

১. াক ২. আশা
৩. িশকা ৪. েরা
বাংলােদশ
৫.পদে প ৬. বীজ.
৭. এসএসএস
( সাসাই  ফর
সাসাল সািভস) 

৮. প ী ম ল সং া
৯. উ ীপন
১০.শি
ফাউে শন 
১১. পইজ
ডেভলপেম
স ার 

১২. িসিসিডএ, 
১৩. এমেকএস

৮



অিতির  জলা শাসক (সািবক), া ণবািড়য়া
সভায় বেলন, ঋণ দােনর ে  একই

ি  যন একািধক এনিজও িত ান হেত ঋণ
িনেত না পাের স িবষেয় সতকতার সােথ
দািয়  পালন করেত হেব।

সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ
অিধদ র া ণবািড়য়ার িতিনিধ সভায় বেলন
জা য়াির মােস িতন  এনিজও িত ােনর
সােথ সম য় বক িবিভ  উপেজলায় মাদক
িবেরাধী সমােবশ করা হেয়েছ। সীমা বত
উপেজলা েলােত মােস অ ত এক  কের
জনসেচতনতা লক সভা করার উপর িতিন

ােরাপ কেরন।

৫)  ঋণ দােনর ে  একই ি  যন
একািধক এনিজও িত ান হেত ঋণ িনেত না
পাের স িবষেয় সতকতার সােথ দািয়  পালন
অ াহত রাখেত হেব।

৬) সীমা বত  উপেজলা েলােত মােস এক  কের
জনসেচতনতা লক সভার আেয়াজন করেত হেব।

৭) এনিজওস হ সহকারী পিরচালক, মাদক
িনয় ণ অিধদ র, া ণবািড়য়ার সােথ সম য়
কের মাদক িবেরাধী সভা আেয়াজেনর েয়াজনীয়

ব া হণ করেব।

৮) পরবত  সম য় সভার েব াক, ওয়া
কনাসান এবং িনভর, া ণবািড়য়া মাদক
িনয় ণ অিধদ র, া ণবািড়য়ার সােথ সম য়

বক মাদক িবেরাধী সভার আেয়াজন করেব

সংি  এনিজও,
 া ণবািড়য়া

িসিনয়র সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা
বেলন এনিজওস েহর কায ম স ে  সহেজ
জনগেণর িনকট ত  ৗছােনার জ   িত
এনিজওর ওেয়বসাইট থাকা েয়াজন।
জলা শাসেকর কাযালেয়র ওেয়বসাইেটর সােথ
েত ক  এনিজওর ওেয়বসাইট সং  থাকা
েয়াজন।

৯) এনিজওস েহর কায ম স ে  সহেজ জনগেণর
িনকট ত  ৗছােনার জ    জলা শাসেকর
কাযালেয়র ওেয়বসাইেটর সােথ েত ক
এনিজওর ওেয়বসাইট সং  করার েয়াজনীয়

ব া হণ করেত হেব।
১০) রিম া  সবার ে  সবা ত াশীরা যােত
ভাগাি র িশকার না হয় সে ে  সতকতার সােথ
সবা দান করেত হেব।

এনিজও (সকল),
া ণবািড়য়া

উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র,
া ণবািড়য়া িতিনিধ সভায় বেলন উঠান
বঠক কের যৗ ক, বা িববাহ, মাদক িবেরাধী

জনসেচতনতা ি  করা যায়। ফেল মাদক,
যৗ ক ও বা িববােহর বণতা কেম আসেব।

১১) যৗ ক, বা িববাহ, মাদক িতেরােধ উঠান
বঠেকর সং া ি  করেত হেব এবং সাধারণ

জনগণসহ সমােজর গ মা  ি বেগর উপি িত
িনি ত করেত হেব।

এনিজও (সকল),
া ণবািড়য়া

িসিনয়র সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা
অ েমাদনহীন এনিজও িত ানস হ ক ক

 ঋণ কায ম পিরচালনা করা হেল
পিরচালনাকারী িত ানস েহর িব ে  কেঠার
আইনা গ ব া হণ করা হেব বেল সভােক
অবিহত কেরন এবং সকল এনিজও িনজ িনজ
মাইে াে িডট সনদ জলা শাসেকর
কাযালেয়র সাধারণ শাখায় দািখল করেত
অ েরাধ জানান । 

১২) এ জলায় মাইে াে িডট কায ম
পিরচালনাকারী সকল এনিজও িনজ িনজ
মাইে াে িডট সনদ জলা শাসেকর কাযালেয়র
সাধারণ শাখায় দািখল করেবন। অৈবধভােব
মাইে াে িডট কায ম পিরচালনাকারী

িত ানস েহর িব ে  ব া হণ করা হেব।

সংি  এনিজও
িত ান

৯



িবিবধ ১৩).উপেজলা পযােয় িনয়িমত এনিজও িবষয়ক
সম য় সভা কের কাযিববরণী জলা শাসেকর
কাযালেয় রণ করেত হেব।
১৪) িবিভ  এনিজও ক ক বা বািয়ত কে র
ত  উপেজলা এনিজও িবষয়ক সম য় সভার
কাযিবরণীেত অ  করেত হেব।
১৫) ক  কাজ আর  হওয়ার েব এনিজও
ক ক FD-6 ফরেম ত য়ন প  পাওয়ার জ
বা তা লক ভােব জমা িদেত হেব। কে র কাজ
চলমান অব ায় উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ

ক  পিরদশন কের িতেবদন রণ করেত হেব।
১৬) ক  এলাকায় ত  স িলত
িবলেবাড/সাইনেবাড াপন করার েয়াজনীয়
কায ম হণ করেত হেব।
১৭) বেদিশক অ দােনর টাকা মাইে াে িডট

া ােম খরচ করা যােব না। জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর পরামশ েম
এনিজওেক িবিভ  উ য়ন লক কােজর ক

হণ করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)

ও
এনিজও (সকল)

া ণবািড়য়া

অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ শাহগীর আলম 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৮.০৮.০০২.২২.২৭৩ তািরখ: 
০৯ মাচ ২০২৩

২৪ ফা ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
৩) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, া ণবািড়য়া
৪) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), িশ া ও আইিস , জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, .....................(সকল), া ণবািড়য়া।
৬) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, া ণবািড়য়া
৭) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, া ণবািড়য়া
৮) উপপিরচালক, উপ পিরচালেকর কাযালয়, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, উপপিরচালেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
৯) সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, া ণবািড়য়া
১০) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, া ণবািডয়া়
১১) সহকারী পিরচালক, জলা উপা ািনক িশ া েরা, া নবািড়য়া
১২) িনবাহী পিরচালক/ জলা িতিনিধ/ শাখা ব াপক/ এলাকা সম য়কারী/
........................................................................এনিজও, া ণবািড়য়া (সকল), া ণবািড়য়া

১০



১৩) অিফস কিপ

 

মাঃ সাই ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক (সািবক)
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