গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ববভাগীয় কার্ যালয়
সমাজদসবা অবিেফতর
ময়মনবসাংহ
‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পবকযত ববভাগীয় কবমটি’র ৫ম সভার কার্ যপত্র
সভাপবত

:

সভার তাবরখ ও সময়:

জনাব টমাোঃ শবফকুর টরজা ববশ্বাস
ববভাগীয় কবমশনার, ময়মনবসাংহ
২০ টসদেম্বর 2021বি. দুপুর-12.30 ো

সভার স্থান/ মাধ্যম :

Zoom Cloud Meeting Apps এর মাধ্যদম

সভার আদলাচ্যসূবচ্ অনুর্ায়ী বনদনাক্ত ববষয়সমূদহর উপর আদলাচ্না ও প্রদয়াজনীয় বসদ্ধান্ত গ্রহণ করা টর্দত পাদর:

১. ববগত সভার বসদ্ধান্তসমুদহর অগ্রগবত (পবরবশষ্ট-ক);
2. ববভাগীয় বববভন্ন েপ্তর হদত প্রাপ্ত SDGs সম্পবকযত কমযপবরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রবতদবেন পর্ যাদলাচ্না
(পবরবশষ্ট-খ);
৩. SDGs বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পবকযত টজলা পর্ যাদয়র অগ্রগবত প্রবতদবেন পর্ যাদলাচ্না (পবরবশষ্ট-গ);
৪. ববববি

চ্লমান পাতা-2

পাতা-2
পবরবশষ্ট-ক
গত ১৫ টফব্রুয়াবর ২০2১ তাবরদখ অনুবিত ৪র্ য সভার বসদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগবত বননরুপ :
বসদ্ধাদন্তর
ক্রবমক

বসদ্ধান্ত

বাস্তবায়নকারী

ক) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূদহ ববণ যত অভীষ্ট, ক. সাংবিষ্ট েপ্তর/সাংস্থা
লক্ষ্য ও সূচ্ক অনুর্ায়ী স্ব স্ব েপ্তর/ সাংস্থা প্রিান
অবভন্ন ফরম্যাদে (সাংযুক্ত ‘ছক’) অগ্রগবতর
প্রবতদবেন (NikoshBan Font এ সফে
কবপসহ) কবমটির সেস্য-সবচ্ব বরাবদর
বনি যাবরত সমদয় টপ্ররণ কদর ববভাগীয়
কবমশনার বরাবদর অনুবলবপ টপ্ররণ করার
বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক.

খ) বববভন্ন েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত তথ্যাবের খ. পবরচ্ালক, ববভাগীয়
সমবন্বত প্রবতদবেন উপস্থাপন করার বসদ্ধান্ত কার্ যালয়, সমাজদসবা
অবিেফতর, ময়মনবসাংহ।
গৃহীত হয়।

খ. পবরচ্ালক, ববভাগীয় সমাজদসবা
কার্ যালয়, ময়মনবসাংহ সভায় উপস্থাপন
করদবন।

অববলদম্ব টজলা কবমটির সভা কদর
কার্ যবববরণী/ সমবন্বত প্রবতদবেন টপ্ররদণর
বসদ্ধান্ত গৃবহত হয়।

টজলা কবমটি কর্তযক সব যদশষ সভার তথ্য :

2

৩

৪

5

বাস্তবায়ন অগ্রগবত

টজলা প্রশাসক
ময়মনবসাংহ/জামালপুর/টশ
রপুর/টনত্রদকাণা
ও
উপপবরচ্ালক,
টজলা সমাজদসবা কার্ যালয়,
ময়মনবসাংহ/জামালপুর/টশ
রপুর/টনত্রদকাণা

বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পবকযত
বনদমাক্ত
েপ্তর/সাংস্থা/কার্ যালয়
হদত
প্রবতদবেন পাওয়া টগদছ :
SDGs

১। পবরদবশ অবিেফতর, ময়মনবসনাংহ
ববভাগ ময়মনবসাংহ।
২। ববভাগীয় সরকারী গণগ্রন্থাগার,
ময়মনবসাংহ।
৩। বাাংলাদেশ পাবন উন্নয়ন টবার্য,
ময়মনবসাংহ।
৪। ময়মনবসাংহ গণপূতয সাদকযল, ময়মনবসাংহ।
৫। ববভাগীয় পবরসাংখ্যান অবফস,
ময়মনবসাংহ।
৬। করকারখানা ও প্রবতিান পবরেশযন
অবিেফতর, ময়মনবসাংহ।
7। ববভাগীয় সমবায় কার্ যালয়, ময়মনবসাংহ।
8। বাাংলাদেশ কমযচ্ারী কল্যাণ টবার্য,
ববভাগীয় কার্ যালয়, ময়মনবসাংহ।

১। ময়মনবসাংহ- 09/02/2020
২। জামালপুর - 16/01/2020
৩। টশরপুর - 07/07/2019
৪। টনত্রদকাণা - 14/03/2021

বরাদ্দ প্রাবপ্ত স্বাদপদক্ষ্ SDGs ববষয়ক পবরচ্ালক, ববভাগীয়
ববভাগীয় কমযশালার আদয়াজদনর বসদ্ধান্ত গৃহীত কার্ যালয়, সমাজদসবা
হয়।
অবিেফতর, ময়মনবসাংহ।

2020-21 অর্ য বছদর উক্ত খাদত টকান বরাদ্দ
না পাওয়ায় SDGs ববষয়ক ববভাগীয়
কমযশালার আদয়াজন করা সম্ভব হয়বন।

ক) অবফদস ও পাববলক টেদস ধুমপান ক) টজলা প্রশাসক,
টরািকদল্প টমাবাইল টকাে য পবরচ্ালনা করার ময়মনবসাংহ/জামালপুর/
ববষদয় টজলা প্রশাসকগণ ব্যবস্থা গ্রহণ টশরপুর/টনত্রদকাণা
করদবন।

টজলা প্রশাসকগণ সভায় উপস্থাপন করদবন।

খ) আাবেবাসীদের কল্যাদণ সরকাবর বববভন্ন খ) সাংবিষ্ট েপ্তর /সাংস্থা
েপ্তদরর ববদ্যমান সুদর্াগ-সুববিা প্রাবপ্তর ববষদয় প্রিান
কমযকতযাদের আদরা সদচ্ষ্ট হদত হদব।

স্ব স্ব েপ্তর/ সাংস্থা প্রিানগণ সভায় উপস্থাপন
করদবন।

গ) সরকাবর বববভন্ন েপ্তদর চ্াবহত তথ্য গ) সাংবিষ্ট েপ্তর /সাংস্থা
প্রোদনর ববষদয় সকলদক আদরা োবয়ত্বশী হদত প্রিান
হদব।

স্ব স্ব েপ্তর/ সাংস্থা প্রিানগণ সভায় উপস্থাপন
করদবন।

