
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ 

এনিজও িবষয়ক শাখা

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

সভাপিত মাঃ িমজা র রহমান 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ১৮ আগ , ২০২০ ি .
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘিটকা।

ান জলা শাসেকর সে লন ক , ময়মনিসংহ
উপি িত তািলকা-ক
সভাপিত জমু িমিটং এ সংযু  সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভার েত াধীনতার মহান পিত সবকােলর
সবে  বা ািল জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান, ব মাতা শখ ফিজলাতেু ছা মিুজবসহ জািতর িপতার পিরবােরর িনহত
সকল সদ , মহান মিু যেু  িনহত সকল শহীদ, িনযািতত ই ল  মা- বান ও সকল বীর মিু েযা ােদর িত গভীর া িনেবদন
কেরন। পাশাপািশ সা িতক সমেয় সারােদেশ িবদ মান দীঘ ায়ী ব ায় অসহায় মা েষর পােশ থাকায় এবং ২৮ জলুাই, ২০২০ ি .
ময়মনিসংহ জলায় অ ি ত Wear Your Mask Campaign এ অংশ হণ করায় সকলেক ধ বাদ াপন 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 জলুাই, 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 জলুাই, ২০২০ মােস ময়মনিসংহ 
জলায় আ াপওুর াজেুয়শন কমসূিচর মাধ েম 
ানীয় শাসেনর সােথ যাগােযাগ কের ২১১ িট 

দির  পিরবারেক ১০ কিজ কের মাট ২১১০ কিজ 
চাল পাওয়র জ  সহেযািগতা করা হেয়েছ। 
আরবান ডেভলপেম ট উ য়ন কমসূিচর মাধ েম 
কিমউিনিট পযােয় ১২৬৫ জনেক গােছর চারা 
িবতরণ করা হেয়েছ এবং ৬১ প ােকট সবিজ বীজ 
িবতরণ করা হেয়েছ। ু ঋণ কমসূিচর মাধ েম 

ামীণ কৃিষ অথনীিত গিতশীল দির , ছাট ও 
মাঝাির ব বসায়ীেদর কায ম গিতশীল করার জ  
৭৭০১ জনেক ৫৮.৬৬ কািট টাকা লান দওয়া 
হেয়েছ। গভবতী মােয়েদর া েসবা দওয়া হেয়েছ 
৬৭০৩ জনেক, িত মােয়েদর ৩১৩০ জনেক, 
২০২২১ জন িশ েক া  সবা দয়া হেয়েছ। য া 
িবষেয় সেচতনতা ও পরী া করা হেয়েছ ৩৬২৮ 
জনেক।  অ া  কমসূিচর মেধ  আেছ কৃিষ ও খাদ  
িনরাপও◌া কমসূিচ, াক িহউম ােনেটিরয়ান 
কমসূিচ, জলবায়ু পিরবতন কমসূিচসহ অ া  
কায ম চলমান রেয়েছ। 
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০২

আশাঃ সং ািটর কম 
এলাকাময়মনিসংহ 
জলার 

সকলউপেজলা।

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

সং ািট কতকৃ জলুাই, ২০২০ মােস িশ া কায ম 
এর মাধ েম ময়মনিসংহ জলার ২২িট াে র ৩৩০ 
িট িশ ােকে  মাধ েম াথিমক িশ া শি শালী 
করণ কায ম চালু রেয়েছ। েত কিট িশ া কে  
২০-৩০ জন িশ াথী আেছ। মাট ৯১২২ জন 
িশ াথীেক পাঠ দান করা হেতা। বতমােন কেরানা 
পিরি িত জিনত কারেণ িশ া কায ম ব  আেছ। 
এি  কে র মাধ েম বতী গাভীর খামার 

কে র আওতায় ৪৫ জনেক ৫২ ল  টাকা, 
পাওয়ার িটলার কে র আওতায় ৩৭ জনেক ৪৬ 
ল  টাকা, মৎ চাষ কে র আওতায় ৬৫ জন 
মৎ চািষেক ৭৫ ল  টাকা, এবং ািনেটশন 

কে র আওতায় ৬৫ জনেক ৬.৮০ ল  টাকা ঋণ 
িবতরণ করা হেয়েছ। ময়মনিসংহ জলায় আশা 
থেক রিমেট  সবা হনকারীর সংখ া ৮৬৯ 

জন।

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 জলুাই, ২০২০ মােস আইএমিডিস 
কে র মাধ েম ফলুবাড়ীয়া উপেজলায় 

কািভড-১৯ এর সময়কােল ৪০ জন কে র 
িবধােভাগীেক ২২৫০/- টাকা কের মাট 

৯০,০০০/- দান করা হেয়েছ। এসিডিডিব 
কে র মাধ েম তারাকা া উপেজলায় ১০০ জন 
বীণ ও িতব ী ভাইেবানেদরেক (১০,০০০/-

টাকা সমমেূল র) ঈদ উপহার এবং ৪৬ জন 
পথিশ েক সমাই, িচিন, ধ, আটা এবং গ র মাংস 
ইত ািদ দান করা হেয়েছ। ঋণ কম িচর য সকল 
সদ  অথৈনিতকভােব ঝিুকর মেধ  রেয়েছন তােদর 
সহায়তার জ  ২১৪,৯৪৯/- টাকা স য় ফরত 

দান করা হেয়েছ। মা  ক াে ইন ২০২০ 
উপলে  (২৮ জলুাই ২০২০ ি া ) হালুয়াঘাট ও 
ধাবাউড়া, তারাকা া ও ময়মনিসংহ সদর 

উপেজলায় ৩০০০ িবধােভাগীেক সেচতনায়ন 
কায ম বা বায়ন করা হেয়েছ। ১৫ আগ  জাতীয় 
শাক িদবস উপলে  িবিভ  কমসূিচ পালন করা 

হেয়েছ। 

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 জলুাই, ২০২০ মােস এসআইএসিসিড 
কে র মাধ েম মা  পিরধান িবষয়ক 

সেচতনতামলূক ক াে ইেন ২০০িট মা  এবং ৫০০ 
িলফেলট িবতরণ করা হেয়েছ। কিমউিনিট 
এ াওয়ারেম ট কে র আওতায় ১০িট সিমিতেত 
মাট স য় জমা করা হেয়েছ ২,৬৬,৮৪৫ টাকা এবং 

জমাদানকারীর সংখ া ২৫০০ জন। সবিজ বাগান 
কেরেছ ১৯ জন, সার উৎপাদন কেরেছ ৪২৫২ 
কিজ। এছাড়া ১০০০িট পিরবােরর মেধ  াণ 

(খাদ  সাম ী) দান করা হেয়েছ। কৃষক 
পিরবােরর দ তা উ য়ন কে র কায ম চলমান 
রেয়েছ। 
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০৫

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 জলুাই, ২০২০ 
মােস: কক --১.১.মামলা সং া  আেবদনপ  হণ 
১৯িট, পরামশ দান ৮িট, মামলা দােয়র ৯িট, 
সািলস মীমাংসা ৩িট, াফ িমিটং করা হয় ১ িট, 
 মামলা িন ি  করা হয়িন।  

কক --২২. মামলা সং া  আেবদনপ  হণ করা 
হয়িন, মামলা দােয়র করা হয় ০িট, 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 ০ িট।

০৬

মরী 
াপ ◌ঃসং ািটর

কম এলাকা সম  
ময়মনিসংহ জলা।

SAFE: Access to MR for Every woman সং ািট কতকৃ জলুাই, ২০২০ মােস গভবতী মােয়র 
সবা ৪৭ জন, জনন া েসবা ৩০৫ জন, 

সাধারণ া েসবা ৩৪ জন, ইিপআই িটকা/িটিট 
িটকা ২২০ জন, জ  িনয় ণ ইনেজকশন ৬ জন, 
খাবার বিড় ৫৬ জন, কনডম ১৬ জন, আইইউিড ১ 
জন ও অ া  সবার আওতায় ৭৯৪ জনেক সবা 

দান করা হেয়েছ। 

০৭

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 জলুাই, ২০২০ মােস  ৭৭ জন 
িশ াথীর মােঝ ৬৭,৩৫০/- টাকা িশ াবিৃ  দান 
করা হেয়েছ। কিমউিনিট ফডু া ােমর আওতায় 
১৫,৩০০/- 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। 

০৮

ি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 জলুাই, ২০২০ মােস িসিপ ড- কয়ার 
কে র সহেযািগতায় ৬০ 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। হাম িভিজেটর মাধ েম বািড় বািড় 
িগেয় পিরবােরর ও িশ েদর সম া ও া  
সেচতনতা ও কেরানা ভাইরাস স েক সেচতনতা 
বিৃ  কায ম আেলাচনা করা হেয়েছ। এছাড়াও 
টিলেমিডিসন যাগােযাগ এর মাধ েম 

অিভভাবকেদর নানা ধরেনর া  পরামশ দওয়া 
হেয়েছ। 
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০৯

া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 জলুাই, ২০২০ মােস মৗিলক 
া রতা কে র আওতায় দেশর ১৫-৪৫ বছর 

বয়সী িনর র জনেগা ীেক জীবনদ তা ও মৗিলক 
া রতা দােনর জ  ফলুপরু উপেজলায় 
ক িট বা বািয়ত হে । গহৃ িনমাণ ঋণ কে র 

আওতায় লি ত জনেগা ীেক িনধািরত মান ও 
িডজাইন অ যায়ী দাচালা িটেনর ঘর িনমােণ সহজ 
শেত ৭০,০০০ টাকা কের ঋণ দয়া হেয়েছ। 
এছাড়াও সং ার বীণ জনেগা ীর জীবনমান 
উ য়ন কমসূিচ, ামাউেসর সমি ত উ য়ন উেদ াগ 
(িগিড), ামাউস িনং স টার (িজিটিস), ু ঋণ 

েক , সমিৃ  কে র কাজ চলমান রেয়েছ। 

১০

আইইিড: সং ািটর কম 
এলাকা কােতায়ািল, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ। 

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

সং ািট কতকৃ জলুাই, 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।২৮ জলুাই তািরেখ জলা 

শাসেকর আহবােন Wear Your Mask 
Campaign এর আেয়াজন করা হেয়েছ এবং 
২০০িট মা  ও ২০০ জাড়া া ড াবস িবতরণ 
করা হেয়েছ। নগেরর ন ও ধমীয় উপাসনালেয় 
জীবাণনুাশক  অব াহত রেখেছ। 

১১

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 জলুাই, ২০২০ মােস ময়মনিসংহ 
জলায় ২৭১৪ জন সদ েক ১৫.২৩ কািট ঋণ 

িবতরণ করা হেয়েছ । গহৃায়ন তহিবেলর আওতায় 
১২০ জনেক সদ েক ৭০০০০ (স র হাজার) 
টাকা কের ঋণ িদেয় ১২০ িট ঘর কের দওয়া 
হেয়েছ । িশ া কমসূচীর আওতায় ২০৬ জন দির  
মধাবী ছা -ছা ীেদরেক আসপাডা এর িনজ  

তহিবল হেত িতমােস ৪,৫৮,০০০ টাকা িশ াবিৃ  
দান করা হেয়েছ। িপেকএসএফ এর আিথক 

সহায়তায় জলূাই/২০২০ ইং মােস ৮৬ জনেক, 
িতজনেক ১২০০০/-টাকা কের ১০৩২০০০/=

(দশল  বি শ হাজার) দান করা হেয়েছ। বীণ 
কমসূিচর আওতায় ১৯৮ জন বীণ জনেগা ীর 
মেধ  থেক িতমােস ৫০০ টাকা কের ১০০ জন 

বীণেক বয়  ভাতা দান করা হয় এবং বয় েদর 
ক শীতব , ছাতা ও ওয়ািকং ি ক দান করা 

হেয়েছ। এছাড়াও সং ার অ া  কায ম চলমান 
রেয়েছ। 
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১২

সা াল এেসািসেয়শন 
ফর রাল 
এডভা েম ট (সারা): 
সং ািটর কম এলাকা 
ময়মনিসংহ জলার 
সদর,
হালুয়াঘাট ও ধাবাউড়া 
উপেজলা।

কিমউিনিট একশন ফর জাি স, 
এমপাওয়ারেম ট এ ড রাই স ক

সং ািট কতকৃ জলুাই, ২০২০ মােস ৩িট উপেজলায় 
চােটর মাধ েম বাল িববাহ, মানবািধকার, েযাগ ও 
ব ব াপনা, া  ও পিু  এবং জ ডার িবষেয় 

া িবিধ মেন র  বজায় রেখ আেলাচনা করা 
হেয়েছ। কািভড- ১৯ কেরানা ভাইরােসর জ  
কেরানা সেচতনতামলূক ফ নু, িলফেলট কম 
এলাকায় (ময়মনিসংহ সদর, হালুয়াঘাট ও 
ধাবাউড়া) িবতরন করা হেয়েছ। 

১৩

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

--- সং ািট কতকৃ জলুাই, ২০২০ মােস নতনু রাগী 
৫৬১৫ জন, পরুাতন রাগী ৪০৮৩ জন, মাট 
৯৬৯৮ জন রাগীর সবা দান করা হেয়েছ। 
চশমার সিকপশন দান করা হেয়েছ ৩৮০৪ 
জনেক এবং চশমা হণ কেরেছন ১৬৯৪ জন। ছানী 
অপােরশেনর জ  পরামশ দান করা হেয়েছ ৪২৮ 
জনেক এবং ছানী অপােরশন করা হেয়েছ ২৫৭ 
জেনর। রিটনা পরী া করা হেয়েছ ৪৯ জেনর, 
কিনয়া পরী া করা হেয়েছ ৯ জেনর। এছাড়াও 
অ া  অপােরশন করা হেয়েছ। মাট সাব 

শািলিট ািসিডউরস ১৩২িট এবং মাট সাজারী 
ািসিডউরস (ক াট+সাব শািলিট) ৩৮৯িট। 

১৪

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 জলুাই, ২০২০ মােস ময়মনিসংহ 
জলার ৯িট উপেজলায় ১৭িট শাখার মাধ েম 

১০২িট ইউিনয়ন ও ৬০২িট ােম আমােদর কায ম 
পিরচািলত হে । চলিত(জলুাই/২০২০ইং) মােস 
৫,৬১,১৬,০০০ টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। 
১৯৬জন সদ র মেধ  ৭০,৯৭,০৫৯ টাকা 
রিমেট  দান করা হেয়েছ। এছাড়া ওয়াটার 

িডট কে র আওতায় এপয  ১৫২২ জন 
াহকেক ৩,৬২,১৫,০০০ টাকা নল প ঋণ এবং 

২৪৯১ জন াহকেক ৫,৫৩,১৭,০০০ টাকা 
ািনেটশন ঋণ দান করা হেয়েছ ।

১৫

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 জলুাই, 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।

১৬

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

েচ া, রাইট টু রাইজ ও হাউজ অব 
হাপ ক

সং ািট কতকৃ জলুাই, 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।
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১৭

শাি িম  সমাজকল াণ 
সং া: ময়মনিসংহ 
জলার সদর উপেজলা

--- সং ািট কতকৃ জলুাই, 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। 
পাশাপািশ বৃ েরাপণ কায ম চলমান রেয়েছ। 

১৮

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 জলুাই, ২০২০ মােস মাঠ পযােয়র 
কমীরা ২৭১৫ জন স য় দেলর সদ  িসিডিস, 
দেলর ও মা নতােদর িদেয় এলাকায় মাবাইল 
ফােনর মাধ েম সেচতনতা সশন পিরচালনা করা 

হেয়েছ। ৭৪০িট হতদির  পিরবারেক সাবান ১িট, 
চাউল ৫ কিজ, ডাল ১ কিজ, তল ১ িলটার, লবণ 
১ কিজ কের িবতরণ করা হয়। ৩৪৮জন িশ  
অিভভাবকেক কেরানা পিরি িতেত িশ  র া 
িবষেয় সেচতনতামলূক লসন দান করা 
হেয়েছ। বািড়েত িশ  পড়ােলখা চািলেয় নয়ার জ  
বাবা মা’ য়র করণীয় িবষয়ক গাইডলাইন দান 
করা হয় এবং ফেলাআপ করা হয়। 

১৯

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

ু ঋণ কায ম সং ািট কতকৃ জলুাই, ২০২০ মােস সং ার 
উপকারেভাগী সদ  সংখ া ১৪৪২৭ জন, এ মােস 
ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ ৭৭৮ জনেক 
৬৩,৮৯,৮০০০/- টাকা, মাট স য় আদায় করা 
হেয়েছ ৭৯,২৭,০২৫/- টাকা, ফরত দওয়া হেয়েছ 
৯১০০৭৯৪/- টাকা। এছাড়াও সেচতনতামলূক 
িবিভ  কায ম হণ করা হয়েছ। বেদিশক 
রিমেট  দান করা হয় ১০৭ জনেক 

৫৪,৩৯,৩৯৩/- টাকা।

২০

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

ময়মনিসংহ য া ও  
িনয় ণ ক

সং ািট কতকৃ জলুাই, ২০২০ মােস ১ িট উপেজলায় 
িবনামেূল  য া ও েরাগ িনরাময় ও িচিকৎসা 
সবা দান করেছ, জলুাই মােস মাট ব য় 

২২,৪৫,১৩০/- টাকা। বতমান মােস মাট 
উপকারেভাগী য া রাগী ৫৮০ জন ও  রাগী 
৫৯ জন।

২১

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 জলুাই, ২০২০ মােস ১৪৩ িট িবেরাধ 
মামলা িহেসেব হণ কের, অেপ মান মামলাসহ 
সবেমাট মামলার পিরমাণ দাঁড়ায় ১৯১ িট। মাট 
সমাধানকৃত মামলার সংখ া ১৫২িট এবং বতমােন 
৪৮িট মামলা মীমাংসার অেপ ায় অেপ মান 
রেয়েছ। াম আদালত স েক সেচতনতা বিৃ র 
জ  উঠান বঠক হয়িন। িবচার াথীেদর জ  
আইনী ও িবচািরক সবা তথ  দান করা হেয়েছ 
৩৭১ জনেক, আউটিরচ/ চারণামলূক কায ম 
৯৮িট, অংশ হণকারী মাট ২৪২৭ জন। উপেজলা 
মািসক কমী সে লন করা হয় ৪িট এবং 
অংশ হণকারী ৫১ জন। 
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২২

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 জলুাই, ২০২০ মােস কেরানা ভাইরাস 
িব ার রাধ মাকােবলায় মা  পিরধান উ ু  করেন 
২৮ জলুাই গাি নাপাড় মােড় সকল াফেদর িনেয় 
কমসূচী করা হয়। উ  কমসূচীেত ১০০০ (এক 
হাজার) মা  িবতরণ করা হেয়েছ। ির া য়, 
মেনাহারী, কঁাচা মােলর ব বসা, ু  ব বসার উপর 
২, ৮১, ৮৭, ০০০/- টাকা ঋণ িবতরণ করা হয় এবং 
৩৮,৯২,৮৫০/- টাকা স য় আদায় করা হয়। সদ  

ামী মতৃু জিনত কারেণ ২০ জন সদ েক 
৩,৫০,২৪১/- বীমাদাবী ফরত দওয়া হেয়েছ। 

২৩

বাংলােদশ নারী গিত 
সংঘ 
(িবএনিপএস): 
সং ািটর কম এলাকা 
ময়মনিসংহ জলার 
সদর ও ি শাল 
উপেজলা। 

এ াডভাি ং গালস পাওয়ার অ া ড 
পািটিসেপশন ইন লু াটস অ া ড 
আউটেডার এ াকিটিভিটস ক ।

সং ািট কতকৃ জলুাই, ২০২০ মােস িসিট কেপােরশন 
এলাকায় ৩০০ জন অিতদির  পিরবারেক কেরানা 
ভাইরােসর া ভাবকােল িতেরাধমলূক ব ব া 
িহেসেব সামািজক দরূ  বজায় রেখ াণ সামি  
িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়াও ১০০ জন নারীেক 

ািনটারী াপিকন ২ প ােকট, সাবান ২িট, া ড 
ািনটাইজার ১িট, আ ডার গােম টস ১িট, 

িডটারেজ ট ১ প ােকট যথাযথ িনয়ম মেন দান 
করা হেয়েছ। এছাড়াও সং ার িবিভ  কায ম 
চলমান রেয়েছ। 

২৪

মান সেচতন কল াণ 
সং া 
(আরএসেকএস): 
সং ািটর কম এলাকা 
ময়মনিসংহ ফলুবাড়ীয় 
ও গৗরীপরু উপেজলা।

দির  মা‘র জ  মাতৃ কালীন ভাতা 
দান, বিু  িতব ী ও অিটি ক 

িবদ ালয়।

সং ািট কতকৃ জলুাই, ২০২০ মােস সমাজকল ােণর 
অথায়ন ও জাতীয় িতব ী ফাউে ডশেনর 
সহেযািগতায় ২৮৪ জন িবেশষ চািহদা স  
িশ েদর মেধ  ৬০ জনেক ৫০০ টাকা কের নগদ 
অথ দান করা হেয়েছ। ৩৯১ জন িবেশষ চািহদা 
স  িশ েদর মেধ  ৩০ জনেক ৫০০ টাকা কের 
নগদ অথ দান করা হেয়েছ। ৬৫ জন 
উপকারেভাগীেক া স ত পায়খানা ব বহাের 
উ ু  করা হেয়েছ যার মেধ  ১০০ জন 
উপকারেভাগী মাতৃ কালীন মা। 

২৫

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 জলুাই, 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 হেয়েছ। 

২৬

আর এইচ প: 
সং ািটর কম এলাকা 
ময়মনিসংহ জলা। 

Project: Hello, I Am. সং ািট কতকৃ জলুাই, ২০২০ মােস ৬৭ জনেক 
িনরাপদ মািসক িনয়িমতকরণ (এমআর) সবা, ০৫ 
জনেক অিনরাপদ গভপােদর জিটলতা সবা, ৪৭ 
জনেক পিরবার পিরক না প িত স েক সবা, 
৯২৫ জনেক প াথলিজক াল সবা, আ াসেনা াম 
৩৫৫ জনেক সবা ও পিরবার পিরক না প িত 
সবা দান করা হেয়েছ। 
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২৭

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 জলুাই, ২০২০ মােস ২ জন দির  
মধাবী িশ াথীেদর ক িশ াবিৃ  দান করা 

হেয়েছ । শাপলা এনিজওর প  থেক কেরানা 
িতেরােধ িন  আেয়র কমজীবী মা ষেক ৫০০ 

মা  ি  দওয়া হেয়েছ ও মা  পড়েত সেচতন করা 
হেয়েছ । শাপলা িরেসাস ডেভলপেম ট স টাের 
কেরানা রাগীেদর িচিকৎসা দানকারী ডা ার, 
নাস ও অ া  াফগেণর রিসেড  সবা দান 
করা হে  । যা সরকারী িনেদশ মাতােবক চলমান 
থাকেব । এছাড়াও সং ার অ া  কায ম চলমান 
রেয়েছ। 

২৮

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 জলুাই, ২০২০ মােস দশ এর িনজ  
অথায়েন ময়মনিসংহ সদর এলাকায় ৫০০ মা  
িবতরণ করা হেয়েছ। 
ময়মনিসংহ িসিটকেপােরশন, হালুয়াঘাট, তারাকা া 
ও ধাবাউড়া উপেজলায় ১০০৪ জন অিটজম,বিু  

িতব ী, বণ ও বাক িতব ী িশ েদর িবেশষ 
িশ া, পনুবাসন ও িশ ণ কায ম পিরচালনা 
কের আসেছ। ভাচুয়াল অনলাইেনর মাধ েম ০৫িট 
িকেশার-িকেশারী ােব লাইফি ল ও িশ  িবকাশ 

িশ ণ দান করা হেয়েছ। 

আেলাচআেলাচ   িবষয়ঃিবষয়ঃ
উপি ত সকল এনিজও’ দর জলুাই, 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।
কেরানা কালীন সমেয় এনিজওেদর কায ম িনেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
সে র মােসর থম স ােহ এনিজওেদর িনেয় সিমনার আেয়াজন করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

২৭ আগ , ২০২০ ি . তািরখ িব  পযটন িদবস পালেনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
দেশর সািবক ব ব ার উ য়েন এনিজওেদর িবিভ  মতামত নওয়া হয় এবং এ িবষেয় িব ািরত 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) িতেবদন অংেশ মািসক কায েমর অ গিতর িতেবদন জমা দােনর িবষেয় 
              িস া  গহৃীত হয়। 

০২.   এনিজও’ দর িনেয় সে র মােসর থম স ােহ সিমনার আেয়াজেনর িবষেয় িস া  গহৃীত হয়। Key Note এ সকল
এনিজওেদর সকল তথ  উে খ করার িবষেয় িস া  গহৃীত হয়। 
০৩.  ময়মনিসংহ জলা এনিজও ওেয়ব পাটাল িনয়িমত আপেডট করার িবষেয় িস া  গহৃীত হয়। 
০৪.   আগামী ২৭ আগ , ২০২০ তািরখ িব  পযটন িদবস উপলে  ময়মনিসংহ জলােক িনয়িমত াি ডং করার জ  জলা
শহের ক াে ইন আেয়াজন করার িস া  গহৃীত হয়। 
০৫.   এআরিড এর িনবাহী পিরচালক জনাব এম. শামছুল হেকর মতৃু েত অদ কার সভায় শাক াব উপ াপন কের মর েমর
িবেদহী আ ার মাগেফরাত কামনা করা হয় এবং শাক স  পিরবােরর িত সমেবদনা াপন করা হয়। এআরিড এনিজও
বরাবের শাক বাতা রেণর ি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); ভার া  কমকতা, লাইেস  েমাদ
শাখা, কােল েরট; 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,
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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।

 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: ০৫.৪৫.৬১০০.০১৩.১১.০০১.১৯.৫৪ তািরখ: 
২৭ আগ  ২০২০

১২ ভা  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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