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জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটির জানুয়াবর/ 2019বি: মাদসর সভার কার্ যবববরণী
সভাপবত

ক্রঃ

: মাহমুদুল কবীর মুরাে
জজলা প্রশাসক, হববগঞ্জ
সভার তাবরখ ও সময় : 20 জানুয়াবর, ২০১৯; সকাল 10: 0০ ঘটিকা
স্থান
: জজলা প্রশাসদকর সভা কক্ষ, হববগঞ্জ।
উপবস্থবত
:
পবরবশষ্ট-‘ক’
উপবস্থত সকলদক স্বাগত জাবনদয় সভার কার্ যক্রম শুরু করা হয় । অতঃপর অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক (সাবব যক) ও সেস্য-সবিব, জজলা
উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ ববগত ১৮.1২.২০১8বিঃ তাবরদখ অনুবিত সভায় গৃহীত বসদ্ধান্ত ও বসদ্ধান্তসমূদহর বাস্তবায়ন অগ্রগবত উপস্থাপন
কদরন। জকান সাংদর্াজন-ববদয়াজন না থাকায় ববগত সভার কার্ যবববরণী সব যসম্মবতক্রদম দৃঢ়ীকরণ হয়। অতঃপর গত সভার বসদ্ধান্তসমূদহর
বাস্তবায়ন অগ্রগবত পর্ যাদলািনা, বববভন্ন ববভাদগর উন্নয়ন কার্ যক্রম সম্পদকয ববস্তাবরত আদলািনাদন্ত সব যসম্মবতক্রদম বনদনাক্ত বসদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।
আদলািনা
বসদ্ধান্ত
বাস্তবায়নকারী কর্তযপক্ষ

আইন-শৃঙ্খলা
পুবলশ ববভাগ :

1

2

পুবলশ সুপার, হববগঞ্জ এর প্রবতবনবধ অবতবরক্ত পুবলশ সুপার বদলন, এ জজলার
জনগদণর জানমাল বনরাপে রাখার োবয়ত্ব পালদন পুবলশ ববভাগ সব যাত্মক প্রদিষ্টা
অব্যাহত জরদখদে। বতবন জর্ জকান ধরদনর সমস্যা হদল তাৎক্ষবনকভাদব আইনশৃাংখলা
রক্ষা বাবহনীদক অববহত করার জন্য অনুদরাধ জানান। বতবন বদলন বশক্ষা
প্রবতিানসমূদহর আদশপাদশ এবাং রাস্তায় বখাদেরা র্াদত োত্রীদের ইভটিবজাং/হয়রানী
করদত না পাদর জস জন্য পুবলশ েহল অব্যাহত আদে। তাোড়া বাল্য বববাহ জরাধ এবাং
নারী বশশু বনর্ যাতন বদে আইন আনুর্ায়ী তাৎক্ষবণক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদে। বতবন
বদলন কবমউবনটি পুবলবশাং এ জনগদণর সহায়তা বনদয় পুবলশ ববভাগ কাজ কদর
র্াদে।
আনসার ও বভবিবপঃ
জজলা কমােযান্ট, আনসার ও বভবিবপ, হববগঞ্জ এর প্রবতবনবধ জানান জাতীয় বনব যািন
সুিু ও সুন্দরভাদব সম্পন্ন হদয়দে। ৭০ বেদনর কবম্পউোর প্রবশক্ষণ িলমান রদয়দে।
তাোড়া বববভন্ন গ্রাম প্রবশক্ষণ িলমান রদয়দে।

(ক)উন্নয়ন মূলক কমযকাদের বনরাপত্তা (ক) পুবলশ সুপার,
বনবিত করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।
হববগঞ্জ।
(খ)বশক্ষা প্রবতিানসমূদহর আদশপাদশ (খ) পুবলশ সুপার,
এবাং রাস্তায় পুবলশ েহল অব্যাহত রাখার হববগঞ্জ।
জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(ক) প্রবশক্ষণ িলামান রাখার জন্য (ক)কমােযান্ট, আনসার
ও বভবিবপ, হববগঞ্জ।
অনুদরাধ করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রবতিানসমূহ
জজলা পবরষে :

3

প্রধান বনব যাহী কমযকতযা, জজলা পবরষে, হববগঞ্জ জানান জর্, ৬ জকাটি োকা এবিবব’র
বরাদ্দ পাওয়া বগয়াদে। প্রকল্প গ্রহদণর কাজ িলদে। বতবন বদলন ঈেগাদহর পুকুদরর
িারপাদশ গাইি ওয়াল ও ঘােলা বনমযাদণর জন্য বকছু অথ য বরাদ্দ জেওয়ার পবরকল্পনা
রদয়দে। জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ বদলন
প্রবতটি প্রকল্প জনবােব হদত হদব এবাং প্রকদল্পর কাদজর গুণগত মান বজায় রাখদত
হদব। তাোড়া বতবন জনপ্রবতবনবধদের সমন্বদয় প্রকল্প গ্রহদণর অনুদরাধ জানান।

(ক) প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা জনপ্রবতবনবধদের
সমন্বদয় দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ এবাং বনয়বমত
কার্ যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুদরাধ
করা হয়।
(খ) ঈেগাদহর পুকুদরর িারপাদশ গাইি
ওয়াল ও ঘােলা বনমযাণ করার জন্য
প্রদয়াজনীয় অথ য বরাদদ্দর জন্য অনুদরাধ
করা হয়।

(ক)প্রধান বনব যাহী
কমযকতযা, জজলা পবরষে,
হববগঞ্জ।

(ক) উপদজলা, জপৌরসভা, ইউবনয়ন তথ্য
বাতায়ন এবাং ইউবনয়ন বিবজোল
জসন্টাদরর
তথ্যাবে
বনয়বমত
হালনাগােকরণ এবাং বনয়বমত তথ্য
আপদলাদির জন্য এবাং বনজ বনজ
ওদয়বসাইদে আপদলাি বনবিতকরদণর
জন্য অনুদরাধ করা হয়।
(খ) এলবজএসবপর প্রকল্পসমূহ পবরেশযদনর
জন্য এবাং প্রকল্প শুরুর আদগ এবাং পদর
েবব তুদল নবথদত সাংরক্ষদণর জন্য
অনুদরাধ করা হয়।

(ক) উপদজলা বনব যাহী
অবফসার(সকল),
জপৌর জময়র/
প্রশাসক(সকল)
হববগঞ্জ।

(খ)প্রধান বনব যাহী
কমযকতযা, জজলা পবরষে,
হববগঞ্জ।

স্থানীয় সরকার :

৪

উপ-পবরিালক, স্থানীয় সরকার, হববগঞ্জ জানান জর্, উপদজলা, জপৌরসভা এবাং
ইউবনয়দনর তথ্য বাতায়ন নতুন ফরম্যাদে হালনাগােকরণ এবাং উপদজলা, জপৌরসভা
ও ইউবনয়ন বিবজোল জসন্টাদর তথ্য আপদলাি করার জন্য বনদে যশনা রদয়দে। এ
ববষদয় 6.11.17 তাবরদখর 1030(165) এবাং 07.11.17 তাবরদখর 1032(166)
নাং স্মারদক সাংবিষ্ট সকদলর বনকে পত্র জপ্ররণ করা হদয়দে। বতবন উপদজলা বনব যাহী
অবফসার (সকল) এবাং জপৌর জময়র/ প্রশাসকদক এ ব্যাপাদর জরুবরবভবত্তদত
প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ জানান। বতবন এলবজএসবপর প্রকল্পসমূহ
পবরেশযদনর জন্য উপদজলা বনব যাহী অবফসার ( সকল) জক অনুদরাধ কদরন এবাং প্রকল্প
শুরুর আদগ এবাং পদর েবব তুদল নবথদত সাংরক্ষদণর জন্য অনুদরাধ কদরন। বতবন
জন্ম বনবেন সনদের প্রবতদবেন জপ্ররদণর সময় পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব র্ািাই বাোই পূব যক
জপ্ররদণর জন্য উপদজলা বনব যাহী অবফসারগণদক অনুদরাধ কদরন। অবতবরক্ত জজলা

(খ) উপদজলা বনব যাহী
অবফসার ( সকল)
হববগঞ্জ।

প্রশাসক (সাবব যক), হববগঞ্জ বদলন, এখন পর্ যন্ত সকল অবফদস তথ্য অবধকার কমযকতযা
বনদয়াগ করা হয় নাই। বতবন অন লাইদন প্রবশক্ষণ প্রোন এবাং ওদয়ব জপাে যাল
হালনাগাে ববষদয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ কদরন। সভাপবত, জজলা উন্নয়ন
সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ বদলন, উপদজলা, জপৌরসভা এবাং ইউবনয়দনর তথ্য
বাতায়নসমূহ হালনাগাে না করা হদল জনগণ তাৎক্ষবণক জসবা জথদক ববিত হদব
এবাং সরকাদরর বিবজোল বাাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হদব। বতবন
বনয়বমত তথ্য হালনাগাে সহ আপদলাদির জন্য অনুদরাধ কদরন। জজলা ও উপদজলা
পর্ যাদয় সকল অবফদস ই-ফাইবলাং কার্ যক্রম জজারোর করার জন্য বতবন পুনরায়
আহবান জানান । বতবন সকল অবফদস তথ্য অবধকার কমযকতযা বনদয়াদগর এবাং অন
লাইদন প্রবশক্ষণ প্রোদনর জন্য অনুদরাধ কদরন।

(গ) সকল অবফদস তথ্য অবধকার (গ) ববভাগীয় প্রধান
কমযকতযা বনদয়াদগর এবাং অন লাইদন (সকল), হববগঞ্জ।
প্রবশক্ষণ প্রোদনর জন্য অনুদরাধ করা হয়।
(ঘ) জন্ম বনবেদনর প্রবতদবেন সঠিকভাদব (ঘ) উপদজলা বনব যাহী
র্ািাই বাোই পূব যক জপ্ররদণর জন্য অবফসার(সকল),
অনুদরাধ করা হয়।
হববগঞ্জ।
(ঙ) জজলা ও উপদজলা পর্ যাদয় ই-ফাইবলাং
কার্ যক্রম জজারোর করার জন্য অনুদরাধ (ঙ) উপদজলা বনব যাহী
করা হয়।
অবফসার(সকল),হববগঞ্জ/
ববভাগীয় প্রধান (সকল),
হববগঞ্জ ।

উপদজলা পবরষে :
৫

(ক) উপদজলা বনব যাহী অবফসারগণ জানান, উপদজলার প্রাথবমক ববদ্যালদয়র োত্র- (ক) জর্ সকল ববদ্যালদয় মাবিবমবিয়া
োত্রীদের জন্য ‘বমি-জি-বমল’ িালু করা হদয়দে। মাধ্যবমক ববদ্যালয়সমূদহ জনই জস সকল ববদ্যালদয় স্থানীয় উদদ্যাদগ
মাবিবমবিয়া ক্লাস পবরিালনার হার বৃবদ্ধর লদক্ষয মবনেবরাং অব্যাহত আদে।
মাবিবমবিয়া সরবরাহ করাসহ মাধ্যবমক
ববদ্যালয়সমূদহ মাবিবমবিয়া ক্লাদসর
হার বৃবদ্ধর উদদ্যাগ অব্যাহত রাখার জন্য
অনুদরাধ করা হয়।
(খ) উপদজলা পবরষে জিয়ারম্যান, সের বদলন পপদলর মধ্যখাদন ববরাে একটি মাঠ (খ) পপল মাদঠর উন্নয়দনর প্রদয়াজনীয়
রদয়দে। জর্খাদন অন্তত ১০০/১৫০টি কৃবষ পবরবার পবশাখ মাদস ধান মাড়াই কদর। ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ করা হয়।
বতবন মাড়াই জকন্দ্র স্থাপন প্রকদল্পর আওতায় ববণ যত মাদঠর উন্নয়ন সাধদনর জন্য
অনুদরাধ কদরন।
(গ) উপদজলা পবরষে জিয়ারম্যান, চুনারুঘাে,বদলন চুনারুঘাে-জরমা-কাদলঙ্গা রাস্তার (গ) পবরাগীপুবঞ্জ পাহাদড়র কাদের
কাজ শুর হয়বন। বতবন আদরা বদলন পবরাগীপুবঞ্জ পাহাদড়র কাদে একটি প্রাথবমক প্রাথবমক ববদ্যালদয় পুরুষ বশক্ষক
ববদ্যালদয় মবহলা বশক্ষক বনদয়াগ জেওয়া হদয়ছ্। বনরাপত্তাহীনতার কারদন বশক্ষকরা বনদয়াদগর জন্য অনুদরাধ করা হয়।।
স্কুদল র্ান না | ফদল স্কুল প্রায়ই বে থাদক। বতবন এ ববদ্যালদয় পুরুষ বশক্ষক
বনদয়াদগর জন্য অনুদরাধ কদরন।
(ঘ) উপদজলা পবরষে জিয়ারম্যান, মাধবপুর এর প্রবতবনবধ বদলন, মাধবপুর (ঘ) মাধবপুর উপদজলার জিৌমুহনী রাবার
উপদজলায় দুটি রাবার িযাম রদয়দে এর মদধ্য জিৌমুহনী রাবার িযাম অদকদজা। ফদল িযাম জরুবরবভবত্তদত জমরামদতর
কৃষকরা জবমদত পাবন পদে না। বতবন এ ব্যাপাদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ
অনুদরাধ কদরন।
করা হয়।
(ঙ)উপদজলা পবরষে জিয়ারম্যান, আজবমরীগঞ্জ বদলন, বাবনয়ািাং-বশবপাশা রাস্তার (ঙ)-১।বাবনয়ািাং-বশবপাশা রাস্তার কাজ
কাজ হদে না। তাোড়া বতবন আদরা বদলন, রাদহলা জথদক রসুলপুর পর্ যন্ত খাল খনন দ্রুত সম্পদন্নর জন্য অনুদরাধ করা হয়।
হদে। খাল খনদনর মাটি উভয় পাদশ কৃষদকর জবমদত রাখা হদে। ফদল কৃষকরা
ক্ষবতর সম্মুখীন হদব। বতবন মাটি অপসারদণর জন্য অনুদরাধ কদরন।

(ক) উপদজলা বনব যাহী
অবফসার (সকল)/জজলা
বশক্ষা অবফসার/জজলা
প্রাথবমক বশক্ষা অবফসার,
হববগঞ্জ।
(খ) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
এলবজইবি,হববগঞ্জ।
(গ)জজলা প্রাথবমক বশক্ষা
অবফসার,হববগঞ্জ।

(ঘ) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
এলবজইবি,হববগঞ্জ।
(ঙ) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
সড়ক ও জনপথ
ববভাগ,হববগঞ্জ।

জপৌরসভাঃ
৬

৭

৮

৯

হববগঞ্জ জপৌরসভা :
জময়র, হববগঞ্জ জপৌরসভা সভায় উপবস্থত না থাকায় এ ববভাদগর জকান আদলািনা উন্নয়ন কাদজর হালনাগাে তথ্যসহ সভায়
অনুবিত হয় নাই।
বনয়বমত উপবস্থত থাকার জন্য অনুদরাধ
করা হয়।
শাদয়স্তাগঞ্জ জপৌরসভা :
জময়র, শাদয়স্তাগঞ্জ জপৌরসভা উপবস্থত না থাকায় এ জপৌরসভার জকান আদলািনা উন্নয়ন কাদজর হালনাগাে তথ্যসহ সভায়
হয়বন। মবন্ত্রপবরষে ববভাগ কর্তযক বনধ যাবরত (প্রবত ইাংদরবজ মাদসর ৩য় রবববার) বনয়বমত উপবস্থত থাকার জন্য অনুদরাধ
তাবরখ অনুর্ায়ী অনুবিত জজলার সদব যাচ্চ জফারাদমর এ সভায় জময়দরর অনুপবস্থবতর করা হয়।
ববষদয় অসদন্তাষ প্রকাশ করা হয়।
মাধবপুর জপৌরসভা :
জময়র , মাধবপুর জপৌরসভা উপবস্থত না থাকায় এ েপ্তদরর জকান আদলািনা হয়বন।
উন্নয়ন কাদজর হালনাগাে তথ্যসহ সভায়
বনয়বমত উপবস্থত থাকার জন্য অনুদরাধ
করা হয়।
নবীগঞ্জ জপৌরসভা :
জময়র , নবীগঞ্জ জপৌরসভা উপবস্থত না থাকায় এ েপ্তদরর জকান আদলািনা হয়বন।
উন্নয়ন কাদজর হালনাগাে তথ্যসহ সভায়
বনয়বমত উপবস্থত থাকার জন্য অনুদরাধ
করা হয়।

(ক) জময়র,হববগঞ্জ
জপৌরসভা,হববগঞ্জ।

জময়র, শাদয়স্তাগঞ্জ
জপৌরসভা।

জময়র, মাধবপুর
জপৌরসভা।

জময়র, নবীগঞ্জ জপৌরসভা।

১০
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চুনারুঘাে জপৌরসভা :
জময়র, চুনারুঘাে জপৌরসভা উপবস্থত না থাকায় এ েপ্তদরর জকান আদলািনা হয়বন।

উন্নয়ন কাদজর হালনাগাে তথ্যসহ সভায় জময়র, চুনারুঘাে
বনয়বমত উপবস্থত থাকার জন্য অনুদরাধ জপৌরসভা।
করা হয়।

আজবমরীগঞ্জ জপৌরসভা :
প্রশাসক, আজবমরীগঞ্জ জপৌরসভা উপবস্থত না থাকায় এ েপ্তদরর জকান আদলািনা উন্নয়ন কাদজর হালনাগাে তথ্যসহ সভায় প্রশাসক,
হয়বন।
বনয়বমত উপবস্থত থাকার জন্য অনুদরাধ আজবমরীগঞ্জ জপৌরসভা।
করা হয়।

প্রদকৌশল ও উন্নয়ন ববভাগসমূহ :
এলবজইবি:
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বনব যাহী প্রদকৌশলী, এলবজইবি, হববগঞ্জ জানান, এলবজইবি’র আওতায় উপদজলা
মুবক্তদর্াদ্ধা কমদেক্স ভবন বনমযাণ, ইউবনয়ন ভূবম অবফস বনমযাণসহ বববভন্ন উন্নয়ন
প্রকদল্পর কাজ িলমান রদয়দে । বতবন বদলন এই অথ য বেদরর সড়ক উন্নয়ন মূলক
কাদজর েরপত্র আহবান ও চুবক্ত সম্পন্ন হদয়দে। ধুবলয়াখাল-মীরপুর রাস্তার কাজ
আগামী ০২ মাদসর মদধ্য সম্পন্ন হদব। রুদ্রপুর-নবীগঞ্জ রাস্তাসহ অন্যান্য কাজ িলমান
রদয়দে। বতবন আদরা বদলন, শহদরর জলাবদ্ধতা বনরসদনর স্বাদথ য বাস োবমযনাল জথদক
পবিম বেদক প্রায় ১ বক.বম., আদনায়ারপুর জথদক পবিম বেদক জালালাবাে গ্রাম
হদয় প্রায় ২ বক.বম খাল পুনঃখনদনর প্রস্তাব অনুদমােদনর জন্য উদ্ধযতন কর্তযপক্ষ
বরাবদর জপ্ররণ করা হদয়দে। অনুদমাবেত হদল েরপত্র আহবান করা হদব। জজলা
প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ সকল উন্নয়ন কাদজর
গুণগতমান বজায় রাখার লদক্ষয মবনেবরাংঅব্যাহত রাখা এবাং স্থানীয় প্রশাসন/
জনপ্রবতবনবধদের সাদথ সমন্বয় কদর প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অনুদরাধ কদরন।
বতবন বষ যা শুরু হওয়ার পূদব য খাল দুটি পুনঃখনদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য
অনুদরাধ কদরন। তাোড়া বতবন িলমান প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়দনর জন্য অনুদরাধ
কদরন।

(ক) সকল উন্নয়ন কাদজর গুণগতমান
বজায় রাখার লদক্ষয মবনেবরাংঅব্যাহত
রাখা
এবাং
স্থানীয়
প্রশাসন/
জনপ্রবতবনবধদের সাদথ সমন্বয় কদর
প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অনুদরাধ করা
হয়।
(খ) ধুবলয়াখাল-মীরপুর রাস্তার কাজ দ্রুত
সম্পদন্নর জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(ক) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
এলবজইবি, হববগঞ্জ।

(গ) শহদরর জলাবদ্ধতা বনরসদনর স্বাদথ য
বাস োবমযনাল জথদক পবিম বেদক প্রায় ১
বক.বম. এবাং আদনায়ারপুর জথদক পবিম
বেদক জালালাবাে গ্রাম হদয় প্রায় ২ বক.বম
খাল বষ যা শুর হওয়ার পূদব য খনদনর
প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ
করা হয়।
(ঘ)। িলমান প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়দনর
জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(গ)। বনব যাহী প্রদকৌশলী,
এলবজইবি, হববগঞ্জ।

(ক) বববভন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বনয়বমত
পবরেশযন এবাং দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য
এবাং সরকাবর বরাদ্দ র্াদত সঠিক সমদয়
পাওয়া র্ায় জস ববষদয় সাংবিষ্ট েপ্তদর
র্থাসমদয় জর্াগাদর্াগ অব্যাহত রাখার
জন্য অনুদরাধ করা হয়।
(খ) বাহুবল উপদজলার ট্রমা জসন্টাদরর
জনবল বনদয়াদগর জন্য স্বাস্থয মন্ত্রণালদয়
পত্র জপ্ররদণর জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(ক)বনব যাহী প্রদকৌশলী,
গণপূতয ববভাগ , হববগঞ্জ।

(খ)। বনব যাহী প্রদকৌশলী,
এলবজইবি, হববগঞ্জ।

(ঘ)।বনব যাহী প্রদকৌশলী,
এলবজইবি, হববগঞ্জ।

গণপূতয ববভাগ :

১3

বনব যাহী প্রদকৌশলী, গণপূতয ববভাগ, হববগঞ্জ এর প্রবতবনবধ জানান জর্,বিদসম্বর/18 মাস
পর্ যন্ত গণপূতয ববভাদগর অধীদন (ক) িীফ জুবিবসয়াল ম্যাবজদেে আোলত ভবন
বনমযাণ ( 2য় পর্ যায়) 6ি তলা হদত 10 তলা পর্ যন্ত উর্ধ্যমূখী সম্প্রসারণ কাজ 62%
সম্পন্ন হদয়দে। (খ) মবহলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন বনমযাণ প্রকদল্পর কাজ
100% সম্পন্ন হদয়দে।(গ) মাধবপুর উপদজলার মনতলা পুবলশ তেন্ত জকদন্দ্রর কাজ
92% সম্পন্ন হদয়দে।(ঘ) সহকারী পুবলশ সুপার (েবক্ষণ সাদকযল) এর অবফস কাম
বাস ভবন বনমযাণ কাজ 100% সম্পন্ন হদয়দে। (ঙ) নারী পুবলশ ব্যারাক বনমযাণ কাজ
45% সম্পন্ন হদয়দে। (ি) হববগঞ্জ জজলা সাবকযে হাউদজর উর্ধ্যমূখী সমপ্রসারণ বনমযাণ
কাজ,মনতলা পুবলশ তেন্ত জকন্দ্র,লাখাই উপদজলার স্থল কাম নেী ফায়ার সাবভযস
জেশন বনমযাণ প্রকল্প, চুনারুঘাে উপদজলার ফায়ার সাবভযস জেশন বনমযাণ প্রকল্প,
লাখাই উপদজলার মােনা জনৌ পুবলশ ফাঁড়ী বনমযাণ প্রকল্প, বাবনয়ািাং উপদজলার
মাকুযলী জনৌ পুবলশ ফাঁড়ী বনমযাণ প্রকল্প,বাহুবল উপদজলার ফায়ার সাবভযস বনমযাণ
প্রকল্প এবাং হববগঞ্জ জজলা পুবলশ সুপাদরর কার্ যালদয়র উর্ধ্যমূখী সম্প্রসারণ (একাাংশ)
প্রকদল্পর প্রদতযকটির কাজ বববভন্ন পর্ যাদয় িলমান রদয়দে। (ে) বাবনয়ািাং উপদজলার
5/6 নাং বাবনয়ািাং ইউবনয়ন ভূবম অবফস বনমযাণ কাজ 70% এবাং রঘুদিৌধুরী পাড়া
ইউবনয়ন ভূবম অবফস বনমযাণ কাজ 55% সম্পন্ন হদয়দে। (জ) নবীগঞ্জ উপদজলার
কাবজরবাজার ,বাহুবল উপদজলার স্নানঘাে এবাং মাধবপুর উপদজলার জনায়াপাড়া
ইউবনয়ন ভূবম অবফদসর প্রদতযকটির বনমযাণ কাজ ১০0% সম্পন্ন হদয়দে। বতবন
বদলন বাহুবল উপদজলার বমরপুদর অববস্থত ট্রমা জসন্টারটি বসবভল সাজযন মদহােয়সহ
পবরেশযন করা হদয়দে। ট্রমা জসন্টাদরর জনবল পোয়ন না হদল জসন্টারটি অদকদজা
হদয়ই পদড় থাকদব। বতবন আদরা বদলন উদেবখত উন্নয়নমূলক কাজ ব্যতীত অত্র
ববভাদগর আওতাধীন বববভন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুতগবতদত এবগদয় র্াদে।

(খ) বসবভল সাজযন,
হববগঞ্জ।

(গ)জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র জরকি য (গ) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
রুম শাখার পাবন পরার ববষদয় গণপূতয ববভাগ,হববগঞ্জ।
জরুবরবভবত্তদত প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর
জন্য অনুদরাধ করা হয়।

সড়ক ও জনপথ ববভাগ :

14

15

বনব যাহী প্রদকৌশলী, সওজ ববভাগ, হববগঞ্জ জানান জর্, বাবনয়ািাং-আজবমরীগঞ্জ সড়ক
উন্নয়ন প্রকদল্পর কাজ িলমান রদয়দে। উক্ত সড়দকর প্রকল্প ব্যয় 11600.34 লক্ষ
োকা এবাং কাদজর জভৌত অগ্রগবত বিদসম্বর/১৮ পর্ যন্ত 80%। বতবন বদলন গুরুত্বপূণ য
আিবলক মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প ( বসদলে জজান) এর
উপ-প্রকদল্পর আওতায় সরাইল-নাবসরনগর-লাখাই-হববগঞ্জ (আর-220) আিবলক
মহাসড়দকর উন্নয়ন ( 26.78 বক.বম. সড়ক উন্নয়নসহ 4টি জসতু ( লাংলা জসতু
(44.00 বমোর), জলাকড়া জসতু (44.00 বমোর),সুতাাং জসতু ( 82.00 বমোর) ও
বুো জসতু (30.00 বমোর) বনমযাণ কাজ িলমান রদয়দে। এ প্রকদল্পর প্রকল্প ব্যয়
13888.02 লক্ষ োকা এবাং কাদজর জভৌত অগ্রগবত 12.39%। বতবন আদরা বদলন,
জজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বসদলে জজান এর আওতায় (ক) হববগঞ্জ বাবনয়ািাং সড়দক
(জজি-2403) ২টি জসতু বনমযাণ ( কালাদিাবা জসতু-59.51 বমোর ও অবলয়ার ভাঙ্গা
জসতু-44.00 বমোর) (খ) চুনারুঘাে-সাটিয়াজুরী-নতুন বাজার সড়ক(জজি-2008)
মজবুবতকরণ( 12.64 বক.বম.) এবাং মুরারবন্দ েরগাহ শরীফ সড়ক(জজি-2010)
প্রশস্তকরণ ও মজবুবতকরণ ৯ 2.38 বক.বম.) প্রকদল্পর কাজ ইদতামদধ্য একদনদক
অনুদমাবেত হদয়দে র্ার প্রকল্প মূল্য 6115.05 লক্ষ োকা। েরপত্র আহবান করা
হদয়দে এবাং মূল্যায়ন প্রবক্রয়াধীন আদে। তাোড়া বতবন বদলন রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর
আওতায় বপএবপ ( সড়ক) এর আওতায় বীর মুবক্তদর্াদ্ধা কমােযান্ট মাবনক জিৌধুরী
(আর-221) আিবলক মহাসড়দকর ( 14.442 বক.বম.) জমরামত ও সাংস্কার কাজ
িলমান রদয়দে। এ কাদজর প্রকল্প ব্যয় 1187.92 লক্ষ োকা এবাং কাদজর জভৌত
অগ্রগবত 85.00% । বপএবপ ( সড়ক) এর আওতায় ঢাকা (কাচঁপুর)-পভরবজগেীশপুর-শাদয়স্তাগঞ্জ-বসদলে-তামাববল-জাফলাং জাতীয় মহাসড়দকর 9.135
বক.বম অাংশ জমরমাত সাংস্কার কাজ িলমান রদয়দে। এ কাদজর প্রকল্প ব্যয়
1488.61 লক্ষ োকা এবাং কাদজর জভৌত অগ্রগবত 88%। বতবন বদলন মাধবপুর
উপদজলায় সড়ক ববভাদগর জায়গায় অববধ স্থাপনা ইদতামদধ্য উদেে করা হদয়দে।
অন্যান্য জায়গায় উদেে কার্ যক্রম িলমান রদয়দে। বতবন বদলন ২৩.০১.২০১৯
তাবরদখ নবীগঞ্জ উপদজলায় উদেে কার্ যক্রম গ্রহণ করা হদব। বতবন আদরা বদলন
বাইপাস রাস্তার কাজ জশষ হদয়দে এবাং লাখাই সড়দক জকাে য জেশন জথদক কাজ
শুরুর জন্য রাস্তার পাদশর স্থাপনা অপসারণ িলমান রদয়দে। বতবন বদলন লাখাই
রাস্তার কাজ ধীরগবতদত িলদে। দ্রুত কাজ করার জন্য জিষ্টা অব্যাহত রদয়দে।
তাোড়া রাস্তা সম্প্রসারদণর জন্য ভূবম অবধগ্রহদণর কাজ িলমান রদয়দে। চুনারুঘােবাো সড়দকর জন্য নকশা িাওয়া হদয়দে। নকশা জপদলই কার্ যক্রম শুরু হদব।দজলা
প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ িলমান প্রকল্পসমূদহর
কাজ বনয়বমত পবরেশযন করার জন্য এবাং স্থানীয় জনপ্রবতবনবধ/প্রশাসনদক সম্পৃক্ত
কদর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অনুদরাধ কদরন। তাোড়া বতবন
আদরা বদলন স্ব স্ব সাংস্থার জায়গা রক্ষণাদবক্ষদণর োবয়ত্ব স্ব স্ব সাংস্থার। েখদলর
প্রথম পর্ যাদয় বাধা বেদল সমস্যায় পড়দত হয়না। বতবন জর্ সমস্ত সাংস্থার জায়গায়
অববধভাদব অবকাঠাদমা পতরী করা হদয়দে জসগুবলর তাবলকা পতরী কদর সাংবিষ্ট
সাংস্থা কর্তযক উদেদের প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ কদরন।
বাাংলাদেশ পাবন উন্নয়ন জবাি য:
বনব যাহী প্রদকৌশলী, বা.পা.উ.জবা, হববগঞ্জ জানান জর্, এ জজলার বিদসম্বর/২০১8বি:
মাস পর্ যন্ত বাাংলাদেশ পাবন উন্নয়ন জবাদি যর অধীদন (ক) উন্নয়ন খাদত হাওর এলাকায়
আগাম বন্যা প্রবতদরাধ ও বনষ্কাশন উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় (১) নবীগঞ্জ উপদজলার
আমড়াখাইর নামক স্থাদন 01টি কজওদয় বনমযাণ কাজ 90% সম্পন্ন হদয়দে। (২)
নবীগঞ্জ উপদজলার িরগারঢালা নামক স্থাদন 1টি ও 4 জভন্ট জরগুদলের বনমযাণ কাজ
30% সম্পন্ন হদয়দে। (3) কালনী-কুবশয়ারা নেী ব্যবস্থাপনা প্রকদল্পর আওতায়
কুবশয়ারা নেীর বামতীদরর ভাঙ্গন হদত পাহাড়পুর বাজার সাংরক্ষণ কাজ 0.375
বক.বম. 79% সম্পন্ন হদয়দে। (4) কালনী-কুবশয়ারা নেী ব্যবস্থাপনাা্ প্রকদল্পর
আওতায় কুবশয়ারা নেীর বামতীদরর ভাঙ্গণ হদত কাকাইলদেও বাজার সাংরক্ষণ
কাজ 0.375 বক.বম. 78% সম্পন্ন হদয়দে। (5) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও
জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় মকার হাওর উপ-প্রকদল্পর ডুবন্ত বাঁধ
বনমযাণ বক.বম. 31.60 হদত বক.বম.81.740 এর মদধ্য 23.815 বক.বম.কাজ
িলমান রদয়দে। (6) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন
প্রকদল্পর আওতায় মকার হাওর উপ-প্রকদল্পর 7টি জরগুদলের বনমযাণ কাদজর জন্য

(ক) িলমান প্রকল্পসমূদহর কাজ বনয়বমত (ক) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
পবরেশযন করার জন্য এবাং স্থানীয় সড়ক ও জনপথ ববভাগ,
জনপ্রবতবনবধ/প্রশাসনদক সম্পৃক্ত কদর হববগঞ্জ।
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার
জন্য অনুদরাধ করা হয়।
(খ)জর্ সমস্ত সাংস্থার জায়গায় অববধভাদব (খ) ববভাগীয় প্রধান
( সকল),হববগঞ্জ।
অবকাঠাদমা পতরী করা হদয়দে জসগুবলর
তাবলকা পতরী কদর সাংবিষ্ট সাংস্থা কর্তযক
উদেদের প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য
অনুদরাধ করা হয়।
(গ)সড়ক ববভাদগর মাধবপুর ব্যতীত (গ) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
অন্যান্য জায়গায় অববধ স্থাপনা সড়ক ও জনপথ ববভাগ,
জরুবরবভবত্তদত উদেদের জন্য অনুদরাধ হববগঞ্জ।
করা হয়।
(ঘ) িলমান প্রকল্পসমূদহর কাজ দ্রুত (ঘ) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
সড়ক ও জনপথ ববভাগ,
সম্পন্ন করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।
হববগঞ্জ।
(ঙ) লাখাই রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন (ঙ) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
সড়ক ও জনপথ ববভাগ,
করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।
হববগঞ্জ।

(ক) স্থানীয় জনপ্রবতবনবধ/প্রশাসনদক
সম্পৃক্ত কদর হাওর এবাং অন্যান্য
এলাকায় বাঁধ বনমযাণ/খাল খনন কাদজর
প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জন্য অনুদরাধ
করা হয়।

(ক)বনব যাহী প্রদকৌশলী,
বা.পা.উ.জবা, / উপদজলা
বনব যাহী অবফসার (সকল)
হববগঞ্জ।

(খ) হাওর এলাকার বাঁধ বনমযাণ/ (খ) উপদজলা বনব যাহী
সাংস্কাদরর জন্য কাববো নীবতমালার অবফসার(সকল),হববগঞ্জ।
আওতায় দ্রুত স্কীম জপ্ররণ করার জন্য
অনুদরাধ করা হয়।
(গ) সুস্ক জমৌসুদম দ্রুততার সদঙ্গ খাল (গ) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
খনন সম্পদন্নর জন্য অনুদরাধ করা হয়।
পাবন উন্নয়ন জবাি য,হববগঞ্জ।
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ঠিকাোরদক চূড়ান্ত জনাটিশ প্রোন করা হদয়দে। (৭) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা
ও জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় মকার হাওর উপ-প্রকদল্পর কজওদয়
বনমযাণ-4টি, বক্স স্লুইস বনমযাণ-9টি এবাং ইবরদগশন ইনদলে বনমযাণ ১৫টি ১% সম্পন্ন
হদয়দে। (8) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন প্রকদল্পর
আওতায় মকার হাওর উপ-প্রকদল্পর অভযন্তবরন খাল পুনঃখনন 24.619 বক.বম.
এবাং স্লুইস জমরামত-1টির কাজ সাইে জলমগ্ন থাকায় শুর করা র্াদে না। (খ)
অনুন্নয়ন খাদত জখায়াই নেী প্রকদল্পর আওতায় (1) লাখাই উপদজলার িন্দ্রপুর
এলাকার জহলারকাবন্দ নামক স্থাদন জখায়াই নেীর বাম তীদর বাঁদধর ৭5.3০০ জথদক
৭5.52০ বক.বম. পর্ যন্ত 0.220বক: বম: জলাপ জপ্রাদেকশনসহ ববকল্প বাঁধ বনমযাণ
কাজ প্রায় 60% সম্পন্ন হদয়দে। অনুন্নত খাদত শহর রক্ষা বাঁধ প্রকদল্পর আওতায় (২)
হববগঞ্জ সের উপদজলার হাসার গাঁও নামক স্থাদন জখায়াই নেীর িান তীর
প্রবতরক্ষামূলক কাজ বক.বম. 30.200 হদত বক.বম. 30.450=250.00 বক.বম.
কাজ 100% সম্পন্ন হদয়দে। (3) হববগঞ্জ সের উপদজলার জতবতয়া নামক স্থাদন
জখায়াই নেীর বাম তীর প্রবতরক্ষামূলক কাজ বক.বম. 47.785 হদত বক.বম.
47.915=130.00 বক.বম. কাজ 100% সম্পন্ন হদয়দে। (4) বাবনয়ািাং উপদজলার
শতমুখা নামক স্থাদন জখায়াই নেীর িান তীর প্রবতরক্ষামূলক কাজ বক.বম. 69.570
হদত বক.বম. 69.710=140.00 বক.বম. কাজ 60% সম্পন্ন হদয়দে। বতবন আদরা
জানান কাববো নীবতমালার আওতায় স্কীম োবখল শুরু হদয়দে। বতবন আদরা বদলন
হববগঞ্জ সের উপদজলার 2টি খাল খনদনর কাজ িলমান রদয়দে এবাং অন্যান্য
উপদজলায় খাল খনদনর জন্য ঠিকাোর বনদয়াগ হদয়দে। বতবন আদরা বদলন মকার
হাওর প্রকদল্পর জবম অবধগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কাজ ত্বরাবন্বত করা র্াদেনা । বতবন
মকার হাওর প্রকদল্পর জবম দ্রুত অবধগ্রহদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য
অনুদরাধ কদরন।দজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ
সুষ্ক জমৌসুদম দ্রুততার সদঙ্গ খাল খনন সম্পদন্নর জন্য অনুদরাধ জানান।
ববএবিবস (ক্ষুদ্র জসি):
বনব যাহী প্রদকৌশলী, ববএবিবস (ক্ষুদ্র জসি), হববগঞ্জ জানান 550.00 লক্ষ োকা ব্যদয়
করাঙ্গী নেীদত ৪৫ বমোর পেদঘ যযর রাবার িযাম বনমযাদণর কাজ 20% সম্পন্ন
হদয়দে। অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্ যক্রম িলমান রদয়দে। জজলা প্রশাসক ও সভাপবত,
জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ, স্থানীয় প্রশাসন/স্থানীয় জনপ্রবতবনবধগণ- জক
সম্পৃক্ত কদর রাবার িযাম এবাং খাল খনদনর কাজ উপ-পবরিালক, কৃবষ সম্প্রসারণ
ববভাগ, এলবজইবি এবাং পাবন উন্নয়ন জবাদি যর সমন্বদয়র মাধ্যদম করার জন্য
অনুদরাধ কদরন।
জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেপ্তর :
বনব যাহী প্রদকৌশলী, জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেপ্তর, হববগঞ্জ জানান জর্, 23 জপৌরসভা
প্রকদল্পর অধীদন হববগঞ্জ জজলায় দুটি জপৌরসভা (1) শাদয়স্তাগঞ্জ (2) আজবমরীগঞ্জ
জপৌরসভা অন্তভূযক্ত হদয়দে। ববণ যত প্রকদল্পর অধীদন বট্রেদমন্ট োন্ট, বজযয ব্যবস্থাপনা
ইউবনে, পাইপ লাইন স্থাপন, পাববলক েয়দলে বনমযাণ এবাং গৃহ সাংদর্াগ কাজ সম্পন্ন
করা হদব। আজবমরীগঞ্জ জপৌরসভার এ প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য ৫৬ শতক জায়গা
অবধগ্রহণ করা হদয়দে তাোড়া মাধবপুর বট্রেদমন্ট োদন্টর কাজ প্রায় জশদষর বেদক
বকন্তু একটি রীদের কারদন কাজ বে রদয়দে। । জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা
উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ বদলন, এলাকার সাধারণ মানুদষর িলািদলর জন্য
ববকল্প রাস্তার ব্যবস্থা কদর রীে প্রতযাহাদরর মাধ্যদম প্রকদল্পর কাজ দ্রুত সম্পদন্নর
জন্য অনুদরাধ কদরন।

(ঘ) মকার হাওর প্রকদল্পর জবম দ্রুত (ঘ) অবতবরক্ত জজলা
অবধগ্রহদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর প্রশাসক ( রাজস্ব),হববগঞ্জ।
জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(ক)স্থানীয় প্রশাসন/স্থানীয়
(ক)বনব যাহী প্রদকৌশলী,
জনপ্রবতবনবধগণ- জক সম্পৃক্ত কদর এবাং ববএবিবস (জসি), হববগঞ্জ।
উপ-পবরিালক, কৃবষ সম্প্রসারণ ববভাগ
এলবজইবি ও পাবন উন্নয়ন জবাদি যর সাদথ
সমন্বদয়র মাধ্যদম রাবার িযাম এবাং খাল
খননসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।
সাধারণ মানুদষর িলািদলর ববকল্প রাস্তার
ব্যবস্থা কদর রীে প্রতযাহাদরর মাধ্যদম
মাধবপুর বট্রেদমন্ট োন্ট প্রকদল্পর কাজ
দ্রুত সম্পদন্নর জন্য অনুদরাধ করা হয়।

উপদজলা বনব যাহী
অবফসার,মাধবপুর/বনব যাহী
প্রদকৌশলী, জনস্বাস্থয
প্রদকৌশল অবধেপ্তর,
হববগঞ্জ ।

বশক্ষা ববভাগঃ
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বৃন্দাবন সরকাবর কদলজ :
অধ্যক্ষ, বৃন্দাবন সরকাবর কদলজ এর জকান প্রবতবনবধ সভায় উপবস্থত না থাকায় এ হাল নাগাে তথ্য সহ সভায় বনয়বমত
ববভাগদন জকান আদলািনা হয়বন।
উপবস্থত থাকার জন্য অনুদরাধ করা হয়।
সরকাবর মবহলা কদলজ :
অধ্যক্ষ, সরকাবর মবহলা কদলজ, হববগদঞ্জ এর প্রবতবনবধ সভায় জানান জর্, কার্ যক্রম সঠিকভাদব পবরিালনার জন্য
সরকাবর মবহলা কদলদজর কার্ যক্রম সুন্দরভাদব িলদে। জকান সমস্যা নাই। বতবন অনুদরাধ করা হয়।
০৭.০২.২০১৯ তাবরখ জথদক অনুবিতব্য অনাস য ৩ পাে য পরীক্ষায় সকদলর সহদর্াবগতা
কামনা কদরন।

অধ্যক্ষ, বৃন্দাবন সরকাবর
কদলজ,হববগঞ্জ।
অধ্যক্ষ, সরকাবর মবহলা
কদলজ,হববগঞ্জ।

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ববভাগ:
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জজলা বশক্ষা অবফসার, হববগঞ্জ এর প্রবতবনবধ জানান , জজলায় মাবিবমবিয়া প্রাপ্ত
২৬৮ টি বশক্ষা প্রবতিাদনর মদধ্য ২০৫টি প্রবতিাদন মাবিবমবিয়া সবক্রয় রদয়দে এবাং
অববশষ্ট ৬৩টি প্রবতিাদন মাবিবমবিয়া িালু করার উদদ্যাগ অব্যাহত আদে। মাধবপুর
উপদজলায় শতভাগ মাবিবমবিয়া ক্লাস সবক্রয় রদয়দে। । জজলা প্রশাসক ও সভাপবত,
জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ বদলন, জকান জকান উপদজলায় কতটি
ববদ্যালদয় কয়টি ক্লাদস মাবিবমবিয়া বাকী রদয়দে তার হাল নাগাে তথ্য পতরী
করদত হদব। 20৫টি মাবিবমবিয়া প্রকৃতপদক্ষ সবক্রয় রদয়দে বক না তা খবতদয়
জেখদত হদব। বাকী 63টি প্রবতিাদন মাবিবমবিয়া িালু করার জন্য অনুদরাধ
কদরন। তাোড়া বতবন আদরা বদলন সকল ববদ্যালদয় োত্র-োত্রীর বনয়বমত উপবস্থবত
বনবিত করদত হদব এবাং জকাবিাং বাবণজয বে করদত হদব। বশক্ষকদের বনয়বমত
উপবস্থবত বনবিতসহ বনয়বমত ক্লাস পবরিালনা মবনের করদত হদব। তাোড়া বতবন
জবসরকাবর উদদ্যাদগ অববশষ্ট প্রবতিাদন মাবিবমবিয়া িালু করার উদদ্যাগ গ্রহদণর
জন্য অনুদরাধ জানান। বতবন আদরা বদলন, মাধ্যবমক স্তদরর সরকাবর বই বকভাদব
একটি জোকাদন ববক্রদয়র জন্য জগল তা জবাধগম্য নয়। প্রবতিাদনর জলাকজদনর
সাংবিষ্টতা োড়া তা হয় নাই। বতবন তেন্ত কদর প্রবতদবেন জেওয়ার জন্য অনুদরাধ
কদরন। বতবন প্রবতটি ববদ্যালদয় মুবক্তযুদ্ধ কণ যার স্থাপদনর জন্যও অনুদরাধ কদরন।

(ক) মাবিবমবিয়াসমূহ প্রকৃতপদক্ষ সিল (ক)উপদজলা বনব যাহী
রদয়দে বক না তা খবতদয় জেখার জন্য অবফসার ( সকল)/ জজলা
এবাং অববশষ্ট 63টি প্রবতিাদন বশক্ষা অবফসার, হববগঞ্জ।
মাবিবমবিয়া িালু করার জন্য অনুদরাধ
করা হয়।
(খ) সকল ববদ্যালদয় োত্র-োত্রী বনয়বমত
উপবস্থবত বনবিত করদত হদব এবাং
বশক্ষকদের বনয়বমত উপবস্থবত বনবিতসহ
জকাবিাং বাবণজয বে করার উদদ্যাগ গ্রহণ
করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।
(গ) মাধ্যবমক স্তদরর সরকাবর বই
ভাঙ্গারীর জোকাদন পাওয়ার ব্যাপাদর
তেন্ত কদর প্রবতদবেন জেওয়ার জন্য
অনুদরাধ করা হয়।
(ঘ) প্রবতটি ববদ্যালদয় মুবক্তযুদ্ধ কণ যার

স্থাপদনর জন্য অনুদরাধ করা হয়।
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প্রাথবমক বশক্ষা ববভাগ :
জজলা প্রাথবমক বশক্ষা অবফসার, হববগঞ্জ জানান, বববভন্ন প্রাথবমক ববদ্যালদয় 606
টি ল্যাপেপ রদয়দে। 08টি প্রাথবমক ববদ্যালদয় মাবিবমবিয়া ক্লাস িালু রদয়দে।
ল্যাপেপ / মাবিবমবিয়া পবরিালনায় প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত বশক্ষক প্রদয়াজন। তাোড়া বতবন
বদলন ০১.০১.২০১৯ তাবরদখ সারা জেদশর ন্যায় হববগঞ্জ জজলাদতও বই ববতরণ
উৎসব হদয়দে। বতবন আদরা বদলন, বাহুবদল পুরাতন বই ববতরদণর ঘেনায় সহকারী
বশক্ষক ও প্রধান বশক্ষকদক সামবয়ক বরখাস্ত করা হদয়দে এবাং তাদের ববরুদদ্ধ
ববভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। । জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন
সমন্বয় কবমটি বদলন, ল্যাপেপ/ মাবিবমবিয়াগুদলা সিল রদয়দে বক না তা র্ািাই
করদত হদব। অদকদজা ল্যাপেপসমূহ পবরবতযন করদত হদব । প্রদতযক ববদ্যালদয়
কমপদক্ষ 02জন বশক্ষকদক কবম্পউোর প্রবশক্ষণ প্রোন করদত হদব । ক্লাদস
বশক্ষকরা ল্যাপেপ / মাবিবমবিয়ার মাধ্যদম ক্লাস বনদে বক না তা মবনের করদত
হদব। প্রাথবমক ববদ্যালয়গুদলা জর্ এলাকায় রদয়দে জস এলাকার গন্যমান্য ব্যবক্তবদগরয
সহদর্াবগতায় অববশষ্ট ববদ্যালদয় মাবিবমবিয়া িালুর উদদ্যাগ বনদত হদব। বতবন
আদরা বদলন বই চুবরর ঘেনা সারা জেদশ এই জজলার ইদমজ নষ্ট কদরদে। বতবন
বদলন এ ঘেনা সঠিক মবনেবরাং এর অভাদব সাংঘটিত হদয়দে। বতবন প্রাথবমক স্তদরর
বই চুবরর ববষদয় তেন্ত কদর প্রবতদবেন জেওয়ার জন্য অনুদরাধ কদরন। বতবন সকল
প্রাথবমক ববদ্যালদয় মুবক্তযুদ্ধ কণ যার স্থাপদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য
অনুদরাধ কদরন। বতবন সকল ববভাদগর কমযকতযাদের তাদের োপ্তবরক পবরেশযদনর
সময় প্রাথবমক পবরেশযদনর জন্য অনুদরাধ কদরন।

(খ) উপদজলা বনব যাহী
অবফসার(সকল),
হববগঞ্জ/জজলা বশক্ষা
অবফসার, হববগঞ্জ।
(গ) জজলা বশক্ষা
অবফসার,হববগঞ্জ।

(ঘ) উপদজলা বনব যাহী
অবফসার
(সকল),হববগঞ্জ/জজলা
বশক্ষা অবফসার, হববগঞ্জ।

(ক) বশক্ষকরা ল্যাপেপ / মাবিবমবিয়ার (ক)উপদজলা বনব যাহী
মাধ্যদম ক্লাস বনদে বক না তা মবনের অবফসার ( সকল ) /জজলা
করার জন্য অনুদরাধ করা হয় ।
প্রাথবমক বশক্ষা অবফসার,
হববগঞ্জ।
(খ) প্রাথবমক স্তদরর বই চুবরর ব্যাপাদর (খ) /জজলা প্রাথবমক বশক্ষা
তেন্ত কদর প্রবতদবেন জেওয়ার জন্য কমযকতযা, হববগঞ্জ।
অনুদরাধ করা হয়।
(গ) সকল প্রাথবমক ববদ্যালদয় মুবক্তযুদ্ধ (গ) /জজলা প্রাথবমক বশক্ষা
কণ যার স্থাপদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা কমযকতযা, হববগঞ্জ।
গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ করা হয়।
(ঘ) সকল ববভাদগর কমযকতযাদের তাদের (ঘ) ববভাগীয় প্রধান
োপ্তবরক পবরেশযদনর সময় প্রাইমারী স্কুল (সকল), হববগঞ্জ।
পবরেশযদনর জন্য অনুদরাধ করা হয়।

স্বাস্থয ববভাগঃ
বসবভল সাজযদনর কার্ যালয় :
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বসবভল সাজযন, হববগঞ্জ এর প্রবতবনবধ বদলন, হাসপাতাদল আগত জরাগীদের সঠিক
বিবকৎসা জসবা বনবিত করার জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ যক্রম িলমান রদয়দে। তাোড়া
কনসালদেন্ট সাংকদের ব্যাপাদর সাংবিষ্ট কর্তযপক্ষ বরাবদর পত্র জপ্ররণ করা হদয়দে।

(ক) হাসপাতাদল আগত জরাগীদের সঠিক
স্বাস্থয জসবা বনবিতকরদণর জন্য অনুদরাধ
করা হয়।
(খ) কনসালদেন্ট সাংকদের ব্যাপাদর
সাংবিষ্ট কর্তযপদক্ষর সাদথ জর্াগাদর্াগ রক্ষা
করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(ক)বসবভল সাজযন,হববগঞ্জ।

(খ)বসবভল সাজযন,
হববগঞ্জ।

হববগঞ্জ আধুবনক সের হাসপাতাল :
২3

তত্ত্বাবধায়ক আধুবনক সের হাসপাতাল হববগঞ্জ বদলন, বকছু বেদনর মদধ্যই ২৫০
জবদির ববধ যত হাসপাতাদল বকছু ওয়াি য স্থানান্তর করা হদব। ফদল হাসপাতাদল আগত
জরাগীদের স্থান সাংকুলান হদব।

হাসপাতাদল আগত জরাগীদের সঠিক
স্বাস্থয জসবা বনবিত করার জন্য অনুদরাধ
করা হয়।

(ক)তত্ত্বাবধায়ক,
আধুবনক সের হাসপাতাল,
হববগঞ্জ।

২4

পবরবার পবরকল্পনা অবধেপ্তরঃ
উপ-পবরিালক, পবরবার পবরকল্পনা অবধেপ্তর, হববগঞ্জ এর প্রবতবনবধ জানান হববগঞ্জ
জজলার ৩৮টি ইউবনয়ন স্বাস্থয ও পবরবার কল্যাণ জকন্দ্র হদত সাব যক্ষবণক জসবা প্রোন
অব্যাহত আদে।

(ক) জরাগীদের র্থার্থ স্বাস্থয জসবা
বনবিত করার লদক্ষয বনয়বমত মবনেবরাং
অব্যাহত রাখার অনুদরাধ করা হয় ।

(ক) উপ-পবরিালক,
পবরবার পবরকল্পনা ববভাগ,
হববগঞ্জ।

কৃবষ উৎপােন এবাং এ সাংক্রান্ত ববভাগসমূহ :
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২6

২7

কৃবষ সম্প্রসারণ অবধেপ্তরঃ
উপ-পবরিালক, কৃবষ সম্প্রসারণ অবধেপ্তর হববগঞ্জ জানান, আসন্ন জবাদরা জমৌসুদম
ধান জরাপদনর কাজ িলদে। সার ও বীদজর জকান সমস্যা জনই। বতবন আদরা বদলন,
য
হটিকালিার
জসন্টার বনমযাদণর জন্য চুনারুঘাে উপদজলার পানেবড় জমৌজার খাস
জবমর ব্যাপাদর আদবেন জপ্ররণ করা হদয়দে। বতবন আদরা বদলন সকল উপদজলায়
ধান মাড়াই জকন্দ্র বনমযাদণর জন্য হাওর এলাকায় খাস জবম প্রদয়াজন। বতবন সকল
উপদজলায় ধান মাড়াই জকন্দ্র বনমযাদণর জন্য হাওর এলাকায় খাস জবম বনব যািদনর
জন্য অনুদরাধ কদরন। বতবন আদরা বদলন বাহুবল এবাং নবীগঞ্জ উপদজলায় পাবনর
অভাদব জবশ বকছু জবম অনাবােী থাদক। বতবন ববএবিবস(জসি) এর মাধ্যদম এ
জবমগুদলাদত পাবন সরবরাদহর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ কদরন।
জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি,বদলন জর্, হববগঞ্জ
য
হটিকালিার
জসন্টার বনমযাদণর জন্য খাস জবম বরাদদ্দর ব্যাপাদর মন্ত্রণালদয়র
প্রশাসবনক অনুদমােনসহ আদবেন করদত হদব। বতবন এ ব্যাপাদর পত্র জপ্ররদণর জন্য
অনুদরাধ কদরন। বতবন আদরা বদলন, আসন্ন জবাদরা জমৌসুদম এ জজলায় বীজ সার
সরবরাদহ র্াদত জকান সমস্যা না হয় জস ব্যাপাদর সতকয দৃবষ্ট রাখদত হদব। বতবন
বাহুবল এবাং নবীগঞ্জ উপদজলার অনাবােী জবমদত পাবন সরবরাদহর প্রদয়াজনীয়
ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ কদরন।
খাদ্য ববভাগঃ
জজলা খাদ্য বনয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), হববগঞ্জ জানান জর্, এ জজলার ৮টি উপদজলার ১০টি
খাদ্য গুোদম বতযমাদন 11,243জম:েন িাল এবাং 783 জম: েন গমসহ সব যদমাে
১২,০২৬ জম.েন খাদ্যশস্য (1৭.০১.1৯ তাবরদখ) মজুে রদয়দে। বনরাপে খাদ্য মজুে
গড়ার লদক্ষয জজলার খাদ্য িাবহোর ববপরীদত উদ্ধযতন কর্তযপক্ষ বরাবদর িাবহো
জপ্ররণ করার জপ্রবক্ষদত িলািল সূিী জাবর হদে। বতবন বদলন বভবজবি কমযসূিীর
আওতায় এ জজলায় ১৭২১৭ জন দু:স্থ ও অসহায় মবহলাদের মদধ্য প্রবত মাদস
৫১৬.৫১০ জম.েন িাল ববতরণ করা হদে। 09 ওয়াি য বববশষ্ট জপৌরসভা সম্ববলত
জজলা শহদর 05 জন বিলাদরর মাধ্যদম 18 োকা জকবজ েদর আো ববক্রয় কার্ যক্রম
িলদে। উক্ত কার্ যক্রম তোরবক করার জন্য খাদ্য ববভাগ হদত কমযকতযা বনদয়াগ করা
হদয়দে। বতবন আদরা বদলন কাববো কমযসূিীর আওতায় বিদসম্বর/১৮ মাদস
১৮৩.৬৯ জম.েন িাল এবাং বজ আর খাদত বিদসম্বর/১৮ মাদস ১২.৫০০ জম.েন িাল
ববতরণ করা হদয়দে। জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি,
হববগঞ্জ বদলন জর্, দু:স্থ ও অসহায় মবহলাদের মদধ্য বভবজবি কমযসূবির আওতায়
ববতরণকৃত িাল জর্ন জকান অবস্থাদতই ব্যবসায়ীদের বনকে কাদলাবাজাদর বববক্র না
হয় জসবেদক দৃবষ্ট রাখদত হদব এবাং কদঠারভাদব মবনের করার জন্য অনুদরাধ
কদরন।
জজলা প্রাবণসম্পে অবধেপ্তরঃ
জজলা প্রাবণসম্পে কমযকতযা, হববগঞ্জ জানান জর্, তার েপ্তদরর কার্ যক্রম সুন্দরভাদব
িলদে। বতবন আদরা বদলন জর্, শাদয়স্তাগঞ্জ উপদজলার প্রাবণসম্পে ববভাদগর
কার্ যক্রম শুরু করা হদয়দে।দজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি,
হববগঞ্জ শাদয়স্তাগঞ্জ উপদজলায় সকল েপ্তদরর উপদজলা পর্ যাদয়র অবফসার
বনদয়াদগর জন্য সাংবিষ্ট কর্তযপক্ষ বরাবদর পত্র জপ্ররদণর জন্য অনুদরাধ কদরন।

য
(ক) হটিকালিার
জসন্টার বনমযাদণর জন্য
চুনারুঘাে উপদজলার খাস জবম বরাদদ্দর
আদবেদনর
ব্যাপাদর
প্রশাসবনক
অনুদমােসহ আদবেন জপ্ররদণর জন্য
অনুদরাধ করান হয়।

(ক) উপ-পবরিালক,
কৃবষ সম্প্রসারণ অবধেপ্তর,
হববগঞ্জ।

(খ) সকল উপদজলায় ধান মাড়াই জকন্দ্র
বনমযাদণর জন্য হাওড় এলাকায় খাস জবম
বনব যািদনর জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(খ) উপদজলা বনব যাহী
অবফসার(সকল),হববগঞ্জ।

(গ) হববগঞ্জ জজলায় বীজ এবাং সার
সরবরাদহ র্াদত জকান সমস্যা না হয় জস
ব্যাপাদর সতকয দৃবষ্ট রাখার জন্য অনুদরাধ
করা হয়।
(ঘ) বাহুবল এবাং নবীগঞ্জ উপদজলার
অনাবােী জবমদত পাবন সরবরাদহর
প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ
করা হয়।

(গ)উপ-পবরিালক,কৃবষ
সম্প্রসারণ অবধেপ্তর,
হববগঞ্জ।

(ক) সরকাবর সহায়তা কার্ যক্রম
মবনেবরাংদয়র মাধ্যদম বাস্তবায়ন করার
জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(ক)উপদজলা জিয়ারম্যান
(সকল)/উপদজলা বনব যাহী
অবফসার (সকল)/জজলা
খাদ্য বনয়ন্ত্রক, হববগঞ্জ।

(খ) দু:স্থ ও অসহায় মবহলাদের মদধ্য
বভবজবি কমযসূবির আওতায় ববতরণকৃত
এবাং খাদ্য বােব কমযসূিীর আওতায়
ববতরণকৃত িাল জর্ন জকান অবস্থাদতই
ব্যবসায়ীদের বনকে কাদলাবাজাদর বববক্র
না হয় জস ব্যাপাদর কদঠারভাদব মবনের
করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(খ) উপদজলা জিয়ারম্যান
(সকল)/উপদজলা বনব যাহী
অবফসার (সকল)/জজলা
খাদ্য বনয়ন্ত্রক, হববগঞ্জ।

(ঘ) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
ববএবিবস(জসি),হববগঞ্জ।

(ক) শাদয়স্তাগঞ্জ উপদজলায় সকল েপ্তদরর (ক) ববভাগীয়
উপদজলা পর্ যাদয়র অবফসার বনদয়াদগর প্রধান(সকল), হববগঞ্জ।
জন্য সাংবিষ্ট কর্তযপক্ষ বরাবদর পত্র
জপ্ররদণর জন্য অনুদরাধ করা হয়।

২8
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জজলা মৎস্য অবধেপ্তরঃ
জজলা মৎস্য কমযকতযা, হববগঞ্জ জানান জর্, মৎস্যিাষীদের প্রবশক্ষণ িলদে। বতবন
আদরা জানান জর্, হযািারীগুদলাদক লাইদসন্স এর আওতায় আনা হদয়দে। বফি এর
জকায়াবলটি পরীক্ষার জন্য নমুনা সাংগ্রহ করা হদে এবাং ল্যাদব পরীক্ষা করা হদব।
জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ সরকাবর
বনদে যশনার আদলাদক মৎস্য আহরণ বেকালীন সমদয় জজদলদের মদধ্য বভবজবি
ভাতা প্রোদনর প্রস্তাব সম্ববলত পত্র সাংবিষ্ট কর্তযপক্ষ বরাবদর জপ্ররদণর জন্য অনুদরাধ
কদরন।
বন ববভাগ :
সহকারী বন সাংরক্ষক, হববগঞ্জ এর প্রবতবনবধ জানান জর্, এ জজলায় জমাে ২29টি
করাত কল রদয়দে। তন্মদধ্য ১৭4টি করাত কল পবধভাদব পবরিাবলত হদে এবাং
৫0টি রীে এবাং 05টি স্বত্ব মামলাভূক্ত করাত কল রদয়দে। এ পর্ যন্ত বে কদর জেওয়া
অববধ করাতকদলর সাংখ্যা 151টি। অববধ করাতকদলর ববরুদদ্ধ বনয়বমত অবভর্ান
অব্যাহত আদে।

(ক) বনয়বমত প্রবশক্ষণ অব্যাহত রাখার (ক) জজলা মৎস্য কমযকতযা,
জন্য অনুদরাধ করা হয়।
হববগঞ্জ।
(খ) সরকাবর বনদে যশনার আদলাদক মৎস্য (খ) জজলা মৎস্য কমযকতযা,
আহরণ বেকালীন সমদয় জজদলদের মদধ্য
হববগঞ্জ।
বভবজবি ভাতা প্রোদনর প্রস্তাব সম্ববলত
পত্র সাংবিষ্ট কর্তযপক্ষ বরাবদর জপ্ররদণর
জন্য অনুদরাধ করা হয়।
(ক) অববধ করাত কদলর ববরুদদ্ধ অবভর্ান (ক) সহকারী বন সাংরক্ষক,
হববগঞ্জ।
অব্যাহত রাখার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

সামাবজক বনরাপত্তা প্রোনকারী ববভাগসমূহ:
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৩1

৩2

যুব উন্নয়ন অবধেপ্তরঃ
উপ-পবরিালক, যুব উন্নয়ন অবধেপ্তর, হববগঞ্জ এর প্রবতবনবধ জানান জর্, এ ববভাদগর
আওতায় জবকার যুবক/যুবতীদের আত্মকমী বহদসদব গদড় জতালার লদক্ষয জজলা ও
উপদজলা পর্ যাদয় কবম্পউোর, জপাষাক পতরী, ইদলকবট্রকযাল, ইদলকট্রবনক্স
প্রবশক্ষণসহ বনয়বমত কার্ যক্রম অব্যাহত আদে। এ পর্ যন্ত ১৭৪৭ জনদক প্রবশক্ষণ
প্রোন করা হদয়দে।
সমাজদসবা অবধেপ্তর :
উপ-পবরিালক, সমাজদসবা অবধেপ্তর, হববগঞ্জ জানান জর্, সমাজদসবা অবধেপ্তদরর
আওতায় 2018-19অথ য বেদরর জন্য এ জজলায় বয়স্কভাতা উপকারদভাগীর সাংখ্যা59107 জন, প্রবতবেী ভাতা উপকার-জভাগীর সাংখ্যা-14871 জন, ববধবা ও স্বামী
পবরতযক্তা দুঃস্থ মবহলা ভাতা উপকারদভাগীর সাংখ্যা-19775 জন, প্রবতবেী বশক্ষা
উপবৃবত্ত উপকারদভাগীর সাংখ্যা-1466 জন। তাদের ভাতা ববতরণ অব্যাহত আদে।
েবলত-হবরজন ও জবদে ভাতা উপকারদভাগীর সাংখ্যা-877 জন, েবলত-হবরজন ও
জবদে বশক্ষা উপবৃবত্ত উপকারদভাগীর সাংখ্যা-122জন, বহজরা জনদগািীর জীবনমান
উন্নয়ন ভাতা উপকারদভাগীর সাংখ্যা-03জন এবাং বহজরা জনদগািীর জীবনমান
উন্নয়ন বশক্ষাবৃবত্ত উপকারদভাগীর সাংখ্যা-01 জন। তাদের ভাতা ববতরণ অব্যাহত
আদে। বতবন আদরা বদলন কযান্সার, বকিনী, বলভার বসদরাবসস, জোদক
প্যারালাইজি ও জন্মগত হৃেদরাগীদের আবথ যক সহায়তা কমযসূিীর আওতায় ২০১8১9 অথ য বেদর জজলা বেয়াবরাং কবমটির বসদ্ধান্ত জমাতাদবক 1ম বকবস্তর 162 জন
জরাগীর আদবেনপত্র সের কার্ যালদয় জপ্ররণ করা হদয়দে। বতবন আদরা বদলন,
প্রবতববেতা শনাক্তকরণ জবরপ কমযসূবি-2013 এর আওতায় এ পর্ যন্ত জবরপকৃত
প্রবতবেীর সাংখ্যা 31093 জন। এ পর্ যন্ত 17904 টি প্রবতবেী আইবি কাি য ববতরণ
করা হদয়দে। বতবন আদরা বদলন, হববগঞ্জ জজলাধীন ০৪টি উপদজলায় (মাধবপুর,
চুনারুঘাে, বাহুবল ও নবীগঞ্জ) িা-বাগান শ্রবমকদের জীবনমান উন্নয়ন খাদত ২০১৭১৮ অথ য বেদরর নগে আবথ যক সহায়তা বহসাদব 6412 জন িা শ্রবমদকর মাদে
5,000/- োকা হাদর 3,20,60000/- বরাদ্দ পাওয়া জগদে। নীবতমালার আদলাদক
শ্রবমক বনব যািন প্রবক্রয়াধীন আদে। জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয়
কবমটি, হববগঞ্জ বদলন জর্, বহজরা জনদগাবির ভাতা বনবিত করদত হদব বতবন এ
জজলাদক অবত শীঘ্রই বভক্ষুকমুক্ত করার লদক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনদে যশনা
জমাতাদবক সকল সাংস্থার কমযকতযা এবাং কমি যারীদের একবেদনর মূল জবতদনর
সমপবরমাণ অথ য ইদতাপূদব য জপ্রবরত বহসাব নম্বদর জরুবরবভবত্তদত প্রোদনর জন্য
অনুদরাধ কদরন। তাোড়া বতবন বববভন্ন ভাতা ববতরদণর কার্ যক্রম গবতশীল করার
জন্য অনুদরাধ কদরন।
বাাংলাদেশ পেী উন্নয়ন জবাি য (ববআরবিবব) :
উপ-পবরিালক, ববআরবিবব, হববগঞ্জ জানান জর্, োবরদ্রয ববদমািদনর লদক্ষয কৃবষ
ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ এবাং অবকাঠাদমা উন্নয়দনর জন্য ববআরবিবব’র মাধ্যদম 11টি প্রকল্প
বাস্তবাবয়ত হদে। গৃহীত প্রকল্প/কমযসূিীর আওতায় এ র্াবৎ 2৯03টি সবমবত/েল
গঠন করা হদয়দে র্ার সেস্য সাংখ্যা 75,344 জন। বিদসম্বর/২০১8 বি: পর্ যন্ত
ক্রমপুবঞ্জভূত ঋণ ববতরণ 12৭৮৪.০৪ লক্ষ োকা এবাং ক্রমপুবঞ্জভূত ঋণ আোয়
হদয়দে 11244.98 লক্ষ োকা। ঋণ আোদয়র হার 88%। ববআরবিবব’র আওতায়

জবকার যুবক/যুবতীদের আত্মকমী বহদসদব উপ-পবরিালক,
গদড় জতালার লদক্ষয প্রবশক্ষণ কার্ যক্রম যুব উন্নয়ন অবধেপ্তর,
হববগঞ্জ।
অব্যাহত রাখার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(ক) প্রকৃত উপকারদভাগী র্াদত ভাতা পায় (ক) উপ-পবরিালক, জজলা
তা র্ািাই-বাোইপূব যক ভাতা ববতরণ সমাজদসবা অবধেপ্তর/
অব্যাহত রাখার জন্য অনুদরাধ করা হয়।
উপদজলা বনব যাহী অবফসার
(সকল), হববগঞ্জ।
(খ) হববগঞ্জ জজলাদক অবত শীঘ্রই (খ) ববভাগীয় প্রধান
বভক্ষুকমুক্ত করার লদক্ষয মাননীয় প্রধান (সকল), হববগঞ্জ।
মন্ত্রীর বনদে যশনা অনুর্ায়ী সকল সাংস্থার
কমযকতযা এবাং কমি যারীদের একবেদনর
মূল জবতদনর সমপবরমাণ অথ য ইদতাপূদব য
জপ্রবরত বহসাব নম্বদর জরুবরবভবত্তদত
প্রোদনর জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(ক) োবরদ্র ববদমািদনর লদক্ষয কৃবষ ঋণ,
ক্ষুদ্র ঋণ এবাং অবকাঠাদমা উন্নয়দনর জন্য
ববআরবিবব’র মাধ্যদম বাস্তবাবয়ত
কার্ যক্রদমর মবনেবরাং অব্যাহত রাখার
জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(ক) উপদজলা জিয়ারম্যান
(সকল)/ উপদজলা বনব যাহী
অবফসার (সকল)/
উপপবরিালক,
ববআরবিবব, হববগঞ্জ।

জাইকার অথ যায়দন অাংশীোবরত্বমূলক পেী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর মাধ্যদম হববগঞ্জ
সের উপদজলার জগাপায়া, লস্করপুর ও বনজামপুর ইউবনয়দন রাস্তা ইে সবলাং ও
নলকূপ স্থাপন সাংক্রান্ত 53টি বজবস স্কীম বাস্তবাবয়ত হদয়দে এবাং মাধবপুর
উপদজলার আবন্দউড়া ও োবতয়াইন ইউবনয়দন এ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ প্রবক্রয়াধীন।
বতবন আদরা বদলন জর্, সরকাদরর অগ্রাবধকারভূক্ত ‘একটি বাবড় একটি খামার’
প্রকদল্পর আওতায় বিদসম্বর/২০১8 বি: পর্ যন্ত 1৫৭৮টি সবমবত গঠন করা হদয়দে, র্ার
সেস্য সাংখ্যা 67317 জন। 2018-19 অথ য বেদরর বিদসম্বর/2018বি: মাস পর্ যন্ত
জমাে সিয় আোয় হদয়দে 2370.94 লক্ষ োকা এবাং জমাে ঋণ ববতরণ করা
হদয়দে 8256.32 লক্ষ োকা। জমাে ঋণ আোয় হদয়দে 3854.71 লক্ষ োকা।
জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ বদলন জর্, ‘একটি
বাবড় একটি খামার’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাবধকার প্রকল্প। এ প্রকল্প সুিুভাদব
বাস্তবায়দনর স্বাদথ য মবনেবরাংসহ সাবব যক সহদর্াবগতা করদত হদব।

(খ) ‘একটি বাবড় একটি খামার’ প্রকদল্পর
সকল কার্ যক্রম সঠিকভাদব বাস্তবায়দনর
স্বাদথ য উপদজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটির
সভায় বনয়বমতভাদব আদলািনা এবাং
মবনেবরাংসহ সাবব যক সহদর্াবগতা অব্যাহত
রাখার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

(খ) উপদজলা জিয়ারম্যান
(সকল)/ উপদজলা বনব যাহী
অবফসার (সকল)/
উপপবরিালক,
ববআরবিবব, হববগঞ্জ।

জসবা প্রোনকারী ববভাগসমূহ:
বাাংলাদেশ ববদুযৎ উন্নয়ন জবাি য :
বনব যাহী প্রদকৌশলী, ববদুযৎ উন্নয়ন জবাি য, হববগঞ্জ জানান জর্, 33 জকবভ লাইদন গরম গ্রীি বনমযাদণ সাংবিষ্ট কর্তযপদক্ষর সাদথ (ক) বনব যাহী প্রদকৌশলী,
33 কাদল িাপ বাড়দব ববধায় িাবল সাবকযদের কাজ িলদে। জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জর্াগাদর্াগ রক্ষার জন্য অনুদরাধ করা হয়। ববদুযৎ উন্নয়ন জবািয, হববগঞ্জ।
জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ বদলন হববগঞ্জ শহদরর ববদুযৎ সমস্যা
সমাধাদনর জন্য একটি গ্রীি বনমযাদণর জন্য জিষ্টা অব্যাহত আদে। বতবন গ্রীি বনমযাদণ
সাংবিষ্ট কর্তযপদক্ষর সাদথ জর্াগাদর্াগ রক্ষার জন্য অনুদরাধ কদরন।

হববগঞ্জ পেী ববদুযৎ সবমবতঃ
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বজ. এম, হববগঞ্জ পেী ববদুযৎ সবমবত, হববগঞ্জ জানান, বিদসম্বর/2018 বি: মাদস
আবাবসক-6212টি, বাবণবজযক-433টি, বশল্প-02 টি, জসি-25টি এবাং
বসআই/অন্যান্য-82টিসহ জমাে 6754টি নতুন সাংদর্াগ প্রোন করা হদয়দে। এ োড়া
হববগঞ্জ জজলার বববভন্ন উপদজলাধীন বববভন্ন এলাকায় নতুন লাইন বনমযাণ কাজ
অব্যাহত রদয়দে। নতুন লাইন বনমযাণ এর পাশাপাবশ মাধবপুর, হববগঞ্জ(বববসক)
,বাহুবল ও আজবমরীগঞ্জ এ 4 টি পবদুযবতক উপদকন্দ্র বনমযাণ িলদে। বতবন পেী
ববদুযৎ সবমবতর আওতাধীন বববভন্ন সরকাবর প্রবতিাদন বিদসম্বর/2018 পর্ যন্ত জমাে
1,24,43,081.00 (এক জকাটি িবিশ লক্ষ জততাবেশ হাজার একাবশ ) োকা ববদুযৎ
ববল বদকয়া রদয়দে মদময অববহত কদরন। বতবন আদরা বদলন পববস এর আওতাধীন
প্রদতযক সরকারী েপ্তরদক ববদুযৎ ববদলর জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজে বরাদ্দ এবাং
অববশষ্ট বদকয়া ববদুযৎ ববল পবরদশাদধর অনুদরাধ জাবনদয় পত্র জপ্ররণ অব্যাহত
আদে। বতবন অববশষ্ট বদকয়া ববদুযৎ ববল পবরদশাদধ সকদলর সহদর্াবগতা কামনা
কদরন। জজলা প্রশাসক ও সভাপবত জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি বদলন ববদুযৎ ববল
সময় মদতা পবরদশাধ না করদল সবমবতর কার্ যক্রম ব্যাহত হদব । বতবন সরকাবর
প্রবতিানসমূদহর অববশষ্ট বদকয়া ববদুযৎ ববল দ্রুত পবরদশাদধর জন্য সাংবিষ্ট সকদলর
প্রবত অনুদরাধ কদরন।
জালালাবাে গ্যাস :
ম্যাদনজার, জালালাবাে গ্যাস, হববগঞ্জ জানান বিদসম্বর/2018বি: মাদস বববধ
ববহভূযত জকান গ্রাহদকর সাংদর্াগ পবরলবক্ষত হয় নাই এবাং এ কারদণ জকান সাংদর্াগ
বববেন্ন করার প্রদয়াজন হয়বন । তাোড়া বিদসম্বর/১৮ মাদস বদকয়ার োদয় জকান
গ্রাহদকর গ্যাস সাংদর্াগ বববেন্ন করা হয়বন তদব বদকয়ার োদয় নদভম্বর/১৮ মাদস
বববেন্নকৃত 06 জন গৃহস্থালী গ্রাহকদক বদকয়া গ্যাস ববল পবরদশাধ করায়
পুনঃসাংদর্াগ প্রোন করা হদয়দে।
আিবলক পাসদপাে য অবফস :
সহকারী পবরিালক, আিবলক পাসদপাে য অবফস, হববগঞ্জ জানান, বিদসম্বর/২০১8
মাদস জমাে আদবেদনর সাংখ্যা ২৪৫৬টি। বিদসম্বর/২০১8 মাদস সাধারণ ২৫৮১টি
এবাং জরুবর ৪৯৫টি পাসদপাে য ববতরণ করা হদয়দে এবাং এ খাদত ৮৬,৪৬,০০০.00/োকা সরকাবর রাজস্ব আয় করা হদয়দে।
ফায়ার সাবভযস ও বসবভল বিদফন্স :
উপ-সহকারী পবরিালক, ফায়ার সাবভযস, হববগঞ্জ জানান আজবমরীগঞ্জ উপদজলার
ফায়ার জেশন বনমযাদণ দ্রুততার সাদথ জবম অবধগ্রহণ সম্পন্ন করার জন্য অনুদরাধ
কদরন।

(ক)ববদুযদতর সিালন ও ববতরণ ব্যবস্থা (ক) বজ এম, হববগঞ্জ পেী
উন্নবতর লদক্ষয কার্ যক্রম অব্যাহত রাখার ববদুযৎ সবমবত, শাদয়স্তাগঞ্জ,
জন্য অনুদরাধ করা হয়।
হববগঞ্জ।
(খ) সরকাবর প্রবতিানসমূদহর অববশষ্ট (খ) ববভাগীয় প্রধান(সকল),
বদকয়া ববদুযৎ ববল দ্রুত পবরদশাদধর ব্যবস্থা হববগঞ্জ।
গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ করা হয় ।

অববধ গ্যাস সাংদর্াদগর ববরুদদ্ধ অবভর্ান ম্যাদনজার, জালালাবাে
গ্যাস, হববগঞ্জ।
অব্যাহত রাখার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

োলালমুক্ত পবরদবদশ পাসদপাদে যর আদবেন সহকারী পবরিালক,
গ্রহণ/ববতরণ কার্ যক্রম সম্পন্ন করার জন্য আিবলক পাসদপাে য
অবফস, হববগঞ্জ।
অনুদরাধ করা হয়।
আজবমরীগঞ্জ উপদজলার ফায়ার জেশন অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক
বনমযাদণ দ্রুততার সাদথ জবম অবধগ্রহণ (রাজস্ব), হববগঞ্জ।
সম্পন্ন করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

৩8

জজলা মবহলা ববষয়ক অবধেপ্তর :
জজলা মবহলা ববষয়ক কমযকতযা, হববগঞ্জ জানান, সরকার কর্তযক বরাদ্দকৃত সরকার কর্তযক বরাদ্দকৃত ভাতাবে প্রকৃত জজলা মবহলা ববষয়ক
মার্তত্বকালীন ভাতা এবাং জপৌরসভা এলাকার প্রিবলত মাোর ল্যাকদেটিাং ভাতা উপকারদভাগীদের মাদে স্বেতার মাধ্যদম কমযকতযা, হববগঞ্জ।
ববতরণ কার্ যক্রম এবাং মবহলাদের বববভন্ন প্রবশক্ষণ কার্ যক্রম িলমান রদয়দে।
ববতরণসহ মবনের করার জন্য অনুদরাধ
করা হয়।

ইসলাবমক ফাউদেশন :
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উপ-পবরিালক, ইসলাবমক ফাউদেশন, হববগঞ্জ জানান হববগঞ্জ জজলায় জজলা
মদিল মসবজেসহ ০৯টি মদিল মসবজে বনমযাণ করা হদব। জজলা মসবজেসহ ০৬টি
মদিল মসবজদের স্থান বনব যািন হদয়দে এবাং মাধবপুর, নবীগঞ্জ এবাং চুনারুঘাে
উপদজলা মদিল মসবজদের জবম অবধগ্রহদণর প্রশাসবনক অনুদমােন পাওয়া জগদে।
বতবন জরুবরবভবত্তদত জবম অবধগ্রহদণর জন্য অনুদরাধ কদরন। জজলা প্রশাসক ও
সভাপবত জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি জরুবরবভবত্তদত ববণ যত উপদজলাসমূদহর
মদিল মসবজদের জবমর অবধগ্রহণ কার্ যক্রম গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ কদরন।

মাধবপুর,নবীগঞ্জ এবাং চুনারুঘাে উপদজলা অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক
মদিল মসবজদের জবম অবধগ্রহদণর (রাজস্ব), হববগঞ্জ।
কার্ যক্রম জরুবরবভবত্তদত গ্রহদণর জন্য
অনুদরাধ করা হয়।

বনয়বমত আদলািয ববষয়:
জজলা আইবসটি ব্যবস্থাপনা ও বিবজোল বাাংলাদেশ (বভশন 2021):

4০

4১

4২

৪৩

4৪

আইবসটি সাংক্রান্ত ববষয়াববল (ন্যাশনাল জনেওয়াদকযর ব্যবহার) :
সহকারী কবমশনার (আইবসটি) বদলন, বিবজোল বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষয তথ্য ও
জর্াগাদর্াগ প্রযুবক্ত ববভাদগর অধীন বাাংলাদেশ কবম্পউোর কাউবন্সল কর্তযক বাাংলা
গভ.জনে এবাং ইনদফা-সরকার-২ প্রকদল্পর মাধ্যদম জজলা ও উপদজলা পর্ যাদয়
18,130টি সরকাবর েপ্তরদক সরকাবর ইন্ট্রা-জনেওয়াকয এর আওতায় আনা হদয়দে।
সকল সরকাবর ওদয়ব জপাে যাল ও ই-ফাইবলাং বসদেম ইতযাবে অযাবেদকশন জসবা
জাতীয় িাো জসন্টার হদত এই জনেওয়াদকযর মাধ্যদম প্রোন করা হদে। প্রবতটি
জজলার সকল উপদজলা বনব যাহী অবফসাদরর কার্ যালয়, টিটিবস, পবলদেকবনক
ইনবেটিউে এবাং এইিএসটিটিআই-এ একটি কদর জমাে ৮০১টি বভবিও কনফাদরবন্সাং
বসদেম প্রোন করা হদয়দে ও সকল সরকাবর কমযকতযা/কমযিারীদের মদধ্য
জর্াগাদর্াদগর জন্য বনজস্ব জমাবাইল অযাপস্ “আলাপন” পতরী করা হদয়দে। এ
জজলার সকল কমযকতযাদক ‘আলাপন’ অযাপস্ িাউনদলাি করত: ব্যবহার করার জন্য
অনুদরাধ কদরন।
ওদয়ব জপাে যাল (www.habiganj.gov.bd):
সহকারী কবমশনার (আইবসটি) জানান, ন্যাশনাল ওদয়ব জপাে যাল জেমওয়াদকযর
আওতায় জজলা, উপদজলা ও ইউবনয়ন পর্ যাদয়র জপাে যালসমূহ হালনাগােকরণ এবাং
বনয়বমত তথ্যাবে সবন্নদবশকরণ আবশ্যক।
জজলা ই-জসবা জকন্দ্র ও েন্ট জিস্ক:
সহকারী কবমশনার (আইবসটি) জানান জর্, জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র সকল শাখা
ইন্টারদনে সুববধার আওতায় আনা হদয়দে এবাং বিবজোল প্রযুবক্তদত সকল ধরদনর
আদবেন জজলা ই-জসবা জকদন্দ্র গ্রহণ ও নকল/পি যা ই-জসবা জকন্দ্র হদত সরবরাহ করা
হদে।
জপাে যাল ও জফসবুক সাংক্রান্ত :
সহকারী কবমশনার (আইবসটি) জানান জর্, হববগঞ্জ ওদয়ব জপাে যাদল বনজ বনজ তথ্য
আপদলাি ও আপদিে করা এবাং স্ব স্ব অবফদসর জফসবুক জপইজ জজলা প্রশাসদকর
জফইসবুক জপইজ এর সাদথ বলাংক কদর এ কার্ যালয়দক অববহত করদত হদব। এোড়া
এ জজলার সকল েপ্তরসহ উপদজলার সকল েপ্তদরর জফইসবুক জপইজ থাকদত হদব।

সকল সরকাবর ওদয়ব জপাে যাল ও ইফাইবলাং বসদেম ইতযাবে অযাবেদকশন
সমূদহর সঠিক ব্যবহার বনবিতকরণ এবাং
‘আলাপন’ অযাপস্ িাউনদলাি কদর
ব্যবহার করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক
(সাবব যক) ও সেস্য সবিব,
জজলা আইবসটি কবমটি/
উপদজলা বনব যাহী অবফসার
(সকল)/ ববভাগীয় প্রধান
(সকল), হববগঞ্জ।

ন্যাশনাল ওদয়ব জপাে যাল হালনাগােকরণ ববভাগীয় প্রধান (সকল),
এবাং বনয়বমত তথ্যাবে সবন্নদবশকরদণর হববগঞ্জ।
জন্য সাংবিষ্ট সকলদক অনুদরাধ করা হয়।
জসবা প্রোন কার্ যক্রম সুিুভাদব অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক
(সাবব যক) ও সেস্য সবিব, জজলা
পবরিালনার জন্য অনুদরাধ করা হয়।
আইবসটি কবমটি, হববগঞ্জ।

ওদয়ব জপাে যাদল বনজ বনজ তথ্য ববভাগীয় প্রধান (সকল),
আপদলাি/আপদিে করা এবাং জফইসবুক হববগঞ্জ/ উপদজলা বনব যাহী
একাউন্ট ও জফইসবুক জপইজ খুদল অবফসার (সকল), হববগঞ্জ।
বলাংক পতবর করার জন্য অনুদরাধ করা
হয়।

তথ্য অবধকার আইনঃ
সহকারী কবমশনার, তথ্য ও অবভদর্াগ শাখা বদলন জর্, 2009 সদনর তথ্য অবধকার তথ্য প্রাবপ্ত ও তদথ্যর অবাধ প্রবাহ ববভাগীয় প্রধান (সকল),
আইদনর ববধানাবলীর আদলাদক তথ্য প্রাবপ্ত বনবিতকরদণর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ বনবিতকরদণর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ হববগঞ্জ।
গ্রহণ করা হদয়দে।
গ্রহণ করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

৪৫

4৬

৪৭

৪৮

জজলা ব্র্যাবোং সাংক্রান্ত :
সহকারী কবমশনার (সাধারণ) জানান , জজলা ব্র্যাবোং কার্ যক্রদম জজলার সকল স্তদরর
মানুদষর অাংশগ্রহণ বনবিত করার জন্য এটুআই জপ্রাগ্রাম কর্তযক জফইসবুদক ‘জজলা
ব্র্যাবোং’ গ্রুপ (www.fb.com/groups/districtbranding bangladesh)
পতরী করা হদয়দে। এই জফসবুক গ্রুদপ বনজ জজলার ব্র্যাবোং সাংক্রান্ত ববষয় বনয়বমত
জপাে করার পাশাপাবশ গ্রুদপ সেস্য সাংখ্যা বৃবদ্ধর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন। এোড়া
এটুআই জপ্রাগ্রাম ও মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর তত্ত্বাবধাদন সরকাবর কমযকতযাদের জন্য
জফসবুদক
‘পাববলক
সাবভযস
ইদনাদভশন
বাাংলাদেশ’
গ্রুপ
(www.fb.com/groups/publicserviceinnovationlog) জখালা হদয়দে।
এ গ্রুদপ উর্ধ্যতন সরকাবর কমযকতযাগণসহ বববভন্ন পর্ যাদয়র কমযকতযাগণ যুক্ত আদেন।
বকন্তু এ ববভাদগর জজলা ও উপদজলার কমযকতযাদের এ গ্রুদপ সরব উপবস্থবত/কার্ যক্রম
আশানুরুপ নয়। এ গ্রুদপ জজলা ও উপদজলা পর্ যাদয়র কমযকতযাদের জরুবরবভবত্তদত যুক্ত
হওয়াসহ িলমান পাইলটিাং উদদ্যাগ, উদ্ভাবন বাস্তবায়দন সমস্যা/িযাদলঞ্জ ও নতুন
নতুন উদ্ভাবনী আইবিয়া বনদয় আদলািনা-পর্ যাদলািনা এবাং মতামত প্রোদনর জন্য
ববভাগীয় কবমশনার মদহােয় বনদে যশনা প্রোন কদরদেন।
পদে পােজাত জমাড়দকর বাধ্যতামূলক ব্যবহার সাংক্রান্ত:
সহকারী কবমশনার (সাধারণ) বদলন জর্, ‘পদে পােজাত জমাড়দকর বাধ্যতামূলক
ব্যবহার আইন, 2010 এ ধান, গম, ভূট্টা, বিবন, িাল ইতযাবে পে সাংরক্ষদণ পাদের
বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হদয়দে। জস লদক্ষয জমাবাইল জকাে য পবরিালনা
অব্যাহত রাখা প্রদয়াজন।
ইে প্রস্তুত ও ভাো স্থাপন (বনয়ন্ত্রণ) আইন, 2013:
ইে প্রস্তুত ও ভাো স্থাপন (বনয়ন্ত্রণ) আইন, 2013 এর সঠিক প্রদয়াগ সাংক্রান্ত সবিব,
পবরদবশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা মদহােদয়র 01/10/2014
বিঃ তাবরদখর পবম/পদূবন-1/ববববধ/ 2/2014-189নাং বিও পদত্রর আদলাদক
আইনটির র্থার্থ বাস্তবায়ন বনবিতকরদণর জন্য অনুদরাধ করা হদয়দে।
বনরাপে খাদ্য বনবিতকরণ :
বনরাপে খাদ্য আইন, 2013-এর মাধ্যদম উৎপােন, আমোবন ও ববপণনসহ সকল
স্তদর খাদ্য বনরাপে রাখা বনবিতকরণ; খাদদ্যর বনরাপে মান বনধ যারদণ অসমতা
প্রবতদরাধ সাংক্রান্ত ববষদয় জভাক্তা, খাদ্য উৎপােনকারী ও খাদ্য ব্যবসায়ী তথা
সব যস্তদরর জনগণদক অবধকতর সদিতন করা এবাং সদিতনতাদক অনুশীলদন পবরণত
করা আবশ্যক। এ ববষদয় সভায় ববস্তাবরত আদলািনা করা হয়।

‘পাববলক
সাবভযস
ইদনাদভশন ববভাগীয় প্রধান (সকল),
বাাংলাদেশ’ ও ‘জজলা ব্র্যাবোং’ গ্রুদপ হববগঞ্জ।
জজলা-উপদজলার সরকাবর কমযকতযাদের
সাংযুক্ত হওয়া এবাং জজলার ব্র্যাবোং
সাংক্রান্ত ববষয় সাংবিষ্ট জফইসবুক গ্রুদপ
জপাে করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

বনয়বমত জমাবাইল জকাে য পবরিালনা ববজ্ঞ অবতবরক্ত জজলা
অব্যাহত রাখার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা ম্যাবজদেে, হববগঞ্জ/ মূখ্য
পবরেশযক, পাে অবধ:,
গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ করা হয়।
ব্রাহ্মণবাবড়য়া।

ইে প্রস্তুত ও ভাো স্থাপন (বনয়ন্ত্রণ) ববজ্ঞ অবতবরক্ত জজলা
আইন, 2013 এর সঠিক প্রদয়াগ ম্যাবজদেে, হববগঞ্জ/ উপদজলা
বনবিতকরদণর লদক্ষয জমাবাইল জকাে য বনব যাহী অবফসার(সকল),হববগঞ্জ
পবরিালনা অব্যাহত রাখার জন্য
অনুদরাধ করা হয়।
বনরাপে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ববষদয় উপদজলা বনব যাহী অবফসার
উপদজলা পবরষদের মাবসক সভায় (সকল), হববগঞ্জ।
বনয়বমত আদলািনা/গৃহীত কার্ যক্রম
সম্পদকয
মবন্ত্রপবরষে ববভাগদক
অববহতকরদণর জন্য অনুদরাধ করা হয়।

সমবন্বত উন্নয়ন উদদ্যাগ :

৪
৯

সহকারী কবমশনার (সাধারণ) বদলন জর্, ববভাগীয় কবমশনার, বসদলে ববভাদগর
বনদে যশনা অনুর্ায়ী ‘সমবন্বত উন্নয়ন উদদ্যাগ’ এর ৫টি অাংশ-(Component)
র্থাক্রদম Education, Immunization, Contraception,
Nutrition, Sanitation সাংক্রান্ত কার্ যক্রম সের উপদজলাধীন 9নাং
বনজামপুর ইউবনয়দন বাস্তবাবয়ত হদে। মবন্ত্রসভা পবঠদক এ কার্ যক্রম প্রশাংবসত
হদয়দে । এ সমবন্বত উন্নয়ন উদদ্যাগ বাস্তবায়দন র্থার্থ উদদ্যাগ গ্রহণ এবাং গৃহীত
কার্ যক্রদমর অগ্রগবত প্রবতদবেন প্রবত মাদসর ১০ তাবরদখর মদধ্য মবন্ত্রপবরষে ববভাদগ
জপ্ররদণর জন্য বনদে যশনা প্রোন করা হদয়দে। সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি,
হববগঞ্জ বদলন জর্, মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর বনদে যশনার আদলাদক সের উপদজলার
9নাং বনজামপুর ইউবনয়দন বাস্তবাবয়ত ‘সমবন্বত উন্নয়ন উদদ্যাগ’ কার্ যক্রমদক
অনুসরণপূব যক তা অন্যান্য সকল উপদজলায় কমপদক্ষ 02টি ইউবনয়দন বাস্তবায়দনর
উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব।

‘সমবন্বত উন্নয়ন উদদ্যাগ’ কার্ যক্রম উপদজলা জিয়ারম্যান
প্রদতযক উপদজলায় কমপদক্ষ 02টি (সকল)/ উপদজলা বনব যাহী
ইউবনয়দন বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ অবফসার (সকল), হববগঞ্জ।
করার জন্য এবাং গৃহীত কার্ যক্রদমর
অগ্রগবত প্রবতদবেন বনয়বমতভাদব প্রবত
মাদসর ০১ তাবরদখর মদধ্য এ কার্ যালদয়
জপ্ররণ করার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

ববববধ:
5০

অথ যবনবতক অিল :
বাাংলাদেশ অথ যবনবতক অিল কর্তযপক্ষ (প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়)-এর 17/12/2015বিঃ ইদকানবমক জজান বাস্তবায়দন সাবব যক উপদজলা জিয়ারম্যান/
তাবরদখর 03.759.016. 00.00.020.2015-1471 নাং স্মারদক জারীকৃত পদত্রর সহদর্াবগতা প্রোদনর জন্য জনপ্রবতবনবধসহ উপদজলা বনব যাহী
বনদে যশনা জমাতাদবক হববগঞ্জ জজলার চুনারুঘাে উপদজলার িান্দপুর িা বাগান সাংলগ্ন সাংবিষ্ট সকদলর প্রবত অনুদরাধ করা হয়।
অবফসার, চুনারুঘাে।
এলাকায় অথ যবনবতক অিল স্থাপন করার লদক্ষয র্থার্থ উদদ্যাগ অব্যাহত রাখা
প্রদয়াজন বদল সভায় অবভমত ব্যক্ত করা হয়।

পর্ যেন উন্নয়ন:

5১

5২

অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক (সাবব যক) ও সেস্য সবিব, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি
বাাংলাদেশ টুযবরজম জবাি য, ঢাকা এর 31.12.17 তাবরদখর 837 নাং স্মারকপত্র
সভায় উপস্থাপন কদরন। সভায় অববহত করা হয় জর্, হববগঞ্জ জজলাদক পর্ যেন নগরী
বহসাদব গদড় জতালার জদন্য ইদতামদধ্য বববভন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দে। পর্ যেনদক
এক জজলা এক পে বহসাদব মদনানীত করা হদয়দে। ‘পাহাড় টিলা হাওর বন
হববগদঞ্জর পর্ যেন‘ এই জলাগানদক সামদন জরদখ হববগঞ্জদক পর্ যেন নগরী বহসাদব
গদড় জতালার কার্ যক্রম িলমান রদয়দে।
প্রবাসী কল্যাণ সাংক্রান্ত :
অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক (সাবব যক) ও সেস্য সবিব , জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি
বদলন
প্রবাসী
কল্যাণ
ও
পবদেবশক
কমযসাংস্থান
মন্ত্রণালদয়র16/11/2017বি:তাবরদখর 49.00.0000.102.18.065.16-1295নাং
স্মারদকর পদত্র জানাদনা হদয়দে জর্ 14 জুন 2017 তাবরদখ জসৌবে আরব ও
মালদয়বশয়াসহ 14 টি জেদশ কমী জপ্ররদণর জক্ষদত্র জর্ৌবক্তক অবভবাসন ব্যয় বনধ যারণ
করা হদয়দে। জস লদক্ষয জসৌবে আরদবর অবভবাসন ব্যয় জর্ৌবক্তক সীমায় সদব যাচ্চ
১,৬৫,০০০/-োকা, মালদয়বশয়া কারখানা শ্রবমদকর 1,60,000/- কৃবষ শ্রবমদকর
1,40,000/-, বলববয়া-1,45,780/- বাহরাইন-97,780/- সাংযুক্ত আরব আবমরাত1,07780/- কুদয়ত-1,06,780/-সালতানাত অব ওমান- 1,00,780/- ইরাক1,29,540/- কাতার-1,00,780/- জি যান-1,02,780/- বমশর-1,20,080/রাবশয়া-1,66,640/-মালদ্বীপ-1,15780/- ব্রুনাই োরুস সালাম-1,20,780/- এবাং
জলবানন ,1,17,780/- োকা ধার্ য করা হদয়দে। বনধ যাবরত অবভবাসন ব্যয় বহুল
প্রিাদরর ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সাংবিষ্ট সকলদক অনুদরাধ করা হয় এবাং উপদজলা
উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় আদলািনার জন্য অনুদরাধ করা হয়।

‘পাহাড় টিলা হাওর বন হববগদঞ্জর পর্ যেন‘ ববভাগীয় প্রধান
এই জলাগানদক সামদন জরদখ হববগঞ্জদক ( সকল) উপদজলা
পর্ যেন নগরী বহসাদব গদড় জতালার জিয়ারম্যান/ উপদজলা
কার্ যক্রম ত্বরাবন্বত করার জন্য অনুদরাধ বনব যাহী অবফসার, (সকল),
করা হয়।
হববগঞ্জ।

জসৌবে আরবসহ উদেবখত অন্যান্য জেদশর
জর্ৌবক্তক সীমায় ধার্ যকৃত অবভবাসন ব্যদয়র
ববষয়টি বহুল প্রিাদরর উদদ্দদশ্য উপদজলা
উন্নয়ন সমন্বয় সভার আদলািযসূিীদত
অন্তভূযক্ত কদর কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রহদণর
জন্য অনুদরাধ করা হয়।

উপদজলা জিয়ারম্যান
(সকল)/ উপদজলা বনব যাহী
অবফসার (সকল),
হববগঞ্জ।

ন্যাশনাল এবগ্রকালিারাল জেকদনালবজ জপ্রাগ্রাম জফইজ-II প্রদজক্ট(এনএটিবপ-2) সাংক্রান্ত :

5৩

অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক (সাবব যক) ও সেস্য সবিব, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি
বদলন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার কৃবষ জসক্টদরর উন্নয়ন কার্ যক্রমদক জবগবান
করার লদক্ষয ‘ন্যাশনাল এবগ্রকালিারাল জেকদনালবজ জপ্রাগ্রাম- জফইজ II প্রদজক্ট
(এনএটিবপ-2)‘ শীষ যক একটি েীঘ যদময়ােী প্রকল্প বাস্তবায়ন হদে র্া গত অদক্টাবর
2015 হদত শুরু হদয়দে এবাং 2021 সাল পর্ যন্ত িলদব। প্রকল্পটি ববশ্বব্যাাংক, ইফাে,
ইউএসএআইবি এবাং গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর জর্ৌথ অথ যায়দন কৃবষ
মন্ত্রণালয় এবাং মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধাদন 5টি বাস্তবায়ন
ইউবনদের মাধ্যদম 57টি জজলায় 270টি উপদজলায় বাস্তবায়নাধীন রদয়দে। এ
প্রকদল্প হববগঞ্জ জজলার আজবমরীগঞ্জ, মাধবপুর, বাবনয়ািাং এবাং নবীগঞ্জ উপদজলাদক
অন্তভূযক্ত করা হদয়দে। ববণ যত প্রকদল্পর প্রকল্প পবরিালক (অবতবরক্ত সবিব) মদহােদয়র
24.09.2018 তাবরদখর আধা সরকাবর পত্র নাং-এনএটিবপ-2/বপএমইউ21/GC/2017/1218(49) পত্রটি ইদতামদধ্য অত্র কার্ যালদয়র 16.10.2018
তাবরদখর 541 নাং স্মারক মূদল সাংবিষ্ট উপদজলা বনব যাহী অবফসারগদণর বনকে
জপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর বাস্তবায়দনর জন্য জরুবরবভবত্তদত পেদক্ষপ গ্রহণ করদত
হদব এবাং প্রবতমাদসর উন্নয়ন সমন্বয় কবমটির সভায় অগ্রগবত সম্পযদক অববহত
করদত হদব।

‘ন্যাশনাল এবগ্রকালিারাল জেকদনালবজ
জপ্রাগ্রাম- জফইজ II প্রদজক্ট(এনএটিবপ-2)‘
এর বাস্তবায়দনর জন্য জরুবরবভবত্তদত
পেদক্ষপ গ্রহণ করার এবাং প্রবতমাদসর
উন্নয়ন সমন্বয় কবমটির সভায় অগ্রগবত
সম্পযদক অববহত করার অনুদরাধ করা হয়।

উপদজলা বনব যাহী
অবফসার,
মাধবপুর/নবীগঞ্জ/
বাবনয়ািাং/ আজবমরীগঞ্জ।

জজলা প্রশাসক ও সভাপবত, জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি উন্নয়ন সভার গৃহীত বসদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়দনর জন্য অনুদরাধ কদরন।
বতবন আদরা বদলন, উন্নয়ন কমযকাে সঠিকভাদব পবরিালনা করার কারদণই আজ বাাংলাদেশ বনন আদয়র জেশ জথদক বননমধ্যম আদয়র জেদশ
উন্নীত হদয়দে। এ ধারা অব্যাহত জরদখ আদরা উন্নবতর জন্য সবাইদক কাজ করদত হদব জর্ন এ জজলা মদিল জজলা বহসাদব পবরগবণত হয়। তাোড়া
বতবন উপদজলা, জপৌরসভা , ইউবনয়ন বাতায়ন এবাং বিবজোল জসন্টার হালনাগােকরণসহ বনয়বমত তথ্য আপদলাদির জন্যও অনুদরাধ কদরন।
বতবন বদলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 10 টি ববদশষ উদদ্যাগ বাস্তবায়দন সকলদক আন্তবরকভাদব কাজ করদত হদব। বভক্ষুকমুক্ত জজলা গঠদনর লদক্ষয
বভক্ষুক জবরপ কার্ যক্রমসহ তাদের পুনব যাসদনর প্রবক্রয়া দ্রুত সম্পন্ন করার লদক্ষয স্থানীয়ভাদব তহববল সাংগ্রহ করদত হদব। বতবন আদরা বদলন,
প্রবতটি ববভাদগর কার্ যক্রম সম্পবকযত হালনাগাে তথ্য বনজস্ব ওদয়বসাইদে প্রকাশ করদত হদব। ববদশষ কদর প্রদকৌশল ও উন্নয়ন ববভাগসমূহদক তাঁর
ববভাদগর আওতাভূক্ত উন্নয়ন কাদজর তথ্য ওদয়বসাইদে প্রকাশ করদত হদব এবাং বনয়বমত হালনাগাে করদত হদব । বতবন সকল উন্নয়ন কাজ
স্থানীয় প্রশাসদনর সাদথ সমন্বয় কদর বাস্তবায়ন করার জন্য সকলদক অনুদরাধ জানান।
সভায় আর জকান আদলািয ববষয় না থাকায় সকলদক ধন্যবাে জাবনদয় সভার সমাবপ্ত জঘাষণা করা হয়।

(মাহমুদুল কবীর মুরাে)
জজলা প্রশাসক
ও
সভাপবত
জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি, হববগঞ্জ
জফান ০৮৩১ ৬২১০০
ফযাক্স ০৮৩১ ৬১২০৫
email: dchabiganj@mopa.gov.bd

স্মারক নাং-05.46.3600.009.12.001.20182019

(১০০)

তাবরখ :

জফব্রুয়াবর

সেয় অবগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ জপ্ররণ করা হদলাঃ
01.মবন্ত্রপবরষে সবিব, মবন্ত্রপবরষে ববভাগ, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 1), ঢাকা।

02.মুখ্য সবিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, জতজগাঁও, ঢাকা।
03.বসবনয়র সবিব, অথ যববভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
04.বসবনয়র সবিব, স্থানীয় সরকার ববভাগ, স্থানীয় সরকার পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 7), ঢাকা।
05.সবিব, ভূবম মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 4), ঢাকা।
06.সবিব, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
07.সবিব, জনবনরাপত্তা ববভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
08.সবিব, সুরক্ষা জসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
09.সবিব, পেী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ, স্থানীয় সরকার পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণলয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 7), ঢাকা।
10.সবিব, কৃবষ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 4), ঢাকা।
11.সবিব, সড়ক পবরবহন ও মহাসড়ক ববভাগ, সড়ক পবরবহন ও জসতু মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 7), ঢাকা।
12.সবিব, জসতু ববভাগ, সড়ক পবরবহন ও জসতু মন্ত্রণালয়, জসতু ভবন, বনউ এয়ারদপাে য জরাি, বনানী, ঢাকা।
13.সবিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 4), ঢাকা।
14.সবিব, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ববভাগ, বশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
15.সবিব, প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
16.সবিব, ববদুযৎ ববভাগ, জ্বালানী ও খবনজসম্পে ববভাগ, ববদুযৎ, জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
17.সবিব, পবরদবশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
18.সবিব, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
19.সবিব, স্বাস্থয ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 3), ঢাকা।
20.সবিব, গৃহায়ন ও গণপূতয মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 5), ঢাকা।
21.সবিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 4), ঢাকা।
22.সবিব, িাক ও জেবলদর্াগাদর্াগ ববভাগ; িাক, জেবলদর্াগাদর্াগ ও তথ্যপ্রযুবক্ত মন্ত্রণালয়,বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 7), ঢাকা।
23.সবিব, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুবক্ত ববভাগ; িাক, জেবলদর্াগাদর্াগ ও তথ্যপ্রযুবক্ত মন্ত্রণালয়,বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 7), ঢাকা।
24.সবিব, ধময ববষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 8), ঢাকা।
25.সবিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
26.সবিব, মবহলা ও বশশু ববষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
27.সবিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 7), ঢাকা।
28.সবিব, জরলপথ মন্ত্রণালয়, জরল ভবন, 16 আব্দুল গবণ সড়ক, ঢাকা।
29.সবিব, ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয় (ভবন নাং 6), ঢাকা।
30.ববভাগীয় কবমশনার, বসদলে ববভাগ, বসদলে।
31.জিয়ারম্যান, ববটিবসএল, ৩৭/ই, ইস্কােন গাদি যন, ঢাকা।
32.জিয়ারম্যান, পেী ববদুযতায়ন জবাি য, ঢাকা।
33.জিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প কদপযাদরশন, বববসক, ঢাকা।
34.ব্যবস্থাপনা পবরিালক (অবতবরক্ত সবিব), বাাংলাদেশ জলবায়ু পবরবতযন ট্রাে, পুরাতন বন ভবন, 101 মহাখালী, ঢাকা-1212।
35.মহা-পবরিালক (অবতরবক্ত সবিব),পাে অবধেপ্তর, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, 10,বীর উত্তম শহীে আশফাকুল সামাে সড়ক, মবতবেল বা/এ,ঢাকা১000।
36.মহা-পবরিালক, বাাংলাদেশ পেী উন্নয়ন জবাি য, ৫ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
37.মহাপবরিালক, প্রাথবমক বশক্ষা অবধেপ্তর, বমরপুর, জসকশন-২, ঢাকা-১২১৬।
38.মহা-পবরিালক, পাবন সম্পে পবরকল্পনা সাংস্থা, (বাবড়-১০৩, সড়ক-১, বনানী, ঢাকা-১২১৩), পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয়,
ঢাকা।
39.মহা-পবরিালক, সমাজদসবা অবধেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
40.মহা-পবরিালক, ইসলাবমক ফাউদেশন, আগারগাঁও, জশদরবাাংলা নগর, ঢাকা।
41.মহা-পবরিালক, ঔষধ প্রশাসন অবধেপ্তর, মহাখাবল, ঢাকা।
42.প্রকল্প পবরিালক, একটি বাবড় একটি খামার প্রকল্প,পেী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (জলদভল 13),71-72 ইস্কােন গাদি যন,
ঢাকা
1000।
43. ব্যবস্থাপনা পবরিালক,বপবজবসবব বলঃ,আইইবব ভবন, রমনা, ঢাকা।
অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক
(সাবব যক)
ও
সেস্য সবিব
জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটি,
হববগঞ্জ
অনুবলবপঃ সেয় অবগবত/অবগবত ও প্রদয়াজনীয় কার্ যাদথ য জপ্ররণ করা হদলা।
01। পুবলশ সুপার, হববগঞ্জ।
02। প্রধান বনব যাহী কমযকতযা, জজলা পবরষে, হববগঞ্জ/ উপ-পবরিালক, স্থানীয় সরকার, হববগঞ্জ।
0৩। বসবভল সাজযন, হববগঞ্জ/ তত্ত্বাবধায়ক, আধুবনক সের হাসপাতাল, হববগঞ্জ।

04। অধ্যক্ষ, জশখ হাবসনা জমবিদকল কদলজ/বৃন্দাবন সরকাবর কদলজ/সরকাবর মবহলা কদলজ,হববগঞ্জ।
05। অবতবরক্ত জজলা প্রশাসক (সাঃ/রাঃ/ বশক্ষা ও আইবসটি)/ববজ্ঞ অবতবরক্ত জজলা ম্যাবজদেে, হববগঞ্জ।
06। জিয়ারম্যান, উপদজলা পবরষে, আজবমরীগঞ্জ/চুনারুঘাে/নবীগঞ্জ/বাহুবল/বাবনয়ািাং/মাধবপুর/লাখাই/হববগঞ্জ সের, হববগঞ্জ।
07। বনব যাহী প্রদকৌশলী, গণপূতয/স ও জ/এলবজইবি/বাপাউদবা/ববউদবা/জনস্বাস্থয/............................................, হববগঞ্জ।
08। উপদজলা বনব যাহী অবফসার, আজবমরীগঞ্জ/চুনারুঘাে/নবীগঞ্জ/বাহুবল/বাবনয়ািাং/মাধবপুর/লাখাই/হববগঞ্জ সের/শাদয়স্তাগঞ্জ, হববগঞ্জ।
09। জময়র/প্রশাসক, হববগঞ্জ/নবীগঞ্জ/শাদয়স্তাগঞ্জ/মাধবপুর/চুনারুঘাে/আজবমরীগঞ্জ জপৌরসভা, হববগঞ্জ।
10। ...................................................................................................................................., হববগঞ্জ।

