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িসেলট জলা উ য়ন সম য় কিম র আগ /২০২১ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত
এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
 জলা শাসক, িসেলট

সভার তািরখ ১৭ আগ , ২০২১

সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা

ান Zoom Application এর মা েম সকল দ র সং  হয়

উপি িত পিরিশ  'ক'

          উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। আেলাচনার েত াধীনতার মহান পিত,

সবকােলর সবে  বা ািল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান ও ১৫ আগ  ১৯৭৫ তািরেখ শাহাদত বরণকারী

সকল শিহেদর িত িবন  া াপন করা হয়। অত:পর লাই/২০২১ মােসর জলা উ য়ন সম য় কিম র সভার

কাযিববরণী ঢ়ীকরণ করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক), িসেলট িবগত সভার

কাযিববরণীর িস া স েহর আেলােক িবিভ  দ র হেত া  অ গিত িতেবদন ও কাযপ স হ উপ াপন কেরন। সভায়

িব ািরত আেলাচনাে  িনে া  িস া স হ হীত হয়:

িমক দ েরর নাম আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
১. া  িবভাগ িসিভল সাজন িসেলট বেলন , কেরানা 

সং মেণর হার িসেলেট থম 
থেকই বিশ । গত ১৬ িদেনর গড় 
আ াে র হার ৩২%। গণ কা দান 
কম িচ সফলভােব চলমান রেয়েছ। 
বতমােন কার তা থাকায় 
গণ কার কান কায ম আপাতত: 
নাই। অেনেকর এসএমএস না আসার 
উ ের জানান, এসএমএম না 
আসেলও কা কাড িনেয় গেলও 
হেব।     অ া ােজেনকার কা ২৬ 
আগ  ২০২১ মে  শষ করেত হেব। 
অ া ােজেনকার লনায় মডানার 

কার পিরমাণ বিশ। অি েজন 
সরবরােহ বতমােন কান সম া নাই। 
 কা নওয়ার জ  আেগর লনায় 
িভড় অেনক কেমেছ। কেরানা রাগী 
ভিতর জ  বড খািল আেছ িক  
কান আইিসইউ খািল নাই।  তাছাড়া 
ড  রােগ ঢাকায় ১১৯ জন আ া  
হেলও িসেলট জলায় এখনও পয  

১. 
অ া ােজেনকার 

কা হেণর জ  
স িব ি  কাশ 

করেত হেব এবং 
জনগেনর মােঝ 

াপক চারনার 
জ  মাইিকং 
করেত হেব।
 
২. কাথায় কান 
জায়গায় কা 

দান করা হেব স 
াপাের 

এসএমএস অথবা 
চারণার মা েম 

জনগনেক জানােত 
হেব।
  
৩. ওসমানীনগেরর 
তাজ ের 

১।িসিভল সাজন িসেলট
২। দ র ধান (সকল)

৩। উপপিরচালক, জলা ত  
অিফস, িসেলট

৪। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল),িসেলট
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ড  রাগী পাওয়া যায়িন।
সভাপিত সভায় জানেত চান, 
অ া ােজেনকার কা ২৬ তািরখ য 
শষ হেব সটা জনগন জােন িকনা। 
িতিন আেরা জানেত চান মডানা এবং 
অ া ােজেনকার কার থ আলাদা 
জায়গায় হাপন করা হেয়েছ িকনা। 
জবােব িসিভল সাজন বেলন, মডানা 
এবং অ া ােজেনকার আলাদা থ 
আেছ। িসেলট িস  কেপােরশেনর িনচ 
তলায়  আলাদা েথ কা দওয়া 
হে । সকল কম েদর মা েম মােঠ 
জানােনা হে ।
 উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, সদর 
বেলন, গণহাের য কা কম িচ সটা 
িনেয় জনগেনর ভাগাি  িছল চরেম। 

থেম িত ওয়ােড ৬০০ জন কের 
কা দওয়ার কথা থাকেলও পরবত  

সটা কিমেয় আনা হয় ২০০ জেন। 
মাননীয় ধানম ীর এমন মহিত 
উে ােগ িনেয় ি খী নীিত অবল ন 
করার জ  েযাগ নাই। জবােব 
িসিভল সাজন বেলন গণ কা বা এ 
সং া  সকল িস া  ক  থেক 
দয়া হয়, তাই কে র িস াে র 
বাইের িক  করা যায় না। িক  
জনগেণর চািহদা অ য়ায়ী কা 
দওয়ার সবধরেণর স মতা বা 
জনবল িসিভল সাজন কাযালেয়র 
আেছ। িতিন জানান খািদমপাড়ায় 
জাইকা েজ  এর মা েম অি েজন 

া  বসােনা হেব।
 উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, সদর 
আেরা বেলন, বাংলােদেশর নাগিরক 
িহেসেব সকেলর সমান অিধকার 
রেয়েছ। িক  কা দােনর ে  
াম এবং শহরেক আলাদা করা হে । 

শহেরর মা ষ মডানা আর ােমর 
মা ষেক অ া েজেনকার দওয়ার 
মা েম বষ  ি  করা হে ।
সভাপিত সভায় বেলন, মডানার 

লনায় অ া েজেনকার কা বিশ 
আর যেহ  ােম লাকসং া বিশ 
হওয়ায় অ া েজেনকার কা দয়া 
হে  ।
 উপেজলা পিরষদ চয়ার ান 
বালাগ  বেলন, জাতীয় পযােয়র 
অেনক িস া  বা বায়েন ণ েলর 

অি েজন 
িসিল ােরর 

ব া করেত 
হেব।
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বা বতা িবেবচনা করা হয় না।  কা 
দােনর ে  াম এবং শহেরর 

লাকজনেক আলাদা করা হে  যা 
কা  নয়। তাছাড়া িতিন জানেত চান, 
িবেদশযা ী বা িবেদশ থেক যারা 
এেসেছন তােদর কা দওয়ার 

াপাের িবেশষ কান ব হা আেছ 
িকনা। জবােব িসিভল সাজন বেলন, 
িবেদশযা ীরা তােদর কাগজপ  

দশেনর মা েম িবেশষ িবধা ভাগ 
করেত পারেবন। তেব একজন 

ি েক একই েপর ই ডাজ কা 
িনেত হেব। থম ডাজ য েপর 
িনেয়েছন ি তীয় ডাজও স  েপর 
িনেত হেব, এর িত ম করা যােব 
না।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান 
ওসমানীনগর বেলন, কা হেনর 
জ  জনগেনর মােঝ াপক চারনা 
চালােত হেব। অেনক  মা ষ কা 
হেণর তািরখ স েক জােন না। 

উপ- পিরচালক, মাদক  িনয় ন 
অিধদ র কার দওয়ার িতি য়ার 
সমি ত কান িরেপাট আেছ িকনা 
জানেত চাইেল িসিভল সাজন জানান 
অ াবিধ হালকা র, শরীর থা 
ছাড়া এখন পয  অ  কান সম া 
হয়িন।

২. া  েকৗশল 
অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী া  েকৗশলী 
অিধদ র বেলন, উ য়ন কে র কাজ 
চলমান। তাছাড়া িসেলট ািধ 
হাসপাতােল িপিসআর াব াপেনর 
ট ার হয়িন।

সরকােরর চলমান 
উ য়ন লক কাজ 
ত বা বায়ন 

করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী, া  
েকৗশল অিধদ র, িসেলট

৩. সড়ক ও জনপথ 
িবভাগ

িনবাহী েকৗশলী সড়ক ও জনপথ 
অিধদ র বেলন, ঢাকা-িসেলট 
মহাসড়ক চারেলেন উ ীতকরেণ কাজ 
চলমান আেছ। লালাবাজার ন 
িনমাণ ি র কারেণ িবল  হে । 
গায়াইনঘাট খা  দােমর ৩০০ 
িমটােরর রা া মরামত িলে  না 
থাকেলও মরামত কের দয়া হেব। 
িবয়ানীবাজার চারখাই পেয়ে র 
রা ায় রাড িডভাইডােরর কােজ 
লাক লাগােনা হেয়েছ। বালাগ -
লতান র রা ার মরামত কাজ 
ি র কারেণ িবল  হে  ।

 উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, সদর 
বেলন, িসেলট- নামগ  রােডর 

১. িসেলট-
নামগ  রা া 

জ ির িভি েত 
মরামত করেত 
হেব। 
২. রা ার যসব 
জায়গায় পািন 
জেম সখােন পািন 
অপসারেনর 

ব া িনেত হেব। 
িতব কতা 

সরােত হেব। সকল 
আবজনা সরােত 

েয়াজেন কা া 
ন িনমাণ করেত 

িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও 
জনপথ িবভাগ, িসেলট
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কাজ শষ হেলও আবার ন  হেয় 
গেছ। আ রখানা-এম.িস.কেলজ 
রােডর অব া বই খারাপ এটা 

ির িভি েত মরামত করেত হেব। 
জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, 
িসেলট- নামগ  রা ায় েনজ 
সম া থাকায় পািন জেম রা া ন  
হেয় যায়, িব িমন িদেয় রা া 
মরামত করা স ব হে  না। ঢালাই 
করেত হেব। স মাতােবক াব 
রিড করা হেয়েছ। তাছাড়া 
আ রখানা-শাহী ঈদগাহ রা া িসেলট 
িস  কেপােরশন বােজট বরা  পযা  
থাকায় িস  কেপােরশেনর মা েম 
স  করা হেব। ইেতামে  ট ার 
হেয় গেছ । অিচেরই কাজ  হেব 
বেল িতিন আশা কাশ কেরন।

  
 সভাপিত সভায় অসে াষ কাশ কের 
বেলন, িসেলট-তামািবল এবং 
িসেলট- শর র সড়েক ীড কাের 
কান সাদা মািকং িচ  না থাকায় 
ায়ই ঘটনার ঘটনা ঘেট। তাছাড়া 
ঘটনা কবিলত জায়গায় রাড সাইন 

না থাকায় অনাকাি ত ঘটনা 
ায়শই ঘটেলও সম া সমাধান করা 

হে  না।
  
উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ান, জিকগ  বেলন, িসেলট-
চারখাই-সড়েকর বাজার-কািলগ -
জিকগ  রা ায় ায়ই যানজট লেগ 
থােক। য ত  গািড় পািকং, েনজ 

ব া না থাকায় জনগনেক অসহনীয় 
েভােগর মে  পড়েত হয়। িবেশষ 

কের সড়েকর বাজােরর রা া 
মরামত করা জ িরিভি েত করা 
েয়াজন।।

হেব।
৩.লামাগাজী 
পেয়ে  অৈবধভােব 
কউ যােত টাল 
আদায় করেত না 
পাের স িবষেয় 

ব া িনেত 
হেব। 

৪.িসেলট-জিকগ  
রােডর সড়েকর 
বাজার রা া 
জ ির িভি েত 
মরামত করেত 
হেব।
  
৫.িসেলট-
তামািবল ও 
িসেলট শর রসহ 
অ া  রা ায় 

ীড কাের 
সাদা মািকং িদেত 
হেব এবং রাড 
সাইন লাগেত 
হেব।
৬.ঢাকা- িসেলট 
মহাসড়ক 
চারেলেন 
উ ীতকরেণর 

ােবর  
সংেশাধন কের 
ন নভােব াব 
িদেত হেব।
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৪. ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র িতিনিধ 

বেলন, রা ার উ য়ন কাজ 
সেরজিমেন পিরদশন কের 
মরামতেযা  রা া মরামেতর 
েয়াজনীয় ব া হণ করা হে ।

 উপেজলা পিরষদ চয়ার ান 
ওসমানীনগর বেলন, উপেজলা 
কমে ে র কাজ ত স  করেত 
হেব। াস লাগােনা, সে লন ক সহ 
রা ার কাজ ত শষ করার জ  
অ েরাধ কেরন।
 উপেজলা পিরষদ চয়ার ান 
গায়াইঘাট বেলন, সা কর- পেকর 
খাল রা ার অব া বই খারাপ ।
মাবাইল মনেট া  থেক কাজ 
করার কথা থাকেলও এখনও কাজ 
হয়িন। তাছাড়া ব বীর-হাদারপাড়া 
ীেজর কাজ  হেয়িছল িক  

বতমােন কাজ ব  আেছ। জনগেনর 
িনজ  উে ােগ িবক  রা া িদেয় 
চলাচল করেলও অসহনীয় েভাগ 
পাহােত হে ।
 
 উপেজলা পিরষদ চয়ার ান 
বালাগ  বেলন, চক দৗলত রসহ 
িতন  াইমাির েলর সামেন ময়লা 
আবজনার প অপসারণসহ 

েয়াজনীয় মরামত করেত হেব।

১. ওসমানীনগর 
উপেজলা পিরষদ 
কমে ে র িনমাণ 
কাজ ত শষ 
করেত হেব। 
পিরষেদর সােথ 
সংেযাগ সড়েকর 
িনমাণকাজ ত 
স  করেত 
হেব। 

২. গায়াইনঘাট 
উপেজলার 
সা কর-
পেকরখাল রা া 
মরামত করেত 
হেব।
 
৩. গায়াইনঘাট 
উপেজলার 
ব বীর-
হাদারপাড়া ীেজর 
কাজ ত শষ 
করেত হেব।
 
৪. বালাগ  
উপেজলার চক 
দৗলত রসহ 
িতন  াইমাির 

েলর সামেন 
ময়লা-আবজনা 
ত সরােত হেব।

িনবাহী 
েকৗশলী, এলিজইিড, িসেলট

৫. গণ ত িবভাগ িনবাহী েকৗশলী গণ ত িবভাগ 
বেলন, ১০০ শ া িবিশ  ণা  
ক া ার হাসপাতােলর দরপ  

ায়েনর অ েমাদন ি য়া চলমান 
রেয়েছ। ক েল অবি ত গাছ েলা 
অপসারেণর জ  দরপ  আহবান 
করা হেলও সেবা  দরদাতা না 
পাওয়ায় নরায় বনিবভােগর কােছ 
পাঠােনা হেয়েছ। ২৫০ শ ািবিশ  
 জলা হাসপাতােলর ৪  তলার ছাদ 
ঢালাইেয়র কাজ স  হেয়েছ। ৫ 
তলার কাজ চলমান রেয়েছ। আগািম 
বছেরর ন নাগাদ কাজ স  হেব 
বেল জানান।
  

১. িসেলট সািকট 
হাউজসহ িত  
িবভাগ/ িত ােনর 
উ য়ন লক কাজ 
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 উপেজলা পিরষদ চয়ার ান 
বালাগ  বেলন, মেডল মসিজদ 
মাননীয় ধানম ীর অ ািধকার লক 
কাজ। িতিন জানেত চান, বালাগ  
মেডল মসিজেদর কাজ কেব নাগাদ 
শষ হেব। কাজ স  না হওয়ার 
কারণ িহেসেব কাদার পিরবতন 
করা যায় িকনা জানেত চান িতিন।
জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, সারা 
বাংলােদেশ ৫০  কের মেডল 
মসিজদ উে াধন করা হয় এবং স 
অ যায়ী তািলকা ও বরা  দান করা 
হয়। মসিজেদর ফাউে েশেনর কাজ 
স । আগািম বছেরর ন নাগাদ 
বালাগ  মেডল মসিজেদর কাজ শষ 
হেব। িতিন আেরা বেলন, 
আইনগতভােব কাদার কাজ পেয়েছ 
িক  বরা  না থাকেল কাজ বািতল 
করার কান েযাগ নাই।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, 
ওসমানীনগর বেলন , লত ফাে র 
সম ার জ  মসিজেদর কাজ স  
হে  না।
 
পিরচালক ইসলািমক ফাউে শন 
বেলন, ওসমানীনগর, বালাগ , এবং 
গায়াইনঘাট িতন  মেডল মসিজেদর 
কাজ একই হওয়ায় িনেজর অথ য় 
কের কাজ স  করেত পারেছ না।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, 
িব নাথ িনমাণকােজ পাথেরর 
সংকেটর কথা উে খ করেল সভাপিত 
সবাইেক আ  কের বেলন এলিস 

 হেয়েছ তাই পাথেরর সম া আর 
হেব না।

র েব স 
িবভােগর সােথ 
সভা করেত হেব 
এবং কাজ র 
তািরখ সংি  
িবভাগেক জানােত 
হেব।  কােজর 
অ গিত িবষেয় 
আেলাচনা করেত 
হেব। 

০২.ওসমানীনগর, 
বালাগ , এবং 
গায়াইনঘাট 
মেডল মসিজেদর 
কাজ নগত মান 

ক রেখ ত 
স  করেত 
হেব। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসারেদর 
িনমাণ কাজ 
তদারিক করেত 
হেব।

 ১। িনবাহী েকৗশলী, গণ ত 
িবভাগ, িসেলট

২। দ র ধান (সকল) 
িসেলট

৬. ইসলািমক ফাউে শন কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৬



৭. জলা পিরষদ ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ 
িসেলট বেলন, কেরানা ভাইরাস 
িনয় েণ েয়াজনীয় উপকরণ কনার 
জ  ১ম পযােয় বরা  পাওয়া গেছ। 
িসিভল সাজন, িসেলট মেহাদয় 
বরাবের উপকরেণর তািলকা 
সরবরােহর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ 
িতিন উপেজলা িনবাহী অিফসারসহ 
সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন।
 িতিন আেরা বেলন, িবিজিব এবং 
িবএসএফ িম ংেয়র মা েম জিকগ  
উপেজলার িবসজন ঘাট/কা মস ঘাট 
িনমােণর অ েমাদন পাওয়া গেছ । 
শী ই কাজ  হেব বেল জানান ।

িসেলট জলার 
জিকগ  উপেজলা 
িবসজন 
ঘাট/কা মস ঘাট 
িনমােণর কাজ ত 

 করেত হেব।
কনা মৗ েম 

কাজ করেত হেব। 
কাজ র েব এ 
িবষেয় পিরক না 
হণ করেত হেব।

ধান িনবাহী কমকতা, জলা 
পিরষদ, িসেলট

৮. পািন উ য়ন বাড িনবাহী েকৗশলী বেলন,“িসেলট 
জলার িসেলট সদর ও িব নাথ 
উপেজলায় দশ াম, মাহতাব র ও 
রাজা র পরগণা বাজার এলাকা 

রমা নদীর উভয় তীেরর ভা ন হেত 
র ার উ য়ন লক কাজ চলমান 
রেয়েছ। িতিন বেলন, বতমােন পািন 
উ য়ন বােডর জনবল সংকট রেয়েছ। 
৩০% জনবল িদেয় কাজ চলেছ যার 
কারেণ িবিভ  ধরেণর সম া হে ।
সভাপিত সভায় বেলন, জনবল সংকট 
সব িবভােগই আেছ তারপেরও 
উ য়ন লক কাজ অ াহত রাখেত 
হেব।

১. পদ েলা 
িলিখতভােব 
সভাপিতেক জানােত 
হেব।

২. করিতয়া, কা রা 
খাল খনন করেত 
হেব।
৩. আগাম ব ার 
ত  উপেজলা 
িনবাহী অিফসারেদর 
সরবরাহ করেত 
হেব।

৯. এসএমিপ কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।
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১০. িলশ পােরর 
কাযালয়

িলশ পার, িসেলট এর িতিনিধ 
বেলন, ০৬  উ য়ন কে র কাজ 
চলমান রেয়েছ। গায়াইনঘাট থানার 
৯৮%, কা ানীগ  থানার ৭৫%, 

িলশ লাইেনর কাজ ৩০% স  
হেয়েছ। শওলা চকেপাে র কাজ 
িবএসএফ এর আপি র রাহা না 
হওয়ায় িনমাণ কাজ ব  রেয়েছ।
 
 সভাপিত বেলন, িবভাগীয় সম য় 
সভায় শওলা ( টাইপ-৩: ৬ তলা 
িভত িবিশ  ৩ তলা ভবন), তামািবল( 
টািইপ-১: ৬ তলা িভত িবিশ  ৪ তলা 
ভবন), জিকগ  (টাইপ-৩: ৬ তলা 
িভত িবিশ  ৩ তলা ভবন) 
চকেপাে র কাজ ব  থাকা িনেয় 
আেলাচনা হেয়েছ। যেহ  এ েলা 
ন ন কান কাজ নয় তাই রাতন 
কাজ িহেসেব কাজ স  করা 
জ ির। সভায় গণ ত িবভােগর 
কােজর শংসা করা হয়।

১. িসেলট এর 
িতন  ইিমে শন 
কাজ স  করেত 
উ তন ক প  
বরাবর িচ  
িলখেত হেব।
 
 ২. কােজর 
অ গিত িবষেয় 
গণ ত িবভােগর 
সােথ ি পাি ক 
িম ং করেত হেব।

১। িলশ পার,
  িসেলট                       

  ২। িনবাহী েকৗশলী
  গণ ত িবভাগ, িসেলট

১১. জন া  েকৗশল 
অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী বেলন, মাননীয় 
ধানম ীর অ ািধকার কে র 

পািনর উৎস াপন কাজ ইেতামে  
৭০% স  হেয়েছ এবং অবিশ  
কাজ চলমান রেয়েছ যা ত সমেয় 
সমা  হেব। ব ার িত িহেসেব 

েত ক উপেজলায় পযা  পিরমান 
পািন িব করন াবেলট ম দ 
রেয়েছ এবং েত ক উপেজলায় ১৪  
কের অ ায়ী নল প াপেনর জ  
মালামাল উপেজলা ভা াের ম দ 
রেয়েছ। জ া র আ য়ণ কে  
িরংওেয়ল কাজ  মৗ েম  হেব।
 উপেজলা িনবাহী অিফসার 
গায়াইনঘাট বেলন, ি র পািন বশ 
কেয়ক  বািড়র আি নায় েক 
পেড়েছ। ব ার আগাম ত  পেল 

ব া নয়া সহজ হত।
 আবহাওয়ািবদ বাংলােদশ আবহাওয়া 
অিধদ র বেলন, াভািবেকর চেয় 
কম ি পাত হে । ব ার স াবনা 
কম।

১.ব ার িত 
িহেসেব ইউিনয়ন 
পযােয় পািন 
িব করন 

াবেলটসহ 
েয়াজনীয় 

সর াম ৗছােত 
হেব।
২. পািন 
িব করণ 

াবেলট ইউিনয়ন 
পযােয় িবতরেণ 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসারেদর 
সম য় করেত 
হেব।

১। িনবাহী েকৗশলী, 
জন া  েকৗশল অিধদ র, 

িসেলট
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার 

(সকল), িসেলট

হী১২. িসেলট প ী িব ৎ 
সিমিত-১

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

১৩.
িসেলট প ী িব ৎ 

সিমিত-২
কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।
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১৪. িষ স সারণ 
অিধদ র

উপপিরচালক িষ স সারণ 
অিধদ র, িসেলট বেলন, িসেলট 
জলার অিত ি  ও পাহাড়ী ঢেল 
রাপা আমন আবাদ ও রাপা আমন 
বীজতলার ফসল গায়াইনঘাট, 
কা ানীগ সহ কেয়ক  উপেজলায় 
িনমি ত হয়। অনাবািদ জিম ও 
বাড়ীর আি নায় বসতবাড়ীেত 
শাকসবিজর আবাদ ি র কায ম 
চলমান। িতিন আেরা বেলন, আ য়ন 

কে  সবিজর বীজ, ফেলর চারা 
দয়ার উে াগ হণ করা হেয়েছ।
 
 সভাপিত মেহাদয় সভায় বেলন, 
আ য়ন কে  সবিজর বীজ, ফেলর 
চারা দয়ার উে াগ িন:সে েহ 
 শংসনীয়।

আ য়ন কে  
শাকসবিজর 
আবাদ ি র জ  
সবিজর বীজ, 
ফেলর চারা 
সং েহ বীজ 
িবপণন িবভােগর 
সােথ 
যাগেযাগ বক 
েয়াজনীয় ব া 
হণ করেত হেব।

১৪. িবএিডিস ( সচ) িবভাগ কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

১৫. জলা খা  িবভাগ কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন

১৬. জলা মৎ  িবভাগ আগামী ২৮ আগ , ২০২১ থেক ০৩ 
সে র, ২০২১ পয  যথাযথ 
া িবিধ অ সরণ বক দশ াপী 

জাতীয় মৎ  স াহ, ২০২১ উদযাপন 
করা হেব। এ উপলে  ক ীয় 
কায েমর আেলােক িসেলট জলায় 
স াহ াপী িবিভ  কায ম বা বায়ন 
করা হেব এ াপাের সকেলর 
সহেযািগত কামনা কেরন।
 উপেজলা িনবাহী অিফসার 
গায়াইনঘাট বেলন, গায়াইনঘাট 
উপেজলার আ  িদঘী জলমহাল খনন 
কাজ স কভােব স  হয়িন, এ 

াপাের উপেজলা মৎ  কমকতার 
সােথ যাগােযাগ করা হেলও িতিন এ 

াপাের িক  বলেত পােরনিন। 
জবােব জলা মৎ  কমকতা বেলন, 
জলমহাল খনেনর কাজ ২  পযােয় 
করা হেয়েছ। থম পযােয় কাজ 
ভােলা হেয়েছ। ২য় পযােয় বরা  কম 
থাকায় কাজ স ণ করা স ব হয়িন।

গায়াইনঘাট 
উপেজলার 
আ িদঘী 
জলমহাল খনন 
কাজ স কভােব 
স  হয়িন। এ 

াপাের মিনটিরং 
করেত হেব। 

জলা মৎ  কমকতা, িসেলট

১৭. জলা ািণস দ 
িবভাগ

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন

৯



১৮. িসেলট বন িবভাগ িবভাগীয় বন কমকতা 
বেলন, ২০২০-২০২১ অথ বছের 
িসেলট জলায় ন ন 
সনািনবাস, িসেলট এম.িস 
কেলজ, শাহজালাল িব ান ও ি  
িব  িব ালয়সহ িবিভ  িত ােন এ 
পয  ১ ল  ৮৫ হাজার চারা লাগােনা 
হেয়েছ। চলিত বছের িসেলট জলায় 
আেরা বাগান জেনর পিরক না 
রেয়েছ।
 

পিরকি তভােব 
িসেলট অ েলর 

া িতক 
পিরেবেশর 
উপেযাগী বন জন 
করেত হেব।

১। িবভাগীয় বন কমকতা, 
িসেলট

 ২। সংি  দ র ধান

১৯. পিরেবশ অিধদ র উপপিরচালক পিরেবশ বেলন, 
িবভােগর সকল কায ম 

াভািবকভােব চলেছ। তাছাড়া িতিন 
বেলন, অৈবধভােব িক  অসা  লাক 
পাহাড়- লা কেট বা , পাথর সং হ 
করেছ।এ াপাের সহেযািগতা কামনা 
কেরন।

পাহাড়- লা কতন 
রােধ ধারাবািহক 
অিভযান 
পিরচালনা করেত 
হেব। েয়াজেন 
িব ৎ সংেযাগ 
িবিছ  করেত 
হেব।

পিরচালক
 পিরেবশ অিধদ র, িসেলট

২০. িশ া েকৗশল 
অিধদ র

কােনা আেলাচনা যা  িবষয় 
উ ািপত হযিন

২১. জলা িশ া অিফস জলা িশ া কমকতা, িসেলট বেলন, 
২০২১ সােলর এস.এস.িস 
পরী াথ েদর অ াসাইনেম  িবতরণ 
ও হণ কায ম চা েপ 
স করেণর জ  উপেজলা 
মা িমক অিফসার  ও িত ান 

ধান েক িনেদশনা দান করা 
হেয়েছ।
  
 সভাপিত মেহাদয় সভায় জানেত 
চান, এস.এস.িস পরী াথ েদর সবাই 
অ াসাইনেমে র আওতায় আেছ িকনা 
এবং িশ ক-কমচারী সকলেক কা 
হেণর জ  অ েরাধ কেরন। জবােব 
জলা িশ া অিফসার বেলন, 
অ াসাইনেম  িবতরেণর হার ৯৭% 
এবং এ পয  ৫৮৬১ জন িশ ক 
কমচারী কা িনেয়েছন।

িশ ক-কমচারী 
সকলেক কেরানার 

কার রিজে শন 
করেত হেব এবং 

কা হণ করেত 
হেব।

জলা িশ া কমকতা, িসেলট

২২. জলা াথিমক িশ া 
অিফস

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন

২৩. জলা উপা ািনক 
িশ া েরা

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।
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২৪. জলা সমাজেসবা 
কাযালয়

জলা সমাজেসবা িতিনিধ বেলন, ১ 
কা  ১৯ ল  টাকা ি েযা ার 
স ানী ভাতা পাওয়া গেছ এবং বীর 
ি েযা ােদর স ানী ভাতা সং া  
গেজট কাশ করা হেয়েছ।  
 সভাপিত মেহাদয় গেজেটর কিপ সহ 
যাগােযাগ করার জ  বেলন এবং 
গত কেয়কিদন আেগ িশ  িনবােস 
আড়াই মােসর িশ  মারা যাওয়ায় 
সভায় অসে াষ কাশ কেরন।

০১. জলা 
সমাজেসবার 
অধীন িত ান 

ধানরা 
স কভােব দািয়  
পালন করেবন।
 
২. িসিস ক ােমরা 
িনয়িমত তদারিক 
করেত হেব।
  
৩. সমাজেসবা 
অিফস ঢেল 
সাজােত হেব। 
সামািজক 
দািয় েবাধ িনেয় 
কাজ করেত হেব। 
সবার মানিসকতা 
িনেয় কাজ করেত 
হেব।

উপপিরচালক, জলা 
সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট

২৫. িতব ী সবা ও 
সাহা  ক

িতব ী িবষয়ক কমকতা 
বেলন, িতব ী, অ ি ক এবং 
জ গতভােব িকংবা অ  যেকান 
কারেন শারীিরক ও মানিসকভােব 
সম া  াি েক স ণ িবনা ে  
থরািপ, িফিজওেথরািপ, অ েপশনাল 
থরািপ, ি চ এ  া েয়জ থরািপ 
সবার পাশাপািশ 
কাউে িলং, পরামশ, ত  এবং 
রফােরল সবা দান করা হে । 
৫০  ল চয়ার আেছ যা ানীয় 

শাসেনর সহেযািগতায় িবতরণ করা 
হেব।
  
 সভাপিত মেহাদয় সভায় বেলন, মা  
ছাড়া কাউেক এ ালাউ করা যােব না। 

া িবিধ মেন অিফস পিরচালনা 
করেত হেব।

১. থরািপর সােথ 
সংি  

ি েকেথরািপ 
দােনর পর হাত 
ািনটাইজ করেত 

হেব।
 
২.৫০  ইল 
চয়ার িবতরেণর 
তািলকা ত 
করেত হেব।

িতব ী িবষয়ক 
কমকতা, িসেলট

২৬. মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র

কান আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন।

২৭. জলা িশ  একােডমী কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

২৮. ব উ য়ন অিধদ র কান আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন।

২৯. ঔষধ শাসন
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৩০. জাতীয় ভা া 
অিধকার সংর ণ 

অিধদ র

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৩১. জলা িনবাচন অিফস কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৩২. িবভাগীয় পাসেপাট ও 
িভসা অিফস

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৩৩. জলা ত  অিফস কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৩৪. িপিডিবএফ কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৩৫. িবভাগীয় সরকাির 
গণ াগার

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৩৬. িবআরিডিব কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৩৭. জলা পিরসং ান 
অিফস

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৩৮. জলা ীড়া অিফস কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৩৯. জলা সমবায় অিফস জলা সমবায় অিফসার, মাননীয় 
ধানম ীর উপহার আ য়ন কে  

সমবায় সিমিত গঠন করার াথিমক 
তািলকা ও াক িনব ন চলেছ। 
তাছাড়া, িবভাগীয় সকল কায ম 

াভািবকভােব চলেছ। 

আ ায়ণ কে  
সমবায় সিমিত ও 
মিহলা সিমিত 
গঠেনর কাজ ত 
করেত হেব। 

৪০. িবিসক কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৪১. নগর উ য়ন অিধদ র কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৪২. বাংলােদশ কি উটার 
কাউি ল

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৪৩. বাংলােদশ আবহাওয়া 
অিধদ র

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৪৪. বাংলােদশ িশ কলা 
একােডিম

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৪৫. িব িসএল কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৪৬. জলা ডাক িবভাগ কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৪৭. বাংলােদশ রলওেয় কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৪৮. আ িলক ম দ র কােনা আেলাচনােযা  িবষয় 
উ ািপত হয়িন।

৪৯. াত িশ ণ ক
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৫০. িবিবধ (ক) ত  ি র বহার ও 
ই-ফাইিলং কায ম◌ঃ ত  ি র 

বহার দেশর সবে ে  উ য়ন ও 
অ গিতর এক  অত  ণ 
অ ষ  িবেবচনায় সভায় এ িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা হয়। েত ক 
সরকাির/ বসরকাির অিফেস 
কি উটার, ই- মইল ও ই ারেনেটর 

বহার িনি ত করার জ ও 
সংি েদর অ েরাধ জানােনা হয়। 
সকল িবভাগ ক ই-ফাইেল সং  
হওয়া এবং ই-নিথর মা েম 
অিফেসর যাবতীয় কায ম 
পিরচালনার অ েরাধ করা হয়। 
অিফেসর কােজ ি গত কান ই-
মইল বহার করা যােব মেম উে খ 
করা হয়। সকল িবভাগেক -  
অিফেসর নােম ই- মইল চা বক 
অিফেসর কায ম অিফেসর ই-
মইেলর মা েম স  করার জ  
অ েরাধ করা হয়।

১. সকল 
দ রস েহ 
যাগােযােগর 

ে  অিফিসয়াল 
ই- মইল বহার 
করেত হেব। 
অিফিসয়াল 
ইেমইল সি য় না 
থাকেল ততার 
সােথ সি য় 
করেত হেব।
 ২. সকল িবভাগ 
ক ই-ফাইেল 
সং  হওয়া এবং 
ই-নিথর মা েম 
অিফেসর যাবতীয় 
কায ম 
পিরচালনা করেত 
হেব। ই-নিথ 
সং া  কান 

িশ েণর 
েয়াজন হেল এ 

অিফেস যাগােযাগ 
করেত হেব।

১। দ র ধান
  (সকল)

 ২। া ামার, ত  ও 
যাগােযাগ ি  অিধদ র, 

িসেলট

(খ) িভশন-২০২১ বা বায়ন◌ঃ 
িভশন-২০২১ বতমান সরকােরর 
এক  ণ অ ীকার। এ 
অ ীকােরর িবিভ  ল মা া েলা 
যথাসমেয় অজেনর মা েম ে র 
বাংলােদশ গড়া স ব। স লে  
জন িতিনিধসহ সরকােরর সকল 
িবভােগর সরকাির ও বসরকাির 
কমকতা/ কমচারীেদর উপর অিপত 
দািয়  স কভােব পালন করা 
অপিরহায। সরকােরর এই িভশন 
বা বায়েন সবাইেক সেচ  থাকার 
অ েরাধ করা হয়।

িভশন-২০২১ এর 
ল স েহর 
আেলােক বািষক 
কমস াদন 
ি সহ অ া  

পিরক না বা 
কমেকৗশল ণয়ন 
করেত হেব।

১। দ র ধান (সকল)
 ২। চয়ার ান, উপেজলা 

পিরষদ (সকল)
 ৩। ময়র, পৗরসভা (সকল)

 ৪। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)

১৩



(গ) দ  মশি  ি র লে  
িশ ণ দান◌ঃ বাসী ক াণ 

ভবন, িশ ণ অিধশাখা, ঢাকা ও ২৬ 
জা য়াির-২০১৫ তািরেখর ২৬৮ ন র 

ারেক মাননীয় ধানম ীর গত 
২৩-১১-২০১৪ তািরেখ বাসী ক াণ 
ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় 
পিরদশনকােল দ  িনেদশনা 
বা বায়েনর অ েরাধ জানােনা হয়। 
মাননীয় ধানম ী ক ক 
পিরদশনকালীন িদক িনেদশনা 
িন প:
  ১। িবেদেশ বাংলােদশী কম েদর 
আেরা অিধক হাের কমসং ােনর 

েযাগ ি র লে  িশ ণ ও দ  
মশি  ি র জ  িশ ণ 

কায ম জারদার করেত হেব।
  ২। জাতীয় দ তা উ য়ন 
নীিতমালার আেলােক অ া  য 
সকল ম ণালয় ও িশ ণ িত ান 
িবিভ  েড িশ ণ দান কের 
থােক তােদর সে  সম য় বক 

িশ ণ দােনর মা েম অিধক হাের 
দ  জনশি  ি  করেত হেব। 
মাননীয় ধানম ীর িদক 
িনেদশনা লক ব  িশ েণর 
সােথ স ৃ  সকল িবভাগ 
যথাযথভােব বা বায়ন বক এর 
অ গিত িতেবদন িনয়িমত বাসী 
ক াণ ভবন, িশ ণ অিধশাখায় 

রেণর িবষেয় সংি েদর অ েরাধ 
জানােনা হয়।

জাতীয় দ তা 
উ য়ন নীিতমালার 
আেলােক ানীয় 
চািহদার িনিরেখ 

িশ ণ পিরক না 
ণয়ন করেব।

দ র ধান (সংি  সকল)
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(ঘ) ন িত িতেরাধ সং া ঃ ন িত 
এক  সামািজক ািধ এবং জাতীয় 
উ য়ন ও অ গিতর অ তম 

িতব ক। ফল িতেত দশীয় ও 
বেদিশক িবিনেয়াগ কাি ত পযােয় 
এখনও ৗেছিন। িবিভ  িত ােনর 
গেবষণায় দখা গেছ য, ন িত রাধ 
করেত পারেল দেশর িজিডিপ 

িতবছর ায় ২% ি  করা স ব। 
তাই ন িত িতেরােধ া-এ াক ভ 
মিনটিরংেয়র মা েম রা ীয় পযােয় 
সরকাির য়- ি য়া, জনবল 
িনেয়াগ, ক  হণ ও ক  
বা বায়েন জলার আওতাধীন 
দ রস েহর ন িতর সর 
এলাকাস হ শনা করণ বক ন িত 
দমন কম িচর আওতা  করেণর 
জ  িনেদশনা দান করা হেয়েছ।
  ::মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ 
িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
এর ১৯/০৩/২০১৭ তািরেখর 
০৪.০০.০০০০.৫২১.৩৫.০৬২. ১৫-৮৫ 
ন র িড.ও প ।

ন িত িতেরােধ 
ত  বাহ িনি ত 
করেত হেব। 
সরকাির অিফেসর 
ওেয়বসাইটস েহ 
হালনাগাদ ত  

দান করেত হেব।

দ র ধান (সকল)

(ঙ) জাতীয় াচার কৗশল 
বা বায়নঃ শাসন িত ার িনিম  
অংশীজেনর অংশ হেণ সভা 
আেয়াজন এবং সভায় হীত 
িস া স হ যথাযথভােব বা বায়েনর 
লে  করণীয় িবষেয় অ  সভায় 
আেলাচনা হয়। িত মােস অ ি ত 
জলা উ য়ন সম য় সভায় জলা 
পযােয়র সরকাির দ রস হ 
অংশ হণ কের িবধায় সকেলর 
অংশ হেণ াচার ও উ ম চচা 
িবষেয় আেলাচনা করা স ব হেব।

১) শাসন 
িত ার িনিম  

অংশীজেনর 
অংশ হেণ 
িনয়িমত সভা 
আেয়াজন এবং 
সভায় হীত 
িস া স হ 
যথাযথভােব 
বা বায়ন করেত 
হেব।

দ র ধান (সকল)

পিরেশেষ জলার িবিভ  িবভােগর হীত উ য়ন কায ম মানস তভােব যথাসমেয় বা বায়েনর মা েম সরকােরর

অ ীকার রেণ সকেলর সািবক সহেযািগতা কামনা কের সকলেক ধ বাদ ও সভায় িনয়িমত উপি ত হওয়ার আ ান

জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 

জলা শাসক, িসেলট

২৮ ভা  ১৪২৮১৫



ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.০৬.০০৫.২০.৬০৭ তািরখ: 

১২ সে র ২০২১

২৮ ভা  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ

২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়

৩) সিচব, ধানম ীর কাযালয়

৪) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট

৫) ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস  কেপােরশন

৬) িলশ পার, িসেলট

৭) িসিভল সাজন, িসেলট

৮) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, িসেলট

৯) অ ,................................(সকল), িসেলট

১০) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

১১) উপ িলশ কিমশনার (সদর ও শাসন), এসএমিপ

১২) অিতির  জলা শাসক, সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

১৩) িনবাহী েকৗশলী .............................................. (সকল), িসেলট

১৪) পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস, িসেলট

১৫) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন িসেলট িবভাগীয় কাযালয়

১৬) িবভাগীয় বন কমকতা, িসেলট

১৭) জলা ািণস দ অিফসার, জলা ািণস দ অিফস, জলা ািণস দ কাযালয়, িসেলট

১৮) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, িসেলট

১৯) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, িসেলট

২০) পিরচালক/উপপিরচালক, ....................................... (সকল), িসেলট

২১) জলা কমা া , জলা কমা া  এর দ র, জলা আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, িসেলট

২২) চয়ার ান ....................................................... উপেজলা পিরষদ (সকল), িসেলট

২৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, িসেলট সদর/িসেলট/বালাগ /িসেলট/ জ া র/িসেলট

২৪) ময়র,------------------------- পৗরসভা (সকল), িসেলট

২৫) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, িসেলট

২৬) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, জলা িশ া অিফস, িসেলট

২৭) সহকারী পিরচালক...............................(সকল),িসেলট

২৮) জনােরল ােনজার, িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-১

২৯) জনােরল ােনজার (চলিত দািয় ), িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-২

৩০) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট

৩১) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, াণ ও নবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

৩২) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, বাংলােদশ িশ  একােডিম, িসেলট

৩৩) জলা মােক ং অিফসার, িসেলট

৩৪) জলা ীড়া অিফসার, জলা ীড়া অিফসােরর কাযালয়, জলা ীড়া অিফস, িসেলট

৩৫) জলা রিজ ার, িসেলট

৩৬) জলা িনবাচন অিফসার, িসেলট

৩৭) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট

১৬



৩৮) জলা কালচারাল অিফসার, জলা িশ কলা একােডিম, িসেলট

৩৯) জলা সমবায় অিফসার, জলা সমবায় অিফস, িসেলট

৪০) উপ-মহা ব াপক, িবিসক, খািদমনগর, িসেলট

৪১) উপ-কিমশনার, আবগারী ও ভ াট িবভাগ, িসেলট

৪২) উপ-মহা ব াপক, জালালাবাদ াস, িসেলট

৪৩) ধান ব ািনক কমকতা, ি কা স দ উ য়ন

৪৪) উপমহা ব াপক ( টিলকম), িব িসএল, িসেলট

৪৫) ড  পা  মা ার জনােরল, িসেলট

৪৬) শন ােনজার, িসেলট রলওেয় শন, িসেলট

৪৭) পািরনেটনেড , িপ আই, িসেলট

৪৮) িসিনয়র ানার, নগর উ য়ন অিধদ র, িসেলট

৪৯) ধান ব ািনক কমকতা, সাই াস গেবষণা ক , জ া র, িসেলট

৫০) উপ মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, িসেলট

৫১) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, িসেলট

৫২) আবহাওয়ািবদ, িনভরশীল আবহাওয়া অিফস, িসেলট

৫৩) িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও সাহা  ক , িসেলট

৫৪) আ িলক িশ ণ কমকতা, ধম য় ও আথ সামািজক াপেট েরািহত, সবাইতেদর দ তা ি করণ কায ম,

িসেলট

৫৫) উপ ব াপক (িব য়), মঘনা পে ািলয়াম িল: িসেলট

৫৬) ব াপক, য না অেয়ল কা ানী িল: িসেলট

৫৭) ব াপক, প া অেয়ল কা ানী িল: ,িসেলট

৫৮) িতিনিধ, ব াপনা পিরচালক, পাওয়ার ীড কা ানী অব বাংলােদশ (িপিজিসিব) িল: ঢাকা
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