
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

সাধারণ শাখা-১

িবষয়: িসেলট িবভাগীয় উ য়ন সম য় কিম র ন, ২০২০ মােস অ ি ত িভিডও কনফােরি ং এর কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ মিশউর রহমান এনিডিস 
 িবভাগীয় কিমশনার,িসেলট িবভাগ, িসেলট।

সভার তািরখ ১৫ ন, ২০২০, রাজ সামবার।
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ কা।

ান Zoom App এর মা েম Video Conference
উপি িত সভায় উপি ত সদ েদর তািলকা-পিরিশ  ‘ক’

দ েরর নাম আেলাচনা িস া বা বায়নকারী ক প
৩.১. সড়ক ও জনপথ 
অিধদ র, িসেলট জান, 
িসেলট

ত াবধায়ক েকৗশলী, সড়ক ও 
জনপথ অিধদ র, িসেলট 
জানান, কেরানা ভাইরােসর কারেণ 
উ য়ন কায ম সামিয়ক ব  
িছল। স িত া িবিধ মেন উ য়ন 
কমকা  নরায়  করা হেয়েছ।

 (ক) া িবিধ মেন সকল 
অসমা  ক স েহর চলমান 
কাজ ত স াদন করেত হেব।

 (ক) ত াবধায়ক েকৗশলী, সড়ক ও 
জনপথ, সড়ক জান, িসেলট।

৩.২. এলিজইিড, িসেলট অিতির  ধান েকৗশলী জানান 
য, িসেলট জােন পযটন ট েলার 
কাজ আপাতত ব  রেয়েছ। ম ণালয় 
হেত চলমান িবিভ  ক  নরায় চা  
করেত িনেদশনা এেসেছ এবং স 
অ যায়ী কাজ  হেয়েছ বেল িতিন 
সভােক অবিহত কেরন। 

(ক) িনজ ম ণালেয়র িস া  এবং 
া িবিধ মেন অসমা  
ক স েহর চলমান 

কাজ তগিতেত স  করেত 
হেব।
 (খ) পযটন েটর 
িলংকেরাড েলা সহকাের 
অ ািধকার িভি েত স  করেত 
হেব।

(ক) অিতির  ধান 
েকৗশলী, এলিজইিড, িসেলট।

৩.৩. িসেলট গণ ত জান, 
িসেলট

অিতির  ধান 
েকৗশলী, গণ ত জানান, া িবিধ 

মেন িবিভ  জ ির িনমাণ/ মরা 
কায ম চলমান রেয়েছ। 

(ক) া িবিধ মেন ত চলমান 
কাজ যথাসমেয়র মে  স  
করেত হেব।

(ক) অিতির  ধান েকৗশলী, গণ ত 
জান, িসেলট।

১১ ..০০  চনাচনাবব ::
সভাপিত Video Conference এর মা েম সং  সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  কেরন। সভাপিত আেলাচ িচ অ সাের
সভার কাযপে র উপর সকল সদ েক আেলাচনায় অংশ হেণর অ েরাধ কেরন। সভাপিতর অ েরাধ েম সদ  সিচব সভার আেলাচ িচ
উপ াপন কেরন। অতঃপর িন িলিখত িবষেয় আেলাচনা ও িস া  হীত হয়।

২২ ..০০   িবগতিবগত   সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী  ঢ় ীকরণঢ় ীকরণ ::
সভায় জানােনা হয় য িবগত সভা গত ২৯ এি ল ২০২০ ি : তািরেখ অ ি ত হেয়েছ। এ কাযালেয়র গত ১৫/০৫/২০২০ ি া  তািরেখর
০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০১.১৫.২৪৩ ন র ারেক সংি  সকেলর িনকট ই-নিথ, ও ই- মইেলর মা েম িবগত সভার কাযিববরণী রণ করা
হেয়েছ। গত সভার কাযিববরণীর ওপর কান ম /সংেশাধন/সংেযাজন না থাকায় সভাপিত িবগত সভার কাযিববরণী ঢ় করা হয়।

৩৩..০০   িব িভিবিভ   দ েররদ েরর   উ য়ন লকউ য়ন লক  কায েমরকায েমর   পযােলাচনাপযােলাচনা   ওও  ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত ::
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৩.৪. পািন উ য়ন বাড, 
িসেলট

 া িবিধ মেন বষার েব ব া বণ 
ও নদী ভা ন এলাকায় আ য়েক  
িনমাণ কে র কাজ ত শষ করেত 

ধান েকৗশলী, পািন উ য়ন 
বাড, িসেলট এর ি  আকষণ করা 
হয়। জলা শাসক, নামগ  জানান 
য হাওর র া ােধর অথ বরাে র 
অভােব পিরেশাধ করা যাে  না।

(ক) হাওর র া ােধর 
ক েলার কােজরঅপিরেশািধত 

অথ ত পিরেশােধর ব া হণ 
করেত হেব।
 (খ) কেনা মৗ েম নদী, খাল 
খনন এবং াধ মরামেতর 

েয়াজনীয় পদে প ত হণ 
করেত হেব।

(১) ধান েকৗশলী, পািন উ য়ন বাড, িসেলট 
জান।
 (২) জলা 

শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।

৩.৫. প ী িব তায়ন 
বাড, িসেলট

জলা শাসক হিবগ  ও 
মৗলভীবাজার জানান য বতমােন 
ঘনঘন লাডেশিডং এর জ  ানীয় 
গণমা ম ও সমািজক যাগােযাগ 
মা েম অসে াষ কাশ করা হে  
ফেল ানীয় িব প িতি য়া ি  হেত 
পাের। সভাপিত িব ত সরবরাহ 

ব া িনরিবি  রাখেত েয়াজনীয় 
ব া হেণর জ  অ েরাধ জানান। 

মহা ব াপক প ী িব ৎ জানান 
গতমােস বন িমেত িব ৎ ঁ রঁ 
সম া সমাধােনর ব া হণ করা 
হেয়েছ।

(ক) অ ািধকার িভি েত চলমান 
ক েলার কাজ ত শষকরেত 

হেব।
 (খ) িব ৎ সরবরাহ িনরিবি  
রাখার েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 
(গ) িব ৎ সরবরােহ িব  ঘটেল 

ানীয় শাসনেক অবিহত রাখেত 
হেব।

(১) ধান েকৗশলী, প ী িব তায়ন 
বাড, িসেলট জান।
 (২) জলা 

শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।

৩.৬. িব ৎ উ য়ন বাড, 
িসেলট

ধান েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন 
বাড, িসেলট জানান, িসেলট িবভােগ 
শতভাগ িব তায়েনর কাজ ায় 
সমা ।সভায়বেকয়া িব ৎ িবল 
পিরেশােধর ঝােমলা এড়ােত ি - পড 
িমটার ব া সােরর জ  ধান 

েকৗশলীর ি  আকষণ করা হয়।

(ক) অ ািধকার িভি েত চলমান 
ক েলার কাজ শষকরেত 

হেব।
 (খ) িসেলট িবভােগর িনরবি  
িব ৎ সরবরােহর িনিম  িবিভ  

ােন ীড পাওয়ার শন 
াপেনর িনিম  িমঅিধ হণ 
ি য়া তরাি তকরেত হেব।

(ক) জলা শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ /
 মৗলভীবাজার।
 (খ) ধান েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন 
বাড, িসেলট।

৩.৭. আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িসেলট

আ িলক খা  িনয় ক জানান, িসেলট 
িবভােগ ৫৪,২৭৮ ম.টন ধান সং েহর 
জ  ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ। 
খা  বা ব কম িচর জ  ২,৪৩,৭২৪ 
জেনর তািলকা পাঠােনা হেয়েছ, যা 
ড়া  হেল উ  কম িচ নরায় চা  

করা হেব। িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট 
জানান য ানীয়ভােব খা  শ  

েয়র ল মা া বাড়ােনা হেয়েছ। 
খা  শ  েয় যােত অিনয়ম না হয় 
সিদেক সতক থাকেত সভাপিত 
অ েরাধ জনান। সভায় ধান/চাল সং হ 
কায ম মিনটিরং করার িবষয় 
আেলািচত হয়।

(ক) সরকার িনধািরত না  ে  
খা  শ  সং হ করেত হেব
 (খ) জলা শাসকগণ উপেজলা 
িনবাহী অিফসারেদর মা েম 
মৗ মী ধান/চাল সং হ কায ম 
মিনটিরং করেবন।
(গ) খা  শ  সং েহ 
হয়রিন/অিনয়েমর িবষেয় সতক 
ি  রাখেত হেব।

(ক) আ িলক খা  িনয় ক, িসেলট 
অ ল, িসেলট।
 (খ) জলা 

শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।
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৩.৮. িসেলট িস  কেপােরশন িসেলট িস  কেপােরশেনর ধান 
িনবাহী অিফসার জানান, িস  
কেপােরশন এলাকায় অ ায়ী মােকট 
অপসারেণর কাজ চলেছ। িতিন আেরা 
জানান, িপিডিবর বেকয়া িব ত 
িবেলর মে  ৩.৫ কা  টাকা 
ইেতামে  পিরেশাধ করা হেয়েছ। 
কেরানা পিরি িতেত আয় কেম 
যাওয়ায় অবিশ  িবল পিরেশাধ করা 
যাে  না। সভাপিত নগর িনরাপ া 
পিরক না হণ বক ািফক জ াম 
িনরসেন অ ায়ী মােকটস হ অপসারণ 
কাজ অ াহত রাখেত এবং ি ণ 

ােন েয়াজেন িসিস ক ােমরা াপন 
ও অংশীজেনর সােথ সভা কের সবার 
মান ি  করেত পরামশ দান কেরন।

(ক) নগর িনরাপ া পিরক না 
হণ বক িনরাপ ার জ  িসিস 

ক ােমরা সচল রাখা এবং অ ায়ী 
মািকটস হ অপসারণ কের 
ািফক জ াম িনরসন করেত হেব।

 (খ) ত অবিশ  বেকয়া িব ৎ 
িবল পিরেশােধর ব া হণ 
করেত হেব।

((কক) ) ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস  
কেপােরশন, িসেলট।

৩.৯. িষ স সারণ অিধদ র, 
িসেলট

সভায় জানােনা হয় য খা  উৎপাদন 
ি  করেত সরকােরর িনেদশনা 

রেয়েছ। বােরা ধােনর পের 
আউশ ধােনর উৎপাদন বাড়ােনার 

েয়াজনীয় পদে প হণ করেত সভায় 
মতামত কাশ করা 
হয়। সভাপিত অনাবািদ জিম 
চাষাবােদর আওতায় আনেত স ক 
সমেয় ষকেদর েয়ািগক সহায়তা 

দান িনি ত করা, েয়াজনীয় 
চারণা ও উে া  করার জ  অ েরাধ 

জানান। 

(ক) ষকেদর আউশ ধান 
উৎপাদন ি  করেত বীজ এবং 
সারসহ সকল কার ােয়ািগক 
সহায়তা ও উে া করণ িনি ত 
করেত হেব।
 (খ)মশলা চােষর েচ া অ াহত 
রাখেত হেব। 
 (গ) কান জিম যােত পিতত না 
থােক সিদেক ি  রাখেত হেব।

(১) জলা 
শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।

  (২) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ 
অিধদ র, িসেলট অ ল, িসেলট।

৩.১০. িবএিডিস(  সচ), 
িসেলট

িবএিডিস (  সচ) িসেলট সােকল 
এর ত াবধায়ক েকৗশলী সভায় 
অ পি ত। সভাপিত, ব িতক সচ 
পাে র পাশাপািশ কেনা মৗ েম 
সালার সচ পা  বহার বাড়ােনার 
অ েরাধ কেরন। 

(ক) ব িতক সচ পাে র 
পাশাপািশ কেনা মৗ েম 
সালার সচ পা  বহার 
বাড়ােত হেব।

ত াবধায়ক েকৗশলী (  
সচ), িবএিডিস, িসেলট সােকল, িসেলট।

৩.১১. া  িবভাগ, িসেলট পিরচালক ( া ), িসেলট িবভাগ 
সভায় জানান, বাসায় থাকা রাগীেদর 
মাবাইেলর মা েম া েসবা দান 
চা  করা হেয়েছ। সামািজক যাগােযাগ 
মা েম জব ছড়ােনার িবষেয় সতক 
থাকেত সভায় মতামত কশা করা 
হয়। সভায় কেরানা সং া  িচিকৎসা 

িবধা ি র িবষেয় তািগদ দয়া হয়। 
এ লে  শাহপরান া  ক  এবং 
দি ণ রমা া  কে  কেরানা 
িচিকৎসা চা  করার িবষেয় সভায় 
মতামত কাশ করা হয়। 

(ক) কেরানা ভাইরাস সং মন 
িতেরাধ এবং মাকােবলায় 

যথাযথভােব মিনটিরং এবং 
েয়াজনীয় কায ম জারদার 

করেত হেব।
(খ) কেরানা রাগ িচিকৎসার জ  
শাহপরান হাসপাতাল এবং দি ণ 

রমা া  কে  কেরানা রাগী 
ভিত ও িচিকৎসার ব া হণ 
করেত হেব।
 (গ) কেরানা সং া  জব 
মাকােবলার জ  সতক থাকেত 
হেব।

(ক-খ) পিরচালক ( া ), িসেলট 
িবভাগ, িসেলট। 
(গ) িডআইিজ অব িলশ/ িলশ কিমশনার, 
এসএমিপ/ জলা শাসক 
(সকল)/ সভাপিত, স াব স হ(িসেলট িবভাগ)
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৩.১২. জন া  েকৗশল 
অিধদ র, িসেলট

ত াবধায়ক েকৗশলী জন া  
েকৗশল অিধদ র সভায় 

জানান, কািভড ১৯ এর সং মণ 
রােধ জনসাধারেণর হাতেধায়ার 
িনিমে  িসেলট িবভােগ ১১৪  
হাতেধায়া ক িনমাণ করা হেয়েছ। 

(ক) জনগেণর জ  িব  পািন 
সরবরাহ ব াসহ টয়েলি জ 

ািদ সরবরােহর েয়াজনীয় 
ব া অ াহত রাখেত হেব।

 (খ) াপন ত হাতেধায়া 
ক েলােত পযা  

সাবান/হ া ওয়াশ সরবরাহ 
করেত হেব।

(১) ত াবধায়ক েকৗশলী, জন া  েকৗশল 
অিধদ র, িসেলট সােকল। 

৩.১৩. 
ািণস দ 

অিধদ র, 
িসেলট

সভাপিত হপািলত প -পািখেদর  
রাখা এবং এ িবষেয় তৎপর থাকার 
িনেদশনা দান কেরন। সভার েব 
বা বায়ন অ গিতর িতেবন রণ 

বক সভায় উপি ত থাকার জ  
অ েরাধ জানােনা হয়।

(ক) হ পািলত প  পািখেদর  
রাখার িবষেয় ি  রাখেত হেব।
(খ) হীত ক স েহর মিনটিরং 
কায ম অ াহত রাখাসহ 
হালনাগাদ িতেবদন সভার েব 

রণ িনি ত করেত হেব।

উপ-পিরচালক, ািণস দ অিধদ র, িসেলট।

৩.১৪. 
মৎ  
অিধদ র, 
িসেলট

উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র সভােক 
জানান া িতক মােছর উৎপাদন 
ি র জ  জনন মৗ েম মাছ 

আহরণ ব  রাখেত, মােছর অভয়া ম 
ি  এবং মাছ উৎপাদন ি র জ  

সহায়ক পিরেবশ বজায় রাখেত 
সকেলর সহেযািগতা েয়াজন। িতিন এ 
িবষেয় সকেলর সহেযািগতা কামনা 
কেরন।

(ক) জািতর জীবৈবিচ  ধবংস 
কের জলাশয় সেচ মাছ ধরা ব  
রাখেত হেব।
 (খ) মােছর জনন মৗ েম মাছ 
আহরণ ব  রাখার পদে প হণ 
করেত হেব। এ সমেয় মৎ  
সং া  মাবাইল কাট ি  
করেত হেব। 
 (গ) মােছর অভয়া ম ি  এবং 
মাছ চাষ ি  অ াহত রাখেত 
হেব। 

(১) িবভাগীয় উপপিরচালক, মৎ  
অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট।

৩.১৫. 
আ িলক 
পিরচালেকর 
দ র, 
িবিসিস, 
িসেলট 
অ ল, 
িসেলট

িবিসিসর চলমান িবিভ  ক  
অ াহত রাখার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। সভার েব বা বায়ন 
অ গিতর িতেবদন রণ বক সভায় 
উপি ত থাকার জ  অ েরাধ জানােনা 
হয়।

(ক) া িবিধ মেন িসেলট 
িবভােগ িবিসিসর চলমান 

ক স েহর কায ম অ াহত 
রাখেত হেব।
 (খ) চলমান উ য়ন কে র 
কােজর ণগত মান ক রেখ 
মানস ত িশ ণ িনি ত 
করেত হেব।

(১) িবিসিস, িসেলট অ ল, িসেলট।

৩.১৬. িব িসএল, িসেলট িজএম, িব িসএল বেকয়া টিলেফান 
িবল পিরেশােধর িবষেয় সকেলর ি  
আকষণ কেরন। 

(ক) শহের িবিসিস ক ক ি  
ওয়াই-ফাই সবার মান ি  
করেত হেব।
 (খ) সভার েব বা বায়ন 
অ গিতর িতেবদন রণ 
িনি ত করেত হেব।

(ক) ধান কমা ,িসেলট টিলেযাগােযাগ 
অ ল, িসেলট।

৩.১৭. মা িমক 
ও উ  িশ া
 অিধদ র, 
িসেলট িবভাগ

উপপিরচালক বেলন, কেরানার জ  
িশ া িত ান ব  থাকায় বতমােন 
সংসদ িভেত মা িমেকর াস হে । 
এ ছাড়া অনলাইেনও িশ াথ েদর াস 
নয়ার কায ম হণ করা হেয়েছ।

(ক) অনলাইেন িশ াথ েদর াস 
নয়ার পদে প হণ হেব।

(১) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, িসেলট 
অ ল।

৩.১৮. 
াথিমক 

িশ া অিধদ র, 
িসেলট িবভাগ

উপ-পিরচালক, াথিমক িশ া, িসেলট 
জানান, িব ালেয়র াভািবক পাঠদান 
ব  থাকায় অনলাইেন িশ াথ েদর 

াস নয়ার জ  পদে প হণ করা 
হে । িতিন আরও জানান বতমােন 

াথিমক িব ালয়স হ ব  থাকায় 
িব ালয়স েহর অসমা  উ য়ন ও 
মরামত কাজ এ সমেয়র মে  করেল 
সহজতর হেব। 

(ক) যথাযথ া িবিধ মেন 
াথিমক িব ালয়স েহর 

অসমা  উ য়ন ও মরামত কাজ 
স  করেত হেব।
 (খ)অনলাইেন াস নয়ার 
পদে প িনেত হেব।

(১) ত াবধায়ক েকৗশলী, এলিজইিড, িসেলট 
অ ল।
 (২)উপ-পিরচালক, াথিমক িশ া, িসেলট
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৩.১৯. 
িবআরিডিব, 
িসেলট

িবআরিডিব িসেলেটর উপ-পিরচালক 
জানান য, ন মােসর থেম 
সাধারণত ধান উে ালন হয়। এ সমেয় 
ঋণ আদায় ভাল হয়। িক  কেরানা 
পিরি িতেত ঋণ আদােয় কেঠারতা 
আেরােপর েযাগ না থাকায় আদােয় 
িব  হেত পাের। সভায় সরকাির 
িনেদশনা মেন সহনশীল হেয় ঋণ 
িবতরণ ও আদায় কায েম 
পিরচালনার িবষেয় সভায় মতামত 

কাশ করা হয়। 

(ক) া িবিধ ও সরকাির 
িনেদশনা মেন সহনশীল হেয় ঋণ 
িবতরণ ও আদায় কায েম 
ল মা া অজেনর উে াগ হণ 
করেত হেব।
 (খ) ষকরা যােত সহজ শেত 
ঋণ হণ ও জমা দান করার 

ব া করেত হেব।

(ক) জলা 
শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।

  (খ) উপ পিরচালক, িবআরিডিব, িসেলট।

৩.২০.
িবভাগীয় পিরবার 
পিরক না অিফস, 
িসেলট

সভায় জানােনা হয় য, বতমােন ১৭ 
লাখ দ িতর মে  ১৪ লাখ পিরবার 
পিরক নার আওতায় রেয়েছন। কেরানা 
পিরি িতর কারেণ বািড় বািড় িগেয় 
পিরবার পিরক না ক াে ইন িগত 
রেয়েছ। পিরবার পিরক না সাম ী 
িবতরণ কায ম াভািবক আেছ। 

(ক) া িবিধ মেন 
চেল পিরকি ত পিরবার 
পিরক নার কায ম অ াহত 
রাখেত হেব।

পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরক না 
অিফস, িসেলট িবভাগ, িসেলট।

৩.২১. 
িবভাগীয় ভা া 
অিধকার সংর ণ 
অিধদ র, িসেলট

উপপিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার 
সংর ণ অিধদ র,  িসেলট িবভাগ 
জানান কেরানা পিরি িতেতও িতিদন 
মােঠ তােদর কাজ অ াহত রেয়েছ। 
সভায় িনয়িমত বাজার মিনটিরং 
রাখার িবষেয় মতামত কাশ করা 
হয। 

(ক) িবভাগ, জলা ও উপেজলা 
পযােয় া িবিধ মেন বাজার 
মিনটিরং অ াহত রাখেত হেব।

(১) জলা 
শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।

 (২) উপপিরচালক, িবভাগীয় ভা া অিধকার 
সংর ণ অিধদ র, িসেলট।

৩.২২. পিরেবশ 
অিধদ র, িসেলট

সভায় অব ানগত ও পিরেবশগত 
ছাড়প  তীত কান িত ান বা 
কারখানােক িব ৎ সংেযাগ না দয়ার 
িবষয় সভায় আেলািচত হয়।

(ক) া িবিধ মেন পিরেবশ 
অিধদ েরর টা েফাস অিভযান 
অ াহত রাখেত হেব।

(১) উপ-মহা িলশ পিরদশক, িসেলট 
র , িসেলট।
 (২) জলা 

শাসক, িসেলট/ নামগ / মৗলভীবাজার/হিবগ ।
 (৩)পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, িসেলট 
িবভাগ।

৩.২৩. 
িবভাগীয় বন 
কমকতার কাযালয়, 
িসেলট

িবভাগীয় বন কমকতা সভােক জানান 
বষা আগত, এ লে  গােছর চারা 
রাপন করার কায ম হণ করা হেব।

(ক) পাহাড় হেত বািল ও পাথর 
উে ালন ব  করেত সংি  
সকলেক অিভযান অ াহত 
রাখেত হেব
(খ) া িবিধ মেন 
ও ম ণালেয়র িনেদশনা অ সাের 
গােছর চারা রাপন করার 

েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
হেব।

(১) উপ-মহা িলশ পিরদশক, িসেলট 
র , িসেলট।
 (২) পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, িসেলট 
িবভাগ।
 (৩) িবভাগীয় বন কমকতা, িসেলট।

৩.২৪. 
িবভাগীয় 
পাসেপাট ও 
িভসা অিফস, 
িসেলট

সভায় িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা 
অিফসেক দালাল  রাখা এবং 
যথাসমেয় পাসেপাট এর আেবদন ও 
সরবরােহর মািসক িববরণী িনয়িমত 

রণ করার িবষয় আেলাচনা করা 
হয়। 

(ক) পাসেপাট এর জ  া  
আেবদন ও সরবরােহর মািসক 
িববরণী িনয়িমত িত  সভার 

েব এ কাযালেয় রণ িনি ত 
করেত হেব।
 (খ) পাসেপাট অিফসেক 
দালাল  রাখার জ  
িনয়িমতভােব মাবাইল কাট 
পিরচালনা এবং অনলাইেন 
আেবদন প  হণ এবং মেসজ 
িদেয় পাসেপাট িবতরণ িনি ত 
করেত হেব।

(১) জলা 
শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।

 (২) পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা 
অিফস, িসেলট।
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৩.২৫. 
জানাল 
সেটলেম  
অিফস, িসেলট

সভায় িন ল ও স কভােব রিভি ক 
িবিভ  কায ম ত স  কের 
মৗজাওয়ারী িরিভশনাল 
জিরেপর The State 
Acquisition and 
Tenancy Act, 1950 এর 
১৪৪(৭) ধারায় ড়া  কািশত ভিলউম 
ও মৗজা াপ জলা শাসক ও 
অ া েদর িনকট ত হ া র করার 
িনেদশনা দান কেরন।

(ক) ড়া  কািশত ভিলউম ও 
মৗজা াপ জলা শাসক ও 
অ া েদর িনকট ত হ া র 
করেত হেব।

জানাল সেটলেম  অিফসার, িসেলট 
জান, িসেলট।

৩.২৬. 
িবভাগীয় 
সমাজেসবা 
অিফস, 
িসেলট

িবভাগীয় পিরচালক, সমাজ 
সবা অিধদ র, িসেলট বেলন সমািজক 
িনরাপ ার আওতায় িতন ধরেনর ভাতা 
চলমান। অেনক াংেকর কাজ সীিমত 
থাকায় সরকার দ  ভাতা/অ দান 

াংক হেত িবতরণ করেত সম া 
হে । সভায় সরকােরর সবাস হেক 
সহজ ও ততর উপােয় সবা হীতার 
িনকট ৗছােনার িবষেয় ােরাপ 
করা হয়। 

(ক) ি েযা াভাতাসহ সকল 
কার ভাতা মা েয় অনলাইন 

প িতেত সরাসির াহেকর িনকট 
ৗছােনার ব া িনি ত করেত 

হেব।
 (খ) সামািজক িনরাপ া 
কম িচর ভাতা দােন কান 

কার সম া হেল সংি  জলা 
শাসক এবং াংেকর 

সােথ সম য় কের ভাতা দােনর 
ব া সচল রাখেত হেব।

(( ১১ ))  পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা 
অিফস, িসেলট।
 (২) জলা 

শাসক, িসেলট/ নামগ / মৗলভীবাজার/হিবগ ।

৩.২৭. 
িবভাগীয় 
সমবায় অিফস, 
িসেলট

 িনব ক, িবভাগীয় সমবায় অিফস 
কেরানা উপলে  সরকার ঘািষত 

েণাদনার আওতায় সমবায়ীেদর 
অ  করার াব কেরন। খা  
উৎপাদন ি র লে  কান জিম 
অনাবািদ রাখা যােব না- এ নীিতেত 
সমবােয়র মা েম অনাবািদ জিম চােষ 
িতিন ােরাপ কেরন। সভায় এ 
িবষেয় ানীয় শাসন ও িষ 
িবভােগর সােথ সম য় করার িবষেয় 
মতামত কাশ করা হয়। 

(ক) অনবািদ জিম চােষ 
সমবায়েক িবেবচনা করেত হেব। 

(১) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ 
অিধদ র, িসেলট অ ল, িসেলট।
 (২) জলা শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ /
 মৗলভীবাজার।
(৩)  িনব ক, িবভাগীয় সমবায়

৩.২৮. 
িবভাগীয় 
পিরসং ান 
অিফস, িসেলট

 পিরচালক, িবভাগীয় পিরসং ান 
জানান য, কেরানা পিরি িতেত 
আদম মািরর িলি ং কায ম িগত 
রেয়েছ। সভাপিত া িবিধ মেন 
ম ণালেয়র িনেদশনা অ যায়ী মািরর 
িলি ং এবং অ া  কাজ চা  করার 
অ েরাধ জানান। 

(ক) া িবিধ মেন ম ণালেয়র 
িনেদশনা অ যায়ী মািরর 
িলি ং এবং অ া  কাজ চা র 
িবষেয় পদে প হণ করেত হেব।

 পিরচালক, িবভাগীয় পিরসং ান 
কাযালয়, িসেলট।

৩.২৯. 
 পিরচালক 

(বীজ ও সার), 
িসেলট

সভায় বীজ এবং সােরর িবতরণ 
অ াহত রাখার িবষেয় মতামত কাশ 
করা হয়। া  আেবদন বীজ এবং 
সােরর সরবরােহর মািসক িববরণী 
িনয়িমত িত  সভার েব এ 
কাযালেয় রণ কের িনি ত করেত 
হেব। 

(ক) বীজ এবং সােরর িবতরেণ 
জ  া  আেবদন ও সরবরােহর 
মািসক িববরণী িনয়িমত িত  
সভার েব এ কাযালেয় রণ 
িনি ত করেত হেব।

(১)  পিরচালক (বীজ ও সার), িসেলট।

৩.৩০. 
িষ 

িবপণন 
অিধদ র, িসেলট

সভার েব বা বায়ন অ গিতর 
িতেবন রণ বক সভায় উপি ত 

থাকার জ  অ েরাধ জানােনা হয়।

(ক) া িবিধ মেন ফল ও 
সবিজ ি য়াজাতকরণ ও বাজার 

ব াপনা িবষয়ক িশ ণ 
দানসহ 
ষকেদরেক উদ করণ কায ম 

অ াহত রাখেত হেব।

উপ-পিরচালক, িষ িবপণন অিধদ র, িসেলট 
িবভাগ, িসেলট।
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৩.৩১. 
জাতীয় স য় 
অিধদ র, 
িসেলট

উপপিরচালক, জাতীয় স য় 
অিধদ র, িসেলট বেলন, ২৯ 
এি ল, ২০২০ হেত জাতীয় স য় 
অিধদ র, অনলাইন এবং া েয়ল 
পেম  কায ম ব  িছল, তেব এখন 
থেক তা আবার চা  করা হেয়েছ। 

(ক) া িবিধ মেন অনলাইন 
এবং া েয়ল পেম  কায ম 
অ াহত রাখেত হেব।

১। জাতীয় স য় অিধ র, িসেলট।

৩.৩২. 
জলা পিরষদ, 
িসেলট, নামগ ,
হিবগ  ও 
মৗলভীবাজার

ধান িনবাহী কমকতা, জলা 
পিরষদ, িসেলট বেলন, জলা 
পিরষেদর ইি িনয়ািরং কাজ কেরানার 
জ  ব  িছল। তেব বতমান 
পিরি িতেত ােণর জ  া  টাকা 
ইউিনয়ন 
পিরষদ, ম ার, চয়ার ানেদর 
মা েম তািলকা ণয়েনর কাজ 
চলমান রেয়েছ। সভাপিত ত 
তািলকা বাছাই কের উপ  াথ রা 
যন াণ পান এবং কান কার 
ি েকশন যােত না হয় স িবষেয় 

নজর রাখেত অ েরাধ জানান। 

(ক) া িবিধ মেন ত 
তািলকা বাছাইেয়র মা েম ত 

াণ িবতরণ করেত হেব।
 (খ) া িবিধ মেন 

ত চলমান ক স েহর 
কায ম অ াহত রাখেত হেব।

১-৪। ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, 
মৗলভীবাজার/িসেলট/ নামগ /হিবগ

৩.৩৩. 
িবভাগীয় ফায়ার 
সািভস অিফস, 
িসেলট 

উপপিরচালক, ফায়ার সািভস, িসেলট 
বেলন, িবভাগাধীন চার  জলায় 
সকাল ৮:০০ ঘ কা হেত িবকাল ৫:০০ 
ঘ কা জীবা নাশক পািন িছটােনার 
কায ম চলমান রেয়েছ।

(ক) া িবিধ মেন জন ণ 
ােন জীবা নাশক িছটােনার 

কাজ অ াহত রাখেত হেব। 

উপপিরচালক, ফায়ার সািভস, িসেলট

৩.৩৪. 
িবভাগীয় 
আনসার িভিডিপ 
অিফস, িসেলট 

উপপিরচালক, িবভাগীয় আনসার 
িভিডিপ, িসেলট বেলন, িবভাগাধীন 
চার  জলায় ধান কাটা এবং াণ 
িবতরেণ আনসার-িভিডিপ সদ গণ 
সাহা  করেছন। 

(ক) া িবিধ মেন াণ 
িবতরেণর কাজ অ াহত রাখেত 
হেব।

১। উপপিরচালক, িবভাগীয় আনসার 
িভিডিপ, িসেলট।

৩.৩৫. 
মাে াপিলটন 
িলশ কিমশনার, 

িসেলট 

মাে াপিলটন িলশ 
কিমশনার, িসেলট বেলন, সরকােরর 
িনেদশনা অ যায়ী েয়াজনীয় কায ম 
চলমান রেয়েছ। কান কােজ িলেশর 

েয়াজন হেল িলশ সহায়তা িদেত 
সবদা ত রেয়েছ। িসিব এবং 
ওএমএস িবতরেণ পযা  িলশ রেয়েছ। 
সভাপিত া িবিধ মেন কায ম 
অ াহত রাখেত করেত অ েরাধ 
জানান। 

(ক) া িবিধ মেন 
চলমান কায ম অ াহত রাখেত 
হেব।

১। কিমশনার, িসেলট মে াপিলটন িলশ, 
িসেলট
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৩.৩৬. 
ইসলািমক 
ফাউে শন,
 িসেলট: 
কেরানা রােগর 
িবষেয়
 জনসেচতনতা 

ি র
 লে  উ ু করণ 
সং া

পিরচালক, ইসলািমক 
ফাউে শন, িসেলট িবভাগ 
বেলন, ইসলােমর ি েত কেরানা 
মহামািরর সময় া িবিধ মেন চলার 

েয়াজনীয়তা া া কের ইসলািমক 
ফাউে শন হেত চারণা চালােনা 
হে । এছাড়া কেরানা সং মণ 

িতেরাধ করার জ  ধম িবষয়ক 
ম ণালেয়র িনেদশনা অ যায়ী 
মসিজদ েলােত সীিমত পিরসের 

া, তারািব ও ওয়া  নামাজ আদায় 
চলেছ। িত উপেজলায় ১০ জন 

ােসবেকর সম েয় দাফন-কাফন 
কিম  করা হেয়েছ। িপিপই পের তারা 
কাজ করেছন। জলা শাসক, হিবগ  
জানান, হিবগ  জলায় 
গাম ট, মা , িপিপই ানীয়ভােব য় 
কের কিম েক দওয়া হেয়েছ। সকল 
জলায় ােসবক বাড়ােনার উে াগ 
নওয়া হেয়েছ এবং কিম র সদ েদর 
িতক  রাখা হেয়েছ, যােত কান 

পিরি িতেত দাফন-কাফেনর কান 
অ িবধা না হয়।পিরচালক, ইসলািমক 
ফাউে শন জানান ােসবকেদর 
কাজ যেহ  অত  িঁক ণ তাই 
আিথক েণাদনা/স ানীর ব া 
করেল আেরা ােসবী এ কােজ উ ু  
হেব। সভাপিত েসবকেদর আিথক 

েণাদনার জ  ব া িনেত 
পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শনেক 
সরকােরর ি  আকষণ করার জ  
অ েরাধ জানান। বরা  না আসা পয  
জলা শাসক এবং উপেজলা িনবাহী 
অিফসারেদর সােথ সম য় কের কাজ 
চালােত সভাপিত অ েরাধ জানান। 
কান িবিশ  ি  েত যােত 
জনসমাগম যন না হয়, সজ  জলা 

শাসক, িলশ পার, িসেলট 
মে াপিলটন িলশেক জানােনার জ  
সভাপিত সভায় উপি ত সকলেক 
অ েরাধ কেরন। 

১। জলা 
শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।

২। পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িসেলট।

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

মাঃ মিশউর রহমান এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার,িসেলট িবভাগ, িসেলট।

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০১.১৫.৪০১ তািরখ: 
০৭ লাই ২০২০

২৩ আষাঢ ়১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) িসেলট িবভাগীয় উ য়ন সম য় কিম র সভার (সকল) সদ

৮



২) াট া িরক-কাম-কি উটার অপােরটর, আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (কাযিববরণী  ওেয়বসাইেট আপেলাড
করার অ েরাধসহ)

 

ির ান চাকমা 
সহকারী কিমশনার

৯


