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িব�ি�

িবষয়:
িসেলট �জলার �া�বুেকর জন� �জলার পয �টন সংি�� �ান, পণ� ও ব�র ছিব আহবান

       এক�ট �জলার সং�ৃিত, ঐিতহ� ও �গৗরবেক �দেশর সীমানা �পিরেয় িবে�র মানুেষর কােছ পিরিচত
কের �তালার উেদ�াগ হে� ‘�জলা �া��ং’। �জলার অথ �ৈনিতক �বৃ��েত গিত আনয়নসহ �জলার
ভাবমূিত � িবিনম �াণ, পয �টন িশে�র িবকাশ, �জলার ইিতহাস, ঐিতহ� ও সং�ৃিতর লালন এবং �ানীয় উেদ�া�া
�তিরেত �জলা �া��ং িবেশষ ভূিমকা পালন কের। 

     িসেলট �জলার �া��ং হে� ‘পয �টন’ যা ‘�কৃিত কন�া িসেলট’ বা ‘The Daughter of Nature’ িহেসেব
ব�ল �চািরত হে�। আর এই ব�ল �চারণার এক�ট �য়াস হে� ‘�জলা �া� বুক’। িসেলট �জলার �া�
বুেক �জলার দশ �নীয়, ঐিতহ�বাহী, ধম�য় ও পিব� �ান ও �াপনা এবং ঐিতহ�বাহী পণ� ও ব� স�িক�ত
তথ� ও ছিব রেয়েছ। এই �া� বুকেক হালনাগাদ কের আরও সমৃ� করার লে�� �জলা �শাসন িসেলট
কতৃ �ক �া�বুক পুনমূ ��েণর িস�া� গৃহীত হেয়েছ। নত�ন�েপ �া�বুকেক সুস��ত ও মাধুয �ম��ত করার
উে�েশ� জনসাধারেণর িনকট হেত মানস�� ছিব আহবান করা যাে�। ছিব ��রেণর ��ে� িনে�া�
িবষয়সমূহ অনুসরণ করেত হেব।

�ান/ পণ�/ ব�র নােম ছিবর ফাইেলর নাম সংর�ণ করেত হেব।
ই-�মইেলর Subject হেব ‘�জলা �া��ং’ অথবা ‘District Branding’ ।
ই-�মইেলর Main Body-�ত ��রেকর নাম, �ঠকানা এবং �মাবাইল ন�র থাকেত হেব।
�য ছিব/ছিব�েলা ��রণ করা হেব তা Google Drive-এ আপেলাড করেত হেব। উ� Drive-এর িলংক
�শয়ার করার সময় acictsylhet@gmail.com ই-�মইল অ�াে�েস Access �দান করেত হেব এবং
পরবত�েত ই-�মইল করেত হেব।
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ছিব ই-�মইেল ��রণ করার পাশাপািশ �পন�াইভ/CD-�ত কিপ কের সরাসির �জলা �শাসেকর
কায �ালয়, িসেলট-এর আইিস�ট শাখায় (�মাবাইল ন�র: ০১৭৭৮৬৭০৪২১) �দান করা যােব অথবা
ডাকেযােগ উ� �ঠকানায় ��রণ করা যােব।

ছিবর �ণা�ণ সং�া� শত�াবলী:

মানস�� ক�ােমরায় �তালা ছিব ��রণ করেত হেব।
�কবল িনেজর �তালা ছিব ��রণ করা যােব।
ছিব সু�� হেত হেব।
��ান �থেক �তালা ছিব �হণেযাগ� হেব।
ফেটা�াফার কতৃ �ক Edited ছিব JPEG/ JPG ফরম�াট-এর হেত হেব যা নূ�নতম ৩০০০ িপে�ল �শ�
হেত হেব। ছিবর �রজ�ুেলশন নূ�নতম ৩০০ DPI হেত হেব। 
ছিবর Edited কিপর পাশাপািশ Raw Format-এর কিপ অবশ�ই ��রণ করেত হেব। অন�থায় তা
�হণেযাগ� হেব না। 
ছিবেত ফেটা�াফার/��ািধকারীর নাম অথবা �কান �কার জলছাপ (Water Mark) থাকা যােব না।
িবতিক�ত �কান িবষয়েক �ক� কের ছিব পাঠােনা যােবনা।

ছিবর িবষয়সমূহ:

�জলার দশ �নীয় �ান ও �াপনা তথা পয �টন �টসমূহ
�জলার ঐিতহ�বাহী �ান ও �াপনা
�জলার পিব� �ান ও �াপনা
�জলার ঐিতহ�বাহী পণ� (�বতিশ�, শীতলপা�ট, ফল-ফলািদ ইত�ািদ) ও ব� 
�জলার সাং�ৃিতক ঐিতহ� (নাচ, গান, উৎসব ইত�ািদ)

িবেশষ ��ব�

��িরত ছিবসমূহ �থেক িকছ�  ছিব �জলা �া�বুেকর জন� িনব �াচন করা হেব। িনব �ািচত ছিবর
ফেটা�াফারেক �জলা �শাসন িসেলট কতৃ�ক পুর�ৃত করা হেব এবং িবেশষ স�াননা সনদ
�দান করা হেব। সকল ছিব �া�বুেক ব�বহার ব�িতেরেক অন� �কান উে�েশ� ব�ব�ত হেব না।
�া�বুক মূ�ণ �শেষ িনব �ািচত ছিবসমূেহর ফেটা�াফারেদরেক �সৗজন� কিপ �দান করা হেব।
�য �কান িস�া� �হেণ �জলা �শাসন িসেলট-এর িস�া�ই চূড়া� বেল গণ� হেব। 

২৬-১০-২০২০
আ.ন.ম বদ�ে�াজা

অিতির� �জলা �শাসক
�ফান: ০৮২১-৭২২৭১৬

ইেমইল: adceduictsylhet@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �জলা পয �ােয়র সকল কম �কত�া, িসেলট �জলা
২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল), িসেলট (উপেজলা পয �ােয় ব�ল �চােরর জন� এবং ইউিডিস



উেদ�া�াগণেক �েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দােনর জন� অনুেরাধ করা হেলা)
৩) উপ-পিরচালক, �জলা তথ� অিফসােরর কায �ালয়, �জলা তথ� অিফস, িসেলট (িব�ি� ব�ল �চােরর
জন� অনুেরাধ করা হেলা।)
৪) �জলা িশ�া কম �কত�া (ভার�া�), �জলা িশ�া অিফস, �জলা িশ�া অিফস, িসেলট (িশ�া
�িত�ানসমেূহ ব�ল �চােরর জন� অনুেরাধ করা হেলা।)
৫) সভাপিত, িসেলট ��স�াব
৬) সভাপিত, �জলা ��স�াব, িসেলট
৭) সভাপিত, ইমজা, িসেলট
৮) সভাপিত , অনলাইন ��স�াব, িসেলট
৯) সভাপিত/সাধারণ স�াদক, ফেটা জান �ািল� এেসািসেয়শন, িসেলট

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয় 
�জ�াপুর, িসেলট
www.jaintiapur.sylhet.gov.bd

�ারক ন�র: ০৫.৪৬.৯১৫৩.০০০.০৮.০৮৩.১৯.১৩৩৬
তািরখ: 
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ওেয়ব ও �ফইসবকু �পইেজ �কােশর জন� ��রণ করা হেলা।

৩১-১০-২০২০

সহকারী ��া�ামার
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর দ�র

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �জ�াপুর
নািহদা পারভীন

উপেজলা িনব �াহী অিফসার
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