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মাহা দ ইফেতখার হােসন
জলা শাসক
সভার তািরখ
২৬-০৯-২০১৮
সভার সময়
সকাল ১০ . ৩০ টা
ান
জলা শাসক, সাত ীরার সে লন ক
উপি িত
পিরিশ ক
সভার ারে উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কাজ
করা হয় । সভার
েত সভাপিত বেলন য, সাত ীরা
জলায় কমরত এনিজওসমূেহর কায েমর তথ স িলত ওেয়ব পাটাল তিরর জ গত সভায় িস া অ যায়ী তথ হাল
নাগাদ করেত হেব। য সকল এনিজও এর িনকট হেত এখনও তথ পাওয়া যায় িন। অিত স র তথ সরবরােহর জ
এনিজও কমকতাগণ- ক অ েরাধ করা হয়। এছাড়া িজও এনিজও সম েয়র িবধােথ লীড এনিজও িনবাচেনর
েয়াজনীয়তার কথা উে খ কেরন।
০৩.অত:পর সভায় দািখলকৃত এনিজওসমূেহর মািসক অ গিতর িতেবদন পযােলাচনা করা হয় এবং পযায় েম িবিভ
এনিজও এর কায ম স েক িন প আেলাচনা ও িস া গৃহীত হয় ।
আেলাচনা
িস া
বা বায়েন
৩.০১। শীলন,কািলগ ,সাত ীরা : সভায় উপি ত সং ার কমকতা বেলন য, উপেজলা
িনবাহী সংি
তার সং া কতৃক বতমােন (১) স য় ও ঋণদান কমসূিচ (২)
ংেদিনং ওেমনস অিফসার ও
কে র সং ার
এ ািবিলিট ফর াডাি ভ িনউ অপরচুিনিটস ( ) (৩) দাির পীিড়ত এলাকায় ুল সােথ
সংি কমকতা
িফিডং ক (৪) সাত ীরা এবং যেশার জলার জলাব তায় িবপদাপ জনেগাি র কমকতােক
অবিহত
সহনশীলতা উ িতকরণ (৫) এি কালচারাল অ া ড ওয়াটার িরিজিলেয় ইন রেখ ক
বা বায়ন
কা াল এিরয়া অফ বাংলােদশ (৬) নবযা া (িড আর আর পাট, ওয়া িভশন পাট) করেত হেব।
(৭) িরিজিলেয়
ইেকানিমক ইমপাওয়ারেম ট,
াইেমট এ াডাপেটশন,
িলডারশীপ এ া ড লািনং-(RECALL) (৮) ওয়াশ ফর িদ ওেয়লিবং অফ পুও র এ ড
এ ি ম পুও র ইন হাওর এ ড কা াল িরিজয়ন ইন ক চলমান। যার মাট
বরাে র পিরমাণ ৪৬২১৪৪০৯৮ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ১২১৫৬৭০০৬
টাকা। বতমােন বাংলােদশ ব াংেকর অথায়েন গরীব অসহায়েদর মােঝ
েদ
ঋণ দােনর মাধ েম গৃহায়ন ক
বা বায়নাধীন, যার বরাে র পিরমাণ
১৩৫৭০৭০০০ টাকা িবতরেণর পিরমাণ ১৩৪৩৮২০০৮ টাকা
৩.০২। উ রণ, তালা :সভায় উপি ত সং ার কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক
উপেজলািনবাহী সংি
বতমােন ১০ িট ক
যথা েম: (১) কি টিনওশন অব সাসেটইেনবল িরভার অিফসার ও কে র সং ার
বিসন ম ােনজেম ট এ াডাপিটং াইেমট চ ইন দ া সাউথওেয় বাংলােদশ (২) সােথ
সংি কমকতা
এ াডভ ানিসং সাসেটেনবল ইি ডিজনাস এি কালচার এ াকরস সাউথ ওেয় কমকতােক
অবিহত
বাংলােদশ, (৩)সাসেটেনবল এি কালচার ফুড িসিকউিরিট এ া ড িলংেকজ, (৪) রেখ ক বা বায়ন
উ রণ ইডকল আইিসএস া াম, (৫) ি ল ফর এম য়েম ট ইনেভ েম ট া াম করেত হেব
(৬) েমািটং ডেমাে িটক ইন ুসন এ া ড গভা া
ূ ইয়ুথ (৭) িব এল িপ (৮)
কােনকিটং াস ম
া াম (৯)ইনিটে েটড রাল ইমপাওয়ারেম ট এ া ড
ডেভলপেম ট া াম এবং (১০) ইনি িটউট ফর ডেভলপেম ট িরসাচ এ া ড
িনং ক চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান ১,২৩৮,১৭৬,৬৭৩ টাকা এবং
ব ািয়ত অেথর পিরমান ১৩৬,৬৩৩,৯৩৩ টাকা।
সভাপিত

৩.০৩। েজে া উওেমা ঋিশ ী ই টার াশনাল অনলুস, িবেনরেপাতা, সাত ীরা : উপেজলা
িনবাহী সংি
সভায় উপি ত সং ার কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন া , িশ া, ই অিফসার ও কে র সং ার
এস িপ, পািন িবেশাধন এবং জনােরল কমসূিচ চলমান রেয়েছ। যার বরাে র সােথ
সংি কমকতা
পিরমান ১৮৮৬৭৫১৩২ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ৪৩২৫৬৯২৫ টাকা।
কমকতােক
অবিহত
রেখ ক বা বায়ন
করেত হেব
৩.০৪ । াক, উ র কািটয়া, িমল বাজার, সাত ীরা : সভায় উপি ত কমকতা উপেজলা
িনবাহী সংি
বেলন য, তার সং ার বতমােন ০৯ িট ক
যথা েম: (১) ইেকােনািমক অিফসার ও কে র সং ার
ডেভলপেম ট (২) িশ া কমসূিচ (৩) া কমসূিচ (৪) সামািজক মতায়ন (৫) সােথ
সংি কমকতা
মানবািধকার ও আইন সহায়তা (৬) ও িট ইউ িপ (৭) এস িট ইউ িপ (অ দান) (৮) কমকতােক
অবিহত কমকতা।
বগাচাষী উ য়ন ক (০৯) কৃিষ ও খাদ িনরাপ া কমসূিচ (অ দান) ক রেখ ক বা বায়ন
চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান ৩০৯,৮৬,১৫,০০০/-টাকা এবং ব িয়ত করেত হেব
অেথর পিরমাণ ২২৫,১৬,৯২,৪০৮ টাকা
৩.০৫। সভ িদ িচলে ন, সাত ীরা: সভায় সং ার কমকতা অ পি ত। িরেপাট সভায় িনয়িমত উপি ত সংি
পাওয়া যায় িন।
থাকাসহ
িতেবদন সং ার
রণ করেত হেব
কমকতা
৩.০৬।
িস
িস
িড উপেজলা
িনবাহী সংি
িব , ামনগর :সভায় উপি ত সং ার কমকতা বেলন য, তার সং ার একিট ক অিফসার ও কে র সং ার
যথা: ােমািটং াইেমট িরিজিলেয় ট ডভলপেম ট ইন বাংলােদশ ক
ামনগর সােথ
সংি কমকতা
উপেজলায় বা বািয়ত হে । যার বরাে র পিরমাণ ৪২,৯৬,৩৬০ টাকা এবং ব িয়ত কমকতােক
অবিহত
অেথর পিরমান ২৬,৫৫,৮৮১ টাকা
রেখ ক বা বায়ন
করেত হেব
৩.০৭। নওয়ােবকী গণমুখী ফাউে ডশন, ামনগর : সভায় উপি ত সং ার উপেজলা
িনবাহী সংি
কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক (১) সমৃি
ক (২) ফুড িসিকউিরিট ২০১২ অিফসার ও সংি সং ার
বাংলােদশ উি বীত (৩) কাপ-গলদা িম চােষর মাধ েম ামীণ কৃিষর উ য়ন (৪) কমকতােক
অবিহত কমকতা
াব কালচার; ভ লু চইন েজ (৫) কঁাকড়ার
াচারী াপন (৬) কৃিষ রেখ ক বা বায়ন
ও ািণস দ স সারণ কায ম (৭) াকৃিতক উপােয় িচয়ার বংশ িব ােরর করেত হব
েযাগ এবং পিরবার িভি ক িচয়া চাষ (৮) সাং ৃিতক ও ীড়া কমসূিচ (৯)
মাি পারপাসওভার াক ওয়াটার সা াই ক এবং (১০)সা য়ী মুেল েপয় পািন
উৎপাদন ও িবতরণ (১১) এনিজএফ সৗর িব ৎ (১২) িভিজিড কমসূিচ সং া
ক
চলমান। যার মাট বরাে র পিরমাণ ২৭,৪৩,১০,৮৪৭ টাকাএবং
ব িয়তঅেথরপিরমাণ২৪,৮১,০৬,৪২৯ টাকা । এছাড়া সািভসচাজমু বা অ সািভস
চােজ আইলা দূগত অসহায় জনগেণর জ ০৫িট ঋণ কায ম চলমান যার
বরাে র পিরমাণ ১৯,৪৩,৫৫,০০০ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ
২৬,৯৫,৮৫,৫০০ টাকা।
৩.০৮। স টার ফর উইেমন এ ড িচলে ন
ািডজ, সাত ীরা:সভায় উপি ত উপেজলা
িনবাহী সংি
কমকতা জানান য, তার সং া কতৃক (১) ইি টে েটড হলথ সািভস অিরেয়ে টড অিফসার ও সংি সং ার
রফােরল িসে ম ফর িভকািটমস অব ািফিকং এ া ড স য়াল এ পাইয়েটশন কমকতােক
অবিহত কমকতা
ইন সাত ীরা িডি ,বাংলােদশ (২) গটওেয় টু ই ুলাইেম ট এ া ড ইেকােনািম রেখ ক বা বায়ন
ইনপাওয়ারেম ট অব সারভাইভাস অফ ািফিকং ক চলমান রেয়েছ। উ সং া করেত হেব
িনজ অথায়েন কায ম কের থােক।

৩.০৯। লাইট হাউস কনেসািটয়াম, উ র পলাশেপাল, সাত ীরা : সভায় উপি ত উপেজলা
িনবাহী সংি
সং ার কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন সাত ীরায় এইচআইিভ এবং অিফসার ও সংি সং ার
এইডস িতেরােধ িদ াবাল ফাে ডর অথায়েন আইিসিডিডআরিব ও সভ িদ কমকতােক
অবিহত কমকতা
িচলে ন এর ব ব াপনায় ০২ িট কে র কায ম সাত ীরা জলায় বা বায়ন রেখ ক বা বায়ন
করেছ। কে র উপকারেভাগী হেলা এইচআইিভ এর জ ঝুিকপূণ পু ষ, িহজড়া করেত হেব
এবং মিহলা যৗনকমী। ক
িটর বরা কৃত অেথর পিরমান ১,৬৬,৪৮২ টাকা
এবং ব িয়ত অেথর পিরমান ১,৬৬২৩৯/- টাকা। এছাড়া কে র আওতায় িরেপািটং
মােস িবনামূেল ২০,১,২৮ িট কনডম িবতরণ করা হেয়েছ।এবং যৗন ও সাধারণ
রােগর িচিকৎসা দান করা হেয়েছ ৫৮ জনেক, এইচআইিভ এর জ র পরী া
করা হেয়েছ ৬২ জেনর।
৩.১০। মুি ফাউে ডশন,তালা, সাত ীরা : সভায় উপি ত কমকতা জানান য, তার উপেজলা
িনবাহী সংি
সং া কতৃক তালা উপেজলায় (১) িভিজিড(২)ইএলএনএইচএ (৩) ু ঋণ কমসূিচ অিফসার
সং ার
ক চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমাণ ৪৪,৯৬,০৫০ টাকা এবং ব িয়ত ও সংি
কমকতােক কমকতা
অেথর পিরমান ২৮,২২,৩৬৪ টাকা
অবিহত রেখ ক
বা বায়ন করেত হেব
৩.১১। ওয়া িভশন, সাত ীরা : সভায়উপি ত কমকতা জানান য, তার সং া উপেজলা
িনবাহী সংি
কতৃক সাত ীরা এিরয়া ডভলপেম ট া াম এর আওতায় ০৫ িট, আশা িন অিফসার ও সংি সং ার
এিরয়া া ােমর আওতায় ০৩ িট এবং ইনেহ ার েজ - দবহাটা এর হলথ কমকতােক
অবিহত কমকতা
িনউি শন এ ড ওয়াশ, লাইভলী ড ক চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান রেখ ক বা বায়ন
১২৮,১৩৬,৪১৪,০০ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ৪৯,৮০২,৭৪৩.৬৭ টাকা করেত হেব
৩.১২। পিরবার কল াণ সিমিত ( িপ ক এস ), সাত ীরা : সভায় কানসভায় উপি ত থাকাসহসংি সং ার
কমকতা উপি ত না থাকায় কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয়িনয়িমত মািসক িতেবদনকমকতা
িন
দািখল করেত হেব
৩.১৩। রবন আিদবাসী মু ডা সং া (সামস), ামনগর : সভায়উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং ার
উপি ত কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন
লসংি
কমকতােক অবিহত কমকতা
ই টারেভনশন ফর কমু িনিট ডেভলপেম ট ইন দ া
রবন মু ডা রেখ ক বা বায়ন করেত
িভেলেজস, বাংলােদেশ
রবন অ েল বসবাসরত মু ডা স দােয়রহেব
আথ-সামািজক উ য়ন ও সার ক চলমান রেয়েছ। যার বরাে র
পিরমান ৪২,৩৯,২০০ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমান ৩১,৫৩,৪৯২
টাকা
৩.১৪ । নবজীবন, পলাশেপাল, সাত ীরা:সভায় উপি ত কমকতাউপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং ার
বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন (১) মাইে াফাই া (২) িশ সংি
কমকতােক অবিহত কমকতা
িশ া ক
(৩)দিজ িশ ণ ক
(৪) িডসএ াডেভনেটজড রেখ ক বা বায়ন করেত
িচে ন এডুেকশন সােপাট উইথ ইনকাম জনােরশন এ ড সফহেব
ওয়াটার
ক চলমান
রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান
১৮০,০১৫,৪৮০
টাকা
এবং
ব িয়ত
অেথর
পিরমাণ ১৭,১৯৪,১১০ টাকা। এছাড়া গৃহায়ন
ক
চলমান
রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান ৫,২৫০,০০০ টাকা ব িয়ত অেথর
পিরমাণ ২,৯০৫,০০০ টাকা।
৩.১৫।িলডাস, ামনগর : সভায় উপি ত কমকতা বেলন য, তারউপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং ার
সং া কতৃক বতমােন (১) জলবায়ু পিরবতেন ঝুঁিকপূণ জনগেণর জীবন-সংি
কমকতােক অবিহত কমকতা
জীিবকা িনরাপ া শি শালীকরণ (২) উপ লীয় অ েলর িব
পািনর রেখ ক বা বায়ন করেত
সহজলভ তা বৃি করণ (৩)
রবন এলাকার জ
িরভারহেব
এ া ুেল
ক
চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান
৭৯৪,৩৭৬,৬৮৩.০০ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ
৩০,৯৫৭,৮৯৪.০০ টাকা

৩.১৬। উ য়ন েচ া, তালা:সভায় উপি ত কমকতা বেলন য, তারউপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং
সং া
কতৃকসংি
কমকতােক অবিহত কমকতা
বতমােন (১) মাইে াফাইনা (২) উ ীিবত (৩) কৃিষ, মৎ
ও রেখ ক বা বায়ন করেত
ািণস দ ইউিনট (৪) েমািটং এি কালচারাল কমািশয়ািলেজশানহেব
এ টার াইজ (PACE) এবং (৫) লািনং এ ড ইেনােভশন ফা ড টু
ট িনউ আইিডয়াস ক চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমাণ
৭০,৪৮,০৪,৯৮৯
টাকা
এবং
ব িয়ত
অেথর
পিরমান
১০,৪২,৭৪,২০৭/-টাকা
৩.১৭। ইতু ফাউে ডশন,সাত ীরা : সভায় উপি ত সং ার কমকতা ক চালু হওয়ার পর তথ সংি সং
বেলন য তার সং া কতৃক বতমােন কান ক চালু নই। িনজ
রণ করেত হেব
কমকতা
অথায়েন কমচারীেদর বতন ভাতা পিরেশাধ করা হে
৩.১৮। জা ত যুব সংঘ ( জেজএস), ামনগর : সভায় কান কমকতািনয়িমত মািসক িরেপাটসংি সং
উপি ত না থাকায় আেলাচনা করা স ব হয় িন
দািখলসহ সভায় উপি ত কমকতা
থাকেত হেব
৩.১৯। সহায়, সাত ীরা: সভায় উপি ত সং ার কমকতাবেলনউপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং
য, তার সং া কতৃক বতমােন ইনেদন িসিভল সাসাইিট এ ডসংি
কমকতােক অবিহত কমকতা
পাবিলক ই িটিটউশনস টু এডে স কমেবিটং জ ডার বজড রেখ ক বা বায়ন করেত
ভােয়ােল
ক সাত ীরা সদর উপেজলায় চলমান রেয়েছ। যারহেব
বরাে র পিরমাণ ১,১১,২৯,১৭২ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ
১,১৬,৯০,১৭২ টাকা
৩.২০। অ গিত সং া , সাত ীরা : সভায় উপি ত সং ার কমকতাউপেজলা িনবাহী অিফসারসংি সং
বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন (১) মেনানীত ও িনেয়ািজত ও সংি কমকতােক অবিহত কমকতা
িতিনিধেদর জবাবিদিহতা, দািয় শীলতা ও
তাবৃি করণ রেখ ক বা বায়ন করেত
ক
(২) মানব পাচার
িতেরােধ সমি ত উেদ াগহেব
ক (৩) িবক ব ব ায় িবেরাধ িন ি (৪) সামািজক িনরাপ া
কমসূিচেত জনসাধারণ ও অিতদির েদর অিধকার িনি তকরণ
ক (৫) মাধ িমক িবদ ালেয় িব ান িশ ার উ য়ন িবষয়ক ক
(৬) মেয়েদর জ
সরা িবদ ালয় ক
(৭) ামীণ বি ত
িকেশারীেদর জনন া ও জীবনমান উ য়েন দ তা বৃি (৮) মন
ও অনলাইেন িশ েদর যৗন হয়রািন রাধ এবং (৯) উ প া িতেরােধ
সামািজক স ৃ করণ ক চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান
২০,০৯,১৯,৪০৫ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ১৩,৭৬,৬৮,৩৭৩
টাকা
৩.২১। হাপ ফর দ া পুও ের ( এইচ িপ )- আশা: সভায় কান কমকতািনয়িমত মািসক িরেপাটসংি সং
উপি ত থাকায় আেলাচনা করা স ব হয় িন
দািখলসহ সভায় উপি ত কমকতা
থাকেত হেব
৩.২২। িট আই িব , সাত ীরা : সভায় উপি ত কমকতা বেলন য, তারউপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং
সং া কতৃক বতমােন িবি ং ইনিটি িটং ফর ইেফি ভ কে র
সােথ
সংি কমকতা
চ (িবেবক) ক
চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমানকমকতােক অবিহত রেখ
১৪,৫১,৩০০ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমান ৭,১৪,৭৫৪ টাকা
ক
বা বায়য়ন করেত
হেব

ার

ার

ার

ার

ার

ার

ার

৩.২৩।
ডশীপ, ামনগর : সভায়উপি ত কমকতা বেলন য, তারউপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং
সং া কতৃক বতমােন (1) Friendship Outreach health কে র
সােথ
সংি কমকতা
Programme-South, (2) Construction of "Friendshipকমকতােক অবিহত রেখ
Hospital" at Soalia under Shyamnagar Upazila in ক
বা বায়য়ন করেত
Satkhira Districk (3) Friendship Education program (4)হেব
Community Initiated Disaster Risk Reduction ICIDRRI
(5) Friendship Fishermen's project (6) Friendship Rural
Electrification proiect (7) Establishing community Based
small water Treatment plants in the coastal Area of
Bangladesh
(8)
Assistance
for
Sustainable Development
through Disaster Risk
Managment ক
চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমাণ
৩২,৮৮,০৯,৯৭৫ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ৪,৩১,৮৯,৬৪৩
টাকা
৩.২৪ ।সাত ীরা উ য়ন সং া ( সাস ), তালা: সভায় উপি ত কমকতাউপেজলা িনবাহী অিফসারসংি সং
বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন (১) মাইে ািফ া ফর ইনকামও
কে র
সােথকমকতা
অ া ড এম য়েম ট জনােরিটং এ াকিটিভিটস (২)মাইে ািফ া ফরসংি
কমকতােক অবিহত
ইনকাম অ া ড এম য়েম ট জনােরিটং এ াকিটিভিটস (৩) সািসও রেখ ক বা বায়ন করেত
ইেকানিমক এমপাওয়ার অ া ড িডগিনিট ােটিজক (SEEDS) (4)হেব
ইউিপিপ- উি বীত (৫) ক াপািসিট িবি ং অফ মািজনাল গলদা
ফামাস ফর এনভায়রনেম ট
ডিল ইি টে েটড িফস ফািমং (৬)
এন ানিসং িরেসােসস অ া ড ইনি িজং ক াপািসিটস অফ পুও র
হাউসেহা স টুও য়াডস এিলিমেনশন অফ দয়ার পাভািট (৭) েমািটং
এি কালচারাল কমাসিশয়ালাইেজশন অ া ড এ টার াইেজস (৮)
আপিলফিটং দ া কায়ািলিট অফ দ া লাইভস অফ এ ারিল িপপল
া াম চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান ৩৪৫৯৬৫২২৭.০০
টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমান ৩৩৭৬৯২৫০.০০টাকা।
৩.২৫। এ িস এফ, সাত ীরা:সভায় কান কমকতা উপি ত না থাকায়িনয়িমত মািসক িরেপাটসংি সং
কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় িন
দািখলসহ সভায় উপি ত কমকতা
থাকেত হেব
৩.২৬। উইেমন জব ি েয়শন স টার : সভায় উপি ত সং ার কমকতাউপেজলা িনবাহী অিফসারসংি সং
বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন (১) মাইে া িডট ও (২) ঃ ও সংি কমকতােক অবিহত কমকতা
মিহলা উ য়ন কমসূিচ (িভিজিড) ক
চলমান রেয়েছ। উ রেখ ক বা বায়ন করেত
কায েম গত মাস পয িবতরণকৃত অেথর পিরমান ১,১৪,৫০০ টাকাহেব
এবং গত মাস পয ি িত অেথর পিরমান ৩৮৯১০০ টাকা
৩.২৭। দিলত , তালা : সভায় সং ার কমকতা অ পি ত। িরেপাটসভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
পাওয়া যায় িন।
থাকাসহ মািসক িরেপাটকমকতা
দািখল করেতহেব
৩.২৮। ঢাকা আহছািনয়া িমশন, সাত ীরা: সভায় কান কমকতাসভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
উপি ত না থাকায় কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় িন
থাকাসহ অ গিতর িতেবদনকমকতা
দািখল করেত হেব
৩.২৯। মানব স দ উ য়ন ক , কািলগ : সভায়সং ার কানসভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
কমকতা উপি ত না থাকায় কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় থাকাসহ অ গিতর িতেবদনকমকতা
িন
দািখল করেত হেব
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৩.৩০। জাগরণী চ ফাউে ডশন, সভায় উপি ত কমকতা বেলন য,উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং
তার সং া কতৃক বতমােন (১) মাইে াফাই া , (২) এডুেকশন কে র
সােথ
সংি কমকতা
ই ইিট ফর আউট অফ ুল িচলে ন, (৩)লািনং অ া ড ইেনােভশনকমকতােক অবিহত রেখ
ফা ড টু ট িনউ আইিডয়াস,(৪) লবণা সিহ ু ধান বীজ উৎপাদন ক বা বায়ন করেত হেব
ি য়াকরণ ও িবপনন কায ম চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান
১৭৭৭০৭৯১২৩ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমান ৮৭৭৫৫৩৬৬২/৩.৩১। নবেলাক,সাত ীরা:সভায় উপি ত কমকতা বেলন য, তারউপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং
সং া কতৃক বতমােন “ াড অপেরসড কিমউিনিটস আপিলফট কে র
সােথ
সংি কমকতা
টুও য়াডস সাসেট ািবিলিট” নামক ক
চলমান রেয়েছ। যার কমকতােক অবিহত রেখ
বরাে র পিরমান ৩২,২৫,৪০০ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমান ক বা বায়ন করেত হেব
২৯,৮০,৫৪১ টাকা
৩.৩২। বারিসক , ামনগর : সভায় উপি ত সং ার কমকতা বেলনউপেজলা িনবাহী অিফসারসংি সং
য, তার সং া কতৃক বতমােন সাত ীরা সদর ও ামনগর উপেজলায়ও সংি কমকতােক অবিহত কমকতা
জনেনতৃে উ য়ন কমসূিচ ক চলমান রেয়েছ। যার মাট বরাে র রেখ ক বা বায়ন করেত
পিরমান ১,৫০৭০,৪০০টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমানহেব
৫৬,৭২,১২৯ টাকা
৩.৩৩। ভূিমজ ফাউে ডশন, তালা : সভায় উপি ত সং ার কমকতাসভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
বেলন য, তার সং াকতৃক “ অ জ স দােয়র আথ-সামািজকথাকাসহমািসক িরেপাট দািখলকমকতা
উ য়ন” ক
চলমান। মাট বরাে র পিরমাণ ২১,৮৭,৯৫০করেতহেব
টাকাএবংব িয়ত অেথর পিরমাণ ১২,৯০,৬০৮ টাকা
৩.৩৪ । ইডা, কািলগ : সভায় সং ার কমকতা অ পি ত। িরেপাটসভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
পাওয়া যায় িন।
থাকাসহ মািসক িরেপাটকমকতা
দািখল করেতহেব
৩.৩৫। কািরতাস বাংলােদশ, সাত ীরা: সভায় উপি ত কমকতাউপেজলা িনবাহী অিফসারসংি সং
বেলন য, বতমােন তার সং া কতৃক সাত ীরা সদর উপেজলায় (১)ও সংি কমকতােক অবিহত কমকতা
িসএমএফিপ, (২) িশ া কায ম, (৩)
ভ, আরিসএইচিডিপ (৪) রেখ ক বা বায়ন করেত
আেলাঘর-লাইট হাউস ক চলমান। যার মাট বরাে র পিরমানহেব
৭,১৭,২০০ টাকা এবং মাট ব িয়ত অেথর পিরমান ৭,১৪,১৫১ টাকা।
৩.৩৬। আইিডয়াল, পা িলয়া, দবহাটা সভায় উপি ত কমকতা বেলনউপেজলা িনবাহী অিফসারসংি সং
য, বতমােন তার সং ার বতমােন (১) া ও ািনেটশনকায মও সংি কমকতােক অবিহত কমকতা
(২) উ ত চূলা (৩) আইিডয়াল ইডকল বােয়াগ াস (৪) রেখ ক বা বায়ন করেত
মাইে াফাই া (৫) গৃহায়ন ঋণ (৬) িতব ী উ য়ন কায মহেব
ক চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান ১৭,৫০,০০০ টাকা এবং
২িট কে র মাট ব িয়ত অেথর পিরমান ৮,১৪,৮৬২টাকা।
৩.৩৭। সূয মূখী, সাত ীরা :
সভায় কমকতা উপি ত নাসভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
থাকায়কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় িন
থাকাসহ মািসক িরেপাটকমকতা
দািখল করেতহেব
৩.৩৮)
াকিটক াল
এ াকশন
বাংলােদশ,
মুি পাড়া,উপেজলা িনবাহী অিফসারসংি সং
সাত ীরা: সভায় উপি ত কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃকও সংি কমকতােক অবিহত কমকতা
বতমােন এি কালচার এ া ড ওয়াটার িরিজেয়েল ইন কা াল রেখ ক বা বায়ন করেত
এিরয়া অফ বাংলােদশ ক
কািলগ ও
ামনগর উপেজলায়হেব
চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান ৬১৮৮৩৩৩ টাকা এবং ব িয়ত
অেথর পিরমান ৬১৮০৩০০ টাকা
৩.৩৯। বুেরা বাংলােদশ, সাত ীরা : সভায় কমকতা উপি ত নাসভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
থাকায় কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় িন
থাকাসহ মািসক িরেপাটকমকতা।
দািখল করেতহেব
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৩.৪০।ি েস ট, সাত ীরা :সভায় উপি ত কমকতা বেলন য, তারউপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং
সং া কতৃক বতমােন (১)ই াওয়ািরং লাকাল এ া ড
াশনালসংি
কমকতােক অবিহত কমকতা
িহউমািনে ন এ া রস (২) া স ত সেনটারী ল াি ন াপন (৩) রেখ ক বা বায়ন করেত
গৃহায়ন (৪)আইিজিভিজিড (৫)
ু
ঋণ
ক
সাত ীরাহেব
সদর,তালা,অশা িন ও ামনগর উপেজলায় চলমান রেয়েছ। যার
বরাে র পিরমান ৫,২২,৭৪,৭৫৮টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমান
৪,৭৭,৭৯,৭৫৩ টাকা
৩.৪১। িস এন আর এস, সাত ীরা:সভায় উপি ত কমকতা বেলন উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সংি সং
য,
তার
সং া
কতৃক
বতমােন
সাত ীরা সংি
কমকতােক অবিহত কমকতা
জলায়-কলােরায়া,তালা,আশা িন,কািলগ ও
ামনগর উপেজলায় রেখ ক বা বায়ন করেত
িনউি শন এ াওয়ারেনস অ া ড সােপাট সািভস ক
চলমান হেব
রেয়েছ। লি ত জনেগাি র জীিবকায়ন কমকাে ডর মাধ েম তােদর
আচরণগত ও অভ াসগত পিরবতন ঘিটেয় কমএলাকায় পুি র অব ার
উ য়ন করাই
কে র ল :- যমন-গভবতী মা,
দানকারী
মা ,শা িড়, ০-৫ বছেরর িশ ও িকেশারী। তাছাড়া
ামনগর
উপেজলায়
াইেমট-িরিজিলেয় ট
ইেকা
িসে ম
এড
লাইভিল ডস ( ল) ক
ও আর, িড, আর, এন িসিড ক
চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমান ২, ৮০, ০০, ০০০ টাকা এবং
ব িয়ত অেথর পিরমান ৩৫,৮৬,৫০০ টাকা
৩.৪২। িরিলফ ই টার াশনাল, ামনগর সভায় উপি ত কমকতা উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন বাংলােদেশ
রবন অ েল ও
সংি
কমকতােক কমকতা
বসবাসরত মু ডা স দােয়র আথ-সামািজক উ য়ন ও সার ক অবিহত
রেখ
ক
সাত ীরা জলার ামনগর ও তালা উপেজলায় চলমান রেয়েছ। যার বা বায়ন করেত হেব
বরাে র পিরমান ৪,৩৬,৪৭,১০৭ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ
৬,৫৭,০০০ টাকা
৩.৪৩। েদশ, সাত ীরা:সভায় উপি ত কমকতা বেলন য, তার উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
সং া কতৃক বতমােন (১) িনপীিড়ত ও অসহায় দির জনেগাি র আইন ও
সংি
কমকতােক কমকতা
সহায়তা দান (২) সতু ব ন গিড় (৩) মানবািধকার র কেদর অবিহত
রেখ
ক
মাধ েম সংখ ালঘুেদর অিধকার িনি তকরণ এবং (৪) ঝুিকপূণ বা বায়ন করেত হেব
সংখ ালঘু নৃ- গাি র নতৃে র উ যন ঘটােনা অিধকার িত া ও
বষম
িতেরােধ সহেযািগতা করা ক
চলমান রেযেছ। যার
বরাে র পিরমান ১৭,৩৯,৯৩৮ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ
১৩,৯৭,৩৪৯ টাকা।
৩.৪৪ । িদ
ালেভশন আমী, কলােরায়া: সভায় কান কমকতা সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
উপি ত না থাকায় আেলাচনা করা স ব হয়িন
থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
দািখল করেতহেব
৩.৪৫ িকং িদ সাইেল :সভায় উপি ত কমকতা বেলন য, তার উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
সং া কতৃক বতমােন (১) ড কস ক াে ইন (২) চাই
ডিল ও
সংি
কমকতােক কমকতা
লাকাল গভান া (৩) িবিজিড ২০১৬
ক
া ইেনােভশন অবিহত
রেখ
ক
ফা ড-চাই
রাইটস গভােন
(৪) িবিজিড-ডািনডা
ােটিজক বা বায়ন করেত হেব
পাটনারশীপ এি েম ট ক সাত ীরা সদর ও দবহাটা উপেজলায়
চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমাণ ১,৮৭,৩৪,৬৭৯ টাকা এবং
ব িয়ত অেথর পিরমাণ ১,০৮,৫৭,৬১৮ টাকা
৩. ৪৬) িট এম এস এস, সাত ীরা: সভায় কান কমকতা উপি ত না সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
থাকায় কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় িন
থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
দািখল করেত হেব
৩. ৪৭) বাংলােদশ াজািরন িমশন, বুধহাটা, আশা িন: সভায় কান সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
কমকতা উপি ত না থাকায় কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
িন
দািখল করেতহেব
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৩.৪৮)এস
ক
এস,
সাত ীরা: সভায়সং ার
অ পি ত। িরেপাট পাওয়া যায় িন।

কমকতা সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
থাকাসহমািসক
িরেপাট কমকতা
দািখল করেতহেব
৩. ৪৯) িস এস এস, পুিলশ লাইন গট, সাত ীরা: সভায় কমকতা সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
উপি ত থাকেলও কান িতেবদন না পাওয়ায় কায ম স েক থাকাসহমািসক
িরেপাট কমকতা
আেলাচনা করা স ব হয় িন
দািখল করেতহেব
৩. ৫০) িড আর আর এ, হািদপুর, দবহাটা: সভায় উপি ত সং ার উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন (১) ােমাট ইন ুিসভ ও
সংি
কমকতােক কমকতা
হলথ এ া ড ির ািবিলেটশন সািভস ফর দ া িপপল উইথ অবিহত
রেখ
ক
িডজএ ািবিলিট (২) এ াকেসস টু সািভস অ া ড ইন ুিসভ অফ পারসন বা বায়ন করেত হেব
উইথ িডজএ ািবিলিট (৩) এম িস িপ ক
চলমান রেয়েছ। যার
বরাে র পিরমান ১২,৩১৭,৪৩৭টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ
৫৯,৬৩,০৯৩ টাকা
৩. ৫১) আশার আেলা, সিখপুর, দবহাটা: সভায় উপি ত সং ার উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন (১) িভিজিড (২) ব ু ও
সংি
কমকতােক কমকতা
চুলা তরী (৩) আয় বধক কমসূিচ ক চলমান রেয়েছ। যার বরাে র অবিহত
রেখ
ক
পিরমান ২২,৫৫,৫৮১টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমান বা বায়ন করেত হেব
১৯,০৯,৫৫৩টাকা
৩.৫২)পির াণ, ল ণপুর, তালা: সভায় কান কমকতা উপি ত না সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
থাকায় কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় িন
থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
দািখল করেতহেব
৩.৫৩) ওয়া কনসান বাংলােদশ, তালা, সাত ীরা: কমকতা উপি ত সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
থাকেলও িতেবদন দািখল না করায়সং ার কায ম িনেয় আেলাচনা থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
করা স ব হয় িন
দািখল করেতহেব
৩. ৫৪ ) ঃ
া
ক , কলােরায়া, তালাসভায়
কান সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
কমকতা উপি ত না থাকায় কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
িন
দািখল করেতহেব
৩.৫৫) এডাব , সাত ীরা: সভায় কান কমকতা উপি ত না থাকায় সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় িন
থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
দািখল করেতহেব
৩. ৫৬) িদ নেকা ফাউে ডশন, সদর হাসপাতাল, সাত ীরা: সভায় উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
উপি ত কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন ওয়াক ফর ও
সংি
কমকতােক কমকতা
লাইফ কে র কাজ চলমান রেয়েছ। সাত ীরা সদর হাসপাতােল অবিহত
রেখ
ক
িতন বছের কম বয়সী াবফুট বা পােয়র পাতা বঁাকা বা মু ডুর পােয়র বা বায়ন করেত হেব
িবনামূেল িচিকৎসা করা হয়। যার বরাে র পিরমাণ ৫৮০,২৪৬ টাকা
এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ১০০০০০ টাকা।
৩.৫৭) াম উ য়ন সং া ( াউস), িঝকরা, কলােরায়া: সভায় কান সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
কমকতা উপি ত না থাকায় কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
িন
দািখল করেত হেব
৩.৫৮) পা র, কামালনগর, সাত ীরা:সভায় উপি ত কমকতা বেলন উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
য, তার সং া কতৃক বতমােন “ ােমািটং এনেগজেম ট এ া ড ও
সংি
কমকতােক কমকতা
একশন ফর কাউ টািরং এ ি জম (িপস) কনেসািটয়াম” ক অবিহত
রেখ
ক
চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমাণ ৩০,০৪৬,১৭৬ টাকা এবং বা বায়ন করেত হেব
ব িয়ত অেথর পিরমাণ ১,৬১,৫৬,৯০৩ টাকা। উে খ ক সমূহ
সাত ীরা জলার ামনগর, কািলগ , দবহাটা, আশা িন, কলােরায়া
উপেজলায় বা বািয়ত হে ।
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৩. ৫৯) ইসলািমক িরিলফ, বাংলােদশ,
ামনগর: সভায় উপি ত উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
সং ার কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন (১) টকসই ও
সংি
কমকতােক কমকতা
জীিবকায়েনর মাধ েম জলবায়ু ও দূেযাগ এ র ভােব আ া অিত অবিহত
রেখ
ক
দির পিরবারসমূেহর জীবনমান উ য়ন (২) িসিবিডিপ ও এসিবিডিপ বা বায়ন করেত হেব
মেডল এর আেলােক ইউিনয়ন ও উপেজলা পযােয় জনেগা ীর ঝুঁিক
মাকােবলায় স মতা বৃি (৩) কিমউিনিট িরেসাস স টার (িসআরিস)
এর মাধ েম ানীয় িত
জনেগা ীর জীবন জীিবকার উেদ াগ
সমূহেক উৎসাহ দান এবং ািত ািনকরণ মূলক কমকা ড পিরচালনা
করা (৪) দূেযাগ শমন ও সহনশীলতা বৃি র জ নীিতিনধারনী
পযােয় ানীয় অিভ তার আেলােক, ানীয়,জাতীয় ও আ জািতক
পযােয়র সম য় সাধন এবং জলবায়ু পিরবতেনর ফেল সৃ দূেযাগ
শমেনর জ অিভেযাজন কৗশল ণয়ন কায ম সাত ীরা জলার
ামনগর উপেজলায় বা বািয়ত হে । যার চলিত অথ বছেরর া
বরা ২,২২,৩৫,৭৫৯ টাকা এবং চলিত মােস ব েয়র পিরমাণ
৮৯,৫০০ টাকা।
৩.৬০) িশ
া
ফাউে ডশন, র লপুর, সাত ীরা: সভায়সং ার সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
কমকতা অ পি ত। িরেপাট পাওয়া যায় িন।
থাকাসহমািসক
িরেপাট কমকতা
দািখল করেত হেব
৩. ৬১) নলতা হাসপাতাল এ ড কিমউিনিট হলথ ফাউে ডশন, নলতা, উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
কািলগ : সভায় উপি ত সং ার কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক ও
সংি
কমকতােক কমকতা
বতমােন (১) নলতা হাসপাতাল যার বরাে র পিরমাণ ১২,৫০,০০০ অবিহত
রেখ
ক
টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ১,০৪,০০০ টাকা। অ া
ক বা বায়ন করেত হেব
িনজ
অথায়েন চলেছ। (২) নলতা হাসপাতাল
ে িটক
স টার (৩) িতব ীেদর সহায়ক উপকরণ তির ক (৪) নলতা
হাসপাতাল িডিজটাল ইনফরেমশন স টার (৫) এম আর
ক (৬) য া িনয় ণ ক (৭) বফুট ি টেম ট ক (৮) এি ট
টাব ােকা ক (৯) HRLS ক (১০) ৩০ জন রাগীেক িবনা
মূ◌্েল িচিকৎসা সবা ওঔষধ সরবরাহ (১১) কিমউিনিট রিডও ক
(১২) জলবায়ু পিরবতন ক চলমান রেয়েছ।
৩. ৬২) প ী চতনা, জাড়িদয়া, সাত ীরা: সভায় সং ার কমকতা সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
অ পি ত। িরেপাট পাওয়া যায় িন
থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
দািখল করেত হেব
৩. ৬৩) মুসিলম এইড-ইউেক বাংলােদশ িফ অিফস, তালা: সভায় সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
কমকতা উপি ত থাকেলও িতেবদন না পাওয়ায় কায ম স েক থাকাসহ মািসক িরেপাট কমকতা
আেলাচনা করা স ব হয়িন
দািখল করেত হেব
৩. ৬৪ ) িমশনারীজ অব চ ািরিট, বড়দলিমশন, আশা িন : সভায় উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
উপি ত সং ার কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক ও
সংি
কমকতােক কমকতা
বতমােন (১) হােতর কাজ ও বৃি মূলক িশ া (২) াম মান ি িনক (৩) অবিহত
রেখ
ক
অভাব
ও রাগীেদর পিরদশন (৪) িরিলফ চ ািরিট া াম যথা: বা বায়ন করেত হেব
খাদ ব ,কাপড়, মিডক াল,হাউিজং, কম সং ান,িশ া, মণ,িববাহ
কে র অধীেন কায ম চলমান রেয়েছ।যার বরাে র পিরমাণ
৫৮০.০০০.০০টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ৫৭৪,৬৫৫.০০
টাকা
৩.৬৫) ক এম এস এস, সাত ীরা:সভায় কমকতা অ পি ত। িরেপাট সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
পাওয়া যায় িন।
থাকাসহমািসক
িরেপাট কমকতা
দািখল করেতহেব
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৩. ৬৬) আ য় ফাউে ডশন, খুলনা:সভায় উপি ত কমকতা বেলন উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
য, তার সং া কতৃক বতমােন ইমপাওয়ািরং লাকাল এ ড াশনাল ও
সংি
কমকতােক কমকতা
িহউম ািনট ািরয়ান একটরস কমসূিচ তালা উপেজলায় চলমান অবিহত
রেখ
ক
রেয়েছ। যার বরাে র পিরমাণ ১,৭১,৮৫,৫৮৯ টাকা এবং ব িয়ত বা বায়ন করেত হেব
অেথর পিরমাণ ৯৯,৩৯,৭০৭/-টাকা।
৩. ৬৭) ওেয়ভ ফাউে ডশন, সাত ীরা:সভায় উপি ত কমকতা বেলন উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
য, তার সং া কতৃক বতমােন বাংলােদেশ
াম আদালত ও
সংি
কমকতােক কমকতা
সি য়করণ(২য় পযায়) ক (Activating Village Courts in অবিহত
রেখ
ক
Bangladsh Phase II Project) বা বায়ন করেছ।এ বা বায়ন করেত হেব
ধারাবািহকতায় সাত ীরা জলার ৪িট উপেজলার ৪৭িট ইউিনয়েন
াম আদালত িবষেয় মা ষেক সেচতন করা এবং ইউিনয়ন পযােয়
াম আদালত সি য়করেণর জ কাজ করেছ। বরাে র পিরমাণ
উে খ কেরন নাই। ইউিনয়ন পিরষদ মামলার অিভেযােগর ল মা া
২৮২ অজন ২৫৭, নারী ৬৪,পু ষ ১৯৩ জন। অিভেযাগ িন ি হেয়েছ
ল মা া ২৩৫ অজন ২২১, নারী ৬২,পু ষ ১৫৯ জন।
৩.৬৮) রাল িরক াকশন ফাউে ডশন (আর আর এফ): সভায় সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
কমকতা অ পি ত। িরেপাট পাওয়া যায় িন
থাকাসহমািসক
িরেপাট কমকতা
দািখল করেতহেব
৩.৬৯) শি ফাউে ডশন, পলাশেপাল, সাত ীরা: সভায় কানকমকতা সভায় িনয়িমত উপি ত সংি সং
উপি ত না থাকায় এবং িতেবদন না পাওয়ায় কায ম স েক থাকাসহমািসক
িরেপাট কমকতা
আেলাচনা করা স ব হয় িন
দািখল করেতহেব
৩.৭০) উইনরকই টার াশনাল,
করািল
মাড়, ইটাগাছা, উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
সাত ীরা: সভায়উপি ত সং ারকমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক ও
সংি
কমকতােক কমকতা
বতমােন “USDA SAFETI project ক চলমান রেয়েছ। যার অবিহত
রেখ
ক
বরাে র পিরমাণ ৪৫,৫৫০,৬২০ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ বা বায়ন করেত হেব
মািসক ৩৪,০২২,৬৫৬ টাকা
৩.৭১)
ফইথ
ইন
এ াকশন
(িফয়া),
ামনগর, উপেজলা িনবাহী অিফসার সংি সং
সাত ীরা: সভায়উপি ত সং ারকমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক ও
সংি
কমকতােক কমকতা
বতমােন “সাত ীরা ইি টে েটড কিমউিনিট
ডভলপেম ট অবিহত
রেখ
ক
েজ ” ক চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমাণ ৪৪,৯৬,৮০০ বা বায়ন করেত হেব
টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ১৯,৭২,৪৫৭ টাকা
৩.৭২) িতব ী সবা সং া ( েসস), কািশপুর, তালা: সভায়উপি ত িনয়িমত মািসক িরেপাট সংি সং
সং ারকমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক বতমােন (১) গালস দািখলসহ সভায় উপি ত কমকতা
এডুেকশন
া াম ক
চলমান রেয়েছ। যার বরাে র পিরমাণ থাকেত হেব
১৬,৫৩,৬২৬ টাকা এবং ব িয়ত অেথর পিরমাণ ১,৫৩,১২৪ টাকা
৩.৭৩) িবভা, সাত ীরা: িনধািরত ছেক িতেবদন না পাওয়ায় িনয়িমত
মািসক
সভায় সংি সং
কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হয় িন।
উপি ত থাকাসহ িনধািরত কমকতা
ছেক
িতেবদন দািখল
করেত হেব
৩.৭৪ ) কিমউিনিট ডেভলপেম ট স টার ( কােডক), নলতা, িনয়িমত
মািসক
সভায় সংি সং
কািলগ : সভায় উপি ত সং ার কমকতা বেলন য, তার সং া কতৃক উপি ত থাকাসহ িনধািরত কমকতা
বতমােন কােডক-নবযা া ক
চলামন রেয়েছ। যার বরাে র ছেক
িতেবদন দািখল
পিরমাণ এখনও িনধািরত হয় িন।
করেত হেব
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৪। অ া িস া :
১। সাত ীরা জলা এনিজও ওেয়ব পাটাল এর ভ উে াধন কেরন জনাব মাহা দ ইফেতখার হােসন, জলা
শাসক,সাত ীরা। এনিজও পাটাল এর ে
কে র বরা ও কােজর অ গিতর হার, ছিব গ ালারীেত আপেলােডর
তািরখ উে খ করার জ বলা হয়। িবিভ এনিজওেদর ত য়ন পে র জ ওেয়ব পাটােল সকল তথ আেছ িকনা

তা হালনাগাদ কের আপেলাড করেত হেব এবং এনিজওেদর মধ থেক ৬ সদ িবিশ কিমিটর নাম ািবত হয়। স
অ যায়ী শীলন, াক, নওয়ােবঁকী গণমুখী ফাউে ডশন, নলতা হসিপটাল, লাইট হাউস িত ােনর ফাকালগণেক
কিমিটর অ ভূ করা হয়।সভায় এনিজও পাটাল উপ াপন কেরন জনাব িমজা র রহমান, েজ ম ােনজার এস আর
টকেনালিজ সাত ীরা।
২। এনিজওসমূেহর চলমান সকল কে র কায ম স েক উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ ও কে র সােথ স ৃ
সংি
সরকাির দ েরর জলা/উপেজলা পযােয়র কমকতা- ক আবি কভােবঅবিহত রেখ কায ম বা বায়েনর জ
এনিজও কমকতাগণ- ক অ েরাধ করা হয় ।
৩। ভিব েতেকানএনিজও-এর দাতা সং ার িবেদশী িতিনিধদলেজলা সফেরআসারআেগ জলা ও উপেজলা শাসনসহ
পুিলশ িবভাগেকঅবিহত করার জ এনিজও
কতাগণেক অ েরাধ করা হয় ।
৪। ব াটাির চািলত ির া ভ ান শহেরর যানজট সৃি সহ িব ৎ এর অপচয় ঘটাে িবধায় ব াটািরচািলত ির া- ভ ান
চালুর জ কান কার ঋণ দান না করার জ এনিজও কমকতাগণেক অ েরাধ করা হয়।
৫। আগামী সভায় সং ার USDA SAFETI Project কায েমর উপর উইনরক ই টার াশনাল এবং Walk For Life
সং া িবষেয় িদ নেকা ফাউে ডশন Power Point Presentation উপ াপেনর জ সং ার কমকতােক অ েরাধ
করা হয়।
অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় এবং কল াণকর সকল কােজ এনিজও
সমূহেক ত: ূত অংশ হেণর আহবান জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা করা হয়।

মাহা দ ইফেতখার হােসন
জলা শাসক
ারক ন র: ০৫.৪৪.৮৭০০.০১০.৪৯.০০৩.১৮.৫০২

তািরখ: ১৭ আি ন ১৪২৫
০২ অে াবর ২০১৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) সিচব, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক বু েরা, ধানম ীর কাযালয়, ট ই-১৩/িব,আগারগঁাও, শের বাংলা নগর,
ঢাকা
৩) কিমশনার, খুল না িবভাগ, খুল না
৪) পুিলশ পার, সাত ীরা
৫) িসিভল সাজন, সাত ীরা
৬) চয়ারম ান, সাত ীরা সদর/কলােরায়া/তালা/আশা িন/ দবহাটা/কািলগ / ামনগর
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), সাত ীরা
৮) িনবাহী েকৗশলী, জন া
েকৗশল অিধদ র, সাত ীরা
৯) উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, সাত ীরা
১০) উপ-পিরচালক, কৃিষ স সারণ অিধদ র, সাত ীরা
১১) উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না অিধদ র, সাত ীরা
১২) উপ-পিরচালক, যুব উ য়ন অিধদ র, সাত ীরা
১৩) সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, সাত ীরা
১৪) জলা িশ া অিফসার, সাত ীরা
১৫) জলা াথিমক িশ া অিফসার, সাত ীরা
১৬) জলা সমবায় অিফসার, সাত ীরা

১৭) জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা, সাত ীরা
১৮) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, সাত ীরা
১৯) চয়ারম ান, জাতীয় মিহলা সং া, সাত ীরা
২০) সহকারী া ামার, জাতীয় মিহলা সং া, সাত ীরা
২১) পিরচালক/িনবাহী পিরচালক/ কা-অিডেনটর/ম ােনজার/সম য়কারী/িফ

অিফসার, সাত ীরা

মাহা দ ইফেতখার হােসন
জলা শাসক

