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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

সং াপন শাখা

অে াবর ২০২২ মােসর মািসক াফ সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: মিজবর রহমান 
জলা শাসক, িসেলট

সভার তািরখ ২৩ অে াবর ২০২২
সভার সময় বলা ২:৩০ ঘ কা

ান জলা শাসেকর সে লনক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
          উপি ত কমকতা ও কমচারীগণেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম অিতির
জলা শাসক (সািবক), িসেলট সে র, ২০২২ মােসর মািসক াফ সভার কাযিববরণী পাঠ কের নান। কাযিববরণী
স কভােব িলিপব  করায় তা সবস িত েম ঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভার আেলাচ িচ অ যায়ী িব ািরত
আেলাচনাে  পযায় েম িন বিণত িস া স হ হীত হয়:

ম হীত িস া বা বায়নকারী ক প
১ ২ ৩
১ কমকতা-কমচারীেদর সকাল ০৮:০০ টার মে  অিফেস উপি ত থাকেত হেব। উপি িতর 

জ  িনধািরত সমেয়র ১৫ (পেনেরা) িমিনট পর অথাৎ সকাল ০৮:১৫ টায় শাখার দািয় া  
কমকতা হািজরা বিহেত া র বক িনয়িমত সংি  অিতির  জলা শাসক বরাবর রণ 
করেত হেব।

সংি  সকল

২ শাখায় া  প ািদর িবষেয় সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ অ যায়ী িবল  িতেরােধ 
িন ি করণ সময়সীমার মে  যথাযথভােব ত উপ াপন করেত হেব।

সংি  সকল

৩ এ কাযালেয় য য শাখায় আলিমরা/র◌্যাক-এর সম া রেয়েছ তা সমাধােনর েয়াজনীয় 
ব া হণ করেত হেব ।

নজারত ড  কােল র
িসেলট

৪ য সকল তদ  িতেবদন ও প  পি ং প  রেয়েছ স সকল তদ  িতেবদনও পি ং 
পে র িবষেয় আগািম ১৫ িদেনর মে  তািগদপ  রণ করেত হেব।

সংি  সকল

৫ এ কাযালেয়র ২য় তলার বাথ ম ত মরামত করেত হেব। নজারত ড  কােল র
িসেলট

৬ আরএম শাখার সকল মামলার এসএফ যথাসমেয় রণ িনি ত করেত হেব। মামলার এসএফ 
 পযােয় িনেয় আসেত হেব। য সকল মামলায় সরকাির াথ নই স েলার জবাব ত 

িদেত হেব।

সংি  সকল

৭ প  িন ি র মাণকসহ মািসক াফ সভায় পি ং পে র ত  উপ াপন করেত হেব। সংি  সকল
      
   (ক) িবিবধ: এ কাযােলয়র রাজ  শাখায় কমরত জনাব অ ল চ  দাস, অিফস সহকারী-কাম-কি উটার া িরক
গত ১৪ অে াবর ২০২২ তািরখ  বরণ কেরন। তার আকি ক েত সংি  কমচারীর িবেদহী আ ার শাি  কামনায়
জলা শাসেনর প  হেত শাক াব হীত হয়।
     পিরেশেষ সকলেক আ িরকতা ও িন ার সােথ অিপত দািয়  পালেনর আহবান জািনেয় এবং সকলেক ধ বাদ াপন
কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
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ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০০৬.০৬.০০১.২১.১০৬৬ তািরখ: 
০৩ নেভ র ২০২২

১৮ কািতক ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
২) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )/অিতির  জলা শাসক
(রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট
৪) িম অিধ হণ কমকতা/ রিভিনউ ড  কােল র/ নজারত ড  কােল র/ িসিনয়র সহকারী কিমশনার, জলা

শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৫) সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল), িসেলট
৬) সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৭) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট
৮) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, াণ ও নবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
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