
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ 

এনিজও িবষয়ক শাখা

ময়মনিসংহ জলা এনিজও সম য় কিমিটর জনু ২০২০ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ িমজা র রহমান 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৯ জুন, ২০২০ ি .
সভার সময় বলা ২:০০ ঘিটকা।

ান জলা শাসেকর সে লন ক , ময়মনিসংহ
উপি িত তািলকা-ক
জমু াউেডর মাধ েম অ ি ত সভার েত সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া ও ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম আর  কেরন।
কেরানা ভাইরােস আ া  হেয় যারা মতৃু বরণ কেরন তােদর আ ার মাগেফরাত ও পিরবােরর িত সমেবদনা াপন কেরন।
পাশাপািশ াণঘাতী কেরানা ভাইরােস আ া  হেয় যারা িচিকৎসাধীন আেছন তােদর ত আেরাগ  লাভ কামনা কেরন। 

সভায় পবূবতী সভার কাযিববরনী পাঠ কের নােনা হয় এবং কান সংেশাধনী না থাকায় তা দঢ়ৃকরণ করা হয়।

অতঃপর অ ি ত জমু াউড িমিটং এ অংশ হণকারী এনিজও িতিনিধবেৃ র ম ২০২০ মােসর কায েমর অ গিত িতেবদেনর
উপর আেলাচনা করা হয়।

 :নং এনিজও’র নাম ও কম 
এলাকা

সং া কতকৃ গহৃীত ক িবেবচ  মােস (গত মােস) গহৃীত কায ম

০১

াকঃসং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
জলার সকল 

উপেজলা।

াক িশ া কমসূিচ, দ তা 
উ য়ন কমসূিচ, জ ডার 
জাি স অ া ড ডাইভারিসিট 
িডিভশন ( মজিনন), সামািজক 

মতায়ন কমসূিচ, মানবািধকার 
ও আইন সহায়তা কমসূিচ, 
আরবান ডেভলপেম ট কমসূিচ, 
মাইে াফাই া , ওয়াশ 
কমসূিচ, মানসী কমসূিচ, াক 

া , পিু  ও জনসংখ া 
কমসূিচ।

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস িলফেলট ১,১০,২৩১িট, ি কার 
৫৩,৪২০িট িবতরণ করা হেয়েছ এবং জলায় াক সামািজক 

মতায়ন কমসূিচর মাধ েম ১৫িট গণনাটক দেলর ১৫০ জন 
৪০িট ইভাওিস ইয়ুথ কিমিটর ১৪৪০ জন, ৪িট ইিসএফ কিমিট 
৭৬ জন, ৫িট িসিটেজন কিমিটর ৪৫ জন এবং ৪৯০িট প ী 
সমােজর ২৬৪২৫ জন সদ  কেরানা ভাইরাস িবষেয় 
িনেদশনা মাতােবক ওয়ান টু ওয়ান প িতেত আেলাচনা এবং 
পা ার িবতরেণর মাধ েম সেচতনতা সৃি  কেরেছ। 

আ াপওুর াজেুয়শন কমসূিচ এবং দ তা উ য়ন কমসূিচর 
আওতায় ৬৭২ জন িপিছেয় পড়া জনগেণর মেধ  ১৭৫৬ িট 

া ড ািনটাইজার িবতরণ করা হেয়েছ। ু ঋণ কম িচর য 
সকল সদ  অথৈনিতক এবং খাদ  সংকেটর ঝুঁিকর মেধ  
রেয়েছন তােদর সহায়তার জ  ৩০০৫ জন সদ েক ২০০০/ 
টাকা কের মাট ৬০,১০,০০০ টাকা স য় ফরত দয়া 
হেয়েছ। িবিভ  কম িচর মাধ েম জলার ১৩িট উপেজলায় 
২১৩৯ জনেক ১৫০০ টাকা কের মাট ৩২,০৮,৫০০/ (বি শ 
ল  আট হাজার পাঁচশত টাকা) মানিবক সহায়তা দান করা 
হেয়েছ।

০২

আশাঃ সং ািটর কম 
এলাকাময়মনিসংহ 
জলার 

সকলউপেজলা।

ু ঋণ কায ম, িশ াকায ম 
ও এি  ক  কায ম।

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস “আশা” ময়মনিসংহ জলার 
সকল উপেজলায় িবিভ  কমসূচী িনেয় কাজ কের। বতমােন 
জলায় আশার উপকারেভাগীর সংখ া ১,৭৭,৬২৫ জন এবং 

তােদর িনকট ঋণি িতর পিরমাণ ায় ৪৭২.৭৭ কািট টাকা।
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০৩

ওয়া  
িভশন:সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
জলার সদর, 

মু াগাছা, 
ফলুবাড়ীয়া, ভালুকা, 
না াইল ও ফলুপরু 
উপেজলা।
 
 

িশ া, া  ও পিু , অথৈনিতক 
উ য়ন, িশ র ওজনবিৃ  
মিনটিরং, কৃিষ উপকরণ িবতরণ, 

েযাগ ব ব াপনা ও জলবায়ু 
পিরবতন।
 
 

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস িত পিরবারেক ৩০০০ টাকা 
কের ৫২২িট পিরবােরর মােঝ মাট ১৫,৬৬,০০০ টাকা নগদ 
অথ সহায়তা দান করা হয়। মু াগাছা, ময়মনিসংহ, 
ফলুবাড়ীয়া, ভালুকা এবং না াইল এিরয়া া ােমর মাধ েম 
মাঠকমী/ ােসবীেদর ব ি গত র ামলূক সর ামািদ 
(িপিপই), সাবান, া ড ািনটাইজার এবং মখুম ডেলর মা  
ইত ািদ িবতরণ কায ম পিরচািলত হয়। ৯২৫ পিরবােরর 
মেধ  ঢাকনা ও কলসহ বালিত দান করা হয়। ১৩১৭ 
পিরবােরর মেধ  মা - ৬৫৮৫০ িপস, হাত ধায়ার সাবান 
(১৫০ াম)-২৪৩৩০ িপস, ড়া সাবান (২০০ াম)-৬৫৮৫ 
প ােকট, ি িচং পাউডার (৫০০ াম)-২৬৩৪ প ােকট, 
* ািনটাির প াড-৫২৫৮প ােকট, মগ- ১৩১৭ িট দান করা 
হয়। এছাড়াও অ া  সেচতনতামলূক কায ম পিরচািলত 
হেয় আসেছ। 

০৪

কািরতাস: সং ািটর 
কম এলাকা 
ময়মনিসংহ জলার 
মু াগাছা, 
ফলুবাড়ীয়া, ভালুকা, 
ফলুপরু, হালুয়াঘাট 
ও ধাবাউড়া 
উপেজলা।

েযাগ ব ব াপনা ও উ য়ন, 
িতবি তা উ য়ন কমসূিচ, 

সমি ত সমাজ উ য়ন ক , 
ভিূম সংর ণ ও উ য়ন ক , 
কািরতাস মাইে া ফাইনা , 
ফরেমশন অব ইয়ুথ এ ড িটচাস 

া াম, আেলাঘর ক , 
আ িলক কািরগির িবদ ালয়, 
বাংলােদেশর জলবায়ু 
পিরবতনজিনত কারেণ ঝুঁিকপণূ 
এলাকায় স মতা ও জীব 
বিচ  উ য়েন সামািজক 

পদে প ক  ইত ািদ।

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস কািভট-১৯ সমেয় ময়মনিসংহ 
সদর, মু াগাছা, ভালুকা, ফলুবাড়ীয়া, হালুয়াঘাট, ধাবাউড়া; 
ফলুপরু উপেজলায় আিথক সহায়তা বাবদ মাট ৭৪৪ জনেক 
১১, ৯০,৪০০/- (এগােরা ল  ন ই হাজার চারশত টাকা) 

দান করা হেয়েছ। কািভট-১৯ িবষেয় সেচতনতামলূক 
িপিভিস ১০০ িট, পা ার ৫০০০ িট এবং িলফেলট ৫,০০০ িট 

দান সাধারণ জনগণ ও কে র িবধােভাগীেদর মেধ  
িবরতণ করা হেয়েছ। ময়মনিসংহ সদের লকডাউন চলাকালীন 
এবং বতমােন িনয়িমতভােব ৪০ জন পথ িশ েদর ক িমডেড 
িমল সবা সহ াথিমক া  পিরচযা ও ঔষুধ দান করা 
হে । ময়মনিসংহ সদের ১০০ জন পথিশ েক া ড 

ািনটাইজার, মা  ও া ড াভস িবতরণ করা হেয়েছ।

০৫

এ া া 
বাংলােদশঃসং ািটর 
কম এলাকা সদর, 
মু াগাছা, 
ফলুবাড়ীয়া ও 
গৗরীপরু 

উপেজলা।

সা াল ইি টে শন ফর ি ট 
িচলে ন ডভলপেম ট েজ । 
মিহলা মতায়ন ক , কৃষক 
পিরবােরর দ তা উ য়ন 

ক , এসআইএসিসিড 
ক , ু ঋণ
ক ।

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস এসআইএসিসিড কে র 
মাধ েম ১৭২ িবধােভাগী পিরবােরর মােঝ াণিবতরণ করা 
হেয়েছ। চাল ৫ কিজ, ডাল ১ কিজ, আলু ৩ কিজ, লবণ ৫০০ 

াম, সমাই ২৫০ াম, িচিন ২৫০ াম, তল ১ কিজ এবং ১ 
িট সাবান িত পিরবারেক দান করা হেয়েছ।

০৬

সূেযর হািস 
ি িনক : 
সং ািটরকম এলাকা 
ময়মনিসংহ 
পৗরসভাও 
গৗরীপরু 

উপেজলা।

া  ও পিরবার পিরক না 
কায ম

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস ইিপআই িটকা ১৫২০ জন, িশ  
া  সবা ১৭৬০ জন, গভবতী মােয়র সবা ৫৩০ জন, 
সূিত মােয়র সবা ২২৫ জন, িটিট িটকা ৬৮০ জন, িটিট িটকা 

(গভবতী) ১৯০ জন, ায়ী ও দীঘেময়াদী পিরবার পিরক না 
প িত ১২ জন। সাধারণ রােগর সবা ১৪২৫ জন। ২০ 
জনেক ডিলভারী সবা দান করা হয় এবং া িশ া িবষয়ক 
১৫ িট প িমিটং পিরচালনা করা হয়।

০৭

বাংলােদশ িলগ াল 
এইড এ ডসািভেসস 
া  ( া ):

সং ািটরকম এলাকা 
সম  
ময়মনিসংহেজলা।

ক -১: একেসস টু জাি স 
ফর িরেয়লাইেজশন অব 
িহউম ান রাইটস এ ড 
এডেভােকসী ফর 
এ াওয়ারেম ট টু িদ পওুর 

ক । ক -২: 
ইম ভুেম টঅব দ া িরয়াল 
িসচু েয়শন অব ওভার াউিডং 
ইন ি জ  ইন বাংলােদশ (আই 
আর এস ও িপ) ক ।

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস: কক --১.১.মামলা সং া  
আেবদনপ  হণ ১িট, পরামশ দান ৯িট, মামলা দােয়র 
০িট, সািলশ মীমাংসা ১িট, াফ িমিটং করা হয় ১ িট, উপেদ া 
ও পিরচালনা কিমিটর সভা ১িট এবং কান মামলা িন ি  করা 
হয়িন। 

কক --২২. মামলা সং া  আেবদনপ  হণ করা হয়িন, 
মামলা দােয়র নই, সােপাট ইন কাট ০ িট, সােপাট ইন পিুলশ 
০িট, কইস কা-অিডেনশন কিমিটর িমিটং ০িট, আইন িবষয়ক 
আেলাচনা সভা ১িট, প ারািলগ াল সম য় সভা ১িট ও জািমন 
০ িট।
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০৮

ডেভলপেম ট ইল 
(িডউ): সং ািটর 
কমএলাকা 
ময়মনিসংহ জলার 
সদর ও গৗরীপরু 
উপেজলা।

Promote Farmer’s Rights 
& Voices through 
Empowerment (FRP) 

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস ু  ও াি ক কমসূিচর 
মাধ েম কৃষকেদর তািলকা কের ২৯২ জন কৃষকেক ওএমএস 
এর ইউিনয়ন পিরষেদর মাধ েম চাল েয়র ব ব া করা 
হেয়েছ। ধােনর ায মলূ  াি েত কৃষক সংগঠনেক 
সহেযািগতা করা হেয়েছ । কৃিষ উপকরণ সহায়তা কাড িনি ত 
কের লটারীর মাধ েম ১০৩ জন কৃষকেক ধান িব য় করেত 
সহায়তা করা হেয়েছ। ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ান ও 
ম ারেদর সােথ আেলাচনার মাধ েম মাননীয় ধানম ী 
ঘািষত ২৫০০ টাকার েণাদনার জ  তািলকা রণ করা 

হয় এবং কম এলাকার ৮৭ জন াি ক কৃষক মাবাইল ব াংিকং 
এর মাধ েম টাকা পান।

০৯

মািট:সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
সদর উপেজলার 
আ য়া, ভাবখালী, 
ঘাগড়া ও দাপিুনয়া 
ইউিনয়ন।

কক --১১::ইি টে েটড 
ডেভলপেম ট এে াচ ফর 

এ ি ম পওুর া াম
কক --২২:: ‘‘ইনি সড ফডু 

িসিকউিরিট ফর পওুর রাল 
হাউজেহা  া েমাশান অফ 
ইেকালিজেকলী সাসেটইনএবল 
অরগািনক ল ল 
এি কালচার ইন ৫ িভেলেজস 
ইন ময়মনিসংহ িডি / 
বাংলােদশ’’ 

কক --৩৩::আিল চাই  ড এ ড 
আফটার লু এডুেকশন ফর 
িচলে ন অফ লা ইনকাম 
ওয়ািকং মাদার

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস  ৫০ জন িশ াথীর মােঝ 
৩০,০০০/- টাকা িশ াবিৃ  দান করা হয়। িত বহৃ িতবার 

পরুেবলা া  স ত ও পিু কর খাবার িনেজেদর হােত রা া 
কের একসােথ খাওয়া হয় । ভাইরােসর েকােপর কারেণ 
কিমউিনিটেত ৩৭,৫০০/- টাকার মেূল র খাবার সাম ী িবতরণ 
করা হেয়েছ। কিমউিনিট ইেকালিজক াল া াম এর আওতায় 
১৩৮ জন ক সবা দয়া হেয়েছ। ১৫০ জনেক ১২,০০০/- 
মলূ মােনর ািনটাইজার িবনামেূল  িবতরণ করা 
হেয়েছ। সলাই িশ ণ কে র পরুাতন ছা ীরা কাপেড়র 
মা  তরী কেরেছন এবং এ েলা আমােদর উপকারেভাগীেদর 
এবং সাধারণ জনগেণর মােঝ িবনামেূল  িবতরণ করা হেয়েছ। 
এছাড়াও সেচতনতামলূক িবিভ  কায ম পিরচািলত হেয় 
আসেছ। 

১০

িতব ী কিমউিনিট 
স টার (িপিসিস): 

সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
সদর ও মু াগাছা 
উপেজলা এবং 
ন েকানা জলা।

CP Day Care; Women’s Club 
Project, Improving the lives of 
Children with Disabilities through 
Community 
Participation(ILCDCP); Community 
Based Rehabilitation for Disabled 
People(CBRDP); Access to Basic 
Education for Marginalized 
Children in Mymensingh 
(ABEMCM); Promoting Inter-
religious Harmony through 
Dialouge; Promoting & Protecting 
Human Rights of Minorities 
(PPHRM); Inclusive Education for 
Children with Disabilities (IECWD); 
Inclusive Development Project 
(IDP); Education for life; Inclusive 
Sports for Development

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস িসিপ ড- কয়ার কে র 
সহেযািগতায় ৭১ জন পিরবারেক িতমােস ১৬০০ টাকার 
পিরমােণ খাদ  সাম ী দান করা হে । িতিট 

িবধােভাগীেদর মাবাইল ফােনর মাধ েম তােদর িশ েদর 
া  সেচতনতা ও কেরানা ভাইরাস স েক সেচতনতা বিৃ  

কায ম অব াহত আেছ। এছাড়াও টিলেমিডিসন যাগােযাগ 
এর মাধ েম অিভভাবকেদর নানা ধরেনর া  পরামশ দওয়া 
হে । এছাড়াও িবিভ  সেচতনতামলূক কায ম চলমান 
রেয়েছ। 

১১

ামীণ 
মানিবক 
উ য়ন 
সং া

( ামাউস) সং ািটর 
কমএলাকা 
ময়মনিসংহ জলার 
সকল উপেজলা। 

উপা ািনক াথিমক 
িশ া কায ম, িভিজিড, 

ামাউস মেডল 
একােডমী, ু ঋণ ও সমিৃ  

ক

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস কেরানা ভাইরাস মাকােবলায় 
সিমিতর সদ েদর মােঝ সেচতনতামলূক ৪০,০০০ িট 
িলফেলট িবতরণ করা হেয়েছ (ময়মনিসংহ ও গাজীপরু 
জলায়)। ময়মনিসংহ জলার ফলুপরু উপেজলায় মা / 
মিডক াল ই ইপেম ট/ জীবাণনুাশক িবতরণ করা হেয়েছ 

৩০০০িট। ফলুপরু উপেজলায় হাত ধায়ার াপনা াপন করা 
হেয়েছ ১৫িট। ফলুপরু উপেজলা হাসপাতােল কেরানা 
িচিকৎসার জ  অ ায়ী াপনা িনমাণ করা হেয়েছ ১িট এবং 
৮৫০িট খাদ  সাম ী িবতরণ করা হেয়েছ। 
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১২

আইইিড: সং ািটর 
কম এলাকা 
কােতায়ািল, 

ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ। 

েমািটং রাইটস অ া ড 
এ াওয়ারেম ট  ইিনিশেয়িটভ 
অফ িপপল (ি প)

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস সল ফােন/অনলাইেন কম 
এলাকায় ৮১৫ জন তণৃমলূ দলীয় সদ েদর িব  া  সং া ও 

া  অিধদ র হেত চািরত য া  বাতা েলা স েক 
অবিহত করা হেয়েছ। কম এলাকার ৩০০ জন দলীয় 
সদ েদর মেধ  খাদ  ও র া সাম ী (চাল-৭ কিজ, 
ডাল-১ কিজ, আলু-২ কিজ, পয়ঁাজ-১ কিজ, তল-১িলটার, 
লবণ-১ কিজ, ১০০ া: লাইফবয় সাবান-১িট, ১৩০ া: ইল 
সাবান-১িট, ১০০ িমিল: া ড ািনটাইজার-১িট, া ড 

াভস-৪ জাড়া, সািজক াল মা - ৪িট) িবতরণ করা হেয়েছ। 
এছাড়াও িবিভ  সেচতনতামলূক কায ম চলমান রেয়েছ। 

১৩

আসপাডা পিরেবশ 
উ য়ন 
ফাউে ডশন: 
সং ািটর কম 
এলাকা 
ময়মনিসংহ জলা।

ু ঋণ কায ম, সমিৃ  
কমসূিচ, গহৃায়ন তহিবল, 
িশ া বিৃ , িশ ণ কমসূিচ, 
িভিজিড কমসূিচ।

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস ময়মনিসংহ জলায় ৪৬,১০২ 
জন সদ েদর মােঝ ু  ঋণ দান করা হেয়েছ। সমিৃ  
কমসূিচর আওতায় ােটলাইট ি িনেক সবা হণকারী চলিত 
বছের ৮৫২৮ জন, িশ া ক  ৪০িট, মাট ছা  ছা ী ৯৯২ 
জন। এ কে র আওতায় ৬জন িভ কুেক ছয় ল  টাকা 
িদেয় পনুবাসন করা হেয়েছ। গহৃায়ণ তহিবল কে  এ পয  
১২০ জনেক ৭০,০০০ টাকা কের ঋণ িদেয় ১২০িট ঘর কের 
দওয়া হেয়েছ। িশ াবিৃ  কমসূিচর আওতায় ২০৬ জন দির  
মধাবী ছা ছা ীেদর আসপাডা এর িনজ  তহিবল থেক িত 

মােস ৪,৫৮,০০০/- িশ াবিৃ  দয়া হয়। এছাড়াও বীণ 
কমসূিচ সহ অ া  িবষেয়র উপর কাজ চলমান রেয়েছ। 

বীণ কমসূিচর আওতায় ১৯৮ জন বীণ জনেগা ীর মেধ  
থেক িতমােস ৫০০ টাকা কের ১০০ জন বীণেক বয়  

ভাতা দান করা হেয়েছ এবং বয় েদরেক শীতব , ছাতা ও 
ওয়ািকং ি ক দান করা হেয়েছ।

১৪

সেচতন নাগিরক 
কিমিট
(সনাক):সং ািটর 
কম এলাকা 
ময়মনিসংহ সদর।

--- সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস গত ৭ ম ২০২০ তািরেখ 
যিু র সহেযািগতায় ভাচুয়াল সনাক মািসক সভা এবং ৩০ 

ম ২০২০ ইেয়স মািসক সভা অ ি ত হয়। সনাক মািসক 
সভায় কািভড ১৯ মহামাির মাকােবলায় সকল 

ােসবকেদর এলাকার সাধারণ নাগিরকেদর সেচতন করা 
ও তােদর কল ােণ কায ম পিরচালনা করার আ ান জানােনা 
হয়। সনাক’র ইেয়স সদ রা কেরানা ভাইরাস িতেরােধ 
জনসেচতনতা তরী করেত সহ ািধক িলফেলট িবতরণ করা 
হেয়েছ। এছাড়াও তারা ময়মনিসংেহ এ মহামারী মাকােবলায় 
িবিভ  ােসবী সংগঠেনর সােথ ঐক ব ভােব কাজ কের 
যাে ।

১৫

তণৃমলূ উ য়ন 
সং াঃ সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
জলা। 

--- সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস কেরানা পিরি িত মাকােবলায় 
ময়মনিসংহ িসিট কেপােরশেনর স সািরত ওয়াড িলেত 
চলিত মােস ৩০ জন কের ৪িট এলাকায় ১২০ জন পিরবাের 

া  র া িবষেয় সেচতনতামলূক কায ম পিরচালনা করা 
হেয়েছ। কেরানা েযােগর মাকােবলায় ১২০ জন হত দির  
পিরবােরর মােঝ ১২০ প ােকট খাদ  সাম ী উপহার িহেসেব 

দান করা হেয়েছ। ১২০িট পিরবােরর জ  ৫িট কের মাট 
৬০০িট কাপেড়র তির মা  িবতরণ করা হেয়েছ। 
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১৬

ডা: ক. জামান 
িবএনএসিব চ  ু
হাসপাতাল: 
সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
জলা। 

--- সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস নতনু রাগী ১২৯৮ জন, 
পরুাতন রাগী ৮০৯ জন, মাট ২১০৭ জন রাগীর সবা 

দান করা হেয়েছ। চশমার সিকপশন হণ কেরেছন ৫৪৮ 
জন এবং চশমা হণ কেরেছন ২১০ জন। রিটনা পরী া করা 
হেয়েছ ২১ জেনর এবং কিণয়া পরী া করা হেয়েছ ৫ জেনর। 
অ া  অপােরশন করা হেয়েছ ২িট। মাট সাব শািলিট 

ািসিডউরস ২৫িট এবং মাট সাজারী ািসিডউরস 
(ক াট+সাব শািলিট) ২৫িট। 

১৭

ডিময়ন 
ফাউে ডশন: 
সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
জলার সকল 

উপেজলা।

ময়মনিসংহ য া ও  
িনয় ণ ক

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস ১৩ িট উপেজলায় িবনামেূল  
য া ও েরাগ িনরাময় ও িচিকৎসা সবা দান করেছ, ম 
মােস মাট ব য় ১৮,৪৫,৪১৮/- টাকা। বতমান মােস মাট 
উপকারেভাগী য া রাগী ৮৯ জন ও  রাগী ৪৫ জন।

১৮

এেসািসেয়শন ফর 
ি েভনশন অফ 
সপিটক 

এ ােবারশন 
বাংলােদশ (বাপসা): 
সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
জলার সদর 

উপেজলা।

এেসািসেয়শন ফর ি েভনশন অফ 
সপিটক এ ােবারশন বাংলােদশ 

(বাপসা)

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস সেচতনতার জ  ওয়াড িভি ক 
চারপ  িবিল, মাইিকং ারা ঘের থাকার আহবান ও 

উ ু করণ। া ডওয়াশ, ািনটাইজার, মা , সাবান ইত ািদ 
িবতরণ ও ব বহার িবিধ উৎসািহত করা হেয়েছ। বািড়র 
আি না, রা া, নসহ অ া  াপনা পির ার পির  রাখা 
ও ি িচং পাউডার িদেয় জীবাণ ুমু  করণ। অসহায়, দির , 
খেট খাওয়া, িদনমজরু ণীর লাকেদর ঘের ঘের সরকারী 
ান পৗেছ দওয়া এবং িতিদন িদনেশেষ ওয়াড কিমিটেক 

িরেপাট করা ও িনধািরত সমেয়র মােঝ কাজ স াদন করা।

১৯

আর এইচ প: 
সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
জলা। 

Project: Hello, I Am. সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস ােলা,আই এ্ম াফেদর ২ 
িট াফ িমিটং স  করা হয়। িভিডও কনফােরে র মাধ েম 

াফ ও কিমউিনিট ভলাি টয়ারেদর সােথ সম য় সভা করা হয় 
২িট। িভিডও কনফােরে র মাধ েম অিভভাবক নটওয়াক 
কাযিনবাহী কিমিটর সােথ সম য় সভা করা হয়। িভিডও 
কনফােরে র মাধ েম িকেশার িকেশারী নটওয়াক ফারােমর 
সােথ সম য় সভা। িভিডও কনফােরে র মাধ েম ানীয় 
সাংবািদকেদর সােথ আেলাচনা। িকেশার িকেশারীেদর SRHR 
িবষেয় মাট উপকারেভাগীর সংখ া ৮১০ জন। 

২০

হেলন কলার 
ই টার াশনাল, 
বাংলােদশঃ 
সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
সদর উপেজলা এবং 
বা বায়নাধীন 
সং া- ময়মনিসংহ 
মিডেকল কেলজ 

হাসপাতাল

Scaling up Diabetic 
Retinopathy Services (SDRS) 
in Bangldesh, Phase-2

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস ৮৯ জনেক ডায়ােবিটস জিনত 
চােখর সবা, ৮৯ জেনর মেধ  কাউে িলং ও আেলাচনার 

মাধ েম সেচতনতা সৃি  করা হয়, ডায়ােবিটক রিটেনাপ াথী 
সম ার রাগী িচি তকরণ ২০ জন। ডায়ােবিটক রােগ 
আ া  রাগীেদর লজার থরাপী ও ইনেজকশেনর মাধ েম 
িচিকৎসার জ  জাতীয় চ  ুিব ান ইনি িটউট ও হাসপাতােল 
পাঠােনা হেয়েছ ০৯ জন। জাতীয় চ  ুিব ান ইনি িটউট এ 
িচিকৎসার জ  পাঠােনা হেয়েছ ৯ জন। ৬ মাস পর আবার 
রিটনা পরী ার পরামশ দওয়া হেয়েছ ২৯ জনেক। মাবাইল 
ফােনর মাধ েম ১৬৮ জন পরুাতন রাগীেক পরামশ দওয়া 

হেয়েছ। 
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২১

বু েরা বাংলােদশ: 
সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
জলার সদর, 

মু াগাছা, 
ফলুবাড়ীয়া, 
ি শাল,ভালুকা, 
গৗরীপরু ও 

ফলুপরু 
উপেজলা।

ু ঋণ, রিমেট  সািভস, ু  
ও মাঝাির উেদ া া উ য়ন, 
কৃিষ উ য়ন, েযাগ ব ব াপনা, 
মানব স দ উ য়ন, আিথক 
ব ব াপনা স মতা উ য়ন 
িবষয়ক িশ ণ, নল প ও 

ািনেটশন কায ম

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস ময়মনিসংহ জলার ৯িট 
উপেজলায় ১৭িট শাখার মাধ েম ১০২িট ইউিনয়ন ও ৬০২িট 

ােম আমােদর কায ম পিরচািলত হে । চলিত 
( ম/২০২০ইং) মােস কেরানা ভাইরাস জিনত কারেণ কান ঋণ 
িবতরণ করা হয়িন। এছাড়া অিফস ছুিট থাকার কারেণ 
রিমেট  দান ও ওয়াটার িডট া ােমর কায ম ব  

িছল।

২২

সাসাল 
ওেয়লেফয়ার 
ইনি িটউট: 
সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
সদর। 

--- সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস কেরানা ভাইরাস জিনত 
সাধারণ ছুিটর কারেণ িবেশষ িশ েদর জ  িশ া, িচিকৎসা ও 
থরাপী সবাসহ সকল িনয়িমত কায ম ব  রেয়েছ। িবেশষ 

চািহদা স  িশ েদর িনেয় কমরত দির  ১০০ জেনর মেধ  
খাদ  ও পির ার সাম ী িবতরণ করা হেয়েছ। উ তু 
পিরি িতেত ৭ জন কমহীন মা ষেক কমসং ােনর েযাগ সৃি  
কের দয়া হেয়েছ। এছাড়াও অ া  সেচতনতামলূক কায ম 
চলমান রেয়েছ। 

২৩

সাশাল 
এেসািসেয়শন ফর 
লাইভলী ড 
অ াডভা েম ট 
(সাপলা): সং ািটর 
কম এলাকা 
ময়মনিসংহ জলা। 

... সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস শাপলা িরেসাস ডেভলপেম ট 
স টাের কেরানা রাগীেদর িচিকৎসা দানকারী ডা ার, নাস 

ও অ া  াফ গেণর রিসেড  সবা দান করা হে  । 
িশ া কায মঃ ২ জন দির  মধাবী িশ াথীেদর ক িশ াবিৃ  

দান করা হেয়েছ। ১২ িট পিরবার ক ঈদ উপহার: (িচিন -১ 
কিজ, সমাই-১ কিজ, সাবান-১ িট, চাল-৫ কিজ, ডাল- ১ 
কিজ, লবন-১ কিজ, তল-১ িল., আলু-১ কিজ, িপয়াজ-১ 
কিজ) দান করা হেয়েছ। 

২৪

া  ফর িদ 
ির ািবিলেটশন অফ 
িদ প ারালাইজড 
(িটআরিপ): 
সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
িবভাগ।

স টার ফর িদ ির ািবিলেটশন 
অফ িদ প ারালাইজড 
(িসআরিপ) - া  ফর িদ 
ির ািবিলেটশন অফ িদ 
প ারালাইজড (িটআরিপ) এর 
একিট মলূ ক । 

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােসর েত বাংলােদশ সরকােরর 
াপন মাতােবক কেরানাভাইরাস সং মেণর ঝুঁিক াস 

কে  িতব ী ব ি েদর জ  বিহিবভাগ এর িচিকৎসা 
কায ম সামিয়ক ব  রাখা হয়। তেব জ ির ে  

িতবি তার িশকার বা িতবি তার ঝুঁিকেত আেছ এরকম 
রাগী ও তােদর রােগর ধরণ িবেবচনায় সং ার িনজ  

ব ব াপনায় মাবাইল ফান, ‘ হায়াটসঅ াপ’ এবং ‘ ফসবকু 
মেস ার’ াটফম এর মাধ েম টিলেমিডিসন সবা কায ম 

পিরচালনা করা হয়। িসআরিপ ময়মনিসংহ এর ফসবকু পজ 
(www.facebook.com/CRPBAU/) এর লাইেভর মাধ েম 
কেরানাভাইরােসর কারেণ উ তূ পিরবিতত পিরি িতেত 

িতব ী ব ি েদর জ  িনয়িমত িচিকৎসা পরামশ দন 
িসআরিপ এর মিডক াল সািভস, িফিজওেথরািপ, অ েপশনাল 
থরািপ, ি চ এ ড ল া েুয়জ থরািপ িবভােগর িবভাগীয় 
ধানগণ। এখােন উে খ  য, গত ৩১ ম থেক িসআরিপ এর 

বিহিবভােগর িচিকৎসা কায ম পনুরায় চালু করা হেয়েছ। 

২৫

ডেভালাপেম ট 
ইিনিশেয়িটভ ফর 
সাশাল 

এডভা েম ট 
(িদশা): কম এলাকা 
ময়মনিসংহ জলার 
ভালুকা উপেজলায় 

... সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস নতনু কান সদ  করা হয়িন। 
ঋণ কায ম ব  িছল। 
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২৬

এফ এইচ 
এেসািসেয়শন: 
সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ 
সদর ও ি শাল 
উপেজলা।

... সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস কেরানা ভাইরাস সং মণ 
জিনত লকডাউন পিরি িতেত সং ািট ওয়াক ফম হাম 
ই টারেনট এর মাধ েম কায ম পিরচালনা করেছ। মাঠ 
পযােয়র কমীরা মাবাইল ফােনর মাধ েম অংশ হণকারীেদর 
সােথ যাগােযাগ র া ও সেচতনতা সশন পিরচালনা করেছ। 
এ মােস সং া ৬৪৭ জন িশ েক া  র া উপকরণ- 
লাইফবয় সাবান, ড়া সাবান ও মা  িবতরণ ৭০০০০/- 
টাকা। ৯২৭ জন িশ  অিভভাবকেক কেরানা পিরি িতেত িশ  

র া িবষেয় সেচতনতামলূক লসন দান করা হয়। 

২৭

এেসািসেয়শন ফর 
রাল 

ডেভলপেম ট 
(এআরিড): সং ািটর 
কম এলাকা 
ময়মনিসংহ জলার 
সদর, ফলুপরু, 
হালুয়াঘাট ও 
ধাবাউড়া 

উপেজলা।

িতব ী উ য়ন, মৎ  চাষ, 
মা, িশ  া  ও পিু  িবষয়ক 
কায ম, জ ডার।   

সং ািট কতকৃ ম ২০২০ মােস কেরানা ভাইরাস িতেরাধ 
কে  সেচতনতা সৃি র লে  িলফেলট িবতরণ করা হয়। 
সেচতনতার অংশ িহেসেব ৫০িট মা , ৫০িট সাবান ও া ড 

ািনটাইজার কমীেদর মােঝ িবতরণ করা হয়। 

 এছাড়াও উপিরি িখত এনিজও িত ান ছাড়াও এনিজও ফারাম ফর পাবিলক হলথ, আল আিমন জনকল াণ সং া, িদ নেকা
ফাউে ডশন সহ অেনক এনিজও িত ান জমু াউড িমিটং এ অংশ হণ কেরন এবং কেরানা পিরি িত মাকােবলা ও তােদর করণীয়
স েক আেলাচনা কেরন। 

আেলাচআেলাচ   িবষয়ঃিবষয়ঃ
উপি ত সকল এনিজও’ দর ম, ২০২০ মােসর দািখলকৃত িতেবদেনর উপর িব ািরত আেলাচনা করা হয়। উপি ত সকল
এনিজও ধান/ িতিনিধ তােদর িনজ  ক  কায ম স েক িব ািরত আেলাচনা কেরন।
সকল এনিজওেদর সােথ কেরানা পিরি িত মাকােবলায় ক িক অবদান রেখেছন স িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
সকেলর সামািজক দরূ  বজায় রেখ অসহায় মা েষর পােশ দাঁড়ােনার জ  আ ান জানােনা হয়। 
ময়মনিসংহ জলা এনিজও ওেয়ব পাটাল িনেয় আেলাচনা করা হয়। 
এনিজওেদর ত য়ন প  দােনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

উপযু  আেলাচনা শেষ সভায় িন  িলিখত িস া  গহৃীত হয়: 
িস া সমহূিস া সমহূ: : 
০১.  .  মািসক অ গিত িতেবদন সংি  আকাের িত মােসর ১৫ তািরেখর মেধ  এনিজও ওেয়ব পাটােলর ম  বােরর িতেবদন    
        অংেশ েবশ কের মািসক কায েমর অ গিতর িতেবদন জমা দােনর িবষেয় িস া  গহৃীত হয়। 
০২.   সকল এনিজও সদ েদর কেরানা মাকােবলায় তােদর কায েমর উপর ২ পৃ ার িরেপাট রণ করার জ  িস া  গহৃীত
হয়। ০৩.  ময়মনিসংহ জলা এনিজও ওেয়ব পাটাল িনয়িমত আপেডট করার িবষেয় িস া  হীত হয়। 
০৪.   ত য়ন প  দােনর জ  যসকল িত ান বরাবর তদ  িতেবদন দািখেলর জ  প  রণ করা হয় সসকল িত ানেক  
              িনধািরত সময় অিতবািহত হবার পর তািগদ প  রেণর িবষেয় িস া  গহৃীত হয়। 
০৫.   সবদা শাসেনর সােথ স ৃ  থেক কািভড-১৯ মাকােবলায় কাজ করার জ  আ ান জানােনা হয়। 
০৬.  কেরানা পিরি িত সমা  না হওয়া পয  জমু াউেডর মাধ েম িত মােসর জলা এনিজও সম য় কিমিটর মািসক িমিটং            
     আেয়াজন করার িবষেয় িস া  গহৃীত হয়। 

বা বায়েনঃ পিুলশ পার, িসিভল সাজন, অিতির  জলা শাসক (সািবক)/ (িশ া ও আইিসিট); চয়ারম ান, উপেজলা
পিরষদ(সকল); উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল); িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র; িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল
অিধদ র; পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন; িবভাগীয় বন কমকতা; উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা অিধদ র/ কৃিষ স সারণ
অিধদ র/ পিরবার পিরক না অিধদ র/ যবু উ য়ন অিধদ র/ িবআরিডিব; জলা িশ া অিফসার; জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা;
জলা ািণস দ কমকতা; জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা; জলা মৎ  কমকতা; সহকারী পিরচালক, উপা ািনক িশ া বু েরা;
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চয়ারম ান, জাতীয় মিহলা সং া ও সকল এনিজও ধান, ময়মনিসংহ।

 পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকেলর তা কামনা কের ও ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

মাঃ িমজা র রহমান 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৫.৬১০০.০১৩.৩৮.০০১.১৯(২)-১৩১ তািরখ: 
১২ জলুাই ২০২০

২৮ আষাঢ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িবভাগীয় কিমশনার, ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ
৩) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক বু েরা, ধানম ীর কাযালয়, আগারগাঁও, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৪) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ।
৫) উপেজলা চয়ারম ান (সকল), ময়মনিসংহ।
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), ময়মনিসংহ।
৭) এনিজও ধান, (সকল),.........

 

মাঃ িমজা র রহমান 
জলা শাসক
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