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িসেলট জলা উ য়ন সম য় কিম র নেভ র/২০২২ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ মিজবর রহমান 
জলা শাসক, িসেলট

সভার তািরখ ২০ নেভ র, ২০২২
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা

ান জলা শাসেকর কাযালেয়র সে লনক
উপি িত পিরিশ  'ক'
         
        উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। সভার েত সভাপিত জািতর িপতা ব ব  শখ
িজ র রহমান এর উ ত স  সানার বাংলা িবিনমােণ সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন। সকেলর সি িলত েচ ায়

িম িসেলট এর উ য়ন কায ম এিগেয় নয়ার আশাবাদ  কেরন। অে াবর, ২০২২ মােস অ ি ত সভার
কাযিববরণীর ১৬ ন র অ ে েদ আেলাচনা অংেশ েয়াজনীয় সংেশাধনী বতমান কাযিববরণীর ১৬ ন র অ ে েদর
আেলাচনা অংেশ িত াপন বক কাযিববরণী  সবস িত েম 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
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১. া  িবভাগ িসিভল সাজন, িসেলট জানান, িসেলট
জলার সকল উপেজলা ও িস

কেপােরশেন মাট ভ াি েনশেনর হার
১ম ডাজ ৮৭%, ২য় ডাজ ৮৫%।
৩য় ডােজর কায ম চলমান রেয়েছ।
িসেলট িস  কেপােরশন এলাকার
িব ালয়স েহ ২য় ডােজর
ভ াি েনশন কায ম চলমান রেয়েছ।
ড  পিরি িত াভািবক রেয়েছ।
ড  রােগ আ া  হেয় এ জলায়
কউ মারা যানিন।

উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
বালাগ  জানান, বালাগ  উপেজলায়
কািভড ভ াি ন হেণর পর এক
মেয়র পা িতি য়া দখা যায়।
মা েয় মেয় র শারীিরক অব ার

অবনিত ঘটেছ। মেয়  দির
পিরবােরর হওয়ায় উপেজলা পযােয়
আিথক সহেযািগতা দয়া হে । িতিন
মেয় র িচিকৎসার িবষেয় েয়াজনীয়
ব া হণ ও আিথক সহেযািগতার

জ  অ েরাধ জানান।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, িসেলট
সদর ভ াি ন দােন িনেয়ািজত

া কম েদর সতকতার সােথ ভ াি ন
দয়ার িবষেয় েয়াজনীয় িনেদশনা
দােনর অ েরাধ জানান।

উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
জ া র, িসেলট জানান, ৫০

শ ািবিশ  উপেজলা া  কমে
এর নবিনিমত ভবেন জনবেলর অভােব

রাতন ভবেনই সকল কায ম
চলমান রেয়েছ। রাতন ভবন  ৩০
শ ািবিশ  পাশাপািশ জরাজীণ
হওয়ায় রাগীেদর সবা হেণ নানা খী
অ িবধা পিরলি ত হে । অ া
উপেজলা পিরষদ চয়ার ানগণ
উপেজলা া  কমে -এ জনবেলর
অভােব িবিভ  সম ার িবষয় েল
ধেরন এবং জনবল ঘাটিতর িবষয়
সমাধােনর জ  সভাপিতর মা েম
িসিভল সাজন, িসেলট র ি
আকষণ কেরন।

১. কািভড ৩য় ডাজ
ভ াি েনশন
কায েমর ল মা া
অজেন চারসহ

েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।
২. ৫-১১ বছেরর
িশ েদর মে
ভ াি েনশন কায ম
বা বায়েন   ে

েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।
৩. বালাগ
উপেজলাধীন কািভড
ভ াি েনশেনর
পা িতি য়া জিনত
কারেণ অ  মেয়র
িচিকৎসার িবষেয়

েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।
৪. ভ াি ন দােন
িনেয়ািজত

া কম েদর
সতকতার সােথ
ভ াি ন দয়ার িবষেয়

েয়াজনীয় িনেদশনা
দান করেত হেব।

৫. উপেজলা া
কমে স েহর
নবিনিমত ভবেন সবা
কায ম র িবষেয়

েয়াজনীয় উে াগ
হণ করেত হেব।

৬. উপেজলা া
কমে স েহ পদ
িবেবচনায় জনবল
িনেয়ােগর েয়াজনীয়

ব া হণ করেত
হেব।

১. িসিভল সাজন, িসেলট
২. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ
(সকল), িসেলট
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
িসেলট
৪. ময়র, পৗরসভা (সকল), িসেলট
৫. পিরচালক, জলা ত  অিফস,
িসেলট
৬. জলা মা িমক িশ া অিফসার,
িসেলট
৭. জলা াথিমক িশ া অিফসার,
িসেলট
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২. া
েকৗশল

অিধদ র

িসেলট জলার িবিভ  উপেজলায়
িনমানাধীন ইউিনয়ন া  ও পিরবার
ক াণ ক  এবং কিমউিন
ি িনকস েহর িনমাণ কােজর অ গিত
িনেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।
িনবাহী েকৗশলী, া  েকৗশল
অিধদ র, িসেলট ২০২২-২৩ অথবছের
মরামত ও সং ার কায েম অ াবিধ

বরা  পাওয়া যায়িন মেম সভায়
অবিহত কেরন।

১. িসেলট জলার
িবিভ  উপেজলায়
িনমানাধীন ইউিনয়ন

া  ও পিরবার
ক াণ ক  এবং
কিমউিন
ি িনকস েহর িনমাণ
কায ম রাি ত
করেত েয়াজনীয়

ব া হণ করেত
হেব।
২. ২০২২-২৩
অথবছের মরামত ও
সং ার কায েম
বরাে র িবষেয়
ম ণালেয় যাগােযাগ
অ াহত রাখেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী, া  েকৗশল
অিধদ র, িসেলট
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৩. সড়ক ও
জনপথ
িবভাগ

উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, িসেলট
সদর িসেলট- নামগ  রােডর ি খী
চ রেক গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকােরর সােবক অথম ী য়াত
জনাব আ ল মাল আ ল িহত- র
নােম নামকরেণর জ  াব কেরন।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
বালাগ  ার ব ে  অ প াব
রােখন। সভায় উপি ত অ া
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান এবং
সভার সকল সদ গণ উ  ােবর
সােথ স িত াপন কেরন।
সড়ক ও জনপথ িবভাগ, িসেলট এর
আওতাধীন িবিশ  ি বেগর নামীয়
চ রস েহ সংি  জীবন া
সংবিলত ফলক াপেনর িবষেয়
সভায় উপি ত উপেজলা পিরষদ
চয়ার ানগণ াব কেরন।

উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
িবয়ানীবাজার জানান, িবয়ানীবাজার
পৗরসভার িভতের কান যা ী ছাউনী

ও গণেশৗচাগার নই। িতিন এক
আ িনক যা ী ছাউনী ও গণেশৗচাগার
িনমােণর েয়াজনীয় ব া হেণর
অ েরাধ জানান।
িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ
িবভাগ, িসেলট জানান িসেলট
মে াপিলটন এর আওতাধীন
মার াও বাস া  রােডর

আরিসিস কাজ চলমান। সখােন
যানজট িনরসেন ািফক িবধা

দােনর জ  সভাপিতর মা েম
এসএমিপ িতিনিধর ি  আকষণ
কেরন।

১. িসেলট- নামগ
রােডর ি খী চ রেক

গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকােরর সােবক
অথম ী য়াত জনাব
আ ল মাল আ ল

িহত- র নােম
নামকরেণর িবষেয়
অ েমাদেনর জ
ম ণালেয় াব

রেণর িস া  হীত
হয়।
২. সড়ক ও জনপথ
িবভাগ, িসেলট এর
আওতাধীন িবিশ

ি বেগর নামীয়
চ রস েহ সংি
জীবন া  সংবিলত
ফলক াপেনর

েয়াজনীয় উে াগ
হণ করেত হেব।

৩. িবয়ানীবাজার
পৗরসভার িভতের

এক  আ িনক যা ী
ছাউনী ও এক
গণেশৗচাগার িনমােণর

েয়াজনীয় উে াগ
হণ করেত হেব।

৪. মার াও বাস
া  রােড চলমান

আরিসিস কায েমর
ফেল  যানজট
িনরসেন ািফক িলশ
মাতােয়ন এর ব া
হেণর িস া  হীত

হয়।

১. িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ
িবভাগ, িসেলট
২.উপ- িলশ কিমশনার (সদর ও

শাসন), এসএমিপ, িসেলট
৩. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ
(সকল), িসেলট
৪. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
িসেলট
৫. িনবাহী েকৗশলী, জন া

েকৗশল অিধদ র, িসেলট
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৪. ানীয়
সরকার
েকৗশল

অিধদ র

ভালাগ  সাদা পাথর এলাকার উ য়ন
কায ম িনেয় আেলাচনা হয়।
িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, িসেলট
জানান, গালাপগ  উপেজলাধীন
িশব র-বহর াম পেয়  সংল

িশয়ারা নদীর উপর ৮৩৮ িম. দীঘ
ি জ িনমাণ হেব। ি েজর এে াচ রাড
তিরর জ  িম অিধ হণ েয়াজন।
ফ গ  উপেজলাধীন গালাপশাহ’র

মাজার সংল  রা ার পা বত  িঁক ণ
ভবন ও বাউ াির ওয়ােলর ফেল 
সম া ও সমাধানকে  িব ািরত
আেলাচনা হয়।

১. ভালাগ  সাদা
পাথর এলাকার উ য়ন
কায েমর অ গিত

িতেবদন িত মােস
এ সভায় উপ াপন
করেত হেব।
২. গালাপগ
উপেজলাধীন িশব র-
বহর াম পেয়  সংল

িশয়ারা নদীর উপর
িনিমত  ি েজর
এে াচ রাড তির
করেত িম
অিধ হেণর িবষেয়

েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।
৩. ফ গ
উপেজলাধীন
গালাপশাহ’র মাজার

সংল  রা ার পা বত
িক ণ ভবন ও

বাউ াির ওয়াল
অপসারেণর েয়াজনীয়

ব া হণ করেত
হেব।

১. িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড,
িসেলট
২. উপেজলা িনবাহী অিফসার,
গালাপগ , িসেলট

৫. গণ ত
িবভাগ

িসেলট জলার সকল মেডল মসিজেদর
িনমাণ কায ম িনেয় আেলাচনা হয়।

১. দি ণ রমা
উপেজলা মেডল
মসিজদ ও ইসলামী
সাং িতক কে র
নবিনিমত ভবন
িনবাহী েকৗশলী,
গণ ত িবভাগ, িসেলট
ও পিরচালক,
ইসলািমক ফাউে শন,
িসেলট ক ক যৗথ
পিরদশেনর িস া

হীত হয়। পিরদশন
পরবত  সংি

েকৗশল অিধদ র
িতেবদনসহ িনধািরত

কিম র িনকট মেডল
মসিজদ  হ া র
করেবন।
২. িবয়ানীবাজার
উপেজলা পিরষেদর
িনধািরত ােন মেডল
মসিজেদর িনমাণ
কায ম হেণর

েয়াজনীয় উে াগ
হণ করেত হেব।

১. িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ,
িসেলট
২. উপেজলা িনবাহী অিফসার, দি ণ

রমা/ িবয়ানীবাজার/
বালাগ / কা ানীগ / জ া র/িসেলট
সদর/ গায়াইনঘাট, িসেলট
৩. পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন,
িসেলট
৪. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ,
দি ণ রমা/ িবয়ানীবাজার/
বালাগ / কা ানীগ / জ া র/িসেলট
সদর/ গায়াইনঘাট, িসেলট
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৩. বালাগ  উপেজলা
মেডল মসিজেদর
িনমাণ কাজ রাি ত
করেত েয়াজনীয়

ব া হণ করেত
হেব।
৪. কা ানীগ
উপেজলা মেডল
মসিজেদর জায়গা
িনধারেণ ম ী
মেহাদেয়র সােথ
আেলাচনাে  ত

ব া হণ করেত
হেব।
৫. জ া র
উপেজলায় িনধািরত

ােন উপেজলা মেডল
মসিজেদর িনমাণ
কায ম র িবষেয়

েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।
৬. িসেলট সদর
উপেজলায় ততম
সমেয়র মে  মেডল
মসিজেদর জায়গা
িনধারণ করেত হেব।
৭. গায়াইনঘাট
উপেজলা মেডল
মসিজদ এর িসিড়
িনধািরত পিরমােপ
তির িক না তা

সেরজিমন
পিরদশন েম

েয়াজনীয় ব া
হেণর িস া  হীত

হয়।৬. ইসলািমক
ফাউে শন

িসেলট জলার সকল মেডল মসিজেদর
িনমাণ কায ম িনেয় আেলাচনা হয়।

১. দি ণ রমা
উপেজলা মেডল
মসিজদ ও ইসলামী
সাং িতক কে র
নবিনিমত ভবন
িনবাহী েকৗশলী,
গণ ত িবভাগ, িসেলট
ও পিরচালক,
ইসলািমক ফাউে শন,
িসেলট ক ক যৗথ
পিরদশেনর িস া

হীত হয়। পিরদশন
পরবত  সংি

েকৗশল অিধদ র
িতেবদনসহ িনধািরত

১. িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ,
িসেলট
২. উপেজলা িনবাহী অিফসার, দি ণ

রমা/ িবয়ানীবাজার/
বালাগ / কা ানীগ / জ া র/িসেলট
সদর/ গায়াইনঘাট, িসেলট
৩. পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন,
িসেলট
৪. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ,
দি ণ রমা/ িবয়ানীবাজার/
বালাগ / কা ানীগ / জ া র/িসেলট
সদর/ গায়াইনঘাট, িসেলট
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কিম র িনকট মেডল
মসিজদ  হ া র
করেবন।
২. িবয়ানীবাজার
উপেজলা পিরষেদর
িনধািরত ােন মেডল
মসিজেদর িনমাণ
কায ম হেণর

েয়াজনীয় উে াগ
হণ করেত হেব।

৩. বালাগ  উপেজলা
মেডল মসিজেদর
িনমাণ কাজ রাি ত
করেত েয়াজনীয়

ব া হণ করেত
হেব।
৪. কা ানীগ
উপেজলা মেডল
মসিজেদর জায়গা
িনধারেণ ম ী
মেহাদেয়র সােথ
আেলাচনাে  ত

ব া হণ করেত
হেব।
৫. জ া র
উপেজলায় িনধািরত

ােন উপেজলা মেডল
মসিজেদর িনমাণ
কায ম র িবষেয়

েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।
৬. িসেলট সদর
উপেজলায় ততম
সমেয়র মে  মেডল
মসিজেদর জায়গা
িনধারণ করেত হেব।
৭. গায়াইনঘাট
উপেজলা মেডল
মসিজদ এর িসিড়
িনধািরত পিরমােপ
তির িক না তা

সেরজিমন
পিরদশন েম

েয়াজনীয় ব া
হেণর িস া  হীত

হয়।
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৭. িসেলট িস
কেপােরশন

বতমান সমেয় মশার উপ ব ি র
কারেণ মশা িনধেনর িবিভ  িবষেয়
সভায় আেলাচনা হয়। পাশাপািশ
বিধত িস  কেপােরশন এলাকায় বজ
সম ার িবষেয় উপেজলা িনবাহী
অিফসার, িসেলট সদর সভায় অবিহত
কেরন।

১. মশা িনধেনর জ
েয়াজনীয় সকল

উে াগ হণ করেত
হেব।
২. বিধত িস
কেপােরশন এলাকায়
মশার ঔষধ িছটােনাসহ
বজ  ব াপনার

েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।

ধান িনবাহী কমকতা, িসিসক, িসেলট

৮. জলা
পিরষদ

িবয়ানীবাজার উপেজলাধীন চারখাই
উ  িব ালেয়র পাে  জলা পিরষেদর
জায়গা সং া  জ লতা এবং তা
িনরসনকে  আেলাচনা হয়।

িবয়ানীবাজার
উপেজলাধীন চারখাই
উ  িব ালেয়র পাে
জলা পিরষেদর

জায়গা সং া
জ লতা িনরসেনর
লে  িনধািরত
সােভয়ারেক পিরমােপ
বাধা দয়ার িবষয়
জবাবিদহীতায় আনেত
উ  িত ােনর ধান
িশ েকর সােথ
আেলাচনার িস া

হীত হয়। 

১. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ,
িবয়ানীবাজার, িসেলট
২. উপেজলা িনবাহী অিফসার,
িবয়ানীবাজার, িসেলট
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৯. পািন উ য়ন
বাড

ময়র, কানাইঘাট পৗরসভা জানান,
কানাইঘাট সরকাির উ  িব ালেয়র
দি ণ পাে  রমা নদীর ডাইেকর
উপর বড় ধরেণর ফাটল দখা িদেয়েছ।
িতিন উ  জায়গা পিরদশন েম ত

ব া হেণর জ  িনবাহী েকৗশলী,
পািন উ য়ন বাড, িসেলটেক অ েরাধ
জানান।
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ,

িবয়ানীবাজার জানান, িবয়ানীবাজার
উপেজলায় বরাগীবাজােরর পাে
কেয়ক হাজার একর জিমেত
ক িরপানা থাকায় উ  জিমস হ
কান কােজ আসেছ না। আধা িক.িম.

জায়গা খনন কের িড়য়া হাওেরর
সােথ সংেযাগ করেল উ  জিমস হ

িষকােজ বহার উপেযাগী হেব।
উপেজলা িনবাহী অিফসার,
গায়াইনঘাট জানান, ব ায় িত
াধস হ সং ার ও েয়াজনীয় ে

িনমােণর জ  কািবটা কে র
আওতায় অ  বছের গায়াইনঘাট
উপেজলায় কান বরা  পাওয়া
যায়িন। এ িবষেয় িনবাহী েকৗশলী,
পািন উ য়ন বাড, িসেলট অ  বছের
মা   উপেজলায় উ  বরা  দান
করা হয় মেম জানান।
উপেজলা িনবাহী অিফসার,
গালাপগ  জানান, গালাপগ

উপেজলাধীন ধবারীবাজার ইউিনয়েন
রা ার পাে  এক  ইচ গইট রেয়েছ,
যা জ িরিভি েত সং ার করা

েয়াজন।

১. কানাইঘাট সরকাির
উ  িব ালেয়র দি ণ
পাে  রমা নদীর
ডাইেকর উপর 
ফাটল পিরদশন েম
জ িরিভি েত
মরামেতর ব া হণ

করেত হেব।
২. িবয়ানীবাজার
উপেজলাধীন
বরাগীবাজােরর

এলাকার জিম িষ
কােজর বহার
উপেযাগী করেত জিমর
ক িরপানা সরােনার
জ  েয়াজনীয় ে
খাল খনন কের
হাওেরর সােথ সংেযাগ

াপেনর িনিম
সেরজিমন পিরদশেনর
িস া  হীত হয়।
৩. ব ায় িত
াধ িনমাণ/ মরামেতর

জ  কািবটা কে র
আওতায় অথ বরাে র
িবষেয় িত
উপেজলাস েহর
তািলকা ম ণালেয়

রণ এবং উ  পে র
অ িলিপ ানীয়
ম ী/এমিপ মেহাদয়েক

রণ িনি ত করেত
হেব।
৪. গালাপগ
উপেজলাধীন
ধবারীবাজার

ইউিনয়েন রা ার
পাে র ইচ গইট
জ িরিভি েত সং ার
কায েমর ব া হণ
করেত হেব।

১. িনবাহী েকৗশলী, পািন উ য়ন
বাড, িসেলট

২. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
িসেলট
৩. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ
(সকল), িসেলট
৪. ময়র, কানাইঘাট পৗরসভা, িসেলট

১০. এসএমিপ আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

১১. িলশ
পােরর

কাযালয়

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।
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১২. জন া
েকৗশল

অিধদ র

উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
বালাগ  জানান, িদন িদন পািনর
লয়ার িনেচ নেম যাে । ফেল

িনরাপদ পািনর ঘাটিত দখা িদে ।
েপয় পািনর সংকট িনরসেন চািহদা

অ যায়ী বরা  দােনর েয়াজনীয়
ব া হেণর অ েরাধ জানােনা হয়।

িনবাহী েকৗশলী, পািন উ য়ন বাড,
িসেলট জানান, ২০১৩ সােলর িদেক
উপেজলাওয়ারী ৪০  উবওেয়ল
বরা  থাকেলও বতমােন ইউিনয়ন
পযােয় ২৬  কের উবওেয়ল এক

ক  থেক দয়া হে । অ া
জলার লনায় িসেলট জলায় বরা
বিশ থাকেলও এখােন চািহদার
লনায় তা অ ল।

ব া পরবত  সমেয়
েপয় পািনর ব া
হেণ েয়াজনীয়

বরাে র িবষেয়
ম ণালেয় যাগােযাগ
অ াহত রাখেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল
অিধদ র, িসেলট

১৩. িসেলট প ী
িব ৎ

সিমিত-১

ব াপক, িসেলট প ী িব ৎ
সিমিত-১, িসেলট িব ৎ ব া

াভািবক রেয়েছ মেম সভায় অবিহত
কেরন। এছাড়া ইেতামে  আট  সচ
সংেযাগ দয়া হেয়েছ মেমও জানান।
িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, িসেলট
জানান, ফ গ  উপেজলা পিরষেদর
নবিনিমত ভবেন িব ৎ সংেযাগ

েয়াজন। উপেজলা পিরষদ
চয়ার ান, ফ গ  অ প িবষেয়

আেলাচনা কেরন এবং এত িবষেয়
িব ৎ িবভাগেক প  দয়া হেয়েছ মেম
অবিহত কেরন।

১. িষ উৎপাদেন
সংি  াহেকর সচ

দান িবষয়
িবেবচনায় িনেয় িব ৎ
সংেযাগ িদেত হেব।
২. ফ গ  উপেজলা
পিরষেদর নবিনিমত
ভবন পিরদশন েম
ত িব ৎ সংেযােগর
ব া হণ করেত

হেব।

ব াপক, িসেলট প ী িব ৎ
সিমিত-১

১৪. িসেলট প ী
িব ৎ

সিমিত-২

ব াপক, িসেলট প ী িব ৎ
সিমিত-২, িসেলট িব ৎ ব া

াভািবক রেয়েছ মেম সভায় অবিহত
কেরন। িপিবএস-২ এর অধীন
৩০০/৩৫০ এর মত সচ চা  রেয়েছ
মেমও সভায় জানান।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, িসেলট
সদর জানান, খািদমনগের আ য়ণ

কে র অধীেন ৪৪  ঘর িনমাণ করা
হেয়েছ। লাকজন ঘের উেঠ িগেয়েছ।
ঘরস েহ ওয় ািরং ও িব ৎ সংেযাগ

দােনর জ  ইেতামে  ঘেরর
তািলকাসহ প  ব াপক,
িপিবএস-২, িসেলট বরাবর রণ করা
হেয়েছ।

১. িষ উৎপাদেন
সংি  াহেকর সচ

দান িবষয়
িবেবচনায় িনেয় িব ৎ
সংেযাগ িদেত হেব।
২. িসেলট সদর
উপেজলাধীন
খািদমনগের আ য়ণ

কে র অধীন িনিমত
৪৪  ঘের িব ৎ
সংেযাগ দােনর

ব া হণ করেত
হেব।

ব াপক, িসেলট প ী িব ৎ
সিমিত-২

১৫. িব য় ও
িবতরণ
িবভাগ,
িবউেবা,
িসেলট

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

. ১০



১৬. িষ
স সারণ
অিধদ র

উপপিরচালক, িষ স সারণ
অিধদ র, িসেলট জানান, ইেতামে
১৮% রাপা আমন ধান কাটা হেয়েছ।
উপেজলাস েহ ষক সমােবশেক
সফল করার জ  সংি  সকলেক
ধ বাদ জানােনা হয়। িষ উপেযাগী
সরকাির িত ােনর জায়গাস হ

শাসিনক াধা না থাকেল তা চােষর
আওতায় িনেয় আসার েয়াজনীয়
উে াগ হেণর অ েরাধ জানান।
সচ দােন েয়াজনীয় িডেজল এর

যােত ঘাটিত না হয় এিবষেয় িতিন
সংি  িত ােনর ি  আকষণ
কেরন।
বতমান সমেয় িষর  িবেবচনায়
উপসহকারী িষ কমকতাগণেক
অ া  কােজ াগ অিফসার িহেসেব
িনেয়াগ না করার অ েরাধ জানান
িতিন।
সভাপিত জানান, কানাইঘাট ষক
সমােবেশ ষকগণ জিমেত ছন
হওয়ায় জিমেত চাষ না করেত পারার
িবষয়িত অবিহত কেরন। কানাইঘাট
উপেজলা পিরষদ থেক া েরর
মা েম ছন ভে  চাষ কের দয়ার
িবষেয় তৎ ণাৎ িস া  হেয়িছেলা।
জিম চােষর আওতায় িনেয় আসেত
বিণত সম া সমাধােন উপেজলা
পিরষদ, চয়ার ান (সকল),
িসেলটেক অ েরাধ জানােনা হয়।
িতিন আরও জানান িত  উপেজলায়

ষকগেণর মে  ১০/১৫ ল  টাকার
সার ও বীজ েণাদনা দয়া হেব। ত

ষকেদর মােঝ তা িবতরেণর জ
িতিন সংি  সকলেক অ েরাধ
জানান।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
বালাগ  জানান, িসেলট অ েলর বগা
চাষীেদর তািলকা না থাকায় তারা

েণাদনা পাে ন না।
গতগত   সভারসভার  সংেশ াধন ীসংেশ াধন ী::
উপপিরচালক, িষ স সারণ
অিধদ র, িসেলট চার চারণার ফেল
এবছর িতন হাজার হ র জিম বিশ
রাপা আমন ধান চাষ হেয়েছ মেম

জানান। এজে  িতিন সংি
সকলেক ধ বাদ াপন কেরন।

১. িষ উপেযাগী
সরকাির িত ােনর
জায়গাস হ চােষর
আওতায় িনেয় আসার

েয়াজনীয় উে াগ
হণ করেত হেব।

৩. সচ দােন
েয়াজনীয় িডেজল এর

সরবরাহ িনি ত
করেত হেব।
৪. িষর 
িবেবচনায় উপসহকারী

িষ কমকতাগণেক
আপাতত: অ া
কােজ াগ অিফসার
িহেসেব িনেয়াগ না
করার িস া  হীত
হয়।
৫. ষেকর আেবদেনর

ি েত িষ জিমর
ছন উপেজলা পিরষদ
ক ক া েরর মা েম
ভে  জিম চােষর

উপেযাগী করেত হেব।
৬. েণাদনার সার বীজ

ত ষকগেণর
িনকট ৗছােত

েয়াজনীয় সকল
উে াগ হণ করেত
হেব।
৭. িসেলট জলার
বগাচাষীেদর তািলকা

ণয়েনর ব া হণ
করেত হেব।

১. উপপিরচালক, িষ স সারণ
অিধদ র, িসেলট
২. উপেজলা পিরষদ চয়ার ান
(সকল), িসেলট
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
িসেলট
৪. ব াপক, প া/ মঘনা/য না,
পে ািলয়াম/ওেয়ল কা ানী িলঃ,

িসেলট
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১৭. িবএিডিস
( সচ)
িবভাগ,
িসেলট

িনবাহী েকৗশলী, িবএিডিস ( সচ),
িসেলট জানান, সােফস ওয়াটারেক
সেবা  কােজ লাগােনার জ  রাজ
বােজেটর আওতায় এ বছর বরা
পাওয়া গেছ। ৭  উপেজলার ১৯
ইউিনয়নেক কােন  করার জ
কায ম  হেব। সচ অবকাঠােমা
িনমােণর জ  সােপা ং িহেসেব ১৮
সচ ি েম িব ৎ লাইন তরী হেব।

প ী িব ৎ সিমিত ও িপিডিব এর
অধীেন কায ম চলমান রেয়েছ। ত
কায ম স াদেনর জ  িতিন
অ েরাধ জানান।

১. সচ অবকাঠােমা
িনমােণর জ
সােপা ং িহেসেব ১৮
সচ ি েম িব ৎ

লাইন তরীর কায ম
রাি ত করেত হেব।

২. আবাদেযা  পিতত
জায়গাস হ আবােদর
লে  েয়াজনীয়
অংেশ সচ দান
করেত হেব।

১. িনবাহী েকৗশলী, িবএিডিস ( সচ),
িসেলট
২. িনবাহী েকৗশলী, িপিডিব-২,
িসেলট
৩. ােনজার, িপিবএস ১/২, িসেলট

১৮. িবএিডিস
(বীজ)
িবভাগ,
িসেলট

বীেজর সং হ ও িবতরণ কায ম
িনেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।

১. বীজ িবতরণ েল
মান ােন বীেজর

ব ◌্  ও বতমান
 সংবিলত ানার

াপেনর িবষেয়
িডলারগণেক িনেদশনা

দান করেত হেব।
২. অিনবাসী ষক বা
অ ষক যােত বরা
না পায় স িবষয়
মিনটিরং করেত হেব।

১. উপপিরচালক, িবএিডিস (বীজ),
িসেলট
২. উপপিরচালক, িষ স সারণ
অিধদ র, িসেলট
৩. উপেজলা পিরষদ চয়ার ান
(সকল), িসেলট
৪. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
িসেলট

১৯. িবএিডিস
(সার)

িবভাগ,
িসেলট

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

২০. জলা খা
িবভাগ

জলা খা  িনয় ক, িসেলট জানান,
১৩/১১/২০২২ তািরখ পয  দােম
চাল ৯৭৭২ মঃটন, গম ৮৪০ মঃটন
ও ধান ৫৭৭ মঃটন ম দ আেছ।
ম দ সে াষজনক। খা বা ব
কম চীর অধীেন ২৮৪৪৬ জন
উপকারেভাগীর অনলাইন যাচাই কাজ
চলমান আেছ। খা বা ব কম চীর
অধীেন ২০২২-২৩ অথ বছের ১ম
পযােয়র ৩(িতন) মাস সে র/২২
হেত নেভ র/২২ পয  চাল িবতরণ
কায ম চলমান রেয়েছ। িসেলট
জলার মাট ৫০ জন িডলােরর মা েম

গত ০১/০৯/২০২২ হেত খালাবাজাের
চাল ও আটা িব য় কায ম চলমান
রেয়েছ। চােলর  িতেকিজ ৩০/-
এবং আটার  িতেকিজ ১৮/-
টাকা। নেভ র/২২ পয  ও.এম.এস
কায ম চলমান থাকেব।

১. ওএমএস ও
খা বা ব কম িচর
অধীেন িবধাস হ
উপকারেভাগীর কােছ

ৗেছ দয়ার লে
ানীয় পযােয় চার

কায ম জারদার
করেত হেব।
২. উপেজলা িনবাহী
অিফসার ক ক
ওএমএস ও খা বা ব
কম িচ িনয়িমত
মিনটিরং করেত হেব।

১. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
িসেলট
২. উপেজলা পিরষদ চয়ার ান
(সকল), িসেলট
৩. জলা খা  িনয় ক, িসেলট
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২১. জলা মৎ
িবভাগ

জলা মৎ  কমকতা, িসেলট জানান,
ইিলেশর উৎপাদন ি র লে  িত
বছর ১ নেভ র হেত ৩০ ন পয
সারােদেশ জাটকা (১০ ইি র ছাট
ইিলশ) আহরণ, পিরবহণ, ম দ,
বাজারজাতকরণ, য়-িব য় ও
িবিনময় িনিষ  করা হেয়েছ।
এে ি েত ইিলেশর উৎপাদন ি র
লে  জাটকা সংর েণ িসেলট জলায়

েয়াজনীয় মাবাইল কাট ও অিভযান
পিরচালনার জ  জলা ও উপেজলা

শাসন, িলশ িবভাগসহ সংি
সকেলর সহেযািগতা কামনা করা
হেয়েছ।

১. ১ নেভ র হেত ৩০
ন পয  সারােদেশ

জাটকা (১০ ইি র
ছাট ইিলশ) আহরণ,

পিরবহণ, ম দ,
বাজারজাতকরণ, য়-
িব য় ও িবিনময়েরােধ

েয়াজনীয় মাবাইল
কাট ও অিভযান

পিরচালনা অ াহত
রাখেত হেব। 

১. িলশ পার, িসেলট
২. উপ- িলশ কিমশনার (সদর ও

শাসন), িসেলট
৩. অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট
৪. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
িসেলট
৫. জলা মৎ  কমকতা, িসেলট

২২. জলা
ািণস দ
িবভাগ

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

২৩.

িসেলট বন
িবভাগ

উপেজলা িনবাহী অিফসার,
গায়াইনঘাট জানান, গায়াইনঘাট

উপেজলায় ৪ধারার অ  বন
িবভােগর অেনক জায়গা রেয়েছ। ৪
ধারা থেক জায়গাস হ ২০ ধারায়
যাে  না আবার খাসও হে না। এ
জায়গাস েহ ফসল লাগােনায় ানীয়
লাকজেনর সােথ বন িবভােগর 
লেগই আেছ। অেনক মামলাও হে ।

িবষয়  িন ি  হওয়া জ ির।
িবভাগীয় বন কমকতা জানান,
জবরদখল ত বন িম জলা শাসন
ও আইন লা বািহনীর সহেযাগীতায়
উ ারকরত: বনায়ন কায ম চলমান
আেছ। িতিন বন িম িরজােভশন

ি য়া রাি ত করার জ  অ েরাধ
জানান।

গায়াইনঘাট
উপেজলায় ৪ ধারা ও
২০ ধারার অ
জায়গাস হ সেরজিমন
পিরদশেনর িস া

হীত হয়।

১. িবভাগীয় বন কমকতা, িসেলট
২. উপেজলা িনবাহী অিফসার,
গায়াইনঘাট

৩. চয়ার ান, গায়াইনঘাট উপেজলা
পিরষদ, িসেলট

২৪. পিরেবশ
অিধদ র

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

২৫.

িশ া
েকৗশল

অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল
অিধদ র, িসেলট িনমাণ সাম ীর দাম
ি  পাওয়ায় কােজর গিত ম র

রেয়েছ মেম অবিহত কেরন।

িশ া িত ােনর
িনমানাধীন
ভবনস েহর ণগত
মান িনি ত করেত
িনয়িমত মিনটিরং
করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল
অিধদ র, িসেলট
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২৬.

জলা িশ া
অিফস

উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
গালাপগ  জানান, মা িমক

িব ালয়স েহ ি - ট  ও ট
পরী া চলাকালীন অ া  িণর
পাঠদান ব  থােক। এেত িশ াথ েদর
পড়ােশানায় াঘাত ঘটেছ।

মা িমক
িব ালয়স েহ
এসএসিস ি - ট  ও
ট  পরী া

চলাকালীন অ া
িণর পাঠদান সচল

রাখেত ধান
িশ কগণেক িনেদশনা

দান করেত হেব। 

জলা িশ া অিফসার, িসেলট

২৭. জলা
াথিমক

িশ া অিফস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

২৮.

জলা
উপা ািনক
িশ া েরা

জলা উপা ািনক িশ া েরা এর
কায ম িনেয় সভায় আেলাচনা হয়।

জলা উপা ািনক
িশ া অিফস এর সােথ
সংি  এনিজও

িত ােনর কায ম
িনয়িমত মিনটিরং
করেত হেব। 

সহকারী পিরচালক, জলা
উপা ািনক িশ া েরা, িসেলট

২৯. জলা
সমাজেসবা
কাযালয়

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৩০. িতব ী
সবা ও

সাহা  ক

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৩১. মিহলা
িবষয়ক
অিধদ র

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৩২. জলা িশ
একােডমী

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৩৩. ব উ য়ন
অিধদ র

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৩৪. জলা
কমসং ান
ও জনশি

অিফস,
িসেলট

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৩৫.

ঔষধ
শাসন

শহেরর বড় ফােমিস েলােত অিভযান
পিরচালনার িবষেয় আেলাচনা হয়।

নকল, ভজাল,
আনেরিজ াড ও
ময়াদ উ ীণ ঔষধ
িতেরােধ শহেরর বড়

ফােমিস েলােত
িনয়িমত অিভযান
পিরচালনা করেত হেব।

ঔষধ ত াবধায়ক, িসেলট

৩৬. জাতীয়
ভা া

অিধকার
সংর ণ
অিধদ র

ভা া অিধকােরর িনয়িমত অিভযান
পিরচালনা িনেয় সভা আেলাচনা হয়।

শহেরর বড়
দাকান েলােত

িনয়িমত অিভযান
পিরচালনা করেত
হেব। 

সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া
অিধকার সংর ণ অিধদ র
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৩৭. বাংলােদশ
িনরাপদ

খা
ক প

বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প  এর
কায ম িনেয় আেলাচনা হয়। 

জনসেচতনতা ি র
লে  মান
অিভযান পিরচালনা
করেত হেব।

িনরাপদ খা  অিফসার, িসেলট

৩৮. ফায়ার
সািভস
িসেলট

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৩৯.

জলা
িনবাচন
অিফস

িসিনয়র জলা িনবাচন অিফসার,
িসেলট জানান, ৩০ ম ২০২২ হেত
অ  ২০ নেভ র ২০২২ তািরখ পয
মাঠ পযােয় ভাটার তািলকা
হালনাগাদকরেণর কায ম চলমান
িছেলা। এ পয  ২,৩৮,৫০০ জন
ভাটার তািলকায় অ  হেয়েছন। ২

জা য়াির ২০২৩ খসড়া কাশ হেব। ২
মাচ ২০২৩ তািরেখ ড়া  ভাটার
তািলকা কাশ করা হেব। অ াবিধ
যারা অ  হনিন, তারা  
উপেজলা িনবাচন অিফেস িগেয়
ভাটার তািলকায় অ  হেত

পারেবন। 

ভাটার তািলকায়
অ  হনিন এমন

াি গণেক  
উপেজলা িনবাচন
অিফেস উপি ত হেয়
তািলকায় অ
হেত   ে

চারণা অ াহত
রাখেত হেব। 

১. িসিনয়র জলা িনবাচন অিফসার,
িসেলট
২. চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ
(সকল), িসেলট
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
িসেলট

৪০.

িবভাগীয়
পাসেপাট ও
িভসা অিফস

সহকারী পিরচালক, িবভাগীয়
পাসেপাট ও িভসা অিফস, িসেলট

াভািবক কায ম চলমান রেয়েছ
মেম সভায় অবিহত কেরন।
আেবদনপ  হণ ও ত ত
পাসেপাট িবতরণ কায ম িনেয়
িব ািরত আেলাচনা হয়।

পাসেপাট এর িফ ও
পাসেপাট াি েত
সময়কাল উে খ কের
অিফেসর সামেন

মান হয় এমন
ােন বাড াপন

করেত হেব।

পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা
অিফস, িসেলট

৪১. জলা ত
অিফস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৪২. জলা
পিরবার

পিরক না
কাযালয়

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৪৩. িপিডিবএফ আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৪৪. িবভাগীয়
সরকাির

গণ াগার

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৪৫. িবআরিডিব আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৪৬. জলা
পিরসং ান

অিফস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৪৭. িবএস আই আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৪৮. জলা ীড়া
অিফস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।
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৪৯. জলা
সমবায়
অিফস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫০. িবিসক আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫১. নগর উ য়ন
অিধদ র

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫২. বাংলােদশ
কি উটার
কাউি ল

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫৩. বাংলােদশ
আবহাওয়া
অিধদ র

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫৪. বাংলােদশ
িশ কলা
একােডিম

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫৫. িব িসএল আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫৬. জলা ডাক
িবভাগ

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫৭. বাংলােদশ
রলওেয়

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫৮. কলকারখানা
ও িত ান
পিরদশন
অিধদ র

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৫৯. আ িলক
ম দ র

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৬০. িবআর এ আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৬১. াত
িশ ণ
ক

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৬২. জালালাবাদ
াস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৬৩. (ক)ত  ি র বহার ও ই-
ফাইিলং কায মঃ ত  ি র

বহাের ই ফাইিলং কায েম ই-
ফাইল এর পিরবেত আগািমেত িড-
ফাইল বহার করা হেব। িড-ফাইেল
আেরা অিধক িবধা পাওয়া যােব।
িডিজটাল বাংলােদশ িনমাণ করেত
হেল ত  ি র উপর িনভর হেত
হেব। ইউিনয়ন পযােয় সবা কায ম
চা  হেয়িছল। অপ ক াল ফাইবােরর
লাইন নয়া হেয়িছল।ইউিনয়ন
পিরষেদর পরবত  কায ম সখােনই
থেম আেছ। ইউিনয়ন পিরষদ পয

অপ ক াল ফাইবােরর লাইেনর িবষয়
পরবত  কায ম হণ করেত হেব।

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
পাশাপািশ িড-নিথর
িবষেয় িশ ণ হেণর

ব া িনেত হেব।

১.দ র ধান (সকল), িসেলট
২. া ামার, ত  ও যাগােযাগ

ি  অিধদ র, িসেলট

. ১৬



িবিবধ

(খ)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।

দ  মশি  ি র
লে  নীিতমালার
আেলােক িশ ণ

দােনর েয়াজনীয়
ব া হণ করেত

হেব।

দ র ধান (সংি  সকল)
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(গ) 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 সনা 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 ।

সংি  দ রস হেক
ন িত িতেরােধ ত
বাহ িনি ত 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।

 

মাঃ মিজবর রহমান 
জলা শাসক, িসেলট

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.০৬.০০৫.২০.১১০৬ তািরখ: 
০৫ িডেস র ২০২২

২০ অ হাযণ় ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)়: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) িসিনয়র সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৫) ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস  কেপােরশন
৬) িলশ পার, িসেলট
৭) িসিভল সাজন, িসেলট
৮) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, িসেলট
৯) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১০) উপ িলশ কিমশনার (সদর ও শাসন), এসএমিপ
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১১) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )/অিতির  জলা শাসক
(রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট
১২) িনবাহী েকৗশলী .............................................. (সকল), িসেলট
১৩) চয়ার ান ....................................................... উপেজলা পিরষদ (সকল), িসেলট
১৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার..................................(সকল), িসেলট
১৫) ময়র ............................................, পৗরসভা (সকল), িসেলট
১৬) পিরচালক/উপপিরচালক, ....................................... (সকল), িসেলট
১৭) জলা .................................................................... কমকতা/ অিফসার, িসেলট
১৮) সহকারী পিরচালক...............................(সকল),িসেলট
১৯) জলা ািণস দ অিফসার, িসেলট
২০) িবভাগীয় বন কমকতা, িসেলট
২১) জলা মৎ  কমকতা, িসেলট
২২) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, িসেলট
২৩) জলা কমা া , জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, িসেলট
২৪) ঔষধ শাসন, িসেলট
২৫) সহকারী কিমশনার, কা মস, এ াইজ ও ভ াট িবভাগ, িসেলট
২৬) জনােরল ােনজার, িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-১
২৭) জনােরল ােনজার (চলিত দািয় ), িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-২
২৮) জলা িশ া কমকতা, িসেলট
২৯) জলা াথিমক িশ া অিফসার, িসেলট
৩০) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), িসেলট
৩১) িনরাপদ খা  অিফসার, িসেলট
৩২) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, াণ ও নবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৩৩) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, বাংলােদশ িশ  একােডিম, িসেলট
৩৪) িসিনয়র িষ িবপণন কমকতা (ভার া ), িসিনয়র িষ িবপণন কমকতার কাযালয়, িষ িবপণন অিধদ র, িসেলট
৩৫) জলা ীড়া অিফসার, িসেলট
৩৬) জলা রিজ ার, িসেলট
৩৭) জলা িনবাচন অিফসার, িসেলট
৩৮) জলা কালচারাল অিফসার, িসেলট
৩৯) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট
৪০) জলা সমবায় অিফসার, িসেলট
৪১) উপ-মহা ব াপক, িবিসক, খািদমনগর, িসেলট
৪২) উপ-কিমশনার, আবগারী ও ভ াট িবভাগ, িসেলট
৪৩) উপ-মহা ব াপক, জালালাবাদ াস, িসেলট
৪৪)  ব ািনক কমকতা, ি কা স দ উ য়ন ই উট, িসেলট
৪৫) উপমহা ব াপক ( টিলকম), িব িসএল, িসেলট
৪৬) ড  পা  মা ার জনােরল, িসেলট
৪৭) শন ােনজার, িসেলট রলওেয় শন, িসেলট
৪৮) পািরনেটনেড , িপ আই, িসেলট
৪৯) িসিনয়র ানার, নগর উ য়ন অিধদ র, িসেলট
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৫০) ধান ব ািনক কমকতা, সাই াস গেবষণা ক , জ া র, িসেলট
৫১) উপ মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, িসেলট
৫২) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, িসেলট
৫৩) আবহাওয়ািবদ, িনভরশীল আবহাওয়া অিফস, িসেলট
৫৪) িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও সাহা  ক , িসেলট
৫৫) ই া র, াত িশ ণ ক , বাংলােদশ াত বাড, িসেলট
৫৬) উপ ব াপক (িব য়), মঘনা পে ািলয়াম িল: িসেলট
৫৭) িনয়র কনসালেট  ( িনং), ধম য় ও আথ সামািজক াপেট েরািহত, সবাইতেদর দ তা ি করণ কায ম,
িসেলট
৫৮) ব াপক, য না অেয়ল কা ানী িল: িসেলট
৫৯) ব াপক, প া অেয়ল কা ানী িল: ,িসেলট
৬০) িতিনিধ, ব াপনা পিরচালক, পাওয়ার ীড কা ানী অব বাংলােদশ (িপিজিসিব) িল: ঢাকা
৬১) ------------------------------------------------------------------------, িসেলট

 

মা: মিজবর রহমান 
জলা শাসক
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