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দিনাজপুর জজলার জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কদমটির এদিল/২০১৭ মাসসর সভার কার্ যদিিরণী:  
 

সভাপদি:    

  জজলা িশাসক                                                      
  দিনাজপুর।                                                                                                                                               

 স্থান  জজলা িশাসসকর সসেলন কক্ষ (কাঞ্চন-০১)।

িাদরখ   ১৬ এদিল,  ২০১৭ দি:। 

সময়     সকাল ১১.০০ ঘটিকা।  
  

((সভায় উপদস্থিসভায় উপদস্থি  সিস্যসিস্য//অনুপদস্থিঅনুপদস্থি  সিস্য ও উপদস্থি িদিদনদিসিস্য ও উপদস্থি িদিদনদিগসণরগসণর  নাসমর িাদলকানাসমর িাদলকা  পদরদশষ্টপদরদশষ্ট--কক  দ্রষ্টব্যদ্রষ্টব্য))  
  

  

সভাপদি কর্তযক উপদস্থি সিস্যবৃন্দসক স্বাগি জাদনসয় সভার কাজ শুরু করা হয়। অিঃপর  গি ১৯/০৩/২০১৭ িাদরসখ অনুদিি জজলা উন্নয়ন সমন্বয় 

কদমটির সভার কার্ যদিিরণী সভায় পাঠ কসর শুনাসনা হয়। কার্ যদিিরণীসি জকান সংসশািনী না থাকায় িা সি যসেদিক্রসম অনুসমাদিি হয়। গৃহীি দসদ্ধান্তসমূসহর 

িাস্তিায়ন পদরিীক্ষণ করার জন্য সোদনি সিস্যগণসক অনুসরাি জানাসনা হয়। অিঃপর দিদভন্ন দিভাসগর কার্ যক্রম িাস্তিায়ন এিং দিগি সভায় গৃহীি দসদ্ধাসন্তর 

িাস্তিায়ন অগ্রগদি দিষসয় আসলাচনাসন্ত সি যসেদিক্রসম দসদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়। 

 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 
১। জজলা 

   পদরষি 
িিান দনি যাহী কম যকিযা, জজলা পদরষি, দিনাজপুর জানান 

জর্ িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিভুাসি চলসে।  দিদন 

জানান ২০১৬-২০১৭ অথ যিেসর এদিদপ ও রাজস্ব 

িহদিসলর আওিায় িকল্প সমূহ িাস্তিায়সনর কার্ যক্রম 

চলমান রসয়সে। এদিদপ জি কাসজর অগ্রগদি ২০% ও 

রাজস্ব িহদিসলর আওিায় অগ্রগদি ৬৫.২৫%। জগার- এ-

শহীি িড় ময়িাসন জকন্দ্রীয় ঈিগাহ মাসঠর চলমান 

চুদিিদ্ধ ২,৩২,৮২,৮১০/- (দুই জকাটি িদিশ লক্ষ দিরাদশ 

হাজার আটশি িশ) টাকার কাজ  এদিল মাসসই জশষ 

হসি িসল আশা করা র্ায়। জজলা পদরষসির সহকারী 

িসকৌশলী পূি য িাক্কলন র্াচাই করিঃ  দমনাসরর গ্রাউন্ড ও 

দিন্থ জলসভল ১ফুট কসর বৃদদ্ধ পাওয়ায় এিং জমসে ও আসচ য 

টাইলস সংসর্াজসনর কারসণ দনম যাণ ব্যয় ১৪.৯০% জিসড় 

জগসে মসম য উসেখ কসরন।  দিদন আরও জানান জর্, 

পািদলক িদকউরসমন্ট দিদিমালা, ২০০৮ এর ৭৭ ও 

িফদসল-২ এর ৭৪(৪) দিিান মসি ১৫% পর্ যন্ত  িাড়াসনা 

র্ায়। স্থানীয় সরকার দিভাসগর অনুসমািন সাসপসক্ষ এ 

জক্ষসি পরিিী কার্ যক্রম গ্রহণ করা হসি মসম য দিদন সভাসক 

অিদহি কসরন। এ দিষসয়  আসলাচনাসন্ত উি ব্যয় বৃদদ্ধ 

জর্ৌদিক মসম য অদভমি িকাশ করা হয়। ঈিগাহ দমনার 

িাঙ্গসন জর্ন আসন্ন পদিি ঈি-উল-দফিসরর নামাজ 

আিায় করা র্ায় এ দিষসয় দ্রুি কার্ যকর ব্যিস্থা গৃহীি হসি 

মসম য দিদন সভাসক অিদহি কসরন। গি ১৯/০৩/২০১৭ 

িাদরসখ অনুদিি জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কদমটির 

আসলাচনার জিদক্ষসি ১১,৯৩৫/- (এগার হাজার নয়শি 

পঁয়দিশ) টাকার গাসের দনলাম অনুসমািন করা হসলও 

অদফস চত্বসর সংরদক্ষি ১,৮৭৫/- (এক হাজার আটশি 

পঁচাত্তর) টাকা জ্বালাদন দিক্রসয়র অনুসমািন জিয়া হয়দন। 

দিদন উি জ্বালানীর দনলাম অনুসমািসনর অনুসরাি 

জানান। দিদন সভায় আরও জানান  জর্, িাদষক উন্নয়ন 

কম যসূচীর আওিায় অদফসাস য ক্লাি (সেশন ক্লাি), 

দিনাজপুসরর নতুন ভিন দনম যাসণর িস্তাসির পদরিিযসি 

স্থানীয় সরকার দিভাসগর দনসি যশনা ও জনাি ইকিালুর 

রদহম, এম.দপ ও মাননীয় হুইপ মসহািসয়র আিা-সরকারী 

পসির জিদক্ষসি “দিনাজপুু্র অদিসটদরয়াম এিং জপাটস য 

কমসিক্স” দনম যাসণর নীদিগি দসদ্ধান্ত হসয়সে মসম য জানা 

জগসে। দিদন উি কার্ যক্রম ত্বরাদন্বি করার লসক্ষয জজলা 

িশাসক মসহািসয়র জনর্তসত্ব একটি ব্যিস্থাপনা কদমটি 

গঠসনর িস্তাি কসরন। 

 ০১। গৃহীি উন্নয়ন িকল্প সমূহ দ্রুিিার সাসথ ও র্থার্থভাসি 

িাস্তিায়সনর ব্যিস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুসরাি করা হয়। 
 

০২। জগার-এ-শহীি জকন্দ্রীয় ঈিগাহ দমনাসরর আংদশক কাজ 

ও ঈি-উল-দফিসরর পূসি য সম্পন্ন করার ব্যিস্থা দনসি 

অনুসরাি করা হয়। 

 

০৩। অদফস চত্বসর সংরদক্ষি ১,৮৭৫/- (এক হাজার আটশি 

পঁচাত্তর) টাকার জ্বালাদন দিদি জমািাসিক অপসারণ করার 

িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য অনুসরাি করা হয়। 

 

০৪। “দিনাজপুু্র অদিসটদরয়াম ও জপাটস য কমসিক্স” 

দনম যাসণর লসক্ষয দনম্নরুপ ব্যিস্থাপনা কদমটি গঠসনর সি যসেি 

দসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

(ক) জনাি ইকিালুর রদহম, এম.দপ ও মাননীয় হুইপ, িাংলাসিশ 

জািীয় সংসি                                               -উপসিষ্টা 

(খ) জজলা িশাসক, দিনাজপুু্র                             -সভাপদি 

(গ) িিান দনি যাহী কম যকিযা, জজলা পদরষি, দিনাজপুর  -সিস্য 

(ঘ) দনি যাহী িসকৌশলী, গণপুিয দিভাগ, দিনাজপুর       -সিস্য 

(ঙ) সম্পািক, জেশন  ক্লাি, দিনাজপুর                   -সিস্য 

(চ) দনি যাহী িসকৌশলী, এলদজইদি, দিনাজপুর         -সিস্য সদচি। 

 

িদণ যি কদমটি দ্রুিিম সমসয় উি অদিসটদরয়াম দনম যাসণর লসক্ষয 

িসয়াজনীয় সহসর্াদগিা িিান এিং কাসজর িাস্তিায়ন মদনটর 

করসি। 

িিান দনি যাহী 

কম যকিযা, 

জজলা পদরষি, 

দিনাজপুর। 

 

 

২। স্থানীয় 

সরকার দিভাগ 

উপপদরচালক, স্থানীয় সরকার, দিনাজপুর সভায় জানান 

জর্, দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই।  

২০১৫-২০১৬ অথ য িেসরর অদিট কার্ যক্রম জশষ হসয়সে। 
উপসজলা পদরষসির আয়-ব্যয় দহসাি দনয়দমি উপসজলা 

উন্নয়ন সমন্বয় কদমটির সভায় আসলাচযসূদচসি অন্তর্ভ যি 

করার জন্য অনুসরাি কসরন। 

 ১। কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য উপপদরচালক, স্থানীয় 

সরকার, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

২। উপসজলা পদরষসির আয়-ব্যয় দহসাি উপসজলা উন্নয়ন 

সমন্বয় কদমটির সভা আসলাচযসূদচসি দনয়দমি অন্তর্ভ যি 

করার িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য  উপসজলা দনি যাহী 

অদফসার (সকল), দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

১। উপপদরচালক, 

স্থানীয় সরকার, 

দিনাজপুর। 

২। উপসজলা 

দনি যাহী অদফসার 

(সকল), দিনাজপুর। 

চলমান পািা-০২ 
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=০২= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

 ৩। পুদলশ    

    দিভাগ 

পুদলশ সুপার, দিনাজপুর সভায় অনুপদস্থি থাকায়, 

িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম আসলাচনা করা জগল না। 

িসি সভাপদি সভায় মািক দিসরািী ও জঙ্গীদিসরািী 

অদভর্ান অব্যাহি রাখার জন্য পুদলশ দিভাগ, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি কসরন। সভায় মািক ও 

জঙ্গীদিসরািী অদভর্াসন সকসলর সাদি যক সহসর্াদগিা 

কামনা করা হয়।  

০১।  সভায় দনয়দমি উপদস্থি থাকার জন্য পুদলশ  

সুপার, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

০২। মািক দিসরািী ও জঙ্গীদিসরািী অদভর্ান 

অব্যাহি রাখার জন্য পুদলশ দিভাগ, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

 পুদলশ       সুপার, 

দিনাজপুর। 

 

৪। স্বাস্থয 

দিভাগ 

 

দসদভল সাজযন, দিনাজপুর  এর িদিদনদি সভায় জানান 

জর্, দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, জকান সমস্যা 

জনই।  গি ০১ এদিল/২০১৭ হসি ০৬ এদিল/২০১৭ 

িাদরখ পর্ যন্ত কৃদম সপ্তাহ সফলভাসি পাদলি হসয়সে। 

দিদন সকসলর সহসর্াদগিার জন্য িন্যিাি জ্ঞাপন 

কসরন। 

১। দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি পদরচালনা,  জরাগীসির 

জসিার মান বৃদদ্ধসহ হাসপািালসমূসহ স্বাস্থযসেি 

পদরসিশ দনদিি করার জন্য  দসদভল সাজযন, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

২। সির আধুদনক হাসপািাল এিং উপসজলা স্বাস্থয 

কমসিক্স পদরষ্কার পদরচ্ছন্ন এিং দনি যাদরি মাসনর 

খািার সরিরাহ  অব্যাহি রাখার জন্য দসদভল 

সাজযন, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

১। দসদভল সাজযন 

দিনাজপুর। 

২। জচয়ারম্যান 

উপসজলা পদরষি 

(সকল), 

দিনাজপুর। 

 

৫। এম আব্দুর 

রদহম 

জমদিসকল 

কসলজ 

হাসপািাল 

পদরচালক, এম আব্দুর রদহম জমদিসকল কসলজ 

হাসপািাল, দিনাজপুর এর িদিদনদি সভায় জানান জর্, 

িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, জকান 

সমস্যা জনই।   

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি পদরচালনার জন্য 

পদরচালক, এম আব্দুর রদহম জমদিসকল কসলজ 

হাসপািাল, দিনাজপুর জক অনুসরাি করা হয়। 

 

পদরচালক, এম 

আব্দুর রদহম 

জমদিসকল কসলজ 

হাসপািাল, 

দিনাজপুর 

৬। পদরিার 

পদরকল্পনা 

দিভাগ 

উপপদরচালক, পদরিার পদরকল্পনা অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

সুিুভাসি চলসে।  

  দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি পদরচালনার জন্য 

উপপদরচালক, পদরিার পদরকল্পনা অদিিপ্তর, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

 উপপদরচালক, 

পদরিার পদরকল্পনা 

অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর। 

৭। জজানাল   

জসসটলসমন্ট  

   অদফস 

 জজানাল জসসটলসমন্ট অদফসার, দিনাজপুর সভায় 

জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

জকান সমস্যা জনই। দিনাজপুর জজাসন জজানাল 

জসসটলসমন্ট অদফসসর ভিন দনম যাসণর লসক্ষয দিদন 

অকৃদষ খাস জদমর ব্যিস্থা করার অনুসরাি কসরন। 

 ১। দিভাগীয় সকল কার্ যক্রম র্থার্থভাসি 

িাস্তিায়সনর জন্য জজানাল জসসটলসমন্ট অদফসার, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

২। জজানাল জসসটলসমন্ট অদফসসর ভিন দনম যাসণর 

লসক্ষয  অকৃদষ খাস জদম িসন্দািস্ত িস্তাি জিরসণর 

জন্য অদিদরি জজলা িশাসক (রাজস্ব), 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

১। জজানাল 

জসসটলসমন্ট 

অদফসার,  

দিনাজপুর।  

২। অদিদরি জজলা 

িশাসক (রাজস্ব), 

দিনাজপুর। 

৮। কৃদষ 

সম্প্রসারণ 

অদিিপ্তর   

 

 

উপপদরচালক, কৃদষ সম্প্রসারণ অদিিপ্তর, খামারিাড়ী, 

দিনাজপুর সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

সুিুভাসি চলসে। জকান সমস্যা জনই।   এোড়াও দিদন  

সভায় দনসম্নাি িথ্যাদি তুসল িসরন: 

২। সার পদরদস্থদি:- চলদি এদিল/১৭ মাসস সাসরর 

চাদহিা-ইউদরয়া ২৭৬১ জমঃটন, টিএসদপ-৯৬৫ 

জমঃটন, দিএদপ ৭৩৫ জমঃটন এিং এমওদপ ৮৬৩ 

জমঃটন। চলদি মাসস চাদহিার দিপরীসি সাসরর িাদপ্ত 

(পূি যিিী মাসসর জজরসহ):- ইউদরয়া ২৮৬৬  জমঃটন, 

টিএসদপ- ৫৯০ জমঃটন, দিএদপ- ৬৬৩, জমঃটন এিং 

এমওদপ ৬০২ জমঃটন, উসত্তালন চলমান।  

কৃষক পর্ যাসয় দিিরণ (গি মাসসর জজরসহ):- ইউদরয়া 

২৬৩৩ জমঃটন, টিএসদপ-৪২৪ জমঃটন, দিএদপ ৬৪১ 

জমঃটন এিং এমওদপ ৫৮৬ জমঃটন। 

জজলায় িিযমাসন উপসজলাস্থ দিলার পর্ যাসয়  সাসরর 

মজুি: ইউদরয়া- ৩৬০১ জমঃটন, টিএসদপ-১৫৯৩ 

জমঃটন, দিএদপ ১০৪৫ জমঃটন এিং এমওদপ ১৭১৬ 

জমঃটন র্া সসন্তাষজনক দিসিচনা করা র্ায়।  

০১। দিভাগীয় সকল কার্ যক্রম র্থার্থভাসি 

িাস্তিায়সনর িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য 

উপপদরচালক, কৃদষ সম্প্রসারণ অদিিপ্তর, 

খামারিাড়ী, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।    

 

০২। দিদসআইদস এিং অন্যান্য দিলার কর্তযক সার 

উসত্তালন এিং দিপণন এর স্বচ্ছিা দনদিি করার 

জন্য উপপদরচালক, কৃদষ সম্প্রসারণ অদিিপ্তর, 

খামারিাড়ী, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। সার 

ব্যিস্থাপনা সম্পদকযি সাদি যক পদরদস্থদি 

দনয়দমিভাসি জজলা িশাসনসক অিদহি করার 

জন্য উপপদরচালক, কৃদষ সম্প্রসারণ অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর এিং উপসজলা দনি যাহী অদফসারবৃন্দসক 

অনুসরাি করা হয়। 

০১। উপপদরচালক, 

কৃদষ সম্প্রসারণ 

অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর। 

০২। উপসজলা 

দনি যাহী অদফসার 

(সকল), 

দিনাজপুর। 

 

চলমান পািা-০৩ 
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=০৩= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

 জজলার দিনটি িাফার গুিাসম ইউদরয়া সাসরর মজুি:- 

পুলহাট সির- ১৭৫১৩ জম:টন, পাি যিীপুর ৯০০১ জম:টন ও দিরামপুর 

১৪৪৩০ জম:টন সি যসমাট-৪১০৪৩ জম:টন সাসরর মজুি রসয়সে। আগামী জম/১৭ 

মাসস ইউদরয়া সাসরর মজুি ২১৭৪ জমঃটন, চাদহিার তুলনায় জজলার িাফার 

গুিাম সমূসহ মজুিকৃি ইউদরয়া সার -সসন্তাষজনক পর্ যাসয় রসয়সে। সভায় আরও 

জানাসনা হয় জর্, রদি ২০১৬-২০১৭ জমৌসুসম ফসল আিাি অজযন চূড়ান্ত হসয়সে। 

জিাসরা, ভূট্টা ফসল মাসঠ িন্ডায়মান। গম, আলু, সদরষা, দচনািািাম, দিল, 

মাসকলাই, মসুর, জোলা, মটর, অড়হড় ও িামাক ফসসলর কিযন সম্পন্ন হসয়সে 

এিং আশানুরুপ ফলন পাওয়া জগসে। শীিকালীন শাকসদি, দমদষ্ট আলু, সয়াদিন, 

মদরচ, জপঁয়াজ, রসুন, িদনয়া ও িরমুসজর ফসল কিযন চলমান রসয়সে। নমুনা 

শস্য কিযসন আশানুরুপ ফলন পাওয়া র্াসচ্ছ।   

খদরপ-১/২০১৭-১৮ জমৌসুসমর ফসল উৎপািন কার্ যক্রম চলমান। এ পর্ যন্ত আউশ 

িীজিলা-১৪২ জহ., আউশ আিাি-১৩৭৯ জহ. পাট-৪৫৮০ জহ. গ্রীষ্মকালীন ভূট্টা-

৬৯০৭ জহ., গ্রীষ্মকালীন সদি-৪২৭৩ জহ:, মুগিাল-৮২ জহ:, দিল-৩৫ জহ: 

গ্রীষ্মকালীন মদরচ-৪৫৯ জহ:, দচনািািাম-৩৩ জহ:, আিা-৮৪ জহ: হলুি-৪৪৫ জহ: ও 

কলা-৩৭২ জহ: আিাি অদজযি হসয়সে। 

চলদি অথ য িেসর  রদি ও খদরপ-১ জমৌসুসম রাজস্বখাসি িরাদ্দকৃি অথ য দ্বারা 

িাস্তিাদয়ি/িাস্তিায়ন িি যশনী কার্ যক্রম: 

ক্র

: 

নং 

িিশ যনীভূি 

ফসসলর নাম 

িিশ যনীর 

লক্ষযমািা 

 িিশ যনী 

িাস্তিায়ন 

অগ্রগদি 

মন্তব্য 

১ আউশ ৫০ িদক্রয়ািীন  কম যসূচীর 

আদথ যক 

িরাদ্দ 

৪০৭৫১৪০ 

টাকা। 

ফসসলর 

িিযমান 

অিস্থা ভাল। 

২ ভূট্টা ৩০০ ৩০০ 

৩ সদরষা ১৩০ ১৩০ 

৪ গ্রীষ্মকালীন দিল ৫০ ৫০ 

৫ গ্রীষ্মকালীন 

মুগিাল 

৩২ ৩২ 

৬ দিটি জিগুন ৪৪ ৪৪ 

 জমাট ৬০৬ ৫৫৬ 

 

৫। রাজস্বখাসি িরাদ্দকৃি অথ যদ্বারা খদরপ-১ ও খদরপ-২/২০১৭-২০১৮ জমৌসুসম 

িাস্তিায়নািীন িিশ যনী কার্ যক্রম: 

িাদর 

মা

ল্টা-

১ 

িাদর 

আম-৪ 

হাদড়

ভাঙ্গা 

জগৌরমদি 

আম 

জাসয়ন্ট 

মাইসমাজা িিশ যনীর 

গুসচ্ছর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৫০ ৯২ ১১৬ ২০ ৮ 

 

সদজনা 

চারা 

জরাপসনর 

িাদড়র 

সংখ্যা 

কসম্পাষ্ট 

জচম্বার 

স্থাপসনর 

িাড়ী সংখ্যা 

লাইভ পাদচং 

িসটর জন্য 

ব্লসকর সংখ্যা 

সবুজ 

সার 

িিশ য

নীর 

সংখ্যা 

জরাপা 

আমন 

িিশ যনী

র 

সংখ্যা 

জমাট 

৬ ৭ ৮ ৮ ৯ ১০ 

৩৮৬ ৭৫ ১৬৮ ২১৬ ১২০ ১৩৫১ 

দিদন আরও িসলন জর্, েসড়/বৃদষ্টর কারসণ ফসসল ব্লাে আক্রমণ হসি পাসর। 

দিদন এ দিষসয় সম্পসকয  সিকয  হওয়ার জন্য অনুসরাি জানান। গি 

১৫/০৪/২০১৭ িাদরসখ  েসড় িায় ৩০ জহক্টর জদমর িান ও র্ভট্টার ক্ষদি হসয়সে 

মম য সভাসক অিদহি কসরন। 
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=০৪= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

০৯। জজলা 

িাদণসম্পি  

দিভাগ 

জজলা িাদণসম্পি কম যকিযা, দিনাজপুর সভায় জানান জর্, 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই। 

ঈদুল-আর্হা উপলসক্ষয  গিাদি পশু পালন কার্ যক্রম 

চলমান। সম্প্রদি গিাদিপশুর খুরা জরাগ জিখা দিসয়সে মসম য 

দিদন সভাসক অিদহি কসরন। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য জজলা 

িাদণসম্পি কম যকিযা, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়। 

জজলা 

িাদণসম্পি  

কম যকিযা 

দিনাজপুর। 

১০। জজলা 

      মৎস্য 

     দিভাগ    

জজলা মৎস্য কম যকিযা, দিনাজপুর সভায় জানান জর্, িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। জজলা মৎস্য দিভাসগর 

পুরািন ভসনসমূহ পদরিযি জঘাষণার ব্যাপাসর িসয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য জজলা মৎস্য কম যকিযা, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

১। চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার িসয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য জজলা মৎস্য কম যকিযা, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

২। জজলা মৎস্য দিভাসগর পুরািন ভসনসমূহ 

পদরিযি জঘাষণার ব্যাপাসর িসয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহসণর জন্য জজলা মৎস্য কম যকিযা, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়।। 

  জজলা 

মৎস্য 

কম যকিযা,  

দিনাজপুর। 

১১। খাদ্য  

দিভাগ 

 

জজলা খাদ্য দনয়ন্ত্রক, দিনাজপুর সভায় জানান জর্, িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে।  দিদন আরও জানান 

জর্,  এ জজলায় িিযমাসন সি যসমাট ৩২১১৩.২৪৮ জমঃটন 

দসদ্ধ চাল, ০.০০ জমঃ টন িান ও  ১৫৭৬.১১৪ জম:টন গম 

মজুি আসে। মজুি সসন্তাষজনক। 

জজলা সিসর চলমান ওএমএস এর আওিায় ২৪ জন 

ওএমএস দিলাসরর মাধ্যসম িিযমাসন দিদনক (শদনিার 

িাসি) ১২.০০. জম:টন আটা িদি জকদজ ১৭/- টাকা িসর 

সুলভ মূসে দিক্রয় কার্ যক্রম অব্যাহি আসে। এ কম যসূচী 

২২/০১/২০১৭ দি: িাদরসখ পুনরায় চালু হয়। ১৩/০৪/২০১৭ 

িাদরখ পর্ যন্ত জমাট ১৭৩০.২৪৫ জম:টন আটা ওএমএস 

কার্ যক্রসমর আওিায় দিক্রয় করা হসয়সে মসম য সভায় জানান 

হয়।   

অভযন্তরীণ আমন (২০১৬-২০১৭) সংগ্রহ কার্ যক্রম গি 

০১/১২/২০১৬ দি: িাদরখ হসি শুরু হসয়সে। জজলা ও 

উপসজলা পর্ যাসয় সংগ্রহ ও মদনটদরং কদমটির সভা অনুিান 

ইসিামসধ্যই সম্পন্ন হসয়সে। চাল সংগ্রসহর সি যসশষ 

সময়সীমা ৩০/০৩/২০১৭ দি: িাদরখ পর্ যন্ত। অভযন্তরীণ 

খাদ্যশস্য সংগ্রহ/২০১৬-১৭ এর আওিায় এ জজলায় 

৪০৫০২.৫৫০ জমঃটন দসদ্ধ চাসলর লক্ষযমািা পাওয়া জগসে। 

৩০/০৩/২০১৭ দি: িাদরখ পর্ যন্ত জমাট ৪০৪৬৫.৫৯০ জমঃটন 

চাল সংগৃহীি হসয়সে। িদি জকদজ চাসলর সংগ্রহ মূে ৩৩ 

টাকা। 

দিনাজপুর জজলার দিরামপুর উপসজলার চরকাই 

এলএসদিসি ৫০০ জম:টন িারণ ক্ষমিা সম্পন্ন একটি, 

দচদররিন্দর উপসজলার দচদররিন্দর এলএসদিসি ৫০০ 

জম:টন িারণ ক্ষমিা দিদশষ্ট একটি  ও জঘাড়াঘাট উপসজলার 

রানীগঞ্জ এলএসদিসি ৫০০ জমঃটন একটি সহ জমাট 

৫০০×৩=১৫০০ জমঃটন িারণ ক্ষমিা সম্পন্ন নতুন খাদ্য 

গুিাম দনম যাণ কাজ চলমান আসে। কাসজর গড় অগ্রগদি 

৩৩%। 

সারাসিসশর ন্যায় এ জজলাসিও ১৩টি উপসজলার সকল 

ইউদনয়সন ২৩৮ জন দিলাসরর মাধ্যসম ১০/- মূসে জভািা 

িদি ৩০ জকদজ চাল িকৃি হিিদরদ্র সুদিিাসভাগীসির মসধ্য 

দিিরণ কার্ যক্রম চলমান রসয়সে। গি ০১/০৩/২০১৭ দি: 

িাদরখ হসি দদ্বিীয় পর্ যাসয় ১৩/০৪/২০১৭ দি: িাদরখ পর্ যন্ত 

এ জজলায় ১৩টি উপসজলায় সি যসমাট ৭২৯৪.০৩০জম:টন 

চাল উসত্তালন করা হসয়সে এিং ৪৮৮৫.৫৯০ জমঃটন চাল 

১। চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য এিং 

স্বচ্ছিা  দনদিিকসল্প িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর 

জন্য জজলা খাদ্য দনয়ন্ত্রক, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করাহয়। 

  ২। আভযন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ র্থা দনয়সম/র্থাসমসয় 

সম্পন্ন করার জন্য জজলা খাদ্য দনয়ন্ত্রক,  দিনাজপুরসক  

অনুসরাি করা হয়। 

 

 

১। জজলা 

খাদ্য 

দনয়ন্ত্রক, 

দিনাজপুর। 

২। 

উপসজলা  

দনি যাহী 

অদফসার, 

(সকল), 

দিনাজপুর। 

চলমান পািা-০৫ 
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=০৫= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

  দিদক্র হসয়সে। উসেখ্য ১ম পর্ যাসয় (সসসেম্বর হসি 

নসভম্বর) পর্ যন্ত এ জজলার ১৩ টি উপসজলায় সি যসমাট 

১১৪৮৮.২১০ জম:টন চাল উসত্তাদলি হসয়সে এিং  

১১৪৮৭.৮১০ জম:টন চাল দিদক্র হসয়সে। সভাপদি  

দিনাজপুর সির উপসজলার ওএমএস কার্ যক্রম িিারদক 

করার  জন্য উপসজলা দনি যাহী অদফসার, দিনাজপুর সির, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি জানান। 

এ জজলার দিনাজপুর সির, জিাচাগঞ্জ, কাহাসরাল, 

দচদররিন্দর, পাি যিীপুর, ফুলিাড়ী, দিরামপুর, জঘাড়াঘাট 

উপসজলায় ৪থ য জেদণ জফয়ার িাইজ কার্ যক্রসমর আওিায় 

সুলভ মূসে চাল দিক্রয় কার্ যক্রম চলমান রসয়সে। অন্যান্য 

উপসজলাসমূসহ দিলার দনসয়াগ ও িাদলকা িণয়সনর কাজ 

চলসে। দশঘ্রই অন্যান্য উপসজলায় এ কার্ যক্রম শুরু হসি 

মসম য সভায় জানাসনা হয়। 

  

  ১২। গণপূিয 

দিভাগ 

দনি যাহী িসকৌশলী, গণপূিয দিভাগ, দিনাজপুর সভায় জানান 

জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, জকান 

সমস্যা জনই। দিদন আরও িসলন দিনাইল ইউদনয়ন 

পদরষসির ভূদম অদফসসর ভিন দনম যাণ কাজ চলমান 

আসে। সভায় সভাপদি কর্তযক জজলা িশাসসকর কার্ যালসয় 

একটি মদহলাসির জন্য আলািা িক্ষালন এিং অসপক্ষা 

কসক্ষর ব্যিস্থা করার জন্য মাননীয় িিানমন্ত্রীর দনসি যশনার  

আসলাসক দ্রুি িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য দনি যাহী 

িসকৌশলী, গণপূিয দিভাগ, দিনাজপুরসক অনুসরাি জানাসনা 

হয়।  

 ০১। চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার 

জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, গণপূিয দিভাগ, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

০২। জজলা িশাসসকর কার্ যালসয় 

মদহলাসির জন্য আলািা িক্ষালন ও 

অসপক্ষা কক্ষ দনম যাসণর িসয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহসণর জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, গণপূিয 

দিভাগ, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

 দনি যাহী িসকৌশলী, 

গণপূিয দিভাগ, 

দিনাজপুর। 

 

১৩।  

সড়ক       

ও     

জনপথ  

দিভাগ 

দনি যাহী িসকৌশলী, সড়ক ও জনপথ দিভাগ, দিনাজপুর এর 

িদিদনদি  সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

সুিুভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই। নদশপুর স্কুল এন্ড 

কসলসজর সামসন দপি জেকাসরর পদরিসিয রাম্বল দিপ 

স্থাপন করা হসয়সে। সভাপদি দিনাজপুর সরকাদর কসলজ 

জমাড় হসি িশমাইল পর্ যন্ত  রাস্তার দুই পাসশ অবিি 

স্থাপনা অপসারসণর জন্য িাদলকা িস্তুিসহ জনাটিসশর 

মাধ্যসম অবিি স্থাপনার মাদলকগণসক অিদহি করা 

হসয়সে দকনা জানসি চাইসল দনি যাহী িসকৌশলী, সড়ক ও 

জনপথ দিভাগ, দিনাজপুর এর িদিদনদি িসলন জর্ 

িাদলকা িস্তুি হসয়সে এিং জনাটিসশর কাজ অব্যাহি 

আসে। সভাপদি সময় জেঁসি দিসয় জনাটিসশর মাধ্যসম 

রাস্তার পাসশর অবিি স্থাপনা উসচ্ছসির িসয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহসণর জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, সড়ক ও জনপথ দিভাগ, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি জানান। উপসজলা দনি যাহী 

অদফসার, দিরল, দিনাজপুর িসলন জর্, দিরল-পাকুড়া 

রাস্তার সাসড় ৪ দকসলাদমটার রাস্তা চলাচসলর অনুপসর্াগী। 

রাস্তাটি দ্রুি চলাচসলর উপসর্াগী করা িসয়াজন। এ িসসঙ্গ 

সভাপদি দিরল-পাকুড়া রাস্তাটি চলাচসলর উপসর্াগী করার 

িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, সড়ক 

ও জনপথ দিভাগ, দিনাজপুরসক অনুসরাি জানান। 

১। দিভাগীয় কার্ যক্রম চলমান রাখার জন্য 

দনি যাহী িসকৌশলী, সড়ক ও জনপথ দিভাগ, 
দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

২। দিনাজপুর সরকাদর কসলজ জমাড় হসি 

িশমাইল পর্ যন্ত  রাস্তার দুই পাসশ অবিি 

স্থাপনা দ্রুি সময় জেঁসি জনাটিসশর মাধ্যসম 

রাস্তার দুপাসশর অবিি স্থাপনা উসচ্ছসির 

িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য দনি যাহী 

িসকৌশলী, সড়ক ও জনপথ দিভাগ, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

  

৩। দিরল-পাকুড়া রাস্তাটি চলাচসলর 

উপসর্াগী করার িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর 

জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, সড়ক ও জনপথ 

দিভাগ, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

দনি যাহী িসকৌশলী, 

সড়ক ও জনপথ 

দিভাগ, দিনাজপুর 

১৪। স্থানীয় 

সরকার 

িসকৌশল 

অদিিপ্তর 

দনি যাহী িসকৌশলী, এলদজইদি, দিনাজপুর সভায় জানান 

জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, জকান 

সমস্যা জনই।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য    

দনি যাহী িসকৌশলী,  এলদজইদি, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

   দনি যাহী িসকৌশলী, 

এলদজইদি, 

দিনাজপুর। 

চলমান পািা-০৬ 
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=০৬= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

  ১৫। দিদুযৎ 
দিভাগ-১ 

দনি যাহী িসকৌশলী, দিক্রয় ও দিিরণ দিভাগ-১, নথ য ওসয়ে 

জজান পাওয়ার দিদিদিউশন জকাম্পানী দল:, দিনাজপুর 

সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি 

চলসে। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য  

দনি যাহী িসকৌশলী, দিক্রয় ও দিিরণ 

দিভাগ-১, নথ য ওসয়ে পাওয়ার 

দিদিদিউশন জকাম্পানী দল:,   দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়।  

দনি যাহী িসকৌশলী, 

দিক্রয় ও দিিরণ 

দিভাগ-১, নথ য ওসয়ে 

জজান পাওয়ার 

দিদিদিউশন 

জকাম্পানী দল:, 

দিনাজপুরদিনাজপুর।  

১৬।  

দিদুযৎ 

দিভাগ-২ 

 

দনি যাহী িসকৌশলী, দিক্রয় ও দিিরণ দিভাগ-২, নথ য ওসয়ে 

জজান পাওয়ার দিদিদিউশন জকাম্পানী দল:, দিনাজপুর 

সভায় অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

আসলাচনা জগল না। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য 

দনি যাহী িসকৌশলী, দিক্রয় ও দিিরণ 

দিভাগ-২, নথ য ওসয়ে জজান পাওয়ার 

দিদিদিউশন জকাম্পানী দল:, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

দনি যাহী িসকৌশলী, 

দিক্রয় ও দিিরণ 

দিভাগ-২,নথ য ওসয়ে 

জজান পাওয়ার 

দিদিদিউশন 

জকাম্পানী দল:, 

দিনাজপুরদিনাজপুর। 

১৭। পেী 

দিদুযৎ 

সদমদি-১ 

জজনাসরল ম্যাসনজার, পদিস-১, দিনাজপুর সভায় জানান 

জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

জজনাসরল ম্যাসনজার, পদিস-১, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।   

জজনাসরল ম্যাসনজার, 

পদিস-১, দিনাজপুর। 

১৮। পেী 

দিদুযৎ    

 সদমদি-২ 

জজনাসরল ম্যাসনজার, পদিস-২, দিনাজপুর সভায় জানান 

জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে।  

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

জজনাসরল ম্যাসনজার, পদিস-২, দিনাজপুর 

জক অনুসরাি করা হয়। 

 জজনাসরল ম্যাসনজার,   

পদিস-২, দিনাজপুর। 

 

১৯। স্বাস্থয 

  িসকৌশল 

  অদিিপ্তর 

দনি যাহী িসকৌশলী, স্বাস্থয িসকৌশল অদিিপ্তর, দিনাজপুর 

এর িদিদনদি সভায়  জানান জর্, িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই। 

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

দনি যাহী িসকৌশলী, স্বাস্থয িসকৌশল 

অদিিপ্তর  দিনাজপুরসক অনুসরাি করা  

হয়। 

 দনি যাহী িসকৌশলী, 

স্বাস্থয িসকৌশল 

অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর। 

২০। দশক্ষা 

  িসকৌশল 

  অদিিপ্তর  

দনি যাহী িসকৌশলী, দশক্ষা িসকৌশল অদিিপ্তর, দিনাজপুর  

এর িদিদনদি সভায়  জানান জর্, িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই। 

  চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

দনি যাহী িসকৌশলী, দশক্ষা িসকৌশল অদিিপ্তর, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

দনি যাহী িসকৌশলী, 

দশক্ষা িসকৌশল 

অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর। 

২১। জনস্বাস্থয 

িসকৌশল          

দিভাগ 

দনি যাহী িসকৌশলী, জনস্বাস্থয িসকৌশল দিভাগ, দিনাজপুর 

সভায়  জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি 

চলসে, জকান সমস্যা জনই। 

চলমান িকসল্পর কাজ অব্যাহি রাখা এিং 

কাসজর গুণগিমান দনদিি করার জন্য 

দনি যাহী িসকৌশলী, জনস্বাস্থয িসকৌশল 

দিভাগ, দিনাজপুর অনুসরাি করা হয়।  

দনি যাহী  িসকৌশলী 

জনস্বাস্থয  িসকৌশল 

দিভাগ, দিনাজপুর।  

২২। পাদন   

      উন্নয়ন 

      জিাি য 

 দনি যাহী িসকৌশলী, পাদন উন্নয়ন জিাি য, দিনাজপুর জানান 

জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। দিদন 

আরও িসলন জমাহনপুর রািার িযাসমর পাদনর উচ্চিার 

কারসণ কাজ করা র্াসচ্ছ না। দিদন িসলন এখাসন স্থানীয় 

সরকার িসকৌশল অদিিপ্তর ও কৃদষ সম্প্রারণ অদিিপ্তর 

জদড়ি আসে। এ িসসঙ্গ সভাপদি সংদিষ্ট দিভাগগুসলাসক 

দনসয় সভা আহিান কসর সমস্যা সমািাসনর িসয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, পাদন উন্নয়ন জিাি য, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি জানান। 

 

১। চলমান িকসল্পর কাজ অব্যাহি রাখা 

এিং কাসজর গুণগিমান দনদিি করার 

জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, পাদন উন্নয়ন জিাি য, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

২। জমাহনপুর রািার িযাসমর দিষসয় 

সংদিষ্ট দিভাগগুসলাসক দনসয় সভা আহিান 

কসর সমস্যা সমািাসনর িসয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহসণর জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, পাদন 

উন্নয়ন জিাি য, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়। 

 দনি যাহী িসকৌশলী, 

পাদন উন্নয়ন জিাি য, 

দিনাজপুর।    

 

২৩। িসরন্দ্র     

িহুমূখী    

উন্নয়ন 

কর্তযপক্ষ 

দনি যাহী িসকৌশলী, িসরন্দ্র িহুমুখী উন্নয়ন কর্তযপক্ষ, 

দিনাজপুর  এর িদিদনদি সভায় জানান জর্, িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে এিং জকান সমস্যা 

জনই।  

  চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য  

দনি যাহী িসকৌশলী, িসরন্দ্র িহুমুখী উন্নয়ন 

কর্তযপক্ষ, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

দনি যাহী িসকৌশলী, 

িসরন্দ্র িহুমূখী উন্নয়ন 

কর্তযপক্ষ, দিনাজপুর। 

চলমান পািা-০৭ 
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=০৭= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

২৪। দিটিদসএল 

(টিএন্ডটি) 

দিভাগীয় িসকৌশলী, দিটিদসএল, দিনাজপুর সভায় 

জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, 

জকান সমস্যা জনই। সভাপদি রাস্তার উন্নয়ন কাজ 

করার জক্ষসি দিটিদসএল এর জকান সমস্যা আসে-দকনা 

জানসি চান। এ িসসঙ্গ দিভাগীয় িসকৌশলী, 

দিটিদসএল, দিনাজপুর িসলন দিনাজপুসর িিযমাসন 

জকান সমস্যা জনই। 

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য  

দিভাগীয় িসকৌশলী, দিটিদসএল, 

দিনাজপুরসক  অনুসরাি করা হয়। 

 দিভাগীয় িসকৌশলী, 

দিটিদসএল, 

দিনাজপুর।  

২৫। হাজী  

জমাহােি 

িাসনশ 

দিজ্ঞান ও 

িযুদি 

দিশ্বদিদ্যালয় 

জরদজোর, হাজী জমাহােি িাসনশ দিজ্ঞান ও িযুু্দি 

দিশ্বদিদ্যালয় িা িার িদিদনদি  সভায় অনুপদস্থি 

থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সম্পসকয আসলাচনা 

করা র্ায়দন।  

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য  

জরদজোর, হাজী জমাহােি িাসনশ দিজ্ঞান 

ও িযুু্দি দিশ্বদিদ্যালয়, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়।  

জরদজোর, হাজী 

জমাহােি িাসনশ 

দিজ্ঞান ও িযুু্দি 

দিশ্বদিদ্যালয় 

দিনাজপুর 

২৬।   

 মাধ্যদমক   ও 

উচ্চ   

  মাধ্যদমক 

   দশক্ষা জিাি য,    

    দিনাজপুর 

জচয়ারম্যান, মাধ্যদমক ও উচ্চ মাধ্যদমক দশক্ষা জিাি য, 

দিনাজপুর  সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই।  ভিসনর 

দনম যাণ কাজ দ্রুি চলসে। দিদন দনম যাণািীন দশক্ষা 

জিাসি যর  সামসন দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও মহাসড়সকর 

এসিাচ রাস্তার সাসথ সড়ক ও জনপথ দিভাসগর 

জায়গায় অবিি স্থাপনা উসচ্ছসির িসয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহসণর জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, সড়ক ও জনপথ 

দিভাগ, দিনাজপুরসক অনুসরাি জানাসনা হয়। 

 ১। চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য  

জচয়ারম্যান, মাধ্যদমক ও উচ্চ মাধ্যদমক 

দশক্ষা জিাি য, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়। 

২। দনম যাণািীন দশক্ষা জিাি য  সামসন 

দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও মহাসসড়র এযাসপাচ 

রাস্তার সাসথ সড়ক ও জনপথ দিভাসগর 

জায়গার অবিি স্থাপনা উসচ্ছসির িসয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, 

সড়ক ও জনপথ দিভাগ, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

১।  জচয়ারম্যান, 

মাধ্যদমক ও উচ্চ 

মাধ্যদমক দশক্ষা জিাি য 

দিনাজপুর। 

২। দনি যাহী িসকৌশলী, 

সড়ক ও জনপথ 

দিভাগ, দিনাজপুর। 

  ২৭। 

দিনাজপুর 

সরকাদর কসলজ  

অধ্যক্ষ, দিনাজপুর সরকাদর কসলজ, দিনাজপুর সভায় 

জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে, 

জকান সমস্যা জনই। দিদন সরকাদর কসলসজর জগসটর 

সামসন সড়ক ও জনপসথর জায়গায় অবিি স্থাপনা 

উসচ্ছসির জন্য সভায় অনুসরাি জানান।  

১। চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য  

অধ্যক্ষ, দিনাজপুর সরকাদর কসলজ, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

২। সরকাদর কসলসজর জগসটর সামসন সড়ক 

ও জনপসথর জায়গায় অবিি স্থাপনা 

উসচ্ছসির জন্য িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর 

জন্য দনি যাহী িসকৌশলী, সড়ক ও জনপথ 

দিভাগ, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

অধ্যক্ষ, দিনাজপুর 

সরকাদর কসলজ, 

দিনাজপুর। 

২৮।  দিনাজপুর 

সরকাদর মদহলা 

কসলজ 

অধ্যক্ষ, দিনাজপুর সরকাদর মদহলা কসলজ, দিনাজপুর 

সভায় অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

আসলাচনা করা জগল না। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য 

অধ্যক্ষ, দিনাজপুর সরকাদর মদহলা কসলজ, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

অধ্যক্ষ, দিনাজপুর 

সরকাদর মদহলা 

কসলজ, দিনাজপুর। 

২৯। জজলা 
      দশক্ষা 

      দিভাগ 

জজলা দশক্ষা অদফসার, দিনাজপুর সভায় জানান জর্, 

িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। দিদন 

আরও জানান  আসলাচয মাসস  কম যকিযাগণ জমাট ২০৪ 

টি দশক্ষা িদিিান পদরিশ যন কসরসেন। দনয়দমি 

কার্ যক্রম অব্যাহি আসে। সভাপদি কর্তযক দনয়দমি 

দশক্ষক-অদভভািক সভা অনুিাসনর পরামশ য জিয়া হয়।  

।িিান দশক্ষক এিং সহকারী দশক্ষকসির জপশাগি 

িক্ষিা উন্নয়সনর লসক্ষয িদশক্ষণ অব্যাহি আসে। 

সহকারী দশক্ষকসির দিদজটাল   কসন্টন্ট জিসভলপসমন্ট 

ফসলা-আপ িদশক্ষণ ও কদম্পউটার এন্ড হাি যওয়যার  

ট্রািলশুটিং িদশক্ষণ সরকাদর টিচাস য জট্রদনং কসলজ, 

রংপুর এ অনুদিি হসয়সে। এোড়া িিান দশক্ষক ও 

সহকারী দশক্ষকসির দপদিএম িদশক্ষণ দিনাজপুর 

জচসহলগাজী দশক্ষা দনসকিন স্কুল এন্ড কসলজ জভনুযসি 

চলমান রসয়সে। সৃজনশীল জমিা অসন্বষণ  

০১। দিভাগীয় কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

জজলা দশক্ষা অদফসার, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

০২। দশক্ষা মন্ত্রণালসয়র পদরপি জমািাসিক 

১০ দিসনর উসবয অনুপদস্থি সসন্দহজনক 

দশক্ষাথীসির িাদলকা র্থার্থ কর্তযপসক্ষর 

দনকট জিরণ অব্যাহি রাখাসহ সকল দশক্ষা 

িদিিাসন জঙ্গীিাসির দিরুসদ্ধ উদ্বুদ্ধকরণ 

সভা অিদহি রাখার জন্য জজলা দশক্ষা 

অদফসার, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

 

জজলা দশক্ষা অদফসার, 

দিনাজপুর। 

 

চলমান পািা-০৮ 
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=০৮= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

  িদিসর্াদগিা-২০১৭ এর িদিসর্াদগিা সুিু ও 

সুন্দরভাসি সম্পন্ন হসয়সে। এোড়া দিনাজপুর জজলায় 

মাদল্টদমদিয়া জেদণকক্ষ ব্যিহার ৯৩.৫%। 

 ০৩। িদিটি দিদ্যালসয়   একটি জেণীকক্ষ 

মাদল্টদমদিয়া উপসর্াগী করাসহ 

মাদল্টদমদিয়া জেণীকক্ষ িিারদক অব্যাহি 

রাখা জন্য জজলা দশক্ষা অদফসার, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

০৪। দনয়দমি দশক্ষক-অদভভািক সভা 

আসয়াজন করসি হসি। 

 

৩০। জজলা 

    িাথদমক 

    দশক্ষা    

   দিভাগ 

 জজলা িাথদমক দশক্ষা অদফসার, দিনাজপুর এর 

িদিদনদি সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

সুিুভাসি চলসে।  

 দিভাগীয় কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

জজলা িাথদমক দশক্ষা অদফসার, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

জজলা িাথদমক দশক্ষা 

অদফসার, দিনাজপুর। 

৩১। দিনাজপুর 

জপৌরসভা 

জময়র, দিনাজপুর জপৌরসভা, দিনাজপুর  সভায়  

অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম আসলাচনা 

করা জগল না।  

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য   

জময়র, দিনাজপুর জপৌরসভাসক অনুসরাি 

করা হয়। 

  জময়র, দিনাজপুর 

জপৌরসভা, দিনাজপুর। 

৩২। 

িড়পুকুদরয়া 

িাপ দিদুযৎ 

জকন্দ্র 

পদরচালক (িশাসন),  িড়পুকুদরয়া িাপ দিদুযৎ জকন্দ্র, 

পাি যিীপুর, দিনাজপুর এর িদিদনদি সভায় িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য   

পদরচালক (িশাসন), িড়পুকুদরয়া িাপ 

দিদুযৎ জকন্দ্র, পাি যিীপুর, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

পদরচালক (িশাসন) 

িড়পুকুদরয়া িাপ 

দিদুযৎ জকন্দ্র, 

পাি যিীপুর, দিনাজপুর। 

৩৩। দিএদিদস 

  (ক্ষুদ্র জসচ) 

 

দনি যাহী িসকৌশলী, দিএদিদস (ক্ষুদ্র জসচ), দিনাজপুর    

সভায়  জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি 

চলসে। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য   

পদরচালক দনি যাহী িসকৌশলী, দিএদিদস (ক্ষুদ্র 

জসচ), দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।  

 দনি যাহী িসকৌশলী, 

দিএদিদস (ক্ষুদ্রসসচ)  

দিনাজপুু্র। 

৩৪। দিএদিদস     

  (সার) 

যুগ্ম-পদরচালক, দিএদিদস (সার), দিনাজপুর সভায়  

জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

গি ১১/০৪/২০১৭ িাদরখ পর্ যন্ত টিএসদপ-৬৫৭৩.৩০ 

জম:টন, এমওদপ-২০৭৯.২২ জম:টন, দিএদপ-২০৯১.৪০ 

জম:টন। সি যসমাট ১০৭৪৩.৯২ জম:টন মজুি আসে। 

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য যুগ্ম-

পদরচালক, দিএদিদস (সার), দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

যুগ্ম-পদরচালক, 

দিএদিদস (সার), 

দিনাজপুর। 

৩৫। দিএদিদস 

 এসগ্রা সাদভ যস 

(এএসদস) 

উপপদরচালক, দিএদিদস এসগ্রা সাদভ যস (এএসদস), 

দিনাজপুর সভায়  জানান জর্, িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য   

উপ-পদরচালক দিএদিদস এসগ্রা সাদভ যস 

(এএসদস), দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

উপপদরচালক, 

দিএদিদস এসগ্রা 

সাদভ যস (এএসদস), 

দিনাজপুর। 

৩৬।  

দিএদিদস 

(কন্ট্রাক্ট 

 জগ্রায়াস য) 

উপপদরচালক, দিএদিদস (কন্ট্রাক্ট জগ্রায়াস য), দিনাজপুর   

সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি 

চলসে। জকান সমস্যা জনই। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার  জন্য 

উপপদরচালক দিএদিদস (কন্ট্রাক্ট জগ্রায়াস য), 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।  

উপপদরচালক, 

দিএদিদস (কন্ট্রাক্ট 

জগ্রায়াস য), দিনাজপুর। 

৩৭। দিএদিদস 

(িীজ দিপণন)  

উপপদরচালক, দিএদিদস, (িীজ দিপণন) দিনাজপুর 

সভায় সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

সুিুভাসি চলসে। জকান সমস্যা জনই। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার  জন্য 

উপপদরচালক, দিএদিদস, (িীজ দিপণন) 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

উপপদরচালক 

দিএদিদস (িীজ 

দিপণন), 

দিনাজপুর।  

৩৮।  

মৃদত্তকা সম্পি   

উন্নয়ন 

ইনদেটিউট 

ঊবযিন দিজ্ঞাদনক কম যকিযা, মৃদত্তকা সম্পি উন্নয়ন 

ইনদেটিউট, দিনাজপুর জানান জর্,  িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে।  

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

ঊবযিন দিজ্ঞাদনক কম যকিযা, মৃদত্তকা সম্পি 

উন্নয়ন ইনদেটিউট, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়। 

ঊবযিন দিজ্ঞাদনক 

কম যকিযা, দিনাজপুর 

 

৩৯। গম  

গসিষণা জকন্দ্র 

পদরচালক, গম গসিষণা জকন্দ্র, দিনাজপুর সভায়  

অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম আসলাচনা 

করা জগল না। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য 

পদরচালক, গম গসিষণা জকন্দ্র, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

পদরচালক, গম 

গসিষণা জকন্দ্র, 

দিনাজপুর। 

 

চলমান পািা-০৯ 
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=০৯= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

৪০। তুলা 

   গসিষণা       

   িদশক্ষণ ও 

   িীজিি যন    

   খামার  

কটন এসগ্রাসনাদমে, তুলা গসিষণা িদশক্ষণ ও 

িীজিি যন খামার, দিনাজপুর  সভায়  অনুপদস্থি থাকায় 

িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম আসলাচনা করা জগল না। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য কটন 

এসগ্রাসনাদমে, তুলা গসিষণা িদশক্ষণ ও 

িীজিি যন খামার, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়। 

কটন এসগ্রাসনাদমে, 

তুলা গসিষণা িদশক্ষণ 

ও িীজিি যন খামার, 

দিনাজপুর। 

৪১। হটি যকালচার   

     জসন্টার  

উপপদরচালক, হটি যকালচার জসন্টার, দিনাজপুর এর 

িদিদনদি সভায় জানান জর্,  িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

সুিুভাসি চলসে।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

উপপদরচালক, হটি যকালচার জসন্টারসক 
অনুসরাি করা হয়।  
 

উপপদরচালক 

(ভারিাপ্ত), 

হটি যকালচার জসন্টার, 

দিনাজপুর। 

৪২। পাট 

গসিষণা জকন্দ্রর। 

যুগ্ম পদরচালক, পাট গসিষণা জকন্দ্র, দিনাজপুর সভায় 

অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম  

আসলাচনা করা র্ায়দন। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার  জন্য  যুগ্ম 

পদরচালক, পাট গসিষণা জকন্দ্র, 

দিনাজপুরসক  অনুসরাি করা হয়। 

যুগ্ম পদরচালক, পাট 

গসিষণা জকন্দ্র 

দিনাজপুর। 

৪৩। পদরসিশ  

    অদিিপ্তর 

পদরচালক, পদরসিশ অদিিপ্তর, রংপুর সভায় 

অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম  

আসলাচনা করা র্ায়দন। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার  জন্য  

পদরচালক, পদরসিশ অদিিপ্তর, রংপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

পদরচালক, 

পদরসিশ অদিিপ্তর, 

রংপুর। 

৪৪। দিসকএসদপ উপপদরচালক (ভারিাপ্ত), দিসকএসদপ আঞ্চদলক 

িদশক্ষণ জকন্দ্র, দিনাজপুর িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

সুিুভাসি চলসে মসম য জানান।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

উপপদরচালক, দিসকএসদপ আঞ্চদলক 

িদশক্ষণ জকন্দ্র, দিনাজপুর জক অনুসরাি 

করা হয়। 

উপপদরচালক দিসক 

এসদপ, দিনাজপুর। 

৪৫।  িন দিভাগ 

 

দিভাগীয় িন কম যকিযা, সামাদজক িন দিভাগ, 

দিনাজপুর  এর িদিদনদি সভায় জানান জর্,  িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি  চলসে।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

দিভাগীয় িন কম যকিযা, সামাদজক িন 

দিভাগ দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

 দিভাগীয় িন কম যকিযা, 

সামাদজক িন  দিভাগ,  

দিনাজপুর। 

৪৬। পেী উন্নয়ন  

জিাি য  (দিআরদি

দি) 

 

উপপদরচালক(অ:ি), দিআরদিদি, দিনাজপুর সভায় 

অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম  

আসলাচনা করা র্ায়দন। 

 দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার  

জন্যউপপদরচালক, দিআরদিদি, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।  

উপপদরচালক, 

দিআরদিদি, 

দিনাজপুর। 

 

৪৭। পেী 

    িাদরদ্র 

  দিসমাচন 

 ফাউসন্ডশন 

উপপদরচালক, পেী িাদরদ্রয দিসমাচন ফাউসন্ডশন, 

দিনাজপুর  সভায় জানান জর্,  িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম সুিুভাসি  চলসে। 

 দিভাগীয় কার্ যক্রম অব্যাহি রাখা  জন্য 

উপপদরচালক, পেী িাদরদ্রয দিসমাচন 

ফাউসন্ডশন, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়। 

উপপদরচালক, পেী 

িাদরদ্রয দিসমাচন 

ফাউসন্ডশন, 

দিনাজপুর। 

৪৮।  সমাজসসিা 

    কার্ যালয় 

উপপদরচালক, জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, দিনাজপুর 

জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম স্বাভাদিকভাসি 

চলসে, জকান সমস্যা জনই।  

  চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

উপপদরচালক সমাজসসিা অদিিপ্তর, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।  

উপপদরচালক, জজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, 

দিনাজপুর। 

৪৯। যুি 

      উন্নয়ন 

      অদিিপ্তর  

উপপদরচালক, যুি উন্নয়ন অদিিপ্তর, দিনাজপুর সভায় 

জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম স্বাভাদিকভাসি 

চলসে, জকান সমস্যা জনই।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

উপপদরচালক, যুি উন্নয়ন অদিিপ্তর, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

উপপদরচালক, যুি 

উন্নয়ন অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর 

৫০। জজলা 

পদরসংখ্যান 

অদফস 

উপপদরচালক, জজলা পদরসংখ্যান অদফস, দিনাজপুর 

সভায় অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

আসলাচনা করা জগল না। 

 দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য 

উপপদরচালক, জজলা পদরসংখ্যান অদফস 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

 উপপদরচালক, জজলা 

পদরসংখ্যান অদফস 

দিনাজপুর। 

৫১। জজলা 

আনসার ও 

দভদিদপ 

জজলা কমাসন্ডন্ট, জজলা আনসার ও দভদিদপ, দিনাজপুর 

সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

স্বাভাদিকভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

জজলা কমাসন্ডন্ট, জজলা আনসার ও 

দভদিদপ, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

 জজলা কমাসন্ডন্ট, 

জজলা আনসার ও 

দভদিদপ, দিনাজপুর। 

৫২। উপসজলা 

 পদরষি 

সভায় উপদস্থি উপসজলা পদরষসির জচয়ারম্যানগণ 

জানান জর্, িাসির িাপ্তদরক কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

সভায় উপ-পদরচালক, স্থানীয় সরকার, দিনাজপুর 

কর্তযক উপসজলা পদরষসির জচয়ারম্যানগণসক সরকাদর 

দিদি-দিিান অনুর্ায়ী উপসজলা পদরষসির িশাসদনক 

ও আদথ যক দিষয়াদি পদরচালনা করার জন্য অনুসরাি 

 সরকাদর দিদি-দিিান অনুর্ায়ী উপসজলা 

পদরষসির িশাসদনক ও আদথ যক দিষয়াদি 

পদরচালনা করার জন্য জচয়ারম্যান, উপসজলা 

পদরষি (সকল), দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়। 

 জচয়ারম্যান, উপসজলা 

পদরষি (সকল), 

দিনাজপুর ও উপসজলা 

দনি যাহী অদফসার 

(সকল) দিনাজপুর। 
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করা হয়। 

চলমান পািা-১০ 
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=১০= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

৫৩। ইসলাদমক 

ফাউসন্ডশন  

 উপপদরচালক, ইসলাদমক ফাউসন্ডশন, দিনাজপুর সভায় 

জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম স্বাভাদিকভাসি 

চলসে। দিদন জানান দনি যাদরি খুিিা পাঠসহ মািক, 

সন্ত্রাস ও জঙ্গীিাসির দিরুসদ্ধ দনয়দমি িিব্য জিয়ার জন্য 

সকল মসদজসির ইমামসক দনসি যশনা িিান করা হসয়সে।  

সন্ত্রাস/জঙ্গীিাি, ঘুষ, দুনীদির দিষসয় 

িচারণা ও িদশক্ষণ অব্যাহি রাখসি হসি।  

উপপদরচালক, 

ইসলাদমক 

ফাউসন্ডশন, 

দিনাজপুর। 

৫৪। কর 

     দিভাগ  

উপ-কর কদমশনার, দিনাজপুর  সভায় জানান জর্, িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুাভাসি চলসে।  

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য   

উপ-কর  কদমশনার, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়।  

উপ-কর 

কদমশনার, 

দিনাজপুর। 

৫৫। কােমস্ 

এক্সাইজ  

এন্ড ভযাট 

সহকারী কদমশনার, কােমস্ এক্সাইজ এন্ড ভযাট দিভাগ, 

দিনাজপুর সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

স্বাভাদিকভাসি চলসে। জকান সমস্যা জনই।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য    

সহকারী কদমশনার, কােমস্  এক্সাইজ  

এন্ড  ভযাট দিভাগ, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়। 

সহকারী 

কদমশনার, 

কােমস্ এক্সাইজ 

এন্ড ভযাট দিভাগ, 

দিনাজপুর। 

৫৬। জজলা 

     কারাগার 

জজল সুপার, জজলা কারাগার, দিনাজপুর এর িদিদনদি 

সভায় জানান জর্,  িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

স্বাভাদিকভাসি চলসে। জকান সমস্যা জনই। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য    

জজল সুপার, জজলা কারাগার, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়।  

 জজল সুপার, জজলা 

কারাগার,  দিনাজপুর। 

৫৭। ফায়ার    

    সাদভ যস 

ও 

দসদভল 

দিসফন্স 

দিভাগ 

সহকারী পদরচালক, ফায়ার সাদভ যস ও দসদভল দিসফন্স, 

দিনাজপুর সভায় জানান জর্,  িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

স্বাভাদিকভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য   

সহকারী পদরচালক, ফায়ার সাদভ যস ও 

দসদভল দিসফন্স দিভাগ, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

 

সহকারী 

পদরচালক, ফায়ার 

সাদভ যস ও দসদভল 

দিসফন্স, দিনাজপুর। 

৫৮। িাংলাসিশ 

িাক দিভাগ   

জিপুটি জপাে মাোর জজনাসরল, দিনাজপুর সভায় জানান 

জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম স্বাভাদিকভাসি চলসে। 

জকান সমস্যা জনই।  

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

জিপুটি জপাে মাোর জজনাসরল, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

জিপুটি জপাে  

মাোর জজনাসরল, 

দিনাজপুর।  

৫৯।   িথ্য 

       দিভাগ   

জজলা িথ্য অদফসার, দিনাজপুর সভায় জানান জর্, িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। িার দিভাগ কর্তযক 

মাচ য/২০১৭ মাসস ভ্রাম্যমাণ চলদচ্চি িিশ যন-১৬টি, 

কথামালা ও সড়ক িচার-২৪টি, শব্দর্ন্ত্র স্থাপন-৪৫টি, 

জপাোর িাদপ্ত ও দিিরণ-১৪০০০ কদপ, পুদস্তকা িাদপ্ত ও 

দিিরণ-৬০০ কদপ, দসসনমা হল পদরিশ যন সংখ্যা-০১ টি ও 

মদহলা সমাসিশ-০২ টি, ক্ষুদ্র ও খন্ড সমাসিশ-০৬টি হসয়সে 

মসম য সভায় জানান। 

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার  জন্য জজলা  

িথ্য  অদফসার, দিনাজপুরসক  অনুসরাি করা 

হয়।  

 

জজলা  িথ্য 

অদফসার, 

দিনাজপুর। 

  ৬০।  িাণ ও   

       পুনি যাসন 

        দিভাগ   

জজলা িাণ ও পুনি যাসন কম যকিযা, দিনাজপুর সভায় জানান 

জর্,  িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার  জন্য 

জজলা িাণ ও পুনি যাসন কম যকিযা, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

জজলা িাণ ও 

পুনি যাসন 

কম যকিযা, 

দিনাজপুর। 

৬১। জজলা 

   জরদজষ্টার 

    অদফস 

জজলা জরদজোর, দিনাজপুর সভায় অনুপদস্থি থাকায় 

িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম আসলাচনা করা জগল না। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য   জজলা 

জরদজোর দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।  

জজলা জরদজোর 

অদফসার, 

দিনাজপুর। 

৬২। জজলা        

     মদহলা 

     দিষয়ক     

   অদিিপ্তর 

জজলা মদহলা দিষয়ক কম যকিযা, দিনাজপুর  সভায় 

অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম আসলাচনা 

করা জগল না।  

 দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য  জজলা 

মদহলা দিষয়ক কম যকিযা, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

 

জজলা মদহলা 

দিষয়ক কম যকিযা, 

দিনাজপুর। 

৬৩। জািীয় 

মদহলা  সংস্থা  

জচয়ারম্যান, জািীয় মদহলা সংস্থা, দিনাজপুর  সভায় 

জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম স্বাভাদিকভাসি 

চলসে, জকান সমস্যা জনই। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

জচয়ারম্যান, জািীয় মদহলা সংস্থা, 

দিনাজপুরসক  অনুসরাি  করা হয়। 

জচয়ারম্যান, 

জািীয় মদহলা 

সংস্থা, দিনাজপুর। 

চলমান পািা-১১ 
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=১১= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

৬৪। সমিায় 

দিভাগ 

জজলা সমিায় কম যকিযা, দিনাজপুর সভায় িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম স্বাভাদিকভাসি চলসে, জকান 

সমস্যা জনই।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য  জজলা 

সমিায় কম যকিযা, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়। 

 জজলা সমিায় 

কম যকিযা, দিনাজপুর। 

৬৫। জজলা 

     দনি যাচন 

      অদফস  

দসদনয়র জজলা দনি যাচন অদফসার, দিনাজপুর 

সভায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম স্বাভাদিকভাসি 

চলসে, জকান সমস্যা জনই। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য দসদনয়র 

জজলা দনি যাচন অদফসার, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়।  

 দসদনয়র জজলা 

দনি যাচন অদফসার, 

দিনাজপুর। 

৬৬। জচম্বার  অি   

কমাস য    এন্ড 

 ইন্ডাদিজ   

সভাপদি, জচম্বার অি কমাস য এন্ড ইন্ডাদিজ, 

দিনাজপুর  সভায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

স্বাভাদিকভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য জচম্বার অি 

কমাস য এন্ড ইন্ডাদিজ, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়। 

 সভাপদি, জচম্বার অফ 

কমাস য এন্ড ইন্ডাদিজ, 

দিনাজপুর। 

৬৭। িাংলাসিশ 

    জরলওসয় 

    দিভাগ 

সহকারী দনি যাহী িসকৌশলী, িাংলাসিশ জরলওসয়, 

দিনাজপুর সভায় অনুপদস্থি থাকায় িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম আসলাচনা করা জগল না। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য  সহকারী 

দনি যাহী িসকৌশলী, িাংলাসিশ জরলওসয় দিভাগ, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।   

সহকারী দনি যাহী 

িসকৌশলী 

িাংলাসিশ জরলওসয় 

দিভাগ, দিনাজপুর। 

৬৮। পাসসপাট য    

 অদফস 

সহকারী পদরচালক, পাসসপাট য অদফস, দিনাজপুর  

সভায় অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম আসলাচনা করা জগল না। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য সহকারী 

পদরচালক, পাসসপাট য অদফস, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

  সহকারী পদরচালক, 

পাসসপাট য অদফস, 

দিনাজপুর। 

৬৯। মািকদ্রব্য  

     দনয়ন্ত্রণ 

     অদিিপ্তর  

সহকারী পদরচালক, মািকদ্রব্য দনয়ন্ত্রণ অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর সভায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

স্বাভাদিকভাসি চলসে, জকান সমস্যা জনই মসম য 

জানান। 

  চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য সহকারী 

সহকারী পদরচালক, মািকদ্রব্য দনয়ন্ত্রণ 

অদিিপ্তর, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

সহকারী পদরচালক, 

মািকদ্রব্য দনয়ন্ত্রণ 

অদিিপ্তর, দিনাজপুর। 

৭০। মদন্দর 

     দভদত্তক      

      দশশু  ও 

   গণদশক্ষা  

সহকারী পদরচালক, মদন্দরদভদত্তক দশশু ও 

গণদশক্ষা দিনাজপুর সভায় অনুপদস্থি থাকায় 

িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম আসলাচনা করা জগল 

না। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার জন্য সহকারী 

পদরচালক, মদন্দরদভদত্তক দশশু ও গণদশক্ষা, 

দিনাজপুরসক  অনুসরাি  করা হয়। 

সহকারী পদরচালক, 

মদন্দরদভদত্তক দশশু ও 

গণদশক্ষা, দিনাজপুর। 

৭১। পাট     

   অদিিপ্তর  

সহকারী পদরচালক, পাট অদিিপ্তর, দিনাজপুর  

এর িদিদনদি সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। মাচ য/২০১৭ মাসস ২২টি 

জমািাইল জকাসট য ২,৩৮,৫০০/- জদরমানা করা 

হসয়সে।  

১।  চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য     

সহকারী পদরচালক, পাট অদিিপ্তর, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 
২। পসে পাট জাি জমাড়সকর িাধ্যিামূলক 

ব্যিহার আইন, ২০১০ িাস্তিায়ন আরও 

জজারিার করা  এিং পাটজাি ি রসব্যর ব্যিহার 

দনদিিকসল্প পদরিীক্ষণ কার্ যক্রম অব্যাহি জন্য 

উপসজলা দনি যাহী অদফসার (সকল), দিনাজপুর 

ও সহকারী পদরচালক, পাট অদিিপ্তর 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

 ০১। উপসজলা দনি যাহী 

অদফসার (সকল), 

দিনাজপুর 

০২।  সহকারী 

পদরচালক, পাট 

অদিিপ্তর, দিনাজপুর। 

 

৭২। জািীয়      

   জভািা 

   অদিকার 

    সংরক্ষণ   

   অদিিপ্তর 

সহকারী পদরচালক, জািীয় জভািা অদিকার 

সংরক্ষণ অদিিপ্তর, দিনাজপুর এর িদিদনদি 

সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম 

সুিুভাসি চলসে।  জকান সমস্যা জনই। মাচ য/২০১৭ 

মাসসর িাজার িিারদকমূলক কার্ যক্রসমর 

আওিায় ১৪টি িদিিাসন ২৫,০০০/- টাকা  

জদরমানা  করা  হয়।   

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য সহকারী 

পদরচালক, জািীয় জভািা অদিকার সংরক্ষণ 

অদিিপ্তর, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

সহকারী পদরচালক, 

জািীয় জভািা অদিকার 

সংরক্ষণ অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর। 

৭৩।   

জজলা িাজার 

কম যকিযা 

জজলা িাজার কম যকিযা, দিনাজপুর সভায় জানান 

জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

িাজাসর সকল পসের সরিরাহ মূে স্বাভাদিক 

রসয়সে।  

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য  জজলা 

িাজার কম যকিযা, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়।  

জজলা িাজার কম যকিযা, 

দিনাজপুর। 

৭৪। জজলা     

    ক্রীড়া      

      সংস্থা 

সািারণ সম্পািক, জজলা ক্রীড়া সংস্থা, দিনাজপুর 

সভায় অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম সম্পসকয  আসলাচনা করা র্ায়দন। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার  জন্য     

সম্পািক, জজলা ক্রীড়া সংস্থা, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি হয়। 

সািারণ সম্পািক, 

জজলা ক্রীড়া সংস্থা, 

দিনাজপুর। 

চলমান পািা-১২ 
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=১২= 

দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

৭৫। জজলা       

      ক্রীড়া   

       অদফস 

জজলা ক্রীড়া কম যকিযা, দিনাজপুর সভায় অনুপদস্থি 

থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সম্পসকয  আসলাচনা 

করা র্ায়দন। 

দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার  জন্য  জজলা 

ক্রীড়া কম যকিযা, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়। 

জজলা ক্রীড়া কম যকিযা, 

দিনাজপুর। 

৭৬। দশশু  

     একাসিমী 

জজলা দশশু দিষয়ক কম যকিযা, দিনাজপুর সভায় 

অনুপদস্থি থাকায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সম্পসকয  

আসলাচনা করা র্ায়দন। 

 দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার  জন্য  জজলা 

দশশু দিষয়ক কম যকিযা, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়।  

 জজলা দশশু দিষয়ক 

কম যকিযা, দিনাজপুর। 

৭৭। জজলা 

      দশল্পকলা 

     একাসিমী 

জজলা কালচারাল অদফসার, দিনাজপুর জানান জর্, 

িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম স্বাভাদিকভাসি চলসে।  

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য জজলা 

কালচারাল অদফসার, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়। 

 জজলা কালচারাল 

অদফসার, দিনাজপুর 

৭৮।  জজলা  

     সরকারী 

   গণগ্রন্থাগার 

লাইসেদরয়ান, জজলা সরকাদর গণগ্রন্থাগার, দিনাজপুর  জানান 

জর্, িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম স্বাভাদিকভাসি চলসে।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

লাইসেদরয়ান, জজলা সরকাদর গণগ্রন্থাগার, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

লাইসেদরয়ান 

জজলা  সরকাদর 

গণগ্রন্থাগার, দিনাজপুর। 

৭৯। হাউস 

দিদডং  

এযন্ড ফাইন্যান্স                            

    কসপ যাসরশন 

ম্যাসনজার, িাংলাসিশ হাউস দিদডং এযান্ড ফাইন্যান্স 

কসপ যাসরশন, দিনাজপুর সভায়  জানান জর্, িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য     

ম্যাসনজার, িাংলাসিশ হাউস দিদডং এযান্ড 

ফাইন্যান্স  কসপ যাসরশন, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়। 

 ম্যাসনজার, িাংলাসিশ 

হাউস  দিদডং এন্ড 

ফাইন্যান্স কসপ যাসরশন, 

দিনাজপুর  

৮০। পর্ যটন 

      জমাসটল

ব্যিস্থাপক, পর্ যটন জমাসটল, দিনাজপুর এর িদিদনদি 

সভায় িাসির দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য থাকার 

জন্য     ব্যিস্থাপক, পর্ যটন জমাসটল, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।   

ব্যিস্থাপক, পর্ যটন 

জমাসটল, দিনাজপুর। 

৮১। জজলা 

কম যসংস্থান  ও    

 জনশদি 

অদিিপ্তর 

সহকারী পদরচালক, জজলা কম যসংস্থান ও জনশদি 

অদিিপ্তর, দিনাজপুর সভায় জানান জর্,   িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য     

সহকারী পদরচালক, জজলা কম যসংস্থান ও 

জনশদি অদিিপ্তর, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়। 

জজলা কম যসংস্থান ও 

জনশদি অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর। 

৮২। জািীয়    

      সঞ্চয় 

     অদিিপ্তর 

সহকারী পদরচালক, জািীয় সঞ্চয় অদিিপ্তর, 

দিনাজপুর সভায় জানান জর্, িাসির দিভাগীয় 

কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। ২০১৬-২০১৭ অথ য িেসর 

িার্ যকৃি ৭৭ জকাটি ৫০ লক্ষ টাকার সঞ্চয় লক্ষযমািার 

দিপরীসি গি মাচ য/২০১৭ পর্ যন্ত ৯২.৯৬৩৫ (সকাটি) 

টাকা অদজযি হয়। অদজযসির হার ১১৯.৯৫%। 

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

সহকারী পদরচালক, জািীয় সঞ্চয়  অদিিপ্তর 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

সহকারী পদরচালক  

জািীয়  সঞ্চয়  অদিিপ্তর,  

দিনাজপুর।               

৮৩ । িদিিন্ধী 

      অদফস 

িদিিন্ধী দিষয়ক কম যকিযা, দিনাজপুর এর িদিদনদি 

সভায়  জানান জর্, িাসির দিভাগীয়  কার্ যক্রম 

সুিুভাসি চলসে। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

িদিিন্ধী দিষয়ক কম যকিযা, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

িদিিন্ধী দিষয়ক 

কম যকিযা, দিনাজপুর। 

৮৪। 

কলকারখানা 

     ও 

িদিিান   

 পদরিশ যন 

 অদিিপ্তর 

উপ-মহাপদরিশ যক, কলকারখানা ও িদিিান 

পদরিশ যন অদিিপ্তর, দিনাজপুর  এর িদিদনদি সভায় 

জানান জর্, দিভাগীয় কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। েম 

আইন িাস্তিায়সনর জন্য দনয়দমি অদভর্ান 

পদরচালনা করা হসচ্ছ। 

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য  উপ-

মহাপদরিশ যক, কলকারখানা ও িদিিান 

পদরিশ যন অদিিপ্তর, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়। 

 

উপ-মহাপদরিশ যক, 

কলকারখানা ও 

িদিিান পদরিশ যন 

অদিিপ্তর, দিনাজপুর। 

৮৫। মধ্য 

পাড়া গ্রানাইট 

মাইদনং 

জকাম্পানী দলঃ 

মহাব্যিস্থাপক (অপাসরশন),  মধ্যপাড়া গ্রানাইট 

মাইদনং জকাম্পানী দলঃ, পাি যিীপুর, দিনাজপুর  এর 

িদিদনদি সভায়  জানান জর্, িাসির দিভাগীয়  

কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে।  

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

মহাব্যিস্থাপক (অপাসরশন), মধ্যপাড়া গ্রানাইট 

মাইদনং জকাম্পানী দলঃ, পাি যিীপুর, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

মহাব্যিস্থাপক 

(অপাসরশন), মধ্য 

পাড়া গ্রানাইট মাইদনং 

জকাম্পানী দলঃ, 

পাি যিীপুর, দিনাজপুর। 

৮৬। িড় 

পুকুদরয়া 

জকাল মাইদনং 

      দলঃ 

মহাব্যিস্থাপক (িশাসন), িড়পুকুদরয়া জকাল মাইদনং 

দলঃ, দিনাজপুর এর িদিদনদি সভায়  জানান জর্, 

িাসির দিভাগীয়  কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। আগামী 

সপ্তাহ আর একটি নতুন জফইজ চালু হসি। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

মহাব্যিস্থাপক (িশাসন), িড়পুকুদরয়া জকাল 

মাইদনং দলঃ, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।   

মহাব্যিস্থাপক 

(িশাসন), 

িড়পুকুদরয়া জকাল 

মাইদনং দলঃ, 

দিনাজপুর। 

চলমান পািা-১৩ 
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দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

৮৭। জসিািগঞ্জ 

সুগার  দমলস্ 

   দলদমসটি 

ব্যিস্থাপনা পদরচালক, জসিািগঞ্জ সুগার দমলস্ 

দলঃ, দিনাজপুর সভায়  জানান জর্, িাসির 

দিভাগীয়  কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

ব্যিস্থাপনা পদরচালক, জসিািগঞ্জ সুগার 

দমলস্ দলঃ, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়। 

ব্যিস্থাপনা পদরচালক 

জসিািগঞ্জ সুগার দমলস্ 

দলঃ, দিনাজপুর।  

৮৮। দিদসক 

 

উপ-মহাব্যিস্থাপক, দিদসক, দিনাজপুর  সভায়  

জানান জর্, িাসির দিভাগীয়  কার্ যক্রম সুিুভাসি 

চলসে।  

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

উপ-মহাব্যিস্থাপক, দিদসক, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

উপ-মহাব্যিস্থাপক, 

দিদসক, দিনাজপুর। 

৮৯। িাংলাসিশ 

জপসট্রাদলয়াম 

দিসপা পাি যিীপুর 

দিনাজপুর 

ম্যাসনজার,  িাংলাসিশ জপসট্রাদলয়াম দিসপা, 

পাি যিীপুর, দিনাজপুর  সভায়  জানান জর্, 

িাসির দিভাগীয়  কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য      

ম্যাসনজার,  িাংলাসিশ জপসট্রাদলয়াম দিসপা 

পাি যিীপুর , দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়। 

িাংলাসিশ জপসট্রাদলয়াম 

দিসপা পাি যিীপুর , দিনাজপুর। 

৯০। জািীয় 

গৃহায়ন কর্তযপক্ষ 

দনি যাহী িসকৌশলী, জািীয় গৃহায়ন কর্তযপক্ষ, 

দিনাজপুর িদিদনদি সভায়  জানান জর্, িাসির 

দিভাগীয়  কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে।  

 চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য      

দনি যাহী িসকৌশলী, জািীয় গৃহায়ন কর্তযপক্ষ, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

দনি যাহী িসকৌশলী,   জািীয় 

গৃহায়ন  কর্তযপক্ষ,  দিনাজপুর। 

৯১।  

ক্ষুদ্র  - জগািী  

   উন্নয়ন  সংস্থা 

 সািারণ সম্পািক, ক্ষুদ্র  -জগািী উন্নয়ন সংস্থা, 

দিনাজপুর সভায় অনুপদস্থি থাকায় িাসির 

দিভাগীয় কার্ যক্রম আসলাচনা করা জগল না।  

 দনয়দমি সভায় উপদস্থি থাকার  জন্য         

সািারণ সম্পািক, ক্ষুদ্র  -জগািী উন্নয়ন 

সংস্থা, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়।  

সািারণ সম্পািক, ক্ষুদ্র  -

জগািী উন্নয়ন সংস্থা, 

দিনাজপুর। 

৯২। জজলা  

 স্কাউট 

সম্পািক, জজলা স্কাউট, দিনাজপুর  এর  

িদিদনদি সভায়  জানান জর্, িাসির দিভাগীয়  

কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। জকান সমস্যা জনই।  

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

সম্পািক, জজলা স্কাউট, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়। 

সম্পািক, জজলা স্কাউট, 

দিনাজপুর। 

৯৩।  

ড্রাগ সুপার  

ড্রাগ সুপার, ঔষি িশাসন, দিনাজপুর িাসির 

দিভাগীয়  কার্ যক্রম সুিুভাসি চলসে। জকান 

সমস্যা জনই। 

চলমান কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য ড্রাগ 

সুপার, ঔষি িশাসন, দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়।  

ড্রাগ সুপার, ঔষি  িশাসন, 

দিনাজপুর 

৯৪। দিদিি 

 

১। সভাপদি জািীয় শুদ্ধাচার জকৌশল সম্পসকয 

সভায় দিস্তাদরি আসলাচনাপূি যক িা র্থার্থভাসি 

িদিপালন কসর সকলসক সহসর্াদগিার 

মসনাভাি দনসয় সিিা, স্বচ্ছিা ও দনিার সসঙ্গ 

িাদয়ত্ব পালন কসর দ্রুি জসিা িিান দনদিি 

করার জন্য অনুসরাি জানান। িাোড়া গুরুত্বপূণ য 

সভাগুসলাসি জািীয় শুদ্ধাচার জকৌশল 

এসজন্ডার্ভি করার জন্য অনুসরাি কসরন।  

১। জািীয় শুদ্ধাচার জকৌশল র্থার্থভাসি 

িদিপালন এিং দ্রুি জসিা িিান দনদিি 

করাসহ গুরুত্বপূণ য সভাগুসলাসি শুদ্ধাচার 

জকৌশল এসজন্ডার্ভি করার জন্য সকল 

দিভাগীয় িিান, দিনাজপুু্রসক অনুসরাি 

করা হয়। 

১। সকল দিভাগীয় 

কম যকিযা, দিনাজপুর। 

২। অদিদরি জজলা 

িশাসক (সাদি যক), 

দিনাজপুর। 

৩। জচয়ারম্যান, উপজলা 

পদরষি (সকল), 

দিনাজপুর। 

৪। উপসজলা দনি যাহী 

অদফসার (সকল), দিনাজপুর। 

২। এোড়া সভায় ওসয়ি জপাট যাসল দনয়দমি িথ্য 

আপসলাি করাসহ িথ্য অদিকার আইন 

জমািাসিক কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য এিং 

জনগণসক উপযুি িথ্য  জসিা িিান দনদিি 

করার জন্য অনুসরাি জানান হয়। 

২। ওসয়ি জপাট যাসল দনয়দমি িথ্য 

হালনাগািকরণসহ িথ্য অদিকার আইন 

জমািাসিক কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য 

সকল দিভাগীয় িিান, দিনাজপুু্রসক 

অনুসরাি করা হয়।  

১। সকল দিভাগীয় 

কম যকিযা, দিনাজপুর। 

২। উপসজলা দনি যাহী অদফসার 

(সকল), দিনাজপুর। 

৩। সভায় আসলাচনা করা হয় জর্, মহামান্য 

হাইসকাসট যর দনসি যশনা জমািাসিক জজলায় সকল 

সাইনসিাি য িাংলায় জলখা িাধ্যিামূলক। িাই  

িাংলায় সাইন জিাি য জলখা দনদিি করসি 

িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য সংদিষ্ট 

সকলসক  অনুসরাি জানান হয়। সভাপদি আসরা 

িসলন জর্, জিসশর রাজস্ব আিায় বৃদদ্ধসি সহায়ক 

অিচদলি অসনক খাি জিসশর অথ যনীদিসি 

গুরুত্বিহ হসয় উঠসি পাসর। জসজন্য এ দিষসয় 

উসদ্যাগী হওয়ার জন্য সংদিষ্ট সকলসক অনুসরাি 

কসরন।  

৩। ক) মহামান্য হাই জকাসট যর দনসি যশনা 

জমািাসিক  সকল সাইন জিাি য িাংলায় 

জলখা দনদিি করার জন্য সকল উপসজলা 

দনি যাহী অদফসার, দিনাজপুরসক  অনুসরাি 

করা হয়। 

খ) অিচদলি পসের দিকাশ ও িাজার 

সৃদের লসক্ষয উসদ্যাগী ভূদমকা পালসনর 

জন্য উপসজলা দনি যাহী অদফসার (সকল), 

দিনাজপুর এিং সভাপদি, জচম্বার অি 

কমাস য ইন্ডাদিজ, দিনাজপুরসক অনুসরাি 

করা হয়। 

১। উপসজলা দনি যাহী 

অদফসার (সকল), 

দিনাজপুর। 

২। সভাপদি, জচম্বার অি 

কমাস য ইন্ডাদিজ, 

দিনাজপুর। 

চলমান পািা-১৪ 
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দিভাসগর নাম আসলাচনা গৃহীি দসদ্ধান্ত িাস্তিায়সন 

 ৪। সাম্প্রদিক জিক্ষাপসট জঙ্গীিাি র্াসি মাথাচাড়া না 

জিয় জস দিষসয় সংদিষ্ট সকলসক  সজাগ জথসক িাদয়ত্ব 

পালন এিং সকল জকদপআইসহ গুরুত্বপূণ য অদফসসমূসহ 

দসদসটিদভ কযাসমরা স্থাপসনর জন্য অনুসরাি জানান হয়।  

৪। সন্ত্রাস ও জঙ্গীিাি র্াসি মাথাচাড়া না 

দিসি পাসর জসজন্য সকল িকার সিকযিা 

গ্রহণ এিং গুরুত্বপূণ য স্থাপনা ও অদফসস 

দসদসটিদভ কযাসমরা স্থাপসনর জন্য সকল 

দিভাগীয় িিান, দিনাজপুরসক অনুসরাি করা 

হয়।  

সকল  দিভাগীয়  িিান, দিনাজপুর। 

৫। সভায় পসে পাটজাি জমাড়সকর িাধ্যিামূলক 

ব্যিহার আইন, ২০১০ িাস্তিায়সন সকসলর সাদি যক 

সহসর্াদগিা কামনা করা হয়। 

৫। পসে পাটজাি জমাড়সকর িাধ্যিামূলক 

ব্যিহার আইন, ২০১০ িাস্তিায়সন সকসলর 

সাদি যক সহসর্াদগিা কামনা করা হয়। 

০১। উপসজলা দনি যাহী অদফসার 

(সকল), দিনাজপুর। 

০২। সহকারী পদরচালক, পাট 

অদিিপ্তর, দিনাজপুর। 

৬। সকলসক স্ব-স্ব দিভাগীয় দিদুযৎ দিল এিং ভূদম 

উন্নয়ন কর দনয়দমি পদরসশাি করার জন্য অনুসরাি 

করা হয়।  

 

৬। স্ব-স্ব িপ্তর/দিভাসগর দিদুযৎ দিল এিং 

ভূদম উন্নয়ন কর দনয়দমি পদরসশাি  দনদিি 

করার জন্য সকল দিভাগীয় িিান, 

দিনাজপুরসক অনুসরাি করা হয়। 

সংদিষ্ট সকল দিভাগীয় িিান, 

দিনাজপুর। 

৭। িিানমন্ত্রীর কার্ যালসয়র িাপ্ত দনসি যশনার জিদক্ষসি 

জানা র্ায় জর্, অসনক জলাক িিানমন্ত্রীর কার্ যালসয়র 

নাম পদরচয় ও ভূয়া দভদজটিং কাি য ব্যিহার কসর 

দিদভন্ন অদফসস িিদিসরর কারসণ িিানমন্ত্রীর 

কার্ যালসয় সুনাম ক্ষুু্ন্ন হসচ্ছ। িাই এরুপ জক্ষসি 

িিানমন্ত্রীর কার্ যালসয়র সাসথ জর্াগাসর্াগ পূি যক র্াচাই 

কসর ব্যিস্থা জনয়ার জন্য সকলসক অনুসরাি করা হয়। 

৭। িিানমন্ত্রীর কার্ যালসয়র নাম, পদরচয় ও 

ভূয়া দভদজটিং কাি য ব্যিহার কসর দিদভন্ন 

অদফসস িিদির করসল জসসক্ষসি িা র্াচাই 

পূি যক  ব্যিস্থা জনয়ার জন্য সকলসক অনুসরাি 

করা হয়। 

 

 

 

০১। সকল দিভাগীয় িিান, 

দিনাজপুর। 

০২। উপসজলা দনি যাহী অদফসার 

(সকল), দিনাজপুর। 

৮। সভায়  সভাপদি কর্তযক মুদিসর্াদ্ধা কমসিক্স 

দনম যাসণর  জন্য িস্তাদিি খাস জদমর দিষসয় জকান 

সমস্যা না থাকসল িা আিালি কর্তযক দস্থদিিািস্থার 

আসিশ না থাকসল এ সকল জদমসি দ্রুি  মুদিসর্াদ্ধা 

কমসিক্স ভিন দনম যাসণর িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর 

জন্য উপসজলা দনি যাহী অদফসার (সকল), দিনাজপুরসক 

অনুসরাি করা হয়।  

৮। মুদিসর্াদ্ধা কমসিক্স দনম যাসণ জকান আইদন 

িদিিন্ধকিা না থাকসল দ্রুি মুদিসর্াদ্ধা 

কমসিক্স ভিন দনম যাসণর িসয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ করসি হসি।  

 

 

 

১। উপসজলা দনি যাহী অদফসার 

(সকল), দিনাজপুর। 

২। দনি যাহী িসকৌশলী, এলদজইদি, 

দিনাজপুর। 

৯। িাংলাসিশ দনরাপি খাদ্য কর্তযপক্ষ কর্তযক “দনরাপি 

খাদ্য দনদিি” করার লসক্ষয জজলা ও উপসজলা 

পর্ যাসয়র গুরুত্বপূণ য সভায় দিষয়টি আসলাচনা করার 

দনসি যশনা জিদক্ষসি দিস্তাদরি আসলাচনা হয়। সভায় এ 

দিষসয় সিকয থাকা এিং িথ্য দিসয় সহসর্াদগিা করার 

জন্য সংদিষ্ট সকলসক অনুসরাি জানাসনা হয়। 

৯। জজলা উন্নয়ন সমন্বয়  এিং উপসজলা পদরষসির 

মাদসক  সভায়  “দনরাপি খাদ্য দনদিিকরণ” 

দিষয়টি এসজন্ডাভূি  রাখসি  হসি। 

০১। জচয়ারম্যান, উপসজলা পদরষি 

(সকল), দিনাজপুর। 

০২। অদিদরি জজলা িশাসক 

(সাদি যক), দিনাজপুর। 

০৩। উপসজলা দনি যাহী অদফসার  

(সকল), দিনাজপুর 

১০। দিভাগীয় কদমশনাসরর কার্ যালয়, রংপুু্র দিভাগ, 

রংপুর এর ০৮/০২/২০১৭ িাদরসখর ০৫.৪৭.০০০০.০০৫. 

০৪.০০১.১৭-১৭৩(৮) নং স্মারসক দসদ্ধাসন্তর আসলাসক 

গুরুত্বপূণ য জকান দিভাসগর িিান পর পর দিনটি জজলা 

উন্নয়ন সমন্বয় সভা  দিনা কারসণ অনুপদস্থি থাকসল দিষয়টি 

মদন্ত্রপদরষি দিভাগসক অিদহি করসি দনসি যশনা িিান 

করা হসয়সে মসম য সভায় জানাসনা হয়।   

১০। জজলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায়  দিভাসগর 

িিানগণসক দনয়দমি উপদস্থি থাকার জন্য 

অনুসরাি করা হয়।  

সংদিষ্ট সকল দিভাগীয় িিান, 

দিনাজপুর। 

  

সভায় আর জকান আসলাচয দিষয় না থাকায় সভাপদি কর্তযক উপদস্থি সকল সিস্যসক িন্যিাি জাদনসয় সভার সমাদপ্ত জঘাষণা করা হয়। 

                      

 

 

                        

    

স্বাক্ষদরি/- 

 ( )  

জজলা িশাসক  

ও 

সভাপদি 

জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কদমটি 

দিনাজপুর। 
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গণিজািন্ত্রী িাংলাসিশ সরকার 

জজলা িশাসসকর কার্ যালয়, দিনাজপুর। 

(সািারণ শাখা) 

 
স্মারক নং-০৫.৫৫.২৭০০.০০৬.১৪.০২৯.১৬-৮৫৭(১২০)                                                 িাদরখ:   ০৩  জম, ২০১৭ দিঃ। 

 

সিয় অিগদি ও িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসিয় অিগদি ও িসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহসণর জন্য সণর জন্য অনুদলদপ জিরণ করা হসলাঅনুদলদপ জিরণ করা হসলা::--  

 
১। মদন্ত্রপদরষি সদচি, মদন্ত্রপদরষি দিভাগ, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২। মূখ্য সদচি, িিানমন্ত্রীর কার্ যালয়, পুরািন সংসি ভিন, জিজগাঁও, ঢাকা । 

৩। দসদনয়র সদচি, জনিশাসন মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

৪। দসদনয়র সদচি, জনদনরাপত্তা দিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা। 

৫। দসদনয়র সদচি, সুরক্ষা জসিা দিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

৬। দসদনয়র সদচি, অথ য মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

৭।  সদচি, স্বাস্থয ও পদরিার কোণ মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

৮। সদচি, পাদন সম্পি মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

৯। সদচি, খাদ্য দিভাগ, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

১০। সদচি, কৃদষ মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা ।  

১১। সদচি, মাধ্যদমক ও উচ্চ দশক্ষা দিভাগ, দশক্ষা মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

১২। সদচি, কাদরগদর ও মাদ্রাসা দশক্ষা দিভাগ, দশক্ষা মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

১৩। সদচি, স্থানীয় সরকার দিভাগ, স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

১৪। সদচি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় দিভাগ, স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

১৫। সদচি, দিদুযৎ দিভাগ, দিদুযৎ জ্বালানী ও খদনজ সম্পি মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

১৬। সদচি, জ্বালানী ও খদনজ সম্পি দিভাগ, দিদুযৎ জ্বালানী ও খদনজ সম্পি মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা।  

১৭। সদচি, মৎস্য ও িাদণ সম্পি মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

১৮। সদচি, িাক ও জটদলসর্াগাসর্াগ মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

১৯। সদচি, ভূদম মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২০। সদচি, যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২১। সদচি, সড়ক পদরিহন ও জসতু মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২২। সদচি, জরলপথ মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২৩। সদচি, পদরসিশ ও িন মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২৪। সদচি, গৃহায়ন ও গণপূিয মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২৫। সদচি, মদহলা ও দশশু দিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২৬। সদচি, িথ্য মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২৭। সদচি, িাথদমক ও গণদশক্ষা মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২৮। সদচি, সমাজ কোণ মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

২৯। সদচি, অভযন্তরীণ সম্পি দিভাগ, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

৩০। সদচি, িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

৩১।  সদচি, েম, জনশদি ও কম যসংস্থান দিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা । 

৩২। সদচি, দশল্প মন্ত্রণালয়, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা। 

৩৩। সদচি, অথ যবনদিক সম্পকয দিভাগ, িাংলাসিশ সদচিালয়, ঢাকা। 

৩৪। সদচি, িথ্য কদমশন, ঢাকা। 

৩৫। মহা-পদরচালক, ইসলাদমক ফাউসন্ডশন িাংলাসিশ, আগারগাঁও, জশসরিাংলা নগর, ঢাকা । 

৩৬। দিভাগীয় কদমশনার, রংপুর দিভাগ, রংপুর । 
৩৭। --------------------------------------------------------------------------------------------------, দিনাজপুর। 

 
 স্বাক্ষদরি /-  

(সমাঃ জগালাম রাব্বী))

অদিদরি জজলা িশাসক (সাদি যক) 

দিনাজপুর 

ও 

সিস্য-সদচি 

জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কদমটি। 

 ০৫৩১-৬৫১০৫ 


