
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ 

এনিজও িবষয়ক শাখা

ময়মনিসংহ জলা এনিজও সম য় কিমিটর জলুাই, ২০২০ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ িমজা র রহমান 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৬ জুলাই, ২০২০ ি .
সভার সময় বলা ১:০০ ঘিটকা।

ান জলা শাসেকর সে লন ক , ময়মনিসংহ
উপি িত তািলকা-ক
জমু াউেডর মাধ েম অ ি ত সভার েত সভাপিত উপি ত সকলেক ঈেদর অি ম ে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 কাযিববরণী 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 জনু, 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
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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 জনু, ২০২০ মােস 
ময়মনিসংহ জলায় াক সামািজক 

মতায়ন কমসূিচর মাধ েম ১৫িট 
গণনাটক দেলর ১৫০ জন ৪০িট 
ইভাওিস ইয়ুথ কিমিটর ১৪৪০ জন, ৪িট 
ইিসএফ কিমিট ৭৩জন, ৫িট িসিটেজন 
কিমিটর ৪২ জন এবং ৪৯০িট প ী 
সমােজর ২৬৪৬০ জন সদ  কেরানা 
ভাইরাস িবষেয় িনেদশনা মাতােবক 
ওয়ান টু ওয়ান প িতেত আেলাচনা 
মাধ েম সেচতনতা সৃি  কেরেছ। 
আ াপওুর াজেুয়শন কমসূিচর 
মাধ েম মা -৩৯৩ িট, াবস-২০ 
জাড়া, সাপ/ 
হ ডেসিনটাইজার-৩৬০িপস, 
সভলন/পাউডার/জীবাণনুাশক 

-৬৮৫ জনেক দওয়া হেয়েছ। 
ু ঋণ কমসূিচর য সকল সদ  

অথৈনিতক এবং খাদ  সংকেটর ঝুঁিকর 
মেধ  রেয়েছন তােদর সহায়তার জ  
৮৯৪ জনেক মাট ১৭,৪২,০০০ টাকা 
স য় ফরত দয়া হেয়েছ। গভবতী 
মােয়েদর া  সবা দওয়া হেয়েছ 
১১৫৫৪ জনেক, সূিত মােয়েদর 
৩১৯০ জনেক, িশ েদরেক ৯৬৫৬ 
জনেক য া িবষেয় সেচতনতা ও 
পরী া করা হেয়েছ ১০১০ জনেক। 
এছাড়াও সং ািটর অ া  কায ম 
চলমান রেয়েছ। 

০২

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 জনু, ২০২০ মােস ১৫১১ 
িট 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। 
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০৩

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 জনু, ২০২০ 
মােস কািভড-১৯ সমেয় ময়মনিসংহ 
সদর, মু াগাছা, ভালুকা, ফলুবাড়ীয়া, 
হালুয়াঘাট, ধাবাউড়া; ফলুপরু 
উপেজলায় সদ েদর আিথকভােব 

াবল ী করার জ  উৎসািহত করা 
হেয়েছ।  কািভড-১৯ িবষেয় 
সেচতনতামলূক িপিভিস, পা ার, 
িলফেলট দান করা হেয়েছ। পথ 
িশ েদর াথিমক া  পিরচযা দান 
করা হেয়েছ। কমসং ান সৃি র জ  
পথ িশ েদর িবিভ  িত ােনর সােথ 
যাগােযাগ করা হেয়েছ। সদ েদর 

স য় কায েম উৎসািহত করা হেয়েছ। 
 পিরসের ঋণ কায ম চালু 

রেয়েছ। 

০৪

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 জনু, ২০২০ 
মােস এসআইএসিসিড কে র 
মাধ েম ২১ িবধােভাগী পিরবােরর 
মােঝ াণ িবতরণ করা হেয়েছ। চাল ৫ 
কিজ, ডাল ১ কিজ, আলু ৩ কিজ, 

লবণ ৫০০ াম, তল ১ কিজ িত 
পিরবারেক দান করা হেয়েছ। 
কিমউিনিট এ াওয়ারেম ট কে র 
আওতায় কািভড ১৯ এর জ  ৭০০িট 
পিরবােরর মােঝ াণ িবতরণ করা 
হেয়েছ।কৃষক পিরবােরর দ তা উ য়ন 

কে র উপকারেভাগীরা মহামারী 
কািভড ১৯ এর কারেণ কমহীন হেয় 

পেড়েছ।  এ কে র আওতাভু  
৫০০িট পিরবার এবং সমােজর ১৫০িট 
হতদির  পিরবােরর মেধ  াণ িবতরণ 
করা হেয়েছ। এছাড়াও কে র 
অ া  কায ম চলমান রেয়েছ। 

০৫

বাংলােদশ িলগ াল এইড 
এ ডসািভেসস া  ( া ):
সং ািটর কম 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 জনু, ২০২০ 
মােস: কক --১.১.মামলা সং া  
আেবদনপ  হণ ৯িট, পরামশ দান 
৯িট, মামলা দােয়র ১িট, সািলস 
মীমাংসা ৫িট, াফ িমিটং করা হয় ১ 
িট,  মামলা িন ি  করা হয় ১িট এবং 
উপেদ া ও পিরচালনা কিমিটর সভা 
হয়১িট।  

কক --২২. মামলা সং া  আেবদনপ  
হণ করা হয়িন, মামলা দােয়র করা 

হয় ২িট, সােপাট ইন কাট ০ িট, 
সােপাট ইন পিুলশ ০িট, কইস কা-
অিডেনশন কিমিটর িমিটং ০িট, 
প ারািলগ াল সম য় সভা ১িট, আইন 
িবষয়ক আেলাচনা সভা ১িট ও জািমন ১ 
িট।
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০৬

মরী াপ ◌ঃসং ািটর
কম এলাকা সম  ময়মনিসংহ 
জলা।

SAFE: Access to MR for Every woman সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস 
গভবতী মােয়র সবা ৫২ জন, জনন 

া েসবা ৩৩১ জন, সাধারণ 
া েসবা ৩৭ জন, ইিপআই িটকা/িটিট 

িটকা ৫০ জন, জ  িনয় ণ ইনেজকশন 
১৯ জন, খাবার বিড় ৩৯ জন, কনডম 
৮৩ জন, আইইউিড ২ জন ও অ া  
সবার আওতায় ৫২৩ জনেক সবা 
দান করা হয়।

০৭

িসমবােয়ািসস বাংলােদশ: 
সং ািটর কম এলাকা ময়মনিসংহ 
জলা 

হয়ার এ ড িবউিট িনং, গােম টস িনং এবং মাটর 
াইিভং িনং

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ 
মােস কেরানার কারেণ ২ মাস ব  
থাকার পর এই জনু ২০২০ মােস 
আবার ১৬ জনেক অংশ হেণ এই 

িশ ণ কাস চলমান আেছ । ১৭ 
জনেক সলাই িশখােনা হেয়েছ। 

িতব ীেদর মােঝ ৬ িট ইল চয়ার, 
১ জাড়া াচ ও ১ জাড়া ি ট 
িবতরণ করা হেয়েছ। সিমিতর 
সদ েদরেক কেরানা থেক বাঁচার 
জ  িবিভ  সেচতনতামলূক কায ম 

হণ করা হেয়েছ। ১৭ জন িতব ী 
ছা  ছা ীেদর মােঝ িবনামেূল  খাতা 
কলম িবতরণ করা হেয়েছ। ৩জন ি -

লু িশ কেক ৬,০০০/- টাকা কের 
এবং ৩ জন  বতেনর াফেক 
৬,০০০/- টাকা কের আিথক অ দান 

দান করা হেয়েছ। কেরানার কারেণ ২ 
মাস ব  থাকার পর চলিত মােস ৩ জন 
নতনু ছা  ভিত হেয় াইিভং িশ ণ 
িনে ।

০৮

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 
পরূ র 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 জনু, ২০২০ মােস  ৬২ 
জন িশ াথীর মােঝ ৩৮,৫০০/- টাকা 
িশ াবিৃ  দান করা হয়। 
কিমউিনিট ফডু া ােমর আওতায় 
২৩,৮৯০/- টাকা সমমেূল র খাবার 
সাম ী িবতরণ করা হেয়েছ। কিমউিনিট 
ইেকালিজক াল া াম এর আওতায় 
১৩৮ জনেক সবা দয়া হেয়েছ। পড়  
বলা কমসূিচর মাধ েম ১০ জন বয়  

উপকারেভাগীেদরেক ১০,০০০/- টাকা 
দান 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। 
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০৯

ি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 জনু, ২০২০ মােস 
িসএসআই এর অিথক সহেযািগতায় 
১৫২৪ িট পিরবারেক ১০০০ টাকা 
পিরমােণ খাদ  সাম ী িবতরণ করা 
হেয়েছ। িসিপ ড- কয়ার কে র 
সহেযািগতায় ৭১ জন পিরবারেক িত 
মােস ১৬০০ টাকার পিরমােণ 
খাদ সাম ী দান করা হেয়েছ। ি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 
হেয়েছ। 

১০

া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 জনু, 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। 
এছাড়াও সং ার অ া  কায ম 
চলমান রেয়েছ।  

১১

পিপ: সং ািটর কম এলাকা 
ময়মনিসংহ সদর, ফলুবাড়ীয়া, 
ি শাল, ভালুকা, ঈ রগ , 
গৗরীপরু, হালুয়াঘাট ও ধাবাউড়া 

উপেজলা।

ামীণ ু ঋণ উ য়ন ক  (জাগরণ), ু  
উেদ াগী ঋণ ক  (অ সর), নগর ু  ঋণ 
কমসূিচ (জাগরণ), দাির  পীিড়ত এলাকায় 

লু িফিডং কমসূিচ

সং ািট কতকৃ জনু, 
২০২০ মােস ১,৩১,১২.০০০/- টাকা 
ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ এবং ঋণ 
আদায় করা হেয়েছ ৫,৩৮,৬৪,৬৬৯/- 
টাকা। ১২ িট ব ােচ ৭৪০০ জনেক 
উেদ া া উ য়ন িবষয়ক িশ ণ দান 
করা হয়। 

১২

এনিজও ফারাম ফর পাবিলক 
হলথ: সং ািটর কম এলাকা 

ময়মনিসংহ পৗরসভার ৮, ১০, 
১১,১৮,১৯ নং ওয়াড। 

আর আই আই িস িব ক সং ািট কতকৃ জনু, 
২০২০ মােস কািভড ১৯ িতেরাধ ও 
হাইিজন িকট িবতরণ সফিট িবষেয় 

ােসবকেদর ওিরেয়ে টশন করা 
হেয়েছ ১িট। িসিট কেপােরশন ও ওয়াড 
পযােয় কািভড ১৯ িতেরাধ ও 
হাইিজন িকট হ া র ও িবতরণ করা 
হয় ১িট এবং মানব বজ  পিরেশাধন 

াে টর জ  পিরেবশগত ছাড়পে র 
আেবদন হণ করা হেয়েছ ১িট। 
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১৩

আইইিড: সং ািটর কম এলাকা 
কােতায়ািল, ময়মনিসংহ সদর, 

ময়মনিসংহ। 

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

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস দল 
পযােয় সেচতনতামলূক সভা অ ি ত 
হয়। সভায় বাল িববাহ, যৗতকুসহ 
সকল কার নারী িনযাতন িতেরাধ, 

া  ও পিরবার পিরক না, মৗ মী 
রাগ বালাই এ সতকতা, পির ার 

পির তা, পিলিথন ব াগ বজন, জয়ুা, 
মাদকাসি , যৗন 
িনপীড়ণ,উত করণ, িশ েযৗন 
িনযাতন িতেরাধ, জলবায়ু পিরবতন, 
ইত ািদ িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
িসিট কেপােরশেনর িবিভ  এলাকায় 
চলিত মােস ৫০ জনেক চাল, ডাল, 
আলু, পয়ঁাজ, তল সাম ী িবতরণ 
করা হেয়েছ। এছাড়াও অ া  
কায ম চলমান রেয়েছ।

১৪

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

--- সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস নতনু 
রাগী ৩৪৬০ জন, পরুাতন রাগী 

২২৮৮ জন, মাট ৫৭৪৮ জন রাগীর 
সবা দান করা হেয়েছ। চশমার 

সি পশন হণ কেরেছন ২০০৭ 
জন এবং চশমা হণ কেরেছন ৫৬৩ 
জন। রিটনা পরী া করা হেয়েছ ১৮ 
জেনর এবং কিনয়া পরী া করা হেয়েছ 
৫ জেনর। অ া  অপােরশন করা 
হেয়েছ ২িট। মাট সাব শািলিট 

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

২৫িট। 

১৫

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 জনু, ২০২০ মােস 
ময়মনিসংহ জলার ৯িট উপেজলায় 
১৭িট শাখার মাধ েম ১০২িট ইউিনয়ন 
ও ৬০২িট ােম কায ম পিরচািলত 
হে । চলিত (জনু/২০২০ইং) মােস 
কেরানা ভাইরাস জিনত কারেণ কান 
ঋণ িবতরণ করা হয়িন। ১০১জন 
সদ র মেধ  ৪৭,৬০,৯৪৪ টাকা 
রিমেট  দান করা হেয়েছ। এছাড়া 

ওয়াটার িডট কে র আওতায় 
এপয  ১৩৫৪ জন াহকেক 
৩,১০,৯৭,০০০ টাকা নল প ঋণ এবং 
২১৭৩ জন াহকেক ৪,৬৯,১৯,০০০ 
টাকা ািনেটশন ঋণ দান করা 
হেয়েছ ।
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১৬

সহড়া ব মখূী সমাজ 
কল াণ সিমিত (এসিব 
এসেকএস): সং ািটর কমএলাকা 
ময়মনিসংহ সদর ও ন েকানা 
জলা।

ি - াইমাির লু, মা ও িশ  া , লাইে রী, 
িভিজিড কায ম 

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস 
‘ সহড়া ব মখুী িবদ াপীঠ’ নােম 

িত ােন   ও নাসাির সকশেন ৩৯ 
জন ছা -ছা ী আেছ, ২জন গরীব ছা -
ছা ীেক িবনামেূল  িশ া দান করা 
হয়। হ িশ  ও কি উটার িশ ণ 

কে  িবিভ  েড হ িশ  এবং 
কি উটার িশ ণ দান করা হে । 
চলিত মােস ই িশফেট ৫ জন 

িশ ণাথী কি উটার িশ ণ িনে । 
এছাড়াও সং ািটর অ া  কায ম 
চলমান রেয়েছ।

১৭

ডেভলপেম ট অব এডুেকশনাল 
সািভস ফর িহউম ান ( দশ): 
সং ািটর কম এলাকা ময়মনিসংহ 
জলা। 

কেরানা ভাইরাস িরিলফ ও সেচতনতামলূক 
কায ম, মিুজব বষ উপলে  বৃ েরাপণ 
কায ম, িবেশষ িশ া কায ম, িকেশার-
িকেশারী কায ম। 

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস 
সং ািট ও এডাব এর সহেযািগতায় 
ময়মনিসংহ সদর ও তারাকা া 
উপেজলায় ৫০০ মা  ও া ড 

ািনটাইজার িবতরণ করা হেয়েছ। 
িতব ী ফাউে ডশন, ময়মনিসংহ এর 

সহেযািগতায় তারাকা া উপেজলায় 
দশ এর িবেশষ িশ া িবদ ালেয়র ৩০ 
িতব ী পিরবাের নগদ ৫০০.০০ 

টাকা কের িবতরণ করা হেয়েছ।
ময়মনিসংহ িসিট কেপােরশেন ৫০ 
পিরবােরর মেধ  খাদ  সাম ী িবতরণ 
করা হেয়েছ। ময়মনিসংহ জলায় ৪িট 
িবেশষ িশ া িবদ ালয় পিরচালনা কের 
আসেছ। ভাচুয়াল অনলাইেনর মাধ েম 
দশ ০৫িট িকেশার-িকেশারী ােব 

লাইফি ল ও িশ  িবকাশ িশ ণ 
দান করা হেয়েছ। 

১৮

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

--- সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস জমু 
যিু র সহেযািগতায় ভাচুয়াল ইেয়স 

মািসক সভা এবং ৩০ জনু ২০২০ 
সনাক 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। 
উে খ , সনাক’র ইেয়স প এর 
সদ রা িনজ িনজ এলাকায় া িবিধ 
মেন চলা, পির ার পির তা বজায় 

রাখাসহ সেচতনতামলূক ক াে ইন 
পিরচালনার মাধ েম জনগণেক সেচতন 
করেত ানীয় শাসনেক সহেযািগতা 
করেছন।
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১৯

িসরাক বাংলােদশ: সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ জলার সকল 
উপেজলা।

েচ া, রাইট টু রাইজ ও হাউজ অব হাপ 
ক

সং ািট কতকৃ জনু, 
২০২০ মােস বাল িববাহ িতেরাধ 
িবষয়ক িশ েণর জ  ময়মনিসংহ 
সদর, গৗরীপরু, মু াগাছা ও ি শাল 
উপেজলার মাট ৬০িট মাধ িমক 
িবদ ালেয়র িতিট িবদ ালয় হেত ৪০ 
জন কের ২৪০০ ছা -ছা ীর াথিমক 
িনবাচেনর নােমর তািলকা তিরর কাজ 
চলেছ।

২০

শাি িম  সমাজকল াণ সং া: 
ময়মনিসংহ জলার সদর 
উপেজলা

--- সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস 
ময়মনিসংহ সদর উপেজলার হিরজন 
প ী-নতনু বাজার, কাটাখালী ও িবহারী 
ক া  এলাকার ৬০ িট দির  ও 

িবধাবি ত ছা ীেদর মােঝ খাদ  
সহায়তা দান করা হেয়েছ। 
ময়মনিসংহ িসিট কেপােরশেনর ৬ িট 
কিমউিনিটর ২০০ পিরবারেক 
কািভড-১৯ িতেরােধ করণীয় িবষেয় 

সেচতনতা দান, মানিসক া  
িবষয়ক পরামশ এবং এর পাশাপািশ 
তােদর কােজর ফেলাআপ অব াহত 
আেছ। এছাড়াও সং ার অ া  
কায ম চলমান রেয়েছ। 

২১

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

া , িশ া, জীবন জীিবকায়ন, েযাগ, 
ায়ী শীলতা ও নতৃ  উ য়ন

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস মাঠ 
পযােয়র কমীরা ৬৫০ জন স য় 
িসিডিস, দেলর ও মা নতােদর িদেয় 
এলাকায় মাবাইল ফােনর মাধ েম 
সেচতনতা সশন পিরচালনা করা 
হেয়েছ। ৬০০িট হতদির  পিরবারেক 
সাবান ১িট, চাউল ৫ কিজ, ডাল ১ 
কিজ, তল ১ িলটার, লবণ ১ কিজ 

কের িবতরণ করা হয়। ৬০০০০িট মা  
তিরর ক  হণ করা হেয়েছ। 

বািড়েত িশ  পড়ােলখা চািলেয় নয়ার 
জ  বাবা মা’ য়র করণীয় িবষয়ক 
গাইডলাইন দান করা হয় এবং 
ফেলাআপ করা হয়। 

২২

পাির ডেভলপেম ট া ঃ 
সং ািটর কম এলাকা ময়মনিসংহ 
জলার ফলুবাড়ীয়া উপেজলার 

আিছম পাটুলী, রাধাকানাই এবং 
বািলয়ান ইউিনয়ন। 

িশ  কি ক সমাজ উ য়ন ক  
(িসিসিসিড)

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস 
কািভড-১৯ এর া ভােবর কারেণ 

মাঠ পযােয়র কাজ ব  রেখেছ। তেব 
িশ , িকেশার- িকেশারী, পু ষ, মিহলা 
দল সীিমত আকাের কািভড-১৯ এর 

িতকার মলূক ব ব া স েক 
সেচতনতার জ  িনেজেদর মেধ  
আেলাচনা কেরেছন। পিরবার 
পিরক না প িত হেণর জ  উ ু  

দান কায ম কেরানা ভাইরােসর 
া ভােবর কারেণ বা বায়ন করা 

স ব হয়িন।

. ৮



২৩

পদে প মানিবক উ য়ন ক : 
সং ািটর কম এলাকা ময়মনিসংহ 
জলা।

ু ঋণ কায ম সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস 
উপকারেভাগী সদ  সংখ া ১৪৫০৪ 
জন, এ মােস ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ 
৭,২০,০০০/- টাকা, মাট স য় আদায় 
করা হেয়েছ ৪৯,০৪,৭৬৬/- টাকা, 
ফরত দওয়া হেয়েছ ৮৬,৯০,৬৩৩/- 

এছাড়াও সেচতনতামলূক িবিভ  
কায ম সহ সদ েদর মােঝ িলফেলট 
িবতরণ করা হেয়েছ। 

২৪

ডিময়ন ফাউে ডশন: সং ািটর 
কম এলাকা ময়মনিসংহ জলার 
সকল উপেজলা।

ময়মনিসংহ য া ও  িনয় ণ 
ক

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস ১৩ িট 
উপেজলায় িবনামেূল  য া ও েরাগ 
িনরাময় ও িচিকৎসা সবা দান করেছ, 
জনু মােস মাট ব য় ১৭,৩৩,৬৪১/- 
টাকা। বতমান মােস মাট 
উপকারেভাগী য া রাগী ১৯৭ জন ও 

 রাগী ৪০ জন।

২৫

িদ নেকা ফাউে ডশন: 
সং ািটর কম এলাকা 
ময়মনিসংহ জলা। 

ওয়াক ফর লাইফ সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস নতনু 
ও পরুাতন রাগীর সংখ া ১০৫ জন, 
২২ জন মু র পােয়র রাগীেক া ার 
করা হয়, ১ জনেক টেনাটিম 
অপােরশন করা হয়, স পড়ােনরা 
রাগীর সংখ া ০ (শূ ) এবং ৫৫ জন 
রাগীেক ফেলাআপ িভিজট করা হয়। 

২৬

দশ বাংলা সমাজ কল াণ সং া: 
সং ািটর কম এলাকা ময়মনিসংহ 
জলা।

...... সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস 
কেরানাকালীন সমেয় সেচতনতামলূক 
কমসূিচর পাশাপািশ ১৫০িট 

া ড ািনটাইজার, ৪৫০০িট মা  
িবতরণ, বৃ েরাপণ, মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র কতকৃ বা বায়নাধীন গভবতী 
মােয়েদর গভপবূবতী, গভকালীন এবং 
গভপরবতী করণীয় স েক কায ম 
পিরচালনা করা হেয়েছ। তাছাড়াও ড  ু

িতেরােধ সেচতনতা বিৃ , কৃিষ যিু , 
পিরবার পিরক না ও া েসবা, 
উপা ািনক িশ া, ঝুঁিকপণূ কােজ 
িনেয়ািজত িশ ম িনরসেনর লে  
কাজ করা হেয়েছ। 
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২৭

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 জনু, 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 হয়। বািড়র আি না, 
রা া, নসহ অ া  াপনা পির ার 
পির  রাখা ও ি িচং পাউডার িদেয় 
জীবা  মু করণ কায ম পিরচালনা 
করা হেয়েছ। ঘাগড়া ও আ য়া 
ইউিনয়ন া  ও পিরবার কল াণ 
কে  স ােহ ’িদন অ  এলাকায় 

িকেশার িকেশারীেদর িবনামেূল  
কাউি িলং সবা এবং অেধক মেূল  

ািনটারী প াড সরবরাহ করা 
হেয়েছ। 

২৮

বাংলােদশ মিহলা উ য়ন সিমিত: 
কম এলাকা ময়মনিসংহ জলার 
গৗরীপরু উপেজলায়।

.... সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস 
বাংলােদশ মিহলা উ য়ন সিমিতর ৩২০ 
জনেক দ তা বিৃ মলূক িশ ণ এবং 
৮০ জনেক সেচতনতা বিৃ মলূক 

িশ ণ দান করা হেয়েছ। ২৫০ 
জনেক া  ও পিরবার পিরক না 
কায ম িবষেয় উ ু  করা হেয়েছ। 
১৮০ সদ েক া  ও পিু  িবষেয় 

িশ ণ দয়া হেয়েছ। এছাড়াও 
অ া  কায ম চলমান রেয়েছ।

২৯

মাদারীপরু িলগ াল এইড 
এেসািসেয়শন: সং ািটর কম 
এলাকা হালুয়াঘাট, ঈ রগ  ও 
মু াগাছা উপেজলা।

বাংলােদেশ াম আদালত সি য়করণ (২য় 
পযায়) ক ।

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস ৯২ িট 
িবেরাধ মামলা িহেসেব হণ কের, 
অেপ মান মামলাসহ সবেমাট 
মামলার পিরমাণ দাঁড়ায় ১৬৩ িট। 
মাট সমাধানকৃত মামলার সংখ া 

১১৫িট এবং বতমােন ৪৮িট মামলা 
মীমাংসার অেপ ায় অেপ মান 
রেয়েছ। াম আদালত স েক 
সেচতনতা বিৃ র জ  উঠান বঠক 
হয়িন। উপেজলা মািসক কমী সে লন 
করা হয় ২িট এবং অংশ হণকারী ৭২ 
জন, ইউিনয়ন পিরষেদর মািসক সম য় 
সভা ৩৩িট এবং অংশ হণকারী ৪০৮ 
জন। 

৩০

রাল ডেভলপেম ট 
সং া (আর.িড.এস): 
সং ািটর কম এলাকা 
ময়মনিসংহ িসিট,দাপুিনয়া ইউিনয়ন, 
ঘাগড়া ইউিনয়ন, চর ঈ রিদয়া, 
শ গু ।

ঋণ কমসূিচ, সৗর িব ৎ কমসূিচ সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস ির া 
য়, মেনাহারী, কঁাচা মােলর ব বসা, 
ু  ব বসার উপর৩০,৯৩,০০০/- টাকা 

ঋণ িবতরণ করা হয় এবং 
৫৯,৮৮,২৩৬/- টাকা স য় আদায় করা 
হয়। সদে র সবামী মতৃু জিনত 
কারেণ ৯ জন সদ েক ১,২৮,৯৫৪/- 
বীমাদাবী ফরত দওয়া হয়। 
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৩১

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 জনু, ২০২০ মােস ৮৯ 
জনেক ডায়ােবিটস জিনত চােখর 
সবা, ৮৯ জেনর মেধ  কাউি ি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 হয়েছ ০৯ জন। জাতীয় চ  ু
িব ান ইনি িটউট এ িচিকৎসার জ  
পাঠােনা হেয়েছ ৫ জন। ৬ মাস পর 
আবার রিটনা পরী ার পরামশ দওয়া 
হেয়েছ ২৯ জনেক। মাবাইল ফােনর 
মাধ েম ১৬৮ জন পরুাতন রাগীেক 
পরামশ দওয়া হয়। 

৩২

আর এইচ প: সং ািটর কম 
এলাকা ময়মনিসংহ জলা। 

Project: Hello, I Am. সং ািট কতকৃ জনু, 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 ৫িট। ি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  
আেলাচনা হয়। মাট উপকারেভাগীর 
সংখ া ৮১০ জন। 

৩৩

সি  সমাজ কল াণ সং া: 
সং ািটর কম এলাকা ময়মনিসংহ 
শহর। 

--- সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ 
মােস ময়মনিসংহ শহের বি বাসীেদর 
মােঝ পিরবার পিরক না, িতব ী 
উ য়ন, া  িশ া, মাদকাস  
িবেরাধী সেচতনতামলূক কাজ 
পিরচালনা করা হয়। এছাড়া িতব ী 
িশ েদর িবেশষ িশ া, িশ ণ ও 
পনূবাসন কায ম চলমান রেয়েছ। 
চলিত মােস ১০ িট িবধাবি ত 
পিরবারেক খাদ  সাম ী, া ড 

ািনটাইজার ও মা  িবতরণ করা 
হেয়েছ। 
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৩৪

সা াল এেসািসেয়শন ফর 
ফা ডােম টাল এমপাওয়ারেম ট 
( সফ): সং ািটর কম এলাকা 
ময়মনিসংহ জলা।

--- সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ 
মােস কেরানাকালীন সমেয় 
সেচতনতামলূক কমসূিচর পাশাপািশ 
১৫০িট া ড ািনটাইজার, ৪৫০০িট 
মা  িবতরণ, বৃ েরাপণ, পিরবার 
পিরক না ও া েসবা, মাদক ও 
বাল  িববাহ, নারী ও িশ  অিধকার, 

িতব ী উ য়ন, অ া  গণসেচতনতা 
বিৃ র লে  ( সিমনার, সভা ও 
র◌য্ালী) কাজ স  করা হেয়েছ।

৩৫

া  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 জনু, ২০২০ 
মােস কেরানা সং মেণর কারেণ উ তূ 
পিরি িতেত যথাযথ া িবিধ অ সরণ 
কের িতব ীতার িশকার বা 

িতব ীতার ঝুঁিকেত আেছ এরকম 
নতনু ৪১ জনেক পনুবাসন িচিকৎসা 
সবার আওতায় আনা হয়। িসআরিপ 

এর বিহিবভােগর মাধ েম তােদর 
পনুবাসন িচিকৎসা দান করা হয়। 
এরমেধ  িতব ী িশ র সংখ া িছেলা 
১৪ জন, পু ষ রাগীর সংখ া িছেলা 
২১ জন এবং নারী রাগীর সংখ া িছেলা 
৬ জন। ৬৮ জন রাগীেক ফান ফেলা-
আপ ও টিলেমিডিসন সবা দান করা 
হয় এবং ৪ জন রাগীেক উপযু  
িচিকৎসা হেণর জ  রফােরল 
সািভস দান করা হেয়েছ। 

৩৬

ডেভালাপেম ট ইিনিশেয়িটভ ফর 
সাশাল এডভা েম ট (িদশা): 

কম এলাকা ময়মনিসংহ জলার 
ভালুকা উপেজলায় 

... সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস নতনু 
সদ  করা হেয়েছ ১২ জন। ঋণ ি িতর 
পিরমাণ ৪২৫৯৭৩ টাকা। সং ািটর 
কায ম চলমান রেয়েছ। 

৩৭

সাশাল এেসািসেয়শন ফর 
িপপল’স লাইভলী ড 
অ াডভা েম ট (শাপলা): 
সং ািটর কম এলাকা ময়মনিসংহ 
জলা। 

দাির  দরূীকরণ, িশ ণ ও উ য়ন, পিরেবশ 
উ য়ন, মানবািধকার এবং আইনগত সহায়তা, 
িশ া কমসূিচ, া , পিু  কমসূিচ, ই টারশীপ 
ও কমসং ান যাগান। 

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস দির  
নারীেক ু  ব বসা করার জ  দ 
িবহীন ২০,০০০/- টাকা দান করা 
হয়। জািতর জনক ব ব  ু শখ মিুজবরু 
রহমােনর জ শতবষ ও পিরেবশ 
উ য়েন ১০০িট গাছ লাগােনা 
হেয়েছ। িশ াকায মঃ ২ জন দির  
মধাবী িশ াথীেদর ক িশ াবিৃ  
দান করা হেয়েছ। অনলাইন াস 

করার জ  ৩জন িশ াথীেক মােস 
২,০০০/- টাকা কের দান করা হয়। 
শাপলা এনিজও’র প  থেক কেরানা 

িতেরােধ িন  আেয়র কমজীবী 
মা ষেক ২০০ মা  ি  দওয়া হেয়েছ। 
এছাড়াও সং ার অ া  কায ম 
চলমান রেয়েছ। 
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৩৮

শি  ফাউে ডশন ফর 
িডসএ াডভাে টজড উইেমন বাংলােদশ: 
সং ািটর কম এলাকা ময়মনিসংহ 
জলায় ১১িট উপেজলায় ১১িট শাখার 

মাধ েম কায ম বা বায়ন হে ।

স য় ও ঋণ দান কমসূচী, া  ঋণ, 
সদ েদর মধাবী ছেল মেয়েদর মেধ  
িশ াবিৃ , অ  সদ েদর মােঝ অেফরত 
যাগ  আিথক সহায়তা

,সদ  ও সদে র ামী/অিভভাবক এর 
মতৃু েত ঋণ মও ফ,  সদ  মতৃু েত দাফন 
কাফন বাবদ ৫০০০টাকা আিথক অ দান। 

সং ািট কতকৃ জনু, ২০২০ মােস  ১১িট 
শাখায় ৭০ জন সদে র মাধ েম 
৩১,৪০,০০০/- টাকা ঋণ িবতরণ করা 
হেয়েছ। ৭০ জন সেদ র মেধ  ৭০িট 
মা  এবং ৭০িট হাত ধায়ার সাবান 
িবতরণ করা হয়। িতিট কে /মহ ায় 
সামািজক র , হাত ধায়াসহ া  

র া িবষেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।

যসকল এনিজও িত ান হেত মািসক িতেবদন পাওয়া যায়িন এবং যসকল এনিজও ধান/ িতিনিধ অ ি ত জুম িমিটং এ
অংশ হণ কেরনিন তােদর িবষেয় আেলাচনা করা স ব হয়িন। 

আেলাচআেলাচ   িবষয়ঃিবষয়ঃ
উপি ত সকল এনিজও’ দর জনু, 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। 
২৮ জলুাই, ২০২০ি . তািরখ Wear Your Mask Campaign বা বায়ন এবং কমসূিচ বা বায়েন ক িক করেবন তার াবনা
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
১৫ আগ , ২০২০ ি . শিনবার াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর ৪৫তম শাহাদত বািষকীেত
দশব াপী যথাযথ মযাদায় এবং শাকাবহ, ভাবগ ীর পিরেবেশ জাতীয় শাক িদবস পালন উপলে  িবিভ  কমসূিচ িনেয়

আেলাচনা করা হয়। 
িশ েদর িটকা দােনর িবষয়িট িনি ত করার জ  এনিজওেদর প  থেক জলা শাসেনর সহেযািগতা চাওয়া হয় এবং এ িবষেয়
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
ময়মনিসংহ জলা এনিজও ওেয়ব পাটাল িনেয় 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
(www.ngosmymensingh.com) 
 অংেশ 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 া  গহৃীত হয়। 
০৪.   ২৮ জলুাই, ২০২০ি . তািরখ Wear Your Mask Campaign বা বায়েন সকল এনিজওেদর অংশ হণ িনি তকরেণর
িবষেয় িস া  গহৃীত হয়।
০৫.   ১৫ আগ , ২০২০ ি . শিনবার াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর ৪৫তম শাহাদত বািষকী
এ জলায় যথাযথ মযাদায় এবং শাকাবহ, ভাবগ ীর পিরেবেশ পালেনর িস া  হয়। জাতীয় শাক িদবস পালন উপলে  িবিভ
কমসূিচ পালেন সহেযািগতা করার িবষেয় িস া  গহৃীত হয়।  
০৬.  সবদা শাসেনর সােথ স ৃ  থেক কািভড-১৯ মাকােবলায় কাজ করার জ  িস া  গহৃীত হয়। 
০৭.   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; চয়ারম ান, জাতীয় মিহলা
সং া ও সকল এনিজও ধান, ময়মনিসংহ।
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 পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকেলর তা কামনা 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).১৪০ তািরখ: 
১২ আগ  ২০২০

২৮ াবণ 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),.........
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