
†Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwUi ম ২০১৮ gv‡m AbywôZ mfvi Kvh©weeiYx  

 

mfvcwZ  :  মাহা দ খােলদ রহীম  

†Rjv cÖkvmK, bxjdvgvix| 

¯’vb  :  †Rjv cÖkvm‡Ki m‡¤§jb ক , bxjdvgvix 

ZvwiL  :  ২০ ম ২০১৮    

mgq  :   mKvj ১০:০0 Uv 

Dcw ’̄Z m`m¨e„›`, cwiwkó K-‡Z †`Lv‡bv nল|              

           mfvi ï েত Dcw ’̄Z m`m¨MY‡K ¯̂vMZ Rvwb‡q mfvi KvR Avi¤¢ Kiv nq| অত:পর সভাপিতর অ মিত েম MZ ১৫  এি ল ২০১৮ 
Zvwi‡L AbywôZ †Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwUi mfvi Kvh©weeiYx cvV Kiv nq| ‡Kvb ms‡kvabx bv _vKvq Zv me©m¤§wZµ‡g `„ঢ়ীKiY 

(Confirm) Kiv nq|  

 

†Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwUi mfvq Kg©KZ©v‡`i Dcw ’̄wZi wel‡q mfvcwZ e‡jb, gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi cÎ msL¨v 

03.069.027. 02.00.008.2015-160, ZvwiL 20 AvM÷ 2015 wLª. msµv  c‡Îi †cÖw ‡Z gwš¿cwil` wefv‡Mi ¯§vরক b¤î-

04.00.0000.512.35.018.14-363, ZvwiL 14 †m‡Þ¤̂i 2015 †gvZv‡eK D³ mfvq Abycw ’̄Z Kg©KZ©v‡`i Z_¨ gwš¿cwil` wefv‡M †cÖi‡Yi 

Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡q‡Q| wZwb †Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwUi mKj m`m¨‡K wbqwgZfv‡e mfvq Dcw ’̄Z _vKvi Rb¨ Aby‡iva K‡ib| 

  

           AZtci Av‡jvP¨m~wPi wbwi‡L wefvMIqvix wb া³ Av‡jvPbv I িস া  M„nxZ nq t  

Av‡jvPbv িস া  ev evqbKvix 

১| wfwWI Kbdv‡i‡Ý cÖ̀ Ë gvbbxq cÖavbgš¿xi  wb‡ ©̀kbv ev evqb t 

mfvcwZ e‡jb, gwš¿cwil` wefvM, gvV cÖkvmb mgš̂q AwakvLv, XvKvi 

ারক b¤î-04.514.006.03.00.00.009.13-৭৮১,ZvwiL-

2৩/0৮/2০১৬  মাতােবক gvbbxq cÖavbgš¿x MZ ১১/0৫/2015 Zvwi‡L 

প গড়, টা াইল, গাইবা া, ঠা রগ ও, িকেশারগ  I জামাল র †Rjv 

Dbœqb mgš̂q KwgwUi m‡½ wfwWI Kbdv‡iÝ K‡i wewfbœ w`K wb‡ ©̀kbv 

cÖ̀ vb K‡ib| D³ w`K wb‡ ©̀kbv m¤ŵjZ cÎ G Awd‡mi ¯§viK b¤̂i-

05.47.7300.০০৮.০১.০১৭.১৬.৪৭৮(৬). ZvwiL 1৯/0৯/201৬ †gvZv‡eK 

†Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwUi mKj m`m¨ eive‡i †cÖiY Kiv n‡q‡Q| ewY©Z 

c‡Îর Dি wLZ w`K wb‡`©kbv অ যায়ী g‡a¨ ¯-̂¯̂ `ßi msি ó িস া mg~n 

ev evq‡bi Rb¨ h_vh_ e¨e¯’v MÖnY, M„nxZ Kvh©µg wbqwgZfv‡e 

cwiex ণ Ges G msµv  AMÖMwZi cÖwZ‡e`b cÖwZ gv‡mi 07 Zvwi‡Li 

g‡a¨ G Awd‡m †cÖi‡Yi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq| 

 wfwWI Kbdv‡i‡Ý cÖ̀ Ë gvbbxq 

cÖavbgš¿xi w`K  wb‡`©kbvmg~n 

বা বায়ন Ki‡Z n‡e|  

 

`ßi cÖavb (mKj)| 

২| †Rjv I‡qe ‡cvU©vj t mfvcwZ e‡jb ‡h, †Rjvq GKwU I‡qe †cvU©vj 

Av‡Q| I‡qe †cvU©v‡ji wVKvbv www.nilphamari.gov.bd| 
যেহ  I‡qe †cvU©v‡j েবশ কের †Rjvi mKj `ß‡ii Kvh©µg †`Lv hvq, 

ZvB mKj wefv‡Mi হালনাগাদ Kvh©µg ও ত ািদ †Rjv I‡qe †cvU©v‡j 

_vKv cÖ‡qvRb| wZwb mKj wefv‡Mi Kvh©µg I‡qe †cvU©v‡j nvjbvMv` 

Kivi Rb¨ mswkøó mKj‡K Aby‡iva K‡ib| GQvovI ‡÷K‡nvìviMY hv‡Z 

cÖ‡qvR‡b ‡hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡ib †m Rb¨ wZwb ইেতা েব সরবরাহ ত 

কেপ ােরট সীম েলা িবভাগীয় Awdwmqvj †gvevBj mxg িহেসেব e¨envi 

িনি ত Kivi Rb¨ Aby‡iva K‡ib। সভাপিত সম  িবভােগর কম কতােদর 
সরকাির িসম বহার কের মাবাইল ফান খালা রাখার জ  এবং মাবাইল 

ফান সময়মেতা িরিসভ করার জ  অ েরাধ কেরন ।  
  সভাপিত “িডিজটাল বাংলােদশ” িবিনম ােণর িনিম  .bd ও বাংলা 
ডােমইন িনব ন করার জ  সকলেক অ েরাধ কেরন। 

K) †Rjv I‡qe †cvU©vj 

nvjbvMv` ও স ি করণ অ াহত 

রাখেত n‡e| 

L) †Rjv cÖkvm‡bi D‡`¨v‡M 

mieivnK…Z Awdwmqvj †gvevBj 

mxg e¨env‡ii Rb¨ msি ó 

Kg©KZ©v‡`i  

Aby‡iva Kiv nq| 

গ) “িডিজটাল বাংলােদশ” 
িবিনম ােণর িনিম  .bd ও বাংলা 
ডােমইন িনব ন করার 
েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত 

হেব। 

`ßi cÖavb (mKj)| 



৩| ï×vPvi:  mfvcwZ e‡jb †h, RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev evqb Ges G 

wel‡q m‡PZbZv e„w×i Rb¨ †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q Kg©KZ©v I 

†÷K‡nvìvi‡`i  wb‡q AewnZKiY I gZwewbgq mfv K‡i cÖwZ‡e`b 

†cÖiY Ki‡Z n‡e| wZwb †mev MÖnxZv‡`i mv‡_ fvj AvPiY Kivi, Zv‡`i 

K_v  †kvbvi Ges Z mvwf©m cÖ̀ v‡bi Rb¨ Aby‡iva K‡ib| অিতির  

জলা শাসক (সািব ক), bxjdvgvix e‡jb, শাসন সংহতকরেণর ে  

বািষ ক কম স াদন ি , অিভেযাগ িতকার ব া, উ াবন এবং জাতীয় 

াচার কৗশল পর েরর পির রক। এ েলা সবা দান িত িত 

(Citizen’s Charter) এর যথাযথ বা বায়ন ও শাসিনক কায েম 
গিতশীলতার লে  সং িতেত ইিতবাচক পিরবতন আনেব। এ জলায় 

২৫/০৫/২০১৪ তািরেখ এক  কিম  গঠন করা হেয়েছ । সবা হণকারী ও 

সবাদানকারী িত ান এবং নাগিরকেদর কাছ থেক মতামত সং হ ব ক 
িস েজন চাট ার ণয়ন করা হেয়েছ।  
 

ï×vPvi wel‡q †Rjv I 

Dc‡Rjvq mfv K‡i wbqwgZ 

cÖwZ‡e`b cvVv‡Z n‡e|  

`ßi cÖavb (mKj)| 

৪| †Rjv cwil` t সিচব, †Rjv cwil`, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, GwWwc 

mvaviY eivÏ- ৫.৬৫/- কা  UvKvয় ৬৭৯  ক  হণ করা হেয়েছ । 
`ic‡Îi gva¨‡g Aby‡gvw`Z 325wU cÖK‡íi g‡a¨ ৯২  কে র কাজ 
সমা । ২৩৩wU cÖK‡íi কাজ চলমান।  wc,AvB,wmÕi gva¨‡g অ েমািদত 
৩৫৪ wU cÖK‡íi মে  ২১৩ wU cÖK‡íi KvR mgvß| ১৩৪ wU cÖK‡íi KvR 

Pjgvb| ০৭  ক  বা বায়ন ি য়াধীন। 
আরএিডিপ বরা - ১৫০.০০ ল  টাকায় ৮৪  ক  হণ করা হেয়েছ। িপ, 
আই, িস’র ৪৩  কে র মে  ৪০  কে র কাজ সমা  হেয়েছ । ০৩  

কে র কাজ চলমান। দরপে র মা েম ৪১  কে র মে  ০২  ক  
কাজ সমা । ৩৯  কে র কাজ চলমান।  
      িনজ  বরা - ৪৪.০০ ল  টাকা। M„nxZ cÖKí সং া  10 wU। ০২  

কে র কাজ সমা । ০৬  কে র কাজ চলমান। ০২  ক  দরপ  
আহবান ি য়াধীন।  
     ২০১৭-২০১৮ অথ বছের এিডিপ সাধারণ বরা  ৫.৫০ কা   
(প চ কা  প াশ ল ) টাকা হীত কে র সং া ৫৪৩। হীত কে র 
মে  ২৬২  ক  ২৪৯.৫০ ল  ( ই কা  উনপ াশ ল  প াশ হাজার) 
টাকায় দরপে র মা েম এবং ২৮১  ক  ৩০০.৫০ ল  (িতন কা  
প াশ হাজার) টাকায়, ক  বা বায়ন কিম র মা েম বা বায়েনর 
অ েমাদন চেয় ১৫/০৩/২০১৮ তািরেখ ২৮৯ নং ারেক ানীয় সরকার 
িবভােগ াব রণ করা হয়। অ েমাদন পাওয়া যায়িন।     
 

 M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ †kl Ki‡Z n‡e| 

 
 

চয়ার ান, †Rjv cwil`, 

bxjdvgvix| 

 

৫| (K) ¯v̂¯’̈  wefvM: wmwfj সাজন, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, হাসপাতােল 

িচিকৎসা া  রাগীর সং া: জ ির-১০,২৮৩ জন, বিহ:িবভােগ-৩৬,৬৭০ 
জন, অ িবভােগ-৮,৪৫৩ জন এবং সাব- স াের-১৬,১০০ জন। ডায়িরয়া 
রাগীর সং া-১,৭১৪ জন । ১৯২ কিমউিন  ি িনেক িচিকৎসা া  রাগীর 

সং া ১,০০,৩১২ জন। হাসপাতােল ম রী ত িচিকৎসেকর পদ ১৮৪ , 
কম রত পদ-৭৫   এবং  পদ-১০৯ । ৮  এ া ু েলে  সচল রেয়েছ । ০৬ 

 এ - র মিশেনর মে  সচল ৩ , অচল-০৩  । আ াসেনা াম মিশন- 
সচল ০৩  ও অচল ০১ । ইিসিজ মিশন সচল ০৬ । িতিন আেরা জানান, 
তার িবভােগর অ া  কায ম ুভােব চলেছ। 

wPwKrmv †mevi gv‡bvbœq‡b   

cÖ‡qvRbxq পদে প MÖnY Ki‡Z 

n‡e। 
 

wmwfj mvR©b, bxjdvgvix| 

 
 

(L) ¯̂v¯’̈  cª‡KŠkj Awa`ßi t mnKvix cÖ‡KŠkjx, ¯̂v¯’̈  cÖ‡KŠkj 

Awa`ßi, bxjdvgvix mfvq জানান, িডমলা উপেজলা পিরবার পিরক না 
অিফস-কাম ার িনম াণ কাজ ০১  যার া িলত  ৮০.৭৩ টাকা (ল  
টাকায়), কােজর অ গিত ০৮%। নীলফামারী জলার জলঢাকা উপেজলার 
পি ম িচড়ােভজা ও গাপালঝাড় কিমউিন  ি িনক ক স েহর মরামত ও 

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

 mg‡qi g‡a¨ †kl Ki‡Z n‡e| 

 

 

mnKvix cÖ‡KŠkjx, ¯̂v ’̄̈  

cÖ‡KŠkj Awa`ßi, 

bxjdvgvix 



সং ার কাজ চলমান। া িলত  ৪৫.৩৩ টাকা (ল  টাকায়), কােজর 
অ গিত ০৫%। নীলফামারী জলার আওতাধীন িবিভ  া  অবকাঠােমা ও 
ইউিনয়ন া  ও পিরবার ক াণ ক  স েহর ((িজওিব রাজ  বােজেটর 
আওতায়) মরামত ও সং ার কােজর আওতায় মাট ১৮  ক  । া িলত 

 ১৪১.৮৮টাকা (ল  টাকায়) অ গিত ৭০% । নীলফামারী জলার 
আওতাধীন িবিভ  া  অবকাঠােমা ও ইউিনয়ন া  ও পিরবার ক াণ 
ক স েহর (ওিপ ) মরারমত ও সং ার কােজর মাট ক  ২০  । 
া িলত  ১৮৬.০০ (ল  টাকায়) । অ গিত ৬০% । 

৬। MYc~Z© wefvM t  wbev©nx cÖ‡KŠkjx, MYc~Z© wefvM, bxjdvgvix সভায় 
Rvbvb, নীলফামারী আ িনক সদর হাসপাতালেক ১০০ শ া থেক ২৫০ 
শ ায় উ ীতকরণ কে র ক   ৩০৫০.০০ টাকা (ল  টাকায়), কােজর 
অ গিত ৯৬%।  উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস িনম াণ (৬  পব) 
িকেশারগ , সানারায় ও সংগলশী ইউিনয়ন িম অিফস কে র আওতায় 
চলমান িত  কে র  ৬৭.৮৯ টাকা (ল  টাকায়), কােজর অ গিত 
িকেশারগ  ৯৪%, সানারায় ৯০% ও সংগলশী ৮৫ %। ‘১৫ জলা িশ কলা 
একােডমীর আওতায় নীলফামারী জলা িশ কলা একােডিমর নবায়ন, সং ার 
ও মরামত’ কে র  ১৬৭.০০  (ল  টাকায়), কােজর অ গিত ৭৫%।  
    Construction of Woman Police Barrack 
Building (Type-2) at Nilphamari Police 
Lines,Nilphamari (2 storied building with 6-
storied foundation) 
in/c.sanitary,Electeification and Other 
Ancillary works শীষ ক ক   ৩৬৩.৩৪ টাকা (ল  টাকায়)। 
কাজ চলমান। কােজর অ গিত ৯৬% ।  
Construction of Barrack Building at Saidpur Railway  
Police Lines, Nilphamari (1-storied building with 6-
storied foundation)   শীষ ক ক   ৫৩২.৭১ টাকা (ল  টাকায়)। 
কােজর অ গিত ৪৫%।   
Establishment of Fire Service & Civil Defence Stations 
in 78 (Revised 82) important Upazilla/Places of the 
Country (1st revised) at Chilahati in the District of 
Nilphamari  শীষ ক ক   ৩২২.০০ টাকা (ল  টাকায়)। ডবীম এর 
কাি ংেয়র িত চলেছ।  অ গিত ৪০%। 

M„nxZ cÖKímg~‡ni KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ †kl Ki‡Z n‡e| 

 

(ক)wbev©nx cÖ‡KŠkjx MYc~Z© 

wefvM, bxjdvgvix|  

খ) উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, সংি  উপেজলা 

৭| moK wefvM t wbev©nx cÖ‡KŠkjx (mIR), moK wefvM, bxjdvgvix 
mfvq Rvbvb, 201৭-201৮ A_© eQ‡i মরামত খােত ১২  কে র মে  
০৭  কে র কাজ সমা  হেয়েছ ও ০৫  চলমান রেয়েছ। নীলফামারী-
জলঢাকা সড়ক উ য়ন শীষ ক কে র কাজ চলমান, অ গিত ৬০%। 
জলঢাকা-িডমলা- িনরহাট সড়েকর ২য় িকিম-এ অবি ত আউিলয়াখানা 
স র কােজর অ গিত ৭০% । সয়দ র-পাব তী র সড়ক ও রং র- সয়দ র  

সড়ক এর কােজর অ গিত ৯০%। ভা রদরগাহ-িডমলা- িনরহাট সড়ক এর 
কােজর অ গিত ৩০%।    

 M„nxZ cÖKímg~‡ni KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ †kl Ki‡Z n‡e।  

 wbev©nx cÖ‡KŠkjx , moK I 

Rbc_ wefvM, bxjdvgvix 
 

 

 

 

 

 

৮।GjwRBwW t wbev©nx cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, 

২০১৭-২০১৮ অথ  বৎসরসহ িবগত অথ  বৎসেরর মাট ১৪ ট 
কে র আওতায় মাট ৪২৪ ট  ীম হণ করা হেয়েছ। 

যার মেধ  ২৬৭ ট ীেমর কাজ সমা  হেয়েছ । অবিশ  
১৫৭ ট ীেমর মেধ  ১৩০ ট ীেমর কাজ চলমান আেছ 
এবং ২৭ ট ীেমর দরপ  আহবান ও কায ােদশ 

য়াধীন । উপেজলা কমে  ভবন স সারণ 

 M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

 

 wbev©nx cÖ‡KŠkjx, 
GjwRBwW, bxjdvgvix 

 



কে র আওতায় িকেশারগ  উপেজলা কমে  ভবন 
স সারেণর অ গিত  ৫৫%।  
৯| Rb¯v̂¯’̈  cÖ‡KŠkj Awa`ßi t wbev©nx cÖ‡KŠkjx, Rb¯v̂¯’̈  cÖ‡KŠkj 

Awa`ßi, bxjdvgvরী সভায় জানান, G †Rjvq িপইিডিপ-৩ ক , প ী পািন 
সরবরাহ ক , RvZxq m¨vwb‡Ukb ক , ৩৭ জলা শহর ক  এবং িব  
িছটমহল কে র কাজ চলমান। নীলফামারী জলার ািনেটশন কভােরজ - 
৮৮.০০%।    

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

ক) wbev©nx cÖ‡KŠkjx, 
জন া  েকৗশল 
অিধদ র, bxjdvgvix 

খ) †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv  

cwil` (mKj)।     
1০| K…wl m¤úªmviY Awa`ßi t উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র 
নীলফামারী সভায় জানান, রিব/২০১৭-২০১৮ মৗ েম বােরা-হাইি ড ফসল 
উৎপাদন জিমর ল মা া ৩১৪৯০ হ র, উৎপাদেনর ল মা া ১,৪৯,৮৯৫ 
ম.টন । চাষী পয ােয় উ তমােনর ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংর ণ ও 

িবতরণ ক  (২য় পয ায়); চাষী পয ােয় উ তমােনর ডাল তল ও য়াজ বীজ 
সংর ণ ও িবতরণ ক  (২য় পয ায়); আইিপএম কৗশেলর মা েম িনরাপদ 
ফসল উৎপাদন ক ; খামার যাি কীকরেণর মা েম ি  ও খা  িনরাপ া 
িনি তকরণ ক  এর কায ম চলমান।  এছাড়া, রাসায়িনক সােরর ম দ 
সে াষজনক । িতিন আেরা বেলন,  ত র িবভােগর অ া  কায ম ুভােব 
চলেছ। 

M„nxZ কায ম  wba©vwiZ mg‡qi 

g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e ।  
উপ-পিরচালক, িষ 
স সারণ অিধদ র, 
নীলফামারী। 

1১| (ক) cvwb Dbœqb †evW©, bxjdvgvix t   
   িনব াহী েকৗশলী, পািন উ য়ন বাড, নীলফামারীর সভায় জানান, 
িদনাজ র সচ খােলর িক.িম. ৫.৫৫ ত ১  উ ি জ িনম াণ কােজর ি  

 ১২৫.৯৮ ল  টাকা, অ গিত ৬৩% । িড় িত া ব া ব ধ ও অ া  
অবকাঠােমা মরামত ও র ণােব ন কােজর মাট ১১  ােকজ। ি   
৫০.৫৯ ল  টাকা। অ গিত ২৫%। িত া ােরজ েজ  (২য় পয ায়) 
ইউিনট-১ এর অধীন ব ড়া সচ খােলর আওতায় R1T4B ও R1T5B 
ই  ১ ভ  র েলটর িনম াণ। ি   ৮১.২৪ ল  টাকা। অ গিত ৯৩%।  

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 
                                                                                             

wbev©nx cÖ‡KŠkjx , পাউেবা, 
bxjdvgvix 

 
 

 (খ) cvwb Dbœqb †evW©, Wvwjqv t  িনব াহী েকৗশলী, পািন উ য়ন বাড, 
িডমলা, নীলফামারী সভায় জানান, অ য়ন রাজ  বােজেটর অধীন সীমা  
নদীর সংর ণ আওতায় িত  নদীর বাম তীের ায় ৪২৩ ল  টাকা েয় 
৩৬০ িমটার নদীর তীর সংর ণ কাজ চলমান। কােজর অ গিত ৯০%। 

ায় ১৬৫ কা  টাকা য় স িলত “ নীলফামারী জলার জলঢাকা এবং 
িডমলা উপেজলাধীন িত া ডানতীর ব ধ িত া নদীর ভা ন” হেত র া শীষ ক 
িডিপিপ  নয়ন করা হেয়েছ।  
   এছাড়া উপেজলা িনব াহী অিফসার, ডামার, নীলফামারী  6 bs 

cvsMvgUzKcyi BDwbq‡bi eywo wZ Í̄vi eva cyনিনg©vY KiY cÖKíwU ড়া Í 

Aby‡gv`b mv‡c‡¶ ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v হেণর জ  সভাপিতর 

ি  আকষ ণ কেরন।  

১। M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

২। 6 bs cvsMvgUzKcyi 

BDwbq‡bi eywo wZ Í̄vi eva 

cyনিনg©vY KiY cÖKíwU  

ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v 

হেণর জ য িস া  হীত হয়।  

wbev©nx cÖ‡KŠkjx, পাউেবা, 
ডািলয়া, bxjdvgvix 

 

 (গ) cvwb Dbœqb †evW©, ˆmq`cyi t wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, cvwb Dbœqb †evW©, 

‰mq`cyi, bxjdvgvix  mfvq জানান, ব ড়া সচ খােলর িক.িম. ২৪.৫০ 
হইেত িক.িম. ২৭.০০ পয  সচ খাল িনম াণ কােজর ি  য ১৮২.৫৭ ল  
টাকা, অ গিত ৮৫%, িকেশারগ  ও তারাগ  উপেজলাধীন এস ২ িব 
সেক ারী খােলর িকঃিমঃ ০.০০০ হেত িকঃিমঃ ৩.৮২ পয  খাল খনন ও 

িনম ান, কােজর অ গিত ৯৭%, িকেশারগ  উপেজলাধীন ১ এ১ িব 
টারিশয়ারী খােলর িক.িম ০.০০ হইেত িক.িম. ২.১৮ পয  খাল খনন, িনম াণ 
ও লাইিনং কাজ, কােজর অ গিত ৬০%, এস২িব সেক াির সচখােল ৫  
সাই ন িনম াণ, কােজর অ গিত ৯০%, ১এিব টারিশয়াির সচখােল ৩  
সাই ন িনম াণ, কােজর অ গিত ৯০%, প চনালা খােলর িক.িম ৯.৯২ ত ীজ 
িনম াণ কাজ চলমান। অ গিত ৯৫%। 

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx cvD‡ev, 

‰mq`cyi, bxjdvgvix| 

1২| িশ া cÖ‡KŠkj Awa`ßi, bxjdvgvix t mnKvix cÖ‡KŠkjx, িশ া 
cÖ‡KŠkj Awa`ßi, bxjdvgvixর িতিনিধ mfvq Rvbvb, ২০১৬-১৭ অথ  

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e|  

mnKvix cÖ‡KŠkjx, িশ া 
cÖ‡KŠkj Awa`ßi, 



বছেরর িনব ািচত ব-সরকাির মা িমক িব ালয়স েহ ভৗত অবকাঠােমা 
উ য়ন (১ম সংেশািধত) শীষ ক ক  (৩০০০ ল) এর আওতায় নীলফামারী 
ন ন িবএল উ  িব ালয় এর কােজর া িলত  ৫৮.১৮ টাকা (ল  
টাকায়), অ গিত ৯৭% ।  রােবয়া বািলকা িব া িনেকতন, নীলফামারী এর 
কাজ চলমান া িলত  ৫৮.১৮ টাকা (ল  টাকায়), অ গিত ৮৫% । 
তা কবিধ উ  িব ালয়, জলঢাকার কাজ চলমান । অ গিত ৯২%।   
     ২০১৭-১৮ অথ  বছেরর িনব ািচত ব-সরকাির মা িমক িব ালয়স েহ 
ভৗত অবকাঠােমা উ য়ন (১ম সংেশািধত) শীষ ক ক  (৩০০০ ল) 

(আসবাবপ  কাজ) এর কাজ ি য়াধীন ।  ২০১৭-২০১৮ অথ বছের 
Establishment of 100 Technical School & 
College (TSC) In upzila কে র কাজ চলমান। অ গিত ৪০% 
। িতিন আেরা জানান, তার িবভােগর অ া  ক স হ বা বায়ন কায ম 
চলমান। 

bxjdvgvix 

1৩| e‡i›`ª eûgyLx Dbœqb KZ…©c , iscyi wiwRqb  t  িনব াহী েকৗশলী, 
িবএমিডএ, নীলফামারী সভায় জানান, গভীর নল প াপন ক  ২য় পয ায় 
এবং খাবার পািন সরবরাহ ক  ৩য় পয ায় এর কাজ চলমান।  

 M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 
িনব াহী cÖ‡KŠkjx, e‡i› ª̀ 

eûgyLx Dbœqb KZ…©প , 

iscyi AÂj 

1৪| (K) evsjv‡`k K…wl Dbœqb K‡cv©‡ikb ( z ª̀‡mP), bxjdvgvix t 
সহকারী েকৗশলী, িবএিডিস (  সচ), নীলফামারী সভায় জানান, ত র 
িবভােগর সকল কায ম ুভােব চলেছ।  

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয় । 
mnKvix cÖ‡KŠkjx 

( z`ª‡mP), weGwWwm, 

bxjdvgvix| 

(L) weGwWwm (exR Drcv`b Lvgvi), bxjdvgvix t  িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক, বীজ উৎপাদন খামার, নীলফামারী সভায় জানান, ত র িবভােগর 
সকল কায ম ুভােব চলেছ। 
     

gvbm¤§Z exR Drcv`b Kvh©µg 

Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| 

 

wmwbqi mnKvix cwiPvjK, 

exR Drcv`b Lvgvi, 

bxjdvgvix| 

(M) exR wecYb t  িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ িবপণন), নীলফামারী 
সভায় জানান, নীলফামারী সদর, সয়দ র ও িকেশারগ  বীজ িব য় ক  
হেত সরাসির ষেকর মােঝ এবং আ িলক দাম, রং র হেত নীলফামারী 
জলার ১৩৩ জন বীজ িডলােরর মােঝ “আেগ আসেল আেগ পােবন” িভি েত 

িব য় করা হে  মেম সভায় সকলেক অবিহত কেরন ।    

 exR wecYb Kvh©µg myôzfv‡e 

m¤úbœ Ki‡Z n‡e|  

 

 wmwb: mnKvix cwiPvjK 

(exR wecYb), weGwWwm, 

bxjdvgvix|  

1৫| exR cÖZ¨qb G‡Rি , bxjdvgvix t  কায প  পাওয়া যায়িন।  
 

exR Drcv`b I msi Y Kvh©µg 

myôzfv‡e m¤úbœ Ki‡Z n‡e| 

†Rjv exR cÖZ¨qb  

Awdmvi, bxjdvgvix  

1৬| K…wl wecYb Awa`ßi, bxjdvgvix t †Rjv evRvi AbymÜvbKvix 

Kg©KZ©v, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, বাজাের চােলর দামসহ wbZ¨ cÖ‡qvRbxq 

`ª‡e¨i evRvi `i w ’̄wZkxj Av‡Q।  
 

wbZ¨ cÖ‡qvRbxq ª̀e¨vw`/cY¨ 

mieivn Ges  `ªe¨ g~j¨ w¯’wZkxj 

ivLvi wel‡q wbqwgZ evRvi 

gwbUwis Ki‡Z n‡e| 

‡Rjv evRvi AbymÜvbKvix 

Kg©KZ©v bxjdvgvix| 

1৭| †Rjv Lv`¨ wefvM t জলা খা  িনয় ক, নীলফামারী  সভায় জানান, 
নীলফামারী জলায় ১.০৫ ল  ম.টন ধারণ মতা স  ন ন দাম িনম াণ 
শীষ ক কে র আওতায় নীলফামারী জলার সদর এলএসিডেত ৫০০ ম.টন 
ধারণ মতা স  ১ , ডামার এলএসিডেত ৫০০ ম.টন ধারণ মতা 
স  ২  ও জলঢাকা উপেজলার মীরগে  ১০০০ ম.টন ধারণ মতা স  
১  দাম িনম ােণর লে  কাদার সাইড েঝ িনেয় িনম াণ কাজ  
কেরেছন।  এছাড়াও ২০১৬-১৭ অথ বছের িডমলা এলএসিডর ১ ও ২ নং 
ক া াসর দাম সংেযাগ সড়ক এবং সয়দ র এলএসিডর ওেয়ি জ ল 
এবং সংেযাগ সড়ক িনম ােণর কাজ ি য়াধীন আেছ।  
িতিন আেরা জানান, জলায় ১০৯৬০.৫৮২ †gt Ub wm× Pvj, ১৭৭৮.৪৯৯ †gt 

Ub Mg gRy` রেয়েছ। বােরা চাল সং হ/২০১৮ এর ল মা  পাওয়া িগেয়েছ। 
আমন চাল সং েহর ল মা া ১৫৭৯৬.০০০ ম.টন. অিজত পিরমাণ 
৮৪৪০.৭৯০ ম.টন, অবিশ  পিরমাণ ১৫৭৯৬.০০০ ম.টন।  ০৫   ৫.০০ 
ম.টন আটার ওএমএস িব য়  কায ম চলমান । কম চাির ফয়ার াইস 

( লভ ) িব য় কায ম ব  আেছ।  

িনয়িমত সভায় উপি ত থাকেত 
হেব। 
  

‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K 

bxjdvgvix| 



ইউিনয়ন হতদির  ফয়ার াইস কায ম সকল উপেজলায় কায ম ব  
রেয়েছ।   
1৮| †Rjv ÎvY I cybe©vmb িবভাগ t  জলা াণ ও ন বাসন কম কতা, 
নীলফামারী সভায় জানান, িনে া  কম িচসহ ত র িবভােগর সকল কায ম 

ুভােব চলেছ।  
সামািজক িনরাপ া কম িচ 

কম িচ বরা  ক  সং া  বা বায়ন অ গিত 
সং ার  সালার  সং ার  সালার  সং ার  সালার  

কািবটা- 
১ম পয ায়  

৪,৩৫,৬১,৩০৩/৯৮ ৪,০৮,০৭,৪৯৮/৪০ ১৫৪  ১৩৯  ৯০% ৫০% 

কািবটা- 
২য় পয ায়  

১০৬৪.৬৭৪৭ 
ম:টন 

৪,২৬,৮০,২৪৭/৩১ ৭৯  ০৫  -- -- 

আর- ১ম 
পয ায়  

৭,৪০,০৩,৭১০/৫৪ ৭,১৫,৫১,২৬৯/৯৬ ৫৫৪  ৩৪৭  ৯৫% ৬০% 

আর- ২য় 
পয ায়  

৩৫,৪৬,৯৮৭১/৯৭ ৩,২৬,০৬,৪৪৭/৩৫ ১৯৪  ১৫৪  -- -- 

ইিজিপিপ- 
১ম পয ায় 

১০,৪৯,৮৩,১৩২/- ৪৬৮  ৯৮% 

ইিজিপিপ- 
২য় পয ায়  

১০,৪৯,৮৩,১৩২/-  ৪৬৬  ৪৮% 

 
মানিবক সহায়তা কম িচ 

: 
নং 

খােতর নাম বরা  য় ম দ 

১। িজআর চাল  ১৩০০.০০০ ৯২৩.০৭০ ম:টন ৩৭৬.৯৩০ 

২। িজআর ক াশ  ৪১,০০,০০০/- ৩৮,৮৫,০০০/- ২,৮৫,০০০/- 

৩। ঢউ ন ৮৩৩ বাি ল ৭৭১ বাি ল ৬২ বাি ল 

৪।  হ বাবদ ম রী ২৪,৯৯,০০০/- ২৩,১৩,০০০/- ১,৮৬,০০০/- 

 
েয াগ ঁ িক াস কম িচ 

খােতর নাম অথ বছর বরা  িবভােভাগী 
সং া 

আদােয়র 
হার 

েয াগ 
ঁ িক ােস ঋণ 

িবতরণ 

২০০৪-০৫ 
২০০৫-০৬ 
২০০৬-০৭ 
২০০৭-০৮ 

১,৫০,০০,০০০/- 
৩৫,০০,০০০/- 
১,৯০,০০,০০০/- 
৯৫,০০,০০০/- 

২৪৭৩ জন 
৪৬৪ জন 

২২৯৬ জন 
৯৭৬ জন 

৩২% 
১২% 
৭% 
৫% 

সামিয়ক 
বকার  
মাচেন ঋণ 

িবতরণ 

২০০৫-০৬ ৬৪,০০,০০০/- ১০৬৪ জন ১৭% 

 

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 
mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

ক) ‡Rjv ÎvY I cybe©vmb 

Kg©KZ©v, bxjdvgvix| 

খ) সংি  উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ান । 

গ)  সংি  উপেজলা িনব াহী 
অিফসার 

১৯| †Rjv wk v wefvM t ‡Rjv wk v Awdmvi, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, 

wefvMxq Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q| gvwëwgwWqv াশ ম মিনটিরং, মনটিরং 

ও মািসক অ গিত িতেবদন ধারাবািহকভােব দান করা হে ।  
 

gvwëwgwWqv িডিজটাল কে ে র 
মা েম াসmg~n mPj ivL‡Z 

n‡e| Z`viwK I cwi`k©b 

Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| 

gvwëwgwWqv K¬vm/cÖwk ‡Yi 

msL¨v evov‡Z n‡e| 

†Rjv wk া Awdmvi 

bxjdvgvix| 

2০| †Rjv cÖv_wgK িশ া wefvM t  ‡Rjv cÖv_wgK িশ া Awdmvi, 

bxjdvgvixর িতিনিধ mfvq Rvbvb, cÖv_wgK wk¶vi Rb¨ Dce„wË cÖK‡íi 

eivÏK…Z A_© weZiY Kvh©µg Ges ¯‹zj wdwWs †cÖvMÖvg myôzfv‡e Pj‡Q| এ 
জলায় ৫  উপেজলায় ৯৮২  াথিমক িব ালেয় ল িফিডং া াম 

কম িচ চা  আেছ।  এ সকল িব ালেয় িশ াথ র সং া ১৮৯৪৭০ জন। 
িব ালয় পয ােয় িব ট যথাযথভােব সংর ণ ও িবতরণ করা হয়।  
  

িমড- ড িমল চা র িবষেয় 
েয়াজনীয় পদে প হণ করেত 

হেব। 

ক) চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ 
খ) উপেজলা িনব াহী 
অিফসার 
গ) জলা িশ া াথিমক 
িশ া অিফসার 

2১| DcvbyôvwbK wk v ey¨‡iv, bxjdvgvix t mnKvix cwiPvjK, †Rjv 

DcvbyôvwbK wk v ey¨‡iv, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, মৗিলক সা রতা ক  
(৬৪ জলা) এর আওতায় ০৩  উপেজলা-িডমলা, ডামার ও জলঢাকা 
উপেজলায় বা বায়নকারী সং া িহেসেব শাপেক ঢাকা ক  দ র হেত 

 M„nxZ cÖK‡íi KvR ুভােব 
স াদন করেত হেব। 

(১) mnKvix cwiPvjK, 

DcvbyôvwbK িশ া ey¨‡iv, 

bxjdvgvix| 

(২) চয়ার ান, সংি  



িনব ািচত করা হেয়েছ। িনব ািচত সং া িডিপিপর আেলােক থম পয ােয় গত 
১৬/০৮/২০১৭ তািরখ হেত ডামার ও িডমলা উপেজলা কায ম  কেরেছন 
এবং ১৫-৪৫ বৎসর িনর র ষ ও মিহলা বইসলাইন সােভ কাজ স ণ 
কেরেছ।  িশ ক/িশি কা ও পারভাইজার িনেয়াগসহ অ া  কাজ চলমান 
রেয়েছ।  উ  েকে র আওতায় িত উপেজলার জ য ষ ও মিহলা ক  
৩০০  কের ২ িশফেট পিরচািলত হেব। উ  িশখন ক  িশ াথ র 

িবধামেত মিহলা ক  বলা ৩.৩০ হেত ৫.৩০ এবং ষ স া ৬.০০ হেত 
রাত ৮.০০ টা পয  পাঠদান চলেব।   

উপেজলা 
(৩) উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, সংি  উপেজলা 
 

2২|  miKvwi K‡jRmg~n t  সভায় উপি ত, নীলফামারী সরকাির কেলেজর 
িতিনিধ জানান িত ােনর সকল কায ম ুভােব চলেছ।  

 

িবভাগীয় ধানেক িনয়িমত সভায় 
উপি ত থাকেত হেব। 

অ , সংি  কেলজ। 

2৩| eb wefvM t সহকারী বন সংর ক, নীলফামারীর িতিনিধ সভায় 
জানান, বনজ স দ ি , দাির  িবেমাচন, পিরেবেশর ভারসা  র ায় বাগান 

জন ও নাস ািরেত চারা উে ালন কায ম ুভােব চলেছ । “ হ ম রং র 
জলায় টকসই সামািজক বনায়ন উ য়ন” শীষ ক কে র আওতায় চলিত 

২০১৭-১৮ অথ বছের নীলফামারী জলার সদর উপেজলায় ৬৩ িসডিলং, 
িডমলা উপেজলায় ৫.০ িক. িম., ডামার উপেজলায় ১০.০ িক. িম., সয়দ র 
উপেজলায় ৯.০ িক. িম., জলঢাকা উপেজলায় ৩৭.০ িক.িম., িকেশারগ  
উপেজলায় ৫৫.০ িক. িম., অ াৎ সব েমাট ১৭৯ িসডিলং িক.িম. ীপ বনায়ন 
এবং ডামার রে র িবিভ  িবেট ৬০.০ হ র উভলট বাগান জন করা হেব। 
বাগান জেনর লে  সকল িত স  হেয়েছ। ন মাস থেক চারা 
লাগােনার কাজ  হেব।  
 
   RvZxq e„ÿ‡ivcY Awfhvb  I RvZxq e„ÿ‡gjv-2018 Dcj‡ÿ¨ gnvb 

gyw³hy‡× 30 jÿ knx‡`i ¯§i‡Y mviv‡`‡k GK‡hv‡M 30 jÿ 

e„ÿ†ivc‡Yi Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ bxjdvgvix †Rjvi 6wU Dc‡Rjv 

†_‡K 1412wU gva¨wgK I cÖv_wgK wkÿv cÖwZôv‡b †gvU 47,995wU e„‡ÿi 

Pviv †ivc‡Yi Rb¨ wkÿv cÖwZôv‡bi GKwU ZvwjKv †Rjv cwi‡ek I eb 

Dbœqb KwgwU KZ…K Aby‡gv`‡bi ci cwi‡ek,eb I Rjevqy cwieZ©b 

gš¿vbvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| ewY©Z msL¨vK Pviv wkÿv cÖwZôv‡bi ZvwjKv 

Abyqvqx eb wefv‡Mi wewfbœ bvm©vix †_‡K mieivn Kiv n‡e| 

M„nxZ cÖK‡íi KvR ুভােব 
স াদন করেত হেব।  

সহকারী বন সংর ক, 
নীলফামারী 

2৪| cÖvwYm¤ú` wefvM t  †Rjv cÖvwYm¤ú` Kg©KZ©v, bxjdvgvixর িতিনিধ 

mfvq Rvbvb, গবািদ প র কা দান, হ স- রিগর কা দান, গবািদ 

প র িচিকৎসা, হা - রিগর িচিকৎসা, ি ম জনন তরল িসেমন, ি ম 

জনন িহমািয়ত িসেমন, সংকর বা র উৎপাদন তরল িসেমন, সংকর বা র 

উৎপাদন িহমািয়ত িসেমন দান এবং িডম, ধ এবং মাংস উৎপাদন 

উৎপাদন কায ম চলমান।  
 

 Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয়|  

 

 †Rjv cÖvwYm¤ú` Kg©KZ©v, 

bxjdvgvix| 

 

2৫| grm¨ wefvM t জলা মৎ  কমকতা, নীলফামারী সভায় জানান য, 
জলার িবিভ  হাট বাজাের ফরমািলন িমি ত মাছ য় িব য় বে  হাট 
বাজার েলা িনয়িমত পিরদশ ন, অিভযান ও মাবাইল কাট পিরচালনা করা 
হয় । এ উপলে  িকেশারগ  উপেজলায়- 2  সয়দ র উপেজলায়- 2 , 
ডামার উপেজলায়- 2  এবং িডমলা উপেজলায়- 2  অিভযান পিরচালনা 
করা হয় । এছাড়া ডামার উপেজলায়- 1  মাবাইল কাট পিরচালনা করা হয় 
। অিভযান ও মাবাইল কাট পিরচালনা কােল কাথাও কান ফরমািলন 
িমি ত মাছ য় িব য় পিরলি ত হয়িন । উ য়ন কে র আওতায় সদর 
উপেজলায় 24 জন িডমলা উপেজলায় 38 জন জলঢাকা উপেজলায় 24 জন 
এবং ডামার উপেজলায় 64 জন সব েমাট 150 জনেক মৎ চাষ িবষয়ক 
িশ ণ দান করা হয় । মৎ  ও প খা  আইন 2010 এর আেলােক 

†Rjvi gvQ Pv‡l mvwe©K Dbœq‡bi 

Rb¨ cÖ‡Póv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e। 
‡Rjv grm¨ Kg©KZ©v, 

bxjdvgvix| 



সয়দ র উপেজলায় িবিভ  মৎ  খাে র দাকােন ২  অিভযান পিরচালনা 
করা হয় । এছাড়াও িবিভ  মৎ  খাে র দাকােন থেক সদর উপেজলায়- 
৩ , সয়দ র- ৩ , ডামার- ২  এবং জলঢাকা উপেজলায়- ১  মৎ  খা  
ন না সং হ করা হেয়েছ । অিভযান পিরচালনাকােল  দাকান েলােত কান 
ভজাল িমি ত বা িন  মােনর খা  য় িব য় পিরলি ত হয়িন । িত বছর 

01 নেভ র হেত 30 স ন  পয  জাটকা ইিলশ আহরণ, য়, িব য় 
ইত ািদ িনিষ  িবধায় জলার মৎ  বাজার েলােত জাটকা ইিলশ য় িব য় 
হে  িকনা তা িনয়মত পিরদশ ন করা হয় । এ উপলে  এি ল/১৮ মােস ১১  
হাট বাজার পিরদশ ন করা হয় । এছাড়াও বাজার েলােত িনিষ  িপরানহা 
মাছ, আি কান মা র মাছ, কাের  জাল ইত ািদ য় িব য় হে  িকনা তা 
পয েব ণ করা হয় । পিরদশ ন কােল  কাথাও কান জাটকা ইিলশ পিরবহন, 
য়, িব য় বা বাজারজাত করণ এবং অ া  িনিষ  মাছ য় িব য় করেত 
দখা যায়িন । িবভাগীয় অ া  কায ম ভােব চলেছ বেল  জলা মৎ  
কমকতা সভােক জানান ।  
 

2৬| evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU, ‰mq`cyi, bxjdvgvix t 

উপেক  ধান, বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি উট, নীলফামারী সভায় 
জানান, ত র িবভােগর সকল কায ম ুভােব চলেছ। 

gv‡Qi Drcv`b e„w×i লে  M‡elYv 

Kvh©µg Ges gvQ Pvlx‡`i civgk© 

cÖ̀ vb Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| 

 

Dc‡K› ª̀ cÖavb, 

evsjv‡`k grm¨ M‡elYv 

Bbw÷wUDU, ‰mq`cyi, 

bxjdvgvix| 

2৭| cwievi cwiKíbv wefvM t Dc-cwiPvjK, cwievi cwiKíbv, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb, wefvMxq Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q| wZwb e‡jb, 
†Rjvq †gvU mÿg `¤úwZi msL¨v 4১২৬৯২ Rb, c×wZ MÖnYKvixi msL¨v 

৩৩৭৩৩৮ Rb Ges wm.G.Avi 8১.৭৪%| খাবার বিড় ৯৭৫৬৬ , কনডম 
৬০৩৫২ , ইনেজকশন ১৫৮৭৭ , ইম া  ৭৪৪ , আইইউিড ১২৫ এবং ায়ী 
প িত হণ ১০৩ জন ।  

(ক) ‡Rjvq cwievi cwiKíbv 

Kvh©µg †Rvi`vi Kivi wel‡q 

Zrci _vK‡Z n‡e| 

(খ) িব  িছটমহল এলাকায় 
ক াে র মা েম সবাদান কায ম 
অ াহত রাখেত হেব। 

(ক) Dc-cwiPvjK, 

cwievi cwiKíbv, 

bxjdvgvix| 

(খ) উপেজলা পিরবার 
পিরক না কম কতা, সদর। 
 

2৮| c x we`y¨r mwgwZ, bxjdvgvix t †Rbv‡ij g¨v‡bRvi, c ী we`y¨r 

mwgwZ bxjdvgvix mfvq Rvbvb, িবভাগীয় কায ম ুভােব চলেছ ।   
Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয়|  

 

†Rbv‡ij g¨v‡bRvi, c ী 
we ỳ¨r mwgwZ, 

bxjdvgvix| 

২৯| iscyi c x we`y¨r mwgwZ t কায প  পাওয়া যায়িন। 
 

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয় এবং কায প  
রণ করেত হেব। 

†Rbv‡ij g¨v‡bRvi, 

c ী we`y¨r mwgwZ, 

iscyi-2 

 

3০| নসেকা 
 (K) ‰mq`cyi নসেকা িলিমেটডt কায প  পাওয়া যায়িন।  

 Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয় এবং কায প  
রণ করেত হেব। 

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, 

নসেকা, ‰mq`cyi, 
bxjdvgvix | 

(L) bxjdvgvix নসেকা িলিমেটড :  িনব াহী েকাশলী, নসেকা, নীলফামারী 
সভায় জানান, ত র িবভােগর সকল কায ম ুভােব চলেছ।  
 
 

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয় এবং কায প  
রণ করেত হেব। 

িনe©vnx cÖ‡KŠkjx, 

নসেকা, bxjdvgvix 

 

(গ) ডামার নসেকা িলিমেটড:  িনব াহী েকাশলী, নসেকা, ডামার, 
নীলফামারী সভায় জানান, ত র িবভােগর সকল কায ম ুভােব চলেছ।  
 
 

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয় এবং কায প  
রণ করেত হেব। 

িনe©vnx cÖ‡KŠkjx, 

নসেকা, ডামার, 
bxjdvgvix 

3১| wewUwmGj, bxjdvgvix t  উপিবভাগীয় েকৗশলী ( ফানস), নীলফামারী 
সভায় জানান, ত র িবভােগর সকল কায ম ুভােব চলেছ। 

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয় এবং কায প  
রণ করেত হেব। 

Dc-wefvMxq cÖ‡KŠkjx, 

wewUwmGj, bxjdvgvix| 

3২| mgvR†mev Awa`ßi, bxjdvgvix t Dc-cwiPvjK, mgvR‡mev 

Awa`ßi bxjdvgvixর িতিনিধ সভায় Rvbvb, mgvR‡mev Awa`ßi KZ©„K 

cwiPvwjZ প ী সমাজেসবা (আরএসএস), প ী মা েক , দ  ও িতব ী  

 Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয়| 

 

Dc-cwiPvjK, 

mgvR‡mev Awa`ßi, 

bxjdvgvix| 



নব াসন Gবং আ য়ণ ক  কায ম চলমান । িতিন আেরা জানান, অ া   
ভাতা দােনর কায ম ুভােব চলেছ।  
     
3৩| mgevq wefvM, bxjdvgvix t ‡Rjv mgevq Awdmvi, bxjdvgvix mfvq 

Rvbvb, ত র wefv‡Mi mwgwZ wbeÜb, অিডট িফ, রাজ  আদায়, 
AvkªqY/আ য়ণ ফইজ-২/আ য়ণ-২ cÖK‡íi FY Av`vq, লভ াংশ িবতরণ 
ঋণ ন: তফশীিলকরন Ges AwWUmn hveZxq Kvh©µg myôyfv‡e Pj‡Q| 

       

wefvMxq Kvh©µg mwVKfv‡e 

ev evqbmn Avevmb I AvkÖqY 

cÖK‡íi FY Av`vq Kvh©µg 

†Rvi`vi Ki‡Z n‡e| 

 

‡Rjv mgevq Awdmvi, 

bxjdvgvix| 

3৪| evsjv‡`k c ী Dbœqb †evW©, bxjdvgvix t Dc-cwiPvjK, weAviwWwe, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb, ঁ িজগঠন ও ঋণ কায ম ও িশ ণ কায মসহ 
wefvMxq Ab¨vb¨ Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q|  

  

GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖK‡íi 

KvR myôzfv‡e বা বায়েন 

ইDGbIMY‡K cÖ‡qvRbxq 

mn‡hvwMZv cÖ̀ vb Ae¨vnZ ivL‡Z 

n‡e| 

K) Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvi (mKj) 

L) DccwiPvjK, 

weAviwWwe, bxjdvgvix| 

3৫| hye Dbœqb Awa`ßi, bxjdvgvix t Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb 

Awa`ßi, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, িশ ণ ও ঋণ হণ কের িশি ত 
বকার ব/ ব মিহলাগণ আ কম সং ান  ক  হণ করেছন এবং তারা এর 
ফল ভাগ করেছন। এি ল, ২০১৮ মােস ৪৩০ জনেক িবিভ  েড িশ ণ 
দান করা হেয়েছ।  

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| 

 

Dc cwiPvjK, hye Dbœqb 

Awa`ßi, bxjdvgvix| 

3৬| BmjvwgK dvD‡Ûkb, bxjdvgvix t  Dc-cwiPvjK, BmjvwgK 

dvD‡Ûkb, bxjdvgvixর িতিনিধ Rvbvb, wefvMxq Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q। 
wZwb আেরা জানান, মসিজদ িভি ক িশ  ও গণিশ া কায েমর আওতায় 
৪৩১  াক- াকিমক, ৫২৯  সহজ রআন  িশ া এবং ১২  বয়  
ক সহ ৯৭২  ক  পিরচািলত হে  । ৩২৮  মসিজদ পাঠাগার রেয়েছ 
জলা মেডল মসিজদ পাঠাগার ০১  এবং িত  উপেজলায় ০১  কের 
মাট ০৬  মেডল মসিজদ পাঠাগার রেয়েছ। ২০১৮ সােল নীলফামারী জলা 

কায ালয় এর মা েম সরকাির ব াপনায় A ােকেজ ১৬ জন, B 
ােকেজ ৮৫ জন সব েমাট ১০১ জন হ যা ী িনব েনর কাজ স  হেয়েছ। 

এছাড়া ইমাম িশ ণ এবং সাং িতক কায ম চলমান। 

 Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| 

 

Dc cwiPvjK, BmjvwgK 

dvD‡Ûkb, bxjdvgvix 

3৭| wn›`y agx©q Kj¨vY Uªv÷, bxjdvgvix t  সহকারী পিরচালক, 
মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম, িহ  ধম য় ক াণ া , নীলফামারী 
সভায় জানান, gw›`i wfwËKwkï I MYwk¶v Kvh©µg-5g ch©vq kxl©K 

cÖK‡íi bxjdvgvix †Rjv  Kvh©vj‡qi AbyKz‡j 129wU wk¶v ‡K› ª̀ i‡q‡Q| 

hvi g‡a¨ 5wU eq¯‹ I 124wU cÖvK-cÖv_wgK| wk¶v‡K› ª̀ ¸‡jvi cÖwZwU 

†K‡› ª̀ 1Rb K‡i †gvU 129 Rb wk¶K I 30 Rb K‡i 3845 Rb QvÎ-

QvÎx i‡q‡Q| D³ wk¶v ‡K›`ª̧ wj‡Z ম-2018 wLªt gv‡m †K›`ª gwbUwis 

KwgwU MVb, wk¶K-wkw¶Kv‡`i cÖwk¶Ymn mdjfv‡e ev Í̄evq‡bi Rb¨ 

gvV ch©v‡q †K›`ª cwi`k©‡bi cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q|  

Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব|এবং 
কায প  রণ করেত হেব। 
 

mnKvix cwiPvjK, wn› ỳ 

agx©q Kj¨vY Uªv÷, 

bxjdvgvix| 



3৮| Avbmvi I wfwWwc, bxjdvgvix t ‡Rjv KgvÛ¨v›U, Avbmvi I 

wfwWwc, bxjdvgvixর িতিনিধ mfvq Rvbvb, (1) gUi WªvBwfs cÖwkÿY-

cyiæl I gwnjv  25/02/2018 n‡Z 05/05/2018 ch©šÍ Avbmvi wfwWwc 

GKv‡Wgx, mwdcyi, MvRxcy‡i Pjgvb i‡q‡Q| (2) †gvevBj †dvb †mU 

†givgZ I iÿYv‡eÿY cÖwkÿY 25/02/2018 n‡Z 05/05/2018 

†gqvw` cÖwkÿY wUwUwm, KzwoMÖv‡g Pjgvb i‡q‡Q| (3) B‡jKwUªwkqvb 

cÖwkÿY-cyiæl 25/05/2018 n‡Z 24/03/2018 †gqvw` cÖwkÿY wUwUwm, 

Rvgvjcy‡i Pjgvb i‡q‡Q| (4) †mjvB I d¨vkb  wWRvBb cÖwkÿY-gwnjv 

25/02/2018 n‡Z 10/05/2018 †gqvw` cÖwkÿY wfwUwm MvRxcy‡i 

Pjgvb i‡q‡Q| (5) 06/01/2018 n‡Z 30/06/2018  †gqv`x wewfbœ 

†Uª‡W KvwiMwi cÖwkÿY wUwUwUAvB, ˆmq`cyi †mbvwbevm, ‰mq`cyi, 

bxjdvgvix‡Z Pjgvb i‡q‡Q| (6) উপেজলা আনসার কা ানী ( ষ) 
িনব াচন ব াপনা িশ ণ ২৭/০৩/২০১৮ হেত ১৫/০৫/২০১৮ পয  চলেব। 
GQvovI cÖwkÿY wb‡ ©̀wkKv Abyhvqx  2017-2018 A_© eQ‡ii MÖvgwfwËK 

cÖwkÿY I Ab¨vb¨ Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|    

Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| ‡Rjv KgvÛ¨v›U, Avbmvi 

I wfwWwc, bxjdvgvix| 

৩৯| †Rjv Z_¨ Awdm, bxjdvgvix t  জলা ত  অিফসার, নীলফামারী 
সভায় জানান,  

1| Pjw”PÎ cÖ̀ k©b t RvZxq ï×vPvi ‡KŠkj, eZ©gvb miKv‡ii mvdj¨ 

AR©b I Dbœqb welqK, R½xev‡`i Kzdj, gv`‡Ki Kzdj, BfwUwRs 

cÖwZ‡iva, m¦v ’̄̈ , wkÿv, m¨vwb‡Ukb, ‡hŠZzK, evj¨ weevn cÖwZ‡iva, 

RvZxq AvBbMZ mnvqZv, Z_¨ AwaKvi AvBb, gv I wkïi ¯v̂ ’̄̈  

cwiPh©v I gyw³hy× wfwËK cÖvgvY¨wPÎmn wewfbœ wel‡q Rbm‡PZbZv 

gyjK Pjw”PÎ cÖ̀ k©b Kiv nq †gvU= ১9 (উিনশ) wU|  

2| cÖPvi (gvBwKs) t  cixÿvi 144 aviv cÖPvi, miKvwi mKj w`em mn 

†gvU cÖPvi Kiv nq= 1০ (দশ) wU|  

৩| wcGB Kfv‡iR t miKvwi ¸iæZ¡c~Y© Av‡jvPbv mfv, wgwUs I i¨vjx 

mg~‡n wcGB Kfv‡iR (gvBK ’̄vcb)  Kiv  nq =  ৩০ (ি শ) wU।   

4| gwnjv mgv‡ek  t 1০/০৪/18 wLªt ZvwiL  Kz›`cyKzi  D”P we`¨vj‡q  

gwnjv mgv‡ek Kiv nq= 1(GK) wU | 

5| msMxZvbyôvb t িশ  ও নারী উ য়েণ জনসেচতনতা লক যাগােযাগ 
কায ম িবষেয় জলার জলঢাকা উপেজলার  wewfbœ GjvKvq      

m½xZvbyôvb  Kiv nq =22 w`b| 

6| cÖwZK…wZ weZiY t RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb,  I gvbbxq 

cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi cÖwZK…wZ weZiY Kiv nq= 08 Kwc  | 

7| beviæY I mwPÎ evsjv‡`k t এি ল 2018 gv‡mi beviæb mwPÎ 

evsjv‡`k bvgK cyw Í̄Kv weZiY Kiv nq =1৬0 Kwc।  
8| ওিরেয়ে শন কম শালাঃ িশ  ও নারী উ য়েন যাগােযাগ কায ম িবষেয় 

ও িবষেয় ওিরেয়ে শন কম শালা ২৩/০৪/২০১৮ তািরখ জলঢাকা 
উপেজলায় গালনা ইউিনয়ন পিরষেদ করা হয় = ০১ । 

9| আেলাচনা সভাঃ সরকােরর সাফ  অজন ও উ য়ন ভাবনা িবষেয় 
জনসেচতনতা ি র লে  আেলাচনা সভা ১১/০৪/২০১৮ তািরখ  িকেশারগ  
উপেজলায় গাড়া াম  উ  িব ালেয় করা হয় =০১ । 

Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| †Rjv Z_¨ Awdmvi 

bxjdvgvix 

4০| †Rjv wbe©vPb Awdm, bxjdvgvix t  কায প  পাওয়া যায়িন। 
   

কায প  রণ করেত হেব এবং 
Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| 

†Rjv wbe©vPb 

Awdmvi,bxjdvgvix| 

4১| †Rjv gwnjv welqK Awa`ßi, bxjdvgvix t জলা মিহলা িবষয়ক 
কম কতা, নীলফামারীর িতিনিধ সভায় জানান নীলফামারী জলায়   
1| ÒRxweKvq‡bi Rb¨ gwnjv‡`i `ÿZv wfwËK cÖwkÿYÓ Kg©m~wPi 

AvIZvq cÖwZ wZb gvm AšÍi ১০0 Rb cÖwkÿYv_x© 05 wU †Uª‡W cÖwkÿY 

Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| 

 
 

‡Rjv gwnjv welqK 

Kg©KZ©v, bxjdvgvix| 

 



MÖnY Ki‡Q|  

2| bxjdvgvix †Rjvq AvBwRG cÖK‡íi AvIZvaxb gwnjv welqK 

Awa`ßi, XvKvi wb‡`k©bv †gvZv‡eK 01 wU (Kw¤úDUvi mvwf©wms) †Uª‡W 

০৬(ছয়) মাস ময়ােদ ৩০ জন িশ াণাথ র িশ ণ কায ম চলমান। 
3| G gv‡m 0৪ wU Dc‡Rjv n‡Z ৮৫,৮৪৭/- UvKv  FY Av`vq nq| 

৪| 2017-18 A_© eQ‡i bxjdvgvixi m`i Dc‡Rjvi cÖwZwU BDwbq‡b 

bZzb 62 Rb K‡i 15 х 62 †gvU 930 Rb gvZ…Z¡ DcKvi‡fvMx  wbe©vPন 
করা হেয়েছ। MZ (2016-17) A_© eQ‡ii 1185 Rb DcKvi‡fvMx 

i‡q‡Q| m`i Dc‡Rjvq DcKvi‡fvMx ‡gvU 930 + 1185 = 2115 Rb| 

‡Rjvq †gvU 8989 Rb DcKvi‡fvMx| 

৫| 2017-18 P‡µ wfwRwW Kg©m~wPi AvIZvq এি ল/২০18 ‡m Lv`¨ 

weZib Kiv  n‡q‡Q| 

৬| 2017-18 A_© eQ‡i bxjdvgvixi †cŠi mfvi j¨vK‡UwUs Kg©m~wPi 

bZzb 50 Rb fvZv‡fvMx e¨vsK wnmve KvR Pjgvb i‡q‡Q Ges †Rjvq 

†gvU DcKvi‡fvMx 1850 Rb| MZ (2016-17) A_© eQ‡ii 750 Rb 

DcKvi‡fvMx  i‡q‡Q| bxjdvgvix †cŠimfvq †gvU DcKvi‡fvMx 750+50 

= 800 Rb| 

৭| bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iv‡a Dc‡Rjv ch©v‡q Kvh©µg Pjgvb 

i‡q‡Q| evj¨ we‡q gy³ †NvlYv Kiv n‡q‡Q| 
4২| mÂq Awdm/ey¨‡iv t mnKvix cwiPvjK, ‡Rjv mÂq Awdm, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb,  (K) 5 eQi †gqv`x evsjv‡`k mÂqc র 
অ গিতর হার ১০৪%  
    (L) 3 gvm AšÍi gybvdvwfwËK mÂqc র অ গিতর হার ১৩২%  

    (M) ‡cbkbvi mÂq c র অ গিতর হার ২৫০%  ও 

    (N) cwievi mÂq c‡Îi অ গিতর হার ২০৬%।    

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| mnKvix cwiPvjK, ‡Rjv 

mÂq Awdm bxjdvgvix| 

4৩| evsjv‡`k †ijI‡q, ‰mq`cyi, bxjdvgvix t িবভাগীয় ত াবধায়ক 
(কারখানা), সয়দ র, নীলফামারী জানান তার িবভােগর সকল কায ম 

ুভােব চলেছ।   

Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| wWGm,†ijI‡q, 

KviLvbv  ‰mq`cyi, 

bxjdvgvix| 

4৪| wewmK, bxjdvgvix t Dc-e¨e ’̄vcK, wewmK, bxjdvgvix  mfvq 

জানান,  এি ল/২০১৮ পয  মাঝাির,  ও র িশে র মাট ১৩২ জন 
উে া া  িচি ত করা হেয়েছ ,অ গিতর হার ৮৮% ।িবিসেকর িনজ  
তহিবল (িবিনত) ঋণ কম চীর ঋণ দান ও আদায় কায ম অ াহত রয়েছ । 
আদােয়র হার  ১৩০%। 

 িশে র ৪  াফাইল ২  িবপণন সমী া ণয়ন করা হেয়েছ । 
এি ল/২০১৮ পয  ৬   ও ১১  র িশে র িনব ন ণয়ন করা 
হেয়েছ। 
িবিসক িশ নগরী সয়দ র,নীলফমারীেত ৯০ েটর মে  ৯০ ই বরা  
দওয়া হেয়েছ। মাট ািপত িশ  ৪৬ ,৪৪  চা  রেয়েছ এবং ২  ব  

রেয়েছ। 
২য় ািবত িশ নগরীর জ  ৪০ একর জিম িচি তকরণ কের পাঠােনা 
হেয়েছ যা িশ  ম ণালেয়র অ েমাদেনর অেপ ায় রেয়েছ। ািবত ট 
২৮৩ ,িশ  কারখানা ১৯০  এবং স া  কম সং ান ৬০০০।  
দ তা উ য়ন িশ ণ ক  সয়দ র নীলফামারীেত ০৪  েড যথাঃ- 
(১) িরেপয়ািরং ইেলক িনক ডস , 
(২) ইেলজি কাল হাউজ ওয় ািরং এ  মটর বাইি ং  
(৩) কি উটার অিফস ােকজ এ  ই ারেনট াউিজং এবং 
(৪)কি উটার ািফ  িডজাইন এ ২০১৭-১৮ অথ বছের এি ল/ ২০১৮ পয  
১১৪ জেনর এর িশ ণ সমা  হেয়েছ এবং৬১ িশ ণাথ েক িশ ণ দান 

Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| Dc-e¨e¯’vcK, wewmK, 

bxjdvgvix 



চলেছ এর মে  সামিরক ৪০ জন। 
হরতকীতলা,পলাশবাড়ী,নীলফামারীেত শতরি  কে র  ৪৫জন উে া ােক 
এক স াহ াপী এক  অিফস ােনজেম  িশ ণ দান করা হেয়েছ এবং 
৪৫জন িশ ণাথ  িনেয় একই কে র উপর ২মাস াপী ৩  িশ ণ  
করা হেয়েছ। 
4৫| dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ, নীলফামারী:  উপ-সহকারী পিরচালক, 
ফায়ার সািভ স, নীলফামারী সভায় জানান ত র িবভােগর সকল কায প  

ুভােব চলেছ।  

 wefvMxq Kvh©µg myôzfv‡e 

cwiPvjbv Ki‡Z n‡e এবং কায প  

রণ করেত হেব। 

Dc-mnKvix cwiPvjK, 

dvqvi mvwf©m I wmwfj 

wW‡dÝ, bxjdvgvix| 

 

4৬| ‡Rjv cwimsL¨vb Awdm, bxjdvgvix t কায প  পাওয়া যায়িন।  Kvh©aviv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e  

  

 DccwiPvjK, †Rjv 

cwimsL¨vb 

Awdm,bxjdvgvix 

4৭| evsjv‡`k wkï GKv‡Wিম, bxjdvgvix t কায প  পাওয়া যায়িন।  Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| †Rjv wkï welqK 

Kg©KZ©v, bxjdvgvix| 

৪৮| DËiv Bwc‡RW, bxjdvgvix t  কায প  পাওয়া যায়িন।   Kvh©aviv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e এবং 
কায প  রণ করেত হেব। 

‡Rbv‡ij g¨v‡bRvi DËiv 

Bwc‡RW bxjdvgvix| 

৪৯| `v‡ivqvbx †U·UvBj wgjm wjwg‡UW, bxjdvgvix t Dc-gnve¨e¯’vcK 

`v‡ivqvbx †U·UvBj wgjm& wjwg‡UW bxjdvgvixর িতিনিধ সভায় জানান,  
দােরায়ানী ট টাইল িমল  িলিমেটড িব এমিস’র িনয় ণাধীন এক  
রা ায়  িশ  িত ান । িবএম িস’র িনেদ েশ িমেলর উৎপাদন কায ম 
সািভ স চাজ প িতর পিরবেত িমেলর মিশনারী ভাড়া প িতেত চলার িস া  
হীত হওয়ায় নেভ র, ২০১৭ হেত মিশনাির ভাড়া ি য়ায় উৎপাদন 

কায ম  হেয়েছ। িমেলর দ রস হ চা  আেছ এবং িবভাগীয় কায ম 
ুভােব পিরচািলত হে ।  সং ক িনরাপ া জনবল িদেয় িমেলর 

িনরাপ া িবধান করা হে ।   
       িতিন আেরা জানান, িমল র ব পাে  বাউ াির ওয়াল ঘেষ অৈবধ 
দাকারঘরস হ অপসারণ হেয়েছ িক  উ র পি ম পাে র ওয়াল ঘেষ গেড় 

ওঠা অৈবধ দাকাকস হ এখনও অপসারণ হয়িন । িবষয় র উপর সংি  
সকেলর সদয় ি  ও হ ে প কামনা ক রন। 

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e । Dc-gnve¨e ’̄vcK 

`v‡ivqvbx †U·UvBj 

wgjm& wjwg‡UW 

bxjdvgvix| 

৫০| weAviwUG, bxjdvgvix সহকারী পিরচালক, িবআর এ, নীলফামারীর 
িতিনিধ সভায় জানান, এি ল ২০১৮ মােস িশ ানিবস াইিভং লাইেস  

ই র সং া-২৬৫ , াট কাড াইিভং লাইেস  দােনর সং া-২৬৩  । 
রিজে শন দােনর সং া-২৩৭ , িডিজটাল রিজে শন সা িফেকট এর 

বােয়ােমি ক এনেরালেম  সং া-৩০১ , িডিজটাল রিজে শন সা িফেকট 
িবতরেণর সং া-১৯৫ , না ার ট সংেযাজন সং া-২৯৯ , িফটেনস 
নবায়ন সং া-০৩ , মািলকানা বদিল স াদেনর সং া-০৩ , ট পারিমট 
ই  সং া-০০ ।  

†gvUihvb †iwR‡÷ªkb Kvh©µg 

†Rvi`vi Ki‡Z n‡e 

mnKvix cwiPvjK 

(BwÄ:) weAviwUG    

 bxjdvgvix| 

5১| পাসেপাট, bxjdvgvix t উপসহকারী পিরচালক, আ িলক পাসেপাট 
অিফস, নীলফামারী সভায় জানান, এি ল ২০১৮ মােস সাধারণ পাসেপাট 
আেবদেনর সাধারণ আেবদন সং া ৬০১, অিফিসয়াল ০২  এবং পাসেপাট 
িবতরেণর সং া ৬০৩  ।    

 Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| উপ সহকারী পিরচালক, 

আ িলক পাসেপাট  অিফস 
 bxjdvgvix 

5২| cvU Awa`ßi, bxjdvgvix t  পাট পিরদশ ক, নীলফামারী সভায় 
জানান, মাচ, ২০১৮ মােস পাট বসায়ীর লাইেস  সং া  রাজ  আদায় 
১,৪০,০০০/- টাকা। সাদা পাট ৪০ কিজ মণ িহেসেব ১০৫০ হইেত ১২০০/- 
এবং তাষা পাট ১৪০০ টাকা হইেত ১৬৫০ টাকা।   
    িতিন আেরা জানান, এি ল, ২০১৮ মােস ০১  া মাণ আদালত 
পিরচািলত হয় এবং ১,৫০০/-(এক হাজার প চশত) টাকা জিরমানা করা হয়।  

(ক) Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| 

(খ) পােটর ব া বহাের উৎসািহত 
করার জ  উে াগ হণ করেত হেব। 

gyL¨ cwi`k©K(A:`v:) 

cvU Awa`ßi bxjdvgvix 

 

 

 

 

 

5৩| †cŠimfvmg~n t  ময়র, ডামার পৗরসভা এর িতিনধ সভায় জানান  Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব এবং  †gqi, mswkøó †cŠimfv| 



তােদর হীত কে র কায ম ুভােব চলেছ।  
ময়র নীলফামারী পৗরসভার িতিনিধ সভায় জানান, তােদর হীত কে র 

কায ম ুভােব চলেছ।  

কায প  রণ করেত হেব।  

৫৪ কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র : উপমহাপিরদশ ক (চলিত 
দািয় ব), কলকারখানা ও িত ান পিরদশ ন অিধদ র, রং র এর িতিনিধ 
সভায় জানান, ত র িবভােগর সকল কায ম ুভােব চলেছ।   
 

 Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| 

 
উপ-মহাপিরদশ ক, 
কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশ ন অিধদ র, 
রং র। 

৫৫। জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ তর : কায প  পাওয়া যায়িন।   
 

Kvh©aviv Ae¨vnZ রাখেত হেব| সহকারী পিরচালক জাতীয় 
ভা া অিধকার সংর ণ 

অিধদ র নীলফামারী 
5৬| ‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q ’̄vwcZ Front Deskt  wWwRUvj 

evsjv‡`k Movi GKwU ¸ Z¡c~Y© লে  miKvwi †mevmg~n‡K RbM‡Yi 

†`vi‡Mvovq †cuŠQv‡bvi gva¨‡g gvby‡li mgq, A_© I `y‡fv©M jvNe Kiv| 

Gi Ask wn‡m‡e cÖwZwU †Rjv, Dc‡Rjvi mKj miKvwi `ß‡i B-‡mev 

cÖwZôvi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| Z_¨ †mev cÖZ¨vkx‡`i wbKU Z_¨ †mev 

cÖvwß mnRjf¨ Kivi লে  †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi MÖvDÛ া‡i 

B‡Zvc~‡e© ’̄vwcZ Front Desk n‡Z B-‡mev msµv  Kvh©µg cwiPvjbvi 

Rb¨ 04 (Pvi) wU KvD›Uvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| bvMwiK †mev cÖ̀ v‡bi Rb¨ 

KvD›Uvimg~‡n K¨vUvMwi Abyhvqx Av‡e`b Rgv †bqv, W‡KU Kiv, Av‡e`b 

¯‹¨vwbs K‡i h_vh_ KZ…©c র wbKU †cÖiY Kiv Ges †iKW© ‡gi Rv‡e`v 

bKj KvD›Uvi n‡Z wba©vwiZ Zvwi‡LB cÖvc‡Ki wbKU mieivn Kiv Ges 

RbM‡Yi †h †Kvb ai‡Yi †mev I Z_¨ cÖ̀ vb Kiv n‡”Q|  

      mfvcwZ Rvbvb †h, evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj Ges AvBwmwU 

gš¿Yvjq KZ…©K ‰mq`cyi Dc‡Rjvq B-‡mev Pvjyi Kvh©µg cÖwµqvaxb 

Av‡Q| G †Rjvi 60wU BDwbqb cwil‡` BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi Pvjy 

Av‡Q| BDwbqb wWwRUvj †m›Uv‡i D‡`¨v³viv mvgvb¨ gybvdv wb‡q 

me©mvaviY‡K †mev cÖ̀ vb Ki‡Q| mKj Kg©KZ©v‡K BDwbqb wWwRUvj 

†m›Uvi wfwRU Kivi Aby‡iva Rvbv‡bv nq| wewfbœ Awd‡mi cÖ‡qvRbxq 

KvR evB‡i †_‡K bv K‡i BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi n‡Z m¤úbœ Kivi 

Aby‡iva Rvbv‡bv nq| I‡qe †cvU©vj ˆZixi wel‡q †Rjv ch©v‡q িশ ণ 

cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

 

K) Front Desk  n‡Z B-‡mev 

cÖvwßi wel‡q MYm‡PZbv m…wó Ges 

me©mvavi‡Yi g‡a¨ B-‡mev wbwðZ  

Ki‡Z n‡e|  

L) gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi 

Access to Information 
(A21) Programme wel‡q cÖvß 

wb‡ ©̀kbv †gvZv‡eK cÖ‡qvRbxq 

পদে প MÖnY Ki‡Z n‡e|  

M) mKj Awd‡m Kw¤úDUvi 

†Uªwbs‡qi e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z n‡e| 

 

K) †Rjv cÖkvmb, 

bxjdvgvix| 

L) mfvi mKj m¤§vwbZ 

m`m¨| 

M) `ßi cÖavb, (mKj)| 

 

৫৭| Av‡jvP¨m~িচ t wewea :   

     (ক) bxjdvgvix dvD‡Ûk‡bi eZ©gvb Ae¯’v t mfvcwZ mfvq Rvbvb †h, bxjdvgvix †Rjvi †gavex QvÎ-QvÎx‡`i িশ ার gvb Dbœqb Ges K…wZ 

QvÎ-QvÎx‡`i িশ া e„wË I mvs¯‹„wZK ে  Aby`vb cÖ̀ v‡bi Rb¨ bxjdvgvix dvD‡Ûkb MVb Kiv n‡q‡Q| bxjdvgvix dvD‡Ûk‡bi Znwej 

MV‡bi D‡Ï‡k¨ wb¤œewY©Z 04(Pvi) ai‡Yi m`m¨ ivLvi িস া  M„nxZ nq| D³ Znwe‡j bxjdvgvix Kv‡j±‡i‡Ui mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvixmn 

Ab¨vb¨ Awd‡mi Kg©KZ©v/Kg©Pvix 01(GK)w`‡bi g~j †eZ‡bi mgcwigvY A_© Rgv cÖ̀ vb K‡i‡Qb| hviv A_© Rgv cª̀ vb K‡i‡Qb Zv‡`i‡K mfvq 

ab¨ev` Rvbv‡bv nq, Avi hviv Rgv cÖ̀ vb K‡ib bvB Zv‡`i‡K 01(GK)w`‡bi g~j †eZ‡bi mgcwigvY A_© Rgv cÖ̀ v‡bi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq| 

bxjdvgvix dvD‡Ûk‡bi bv‡g †mvbvjx e¨vsK, bxjdvgvix kvLvq mÂqx wnmve bs-34141666 †Lvjv n‡q‡Q| D³ Znwe‡j 29/08/13 ZvwiL 

n‡Z G ch©  2,78,264/- ( ỳB j  AvUvËi nvRvi `yBkZ †PŠlwÆ) UvKv Rgv Kiv n‡q‡Q| †Rjv cÖkvmK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (wk v I 

AvBwmwU) Ges ¯’vbxq িবে াৎসাহী e¨w³ wn‡m‡e Wvt †gvt ggZvRyj Bmjvg GB 03(wZb) R‡bi †hŠ_ া ের wnmvewU cwiPvwjZ n‡e| 

       1)  mvaviY m`m¨- 5,000/-(cvuP nvRvi) UvKv- 01 eQi †gqv‡`i m`m¨ _vK‡eb| 
       2)  AvRxeb m`m¨- 25,000/- (cuwPk nvRvi) UvKv- AvRxeb m`m¨ _vK‡eb| 

       3)  ̀ vZv m`m¨ - 50,000/- (cÂvk nvRvi) UvKv- g„Zz¨i c‡iI m`m¨ _vK‡eb| 

        4) cÖwZôvZv m`m¨- 2,50,000/- ( ỳB ল  cÂvk nvRvi) UvKv- g„Zz¨i c‡iI m`m¨ _vK‡eb| 

   ewY©Z L,M I N K¨vUvMwi‡Z e¨w³ Ges cÖwZôv‡bi bv‡g Aby`vb cÖ̀ vb Kiv hv‡e| DwjøwLZ 04 K¨vUvMwii m`m¨MY mivmwi mvaviY cwil‡`i  

m`m¨ n‡eb| 

      



mfvcwZ e‡jb, bxjdvgvix dvD‡Ûk‡bi GKwU MVbZš¿ cȪ ‘Z Kiv cÖ‡qvRb| mfvq MVbZš¿ cȪ ‘‡Zi Rb¨ GKwU KwgwU MV‡bi িস া  
M„nxZ nq| KwgwU MV‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), bxjdvgvix‡K Aby‡iva Kiv nq| 

সভাপিত আেরা বেলন, এ জলােক িভ ক করেণর িনিম  সানালী াংক িলিমেটড, নীলফামারী শাখায় এক  চলিত িহসাব নং-
৫৩০৯০০২০০১২১০ পিরচালনা করা হে । িভ ক রেণর লে  উ  িহসােব এ জলার সকল কম কতা/কম চািরর ০১ (এক) িদেনর ল বতেনর 
সমপিরমাণ  অথ দােনর জ  সকলেক অ েরাধ কেরন।  
 

ev evq‡b t K) mfvi mKj m¤§vwbZ m`m¨e„›`| 

      L) `ßi cÖavb (mKj)| 

      M) AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (wk v I AvBwmwU), bxjdvgvix|   
 (খ)    `ßi cÖavb‡`i mfvq wbqwgZ Dcw ’̄wZ t 

         ‡Rjv cÖkvmK e‡jb, †Rjv Dbœqb I mgš̂q mfv †Rjv ch©v‡qi m‡ev©”P †dvivg| wZwb cÖwZgv‡m AbywôZ G mfvq h_vmg‡q mKj `ßi 

cÖavb I msি ó RbcÖwZwbwa‡`i Dcw ’̄Z _vK‡Z Aby‡iva Rvbvb| ZvQvov hw` †Kvb Kg©KZ©v QzwU‡Z hvb A_ev R wi miKvwi Kv‡R e¨  _vKvi 

Kvi‡Y mfvq Dcw¯’Z _vK‡Z bv cv‡ib Zvn‡j mfvcwZ‡K AewnZ Kivi Aby‡iva K‡ib| wZwb AviI e‡jb, mfvi 7 w`b Av‡M cÖKí ZvwjKv, 

cÖv°wjZ UvKvi cwigvY, ‡gqv` †k‡li ZvwiL, cÖK‡íi D‡Ïk¨, j ¨gvÎv AR©‡bi nvi BZ¨vw` D‡jøLc~e©K Kvh©c‡Îi mdUKwc †cbWªvBf A_ev 

B-‡gB‡ji gva¨‡g †cÖiY Ki‡Z n‡e| B-‡gB‡ji wVKvbv acgeneralnil@gmail.com 
 

(গ)     gwš¿cwil` wefv‡Mi ¯§viK bs-04.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫-৭৩২ ZvwiL ০৮ আগ  ২০১৬ Gi wb‡`©kbv †gvZv‡eK ‡Rjv Dbœqb 

mgš̂q KwgwUi mfv cÖwZ gv‡mi তীয় রিববার mKvj ১০.০0 NwUKvq AbywôZ n‡e | hw` D³ ZvwiL miKvwi QzwUi w`b nq Z‡e QzwUi c‡ii w`b 

G mfv AbywôZ n‡e| †Kvb Kvi‡Y Gi e¨Z¨q n‡j mfvi ZvwiL ‡bvwU‡ki gva¨‡g AewnZ Kiv n‡e| 

 

(ঘ)   িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র এর ৯ জা য়াির ২০১৭ তািরেখর ৪৬(৮)  নং ারক প  সভায় পাঠ কের নান হয়। ‘‘ জলা উ য়ন 
সম য় সভা এবং জলা আইন লা সং া  সভায় কান িবভােগর ধান পর পর িতন  সভায় িবনা কারেণ অ পি ত থাকেল স িবষেয় িবভাগীয় 
কিমশনারগণ মি পিরষদ িবভােগর িনেদ শনা মাতােবক  মতামতসহ িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রণ করেবন’’। 
    সভাপিত সভায় সদ গেণর উপি িতর জ  সকলেক ধ বাদ জানান এবং বিণ ত পে র িনেদ শনা মাতােবক িত  সভায় সংি  সকল 
সদ গণেক উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হয়। 
(ঙ)   িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র এর ৯ জা য়াির ২০১৭ তািরেখর ৪৮(৮)  নং ারক প  সভায় পাঠ কের নান হয়। বিণ ত পে  ‘‘ 
সরকাির দ েরর টিলেফান সচল রাখা, দ েরর কেপ ােরট িসম চা  রাখা এবং সংি  সকলেক অবিহত করেত জলা শাসকগণেক িনেদ শনা দান 
করেত হেব’’মেম  উে খ করা হয়। এমতাব ায় উি িখত িস াে র আেলােক তর দ েরর টিলেফান সচল রাখার জ  এবং জলা শাসন থেক 
সরবরাহ ত ৫৮  কেপ ােরট িসম চা  রাখার জ  সভাপিত সংি  সকল দ র ধানগণেক অ েরাধ কেরন। যিদ কান সরবরাহ ত কেপ ােরট িসম 
চা  না থাকেল জলা শাসেকর কায ালেয়র আইিস  শাখায় যাগােযাগ কের তার কেপ ােরট িসম  এ াি েভট কের নয়ার জ  অ েরাধ কেরন। 
 
 
  পিরেশেষ সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন ।        
 

া িরত  
০৫/০৬/২০১৮ 

( মাহা দ খােলদ রহীম) 
‡Rjv cÖkvmK  

I 

mfvcwZ 

‡Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwU, bxjdvgvix| 

‡dvb: 0551-61329 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 
 
 
 
 
 



 
 

২১-০১-201৮ Zvwi‡L AbywôZ †Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwUi mfvq Dcw ’̄Z m`m¨e„›` ( জ তার িভি েত নয়)  
০১ ধান িনব াহী কম কতা, জলা পিরষদ, নীলফামারী । ২৪ িসিনয়র সহকারী পিরচালক, বীজ উৎপাদন খামার , নীলফামারী ।                                   
০২ িসিভল সাজন, নীলফামারী । ২৫ িসিনয়র সহকারী পিরচালক, বীজ িবপনন, নীলফামারী ।                                                                                                                           

০৩ িনব াহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ, নীলফামারী । ২৬ বীজ ত য়ন অিফসার , বীজ ত য়ন এেজ ী,নীলফামারী 
০৪ চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, নীলফামারী সদর । ২৭ জলা কমা া , আনসার ও িভিডিপ,নীলফামারী 
০৫ চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, ডামার। ২৮ জলা সমবায় অিফসার, নীলফামারী ।  
০৬ চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, জলঢাকা। ২৯ জলা  পাট পিরদশ ক, নীলফামারী । 
০৭ উপেজলা  িনব াহী অিফসার, নীলফামারী সদর ।  ৩০ জলা িহসাব র ন অিফসার, নীলফামারী । 
০৮ উপেজলা  িনব াহী অিফসার, ডামার। ৩১ উপ-পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, নীলফামারী ।  
০৯ উপেজলা  িনব াহী অিফসার, িডমলা। ৩২ উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, নীলফামারী ।  
১০ উপেজলা  িনব াহী অিফসার, জলঢাকা । ৩৩ উপ-িবভাগীয় েকৗশলী( ফানস ), িব িসএল, নীলফামারী ।  

১১ উপেজলা  িনব াহী অিফসার, িকেশারগ  । ৩৪ সহকারী পিরচালক, জলা স য় অিফস,নীলফামারী ।                                                                                    
১২ উপেজলা  িনব াহী অিফসার, সয়দ র। ৩৫ সহকারী পিরচালক, িহ  ধম য় ক ান া  ,নীলফামারী ।                                

১৩ িনব াহী েকৗশলী, এল িজ ই িড, নীলফামারী। ৩৬ ব াপক, িবিসক, নীলফামারী ।   
১৪ িনব াহী েকৗশলী(সওজ), সড়ক িবভাগ, নীলফামারী । ৩৭ উপ-সহকারী পিরচালক, ফায়ার সািভ স, নীলফামারী 
১৫ িনব াহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, নীলফামারী  ৩৮ সহকারী পিরচালক,উপা ািনক িশ া, নীলফামারী ।    
১৬ িনব াহী েকৗশলী, পাউেবা , ডািলয়া , নীলফামারী । ৩৯ িনব াহী েকৗশলী,বের  ব খী উ য়ন ক প , নীলফামারী 

১৭ িনব াহী েকৗশলী, পাউেবা, সয়দ র, নীলফামারী।  ৪০ মাটরযান পিরদশ ক, িবআর এ, নীলফামারী। 
১৮ িনব াহী েকৗশলী, নসেকা, নীলফামারী ।  ৪১ জল পার, জলা কারাগার, নীলফামারী 
১৯ জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ সিমিত, নীলফামারী ।                                                                       ৪২ সহকারী পিরচালক,আ িলক পাসেপাট অিফস,নীলফামারী 

২০ জলা িশ া অিফসার, নীলফামারী । ৪৩ সহকরী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, নীলফামারী 
২১ জলা ান ও ণব াসন কম কতা, নীলফামারী । ৪৪ সহকরী েকৗশলী, া  েকৗশল অিধদ র, নীলফামারী 

২২ জলা বাজার অ স ানকারী, নীলফামারী । ৪৫ সহকারী েকৗশলী, িবএিডিস ( েসচ ), নীলফামারী ।                                                                                                                             
২৩ জলা মৎ  কম কতা, নীলফামারী । ৪৬ উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, নীলফামারী । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ২১-০১-২০১৮  Zvwi‡L AbywôZ †Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwUi mfvq Dcw ’̄Z cÖwZwbwae„›`- cwiwkó-ÒLÓ  

  
০১ িলশ পার, নীলফামারী । ১২ জলা রিজ ার, নীলফামারী । 

০২ ময়র, ডামার পৗরসভা । ১৩ জলা খা  িনয় ক, নীলফামারী । 

০৩ িনব াহী েকৗশলী, পাউেবা, নীলফামারী । ১৪ উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, নীলফামারী। 

০৪ িনব াহী েকৗশলী, নসেকা, সয়দ র, নীলফামারী । ১৫ অ , নীলফামারী সরকাির, কেলজ ।  
০৫ জলা াথিমক িশ া অিফসার, নীলফামারী । ১৬ অ , নীলফামারী সরকাির মিহলা কেলজ । 

০৬ জলা ত  অিফসার, নীলফামারী । ১৭ অ , ডামার সরকাির, কেলজ । 

০৭ জলা ািণ স দ কম কতা, নীলফামারী । ১৮ অ , িচলাহা  সরকাির, কেলজ । 

০৮ জলা  মিহলা িবষয়ক কম কতা, নীলফামারী ।                                           ১৯ অ , সয়দ র সরকাির কািরগরী ল এ  কেলজ । 

০৯ উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না, নীলফামারী । ২০ উপ- ক  ধান, বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ই উট, সয়দ র 

১০ িবভাগীয় ত াবধায়ক, বাংলােদশ রলওেয়, সয়দ র, 
নীলফামারী। 

২১ িবভাগীয় বন কম কতা, বন িবভাগ, রং র। 

১১ সহকারী কিমশনার, কা ম , এ াইস ও ভ াট িবভাগ,নীলফামারী   

 
      ২১-০১-২০১৮   Zvwi‡L  AbywôZ †Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwUi mfvq Abycw¯’Z m`m¨e„›` (AbygwZµ‡g)- cwiwkó- ÒগÓ  

 

০১ চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িডমলা। ০৬ ময়র, জলঢাকা পৗরসভা । 
০২ চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িকেশারগ  । ০৭ জলা িনব াচন অিফসার, নীলফামারী । 
০৩ চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, সয়দ র ।. ০৮ উপ-পিরচালক, িব আর িড িব, নীলফামারী । 
০৪ ময়র, নীলফামারী পৗরসভা । ০৯ অ , টকিনক াল িনং স ার ( িস), নীলফামারী 
০৫ ময়র, সয়দ র পৗরসভা ।   

 
             ২১-০১-২০১৮   Zvwi‡L AbywôZ †Rjv Dbœqb mgš̂q KwgwUi mfvq Abycw ’̄Z m`m¨e„›` (AbygwZ e¨ZxZ)-cwiwkó- ÒঘÓ 

০১ িনব াহী েকৗশলী, নসেকা, ডামার, নীলফামারী । ০৮ জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ সিমিত, পাগলাপীর, রং র -২ । 

০২ আবািসক েকৗশলী, নসেকা, জলঢাকা, নীলফামারী । ০৯ সহকারী ম পিরচালক,আ িলক ম পিরদ র,রং র। 

০৩ জলা িশ  িবষয়ক কম কতা, নীলফামারী ।                                                          ১০ ঔষধ ত াবধায়ক,নীলফামারী । 

০৪ জলা ীড়া অিফসার, নীলফামারী । ১১ ডেপা ােনজার,িবআর িস,রং র । 

০৫ উপ-পিরচালক, জলা পিরসং ান অিফস,নীলফামারী ১২ সহকারী পিরচালক,জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, রং র 
জলা কায ালয়,রং র 

০৬ জনােরল ােনজার, উ রা ইিপেজড, নীলফামারী   ১৩ লাইে িরয়ান, সরকাির গণ াগার, নীলফামারী। 

০৭ উপ-মহা ব হাপক, দােরায়ানী ট টাইল িমলস, নীলফামারী। ১৪ পািরনেটনেড , িপ আই,নীলফামারী। 

 



 

 

 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, bxjdvgvix 

 (সাধারণ kvLv)  
www.nilphamari.gov.bd 

 

¯§viK b¤̂i-05.47.7300.0০৮.১5.০০৭.১৮-৩৯৯                                                            ZvwiL t ০৫ ন, ২০১৮ wLª.| 

 

Abywjwc m`q AeMwZ/AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ †cÖiY Kiv nল t- 

 

01| gwš¿cwil` mwPe, gwš¿cwil` wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

02| wmwbqi mwPe/mwPe..............................................................gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

03| wefvMxq Kwgkbvi, iscyi wefvM, iscyi| 

04| Dc-mwPe, ivR‰bwZK kvLv-2,¯̂ivóª gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

05|  cwiPvjK, GbwRI welqK ey¨‡iv, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, cyivZb msm` feb, XvKv| 

06| cywjk mycvi, bxjdvgvix|  
07|  wmwfj mvR©b, bxjdvgvix|  

08| wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, MYc~Z© wefvM, bxjdvgvix|  

09| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, bxjdvgvix m`i/‡Wvgvi/wWgjv/RjXvKv/wK‡kviMÄ/‰mq`cyi|  

10| wmG Uz wWwm, bxjdvgvix - ‡Rjv cÖkvmK g‡nv`‡qi m`q AeMwZi Rb¨| 

11| mnKvix Kwgkbvi, AvBwmwU kvLv, bxjdvgvix Kv‡j±‡iU| ( জলা ওেয়ব পাট ােল কােশর অ েরাধসহ) 
12| Awdm Kwc|                 

 

   
 
   

া িরত  
০৫/০৬/২০১৮                

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

নীলফামারী কােল েরট 
 bxjdvgvix| 

 

 

 

 

 

 

 

 


