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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

সাধারণ শাখা

“বাংলা নববষ-১৪২৯” উদযাপন উপলে  অ ি ত িত লক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: মিজবর রহমান 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ১০ এি ল ২০২২
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান জলা শাসেকর সে লনক , িসেলট
উপি িত পিরিশ  ‘ক’

        
        উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। সভার েত সভাপিত জানান য, পেহলা বশাখ
বাংলা নববষ উদযাপন বাঙািল সং িতর এক  অিবে  অংশ। আবহমান কাল ধের বাঙািল অ িষত জনপেদ
সাবজনীন ও অস দািয়ক এ উৎসব  উদযািপত হেয় আসেছ। ধম-বণ িনিবেশেষ বাংলা নববেষর এ থম িদন  বাঙািল
জািতর এক মহা িমলনেমলায় পা িরত হয়। অ া  বছেরর ায় এ বছের জলা পযােয় বাংলা নববষ-১৪২৯
উদযাপেনর জ  সকেলর আ িরক সহেযািগতা কামনা করা হয়। বাংলা নববষ ১৪২৯ উদযাপেন সংি  িবিভ  িবষেয়
আেলাচনাে  সবস িত েম িন প কম িচ/িস া  হীত হয়।
কম িচ:

িমক তািরখ ও সময় কম িচ ান আেয়াজেন/বা বায়েন

০১

৩০ চ  ১৪২৮

বষ িবদায় ও নববষেক াগত জািনেয় 
আন  উৎসব চাদনী ঘাট  রমা নদীর পাড় সি িলত না  

পিরষদ, িসেলট

১৩ এি ল, 
২০২২

স া ৬.৪৫ টা 
হেত ৭.৪৫ টা

০২

১লা বশাখ 
১৪২৯

বণাঢ  ম ল শাভাযা া

জলা শাসেকর কাযালয় 
হেত িমজাজা াল-লামাবাজার হেয় 

কিব নজ ল অিডটিরয়ােমর 
ম  পয

সংি  উপকিম১৪ এি ল ২০২২
সকাল ০৯.০০ 

টা

০৩

১লা বশাখ 
১৪২৯ মেনা  সাং িতক অ ান কিব নজ ল অিডটিরয়ােমর 

ম

জলা শাসন, 
িসেলট 

ও জলা িশ কলা 
একােডিম, িসেলট

১৪ এি ল ২০২২
সকাল ৯.৩০ টা

০৪

১লা বশাখ 
১৪২৯ িসেলট ক ীয় কারাগার, সকল 

হাসপাতাল ও িশ  পিরবাের 
ঐিতহ বাহী বা ালী খাবার এবং 

ইফতােরর আেয়াজন

সংি  িত ান   িত ান 
ক প

১৪ এি ল ২০২২
িবধাজনক 

সমেয়/ইফতােরর 
সমেয়

১



০৫

১লা বশাখ 
১৪২৯ কারাব ীেদর পিরেবশনায় সাং িতক 

অ ান/কারাব ীেদর তরী িবিভ  
ািদ দশন

িসেলট ক ীয় কারাগার/ েবশ 
পথ, ক ীয় কারাগার, িসেলট

িসেলট ক ীয় 
কারাগার ক প১৪ এি ল ২০২২

িবধাজনক 
সমেয়

০৬ ঐ জা ঘর ও সকল পাক সবসাধারেণর 
জ  উ ু  রাখা

ওসমানী জা ঘর/ হাসন রাজা 
জা ঘর/ জাকািরয়া িস / ীম া / 

ওসমানী িশ  পাক/ এডেভ ার 
ওয়া

ওসমানী জা ঘর/ 
হাসন রাজা জা ঘর 

ও পাক স েহর 
ক প

০৭ ঐ ছা -ছা ীেদর মে  রচনা িতেযািগতা িবভাগীয় গণ- াগার া ণ গণ- াগার ক প
িস া স হিস া স হ  :  : 
১. বণাঢ  ম ল শাভাযা ায় জলার সকল সরকাির- বসরকাির দ র, িশ া িত ান এবং আন েলাক, িত, উদীচী,
জয়বাংলা, সাপান ও রবী  সংগীত সি লন পিরষদ নামীয় সাং িতক িত ানস হেক জলা শাসন ক ক আেয়ািজত
ম ল শাভাযা ায় অংশ হেণর িস া  হীত হয়। 
২. সকল িশ া িত ােন   ব াপনায় উৎসব খর পিরেবেশ ও যথাযথ আড় ের বাংলা নববষ উদযাপন উপলে

ইজ িতেযািগতা (বাংলা নববষ ও ব ব ), সাং িতক অ ান ও লাকজ মলার আেয়াজেন জলা িশ া অিফসার ও
জলা াথিমক িশ া অিফসার, িসেলট েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। 
৩. জলা শাসেনর অ ান ছাড়াও িবিভ  সংগঠন থকভােব বষবরণ অ ান আেয়াজন কের থােকন। অ ান
আেয়াজনকারী সকলেক অ ান িচ সংি  থানােক অবিহতকরণসহ অ ােনর িনরাপ া িবধােনর জ  আইন লা
র াকারীর পাশাপািশ   উে ােগ ােসবক দল ত রাখেত হেব।
৪. বাংলা নববষ বরেণর সকল অ ােন েয়াজনীয় িনরাপ া িনি ত করার জ  িলশ
কিমশনার, িসেলট মে াপিলটন িলশ ও িলশ পার, িসেলটেক অ েরাধ করা হয়।
৫. বাংলা নববষ উদযাপন উপলে  সাং িতক অ ান ও আন  শাভাযা ােক র, সাবজনীন ও বণাঢ  করার িনিম
লা  খলার ম রেণ উপেজলা িনবাহী অিফসার, িসেলট সদর এবং া, মাথাল, লা লসহ ১০জন সি ত ষক

রেণর জ  উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, িসেলট েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।
৬. ভ বাংলা নববষ িলিখত লা অথবা ডালাসহ িশ ক-িশ াথ র উপি িত িনি ত করার জ  জলা াথিমক িশ া
অিফসার ও জলা িশ া অিফসার, িসেলট েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।
৭. সাজােনা পাল তালা নৗকা সােবক কমা ার, ি েযা া সংসদ, িসেলট জলা ইউিনট কমা  সরবরাহ করেবন মেম
িস া  হীত হয়।
৮. জলা শাসেকর অিফস া ন, সািকট হাউস, জলা শাসেকর বাংেলা রি ন িল িদেয় আলপনা কার েয়াজনীয়

ব া হেণর জ  ইসমাইল গিণ িহমন, িসেলট আট এ  অ ি ক ল, িসেলট েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।
৯. অ ান সরাসির স চােরর লে  আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, িসেলট এবং পিরচালক, এসিসএস,
িসেলটেক অ েরাধ জানােনা হয়। তাছাড়া এ  াপক চােরর জ  উপপিরচালক, জলা ত  অিফস, িসেলটসহ সকল

স ও ইেল িনক ি  িমিডয়া এবং অনলাইন িমিডয়ােক অ েরাধ জানােনা হয়।
১০. ‘ম ল শাভাযা া’য় ং লা বজায় রাখার জ  বাংলােদশ াউটসেদর উপি িত িনি ত করার জ  সাধারণ
স াদক, জলা ও মহানগর াউট/ রাভার াউট, িসেলটেক অ েরাধ করা হয়।
১১. ম ল শাভাযা ােক বণাঢ  করার লে  সি ত বাদক দল রেণর জ  উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা
অিধদ র, িসেলট ও সাধারণ স াদক, সি িলত না  পিরষদ, িসেলটেক অ েরাধ জানােনা হয়।
১২. বাংলা নববষ উদযাপন উপলে  িবেশষ অ ানমালা ও ঐিতহ বাহী বাঙািল খাবার ও
ইফতার আেয়াজেন সরকারী িনেদশ অ সরণ করার জ  তারকা িচি ত হােটল ক প েক অ েরাধ করা হয়।
১৩. সরকাির িনেদশনা মাতােবক উপেজলা পযােয় বাংলা নববষ যথাযথভােব উদযাপেনর জ  উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল), িসেলট েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। জলা শাসন, িসেলট ক ক আেয়ািজত সকল অ ােন
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উপেজলা িনবাহী অিফসার, িসেলট সদর, িসেলটেক স ৃ  হওয়ার জ  অ েরাধ করা হয়।
১৪. িসেলেট কমরত সকল এনিজও সং ােক ম ল শাভাযা াসহ সকল কম িচেত যথাসমেয় অংশ হেণর জ  অ েরাধ
করা হয়।
১৫. িবিভ  সরকাির/ বসরকাির দ েরর প  থেক আবহমান বাংলার ঐিতহ বাহী সাম ী/সাজেপাষাকসহ ম ল
শাভাযা ায় অংশ হেণর জ  অ েরাধ জানােনা হয়।
১৬. কাগেজর রং বরংেয়র ল সািজেয় মা িলক শাভাযা া ি র েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জলা কালচারাল
অিফসার, িসেলট ও জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, িসেলট েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।
১৭. ভ বাংলা নববষ উদযাপন উপলে  অনাকাি তভােব পথচারী মিহলা এবং েষর উপর অযািচত রং িছটােনা শাি

লার পিরপি  কােজ িল  থাকা বখােটেদর উ ৃ লতা ও উ াদনা রােধ আইন লা বািহনী েয়াজনীয় ব া হণ
করেবন।
বাংলা নববষ অ ান ুভােব স াদেনর িনিম  িন প উপ-কিম  গঠন করা হেলাঃ

ম ল শাভাযা া উপ-কিম ঃ
১. অিতির  জলা শাসক (সািবক), িসেলট -------------------------------------------------------------আহবায়ক
২. িলশ কিমশনার, এসএমিপ, িসেলট এর িতিনিধ -------------------------------------------------------সদ
৩. িলশ পার, িসেলট এর িতিনিধ -----------------------------------------------------------------------সদ
৪. জলা াথিমক িশ া অিফসার, িসেলট -------------------------------------------------------------------সদ
৫. জলা িশ া অিফসার, িসেলট----------------------------------------------------------------------------  সদ
৬. উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট -------------------------------------------------------  সদ
৭. নজারত ড  কােল র, িসেলট ------------------------------------------------------------------------ সদ
৮. রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট ----------------------------------------------------------------------- সদ
৯. িসিনয়র সহকাির কিমশনার, সাধারণ শাখা --------------------------------------------------------------  সদ
১০. িম অিধ হণ কমকতা, িসেলট --------------------------------------------------------------------------সদ
১১. সহকাির কিমশনার, জাির শাখা ------------------------------------------------------------ -সদ  
১২. সহকাির কিমশনার, বসা বািণজ  শাখা----------------------------------------------------------------- সদ
১৩. সহকাির কিমশনার, আইিস  শাখা --------------------------------------------------------------------   সদ
১৪. সহকাির কিমশনার, রকড ম শাখা --------------------------------------------------------------------- সদ
১৫. সহকাির কিমশনার, িশ া ও ক াণ শাখা -------------------------------------------------------------   সদ
১৬. সহকাির কিমশনার, ানীয় সরকার শাখা ---------------------------------------------------------------সদ  
১৭. সভাপিত, জলা স াব/িসেলট স াব/অনলাইন স াব/ইমজা, িসেলট ----------------------------  সদ
১৮. সােবক কমা ার, বাংলােদশ ি েযা া সংসদ, িসেলট জলা কমা /মহানগর কমা , িসেলট ----------  সদ
১৯. জলা কালচারাল অিফসার, িসেলট ---------------------------------------------------------------------  সদ
২০. সভাপিত, সি িলত না  পিরষদ/ মিন রী সািহত  সংসদ, িসেলট --------------------------------------  সদ
২১. জলা াণ ও নবাসন কমকতা, িসেলট -----------------------------------------------------------------সদ
২২. শাসিনক কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট --------------------------------------------------সদ
ম  স া ও সাং িতক অ ান উপ-কিম ঃ
১. অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট -----------------------------------------------------------------   আহবায়ক
২. নজারত ড  কােল র, িসেলট -------------------------------------------------------------------------সদ
৩. রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট ------------------------------------------------------------------------সদ
৪. িসিনয়র সহকাির কিমশনার, সাধারণ শাখা ----------------------------------------------------------------সদ
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৫. সহকাির কিমশনার, বসা বািণজ  শাখা ------------------------------------------------------------------সদ
৬. সহকাির কিমশনার, িশ া ও ক াণ শাখা ----------------------------------------------------------------সদ
৭. সহকাির কিমশনার, ানীয় সরকার শাখা -----------------------------------------------------------------সদ
৮. জলা কালচারাল অিফসার, িসেলট -----------------------------------------------------------------------সদ
৯. জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, িসেলট ----------------------------------------------------------------------সদ
১০. জলা াথিমক িশ া অিফসার, িসেলট ------------------------------------------------------------------সদ
১১. গাপনীয় সহকারী, জলা শাসক, িসেলট ----------------------------------------------------------------সদ
            পিরেশেষ বাংলা নববষ-১৪২৯ যথােযা  ও আড় র ণ পিরেবেশ উদযাপেনর লে  সকেলর সািবক সহেযািগতা
কামনা কের উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
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ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.২৩.০১৬.১৬.৪১৫ তািরখ: 
১১ এি ল ২০২২

২৮ চ  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৩) িলশ পার, এসএমিপ, িসেলট
৪) ধান িনবাহী কমকতা, ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, িসেলট িস  কেপােরশন
৫) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, িসেলট
৬) িলশ পার, িসেলট
৭) িসিভল সাজন, িসেলট
৮) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৯) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )/অিতির  জলা শাসক
(রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট
১০) ..................................................................................................., িসেলট
১১) িনবাহী েকৗশলী .............................................. (সকল), িসেলট
১২) পিরচালক/উপপিরচালক/আ িলক পিরচালক, ............................................. (সকল), িসেলট
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার..................................(সকল), িসেলট
১৪) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট
১৫) সহকারী পিরচালক...............................(সকল),িসেলট
১৬) জলা .................................................................... কমকতা/ অিফসার, িসেলট
১৭) িসিনয়র জল পার, িসেলট
১৮) নজারত ড  কােল র/ রিভিনউ ড  কােল র/ িম অিধ হণ কমকতা, িসেলট
১৯) পিরচালক/ ব াপক/ িতিনিধ, ......................................এনিজও সং া, িসেলট
২০) সােবক কমা ার, বাংলােদশ ি েযা া সংসদ, িসেলট জলা/মহানগর ইউিনট কমা , িসেলট
২১) সভাপিত/সাধারণ স াদক, িসেলট স াব/িসেলট জলা স াব/অনলাইন স াব, িসেলট
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২২) সভাপিত/সাধারণ স াদক, সি িলত সাং িতক জাট/সি িলত না  পিরষদ, িসেলট
২৩) সভাপিত/সাধারণ স াদক, িসেলট জলা াউটস/ রাভার াউটস, িসেলট
২৪) জনাব ইসমাইল গিণ িহমন, িসেলট আট এ  অ ি ক ল, িসেলট
২৫) ...................................., .....................................িসেলট
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