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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, দদনাজপুয। 

(াধাযণ াখা) 

www.dinajpur.gov.bd 
 
 

ভার্ য, ২০১৮ ভাদ অনুদিত জজরা উন্নয়ন ভন্বয় কদভটিয বায কাম যদফফযণী  

 

বাদত :  ড. আবু নঈভ মুাম্মদ আফদুছ ছবুয 

              জজরা প্রাক  

               দদনাজপুয।                                                                                                                                               

 স্থান    : জজরা প্রাদকয দম্মরন কক্ষ (কাঞ্চন-০১)। 

তাদযখ : ১৮ ভার্ য,  ২০১৮দি:। 

ভয়   : কার ১১.০০ ঘটিকা।  

  

((বায় উদস্থতবায় উদস্থত  দস্যদস্য//অনুদস্থতঅনুদস্থত  দস্য ও উদস্থত প্রদতদনদধদস্য ও উদস্থত প্রদতদনদধগদণযগদণয  নাদভয তাদরকানাদভয তাদরকা  দযদষ্টদযদষ্ট--কক  দ্রষ্টব্যদ্রষ্টব্য))  

  

বাদত কর্তযক উদস্থত দস্যবৃন্দদক স্বাগত জাদনদয় বায কাজ শুরু কযা য়। বায শুরুদতই বাদত ফদরন জম, এদপ্রর/২০১৮ ভা 

দত ভদন্ত্রদযলদ দফবাদগয দযত্র অনুমায়ী কার ১০:০০ ঘটিকায় জজরা উন্নয়ন ভন্বয় কদভটিয বা শুরু দফ। অতঃয বাদতয অনুভদতক্রদভ 

অদতদযক্ত জজরা প্রাক (াদফ যক), দদনাজপুয কর্তযক গত ১৮/০২/২০১৮ তাদযদখ অনুদিত জজরা উন্নয়ন ভন্বয় কদভটিয বায কাম যদফফযণী বায় 

াঠ কদয শুনাদনা য়। কাম যদফফযণীদত জকান াংদাধনী না থাকায় তা ফ যম্মদতক্রদভ অনুদভাদদত য়। গৃীত দদ্ধান্তমূদয ফাস্তফায়ন/দযফীক্ষণ 

কযায জন্য বায ম্মাদনত দস্যগণদক অনুদযাধ জানাদনা য়। অতঃয দফদবন্ন দফবাদগয কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন এফাং দফগত বায় গৃীত দদ্ধাদন্তয 

অগ্রগদত দফলদয় আদরার্নাদন্ত ফ যম্মদতক্রদভ দনম্নরূ দদ্ধান্তমূ গৃীত য়। 
 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

১। জজরা  

দযলদ 

প্রধান দনফ যাী কভ যকতযা, জজরা দযলদ, দদনাজপুয জানান জম, জজরা দযলদদয 

ভাধ্যদভ ফাস্তফাদয়ত প্রকল্পমূ মথামথবাদফ ফাস্তফায়দনয ব্যফস্থা গৃীত দয়দছ। 

২০১৭-২০১৮ অথ য ফছদয এদডদ াধাযণ/যাজস্ব খাদতয আওতায় ফযাদেয 

অনুকূদর গৃীত প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ র্রভান আদছ। ইদজদয ভাধ্যদভ 

জেন্ডাযকৃত প্রকদল্পয কাম যাদদ জভাতাদফক কাজ ভাপ্ত কযায জন্য তদাযদক 

অব্যাত যদয়দছ। এছাড়া অন্যান্য প্রকল্প জুন ২০১৮ এয ভদধ্য ভাপ্ত কযায 

জন্য তাদগদ প্রদান কযা দে। গত বায দদ্ধান্ত ভদত ২০১৭-২০১৮ 

অথ যফছদযয প্রকল্প তাদরকা উদযর্ারক, স্থানীয় যকায, উদজরা দনফ যাী 

অদপাযগণদক জভইর জমাদগ জপ্রযণ কযা দয়দছ। দর্দযযফন্দয ডাকফাাংদরায 

াদবয ম যাপ্ত জায়গা না থাকায় দফদ্যভান ডাকফাাংদরা কনদডভড জঘালণায জন্য 

জজরা কনদডভদনন কদভটিয দদ্ধান্ত ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদদনয জন্য ত্র 

জপ্রযণ কযা দর  স্থানীয় যকায দফবাদগয ০৮/০৩/২০১৮ তাদযদখয 

৪৬.০৪২.০১৪.৩২.০২.০৯৭.২০১২.৩৫৯ স্মাযদক পুযাতন ডাকফাাংদরা বফনটি 

দফ যাচ্চ দযপ্রাদপ্ত দনদিত কদয দফদধ জভাতাদফক দনরাদভ দফক্রদয়য প্রস্তাফ 

অনুদভাদন প্রদান কযা দয়দছ। দনদদ যনা জভাতাদফক দযত্র আহ্বাদনয দফলয়টি 

প্রদক্রয়াধীন যদয়দছ। দফযাভপুয-নফাফগঞ্জ-বাদুদযয়া ড়দকয ১০ভ দক:দভ 

এরাকায় দফদ্যভান ৩ টি গাছ আভ ড়ক প্রস্তকযদণয দনদভত্ত অাযদণয 

জন্য দনফ যাী প্রদকৌরী, ড়ক ও জনথ দফবাগ, দদনাজপুয ১৫/০৩/২০১৮ 

তাদযদখয ৫৫৫(৪) নাং স্মাযদক অনুদযাধ জাদনদয়দছন। এ দফলদয় ফন দফবাদগয 

ভাধ্যদভ মূল্য দনধ যাযণপূফ যক স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ভফায় ভন্ত্রণারদয়য 

স্থানীয় যকায দফবাগ এয ২২/০৯/২০১১ তাদযদখয ৪৬.০৪২.০২২.০০.১৬২. 

২০১১-৩১৭৩ স্মাযক মূদর উন্নয়নমূরক প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য জকানও গাছ 

কতযদনয প্রদয়াজন দর তা দফবাগীয় কদভনায, যাংপুয ভদাদদয়য অনুদভাদন 

গ্রণাদন্ত দনরাদভ দফক্রদয়য দফলদয় এ বায় অনুদভাদন প্রদয়াজন য়। দতদন 

আদযাও জানান, জজরা দযলদদয ৬তরা দফদষ্ট নতুন বফদনয দডজাইন ও 

প্রাক্করন াওয়া জগদছ। তা যীক্ষাদন্ত মথামথ দফদফদর্ত দর ভন্ত্রনারদয়  

১। জজরা দযলদদয ভাধ্যদভ 

ফাস্তফাদয়ত প্রকল্প মূ 

স্বল্পতভ ভদয় মথামথবাদফ 

ফাস্তফায়দনয ব্যফস্থা দনদত 

দফ। 
 

২। দফযাভপুয-নফাফগঞ্জ-

বাদুদযয়া ড়দক ১০ভ দক:দভ 

এরাকায় দফদ্যভান ৩ টি 

আভগাছ ড়ক প্রস্তকযদণয 

স্বাদথ য অাযদণয  জন্য 

দফদধ জভাতাদফক দনরাদভয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

 

৩। উদজরা ম যাদয় 

জভদডদকর ফজযয ব্যফস্থানা 

কদভটিয বা দনয়দভত 

অনুিান এফাং কাম যদফফযণী 

জপ্রযদণ উদজরা দনফ যাী 

অদপাযগণ প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন। এ 

দফলদয় দদবর াজযন, 

দদনাজপুয াংদিষ্ট 

উদজরায স্বাস্থয ও দযফায 

দযকল্পনা কভ যকতযাগণদক 

দনদদ যনা প্রদান কযদফন। 

১। প্রধান 

দনফ যাী 

কভ যকতযা, 

জজরা দযলদ, 

দদনাজপুয। 

 

২। দদবর 

াজযন, 

দদনাজপুয। 

 

৩। উদজরা 

দনফ যাী 

অদপায 

(কর), 

দদনাজপুয। 

 

 

র্রভান াতা-০২ 

http://www.dcdinajpur.gov.bd/
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=০২= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

  অনুদভাদদনয জপ্রদযত দফ। এছাড়া ৫তরা দফদষ্ট ডযদভেদয বফদনয 

প্রস্তাফনায জমৌদক্তকতা দনরুদনয দফলয়টি উদযর্ারক, স্থানীয় 

যকায, দদনাজপুয এয বাদতদে গঠিত কদভটিয দদ্ধাদন্তয জন্য 

দফদফর্নাধীন যদমদছ। দদনাজপুয জজরায় যকাদযবাদফ ম যাপ্ত 

আফাদনয ব্যফস্থা না থাকায় ডযদভেদযয প্রদয়াজনীয়তা যদয়দছ। দতদন 

উদল্লখ কদযন উদজরা ম যাদয় জভদডদকর ফজযয ব্যফস্থানা কদভটিয 

বা দনয়দভত ওয়া প্রদয়াজন। এদক্ষদত্র উক্ত কদভটিয বাদত ও 

উদজরা দনফ যাী অদপাযগণদক দনয়দভত বা অনুিান ও 

কাম যদফফযণী জপ্রযদণয জন্য অনুদযাধ জানান। 

  

২। স্থানীয় 

যকায দফবাগ 

উদযর্ারক, স্থানীয় যকায, দদনাজপুয বায় জানান জম, দফবাগীয় 

কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান  কাম যক্রভ  সুিুবাদফ অব্যাত  

যাখায  জন্য উদযর্ারক, স্থানীয় 

যকায, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

উদযর্ারক, 

স্থানীয় 

যকায, 

দদনাজপুয। 

৩। পুদর    

    দফবাগ 

পুদর সুায, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ বায় বায় জানান জম, 

দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। 

র্রভান  কাম যক্রভ  সুিুবাদফ অব্যাত  

যাখায  জন্য পুদর  সুায, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

পুদর     

সুায, 

দদনাজপুয। 

৪। স্বাস্থয 

দফবাগ 

দদবর াজযন, দদনাজপুয  বায় জানান জম, দফবাগীয় কাম যক্রভ 

সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই। দতদন ফদরন জম, আগাভী ০১ দত 

০৭ এদপ্রর, ২০১৮ ম যন্ত কৃদভ দনয়ন্ত্রণ প্তা ারন কযা দফ। এ 

উরদক্ষ কৃদভনাক ঔলধ খাওয়াদনা দফ। দতদন আযও ফদরন জম, 

দদনাজপুয জৌযবায় ভায উদ্রফ জফদড় জগদছ। দফদল কদয 

দদনাজপুয দযয ঘাঘড়া ও দগদযজানাথ কযাদনদর ভায উদ্রফ 

জফদ। এগুদরা দযস্কায কযা দ্রুত ভা দনধন কযা প্রদয়াজন। ভা 

দনধন না কযদর জৌযফাী দর্কুনগুদনয়া, জডঙ্গুঁ দফদবন্ন ধযদনয 

জযাদগ আক্রান্ত দত াদয। এছাড়া গত ফছদযয দর্কুনগুদনয়া জযাদগ 

ঢাকাফাী াযাদদদয জরাক আতদে দছর। তাই আভাদদয এখন 

জথদক তকয থাকা প্রদয়াজন। এ প্রদে বাদত দদনাজপুয 

জৌযবায প্রদতদনদধদক দ্রুত ভা দনধন কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কদযন। দদনাজপুয জৌযবায প্রদতদনদধ জানান 

জম, একটি ওয়াদড য ভা দনধন কাম যক্রভ শুরু কযা দয়দছ। বাদত 

জানান জম, একই াদথ প্রদতটি ওয়াদড য ভা দনধন জৌযবায জেন 

দযস্কায যাখদত দফ তা না দর ভায ফাচ্চা দফ এফাং ভা বৃদদ্ধ 

াদফ। 

১। দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

দযর্ারনা  জযাগীদদয জফায ভান 

বৃদদ্ধ কযা ও  াাতারমূদ 

স্বাস্থযম্মত দযদফ দনদিত কযায 

জন্য  দদবর াজযন, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

 

২। দ্রুত ভা দনধন কযা জৌয 

এরাকায জেনগুদরা দযস্কাদযয 

প্রদয়াজনীয়  ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

জভয়য, দদনাজপুয জৌযবা, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

১। দদবর 

াজযন 

দদনাজপুয। 

 

২। জভয়য, 

দদনাজপুয 

জৌযবা 

দদনাজপুয। 

 

৫। এভ আব্দুয 

যদভ 

জভদডদকর 

কদরজ 

াাতার 

দযর্ারক, এভ আব্দুয যদভ জভদডদকর কদরজ াাতার, 

দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ বায় জানান জম, দফবাগীয় কাম যক্রভ 

সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই। বাদত গত বায দদ্ধান্ত 

অনুমায়ী এভ আব্দুয যদভ জভদডদকর কদরজ াাতার, দদনাজপুয 

এ আনাযদদয থাকায দফলদয় জানদত র্াইদর দতদন ফদরন দনফ যাী 

প্রদকৌরী, গণপূতয দফবাগ, দদনাজপুয ফযাফয একটি প্রস্তাফনা জপ্রযণ 

কযা দয়দছ। এ দফলদয় দনফ যাী প্রদকৌরী, গণপূতয দফবাগ, দদনাজপুয 

ফদরন আনাযদদয থাকায জন্য ২৩,০০,০০০/- (দতই রক্ষ) োকায 

একটি প্রকদল্পয প্রস্তাফ র্ীপ প্রদকৌরী ফযাফয জপ্রযণ কযা দয়দছ। 

বাদত এ দফলদয়  একটি ত্র জজরা প্রাক, দদনাজপুয ফযাফয 

জদয়ায জন্য অনুদযাধ কদযন। 

১। র্রভান  কাম যক্রভ  সুিুবাদফ অব্যাত  

যাখায  জন্য দযর্ারক, এভ আব্দুয 

যদভ জভদডদকর কদরজ াাতার, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

২। এভ আব্দুয যদভ জভদডদকর 

কদরজ াাতার, দদনাজপুদয 

আনাযদদয থাকায দফলদয় প্রকল্প 

প্রস্তাফ াংক্রান্ত ত্র জজরা প্রাক, 

দদনাজপুয ফযাফয জদয়ায জন্য দনফ যাী 

প্রদকৌরী, গণপূতয দফবাগ, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

১। দযর্ারক, 

এভ আব্দুয 

যদভ 

জভদডদকর 

কদরজ 

াাতার, 

দদনাজপুয। 

 

২। দনফ যাী 

প্রদকৌরী, 

গণপূতয দফবাগ, 

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-০৩ 



জো উন্নয়ন সমন্বয় সভার কায যবিিরণী | 3 

 

=০৩= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

৬। দযফায 

দযকল্পনা 

দফবাগ 

উদযর্ারক, দযফায দযকল্পনা দফবাগ, দদনাজপুয বায় জানান জম, তাঁদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

দযর্ারনায জন্য 

উদযর্ারক, দযফায 

দযকল্পনা দফবাগ, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

উদযর্ারক, 

দযফায 

দযকল্পনা 

দফবাগ, 

দদনাজপুয। 

৭। জজানার   

জদেরদভন্ট  

   অদপ 

জজানার জদেরদভন্ট অদপায, দদনাজপুয বায় অনুদস্থত থাকায় তাঁয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ আদরার্না কযা জগর না। 

দনয়দভত বায় উদস্থত 

থাকায জন্য জজানার 

জদেরদভন্ট অদপায, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

জজানার 

জদেরদভন্ট 

অদপায, 

দদনাজপুয।  

৮। কৃদল 

ম্প্রাযণ 

অদধদপ্তয   

 

উদযর্ারক, কৃদল ম্প্রাযণ অদধদপ্তয, খাভাযফাড়ী, দদনাজপুয বায় জানান 

জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। দতদন ধাযাফাদকবাদফ তাঁয 

দফবাদগয কাম যক্রভ বায়  উস্থান কদযন। 

র্রদত যদফ/২০১৭-১৮ জভৌসুদভ যাজস্ব খাদত অথ যায়দন প্রদ যনী কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়ন র্রদছ। কাম যক্রভ দযর্ারনায় জকান ভস্যায সৃদষ্ট য়দন।  

আউ প্রদণাদনা কভ যসূদর্: ম্প্রদত জজরায় খদয-১/২০১৮-১৯ জভৌসুদভ কৃদল 

প্রদণাদনা কাম যক্রদভয আওতায় উপী আউ ২০০০ দফঘা ও জনদযকা আউ-

৩০০ দফঘা, ফ যদভাে-২৩০০ দফঘা জদভদত ধান র্াদলয কভ যসূদর্ াওয়া জগদছ। 

উক্ত কভ যসূদর্য আওতায় প্রদতটি জাদতয জন্য ১ দফঘা জদভয জন্য ১ জন 

দনফ যাদর্ত ক্ষুদ্র/প্রাদন্তক র্ালীদক ফীজ-৫ জকদজ, ইউদযয়া ায-২০জকদজ, দডএদ ও 

এভওদ-১০ জকদজ কদয দফনামূদল্য যফযা কযা দফ। ইদতাভদধ্য জজরা কৃদল 

পুনফ যান ফাস্তফায়ন কদভটি কর্তযক উদজরাওয়াদয জদভয দফবাজন কদয 

উদজরায় কাম যক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ। দফএদডদদত প্রদয়াজনীয় ফীজ এদদছ, 

ফীজ ও ায দফতযণ অদত েয শুরু দফ। উদজরাওয়াদয জদভয দফবাজন 

দনদম্নাক্তবাদফ জদয়া দরা। 

ক্র: 

নাং 

উদজরা 

নাভ 

জদভয দফবাজন (জন/দফঘা) ভন্তব্য 

উপী আউ জনদযকা আউ 

১ দয ২৬০ ১৫ ১ জন দনফ যাদর্ত 

র্ালীদক উপী 

অথফা জনদযকা আউ 

র্াদলয জন্য ১ দফঘা 

জদভয ফীজ-৫ জকদজ, 

ইউদযয়া -২০ জকদজ, 

দডএদ-১০ জকদজ 

এফাং এভওদ-১০ 

জকদজ দফনামূদল্য 

যফযা কযা দফ 

মা কভ যসূদর্ ফাস্তফায়ন 

নীদতভারায় 

দফস্তাদযত উদল্লখ 

যদয়দছ। 

২ দর্দযযফন্দয ১৯০ ১২০ 

৩ াফ যতীপুয ১০৫ ১৫ 

৪ ফীযগঞ্জ ২৩৫ ১৫ 

৫ দফযর ২৭০ ১৫ 

৬ নফাফগঞ্জ ১১০ ১৫ 

৭ ফুরফাড়ী ৯০ ১৫ 

৮ দফযাভপুয ১৩০ ১৫ 

৯ খানাভা ১৫৫ ১৫ 

১০ কাাদযার ১২০ ১৫ 

১১ জফার্াগঞ্জ ১৯৫ ১৫ 

১২ াদকভপুয ৭০ ১৫ 

১৩ জঘাড়াঘাে ৭০ ১৫ 

 ২০০০ ৩০০ 
 

০১। দফবাগীয় কর 

কাম যক্রভ মথামথবাদফ 

ফাস্তফায়দনয প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

উদযর্ারক, কৃদল 

ম্প্রাযণ অদধদপ্তয, 

খাভাযফাড়ী, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়।    

 

 

০২। দফদআইদ এফাং 

অন্যান্য দডরায কর্তযক ায 

উদত্তারন এফাং দফণন এয 

স্বেতা দনদিতকযদণ ও 

দনয়দভত ভদনেদযাং 

অব্যাত যাখদত দফ।  

 

৩। জকাল্ড জটাদযজ 

ভাদরকদদয দনদয় একটি 

বা আফান কযায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য উদযর্ারক, কৃদল 

ম্প্রাযণ অদধদপ্তয, 

খাভাযফাড়ী, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

 

০১। 

উদযর্ারক, 

কৃদল 

ম্প্রাযণ 

অদধদপ্তয, 

দদনাজপুয। 

 

০২। উদজরা 

দনফ যাী 

অদপায 

(কর), 

দদনাজপুয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্রভান াতা-০৪ 
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=০৪= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

 

 

র্রদত ভার্ য/১৮ ভাদ  াদযয দযদস্থদত: 

াদযয 

নাভ 

র্াদদা 

(দভঃেন) 

প্রাদপ্ত (পূফ য 

ভাদয 

জজয) 

(দভঃেন) 

দফতযণ 

(গত ভাদয 

জজয ) 

(দভঃেন) 

অফদষ্ট 

(দজরায় 

ফতযভাদন 

উদজরাস্থ 

দডরায ম যাদয়) 

(দভঃেন) 

ইউদযয়া  ১৩৮১০ ৭৮১৫ ৯৪১৯ ৬৫৩৪ 

টিএদ ৩১৯৮ ৭২০ ১২২১ ১২৫০ 

দডএদ ৩২৪৬ ১২৬৩ ১৭৫৬ ১৭৯৫ 

এভওদ ৫০১৯ ১৩৮০ ১৬৬১ ২১৫৪ 
 

৪। ফস্তায াদযয দফলদয় 

জভাফাইর জকাে য দযর্ারনা 

কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

 

 

জজরায দতনটি ফাপায গুদাদভ ইউদযয়া াদযয ভজুদ:- পুরাে দয- ১৪৫৭৭ 

জভ:েন, াফ যতীপুয ৫৪৪২ জভ:েন ও দফযাভপুয ৪১০৪ জভ:েন ফ যদভাে-২৪১২৩ 

জভ:েন াদযয ভজুদ যদয়দছ। 

যদফ/২০১৭-১৮ জভৌসুদভ দফদবন্ন পর আফাদ কাম যক্রভ অব্যাত আদছ। 

এ  ম যন্ত ফীজতরা ১০২৭৪ জ: জফাদযা আফাদ অজযন-১৭৬৯৮৭ জ:,  গভ-১০৩৭২ 

জ:, আলু-৫০০৭৪ জ:, দযলা-১২২৭৪ জ:, ভূট্টা-৬১০৮২ জ:, ীতকারীন 

াকদি-১৩৭৩২ জ: (র্রভান), দভদষ্ট আলু-১৫১ জ:, দর্নাফাদাভ-১৪ জ:, 

ভসুয-৭২ জ:, ভেয-১২ জ:, অড়ড়-৭ জ: ভদযর্-৯৯৩ জ: জেঁয়াজ-২০৭৫ জ: 

যসুন-৫৯১৮ জ: ও ধদনয়া-৯৯জ: জদভদত জযান/ফন ম্পন্ন দয়দছ। 

জযান/ফন কাম যক্রভ অব্যাত আদছ। ইদতাভদধ্যই ৪৯০৭২ জ: আলু উদত্তারন 

দয়দছ। পরন াওয়া জগদছ-৯৬৭৭৯৭ জভ:েন। প্রদত জক্টদয গড় পরন ১৯.৬ 

জভ:েন াওয়া মাদে। আলু উদত্তারন র্রভান যদয়দছ। দযলা, দভদষ্ট আলু, দর্না 

ফাদাভ, ভদযর্, জেঁয়াজ ও যসুন কতযন র্রভান যদয়দছ।  জর্য়াযম্যান, ফীযগঞ্জ 

উদজরা দযলদ ফদরন জকাল্ড জটাদযজ ভাদরদকযা এখদনা প্রদত ফস্তা আলু 

যাখায জন্য মূল্য দনধ যাযণ না কযায় আলু র্ালীযা ভস্যায মু্মখীন দে। একটি 

ফস্তায় ৫৫ জকদজ আলু থাদক। এ প্রদে বাদত জকাল্ড জটাদযদজয ভাদরকদদয 

দনদয় একটি বা আফান কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য উদযর্ারক, 

কৃদল ম্প্রাযণ অদধদপ্তয, খাভাযফাড়ী, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কদযন। 

উদযর্ারক, কৃদল ম্প্রাযণ অদধদপ্তয, দদনাজপুয ফদরন  কৃলকদদযদক 

রাইদন ধান র্াল কযায জন্য ফরা দর তাদদয আগ্র জনই। জর্য়াযম্যান, ফীযগঞ্জ 

উদজরা দযলদ ফদরন াদযয ফস্তায় জফাযন ও দজাংক ঠিকভত থাদক না ফদর 

কৃলদকযা প্রতাদযত দে। এছাড়া াদযয ফস্তায় ঢাকা-ফাাংরাদদ জরখা থাদক। এ 

দফলদয় জভাফাইর জকাে য দযর্ারনা কযা প্রদয়াজন।  

০৯। জজরা 

প্রাদণম্পদ  

দফবাগ 

জজরা প্রাদণম্পদ কভ যকতযা, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ বায় জানান জম, দফবাগীয় 

কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই। বাদত দপ্র-অযানথ্রাক্স এয দফলদয় 

জানদত র্াইদর জজরা প্রাদণম্পদ কভ যকতযা, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ ফদরন এ 

দফলদয় কাম যক্রভ র্রভান আদছ। দতদন আযও ফদরন জম, এখন ভাটিদত দপ্র-

অযানথ্রাক্স আদছ। দপ্র-অযানথ্রাক্স প্রায় ৪০ ফছয থাদক। বাদত কর্তযক প্রদতটি 

উদজরায ইউদনয়ন জথদক শুরু কদয ওয়াড য ম যন্ত গফাদদশুদক দপ্র-অযানথ্রাক্স 

এয বযাদক্সন  জদয়ায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য জজরা প্রাদণম্পদ 

কভ যকতযা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। এছাড়াও এ দফলদয় দরপদরে ততযী 

কদয প্রর্াদযয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা য়।  

১। র্রভান কাম যক্রভ  সুিুবাদফ  

অব্যাত যাখায জন্য জজরা 

প্রাদণম্পদ কভ যকতযা, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

 

 

র্রভান াতা-০৫ 
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=০৫= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

 

 

 ২। প্রদতটি উদজরায ইউদনয়ন জথদক শুরু কদয 

ওয়াড য ম যন্ত প্রর্ায গফাদদশুদক দপ্র-অযানথ্রাক্স 

এয বযাদক্সন  জদয়ায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য জজরা প্রাদণম্পদ কভ যকতযা, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

 

৩। দপ্র-অযানথ্রাক্স দফলদয় উদজরা দযলদদয 

ভাদক বায় আদরার্না কযা স্থানীয় টিদব 

র্যাদনদর প্রর্াদযয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

উদজরা দনফ যাী অদপায (কর), দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

১। জজরা 

প্রাদণম্পদ  

কভ যকতযা, 

দদনাজপুয। 

২। উদজরা 

দনফ যাী 

অদপায 

(কর), 

দদনাজপুয। 

১০। জজরা 

      ভৎস্য 

     দফবাগ    

জজরা ভৎস্য কভ যকতযা, দদনাজপুয বায় জানান জম, 

তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  দতদন আযও 

জানান জম, ২০১৭-২০১৮ অথ য ফছদয  যাংপুয দফবাদগ 

ভৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, জরায় াংস্কাদযয ভাধ্যদভ ভৎস্য 

উৎাদন বৃদদ্ধ প্রকল্প, ফাাংরাদদদয দনফ যাদর্ত এরাকায় 

কুুঁদর্য়া ও কাঁকড়ায র্াল এফাং গদফলণা প্রকল্প, এফাং 

এনএটিদ জপইজ-২ প্রকল্প, ব্রুড ব্যাাংক স্থান প্রকল্প (৩য় 

ম যায়) এফাং ইউদনয়ন ম যাদয় ভৎস্য র্াল প্রমৄদক্ত 

ম্প্রাযণ জফা প্রকল্প র্ালু যদয়দছ।  উক্ত প্রকল্পমূদয 

ভদধ্য যাংপুয দফবাদগ ভৎস্য উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় 

দদনাজপুয জজরায় পূতয কাজ ম্পদন্নয জন্য ৭টি ফযাে 

াওয়া জগদছ। উক্ত পূতয কাদজয ভদধ্য ৪টি কাদজয জর-

আউে জদয়া দয়দছ।  ফতযভাদন কাদজয অগ্রগদত ৪০% 

অযদদদক জরায় াংস্কাদযয ভাধ্যদভ ভৎস্য উৎাদন 

বৃদদ্ধ প্রকদল্প ২টি কাদজয জর-আউে জদয়া দয়দছ ফতযভাদন 

কাদজয অগ্রগদত ২০%।  

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ  অব্যাত যাখায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য জজরা ভৎস্য 

কভ যকতযা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

জজরা ভৎস্য 

কভ যকতযা,  

দদনাজপুয। 

১১। খাদ্য  

দফবাগ 

 

জজরা খাদ্য দনয়ন্ত্রক, দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। দতদন আযও জানান 

জম, এ জজরায় ফতযভাদন ফ যদভাে ৭১৪৬১.৫৩২  জভঃেন 

দদ্ধ র্ার ও  ১২১৮.১৭৫ জভ:েন গভ ভজুদ আদছ। 

ওএভএ কাম যক্রদভয আওতায়  জজরা দদয র্ার দফক্রয় 

কাম যক্রভ গত ০১/০২/২০১৮ তাদযখ দত  র্ালু দয়দছ।  

জবাক্তা প্রদত দফ যাচ্চ ৩ জকদজ কদয ২৪ জন দডরাদযয 

ভাধ্যদভ শুক্রফায ও যকাদয ছুটিয দদন ব্যতীত তদদনক 

৬.০০ জভ:েন  কদয আো জখারা ফাজাদয দফক্রয় কযা 

দে। প্রদত জকদজ র্াদরয দফক্রয় মূল্য ৩০/- োকা। 

১৫/০৩/১৮ তাদযখ ম যন্ত ৬৬.০০০ জভ:েন র্ার দফক্রয় 

কযা দয়দছ। অবযন্তযীণ আভন াংগ্র ২০১৭-২০১৮ এয 

আওতায় এ জজরায় আভন (দদ্ধ) র্াদরয রক্ষযভাত্রা 

৯৩২৫৩.০০০ জভ:েন। প্রদত জকদজ দদ্ধ র্ার াংগ্রদয 

মূল্য ৩৯.০০  (ঊনর্দল্ল) োকা। র্ারকর ভাদরকদদয 

াদথ যকাদযয চুদক্তয ভয়ীভা ১০/১২/২০১৭ তাদযখ 

ম যন্ত এফাং র্ার াংগ্রদয ভয়ীভা ০৩ দডদম্বয, ২০১৭ 

১। র্রভান কাম যক্রভ অব্যাত যাখায জন্য এফাং 

স্বেতা  দনদিতকদল্প প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য জজরা খাদ্য দনয়ন্ত্রক, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযায়। 

 

  ২। অবযন্তযীণ খাদ্য াংগ্র মথাদনয়দভ/মথাভদয় 

ম্পন্ন কযায জন্য  জজরা খাদ্য দনয়ন্ত্রক,  দদনাজপুযদক  

অনুদযাধ কযা য়। 

 

১। জজরা খাদ্য 

দনয়ন্ত্রক, 

দদনাজপুয। 

 

২। উদজরা  

দনফ যাী  

অদপায, 

(কর), 

দদনাজপুয 

র্রভান াতা-০৫ 
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=০৫= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

  তাদযখ দত ২৮ জপব্রুয়াদয, ২০১৮ তাদযখ ম যন্ত। ফদধ যত ভয় দছর 

০৭/০৩/১৮ তাদযখ। দনধ যাদযত ভদয়য ভদধ্য (অদো এফাং াদকাং) 

৫৮৮ জন দভরাদযয াদথ ফ যদভাে ৯৩২৫৩.০০০ জভ:েন র্াদরয 

চুদক্তত্র ম্পাদন কযা দয়দছ এফাং ১৭/০২/২০১৮ তাদযখ ম যন্ত 

৯৩২৫২.৯৮০ জভ:েন র্ার াংগৃীত দয়দছ। বায় জানাদনা য় জম, 

“১.০৫ রক্ষ জভ:েন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন খাদ্যগুদাভ দনভ যাণ” ীল যক 

প্রকদল্পয আওতায় দদনাজপুয জজরায দফযাভপুয উদজরায র্যকাই 

এরএদডদত ৫০০ জভ:েন ধাযণ ক্ষভতা দফদষ্ট  ০১(এক) টি, 

দর্দযযফন্দয উদজরায দর্দযযফন্দয এরএদডদত ৫০০ জভ:েন ধাযণ 

ক্ষভতা দফদষ্ট ০১(এক) টি  ও জঘাড়াঘাে উদজরায যানীগঞ্জ 

এরএদডদত ৫০০ জভ:েন ধাযণ ক্ষভতা দফদষ্ট  ০১ (এক) টি জভাে 

৩টি নতুন খাদ্য গুদাভ দনভ যাণ কাদজয অগ্রগদত দন্তালজনক। 

 এছাড়াও উক্ত প্রকদল্পয আওতায় ২য় ম যাদয় দদনাজপুয জজরায 

াফ যতীপুয উদজরায আভফাড়ী এরএদডদত ৫০০ জভ:েন ধাযণ ক্ষভতা 

ম্পন্ন ০২টি, খানাভা উদজরা এরএদডদত ১০০০ জভ:েন ধাযণ 

ক্ষভতা ম্পন্ন-০১টি এফাং দদনাজপুয দএদডদত ১০০০ জভ:েন ধাযণ 

ক্ষভতা ম্পন্ন ০১টি  জভাে আযও ৪টি গুদাভ দনভ যাণ কাজ র্রভান 

যদয়দছ।  বায় আযও জানাদনা য় জম, খাদ্যফান্ধফ কভ যসূদর্য আওতায়  

াযাদদদয ন্যায় এ জজরাযও কর ইউদনয়দন ২৩৯ জন দডরাদযয 

ভাধ্যদভ দফক্রয় কাম যক্রভ গত ০১/০৩/২০১৮ তাদযখ দত শুরু দয়দছ। 

১৩৬২৮৮ জন তদদযদ্র সুদফধাদবাগীয ভাদঝ ১০/- োকা দদয 

জবাক্তাপ্রদত ৩০ জকদজ র্ার দফক্রয় কযা দে। ১৫/০৩/২০১৮ তাদযখ 

ম যন্ত ৩৬১৮.৪৭০ জভঃেন র্ার দফক্রয় কযা দয়দছ।  

যফযা, ফণ্টন ও দফণন দফবাগ, খাদ্য অদধদপ্তয, ঢাকায 

০৩/০৫/২০১৭ তাদযদখয ৪৬৬(২২) নাং স্মাযক মূদর ৪থ য জেদণ যকাদয 

কভ যর্াযীদদয জপয়ায প্রাইজ কাম যক্রভ ০৩/০৫/১৭ তাদযখ দত ফন্ধ 

যদয়দছ। 

 

 

 

  ১২। গণপূতয 

দফবাগ 

দনফ যাী প্রদকৌরী, গণপূতয দফবাগ, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ বায় 

জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা 

জনই।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ  

অব্যাত যাখায জন্য দনফ যাী 

প্রদকৌরী, গণপূতয দফবাগ, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

দনফ যাী 

প্রদকৌরী, 

গণপূতয দফবাগ, 

দদনাজপুয। 

১৩।  

ড়ক       

ও     

জনথ  

দফবাগ 

দনফ যাী প্রদকৌরী, ড়ক ও জনথ দফবাগ, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ  

বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।   

র্রভান কাম যক্রভ  সুিুবাদফ  

অব্যাত  যাখায জন্য দনফ যাী 

প্রদকৌরী, ড়ক ও জনথ 

দফবাগ, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

দনফ যাী 

প্রদকৌরী, ড়ক 

ও জনথ 

দফবাগ, 

দদনাজপুয। 

১৪। স্থানীয় 

যকায 

প্রদকৌর 

অদধদপ্তয 

দনফ যাী প্রদকৌরী, এরদজইদড, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ  বায় জানান 

জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। র্রভান স্কীদভয াংখ্যা- 

৪৬৯টি এফাং চুদক্ত মূল্য ২৭৩৪৬.২৮ রক্ষ োকা। বাদত ফদরন, কর 

স্থানায নাভপরক ফাাংরা ও ইাংদযদজদত দরখদত দফ। উদয ফাাংরায় 

এফাং দনদর্ ইাংদযদজদত দরখদত দফ। 

 

১। র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ  

অব্যাত যাখায জন্য দনফ যাী  

প্রদকৌরী,  এরদজইদড, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

 

২। কর স্থানায জগদে 

নাভপরক ফাাংরা ও ইাংদযদজদত 

দরখদত দফ। উদয ফাাংরায় এফাং 

দনদর্ ইাংদযদজত দরখদত দফ। 

১। দনফ যাী 

প্রদকৌরী, 

এরদজইদড, 

দদনাজপুয। 

২। াংদিষ্ট 

কর, 

দদনাজপুয। 

 

র্রভান াতা-০৭ 
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=০৭= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

১৫। দফদুযৎ 

দফবাগ-১ 

দনফ যাী প্রদকৌরী, দফক্রয় ও দফতযণ দফবাগ-১, নদ যান য 

ইদরকদিদটি াপ্লাই জকাম্পানী দর:, দদনাজপুয বায় 

জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। 

এছাড়া জর্ জভৌসুদভয দফদুযৎ যফযা অব্যাত যদয়দছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ  অব্যাত যাখায 

জন্য  দনফ যাী প্রদকৌরী, দফক্রয় ও দফতযণ 

দফবাগ-১, নদ যান য ইদরকদিদটি াপ্লাই 

জকাম্পাদন দর:,   দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়।  

দনফ যাী প্রদকৌরী, 

দফক্রয় ও দফতযণ 

দফবাগ-১, নদ যান য 

ইদরকদিদটি 

াপ্লাই জকাম্পাদন 

দর: , দদনাজপুয।  

১৬।  

দফদুযৎ 

দফবাগ-২ 

 

দনফ যাী প্রদকৌরী, দফক্রয় ও দফতযণ দফবাগ-২, নদ যান য 

ইদরকদিদটি াপ্লাই জকাম্পানী দর:, দদনাজপুয বায় 

জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। 

এছাড়া জর্ জভৌসুদভয দফদুযৎ যফযা অব্যাত আদছ।   

 র্রভান কাম যক্রভ  সুিুবাদফ  অব্যাত 

যাখায জন্য দনফ যাী প্রদকৌরী, দফক্রয় ও 

দফতযণ দফবাগ-২, নদ যান য ইদরকদিদটি 

াপ্লাই জকাম্পাদন দর:, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

দনফ যাী প্রদকৌরী, 

দফক্রয় ও দফতযণ 

দফবাগ-২, নদ যান য 

ইদরকদিদটি 

াপ্লাই জকাম্পাদন 

দর:, দদনাজপুয। 

১৭। ল্লী 

দফদুযৎ 

দভদত-১ 

জজনাদযর ম্যাদনজায, দফ-১, দদনাজপুয  বায় জানান 

জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ  সুিুবাদফ  অব্যাত যাখায 

জন্য জজনাদযর ম্যাদনজায, দফ-১, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।   

জজনাদযর 

ম্যাদনজায, ল্লী 

দফদুযৎ দভদত-১ 

দদনাজপুু্য। 

১৮। ল্লী 

দফদুযৎ    

 দভদত-২ 

জজনাদযর ম্যাদনজায, দফ-২, দদনাজপুয বায় অনুদস্থত 

থাকায় তাঁয দফবাগীয় কাম যক্রভ ম্পদকয আদরার্না কযা মায় 

দন। 

  দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য 

জজনাদযর ম্যাদনজায, দফ-২, দদনাজপুয 

জক অনুদযাধ কযা য়। 

জজনাদযর ম্যাদনজায,   

দফ-২, দদনাজপুয। 

 

১৯। স্বাস্থয 

  প্রদকৌর 

  অদধদপ্তয 

দনফ যাী প্রদকৌরী, স্বাস্থয প্রদকৌর অদধদপ্তয, দদনাজপুয এয 

প্রদতদনদধ বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ  অব্যাত যাখায 

জন্য  দনফ যাী প্রদকৌরী, স্বাস্থয প্রদকৌর 

অদধদপ্তয  দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা  

য়। 

 দনফ যাী প্রদকৌরী, 

স্বাস্থয প্রদকৌর 

অদধদপ্তয, 

দদনাজপুয। 

২০। দক্ষা 

  প্রদকৌর 

  অদধদপ্তয  

দনফ যাী প্রদকৌরী, দক্ষা প্রদকৌর অদধদপ্তয, দদনাজপুয  

বায়  জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

র্রদছ, জকান ভস্যা জনই। দতদন আযও জানান জম, 

প্রকল্পভুক্ত  প্রাপ্ত প্রদতিাদনয াংখ্যা-৬১৬টি। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ  অব্যাত যাখায 

জন্য দনফ যাী প্রদকৌরী, দক্ষা প্রদকৌর 

অদধদপ্তয, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

দনফ যাী প্রদকৌরী, 

দক্ষা প্রদকৌর 

অদধদপ্তয, 

দদনাজপুয। 

২১। জনস্বাস্থয 

প্রদকৌর          

দফবাগ 

দনফ যাী প্রদকৌরী, জনস্বাস্থয প্রদকৌর দফবাগ, দদনাজপুয 

বায়  জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

র্রদছ, জকান ভস্যা জনই। জভয়য, ফুরফাড়ী জৌযবা, 

দদনাজপুয ফদরন  জম, ফুরফাড়ী জৌযবায় ভাটায প্লান 

অনুমায়ী জৌযবায াদন দনষ্কাদনয দনদভত্ত জেন দনভ যাদণয 

জন্য জৌয এরাকায় দকছু স্থানায অাং উদেদ কযায 

প্রদয়াজন দত াদয। দতদন ফদরন এই জন্য জভাফাইর জকাে য 

দযর্ারনায প্রদয়াজন দত াদয। বাদত এ দফলদয় 

দমাদগতা প্রদান কযায জন্য উদজরা দনফ যাী অদপায, 

ফুরফাড়ী, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কদযন। বাদত াফদরক 

েয়দরে দযষ্কায দফলদয় জানদত র্াইদর দনফ যাী প্রদকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রদকৌর দফবাগ, দদনাজপুয ফদরন কর 

উদজরায় দফলয়টি াংদিষ্টদদযদক জানাদনা দয়দছ। 

উদজরা দনফ যাী অদপায, াদকভপুয, দদনাজপুয ফদরন 

াদকভপুয জৌয এরাকা একটি দযতযক্ত াফদরক েয়দরে 

জবদে নতুন কদয াফদরক েয়দরে কযা দফ। 

 ১। র্রভান কাম যক্রভ অব্যাত যাখায জন্য 

দনফ যাী প্রদকৌরী, জনস্বাস্থয প্রদকৌর 

দফবাগ, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

২। ফুরফাড়ী জৌযবায় ভাটায প্লান 

অনুমায়ী জৌযবায াদন দনষ্কাদনয 

দনদভত্ত  জেন দনভ যাদণয জন্য জৌয এরাকা 

দকছু স্থানায অাং উদেদদয দমাদগতা 

প্রদাদনয জন্য উদজরা দনফ যাী অদপায, 

ফুরফাড়ী, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

৩। াদকভপুয জৌয এরাকায় একটি 

দযতযক্ত াফদরক েয়দরে জবদে নতুন 

দনভ যাদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য  

দনফ যাী প্রদকৌরী, জনস্বাস্থয প্রদকৌর 

দফবাগ, দদনাজপুয ও উদজরা দনফ যাী 

অদপায, াদকভপুয, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

১। দনফ যাী   প্রদকৌরী ,  

জনস্বাস্থয   প্রদকৌর  

দফবাগ,  দদনাজপুয।  

 

২। উদজরা 

দনফ যাী অদপায, 

ফুরফাড়ী, 

দদনাজপুয। 

 

৩। উদজরা 

দনফ যাী অদপায, 

াদকভপুয, 

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-০৮ 
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=০৮= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

২২। াদন   

      উন্নয়ন 

      জফাড য 

 

দনফ যাী প্রদকৌরী, াদন উন্নয়ন জফাড য, দদনাজপুয বায় 

জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। দতদন 

ফদরন জম, দদনাজপুয দয উদজরায জগৌদযপুয নাভক 

স্থাদন যাফায ডযাভ দযত্র মূল্যায়ন দয়দছ। দকন্তু ২(দুই) 

একয জদভ অদধগ্রদণয জন্য গত জুন/১৭ ভাদ অদধগ্রদণয 

োকা দযদাধ কযায যও অদধগ্রণকৃত জদভ এখনও বুদঝ 

াওয়া মায়দন। বাদত দদনাজপুয দয উদজরায 

জগৌদযপুয নাভক স্থাদন যাফায ডযাদভয নাদভ অদধগ্রণকৃত 

২(দুই) একয জদভ বুদঝদয় জদয়ায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),  

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কদযন। বাদত উক্ত যাফায ডযাভ 

ম্পদকয উদজরা দনফ যাী অদপায, দফযর এয দনকে 

জানদত র্াওয়া দর দতদন ফদরন জম, তদন্ত কযা দয়দছ। 

বাদত দ্রুত তদন্ত প্রদতদফদন এ কাম যারদয় জপ্রযণ  কযায  

জন্য উদজরা দনফ যাী অদপায, দফযর, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কদযন।  

১। র্রভান প্রকদল্পয কাজ অব্যাত যাখা 

এফাং কাদজয গুণগতভান দনদিত কযায 

জন্য দনফ যাী প্রদকৌরী, াদন উন্নয়ন জফাড য, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

২। দদনাজপুয দয উদজরায জগৌদযপুয 

নাভক স্থাদন যাফায ডযাভ নাদভ 

অদধগ্রণকৃত ২(দুই) একয জদভ াংদিষ্ট 

দফবাগদক দফদধ জভাতাদফক বুদঝদয় জদয়ায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অদতদযক্ত 

জজরা প্রাক (যাজস্ব),  দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কদযন। 

৩। যাফায ডযাভ াংক্রান্ত তদন্ত প্রদতদফদন 

এ কাম যারদয় জপ্রযণ কযায জন্য উদজরা 

দনফ যাী অদপায, দফযর, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

 

১। দনফ যাী 

প্রদকৌরী, াদন 

উন্নয়ন জফাড য, 

দদনাজপুয। 

 

২। অদতদযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব),  

দদনাজপুয। 

 

৩। উদজরা 

দনফ যাী অদপায, 

দফযর, দদনাজপুয। 

 

২৩। ফদযন্দ্র     

ফহুমূখী    

উন্নয়ন 

কর্তযক্ষ 

দনফ যাী প্রদকৌরী, ফদযন্দ্র ফহুমুখী উন্নয়ন কর্তযক্ষ, 

দদনাজপুয  বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

সুিুবাদফ র্রদছ এফাং জকান ভস্যা জনই।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  দনফ যাী প্রদকৌরী, ফদযন্দ্র ফহুমুখী 

উন্নয়ন কর্তযক্ষ, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

 

দনফ যাী প্রদকৌরী, 

ফদযন্দ্র ফহুমূখী 

উন্নয়ন কর্তযক্ষ, 

দদনাজপুয। 

২৪। 

দফটিদএর 

 

দফবাগীয় প্রদকৌরী, দফটিদএর, দদনাজপুয  এয প্রদতদনদধ 

বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ 

এফাং জকান ভস্যা জনই। 

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য দফবাগীয় প্রদকৌরী, দফটিদএর, 

দদনাজপুযদক  অনুদযাধ কযা য়। 

 

 দফবাগীয় 

প্রদকৌরী, 

দফটিদএর, 

দদনাজপুয।  

২৫। াজী  

জভাাম্মদ 

দাদন 

দফজ্ঞান ও 

প্রমৄদক্ত 

দফবদফদ্যারয় 

জযদজটায, াজী জভাাম্মদ দাদন দফজ্ঞান ও প্রমৄু্দক্ত 

দফবদফদ্যারয়, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ বায় জানান জম, 

তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা 

জনই।   

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  জযদজটায, াজী জভাাম্মদ দাদন 

দফজ্ঞান ও প্রমৄু্দক্ত দফবদফদ্যারয়, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

জযদজটায, াজী 

জভাাম্মদ দাদন 

দফজ্ঞান ও প্রমৄু্দক্ত 

দফবদফদ্যারয় 

দদনাজপুয। 

২৬।  

ভাধ্যদভক   ও 

উচ্চ  ভাধ্যদভক 

দক্ষা জফাড য,  

দদনাজপুয 

জর্য়াযম্যান, ভাধ্যদভক ও উচ্চ ভাধ্যদভক দক্ষা জফাড য, 

দদনাজপুয বায় অনুদস্থত থাকায় তাঁয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

ম্পদকয আদরার্না কযা জগর না। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য 

জর্য়াযম্যান, ভাধ্যদভক ও উচ্চ ভাধ্যদভক 

দক্ষা জফাড য, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

 

জর্য়াযম্যান, 

ভাধ্যদভক ও উচ্চ 

ভাধ্যদভক দক্ষা 

জফাড য দদনাজপুয। 

  ২৭। 

দদনাজপুয 

যকাদয 

কদরজ  

অধ্যক্ষ, দদনাজপুয যকাদয কদরজ, দদনাজপুয  বায় 

অনুদস্থত থাকায় তাঁয দফবাগীয় কাম যক্রভ ম্পদকয 

আদরার্না কযা জগর না। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য 

অধ্যক্ষ, দদনাজপুয যকাদয কদরজ, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

অধ্যক্ষ, দদনাজপুয 

যকাদয কদরজ, 

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-০৯ 
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=০৯= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

২৮।  

দদনাজপুয 

যকাদয 

ভদরা কদরজ 

অধ্যক্ষ, দদনাজপুয যকাদয ভদরা কদরজ, দদনাজপুয এয 

প্রদতদনদধ  বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই।   

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য অধ্যক্ষ, দদনাজপুয যকাদয 

ভদরা কদরজ, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

 অধ্যক্ষ, দদনাজপুয 

যকাদয ভদরা 

কদরজ, দদনাজপুয। 

২৯। জজরা 

      দক্ষা 

      দফবাগ 

জজরা দক্ষা অদপায, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ জানান জম, 

তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা 

জনই।  জপব্রুয়াদয/২০১৮ ভাদ ১৫৯টি দক্ষা প্রদতিান 

প্রদযদ যন কযা দয়দছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য জজরা দক্ষা অদপায, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 

জজরা দক্ষা অদপায, 

দদনাজপুয। 

 

৩০। জজরা 

    প্রাথদভক 

    দক্ষা    

   দফবাগ 

জজরা প্রাথদভক দক্ষা অদপায, দদনাজপুয বায় জানান 

জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা 

জনই।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য জজরা প্রাথদভক দক্ষা 

অদপায, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

জজরা প্রাথদভক দক্ষা 

অদপায, দদনাজপুয। 

 

৩১। 

দদনাজপুয 

জৌযবা 

জভয়য, দদনাজপুয জৌযবা, দদনাজপুয  এয প্রদতদনদধ 

বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

র্রদছ, জকান ভস্যা জনই। বাদত, জর্ম্বায অফ কভা য 

ইন্ডাদিজ, দদনাজপুয ফদরন দদনাজপুয জৌযবায় ভা 

বৃদদ্ধ জদয়দছ। কাযণ দয জেনগুদরা দীঘ যদদন মাফত 

দযস্কায কযা য় না। এ প্রদে বাদত ফদরন দয 

প্রদতটি জেন দযস্কায কযদত দফ। এছাড়া দদনাজপুয 

দযয দকছু জরাক অদবদমাগ কদযদছন জম, তাযা জেদনয 

াদনয কাযদণ ফাদড় জথদক জফয দত াযদছন না। এ প্রদে 

জভয়য, দদনাজপুয জৌযবা, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ ফদরন 

দযয দটিআই এরাকায জেদন াদন দনষ্কাদন ভস্যা 

যদয়দছ। এ প্রদে বাদত  দযয দটিআই এরাকায 

জেদনয াদন দ্রুত দনষ্কাদনয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য জভয়য, দদনাজপুয জৌযবা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কদযন। দতদন জৌযবায ভয়রা যাস্তায াদ ডাদম্পাং না 

কযায জন্যও অনুদযাধ কদযন। 

১। র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখা জৌয এরাকায জেন দযষ্কায 

এফাং দ্রুত ভা দনধদনয প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য জভয়য, দদনাজপুয 

জৌযবা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

 

২। দযয দটিআই এরাকায জেদনয 

াদন দ্রুত দনষ্কাদনয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য জভয়য, দদনাজপুয 

জৌযবা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

৩। জৌযবায ভয়রা যাস্তায াদ 

ডাদম্পাং না কযায জন্য জভয়য, 

দদনাজপুয জৌযবা, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

জভয়য, দদনাজপুয 

জৌযবা, দদনাজপুয। 

৩২। 

ফড়পুকুদযয়া 

তা দফদুযৎ 

জকন্দ্র 

দযর্ারক (প্রান),  ফড়পুকুদযয়া তা দফদুযৎ জকন্দ্র, 

াফ যতীপুয, দদনাজপুয বায় অনুদস্থত থাকায় তাঁয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ ম্পদকয আদরার্না কযা জগর না।। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য 

দযর্ারক (প্রান), ফড়পুকুদযয়া তা 

দফদুযৎ জকন্দ্র, াফ যতীপুয, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

দযর্ারক (প্রান) 

ফড়পুকুদযয়া তা 

দফদুযৎ জকন্দ্র, 

াফ যতীপুয, দদনাজপুয। 

৩৩। দফএদডদ 

  (ক্ষুদ্র জর্) 

 

দনফ যাী প্রদকৌরী, দফএদডদ (ক্ষুদ্র জর্), দদনাজপুয  বায় 

জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ, জকান 

ভস্যা জনই।   

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য    দযর্ারক দনফ যাী 

প্রদকৌরী, দফএদডদ (ক্ষুদ্র জর্), 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

 দনফ যাী প্রদকৌরী, 

দফএদডদ (ক্ষুদ্রদর্)  

দদনাজপুু্য। 

৩৪। দফএদডদ     

  (ায) 

মৄগ্ম-দযর্ারক, দফএদডদ (ায), দদনাজপুয বায় জানান 

জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। াদযয জকান 

ভস্যা জনই। দতদন আযও জানান জম, গত ১৫/০৩/২০১৮ 

তাদযখ ম যন্ত টিএদ-৪৭৬৩.০০ জভ:েন, এভওদ-

১৯৭০.৫৫ জভ:েন ও দডএদ-১৫৭৪.২৫ জভ:েন ভজুদ আদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য   মৄগ্ম-দযর্ারক, দফএদডদ 

(ায), দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

মৄগ্ম-দযর্ারক, 

দফএদডদ (ায), 

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-১০ 
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=১০= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

৩৫। দফএদডদ 

 এদগ্রা াদব য  

উদযর্ারক, দফএদডদ(এদগ্রা াদব য), দদনাজপুয 

বায় অনুদস্থত থাকায় তাঁয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

ম্পদকয আদরার্না কযা জগর না। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য  

উদযর্ারক, দফএদডদ (এদগ্রা াদব য),  

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

উদযর্ারক, 

দফএদডদ (এদগ্রা 

াদব য), দদনাজপুয। 

৩৬।  

দফএদডদ 

(কন্ট্রাক্ট  জগ্রায়া য) 

উদযর্ারক, দফএদডদ (কন্ট্রাক্ট জগ্রায়া য), 

দদনাজপুয বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই।  

াদযয জকান ভস্যা জনই। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য উদযর্ারক দফএদডদ (কন্ট্রাক্ট 

জগ্রায়া য), দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

উদযর্ারক, 

দফএদডদ (কন্ট্রাক্ট 

জগ্রায়া য), দদনাজপুয। 

৩৭। দফএদডদ 

(ফীজ দফণন)  

উদযর্ারক, দফএদডদ, (ফীজ দফণন) দদনাজপুয 

এয প্রদতদনদধ  বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। জকান ভস্যা জনই।   

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  উদযর্ারক, দফএদডদ, (ফীজ 

দফণন) দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

উদযর্ারক 

দফএদডদ (ফীজ 

দফণন), দদনাজপুয।  

৩৮।  

মৃদত্তকা ম্পদ   

উন্নয়ন ইনদটটিউে 

ঊর্ধ্যতন তফজ্ঞাদনক কভ যকতযা, মৃদত্তকা ম্পদ উন্নয়ন 

ইনদটটিউে, দদনাজপুয বায় জানান জম, তাঁদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। ফুরফাড়ী 

উদজরায “ভূদভ ও মৃদত্তকা ম্পদ ব্যফায 

দনদদ যদকা” নফায়দনয জন্য দযজদভদন ভাঠ 

জদযদয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। দদনাজপুয দয 

উদজরায ১০ টি ইউদনয়দনয ভূদভ, ভাটি ও ায 

সুাদয াদয়কা প্রকাদত দয়দছ। এগুদরা ীঘ্রই  

দফতযণ কযা দফ। এছাড়া কাাদযার, জফার্াগঞ্জ ও 

জঘাড়াঘাে উদজরায নফায়নকৃত “ভূদভ ও মৃদত্তকা 

ম্পদ ব্যফায দনদদ যদকা” মুদ্রদণয কাম যক্রভ প্রধান 

কাম যারদয় প্রদক্রয়াধীন যদয়দছ।   

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  ঊর্ধ্যতন তফজ্ঞাদনক কভ যকতযা, মৃদত্তকা 

ম্পদ উন্নয়ন ইনদটটিউে, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

ঊর্ধ্যতন তফজ্ঞাদনক 

কভ যকতযা, দদনাজপুয। 

 

৩৯। গভ ও ভুু্ো 

গদফলণা জকন্দ্র 

দযর্ারক, গভ  ও ভুট্টা গদফলণা জকন্দ্র, দদনাজপুয 

এয প্রদতদনদধ বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ সুু্িুবাদফ র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য দযর্ারক, গভ  ও ভুট্টা গদফলণা জকন্দ্র, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

দযর্ারক, গভ  ও 

ভুট্টা গদফলণা জকন্দ্র, 

দদনাজপুয। 

৪০। তুরা   গদফলণা 

  প্রদক্ষণ ও 

ফীজফধ যন খাভায  

কেন এদগ্রাদনাদভট, তুরা গদফলণা প্রদক্ষণ ও 

ফীজফধ যন খাভায, দদনাজপুয  বায় অনুদস্থত 

থাকায় তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ ম্পদকয 

আদরার্না কযা জগর না। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায  জন্য   

কেন এদগ্রাদনাদভট, তুরা গদফলণা প্রদক্ষণ 

ও ফীজফধ যন খাভায, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

কেন এদগ্রাদনাদভট, 

তুরা গদফলণা প্রদক্ষণ 

ওফীজফধ যন খাভায, 

দদনাজপুয। 

৪১। টি যকারর্ায   

     জন্টায  

উদযর্ারক, টি যকারর্ায জন্টায, দদনাজপুয 

বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

সুু্িুবাদফ র্রদছ।  

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  উদযর্ারক, টি যকারর্ায জন্টায, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

উদযর্ারক, 

টি যকারর্ায জন্টায, 

দদনাজপুয। 

৪২। নদপুয দবদত্ত 

ও াে ফীজ খাভায 

মৄগ্ম দযর্ারক (াে ফীজ), নদপুয দবদত্ত ও াে 

ফীজ খাভায, দদনাজপুয বায় অনুদস্থত থাকায় 

তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ আদরার্না কযা জগর না। 

 দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য মৄগ্ম 

দযর্ারক (াে ফীজ), নদপুয দবদত্ত ও 

াে ফীজ খাভায,  দদনাজপুযদক  অনুদযাধ 

কযা য়। 

মৄগ্ম দযর্ারক, াে 

গদফলণা জকন্দ্র 

দদনাজপুয। 

৪৩। জজরা ফীজ 

প্রতযয়ন এদজন্সী 

অদপ 

জজরা ফীজ প্রতযয়ন অদপায, দদনাজপুয বায় 

জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুু্িুবাদফ 

র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য জজরা ফীজ প্রতযয়ন অদপায, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

জজরা ফীজ প্রতযয়ন 

অদপায, দদনাজপুয। 

৪৪। দযদফ  

    অদধদপ্তয 

উদযর্ারক, দযদফ অদধদপ্তয, যাংপুয বায় 

অনুদস্থত থাকায় তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

ম্পদকয আদরার্না কযা জগর না। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য   

উদযর্ারক, দযদফ অদধদপ্তয, যাংপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

উদযর্ারক, 

দযদফ অদধদপ্তয, 

যাংপুয। 

র্রভান াতা-১১ 
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=১১= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

৪৫। দফদকএদ উদযর্ারক, দফদকএদ আঞ্চদরক প্রদক্ষণ জকন্দ্র, 

দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ বায় জানান জম, তাদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ সুু্িুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য উদযর্ারক, দফদকএদ আঞ্চদরক 

প্রদক্ষণ জকন্দ্র, দদনাজপুয জক অনুদযাধ 

কযা য়। 

উদযর্ারক 

দফদকএদ, 

দদনাজপুয। 

৪৬।  ফন দফবাগ 

 

দফবাগীয় ফন কভ যকতযা, াভাদজক ফন দফবাগ, 

দদনাজপুয বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য দফবাগীয় ফন কভ যকতযা, াভাদজক ফন 

দফবাগ দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 

 দফবাগীয় ফন 

কভ যকতযা, াভাদজক 

ফন  দফবাগ,  দদনাজপুয। 

৪৭। ল্লী উন্নয়ন  

জফাড য 

(দফআযদডদফ) 

উদযর্ারক, দফআযদডদফ, দদনাজপুয বায় জানান 

জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুু্িুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য উদযর্ারক, দফআযদডদফ, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

উদযর্ারক, 

দফআযদডদফ, 

দদনাজপুয। 

৪৮। ল্লী 

    দাদযদ্র 

  দফদভার্ন 

 পাউদন্ডন 

উদযর্ারক, ল্লী দাদযদ্রয দফদভার্ন পাউদন্ডন, 

দদনাজপুয  বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য উদযর্ারক, ল্লী দাদযদ্রয দফদভার্ন 

পাউদন্ডন, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

উদযর্ারক, ল্লী 

দাদযদ্রয দফদভার্ন 

পাউদন্ডন, 

দদনাজপুয। 

৪৯।  জজরা 

ভাজদফা 

    কাম যারয় 

উদযর্ারক, জজরা ভাজদফা কাম যারয়, দদনাজপুয 

বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য উদযর্ারক ভাজদফা অদধদপ্তয, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

 

উদযর্ারক, জজরা 

ভাজদফা কাম যারয়, 

দদনাজপুয। 

৫০। মৄফ 

      উন্নয়ন 

      অদধদপ্তয  

উদযর্ারক, মৄফ উন্নয়ন অদধদপ্তয, দদনাজপুয এয 

প্রদতদনদধ বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই।  

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য উদযর্ারক, মৄফ উন্নয়ন অদধদপ্তয, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

উদযর্ারক, মৄফ 

উন্নয়ন অদধদপ্তয, 

দদনাজপুয 

৫১। জজরা 

দযাংখ্যান অদপ 

উদযর্ারক, জজরা দযাংখ্যান অদপ, দদনাজপুয 

বায় অনুদস্থত থাকায় তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

ম্পদকয আদরার্না কযা জগর না। 

 দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য    

উদযর্ারক, জজরা দযাংখ্যান অদপ 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 উদযর্ারক, 

জজরা দযাংখ্যান 

অদপ দদনাজপুয। 

৫২। জজরা 

আনায ও 

দবদডদ 

জজরা কভান্ডযান্ট, জজরা আনায ও দবদডদ, 

দদনাজপুয  বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই।   

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  জজরা কভান্ডযান্ট, জজরা আনায ও 

দবদডদ, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 

 জজরা কভান্ডযান্ট, 

জজরা আনায ও 

দবদডদ, 

দদনাজপুয। 

 

৫৩। উদজরা 

 দযলদ 

বায় উদস্থত উদজরা দযলদদয জর্য়াযম্যানগণ 

জানান জম, তাঁদদয দাপ্তদযক কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। 

বায় উদযর্ারক, স্থানীয় যকায, দদনাজপুয 

কর্তযক উদজরা দযলদদয জর্য়াযম্যানগণদক যকাদয 

দফদধ-দফধান অনুমায়ী উদজরা দযলদদয প্রাদনক 

ও আদথ যক দফলয়াদদ দযর্ারনা কযায জন্য অনুদযাধ 

কযা য়। 

যকাদয  দফদধ-দফধান  অনুমায়ী  উদজরা  

দযলদদয  প্রাদনক ও আদথ যক দফলয়াদদ 

দযর্ারনা কযায জন্য জর্য়াযম্যান, উদজরা 

দযলদ (কর), দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

 

 ১।  জর্য়াযম্যান, 

উদজরা দযলদ 

(কর), 

দদনাজপুয।  

২। উদজরা 

দনফ যাী অদপায 

(কর) দদনাজপুয। 

৫৪। ইরাদভক 

পাউদন্ডন  

 উদযর্ারক, ইরাদভক পাউদন্ডন, দদনাজপুয 

বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ। জকান ভস্যা জনই।   

 ন্ত্রা/জেীফাদ, ঘুল, দুনীদতয দফরুদদ্ধ 

প্রর্াযণা ও প্রদক্ষণ অব্যাত যাখায জন্য 

উদযর্ারক, ইরাদভক পাউদন্ডন, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।   

উদযর্ারক, 

ইরাদভক 

পাউদন্ডন, 

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-১২ 
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=১২= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

৫৫। কয 

     দফবাগ  

উ-কয কদভনায, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ বায় 

জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ স্বাবাদফকবাদফ 

র্রদছ। জকান ভস্যা জনই।   

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য উ-কয  কদভনায, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়।  

উ-কয কদভনায, 

দদনাজপুয। 

৫৬। কয কাটভস্  

এক্সাইজ এন্ড বযাে  

কাযী কদভনায, কাটভস্ এক্সাইজ এন্ড বযাে 

দফবাগ, দদনাজপুয বায় অনুদস্থত থাকায় তাঁদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ ম্পদকয আদরার্না কযা জগর  না। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য      

কাযী কদভনায, কাটভস্  এক্সাইজ  

এন্ড  বযাে দফবাগ, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

 কাযী 

কদভনায, 

কাটভস্ এক্সাইজ 

এন্ড বযাে দফবাগ, 

দদনাজপুয। 

৫৭। জজরা 

     কাযাগায 

জজর সুায, জজরা কাযাগায, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ 

বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ। জকান ভস্যা জনই।   

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য জজর সুায, জজরা কাযাগায, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

 জজর সুায, জজরা 

কাযাগায,  দদনাজপুয। 

৫৮। পায়ায    

    াদব য 

ও 

দদবর 

দডদপন্স 

দফবাগ 

কাযী দযর্ারক, পায়ায াদব য ও দদবর দডদপন্স, 

দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ। জপব্রুয়াদয/২০১৮ ভাদ জভাে 

আগুদনয াংখ্যা-৭৩টি, জভাে ক্ষদতয দযভাণ-

২৯,০৩,০০০/- (ঊনদত্র রক্ষ দতন াজায) োকা, জভাে 

উদ্ধাদযয দযভাণ-৯৪,৩৪,০০০/- (চুযানব্বই রক্ষ 

জর্ৌদত্র াজায) োকা, ড়ক দুঘ যেনা াংখ্যা-০২ টি, 

আত-০২ জন। রাইদন্স ভাশুর আদাদয়য দযভাণ-

১,০৮,৬৬৩/-(এক রক্ষ আে াজায ছয়ত জতলদট্ট) 

োকা।  দতদন আযও জানান জম, ২৫ প্রকদল্পয 

আওতাধীন নফ দনদভ যত ফীযগঞ্জ পায়ায জটনটি 

জনফর প্রাদপ্ত াদদক্ষ র্ালু কযা ম্ভফ দফ। ১৫৬ 

প্রকদল্পয আওতাধীন দর্দযযফন্দয, দফযর, কাাদযার, 

খানাভা, নফাফগঞ্জ, ও জঘাড়াঘাে জটদনয  দনভ যাণ 

কাজ র্রভান। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  কাযী দযর্ারক, পায়ায াদব য 

ও দদবর দডদপন্স দফবাগ, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

 

কাযী দযর্ারক, 

পায়ায াদব য ও 

দদবর দডদপন্স, 

দদনাজপুয। 

৫৯। ফাাংরাদদ 

ডাক দফবাগ   

জডপুটি জাট ভাটায জজনাদযর, দদনাজপুয  এয 

প্রদতদনদধ বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য জডপুটি 

জাট ভাটায  জজনাদযর, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

জডপুটি জাট  ভাটায 

জজনাদযর, 

দদনাজপুয।  

৬০।   তথ্য 

       দফবাগ   

জজরা তথ্য অদপায, দদনাজপুয বায় জানান জম, 

তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। এ দফবাগ 

কর্তযক জপব্রুয়াদয/২০১৮ ভাদ ভ্রাম্যভাণ র্রদচ্চত্র 

প্রদ যন-১৪টি, কথাভারা ও ড়ক প্রর্ায-২৭টি ইউদনে, 

ব্দমন্ত্র স্থান-১২টি, পুদস্তকা প্রাদপ্ত ও দফতযণ-৭০০০ 

কদ, ক্ষুদ্র ও খন্ড ভাদফ ০৩টি, দদনভা র 

দযদ যন াংখ্যা-০১ টি এফাং অনরাইন প্রর্ায-০০টি, 

আদরার্না বা-০১টি, ভদরা ভাদফ-০২টি, উঠান 

তফঠক-০৩টি এফাং জপ্র দিদপাং-০১টি দয়দছ ভদভ য 

বায় জানান। 

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  জজরা  তথ্য  অদপায, দদনাজপুযদক  

অনুদযাধ কযা য়।  

 

জজরা  তথ্য অদপায, 

দদনাজপুয। 

  ৬১।  ত্রাণ ও   

       পুনফ যান 

        দফবাগ   

জজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা, দদনাজপুয বায় 

জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ স্বাবাদফকবাদফ 

র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য জজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

জজরা ত্রাণ ও 

পুনফ যান কভ যকতযা, 

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-১৩ 
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=১৩= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

৬২। জজরা 

   জযদজিায 

    অদপ 

জজরা জযদজিায, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ বায় 

জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য জজরা জযদজিায 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

জজরা জযদজিায 

দদনাজপুয। 

৬৩। জজরা        

     ভদরা 

     দফলয়ক     

   অদধদপ্তয 

জজরা ভদরা দফলয়ক কভ যকতযা, দদনাজপুয বায় 

জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য জজরা ভদরা দফলয়ক 

কভ যকতযা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

জজরা ভদরা দফলয়ক 

কভ যকতযা, দদনাজপুয। 

৬৪। জাতীয় ভদরা  

াংস্থা  

জর্য়াযম্যান, জাতীয় ভদরা াংস্থা, দদনাজপুয এয 

প্রদতদনদধ বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

সুিুবাদফ র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য জর্য়াযম্যান, জাতীয় ভদরা 

াংস্থা, দদনাজপুযদক  অনুদযাধ  কযা 

য়। 

জর্য়াযম্যান, জাতীয় 

ভদরা াংস্থা, 

দদনাজপুয। 

৬৫। ভফায় দফবাগ জজরা ভফায় কভ যকতযা, দদনাজপুয  বায় জানান জম, 

তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।    

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য  জজরা ভফায় কভ যকতযা, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 জজরা ভফায় 

কভ যকতযা, দদনাজপুয। 

৬৬। জজরা 

     দনফ যার্ন 

      অদপ  

জজরা দনফ যার্ন অদপায, দদনাজপুয বায় অনুদস্থত 

থাকায় তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ ম্পদকয আদরার্না 

কযা মায়দন। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য  

জজরা দনফ যার্ন  অদপায, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়।  

জজরা দনফ যার্ন 

অদপায, দদনাজপুয। 

৬৭। জর্ম্বায  অফ   

কভা য    এন্ড 

 ইন্ডাদিজ   

বাদত, জর্ম্বায অফ কভা য এন্ড ইন্ডাদিজ, দদনাজপুয  

বায় বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

সুিুবাদফ র্রদছ 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য জর্ম্বায অফ কভা য এন্ড 

ইন্ডাদিজ, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 বাদত, জর্ম্বায অপ 

কভা য এন্ড ইন্ডাদিজ, 

দদনাজপুয। 

৬৮। ফাাংরাদদ 

    জযরওদয় 

    দফবাগ 

কাযী দনফ যাী প্রদকৌরী, ফাাংরাদদ জযরওদয়, 

দদনাজপুয বায় অনুদস্থত থাকায় তাঁদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ ম্পদকয আদরার্না কযা মায়দন। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য  

কাযী দনফ যাী প্রদকৌরী, ফাাংরাদদ 

জযরওদয় দফবাগ, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়।   

কাযী দনফ যাী 

প্রদকৌরী, ফাাংরাদদ 

জযরওদয় দফবাগ, 

দদনাজপুয। 

৬৯। আঞ্চদরক 

াদাে য     অদপ 

কাযী দযর্ারক, আঞ্চদরক াদাে য অদপ, 

দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য   কাযী দযর্ারক, 

আঞ্চদরক াদাে য অদপ, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

কাযী দযর্ারক, 

আঞ্চদরক াদাে য 

অদপ, দদনাজপুয। 

৭০। ভাদকদ্রব্য  

     দনয়ন্ত্রণ 

     অদধদপ্তয  

কাযী দযর্ারক, ভাদকদ্রব্য দনয়ন্ত্রণ অদধদপ্তয, 

দদনাজপুয বায় জানান, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য কাযী দযর্ারক, 

ভাদকদ্রব্য দনয়ন্ত্রণ অদধদপ্তয, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

কাযী দযর্ারক, 

ভাদকদ্রব্য দনয়ন্ত্রণ 

অদধদপ্তয, দদনাজপুয। 

৭১। ভদন্দয 

     দবদত্তক      

দশু  ও  গণদক্ষা 

কাম যক্রভ  

কাযী দযর্ারক, ভদন্দযদবদত্তক দশু ও গণদক্ষা 

কাম যক্রভ, দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা 

জনই। 

  র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য  কাযী দযর্ারক, 

ভদন্দযদবদত্তক দশু ও গণদক্ষা, 

কাম যক্রভ দদনাজপুযদক  অনুদযাধ  কযা 

য়। 

কাযী দযর্ারক, 

ভদন্দযদবদত্তক দশু ও 

গণদক্ষা কাম যক্রভ, 

দদনাজপুয। 

৭২। াে     

   অদধদপ্তয  

কাযী দযর্ারক, াে অদধদপ্তয, দদনাজপুয এয 

প্রদতদনদধ বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা জনই।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য  কাযী দযর্ারক, াে 

অদধদপ্তয, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

কাযী দযর্ারক, 

াে অদধদপ্তয, 

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-১৪ 
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=১৪= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

৭৩। জাতীয়      

   জবাক্তা 

   অদধকায 

    াংযক্ষণ   

   অদধদপ্তয 

কাযী দযর্ারক, জাতীয় জবাক্তা অদধকায াংযক্ষণ অদধদপ্তয, 

দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

র্রদছ।  জকান ভস্যা জনই। দতদন আযও  জানান জম, 

জপব্রুয়াদয/২০১৮ ভাদ ০৬ টি অদবমাদন ২০ টি প্রদতিাদন জভাে 

৯৪,০০০/- োকা জদযভানা আদায় কযা য়। এছাড়া গত 

২৫/০২/২০১৮ তাদযদখ দাওয়াত র্াইদনজ জযস্টুদযন্ট, দনভতরা, 

দয, দদনাজপুয এয দফরুদদ্ধ অদবদমাদগয জপ্রদক্ষদত ৪,০০০/- 

োকা জদযভানা আদযা ও আদায় কযা য় এফাং জদযভ ানায 

২৫% াদয ১০০০ োকা অদবদমাগকাযীদক প্রদান কযা য় এফাং 

একই তাদযদখ দর্দর র্াইদনজ জযস্টুদযন্ট, জাদের কনকড য, 

গদণতরা, দয, দদনাজপুয এয দফরুদদ্ধ অদবদমাদগয জপ্রদক্ষদত 

২০০০/- োকা জদযভানা আদযা ও আদায় কযা য় ও 

জদযভানায ২৫% াদয ৫০০ োকা অদবদমাগকাযীদক প্রদান কযা 

য়। 

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

অব্যাত যাখায জন্য  কাযী 

দযর্ারক, জাতীয় জবাক্তা 

অদধকায াংযক্ষণ অদধদপ্তয, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

কাযী দযর্ারক, 

জাতীয় জবাক্তা অদধকায 

াংযক্ষণ অদধদপ্তয, 

দদনাজপুয। 

৭৪।   

জজরা ফাজায 

কভ যকতযা 

জজরা ফাজায কভ যকতযা, দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য  জজরা ফাজায 

কভ যকতযা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়।  

জজরা ফাজায কভ যকতযা, 

দদনাজপুয। 

৭৫। জজরা     

    ক্রীড়া      

      াংস্থা 

াধাযণ ম্পাদক, জজরা ক্রীড়া াংস্থা, দদনাজপুয  বায় 

অনুদস্থত থাকায় তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ ম্পদকয  আদরার্না 

কযা মায়দন।  

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায 

জন্য  ম্পাদক, জজরা ক্রীড়া 

াংস্থা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ য়। 

াধাযণ ম্পাদক, 

জজরা ক্রীড়া াংস্থা, 

দদনাজপুয। 

৭৬। জজরা       

      ক্রীড়া   

     অদপ 

জজরা ক্রীড়া কভ যকতযা, দদনাজপুয বায় জানান জম, তাঁদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। দতদন আযও ফদরন  জম, 

জফার্াগঞ্জ উদজরায় জভদয়দদয ফুেফর প্রদক্ষণ শুরু দয়দছ। 

দুঃস্থ ক্রীড়াদফদদয ফেফন্ধুদফী অনুদাদনয জন্য ৩২ টি আদফদন 

াওয়া জগদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য জজরা ক্রীড়া কভ যকতযা, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 

জজরা  ক্রীড়া কভ যকতযা, 

দদনাজপুয। 

৭৭। দশু  

     একাদডভী 

জজরা দশু দফলয়ক কভ যকতযা, দদনাজপুয বায় জানান জম, 

তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ, জকান ভস্যা 

জনই। 

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

অব্যাত যাখায জন্য জজরা দশু 

দফলয়ক কভ যকতযা, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়।  

জজরা দশু দফলয়ক 

কভ যকতযা, দদনাজপুয। 

৭৮। জজরা 

      দল্পকরা 

     একাদডভী 

জজরা কারর্াযার অদপায, দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত 

যাখায জন্য জজরা কারর্াযার 

অদপায, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

জজরা  কারর্াযার  

অদপায, দদনাজপুয। 

৭৯।  জজরা  

     যকাযী 

     

   গণগ্রন্থাগায 

রাইদিদযয়ান, জজরা যকাদয গণগ্রন্থাগায, দদনাজপুয বায়  জানান জম, 

তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ। দতদন ফই 

ড়ায দনদভত্ত রাইদিদযদত আায জন্য  করদক অনুদযাধ 

কদযন। 

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

অব্যাত যাখায জন্য  

রাইদিদযয়ান, জজরা যকাদয 

গণগ্রন্থাগায, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

রাইদিদযয়ান 

জজরা  যকাদয 

গণগ্রন্থাগায, দদনাজপুয। 

৮০। াউ 

দফদল্ডাংএযন্ড  

পাইন্যান্স                           

 কদ যাদযন 

ম্যাদনজায, ফাাংরাদদ াউ দফদল্ডাং এযান্ড পাইন্যান্স 

কদ যাদযন, দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ। 

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

অব্যাত যাখায জন্য ম্যাদনজায, 

ফাাংরাদদ াউ দফদল্ডাং এযান্ড 

পাইন্যান্স  কদ যাদযন, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 ম্যাদনজায, ফাাংরাদদ 

াউ  দফদল্ডাং এন্ড 

পাইন্যান্স কদ যাদযন, 

দদনাজপুয  

র্রভান াতা-১৫ 
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=১৫= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

৮১। ম যেন 

      জভাদের 

ব্যফস্থাক, ম যেন জভাদের, দদনাজপুয বায় 

জানান জম, তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

স্বাবাদফকবাদফ র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য ব্যফস্থাক, ম যেন জভাদের, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।   

ব্যফস্থাক, ম যেন 

জভাদের, দদনাজপুয। 

৮২। জজরা কভ যাংস্থান 

 ও     জনদক্ত 

অদধদপ্তয 

কাযী দযর্ারক, জজরা কভ যাংস্থান ও 

জনদক্ত অদধদপ্তয, দদনাজপুয বায় জানান জম, 

তাদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ স্বাবাদফকবাদফ 

র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য কাযী দযর্ারক, জজরা 

কভ যাংস্থান ও জনদক্ত অদধদপ্তয, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

জজরা কভ যাংস্থান ও 

জনদক্ত অদধদপ্তয, 

দদনাজপুয। 

৮৩। জজরা ঞ্চয় 

অদপ/বুযদযা 

কাযী দযর্ারক, জজরা ঞ্চয় অদপ/বুযদযা, 

দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

 র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  কাযী দযর্ারক, জাতীয় ঞ্চয়  

অদধদপ্তয  দদনাজপুযদক  অনুদযাধ  কযা  য়। 

কাযী দযর্ারক  

জাতীয়  ঞ্চয়  অদধদপ্তয,  

দদনাজপুয।               

৮৪ । প্রদতফন্ধী 

      অদপ 

প্রদতফন্ধী দফলয়ক কভ যকতযা, দদনাজপুয  বায় 

জানান জম, দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য প্রদতফন্ধী দফলয়ক কভ যকতযা, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

প্রদতফন্ধী দফলয়ক 

কভ যকতযা, দদনাজপুয। 

৮৫। করকাযখানা    ও 

প্রদতিান   

     দযদ যন 

      অদধদপ্তয 

উ-ভাদযদ যক, করকাযখানা ও প্রদতিান 

দযদ যন অদধদপ্তয, দদনাজপুয   বায় জানান 

জম, দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  উ-ভাদযদ যক, করকাযখানা ও 

প্রদতিান দযদ যন অদধদপ্তয, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

উ-ভাদযদ যক, 

করকাযখানা ও 

প্রদতিান দযদ যন 

অদধদপ্তয, দদনাজপুয। 

৮৬। ভধ্য াড়া 

গ্রানাইে ভাইদনাং 

জকাম্পানী দরঃ 

ভাব্যফস্থাক (অাদযন), ভধ্যাড়া গ্রানাইে 

ভাইদনাং জকাম্পানী দরঃ, াফ যতীপুয, দদনাজপুয 

এয প্রদতদনদধ বায় জানান জম, দফবাগীয় 

কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য ভাব্যফস্থাক (অাদযন), 

ভধ্যাড়া গ্রানাইে ভাইদনাং জকাম্পানী দরঃ, 

াফ যতীপুয, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

ভাব্যফস্থাক 

(অাদযন), ভধ্য 

াড়া গ্রানাইে ভাইদনাং 

জকাম্পানী দরঃ, 

াফ যতীপুয, দদনাজপুয। 

৮৭। ফড় পুকুদযয়া 

জকার ভাইদনাং 

      দরঃ 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), ফড়পুকুদযয়া জকার 

ভাইদনাং দরঃ, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ বায় 

জানান জম, দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য ভাব্যফস্থাক (প্রান), ফড়পুকুদযয়া 

জকার ভাইদনাং দরঃ, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়।   

ভাব্যফস্থাক 

(প্রান), 

ফড়পুকুদযয়া জকার 

ভাইদনাং দরঃ, 

দদনাজপুয। 

৮৮। জতাফগঞ্জ 

সুগায  দভরস্ 

   দরদভদেড 

ব্যফস্থানা দযর্ারক, জতাফগঞ্জ সুগায দভরস্ 

দরঃ, দদনাজপুয বায় অনুদস্থত থাকায় তাঁদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ আদরার্না কযা জগর না।  

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য  

ব্যফস্থানা দযর্ারক, জতাফগঞ্জ সুগায 

দভরস্ দরঃ, দদনাজপুয এফাং াংদিষ্টদদয 

অনুদযাধ কযা য়। 

ব্যফস্থানা দযর্ারক, 

জতাফগঞ্জ সুগায 

দভরস্ দরঃ, 

দদনাজপুয।  

৮৯। দফদক 

 

উ-ভাব্যফস্থাক, দফদক, দদনাজপুয  এয 

প্রদতদনদধ বায়  জানান জম, তাদদয দফবাগীয়  

কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য উ-ভাব্যফস্থাক, দফদক, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

উ-ভাব্যফস্থাক, 

দফদক, দদনাজপুয। 

৯০। ফাাংরাদদ 

জদিাদরয়াভ দডদা 

াফ যতীপুয দদনাজপুয 

ম্যাদনজায,  ফাাংরাদদ জদিাদরয়াভ দডদা, 

াফ যতীপুয, দদনাজপুয বায় অনুদস্থত থাকায় 

তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ আদরার্না কযা জগর 

না। 

দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য 

ম্যাদনজায,  ফাাংরাদদ জদিাদরয়াভ 

দডদা, াফ যতীপুয, দদনাজপুযদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

ফাাংরাদদ জদিাদরয়াভ 

দডদা,  াফ যতীপুয,  

দদনাজপুয। 

৯১। জাতীয় গৃায়ণ 

কর্তযক্ষ 

দনফ যাী প্রদকৌরী, জাতীয় গৃায়ণ কর্তযক্ষ, 

দদনাজপুয বায় অনুদস্থত থাকায় তাঁদদয 

দফবাগীয় কাম যক্রভ আদরার্না কযা জগর না। 

 দনয়দভত বায় উদস্থত থাকায জন্য     

দনফ যাী প্রদকৌরী, জাতীয় গৃায়ণ কর্তযক্ষ, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 

দনফ যাী প্রদকৌরী,   

জাতীয় গৃায়ন  কর্তযক্ষ,  

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-১৬ 

 



জো উন্নয়ন সমন্বয় সভার কায যবিিরণী | 16 

 

=১৬= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

৯২।  ক্ষুদ্র নৃ- জগািী  

   উন্নয়ন  াংস্থা 

 াধাযণ ম্পাদক, ক্ষুদ্র নৃ-জগািী উন্নয়ন াংস্থা, 

দদনাজপুয বায় জানান জম, তাদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য  াধাযণ ম্পাদক, ক্ষুদ্র নৃ-জগািী 

উন্নয়ন াংস্থা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়।  

াধাযণ ম্পাদক, ক্ষুদ্র নৃ-

জগািী উন্নয়ন াংস্থা, 

দদনাজপুয। 

৯৩। জজরা  

 স্কাউে 

ম্পাদক, জজরা স্কাউে, দদনাজপুয এয প্রদতদনদধ 

বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ 

সুিুবাদফ র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য ম্পাদক, জজরা স্কাউে, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

ম্পাদক, জজরা স্কাউে, 

দদনাজপুয। 

৯৪। ঔলধ  

প্রান  

োগ সুায, ঔলধ প্রান, দদনাজপুয বায় 

জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় কাম যক্রভ সুিুবাদফ 

র্রদছ। 

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য োগ সুায, ঔলধ প্রান, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

োগ সুায, ঔলধ  প্রান, 

দদনাজপুয 

৯৫। উানুিাদনক 

দক্ষা বুযদযা 

কাযী দযর্ারক, উানুিাদনক দক্ষা বুযদযা, 

দদনাজপুয বায় জানান জম, তাঁদদয দফবাগীয় 

কাম যক্রভ সুিুবাদফ র্রদছ।  

র্রভান কাম যক্রভ সুিুবাদফ অব্যাত যাখায 

জন্য কাযী দযর্ারক, উানুিাদনক 

দক্ষা বুযদযা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

কাযী দযর্ারক, 

উানুিাদনক দক্ষা 

বুযদযা, দদনাজপুয। 

৯৬। দফদফধ 

 

 

 

 

 

বাদত জাতীয় শুদ্ধার্ায জকৌর ম্পদকয বায় 

দফস্তাদযত আদরার্নাপূফ যক তা মথামথবাদফ প্রদতারন 

কদয করদক দমাদগতায ভদনাবাফ দনদয় 

ততা, স্বেতা ও দনিায দে দাদয়ে ারন 

কদয দ্রুত জফা প্রদান দনদিত কযায জন্য 

করদক অনুদযাধ জানান। তাছাড়া গুরুেপূণ য 

বাগুদরাদত জাতীয় শুদ্ধার্ায জকৌর এদজন্ডাভুক্ত 

কযায জন্য অনুদযাধ জানাদনা য়। বায় 

শুদ্ধার্াদয উৎাদত কযদত কভ যকতযা-কভ যর্াযীদক 

পুযস্কায প্রদান/ম্মাননা জানাদনায দফলদয় 

দফবাগীয় প্রধানদদয দৃদষ্ট আকল যণ কযা য়।  

১। জাতীয় শুদ্ধার্ায জকৌর মথামথবাদফ 

প্রদতারন এফাং দ্রুত জফা প্রদান দনদিত 

কযা গুরুেপূণ য বাগুদরাদত শুদ্ধার্ায 

জকৌর এদজন্ডাভুক্ত কযায জন্য কর 

দফবাগীয় প্রধান, দদনাজপুু্যদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

২। শুু্দ্ধার্াদয উৎাদত কযায রদক্ষয 

কভ যকতযা কভ যর্াযীদদয প্রদণাদনা  প্রদাদনয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য দফবাগীয় 

প্রধান কভ যকতযা (কর), দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

১। দফবাগীয় প্রধান 

কভ যকতযা (কর), 

দদনাজপুয। 

২। অদতদযক্ত জজরা 

প্রাক (াদফ যক), 

দদনাজপুয। 

৩। জর্য়াযম্যান, উদজরা 

দযলদ (কর), 

দদনাজপুয। 

৪। উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), দদনাজপুয। 

০২। বায় ওদয়ফ জাে যাদর দনয়দভত তথ্য 

আদরাড কযা তথ্য অদধকায আইন 

জভাতাদফক কাম যক্রভ অব্যাত যাখা এফাং 

জনগণদক উমৄক্ত তথ্য  জফা প্রদান দনদিত 

কযায জন্য অনুদযাধ কযা য়। 

ওদয়ফ জাে যাদর দনয়দভত তথ্য 

ারনাগাদকযণ তথ্য অদধকায আইন 

জভাতাদফক কাম যক্রভ অব্যাত যাখায জন্য 

কর দফবাগীয় প্রধান, দদনাজপুু্যদক 

অনুদযাধ কযা য়।  

১। কর দফবাগীয় 

কভ যকতযা, দদনাজপুয। 

২। উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), দদনাজপুয। 

০৩। াম্প্রদতক জপ্রক্ষাদে জেীফাদ জমন 

ভাথার্াড়া না জদয় জ দফলদয় াংদিষ্ট করদক  

জাগ জথদক দাদয়ে ারন এফাং  জকদআই 

কর গুরুেপূণ য অদপমূদ দদটিদব কযাদভযা 

স্থাদনয এফাং দনয়দভত ভদনেদযাং কযায জন্য 

অনুদযাধ কযা য়।  

ন্ত্রা ও জেীফাদ জমন ভাথার্াড়া না দদদত 

াদয জজন্য কর প্রকায তকযতামূরক 

ব্যফস্থা গ্রণ এফাং গুরুেপূণ য স্থানা ও 

অদপদ দদটিদব কযাদভযা স্থাদনয জন্য 

কর দফবাগীয় প্রধান, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়।  

কর  দফবাগীয়  প্রধান, 

দদনাজপুয। 

০৪। বায় দে ােজাত জভাড়দকয 

ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০ দফলয়ক 

আদরার্নায়  উক্ত আইন ফাস্তফায়দন াংদিষ্ট 

কদরয াদফ যক দমাদগতা কাভনা কযা য়।  

দে ােজাত জভাড়দকয ফাধ্যতামূরক 

ব্যফায আইন, ২০১০ ফাস্তফায়দনয  রদক্ষয 

দনয়দভত অদবমান দযর্ারনায  জন্য 

অনুদযাধ কযা য়। 

১। অদতদযক্ত জজরা 

ম্যাদজদিে, দদনাজপুয। 

২। উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), দদনাজপুয। 

৩। কাযী দযর্ারক, াে 

অদধদপ্তয, দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-১৭ 
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=১৭= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

 

 

 

০৫। ফাাংরাদদ দনযাদ খাদ্য কর্তযক্ষ কর্তযক 

“দনযাদ খাদ্য দনদিত” কযায রদক্ষয জজরা ও 

উদজরা ম যাদয়য গুরুেপূণ য বায় দফলয়টি আদরার্না 

কযা এফাং প্রদয়াজদন জভাফাইর জকাে য দযর্ারনায 

দনদদ যনায জপ্রদক্ষদত দফস্তাদযত আদরার্না য়। বায় 

এ দফলদয় তকয থাকা এফাং তথ্য দদদয় দমাদগতা 

কযায জন্য াংদিষ্ট করদক অনুদযাধ জানাদনা য়। 

জজরা উন্নয়ন ভন্বয়  এফাং উদজরা দযলদদয 

ভাদক  বায়  “দনযাদ খাদ্য দনদিতকযণ” 

দফলয়টি দনয়দভত এদজন্ডাভূক্ত  যাখদত  দফ। 

০১। জর্য়াযম্যান, উদজরা 

দযলদ (কর), দদনাজপুয। 

০২। অদতদযক্ত জজরা 

প্রাক (াদফ যক), 

দদনাজপুয। 

০৩। উদজরা দনফ যাী 

অদপায  (কর), দদনাজপুয 

০৬। ভদন্ত্রদযলদ দফবাগ দনদদ যদত ‘ভদন্বত উন্নয়ন 

উদদ্যাগ’ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় দমাদগতায 

দনদভত্ত  কর দফবাগ/দপ্তয প্রধানদক ভাঠ ম যাদয়য 

কর কভ যকতযা-কভ যর্াযীদক প্রদয়াজনীয় দনদদ যনা 

প্রদাদনয দফলদয় আদরার্না কযা য়। এ দফলদয় 

উদজরা দনফ যাী অদপায, দর্দযযফন্দয কর্তযক গৃীত 

দযকল্পনা অনুাদয কাম যক্রভ এদগদয় জনয়া দনয়দভত 

পদরাআ জানাদনায জন্য অনুদযাধ কযা য়। 

(১) ভদন্বত উন্নয়ন উদদ্যাগ ফাস্তফায়দন 

কাম যকয দদক্ষ গ্রদণয জন্য াংদিষ্ট 

করদক অনুদযাধ কযা য়। 

(২) াংদিষ্ট কর দফবাগদক এ দফলদয় 

প্রদয়াজনীয় দমাদগতা প্রদাদনয জন্য 

অনুদযাধ কযা য়। 

১। উদজরা দনফ যাী 

অদপায, দর্দযযফন্দয, 

দদনাজপুয।। 

২। াংদিষ্ট  কর  দফবাগীয়  

প্রধান, দদনাজপুয। 

০৭। ভদন্ত্রদযলদ দফবাদগয ২২/১০/২০১৭ তাদযদখয 

০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০৪.১৭.২৮২ নাং জভাতাদফক 

জজরা ব্র্যাদন্ডাং আদরার্যসূদর্ভুু্ক্ত কদয গৃীত কভ য-

দযকল্পনায অগ্রগদত ম যাদরার্না কযায জন্য অনুদযাধ 

কযা য়। বায় জানাদনা য় জম, জজরা ব্র্যান্ড বুক 

প্রনয়ন জল ম যাদয়। 

(১) জজরা ব্র্যাদন্ডাং কভ য-দযকল্পনা অগ্রগদত 

ম যাদরার্না কযা এ দফলদয় প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য াংদিষ্ট করদক 

অনুদযাধ কযা য়।  

(২) জজরা ব্র্যাদন্ডাং  অনুদভাদদত জরাদগা 

কর অদপদ প্রদ যন কযায প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য কর দফবাগীয় প্রধান, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

াংদিষ্ট কর দফবাগীয় 

প্রধান, দদনাজপুয। 

০৮। বাদত, ভদরা ও দশু দফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

ম্পদকযত স্থায়ী কদভটি, ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ এয 

-১৫/১০/২০১৭ তাদযদখয আধা-যকাদয ত্র নাং-

ফাজা/এদদদড/াফকদভটি/ফাল্যদফফা 

/৫১(১)/২০১৭-৩৮ স্মাযক বায় াঠ কদয জানাদনা 

য়। বায় জানাদনা য় জম, ফাল্যদফফা  াংক্রান্ত ২৪ 

ঘন্টা জফায জন্য জোর-দি একটি করদন্টায (নম্বয-

১০৯) কাজ কযদছ মা অতযন্ত মৄদগাদাগী। এই আইদনয 

পর প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ জদ জথদক ফাল্যদফফা 

দনদযাদধ কাম যকয অফদান যাখা জজরায় ফাল্য দফফা 

প্রদতদযাদধ াভাদজক আদন্দারন  জফগফান কযায জন্য 

অনুদযাধ কযা দয়দছ। 

 ২৪ ঘন্টা জফায জন্য জোর-দি একটি 

করদন্টায (নম্বয-১০৯) ভদরা দফলয়ক 

অদধদপ্তদয জখারা যাখা দয়দছ এফাং 

জজরায় ফাল্য দফফা প্রদতদযাদধ াভাদজক 

আদন্দারন কাম যক্রভ জফগফান কযায জন্য 

উদজরা দনফ যাী অদপায (কর), 

দদনাজপুয ও জজরা ভদরা দফলয়ক 

কভ যকতযা, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

১। উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), 

দদনাজপুয। 

২।জজরা ভদরা দফলয়ক 

কভ যকতযা, দদনাজপুয। 

০৯। জৌদদ আযফ ও ভারদয়দয়া অন্যান্য জদদয 

জন্য যকায কর্তযক দনধ যাদযত অদবফান ব্যদয়য 

দফলয়টি ফহুর প্রর্াদযয জন্য জজরা ও উদজরা উন্নয়ন 

ভন্বয় কদভটিয বায আদরার্যসূদর্দত অন্তভূ যক্তকযদণয 

জন্য অনুদযাধ কযা য়। এ দফলদয় বায় দফস্তাদযত 

আদরার্নাদন্ত দফলয়টিয ব্যাক প্রর্াদযয উয 

গুরুোদযা কযা য়। 

জৌদদ আযফ ও ভারদয়দয়া অন্যান্য 

জদদয জন্য যকায কর্তযক দনধ যাদযত 

অদবফান ব্যদয়য দফলয়টি ফহুর প্রর্াদযয 

জন্য জজরা ও উদজরা উন্নয়ন ভন্বয় 

কদভটিয বায আদরার্যসূদর্দত 

অন্তভু যক্তকযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য অনুদযাধ কযা য়। 

উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), 

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-১৮ 
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=১৮= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

 ১০। বাদত কর্তযক কর াংস্থায ফদকয়া ভূদভ 

উন্নয়ন কয প্রদাদনয  প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য  কর দফবাগীয় প্রধানদক অনুদযাধ কযা য়। 

াংস্থায ভূদভ উন্নয়ন কয প্রদাদনয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য কর 

দফবাগীয় প্রধান, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়।   

কর দফবাগীয় প্রধান, 

দদনাজপুয। 

১১। দফগত ৯ ফছদয কী কী উন্নয়ন প্রকল্প গৃীত 

দয়দছ এফাং আগাভী ০৫ ফছদযয কভ যদযকল্পনা 

(ওয়াড য ম যাদয় জথদক শুরু) াংক্রান্ত মাফতীয় তথ্য 

ারনাগাদ কদয াংযক্ষণ এফাং যফতীদত আগাভী 

ভাদয ভদধ্য এ কাম যারদয় দাদখর কযায জন্য 

যকাদযয উচ্চ ম যাদয়য দনদদ যনা যদয়দছ ভদভ য 

বাদত উদস্থত করদক অফদত কদযন। এ 

দফলদয় এখন জথদক কাম যক্রভ শুরু কযায জন্য দতদন 

কর দফবাগদক দনদদ যনা প্রদান কদযন। এ াংক্রান্ত 

াদফ যক দফলয় দনদয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী প্রদতযক 

জজরায াদথ আরাদাবাদফ দবদডও কনপাদযন্স 

কযদত াদযন ভদভ য দতদন ভত ব্যক্ত কদযন। 

দফগত ৯ ফছদয উন্নয়ন প্রকল্প  এফাং আগাভী 

৫ ফছদযয কভ যদযকল্পনা (ওয়াড য ম যাদয় 

জথদক শুরু) াংক্রান্ত তথ্য  প্রস্তুত যাখায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য দফবাগীয় 

প্রধান (কর), দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

১।  দফবাগীয় প্রধান 

(কর), দদনাজপুয। 

২। উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), 

দদনাজপুয। 

১২।   প্রধান দনফ যাী কভ যকতযা (অদতদযক্ত দর্ফ), 

ফাাংরাদদ ট্যযদযজভ জফাড য (জাতীয় ম যেন াংস্থা), 

দফএএর অদপ কভদপ্লক্স, ১ দভদন্টা জযাড, ঢাকা 

এয ৩১/১২/২০১৭ তাদযদখয দফটিদফ(দফদফধ-২০১৭-

১৮)/৫৮৬/৭৮০ নাং স্মাযক জভাতাদফক ম যেন 

উন্নয়দনয ভাধ্যদভ কভ যাংস্থাদনয সুদমাগ সৃদষ্ট ও 

অথ যননদতক উন্নয়দন ায়ক ভূদভকা যাখায জন্য 

বাদত উদস্থত করদক অনুদযাধ কদযন। 

বাদত কান্তদজউ ভদন্দয দযষ্কায দযেন্ন যাখা 

ম যেকদদয আকৃষ্ট কযায জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ প্রত্নতত্ত্ব অদধদপ্তযদক এ দফলদয় অফদত 

কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ব্যফস্থাক, 

ম যেন জভাদের এন্ড জযস্টুদযন্ট, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কদযন। 

(ক) ম যেন উন্নয়দনয ভাধ্যদভ কভ যাংস্থাদনয 

সুদমাগ সৃদষ্ট ও অথ যননদতক উন্নয়দন ায়ক 

ভূদভকা যাখায জন্য াংদিষ্ট করদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

 

(খ) কান্তদজউ ভদন্দয দযষ্কায দযেন্ন 

যাখা ম যেকদদয আকৃষ্ট কযায জন্য 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ প্রত্নতত্ত্ব 

অদধদপ্তযদক এ দফলদয় অফদত কযায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ব্যফস্থাক, 

ম যেন জভাদের এন্ড জযস্টুদযন্ট, দদনাজপুযদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

১। উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), 

দদনাজপুয। 

২। ব্যফস্থাক, ম যেন 

জভাদের এন্ড জযস্টুদযন্ট, 

দদনাজপুয। 

১৩। বাদত বায় জানান জম, আগাভী 

২৬/০৩/২০১৮ তাদযদখ াযাদদদ শুদ্ধবাদফ জাতীয় 

াংগীত গাওয়া প্রদতদমাদগতা অনুদিত দফ। 

বাদত ২৬/০৩/২০১৮ তাদযদখ াযাদদদ 

শুদ্ধবাদফ জাতীয় াংগীত গাওয়া প্রদতদমাদগতা 

সুিুবাদফ ম্পন্ন কযায রদক্ষয জজরা দক্ষা অদপায 

ও জজরা প্রাথদভক দক্ষা অদপায, দদনাজপুয 

াংদিষ্ট করদক অনুদযাধ কদযন। 

২৬/০৩/২০১৮ তাদযদখ াযাদদদ শুদ্ধবাদফ 

জাতীয় গাওয়া াংগীত গাওয়া প্রদতদমাদগতা  

সুিুবাদফ ম্পন্ন কযায রদক্ষয  জজরা দক্ষা 

অদপায ও জজরা প্রাথদভক দক্ষা অদপায, 

দদনাজপুয াংদিষ্ট করদক প্রদয়াজনীয় 

দমাদগতা কযায জন্য অনুদযাধ কযা য়। 

১। জজরা দক্ষা অদপায, 

দদনাজপুয। 

২। জজরা প্রাথদভক দক্ষা 

অদপায, দদনাজপুয 

৩। াংদিষ্ট কর। 

১৪। ভদন্ত্রদযলদ ২৭/১২/২০১৭ তাদযদখয ০৪.০০. 

০০০০.৮২.০০২.১৫-৬০৫ নাং স্মাযক জভাতাদফক 

বাদত জানান জম, পর উৎাদন, াংযক্ষণ ও 

ফাজাযজাতকযদণয জক্ষদত্র দফদবন্ন ধযদণয দকাংফা 

ক্ষদত কাযক যায়দনক দ্রদব্যয ব্যফায  প্রদতদযাদধ 

স্থানীয় প্রাদনয গুরুেপূণ য ভূদভকা যাখায সুদমাগ 

পর উৎাদন, াংযক্ষণ ও 

ফাজাযজাতকযদণয জক্ষদত্র দফদবন্ন ধযদণয 

দকাংফা ক্ষদতকাযক যায়দনক দ্রদব্যয 

ব্যফায  প্রদতদযাদধ মথামথ কাম যক্রভ গ্রণ 

এফাং  গৃীত কাম যক্রভ ম্পদকযত প্রদতদফদন 

াংদিষ্ট ভন্ত্রণারদয় জপ্রযদণয প্রদয়াজনীয় 

১। উদযর্ারক, কৃদল 

ম্প্রাযণ অদধদপ্তয, 

খাভাযফাড়ী, দদনাজপুয। 

২। উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), 

দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-১৯ 
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=১৯= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

  যদয়দছ। জনস্বাদথ য উদল্লদখত দফলদয় মথামথ কাম যক্রভ 

গ্রণ এফাং  গৃীত কাম যক্রভ ম্পদকযত প্রদতদফদন 

ভদন্ত্রদযলদ দফবাদগ   জপ্রযদণয জন্য অনুদযাধ কযা 

য়। 

 ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য উদযর্ারক, কৃদল 

ম্প্রাযণ অদধদপ্তয, খাভাযফাড়ী, 

দদনাজপুয ও উদজরা দনফ যাী অদপায 

(কর), দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 

১৫। দযদফ ও ফন ভন্ত্রণারয়, দযদফ াখা-১ এয 

১১/১২/২০১৭ তাদযদখয ২২.০০.০০০০.০৭২.১৪. 

০৭.১৭-৬৯৭ নাং স্মাযক জভাতাদফক জরফায়ু 

দযফতযন িাট পাদন্ডয অথ যায়দন জঘাড়াঘাে জৌযবা, 

দদনাজপুয কর্তযক প্রস্তাদফত “জরফায়ু দযফতযনজদনত 

প্রবাফ জভাকাদফরায় জঘাড়াঘাে জৌয এরাকায় 

জরাফন্ধতা দনযন ও দযদফ দফলয় যীক্ষদণয 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য উদজরা দনফ যাী অদপায, 

জঘাড়াঘাে, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

জরফায়ু দযফতযন িাট পাদন্ডয অথ যায়দন 

জঘাড়াঘাে জৌযবা, দদনাজপুয কর্তযক 

প্রস্তাদফত “জরফায়ু দযফতযনজদনত প্রবাফ 

জভাকাদফরায় জঘাড়াঘাে জৌয এরাকায় 

জরাফন্ধতা দনযন ও দযদফ উন্নয়ন 

দফলয় যীক্ষদণয  ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

উদজরা দনফ যাী অদপায, জঘাড়াঘাে, 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

উদজরা দনফ যাী 

অদপায, জঘাড়াঘাে 

দদনাজপুয। 

১৬। জানুয়াদয, ২০১৮ ভাদয দফবাগীয় কদভনায 

ভদাদদয়য ভন্বয় বায কাম যদফফযণী অনুমায়ী ভাঠ 

ম যাদয় তথ্য অদধকায আইন, ২০০৯ দফলদয় 

জনদর্তনতা বৃদদ্ধয রদক্ষয ভাদক ভন্বয় বায 

আদরার্যসূদর্দত অন্তভু যক্ত কযায দনদদ যনায জপ্রদক্ষদত 

উক্ত আইন, উায ব্যফায/প্রদয়াগ ইতযাদদ দফলদয় 

আদরার্না কযা য়। 

ভাঠ ম যাদয় তথ্য অদধকায আইন, ২০০৯ 

দফলদয় জনদর্তনতা বৃদদ্ধ রদক্ষয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য াংদিষ্ট 

করদক অনুদযাধ কযা য়। 

াংদিষ্ট কর, দদনাজপুয। 

১৭। ভদন্ত্রদযলদ দফবাগ, ভাঠ প্রান াংদমাগ 

অদধাখা এয ১১/০১/২০১৮ তাদযদখয ০৪.০০.০০০০ 

.৫১২.২০০.২৯.১৫-১৯ স্মাযক জভাতাদফক কৃদলদর্ 

জভৌসুদভ জ্বারাদন জতদরয দনযফদেন্ন যফযা দফলদয় 

অনুদিত আন্ত:ভন্ত্রণারয় বায দদ্ধান্ত  অনুমায়ী জর্ 

জভৌসুদভ জদদয ফ যত্র দডদজর যফযা স্বাবাদফক যাখায 

রদক্ষয দতনটি জতর দফণন জকাম্পাদনয ভাঠ ম যাদয়য 

কভ যকতযাগণদক াদফ যক দমাদগতা প্রদান ও জজরা ও 

উদজরা ম যাদয় অনুদিত এ াংক্রান্ত ভন্বয় বায় 

জ্বারাদন জতদরয যফযা দযদস্থদত ম্পদকয আদরার্না 

কযায জন্য অনুদযাধ কযা য়। 

জর্ জভৌসুদভ জদদয ফ যত্র দডদজর 

যফযা স্বাবাদফক যাখায রদক্ষয দতনটি 

জতর দফণন জকাম্পাদনয ভাঠ ম যাদয়য 

কভ যকতযাগণদক াদফ যক দমাদগতা প্রদান 

ও উদজরা ম যাদয় অনুদিত এ াংক্রান্ত ভন্বয় 

বায় জ্বারাদন জতদরয যফযা দযদস্থদত  

স্বাবাদফক যাখা প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য াংদিষ্ট করদক অনুদযাধ কযা য়। 

াংদিষ্ট কর, দদনাজপুয। 

১৮। জানুয়াদয, ২০১৮ ভাদয দফবাগীয় কদভনায 

ভদাদদয়য ভন্বয় বায কাম যদফফযণীয ১০ (প) 

দন্ধান্ত অনুমায়ী ফেফন্ধু স্যাদেরাইে উৎদক্ষদণয 

দফলয়টি জদফাীদক অফদত কযদত ফহুর প্রর্াদযয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা য়। 

জানুয়াদয, ২০১৮ ভাদয দফবাগীয় 

কদভনায ভদাদদয়য ভন্বয় বায 

কাম যদফফযণীয ১০ (প) দন্ধান্ত অনুমায়ী 

ফেফন্ধু স্যাদেরাইে উৎদক্ষদণয দফলয়টি 

জদফাীদক অফদত কযদত ফহুর প্রর্াদযয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য াংদিষ্ট 

করদক অনুদযাধ কযা য়। 

াংদিষ্ট কর, দদনাজপুয। 

র্রভান াতা-২০ 
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=২০= 

দফবাদগয নাভ আদরার্না গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

 ১৯। ভদন্ত্রদযলদ দর্ফ ভদাদয় কর্তযক স্বাক্ষদযত 

দত্র দবন-২০২১ ফাস্তফায়ন এফাং এয অন্যতভ 

অনুলে দডদজোর ফাাংরাদদ দফদনভ যাদণ দক্তারী 

জেদরকদভউদনদকন জনেওয়াকয স্থাদন ফতযভান 

যকায অেীকাযফদ্ধ ভদভ য জাদনদয়দছন। 

 ভদন্ত্রদযলদ দর্ফ ভদাদয় কর্তযক 

স্বাক্ষদযত দত্র দবন-২০২১ ফাস্তফায়ন এফাং 

এয অন্যতভ অনুলে দডদজোর ফাাংরাদদ 

দফদনভ যাদণ দক্তারী জেদরকদভউদনদকন 

জনেওয়াকয স্থাদনয দফলদয় প্রদয়াজনীয় 

দমাদগতা প্রদাদনয জন্য দদনাজপুদযয 

াংদিষ্ট করদক অনুদযাধ কযা য়। 

াংদিষ্ট কর, দদনাজপুয। 

২০। দবক্ষুক পুনফ যাদন প্রদতযক যকাদয/ 

জফযকাদয/আধা-যকাদয/স্বায়ত্তাদত াংস্থায 

কভ যকতযা/কভ যর্াযীদক ০১ (এক) দদদনয মূর জফতদনয 

ভদযভাণ অথ য জভাকযদণয দফলদয় বায় 

আদরার্না কযা য়। 

 দবক্ষুক পুনফ যাদন প্রদতযক যকাদয/ 

জফযকাদয/আধা-যকাদয/স্বায়ত্তাদত 

াংস্থায কভ যকতযা/কভ যর্াযীদক ০১ (এক) 

দদদনয মূর জফতদনয ভদযভাণ অথ য 

আগাভী ৩১/০৩/২০১৮ তাদযদখয ভদধ্য 

জজরা প্রান, দদনাজপুয কর্তযক র্ালুকৃত 

“জজরা দবক্ষুক মুক্তকযণ কভ যসূদর্ ফাস্তফায়ন 

প্রকল্প”  দদযানাদভয দাফ নাং-

১৮০৮৫০২০০০৩৮৮, জানারী ব্যাাংক 

দরদভদেড, জকাে য দফদল্ডাং াখা, দদনাজপুয 

ফযাফয জভাকযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য াংদিষ্ট কর দফবাগীয় 

প্রধানগণদক অনুদযাধ কযা য়। 

১। াংদিষ্ট কর দফবাগ, 

দদনাজপুয। 

 

২। অদতদযক্ত জজরা 

প্রাক (াদফ যক), 

দদনাজপুয। 

 

৩। উদজরা দনফ যাী 

অদপায (কর), 

দদনাজপুয। 

 

 

বায় আয জকান আদরার্য দফলয় না থাকায় বাদত কর্তযক উদস্থত কর দস্যদক ধন্যফাদ জাদনদয় বায ভাদপ্ত জঘালণা কযা য়। 

                     

 

 

                        

    

 

(ড. আবু নঈভ মুাম্মদ আফদুছ ছবুয) 

জজরা প্রাক 

ও 

বাদত 

জজরা উন্নয়ন ভন্বয় কদভটি 

দদনাজপুয। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, দদনাজপুয। 

(াধাযণ াখা) 

স্মাযক নাং-০৫.৫৫.২৭০০.০০৬.১৪.০২৯.১৮-৭৫২(১২০)                                                  তাদযখ:   ০৩  এদপ্রর, ২০১৮ দিঃ। 

 

দয় অফগদত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদয় অফগদত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুদরদ জপ্রযণ কযা দরাদণয জন্য অনুদরদ জপ্রযণ কযা দরা::--  

 

১। ভদন্ত্রদযলদ দর্ফ, ভদন্ত্রদযলদ দফবাগ, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২। মুখ্য দর্ফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, পুযাতন াংদ বফন, জতজগাঁও, ঢাকা । 

৩। দদনয়য দর্ফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

৪। দদনয়য দর্ফ, অথ য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা। 

৫। দর্ফ, জনদনযাত্তা দফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা। 

৬। দর্ফ, সুযক্ষা জফা দফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

৭।  দর্ফ, স্বাস্থয ও দযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

৮। দর্ফ, াদন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

৯। দর্ফ, খাদ্য দফবাগ, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

১০। দর্ফ, কৃদল ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা ।  

১১। দর্ফ, ভাধ্যদভক ও উচ্চ দক্ষা দফবাগ, দক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

১২। দর্ফ, কাদযগদয ও ভাদ্রাা দক্ষা দফবাগ, দক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

১৩। দর্ফ, স্থানীয় যকায দফবাগ, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

১৪। দর্ফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় দফবাগ, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

১৫। দর্ফ, দফদুযৎ দফবাগ, দফদুযৎ জ্বারানী ও খদনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

১৬। দর্ফ, জ্বারানী ও খদনজ ম্পদ দফবাগ, দফদুযৎ জ্বারানী ও খদনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা।  

১৭। দর্ফ, ভৎস্য ও প্রাদণ ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

১৮। দর্ফ, ডাক ও জেদরদমাগাদমাগ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

১৯। দর্ফ, ভূদভ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২০। দর্ফ, মৄফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২১। দর্ফ, ড়ক দযফন ও জতু ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২২। দর্ফ, জযরথ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২৩। দর্ফ, দযদফ ও ফন ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২৪। দর্ফ, গৃায়ন ও গণপূতয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২৫। দর্ফ, ভদরা ও দশু দফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২৬। দর্ফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২৭। দর্ফ, প্রাথদভক ও গণদক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২৮। দর্ফ, ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

২৯। দর্ফ, অবযন্তযীণ ম্পদ দফবাগ, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

৩০। দর্ফ, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

৩১।  দর্ফ, েভ, জনদক্ত ও কভ যাংস্থান দফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা । 

৩২। দর্ফ, দল্প ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা। 

৩৩। দর্ফ, অথ যননদতক ম্পকয দফবাগ, ফাাংরাদদ দর্ফারয়, ঢাকা। 

৩৪। দর্ফ, তথ্য কদভন, ঢাকা। 

৩৫। ভা-দযর্ারক, ইরাদভক পাউদন্ডন ফাাংরাদদ, আগাযগাঁও, জদযফাাংরা নগয, ঢাকা । 

৩৬। দফবাগীয় কদভনায, যাংপুয দফবাগ, যাংপুয । 

৩৭। -------------------------------------------------------------------------------------------------- , দদনাজপুয। 

 

 

(ড. জভাাম্মদ ীদ জাদন জর্ৌধুযী))  

অদতদযক্ত জজরা প্রাক (াদফ যক) 

দদনাজপুয 

ও 

দস্য-দর্ফ 

জজরা উন্নয়ন ভন্বয় কদভটি। 
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