
 
িদনাজ র জলায় এনিজও কম তৎপরতা স িকত আগ /১৭ মােসর মািসক সম য় সভার কায িববরণী 

 

 

সভাপিত        :   মীর Lvqiæj আলম 
            জলা শাসক, িদনাজ র। 

ান             :   জলা শাসেকর সে লন ক   
তািরখ        :   ১৩ আগ , ২০১৭ 
আেলাচ  মাস  :   লাই, ২০১৭। 

 
 

(সভায় উপি িত পিরিশ -‘‘ক’’ ত এবং অ পি িত-‘‘খ’’ ত দখােনা হেলা) 
 

 সভাপিত ক ক সভায় উপি ত সকল সদ েক  েভ া জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। অতঃপর সভাপিতর 
অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িদনাজ র ক ক গত লাই/২০১৭ মােসর এনিজও সম য় সভার Kvh©িববরণী 
পাঠ কের নােনা হয়। কান সংেশাধন না থাকায় িবগত সভার Kvh©িববরণী ঢ়ীকরণ করা হয় ।  

 
 

১।  এনিজও কায েমর মািসক িতেবদন িবষেয় আেলাচনা :    

     সহকারী কিমশনার, এনিজও শাখা সভায় জানান য, িদনাজ র জলায় Kg©iZ ৭৬  এনিজওর মে  ৪৬  এনিজও ছক 
মাতােবক লাই/১৭ মােসর Kvh©µম m¤úwK©Z িতেবদন দািখল কেরেছন। বাকী ৩০  সং ার িতেবদন পাওয়া যায়িন। 

সভাপিত সকল সং ােক তােদর কায েমর িতেবদন cieZx© মােসর ৭ তািরেখর মে  এবং িতন মাস অ র মািসক 
িতেবদন িনজ ওেয়ব ‡cvU©v‡ji মা েম আবি কভােব দািখল করার জ  অ েরাধ জানান। সভায় সকল উপেজলা wbe©vnx 

অিফসারেক িনয়িমত উপেজলা মািসক এনিজও সম য় সভার আেয়াজন c~e©K সভার Kvh©িববরণী cieZx© মােসর ৩ (িতন) 
তািরেখর মে  জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র বরাবর িনয়িমত রেণর জ  অ েরাধ জানান হয়। অতঃপর মিহলা 
ব খী সং ার পিরবেত সভাপিতর অ মিত েম া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদশ ( আইিব) সং া র Kvh©µ‡gi 

িতেবদন উপ ািপত হয়।  
 

 

 
া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদশ ( আইিব) সং া : জনাব মা: আ ল হা ান আজাদ, এিরয়া ােনজার, আইিব, 

িদনাজ র KZ…©K সং ার কায ম িব ািরতভােব উপ াপন করা হয়। উপ াপেন জানা যায়, আইিব সং া  ১৯৯৮ সােল 
এনিজও িবষয়ক েরার িনব ন  লাভ কের যার নং-১৩০১। িদনাজ র জলায় সনাক ২০১০ সােল গ ত হয়। দাতা সং া 
ইউেক এইড (িডএফআইিড),এসআইিডএ, এসিডিস এবং ডিনডা এর সহেযািগতায় সনাক া , িশ া, ানীয় সরকার ও 
জলবা  খােত অথ ায়ন ও শাসন িবষেয় কাজ কের থােক এছাড়াও িবিভ  িদবস পালন সহ ন িত িবেরাধী ক াে ইন 
পিরচালনা করেছ। ন িতর িব ে  এক  জারােলা সামািজক আে ালন গেড় লেত আইিব সি য়, যােত সরকাির-
বসরকাির িবিভ  সং া/ িত ােন ন িত রাধ করা যায় এবং সই সােথ আইেনর শাসন িতি ত হয়। শাসন, রাজনীিত, 
বসা-বািণজ সহ দেশর সকল ে   এবং জবাবিদিহ লক ব া যােত গেড় ওেঠ স লে ই আইিব কাজ করেছ মেম  

সভায় জানা যায়।  
        সভায় সংি  উপ াপনার জ  আইিব সং ার িতিনিধেক আ িরক ধ বাদ জানােনা হয়। সভায় অিভমত 

কাশ  করা হয় য, ণ ল পয ােয় িজও এনিজও পর েরর পির রক িহেসেব কাজ কের । সভাপিত ক ক েত ক  সং ােক 
িনজ  Kvh©µ‡gi পাশাপািশ সামািজক ব ােক ইিতবাচক করেত িবিভ  উঠান বঠেক, িশ া িত ােন ও কম এলাকায় 
জ ী-বাদ, স াসবাদ, িশ  িনয াতন, মানব পাচার এবং বা িববাহ রােধ চারণাসহ িনরেপ তা ও ি ম ার সােথ  Kvh©µg 
অ াহত রাখার অ েরাধ জানান হয়। 
   সভায় সে র/১৭ মােস মিহলা ব খী িশ া ক , িদনাজ র সং া ক তােদর Kvh©µg উপ াপেনর জ  মেনানীত করা 
হয়। িব ািরত আেলাচনা শেষ me©m¤§wZµ‡g িনে া  িস া স হ হীত হয়। 

 

িস া - ১ :      

(ক) েত ক এনিজওেক cieZx© মােসর ৭ (সাত) তািরেখর মে  জলা শাসক, িদনাজ র, সংি  উপেজলা wbe©vnx  

অিফসার ও উপ-পিরচালক, জলা সমাজেসবা Kvh©vjq,িদনাজ র বরাবর c~e©eZ©x মােসর িতেবদন রণ এবং িতন মাস অ র 
মািসক িতেবদন  cieZx© মােসর ৭  (সাত) তািরেখর মে  দািখল িনি ত করেত হেব।  

বা বায়েন: ১। সকল এনিজও, িদনাজ র।                   



-২- 

 

(খ) সকল সং ােক www.dinajpurngos.com ওেয়বসাইট থেক জলা এনিজও িবষয়ক সম য় সভার 
Kvh©িববরণী সং হ করেত এবং I‡qe‡cvU©v‡j সং ার Kvh©µ‡gi মািসক িতেবদন ও মািসক িতেবদন আপেলাড করেত 
অ েরাধ জানােনা হয়। 

বা বায়েন: ১। সকল এনিজও, িদনাজ র। 

 
 (গ)  সং ার সকল িনব ন হালনাগাদ রাখেত অ েরাধ জানােনা হয়। এমআরএ সনদ িতত আিথ ক লনেদন/ঋণ 

কায ম না করার জ  অ েরাধ জানান হয়। 
 

বা বায়েন: ১। সকল এনিজও, িদনাজ র। 
    

(ঘ)  উপেজলা wbe©vnx অিফসারগণেক িনয়িমত মািসক উপেজলা এনিজও সম য় সভার আেয়াজন c~e©K cieZx© 
মােসর ৩(িতন) তািরেখর মে  িরত ছক রণসহ সভার Kvh©weeiYx জলা শাসক, িদনাজ র বরাবর রেণর েয়াজনীয় 

ব া  হেণর জ  অ েরাধ করা হয়। 
 

বা বায়েন:  উপেজলা িনev©nx Kg©KZ©v (সকল), িদনাজ র। 
                          

ঙ) আগামী সে র/২০১৭ মােস মিহলা ব খী িশ া ক  (এমিবএসেক), িদনাজ রেক তােদর Kvh©µ‡gi িতেবদন 
উপ াপেনর জ  অ েরাধ করা হয়। 
 
২।        িবিবধ: 
        ১৫ আগ , ২০১৭ াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা “ব ব  শখ িজ র রহমান” র  ৪২তম  শাহাদত  বািষ কী 
ও “জাতীয় শাক িদবস” পালন উপলে  জলা শাসেনর উে ােগ িদন াপী অ ােন উপি ত সকল সং ােক আম ণ 
জানােনা হয় । এছাড়া সকল সং ােক িনজ িনজ সা  অ যায়ী চলমান  ব াপীিড়ত জনগণেক েয়াজনীয় সহেযািগতা দােনর 
অ েরাধ জানােনা হয় ।  সভায়  ব-আইনী ঋণ কায ম পিরচালনাকারী িত ান স েহর িবষেয় সংি  উপেজলা িনব াহী 
অিফসার এবং সংি  িনব নকারী ক প েক আইনা গ পদে প হেণর জ  অ েরাধ জানােনা হয়। হায়ন তহিবেলর 

ারক নং-৩৫৯৫, তাং-০২/০৮/২০১৭ ইং প  সভায় পাঠ কের নােনা হয়। উ  পে  বিণ ত িদনাজ র জলার ৮  ঋণ 
খলাপী সং া (১) অ ীকার সমাজ উ য়ন সং া, (২) আ াস মিহলা উ য়ন সং া (৩) আ া সা াল ডেভলপেম  

অগ ানাইেজশন (৪) ব ন (৫) ব খী প ী উ য়ন সং া (৬) গা লী সং া (৭) বাংলােদশ গণনা  সং া (৮) বশাখী মিহলা 
উ য়ন সং ােক যথাসমেয় িকি  পিরেশােধর অ েরাধ জানােনা হয়।  

 

সভাপিতর অ মিত েম আইিব সং ার িতিনিধ সভায় জানান আগামী ২২ ও ২৩ আগ  িদনাজ র ই উট 
া েন  িতবােরর য় “ত  মলার” আেয়াজন করা হেয়েছ। িতিন উ  মলায় সকল সং ার অংশ হণ কামনা কেরন। 

সভাপিত সকল সং ােক এই ত  মলায় অংশ হেণর অ েরাধ জানান। সভায় মতামত  করা হয় য িত  সং া ত  
মলার আেয়াজেনর মা েম  তােদর কােজর তা ও জবাবিদিহতা বাড়ােত পাের।  

 

িস া  -২ : 

(ক) ১৫ আগ , ২০১৭ াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৪২তম শাহাদত বািষ কী 
ও “জাতীয় শাক িদবস” পালন উপলে  জলা শাসেনর উে ােগ িদন াপী অ ােন সকলেক অংশ হেণর জ  অ েরাধ 
জানােনা হয়।  

(খ) সকল সং ােক িনজ িনজ সা  অ যায়ী ব াপীিড়ত এলাকার জনগণেক েয়াজনীয় সহেযািগতা দানসহ  এ 
িবষেয়  কম এলাকার সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অবিহত/স ৃ  করেত অ েরাধ জানােনা হয়। 

(গ)  ব-আইনী ঋণ কায ম পিরচালনাকারী িত ানস হ এবং হায়ণ তহিবেলর ঋণ খলািপ সং া িলর িবষেয় 
সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি  িনব নকারী সং ােক আইনা গ ব া হণ ব ক জলা শাসনেক অবিহত 
করার জ   অ েরাধ করা হয়।  

              



-৩- 

             (ঘ) এনিজও কায ম িনয়িমত মিনটিরং করার জ  সকল উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সংি  িনব নকারী 
ক প েক অ েরাধ করা হয়।  

 (ঙ) আইিব ক ক আেয়ািজত ত  মলায় অংশ হেণর জ  সকল সং ােক িবেশষভােব অ েরাধ জানােনা হয় । 
 

   
 সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক  েভ া জািনেয়  সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।     
                                                                                          
 
 
               া িরত/- 
                                                                                             ২২/৮/২০১৭ 

                           ( মীর Lvqiæj আলম ) 
      জলা শাসক 

                   িদনাজ র। 
                        ও 
                     সভাপিত 
     জলা এনিজও িবষয়ক সম য় কিম  
                ০৫৩১-৬৫০০১ 
       dcdinajpur@mopa.gov.bd 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযাল য়, িদনাজ র। 

(এনিজও িবষয়ক সল) 
www.dinajpur.gov.bd 

 
ারক নং- ০৫.৫৫.২৭০০.০২৩.০৩.০০২.১৭-২১৬ (১২০)                                                 তািরখ : ২৩  আগ ,২০১৭। 

সদয় ÁvZv‡_© : 

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৩। মহাপিরচালক,এনিজও িবষয়ক েরা, ধানম ীর কাযাল য়, ১৩,শহীদ ক াে ন মন র আলী সরিণ, মৎ  ভবন 

(১০তলা), রমনা, ঢাকা। 
 
সদয় ÁvZv‡_© ও  Kvh©v‡_© : 
৪। িলশ পার, িদনাজ র। 
৫। িসিভল mvR©b, িদনাজ র। 
৬। চয়ার ান ....................... উপেজলা (সকল), িদনাজ র। 
৬। অিতির  জলা শাসক (mvwe©K)/(িশ া ও ত  ি ), িদনাজ র। 
৭।        িনবাহ  েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, িদনাজ র। 
৮। িনবাহ  েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িদনাজ র। 
৯-২১।    উপেজলা িনবাহ  অিফসার ......................................(সকল), িদনাজ র। 
২২-২৫। উপ-পিরচালক, জলা সমাজেসবা অিধদ র/ িষ স সারণ অিধদ র/ পিরবার পিরক না/ ব উ য়ন অিধদ র, 
 িদনাজ র।  
২৬।      জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
২৭। জলা াথিমক িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
২৮।      জলা াণ ও cybe©vmb অিফসার,িদনাজ র। 
২৯।      জলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v, িদনাজ র। 
৩০। চয়ার ান, জাতীয় মিহলা সং া, িদনাজ র। 
৩১। নজারত ড  কােল র, িদনাজ র। 
৩২-১০০।  ....................................................................................................................... 
            ............................................................................................................িদনাজ র। 

                                                                                            
                 
                   
                া িরত/- 

       ২৩/৮/২০১৭ 
                                                                                                     ( মাছাঃ মিরনা আফেরাজ) 

সহকারী কিমশনার 
  এনিজও িবষয়ক সল 

  জলা শাসেকর কাযাল য় 
 িদনাজ র। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ১৩/০৮/২০১৭ ইং তািরখ র ০৩.১৫ ঘ কায় িদনাজ র জলা শাসক সে লন কে  অ ি ত এনিজও িবষয়ক সম য় সভায় উপি ত সদ গেণর হািজরার 
তািলকা ( জ তার মা সাের নয়, া েরর মা সাের) 

 

পিরিশ  ‘‘ক’’ 
 

 
িমক 
নং 

নাম ও পদবী সহ কানা া িরত 

০১ জনাব  মীর খায় ল আলম, জলা শাসক, িদনাজ র। ’’ 
০২ জনাব মাঃ হািম ল আলম, িলশ পার, িদনাজ র। ’’ 
০৩ জনাব মাঃ গালাম রা ী, অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িদনাজ র। ’’ 
০৪ জনাব মাছাঃ মিরনা আফেরাজ, সহকারী কিমশনার, এনিজও িবষয়ক সল, জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। ’’ 
০৫ জনাব ডাঃ মওলা ব  স চৗ রী, িসিভল সাজন, িদনাজ র। ’’ 
০৬ জনাব এমএ মিমন, উপেজলা িনব াহী অিফসার, ঘাড়াঘাট, িদনাজ র। ’’ 
০৭ জনাব মাঃ রা ম আলী সরকার ঘাষক, িসিনয়র ত  অিফসার, িদনাজ র এর পে  ’’ 
০৮ জনাব বাদল চ  রায় , জলা হাইিজং অিফসার , ইএসিডও সাউথ এিশয়া ওয়াশ রজা  া াম, িদনাজ র।  ’’ 
০৯ জনাব আ ল হা ান আজাদ, এিরয়া ােনজার, সনাক, আইিব, বড়ব র, িদনাজ র। ’’ 
১০ জনাব িবলিকস আরা ফেয়জ, সাধারণ স াদক, িতব ী িব ালয় ও  cybe©vmb  সং া, বা বাড়ী, িদনাজ র। ’’ 
১১ জনাব মাঃ শাহাদৎ হােসন শাহ, ভাইস চয়ার ান, অ ঘটক সং া, িদনাজ র । ’’ 
১২ জনাব আন  মার দব নাথ, (এলাকা ব াপক) েরা বাংলােদশ, ২নং িনউটাউন, িদনাজ র। ’’ 
১৩ জনাব পিরেতাষ রায়, সহঃ ব াপক, সনাক আইিব, িদনাজ র। ’’ 
১৪ জনাব আিমন খান, সম য়কারী (এমএফ) আল-ফালাহ আম উ য়ন সং া, রাজবা , িদনাজ র। ’’ 
১৫ জনাব েরফা আর , এিরয়া কা-অিড েনটর, ান ই ার াশনাল,  িদনাজ র। ’’ 
১৬ জনাব রিব মাড , কম চী কম কতা (এসডাব িসিড), কািরতাস, িদনাজ র অ ল, পি ম িশবরাম র, িদনাজ র। ’’ 
১৭ জনাব তােহ ল ইসলাম রানা, এিরয়া ােনজার, ইএসিডও, িদনাজ র। ’’ 
১৮ জনাব রজাউল কিরম, অ  ’’ 
১৯ জনাব মাঃ মা র রহমান, িপএস, িপএস িস, িদনাজ র। ’’ 
২০ জনাব মাঃ আ ল মিতন, িহসাব কম কতা, সাসাই  ফর উে াগ, ঘািসপাড়া, িদনাজ র। ’’ 
২১ জনাব হািফ র রহমান, িনব াহী পিরচালক, ডভলপেম  কাউি ল, িবরাম র, িদনাজ র। ’’ 
২২ জনাব েশদ া পারভীন মিল, িপও, এমিবএসেক, বা বাড়ী, িদনাজ র। ’’ 
২৩ জনাব  তপন মার সাহা, কম চী ব াপক, আর িড আর এস বাংলােদশ, িদনাজ র। ’’ 
২৪ জনাব মহিসন আলী, জলা াক িতিনিধ, াক আ িলক অিফস, ব েশর হাট, িদনাজ র। ’’ 
২৫ জনাব  মাঃ আেনায়া ল ইসলাম বাব , িনব াহী পিরচালক, অ ঘটক, রামনগর, িদনাজ র। ’’ 
২৬ জনাব িমঃ িম েয়ল হ ম, িহসাব র ক, এসএমএনিব-িডএলিপ, পি ম িশবরাম র, িদনাজ র। ’’ 
২৮ জনাব মাঃ মাজা ফর হােসন, িনব াহী পিরচালক, সমাজ উ য়ন িশ ণ ক  (এসইউিপেক), িদনাজ র। ’’ 
২৯ জনাব মাঃ রজাউল কিরম, িষ কম কতা, ওয়া  িভশন (এিডিপ), িদনাজ র। ’’ 
৩০ জনাব মাঃ ইয়া ব আলী,িনবাহ  পিরচালক,মমতা প ী উ য়ন সং া,িদনাজ র। ’’ 
৩১ জনাব মাঃ বাবর আলী, ব াপক, কিমউিন  ডেভলপেম  এেসািসেয়শন (িসিডএ), িদনাজ র। ’’ 
৩২ জনাব মাঃ হািম র রহমান, অিডট িরচ অগ ানাইজার, গাউ ল আযম িবএনএসিব আই হসিপটাল, িদনাজ র। ’’ 
৩৩ জনাব মাঃ মা দ রানা,ওএ, আইিব, িদনাজ র।  ’’ 
৩৪ জনাব রােবয়া খা ন, িহসাব র ক, অন া সং া, ঈদগাহ বি , িলশ লাইন রাড, িদনাজ র। ’’ 
৩৫ জনাব মা ফা কামাল, িনব াহী পিরচালক, জএসেকএস, িদনাজ র। ’’ 
৩৬ জনাব রােবয়া খা ন, জলা িতিনিধ, এডাব, জলা শাখা, িদনাজ র। ’’ 
৩৭ জনাব লবাহার, কা ন সিমিত, িদনাজ র। ’’ 
৩৮ জনাব মেনায়ার হােসন াবন, সনাক, িদনাজ র। ’’ 
৩৯ জনাব ফিরদা বগম, িনব াহী পিরচালক, াম উ য়ন েচ া, পাহাড় র, িদনাজ র।  ’’ 
৪০ জনাব হািফ র রহমান, িনব াহী পিরচালক, িডিস, িবরাম র, িদনাজ র। ’’ 
৪১ জনাব আ েতাষ কম কার, ক  সম য়কারী, দীপিশখা, িদনাজ র। ’’ 
৪২ জনাব মাঃ ইয়ািসন আলী, জলা সম য়কারী,মানব ক াণ পিরষদ-এমেকিপ, বা বাড়ী, িদনাজ র। ’’ 
৪৩ জনাব মাঃ সােজ র রহমান, া  ােনজার, পদে প, মানিবক উ য়ন ক , িদনাজ র। ’’ 
৪৪ জনাব এম,এ স র, িনব াহী পিরচালক, িভিডএফ, কসবা, িদনাজ র। ’’ 

 
     

পিরিশ  ’’খ’’ 
অ পি ত সদ গেণর তািলকা 

 
                     িব: :-িদনাজ র ব া কবিলত হওয়ায় অিধকাংশ সং ার িতিনিধ সভায় উপি ত হেত পােরনিন।  
 
 
 
 



 
 
 
 
 





























 
 
 
 
 
 

  
 


