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সভাপিত এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
 জলা শাসক, িসেলট

সভার তািরখ ১৯ সে র, 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 আগ  ২০২১ মােসর জলা
উ য়ন সম য় কিম র সভার কাযিববরণী ঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর 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 বেলন, 
অ া ােজেনকার কার হেণর জ  স 
িব ি  কাশ করা হেয়েছ। 
অ া ােজেনকার ২,৩০,০০০ ( ই ল  
ি শ হাজার) কার মে  ২,২১,৮১১ ( ই 
ল  এ শ হাজার আটশত এেগােরা) জন 
২য় ডােজর কা িনেয়েছন। অেনেকই 
িবেদশ চেল যাওয়ায় এবং কা িনেত না 
আসায় ৩৫০০ কা রেয় গেছ। অবিশ  
এই ৩৫০০ ডাজ কা ১ম ডাজ িহেসেব 
নওয়া যােব। িসিভল সাজন আেরা 

বেলন, মডানার ২য় ডাজ কা দান 
চলেছ। িসেনাফােমর কায ম উপেজলায় 

ুভােব চলেছ। িসেনাফাম কার 
বতমােন কােনা তা নাই। ফাইজােরর 

কা এখনও আেসিন। তেব ফাইজােরর 
কা আসেল কা দওয়ার মেতা িত 

বা স মতা রেয়েছ। ফাইজােরর কার 
িনিদ  ক াটাগির আেছ। ক াটাগিরর 
বাইের কা দয়া যােব না। 
ওসমানীনগেরর তাজ ের অি েজন 
িসিল ার দওয়া হেয়েছ। বতমােন 
অি েজেনর কান সংকট নাই। কেরানা 
সং মেণর হার এ মােস কম। গত স াহ 
থেক এখন পয  সং মেণর হার 

৩-৪%। িসেলট এ ৬ জন ড  রাগী 
সনা  হেয়েছ যারা ঢাকার বািস া িক  
িচিকৎসা িনেয়েছ িসেলেট। উপেজলা 
চয়ার ান িবয়ানীবাজার বেলন, 

িবেদশগামী যা ীেদর ১ম ডাজ কার 
নয়ার পর ২য় ডাজ িনেত অেনক সময় 

লােগ যা তােদর িবেদশ গমেন সম ার 
ি  কের। এছাড়াও িক  দেশ 

িসেনাফাম কা সােপাট কের না।
জবােব িসিভল সাজন বেলন, 
িবেদশযা ীেদর িস  কেপােরশেনর 
মা েম রিজ শন কের মডানার কা 
িনেল ভােলা হয়। উপেজলায় রিজে শন 
করেল তা বািতল কের িস  কেপােরশেন 
করেত হেব।
চয়ার ান ওসমানীনগর বেলন, 

ওসমানীনগেরর ইউিনয়ন সাব স াের 
ডা ার েয়াজন। রাগীর লনায় 
ডা ার অ ল। জ রী িভি েত ডা ার 
পদায়েনর ব া হন করেত হেব।
জবােব িসিভল সাজন বেলন, ডা ােরর 

তা রেয়েছ। ৪২তম িবিসএস িনেয়াগ 
না দওয়া পয  সম ার সমাধান হেব 
না।

১. উপেজলায় ডা ার 
তা সম া িনরসেন 

 ডা ার পদায়েনর জ  
উ তন ক প  বরাবর 
িচ  িলখেত হেব।  
২. িবেদশগামী যা ীেদর 
মডানা কা হেনর 

িবধােথ িস  কেপােরশেন 
রিজে শন করেত হেব। 

১. িসিভল সাজন, 
িসেলট

 ২. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট 
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২. া  েকৗশল 
অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী, া  েকৗশল 
অিধদ র, িসেলট  বেলন, এম.এ.িজ 
ওসমানী মিডেকল কেলেজ 
মাি পারপাস ভবন িনমাণ কােজর 
অ গিত ২৭%। আগািম েন কাজ শষ 
হেব।  বালাগ  উপেজলা া  কমে  
৩১ শ া থেক ৫০ শ ায় উ ীতকরণ 
কােজর অ গিত ৩৮% আগািম ন 
নাগাদ কাজ শষ হেব বেল আশা করা 
যায়। িতিন আেরা বেলন, ওসমানীনগর 
৫০ শ া িবিশ  উপেজলা া  
কমে  িনমাণ কােজর অ গিত ৩৫%। 
সভাপিত ওসমানীনগর উপেজলা া  
কমে ে র কােজর অ গিত স েক 
জানেত চাইেল িনবাহী েকৗশলী বেলন, 
আেরা ১ থেক দড় বছর সময় লাগেব।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, গায়াইনঘাট 
বেলন, উপেজলা া  কমে ে র অব া 
অত  না ক। ও , য়ােরজ, সফ  

াংকসহ বশ িক  জায়গায় সং ার 
করা েয়াজন।
জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, বািষক 

া লন করা হেয়েছ। েত ক 
বহারকারীেদর কাছ থেক চািহদা 

অ যায়ী িডেস র নাগাদ কাজ  করা 
হেব।
চয়ার ান িবয়ানীবাজার বেলন, 

িবয়ানীবাজার া হ  কমে  এ যাওয়ার 
রা া সং ার করা জ ির। জবােব িনবাহী 

েকৗশলী বেলন, হানীয় চািহদা 
অ যায়ী আমরা কাজ কের থািক। চািহদা 

রণ করেল কাজ করা হেব।  
চয়ার ান ওসমানীনগর বেলন, 

িতলপাড়া ইউিনয়ন া  কমে  ও 
ব া সাব স ার সং ার করা 

েয়াজন। 

১. গায়াইনঘাট উপেজলা 
া  কমে  সং ােরর 
েয়াজনীয় ব া হণ 

করেত িচ  িদেত হেব।
২. িবয়ানীবাজার া হ  
কমে  এ যাওয়ার রা া 
সং ার করার 
জ  উপপিরচালক, 
পিরবার পিরক না 
অিধদ র, িসেলট 
চািহদাপ  রণ করেবন।
৩. িতলপাড়া ইউিনয়ন 

া  কমে  ও ব া 
সাব স ার সং ার করেত 
হেব।

১.িনবাহী েকৗশলী, 
া  েকৗশল 

অিধদ র, িসেলট
২. উপপিরচালক, 
পিরবার পিরক না 
অিধদ র, িসেলট

৩. সড়ক ও জনপথ িবভাগ িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ 
িবভাগ, িসেলট বেলন, িসেলট- নামগ  
রা া েকর বাজার পয  মরামত করা 
হেয়েছ। রা ার যসব জায়গায় পািন জেম 
সখােন পািন অপসারেণর ব া নয়া 

হেয়েছ। লামাগাজী পেয়ে  িবভাগীয় 
ভােব টাল আদায় করা হে । এর বাইের 
কউ অৈবধভােব টাল আদায় করেল 
েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ করা 

হেব। িসেলট-জিকগ  রােড সড়েকর 
বাজার রা ার কাজ চলমান আেছ। 
িসেলট- তামািবল ও িসেলট- শর র 
রা া মরামত ও ীড কাের সাদা 
মািকংেয়র কােজর ট ার হেয়েছ। 

চারখাই-িবয়ানীবাজােরর 
শওলা বাজােরর খা  
দােম যাওয়ার রা া জ রী 

িভি েত মরামত করেত 
হেব। 

িনবাহী েকৗশলী, 
সড়ক ও জনপথ 
িবভাগ, িসেলট
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আপাতত অ ায়ীভােব কাজ  কের দয়া 
হেব। শাল মিশেন কাজ করেল 
কাজ  ভােলা হেব। ঢাকা-িসেলট 
মহাসড়ক ছয়েলেন উ ীতকরেনর াব 
সংেশাধেনর কাজ চলমান আেছ। 
সভাপিত বেলন, শওলাবাজােরর 
সড়ক  অেনক ণ। এখােন এক  
খা  দামও আেছ। জন  িবেবচনায় 
রা া  সং ার করা েয়াজন।
চয়ার ান িবয়ানীবাজার বেলন, চারখাই 
থেক বাড়ী াম পয  রা া কাথায় ভা া 
কাথায় ভােলা, কাথাও খানাকে  ভরা, 

গত েলা মরামত করা েয়াজন। 
তাছাড়া শওলা বাজাের খা  দােমর 
রা ার অব া বই না ক যা জ রী 
িভি েত মরামত করা েয়াজন। তাছাড়া 
িতিন জানেত িসেলট-িবয়ানীবাজার রা া 

শ  করার কান পিরক না আেছ 
িকনা। জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, 
িসেলট-িবয়ানীবাজার রা া বড় করার 
কান পিরক না আপাতত নাই। িনবাহী 
েকৗশলী বেলন, িসেলট- তারকাি  

রাড শ করেনর কাজ ািড চলমান 
আেছ। সভাপিত বেলন, শওলা লব র 
চা  হেল সড়ক  অেনক  হেয় 
পড়েব। স িবষয়  মাথায় রেখ 
পিরক না করেত হেব।
উপেজলা চয়ার ান জ া র বেলন, 
ি ড কার েলােত র গত থাকায় 
চলাচেলর অ পেযাগী। গািড় ধা া খায়। 

ীড কার সহনীয় পযােয় িনেয় আসা 
েয়াজন। জ া র বাস া  েনর 

উপর াব েলা ক করেত হেব। 
াব েলা রমত বসােত হেব। 

কােনক ং রাড থেক গািড় যােত 
উঠেত পাের স াপাের ব া হণ 
করেত হেব। জবােব িনবাহী েকৗশলী 
বেলন, ি ড কার দওয়ার কান ইে  
নাই তেব ি ড কার েলা ছাট ছাট 
কের দওয়া যায়।
উপেজলা চয়ার ান, ওসমানীনগর 
বেলন, গায়ালাবাজাের েনজ িসে ম 

ব খারাপ। েনজ িসে ম ক করেত 
হেব। জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, 
আমােদর ল কাজ রা া িনমাণ করা। 
রা ার পােশর েনজ িনমাণ করেত 
হানীয় দাকানেদর সহেযাগীতা একা  
েয়াজন। পাশাপািশ িতিন উপেজলা 

িনবাহী অিফসারগেণর িতিন সহেযািগতা 
কামনা কেরন।
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চয়ার ান বালাগ  বেলন, িসেলট-
লতান র সড়েকর রা া ভা া। কাজ 

তাড়াতািড়  করেত হেব। ীেজর 
কারেণ রা া বহার করা যাে  না। 
জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, িসেলট-

লতান র-বালাগ  সড়েকর কাজ  
হেয়েছ। আগািম িডেস েরর মে  একটা 
পযােয় কাজ স  হেব।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, ওসমানীনগর 
বেলন, সাদী র- বগম র রােড ায়ই 

ঘটনা ঘেট। ীড কার বসােনার জ  
িতিন মত দন। িতিন বেলন, শর র 
টাল াজায় জ ােমর কারেণ দীঘ ণ 
ািড়েয় থাকেত হয়। টাল আদায় হয় 

এমন রা া চওড়া থাকা েয়াজন। জবােব 
িনবাহী েকৗশলী বেলন, শর র টাল 

াজার শ  করার জ  ইিতমে  
ট ার আহবান করা হেয়েছ। সভাপিত 

বেলন, হাইওেয় রােড ীড কার না 
দওয়ার িনেদশনা আেছ। বর  

হাইওেয়েত ঘটনা এড়ােত ইেতামে  
িনিমত ীড কােরর উ তা কমােনা 
যেত পাের। িনবাহী েকৗশলী বেলন, 

হাইওেয়েত ীড কার না বিসেয় 
িফডার রােডর েখ ীড কার বিসেয় 
গািড়র গিত িনয় ণ করেল ঘটনা 
এড়ােনা যেত পাের।
চয়ার ান গায়াইনঘাট বেলন, 
গায়াইনঘাট থেক সারীঘােটর রা ায় 
ীেজর িপলােরর গাড িঁক ণ অব ায় 

আেছ। ব ার সময় প বাহী নৗকা 
এখােন আঘাত কের ঘটনা ঘেট। ীেজর 
উপর ীট লাইট লাগােনার ব া করা 

েয়াজন। গায়াইনঘাট-সারীঘােটর 
রা ায় ৩ টা ীজ রা ার কাজ ত শষ 
করেত হেব। জবােব িনবাহী েকৗশলী 
বেলন, গায়াইনঘাট ি েজর িপলার 
ভে  গেছ। বষার পািন কমেল 
মরামেতর উে াগ নয়া হেব। ৩টা 
ীেজর াকচােরর কাজ শষ। িক  

বষায় নদীেত পািন বশী থাকায় অ া  
কাজ করা যাে না। আগামী ২ মােসর 
মে  বাকী কাজ শষ করা যােব।এছাড়া 
ীেজরউপর ীট লাইট কে  না থাকায় 
পৗরসভা থেক বা ানীয়ভােব ব া 

করেত হেব।
চয়ার ান কানাইঘাট বেলন, 

কানাইঘােট দরবে র চ লবাজার রা া, 
উপেজলা সদের হাসপাতােল যাওয়ার 
রা া, শাহবাগ যাওয়ার আগ পয  রা া 
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ভাংগা। মরামতসহ েনজ ব ার 
উ য়ন ঘটােত হেব। িনবাহী েকৗশলী 
বেলন, এই রা া েলােত পািন 
িন াশেনর ব া নাই। দরবে র র 
অংেশ রা া সং ােরর জ  ট ার করা 
হেয়েছ। চ লবাজােরর জ  া লন 
কের অ েমাদন চাওয়া হেয়েছ। বাকী 
অংশ েলা এবােরর মইনেট া  ফা  
থেক সং ার কের দয়া হেব। 

৪. ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী ানীয় সরকার 
েকৗশল অিধদ র বেলন, ওসমানীনগর 

উপেজলা পিরষদ কমে ে র িনমাণ 
কােজর সময় নেভ র ২০২১ পয  ি  
করা হেয়েছ, িনমাণ কাজ সমা  করার 
জ  উপেজলা েকৗশলী 
ওসমানীনগরেক িনেদশনা দান করা 
হেয়েছ। সংেযাগ সড়েকর কাজ অিত শী  

 করা হেব। তাছাড়া সা কর-
পেকরখাল- গায়াইনঘাট রা ায় 

জন েভাগ লাঘেবর জ  জ রী 
মরামেতর অ েমাদন নয়া হেয়েছ, যার 

মা েম অিতির  িত  অংশ স হ 
ত মরামত করা হেব। এই অথবছের 

এলিজইিড ৮১  কে র অ েমাদন 
পাওয়া গেছ। অে াবেরর মে  ট ার 

ি য়া স  কের কাযােদশ দান 
কেরন। সভাপিত ক  েলার তািলকা 
সরবরাহ করার জ  িনবাহী েকৗশলীেক 
অ েরাধ জানান। িতিন বেলন উ  
তািলকা উপেজলা িভি ক ভাগ কের 
উপেজলা িনবাহী অিফসার ও 
জন িতিনিধেদর মা েম জনগণেক 
অবিহত করা যােব।
িনবাহী েকৗশলী বেলন, গায়াইনঘাট 
উপেজলার ব বীর-হাদারপাড় সড়েকর 
কালভাট িনমােণর কাজ বষা মৗ ম চেল 
আসায় স  করা স ব হয়িন, 
কালভাট িনমােণর ােন পািন কেম গেল 
কাজ  কের ত স  করা হেব। 
তাছাড়া, বালাগ  উপেজলার 
চক লতান র সহ িতন  াইমারী েল 
ক াকশন ােটিরয়াল িছেয় রাখা 
হেয়েছ। িনমাণকাজ শষ হেল বাকী 
মালামাল অপসারণ করা হেব। চয়ার ান 
গায়াইনঘাট কালভাট র কাজ ত 

স  করার অ েরাধ কেরন।
চয়ার ান ফ গ  বেলন, তার 

উপেজলায় কেয়ক  সরকাির াথিমক 
িব ালেয়র ট ার ি য়ায় জাল 
অিভ তা সনদ িদেয় কাজ নয়ায় 
সখােন অিনয়ম হেয়েছ। ইেতামে  

আংিশক িবল পিরেশাধ করা হেলও বাকী 
িবল দয়া বতমােন িগত আেছ। িতিন 

০১। যসকল েল এক  
মা  ভবন আেছ সখােন 
িব মান ভবন ভা ার 
আেগই  পাঠদান কায ম 
চা  রাখার ােথ অ ায়ী 
শড িনমাণ কের কাজ  

করেত হেব।
০২। সরকােরর িবিভ  
উ য়ন কে র কাজ 
স কভােব আইনগত 

ি য়ায় হে  িকনা স 
াপাের মিনটিরং করেত 

হেব।
৩। ফ গ  উপেজলায় 
সরকাির িব ালেয়র কােজর 
ট ার ি য়ায় জাল 

অিভ তা সনদ বহার 
কের কাজ পাওয়ার 
অিভেযােগর িবষেয় িনবাহী 

েকৗশলী, এলিজইিড 
ক ক তদ  কের 

েয়াজনীয় ব া িনেত 
হেব।
৪। ফ গ  উপেজলায় 
জাইকার কে র ট ার 

ি য়ায় অিনয়েমর িবষেয় 
উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ােনর অিভেযােগর 

িবষেয় তদ  কের িনবাহী 
েকৗশলী, এলিজইিড 
িতেবদন িদেবন।

৫। বােজেখল সরকাির 
াথিমক িব ালেয়র ভবন 

িনমােণর জ  ত কাযকর 
ব া করেত হেব।

৬। বালাগ  উপেজলার 
দি ণ গহর র স ািব, 
গৗির র স ািব, 

চকেদৗলত র স ািব এর 
ভবেনর কাজ সংি  

কাদার ক ক ত  
করার িবষেয় েয়াজনীয় 

ব া হন করেত হেব।

১। িনবাহী েকৗশলী,
এলিজইিড, িসেলট
২। জলা াথিমক 
িশ া অিফসার, 

িসেলট
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বেলন জাইকা কে র ৫০ ল  টাকার 
কােজর ট ার ি য়ায় সবিন  দরদাতা 

ায় ৪৯% ােস দর দয়ায় তােক কাজ 
না িদেয় নরায় ট ার করা হেয়েছ। 
একই দরদাতা ায় ৮.৫% ােস দর 
দািখল কেরেছ। থমবার সবিন  
দরদাতােক না দয়ােত সরকারী অথ 

েয়  অিনয়ম হেয়েছ মেম অিভেযাগ 
কেরন। িতিন বেলন িতিন এসব 
অিনয়েমর িবষেয় তদ বক ব া 

হেণর জ  অ েরাধ কেরন। িব ািরত 
আেলাচনার পর তার অিভেযাগ র 
িবষেয় তদ বক ব া নয়ার িবষেয় 
আেলাচনা হয়।
চয়ার ান বালাগ  বেলন, দি ণ 

গহর র সরকাির াথিমক িব ালয়, 
গৗির র সরকাির াথিমক িব ালয়, 

চকেদৗলত র সরকাির াথিমক 
িব ালেয়র কাজ র করার াপাের 

েয়াজনীয় ব া িনেত হেব। জবােব 
িনবাহী েকৗশলী বেলন, এই িতন  

েল কাজ র িবষেয় িতিন মিনটিরং 
করেবন।
চয়ার ান িবয়ানীবাজার বেলন, 

িবয়ানীবাজােরর বিশর ভাগ রা া ভা া। 
রা া মরামেতর জ  িক পিরমাণ বরা  
পাওয়া গেছ এবং কত িকেলািমটার রা া 
মরামত করা হেয়েছ তা জানেত চান। 

জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, িসেলেট 
এই বছের ১২১ িকিম. রা া মরামত করা 
হেয়েছ।
ফ গ  উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান 

বেলন, ইউ ফহািল সরকাির াথিমক 
িব ালেয়র রাতন ভবন ভে  ফলা 
হেয়েছ। িক  ন ন ভবেনর কাজ  না 
হওয়ায় গােছর নীেচ াস হে ।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, কানাইঘাট 
বেলন, বােজেখল সরকাির াথিমক 
িব ালেয়র জায়গা নদীগেভ িবলীন 
হওয়ায় গাছতলায় অ ায়ীভােব াশ 
চলেছ। এ সে  জলা াথিমক িশ া 
অিফসার বেলন, েলর জায়গা 

ানা েরর অ মিতর জ  মহাপিরচালক 
বরাবের পাঠােনা হেয়েছ। িনবাহী 

েকৗশলী বেলন, জায়গার অ েমাদন 
পেল ন ন ভবন িনমােণর উে াগ নয়া 

হেব।
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৫. গণ ত িবভাগ িনবাহী েকৗশলী গণ ত িবভাগ বেলন, 
গণ ত িবভাগ িনমাণ কােজর িত  

ের সকল ত ািশ সং ার সিহত 
আেলাচনা েম কাজ বা বায়ন কের 
থােক। তাছাড়া ওসমানীনগর, বালাগ  
এবং গায়াইনঘাট মেডল মসিজেদর 
কাজ ণগত মান ক কের কাজ 
চলমান আেছ। িতিন আেরা বেলন, 
িবভাগীয় শহের সরকাির মিডেকল 
কেলজ হাসপাতােল ১০০ শ া িবিশ  

ণা  ক া ার িচিকৎসা ক  াপন 
শীষক  কে র কাজ শী ই  হেব।
িনবাহী েকৗশলী জানান, মাননীয় 
ক িবেনট সিচব িত  উপেজলায় ১  
কের সরকাির সমি ত অিফস ভবন 
িনমােণর জ  আ হ কাশ কেরেছন। এ 

ি েত গণ ত অিধদ েরর ধান 
েকৗশলী মেহাদয় সকল জলার িনবাহী 
েকৗশলীগণেক উপেজলায় সমি ত 

সরকাির অিফস ভবন িনমাণ সং া  
ত  উপ াপেনর জ  িনেদশনা দান 
কেরেছন। িনেদশনা মেত উপেজলায় 

রাতন আদালত ভবেনর ােন ব 
উ য়ন অিধ র, সমাজেসবা কাযালয়, 

ব ও ীড়া অিফস, মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র এই চার  অিফসেক িনেয় 
সমি ত অিফস ভবন করা হেব। াথিমক 
পযােয় উপেজলা কমে  এর িডিজটাল 
সােভ ও রাতন আদালত ভবেনর জিম 
সং া  তে র েয়াজন। এ াপাের 
িতিন উপেজলা িনবাহী অিফসারেদর 
সহেযািগতা চান।
সভাপিত সভায় বেলন, উপেজলা 
পিরষদ কমে ে  েত েকর িনজ  
অিফস আেছ। যােদর অিফস নাই 
তােদরেক অিফস দওয়ার েয়াজন। 
জলা পযােয় অেনেকর অিফস নাই। 

তােদর তািলকা ণয়ন করেত হেব। 
যমন িবআর র কায ম অেনক িব ত 

িক  তােদর িনজ  কান ভবন নাই। 

১. জলা ও উপেজলা 
পযােয় যসব সরকারী 

িত ােনর িনজ  ভবন 
নই তােদর তািলকা 

সভাপিত মেহাদয়েক 
িলিখতভােব রণ করেত 
হেব।
২. সমি ত ভবন িনমােণর 

ে  জরাজীণ সরকাির 
ভবন েলার নাম আেগ 

াব করেত হেব।
৩. য সকল সরকাির 
অিফেসর উপেজলা কমে  
ভবেন বরা  রেয়েছ সখােন 
ন ন কের আলাদা অিফস 
করা যােব না। উপেজলা 
কমে  ভবেন কান কান 
অিফস রেয়েছ তার তািলকা 
সম য় িম ংেয় উপ হাপন 
করেত হেব।  

১.িনবাহী েকৗশলী, 
গণ ত িবভাগ, 

িসেলট
২. দ র ধান 

(সকল)
িসেলট

৩. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট

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

৮



৭. জলা পিরষদ ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ 
িসেলট বেলন, জলা পিরষেদর 
সভাপিতর েত কােজর িক টা িব  
ঘেটেছ। তাছাড়া অ া  সকল কায ম 

াভািবক আেছ।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, জ া র 
বেলন, িসেলট সদেরর সীমানার পের 
জ া েরর েবশ েখ জি য়া গেটর 

অব হা জরাজ ণ। তাছাড়া বটগাছসহ 
অ া  গাছপালায় ভের গেছ। 
জ া েরর পযটনেক িবকিশত করার 

জ  গটটােক সং ার কের এক  
ি ন ন গইট করার জ  জলা 

পিরষদেক িতিন অ েরাধ কেরন ।
জবােব ধান িনবাহী কমকতা বেলন, 
িসেলট-তামািবল সড়ক  চারেলন সড়ক 
করার পিরক না আেছ িবধায় একাজ  
করেত সড়ক িবভােগর এনওিস লাগেব।
জবােব িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও 
জনপথ বেলন, চারেলন সড়েকর 
এি েমট ও িডজাইন ড়া   হওয়ার 
আেগ জি য়া গট এর কাজ করা যােব 
না ।

িসেলট-তামািবল সড়েকর 
চারেলেনর এি েমট ও 
িডজাইন ড়া  হওয়ার পর 
জি য়া গেটর সং ার ও 
ি ন ন করার জ  জলা 

পিরষেদ াব িদেত হেব।

০১। ধান িনবাহী 
কমকতা, জলা 
পিরষদ, িসেলট
০২। উপেজলা 

িনবাহী অিফসার, 
জ া র, িসেলট

৮. পািন উ য়ন বাড িনবাহী েকৗশলী “ি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 া”: পিরচালন য় খােতর 
আওতায় াধ মরামত ও সংর ণ 
খােতর অ  কাজস হ বাড ও 
ম ণালেয়র বরা  াি  সােপে  
বা বায়ন করা হেব। িনবাহী েকৗশলী 
জানান, িবয়ানীবাজােরর উপেজলার 
করিতয়া ও কা রা খােলর র েলটর  
বতমােন সচল আেছ। র েলটেরর গেটর 
চািব ানীয় িবধােভাগীেদর সম েয় 
গ ত কিম র কােছ আেছ এবং পািন 
িবপদসীমা অিত ম করেল তারা গট 
ব  কের দন। কিম র সদ েদর মােঝ 
সম েয়র অভােব সম া হে  ।

১. াধ মরামত ও সংর ণ 
খােতর অ  কাজস হ 
বাড ও ম ণালেয়র বরা  

অ েমািদত হেল 
সংি েদর িচ র মা েম 
জানােত হেব।
২. উপেজলা পািন 

ব হাপনা কিম  
িবয়ানীবাজােরর করিতয়া ও 
কা রা খােল পািনর াস-
ি র সােথ সম য় কের 
র েলটর খালা-ব  করার 

িবষয়  িনয় ণ করেত 
হেব।

িনবাহী েকৗশলী, 
পািন উ য়ন বাড, 

িসেলট

৯. এসএমিপ কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন।

১০. িলশ পােরর 
কাযালয়

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন।

১১. জন া  েকৗশল 
অিধদ র

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন।

৯



১২. িসেলট প ী িব ৎ 
সিমিত-১

জনােরল ােনজার, িসেলট প ী িব ৎ 
সিমিত-১ বেলন, আ য়ন কে  িব ৎ 
সংেযাগসহ সব ধরেণর কায ম চলমান 
আেছ। তাছাড়া াটাির চািলত 
অেটাির ার চালেকরা রােতর আ াের 
অৈবধভােব িব ৎ বহার করেছ এ 

াপাের সহেযািগতা কামনা কেরন। 

িব ৎ এর অপচয় রাধ 
করেত াটাির চািলত 
অেটাির ার অৈবধ চােজর 

বহার ব  করেত 
েয়াজনীয় ব া হণ 

করেত হেব। এ াপাের প ী 
িব ৎ িবভাগ যথাযথ 
উে াগ হন করেব। 
সংি  অ া  িবভাগ 

েয়াজনীয় সহেযািগতা 
করেবন। 

০১। জনােরল 
ােনজার,

 িসেলট প ী িব ৎ 
সিমিত-১

০২। িলশ পার,
 িসেলট

৩। অিতির  জলা 
ািজে ট, িসেলট

১৩. িসেলট প ী িব ৎ 
সিমিত-২

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন।

১৪. িষ স সারণ 
অিধদ র

উপপিরচালক িষ স সারণ অিধদ র 
বেলন, এ বছর ৫০ হাজার মি ক টন 
আউশ কম হেয়েছ যা রাপা আমেনর 
মা েম রণ করেত হেব। বােরা 
মৗ েমর উৎপাদন ি র িদেক িবেশষ 

 িদেত হেব। এ ে  িনবাহী 
েকৗশলী ( সচ), িবএিডিস ,িসেলট এবং 

উপপিচালক বীজ), িবএিডিস, 
িসেলটেক অ েরাধ কেরন আগাম িত 
নওয়ার জ ।রিব মৗ েম ধান, সিরষা, 

ি য়ােজর বীজ যােত স ক সমেয় পাওয়া 
যায় স াপাের সহেযািগতা কামনা 
কেরন। সােরর কান সংকট নাই, সার 
ম দ পযা  আেছ জানান। 
িবয়ানীবাজার, জ া র, গালাপগ  
উপেজলার পাহািড় লায় 
বািণিজ কভােব কিফর চােষর 
পরী া লক কায ম  করা হেয়েছ। 
ইেতামে  ১৫০ জনেক িশ ণ ও 
িবনা ে  বীজ িবতরণ করা হেয়েছ। 

াথিমকভােব সরকার কিফর বীজ 
িকনেব। উৎপাদন ভােলা হেল েসিসং 
স ার িনমাণ করা হেব। 

১. িনবাহী েকৗশলী ( সচ), 
িবএিডিস, িসেলট এবং 
উপপিচালক বীজ), 
িবএিডিস, িসেলটেক বােরা 
মৗ েম উৎপাদন ি র 

সকল আগাম িত হণ 
করেব।
২. উপেজলা পিরষদ থেক 

ষকেদর যথা সমেয় ধান, 
বীজ সরবরাহ করেত হেব। 

০১। িনবাহী 
েকৗশলী

িবএিডিস ( সচ), 
িসেলট

০২। উপপিরচালক, 
িষ স সারণ 

অিধদ র, িসেলট
০৩। উপেজলা 

িনবাহী অিফসার 
(সকল), িসেলট

১৪. িবএিডিস ( সচ), িবভাগ  িনবাহী েকৗশলী বেলন আস  বােরা 
মৗ েম সচ কােজর জ  পযা  পাে র 
ব া করা হেয়েছ। গত বছর সচ 

কােজর জ  ব ত া ফমার প ী 
িব ৎ ক ক যথাসমেয় েল না নয়ােত 
বশ কেয়ক  া ফমার ির হেয়েছ। 

িতিন এ বছর এ িবষেয় প ী িব ৎ 
িবভােগর সহেযািগতা কামনা কেরন।

 িবএিডিস ( সচ), িবভাগ ও 
প ী িব ৎ িবভাগ 
সম েয়র মা েম া ফমার 

াপন ও অপসারেণর জ  
েয়াজনীয় ব া করেবন।

 িনবাহী েকৗশলী, 
িবএিডিস ( সচ)

১০



১৫. জলা খা  িবভাগ  জলা খা  িনয় ক বেলন, চলিত 
মৗ েম এখন পয   ল মা ার চেয় 

১৮৬৫ ম. টন ধান (১৭% বশী) বিশ 
সং হ করা স ব হেয়েছ। িতিন এ িবষেয় 
সংি  সকলেক ধ বাদ জানান। 
সভাপিত বেলন এবার আমেনর উৎপাদন 
ভােলা না হওয়ােত সামেনর মৗ েম ধান 
সং েহ আেরা বিশ সতক হেত হেব। 

 স ক পিরক না ও 
িনয়িমত তদারিকর মা েম 
ল মা া অ যায়ী ধান ও 
চাল সং েহর  এ ধারা 
ভিব েত অ াহত রাখেত 
হেব।

১। জলা খা  িবভাগ
২।সংি  সকল 

দ র

১৬. জলা মৎ  িবভাগ জলা মৎ  কমকতা বেলন, অৈবধ 
উপােয় জলাশয় হেত  মৎ  আহরণ বে  

ানীয় শাসন, জন িতিনিধ এবং 
সংি  সকেলর সহেযািগতা েয়াজন। 
গায়াইনঘাট উপেজলার জলমহাল খনন 

কােজ পযা  বরা  না পাওয়ায় চািহদা 
অ যায়ী কাজ স  হয়িন। হির র 
ইউিনয়েন খােল অৈবধভােব াধ িদেয় 
মাছ ধরা িনয় েণ উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগেণর সহেযািগতা কামনা 
কেরন। সভাপিত মেহাদয় অ া  
উপেজলায় খােলর উপর অৈবধভােব াধ 
িনমাণ করেছ িকনা জানেত চেয় 

েয়াজনীয় ব হা হণ করেত বেলন। 

মােছর াভািবক চলাচেল 
িতব কতা ি কারীেদর 

িব ে  েয়াজনীয় ব া 
হণসহ পািন বােহর পেথ 

অৈবধ াপনা উে েদ 
মাবাইল কাট পিরচালনা 

করেত হেব।

০১। জলা মৎ  
কমকতা, িসেলট
০২। উপেজলা 

িনবাহী অিফসার 
(সকল)
িসেলট

১৭. জলা ািণস দ 
িবভাগ

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন

১১



১৮. িসেলট বন িবভাগ িবভাগীয় বন কমকতা বেলন, চলিত 
২০২১-২২ অথবছের জলবা  পিরবতেনর 
িব প ভাব িনরসেন িসেলট বন িবভােগ 

ন:বনায়ন ও অবকাঠােমা উ য়ন ক  
এর আওতায় া িতক পিরেবেশর 
উপেযাগী বন জেনর পিরক না রেয়েছ। 
তাছাড়া িতিন বেলন, রাতার ল 
সায়া  ফের  স ণ বন িবভােগর 

িনয় ণাধীন। িক  জলা পিরষদ ক ক 
ইজারা দান সং া -২০০৭  এর শত 
অ যায়ী " মাটরঘাট থেক ছেড় যাওয়া 
( ই মাইল সীমানার মে  অবি ত) 
পযটকবাহী সকল নৗকা মাটরঘাট 
খয়াঘােটর অধীেন িবেবিচত হেব" - এই 

শত  সংেশাধন েয়াজন। অ থায় 
পযটকেদর হয়রািনর আশংকা রেয়েছ। 

ধান িনবাহী কমকতা বেলন, 
আইনগতভােব মাটরঘাট/ খয়াঘাট খাস 
কােলকশন করা হে ।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, গায়াইনঘাট 
বেলন, খয়াঘাট থেক ভাড়া আদােয়র 

িনিদ  পিরমাণ নই। নৗকা ৩  ঘাট 
থেক ঢাকার কারেণ ভাড়া আদায় 

অিনয়ি ত। গত কেয়কবছর ট ার না 
হওয়া সে ও ০১ জন  ০৪ বছর যাবত 
ভাড়া আদায় করেছ। ভাড়া আদােয় 
মাটরঘাট, চৗর ীঘাট ও চৗ হনীঘােট 

সমি ত উে াগ নয়া েয়াজন।

১.রাতার ল সায়া  
ফের  খয়াঘােট ভাড়া 
আদােয়র াপাের বন 
িবভাগ ও জলা পিরষেদর 
মে  সম য় করেত হেব।
২. খয়াঘাট থেক ভাড়া 
আদােয়র অিনয়েমর 

াপাের ত তদ  কের 
ব হা হন করেত হেব।

৩. খয়াঘাট থেক যারা 
খাস আদায় করেছ তােদর 
িনিদ  রট িনধারণ কের 
িদেত হেব। 

১. ধান িনবাহী 
কমকতা, জলা 
পিরষদ, িসেলট
২. িবভাগীয় বন 
কমকতা, িসেলট

১৯. পিরেবশ অিধদ র পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র বেলন, 
িবভােগর সকল কায ম াভািবকভােব 
চলেছ। যারা অৈবধভােব পাহাড়- লা 
কেট বা , পাথর সং হ করেছ তােদর 

িব ে  অিভযান অ াহত আেছ। 
সভাপিত ইিসএ  এলাকায় মাইিকং 
করার জ  এবং অিভযান জারদার 
করার িবষেয় মতামত দান কেরন। 

১। অৈবধভােব পাহাড়- লা 
কেট বা , পাথর 

সং হকারীেদর িব ে  
অিভযান অ াহত রাখেত 
হেব।
২। ইিসএ  এলাকায় 

চার ও অিভযান জারদার 
করেত হেব।

পিরচালক,
  পিরেবশ অিধদ র, 

িসেলট

২০. িশ া েকৗশল 
অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী জানান বতমােন ১২  
েজে র কাজ চলমান আেছ।কেয়ক  
েজে  ফাে র অভােব কােজ ধীরগিত 

রেয়েছ। সভাপিত কােজর ণগত মান 
স ক রাখার জ  তদারিক ি র িত 

ােরাপ কেরন।

সকল েজে র কাজ 
ণগত মান ক রেখ 

স  করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী, 
িশ া েকৗশল 

অিধদ র, িসেলট
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২১. জলা িশ া অিফস জলা িশ া কমকতা বেলন, িশ া 
ম ণালয় ও মা িমক ও উ িশ া 
অিধদ র-এর িনেদশনা অ যায়ী 
কািভড-১৯ পরবত  সমেয় া িবিধ 
মেন ১২/০৯/২০২১ ি . তািরখ হেত 

িশ া িত ােন িণ পাঠদান  
হেয়েছ। বতমান কেরানা পিরি িতর 
মে  া িবিধ মেন অিফেসর সকল 
কায ম াভািবকভােব চলেছ। দা িরক 
কায ম পিরচালনার ে  কােনা 
সম া নই। িশ ক-কমচারীেদর মে  
কেরানার কা হণকারীেদর তািলকা 
মাউিশেত পাঠােনা হেয়েছ।

১.িশ ক-কমচারী সকলেক 
বা তা লক কেরানার 

কার রিজে শন করেত 
হেব এবং কা হণ করেত 
হেব।
 ২.অ াবিধ কতজন 
কমকতা-কমচারী কার 
আওতায় এেসেছন তার 
ত  সভায় উপ হাপন 
 করেত হেব। 

জলা িশ া 
কমকতা, িসেলট

২২. জলা াথিমক িশ া 
অিফস

জলা াথিমক িশ া কমকতা 
বেলন, গত ১২ সে র ২০২১ ি : 
থেক াথিমক িব ালয়স েহ া িবিধ 
মেন পাঠদান কায ম নরায়  

হেয়েছ। মি পিরষদ িবভাগ এবং 
াথিমক িশ া অিধদ েরর িনেদশনা 

যথাযথ অ সরণ বক িব ালয়স েহ 
পাঠদান কায ম চলেছ। জলার 

াথিমক িশ া িবভাগীয় কমকতাগণ 
এবং জলা/উপেজলা শাসেনর 
কমকতাগণ িব ালয় পিরদশন বক 

া িবিধ অ সরণ বক পাঠদান 
পিরচালনার িবষয়  মিনটিরং করেছন।

১.িশ ক-কমচারী সকলেক 
বা তা লক কেরানার 

কার রিজে শন করেত 
হেব এবং কা হণ করেত 
হেব।
 ২.অ াবিধ কতজন 
কমকতা-কমচারী কার 
আওতায় এেসেছন তার 
ত  িম ংেয় উপ হাপন 
 করেত হেব।
৩.িব ালয়স েহ া িবিধ 
অ সরণ বক পাঠদান 
পিরচালনার িবষয়  
িনয়িমত মিনটিরং করেত 
হেব।

জলা াথিমক িশ া 
কমকতা, িসেলট

২৩. জলা উপা ািনক 
িশ া েরা

 সহকারী পিরচালক, উপা ািনক িশ া 
েরা বেলন, ৮-১৪ বছর বয়সী ঝের পড়া 

ও কখেনা েল যায়িন এমন জিরপ ত 
িশ র ত  যাচাই-বাছাই কায ম 
চলমান আেছ। া িবিধ মেন 
১২/০৯/২০২১ তািরখ হেত িশখন 
ক েলা চা  করা হেয়েছ।

 া িবিধ মেন িশখন 
কে র কায ম পিরচালনা 

করেত হেব।

সহকারী পিরচালক, 
জলা উপা ািনক 

িশ া েরা
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২৪. জলা সমাজেসবা 
কাযালয়

জলা সমাজেসবা কমকতা বেলন, 
সমাজেসবা অিধদফতেরর অধীন িসেলট 
জলার িত ান স েহর কায ম 

িনিবড়ভােব তদারিক করা হে । 
িবভাগীয় কাযালেয়র িনেদেশ িতিদন 
িবভাগ ও জলার উপপিরচালক, সহকারী 
পিরচালকগণ এক  কের িত ান 
পিরদশন করেছন। তাছাড়া, িবভাগীয় 
সমাজেসবা কাযালেয়র উে ােগ িতিদন 
স ার পর িত ান ধান এবং 
কমচারীেদর সােথ সরাসির আেলাচনা 
কের িনবাসীেদর াজ নয়া হে । িসিস 
ক ােমরা িনয়িমত তদারিক করা হে ।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, জ া র 
বেলন, জ া র উপেজলায় াংক 
এিশয়ার এেজ  াংিকং ক ক 
সমাজেসবা অিধদ েরর মা েম 
পিরচািলত িবিভ  ভাতা িবতরণ করা 
হয়। বতমােন ভাতা িবতরণ কােল 
ভাতােভাগীেদর কাছ থেক সািভস চাজ 
 নােম অথ  কেট রাখেছ। ায়ই অ  
সং ক ভাতােভাগীর মােঝ ভাতা িবতরণ 
কের চেল যায়। ইউিপ চয়ার ানেদর 
সােথ অেসৗজ লক আচরেণর 
অিভেযাগ পাওয়া যাে  বেল িতিন 
উে খ কেরন। সভাপিত এ িবষেয় িক 

ব া নয়া হেয়েছ জানেত চাইেল 
উপপিরচালক, সমাজেসবা বেলন 
িবষয়  অিধদফতের জানােনা হেয়েছ। 
তারা িলিখত িতেবদন চেয়েছ। 
সভাপিত এ িবষেয় উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, জ া রেক িলিখত িতেবদন 
িদেত বেলন। িতিন জা য়াির/২০২১ হেত 

ন/২০২১ বীর ি েযা ােদর ভাতা 
িবতরেণ উপেজলা হেত বেকয়া টাকার 
তািলকা ত রণ করার অ েরাধ 
কেরন। 

১. াংক এিশয়ার িব ে  
বয় ভাতা ও িতব ী 
ভাতা িবতরেণ িনয়ম 
বিহ তভােব অথ আদায়, 
অেসৗজ লক আচরণ ও 
হয়রািন সং া  িবষেয় 
 উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
জ া র িলিখত িতেবদন 

িদেবন।
২. জা য়াির/২০২১ হেত 

ন/২০২১ পয  বেকয়া 
ি েযা া ভাতা িবতরণ 

করেত   সকল উপেজলা 
থেক ি েযা ােদর 

তািলকা ত রণ করেত 
হেব।

১. উপপিরচালক, 
জলা সমাজেসবা 

কাযালয়, িসেলট
২.উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট

হী২৫. িতব ী সবা ও সাহা  
ক

িতব ী িবষয়ক কমকতা বেলন, 
আগ /২০২১ মােস ন ন ২৫ জন 
রাগীেক সবা দওয়া হেয়েছ।  হেত 

৩১ আগ /২০২১ পয  রিজে শন ত 
মাট রাগী ৭৪০৮ জন। 

৫০  ইল চয়ার িবতরেণ 
উপেজলাওয়ারী িবভাজন 
কের উপেজলা িনবাহী 
অিফসারেদরেক জানােত 
হেব।

িতব ী িবষয়ক 
কমকতা, িসেলট

২৬. মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র

 উপপিরচালক, মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র বেলন জলা ও উপেজলা বা  
িববাহ িতেরাধ কিম র কায ম আেরা 
গিতশীল করার জ  িনেদশনা এেসেছ।

 জলা ও উপেজলা বা  
িববাহ িতেরাধ কিম র 
সভা িনয়িমত আেয়াজন 
করেত হেব।

১। উপপিরচালক, 
মিহলা িবষয়ক 

অিধদ র
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)

২৭. জলা িশ  একােডমী কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন।
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২৮. ব উ য়ন অিধদ র কান আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন।

২৯. ঔষধ শাসন কান আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত 
হয়িন।

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 কমকতা বেলন, 
িজববেষ িনিমত আ য়ন ক  
েলােত সমবায় সিমিত করার িনেদশনা 

পাওয়া গেছ। সভাপিত িনেদশনা 
অ যায়ী সমবায় সিমিত গঠেনর জ  
অ েরাধ কেরন।

 আ য়ন -২ কে র 
আওতায় িজববেষ িনিমত 

হস েহ বসবাসরত 
উপকারেভাগীেদর িনেয় 
সমবায় সিমিত গঠন করেত 
হেব।

জলা সমবায় 
কমকতা, িসেলট

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

আবহাওয়ািবদ বেলন, এ বছর 
াভািবেকর লনায় ৩৮% ি  কম 

হেয়েছ। তরাং সেচর জ  ব িত 
হন করা জ রী।

 ি পাত কম হওয়ায় িষ 
িবভাগ ও িবএিডিস ( সচ) 
িবভাগ ক ক আগাম সেচর 

িত হন করেত হেব।

১। উপপিরচালক, 
িষ স সারণ 

অিধদ র, িসেলট
২। িনবাহী েকৗশলী, 

িবএিডিস ( সচ)
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।
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৪৯. াত িশ ণ ক
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 
অিফেসরযাবতীয় 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)
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(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)

(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)
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(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

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.০৬.০০৫.২০.৭৫০ তািরখ: 
০৬ অে াবর ২০২১

২১ আি ন 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
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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
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

১৯



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

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক

২০



সিলেট জেো উন্নয়ন িমন্বয় কসমটির জিলেম্বর/২০২১ মালির িভার উপসিসি সিিরণী 

 

 

উপস্থিত সদস্যগণের তাস্থিকাাঃ পস্থরস্থিষ্ট-‘‘ ক ’’ (ণযেষ্ঠতার ক্রমানুসাণর নয়) 

1. প্রধান সনি বাহী কম মকতমা, জেো পসরষদ, সিলেট 

2. সিসভে িােবন, সিলেট 

3. উপপস্থরচািক, িানীয় সরকার, স্থসণিট 

4. সনি বাহী প্রলকৌশেী, িড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর, সিলেট 

5. সনি বাহী প্রলকৌশেী, িানীয় িরকার প্রলকৌশে অসধদপ্তর, সিলেট 

6. সনি বাহী প্রলকৌশেী, পাসন উন্নয়ন ব ার্ ম, স্থসণিট 

7. সনি বাহী প্রলকৌশেী, গেপূতম স্থ ভাগ, স্থসণিট 

8. সনি বাহী প্রলকৌশেী, োিীয় গৃহায়ন কর্তবপক্ষ, সিলেট 

9. সনি বাহী প্রলকৌশেী, সিএসিসি (জিচ), সিলেট 

10. স্থন মাহী প্রণকৌিিী, যনস্বািে প্রণকৌিি অস্থিদপ্তর, স্থসণিট 

11. সনি বাহী প্রলকৌশেী, সশক্ষা প্রলকৌশে অসধদপ্তর, সিলেট 

12. সনি বাহী প্রলকৌশেী, স্বািয প্রলকৌশে অসধদপ্তর, সিলেট 

13. সিভাগীয় িন কম মকতমা, সিলেট িন সিভাগ, সিলেট 

14. পস্থরচািক, ইসিাস্থমক ফাউণেিন, স্থসণিট  

15. পস্থরচািক, পস্থরণ ি অস্থিদপ্তর, স্থসণিট 

16. উপপস্থরচািক, কৃস্থি সম্প্রসারে অস্থিদপ্তর, স্থসণিট 

17. উপপসরচােক, মসহো সিষয়ক অসধদপ্তর, সিলেট 

18. উপপস্থরচািক ( ীয স্থ পনন), স্থ এস্থর্স্থস, স্থসণিট 

19. উপপস্থরচািক, যু  উন্নয়ন অস্থিদপ্তর, স্থসণিট 

20. উপপস্থরচািক, স্থ এসটিআই, স্থসণিট 

21. উপপসরচােক, মাদকদ্রব্য সনয়ন্ত্রণ অসধদপ্তর, সিলেট 

22. উপপস্থরচািক, স্থ ভাগীয় সরকারী গেগ্রন্থাগার, স্থসণিট 

23. উপপসরচােক, জেো িথ্য অসিি, সিলেট 

24. উপপসরচােক, জেো িমােলিিা অসিি, সিলেট 

25. উপপসরচােক, এনএিআই, সিলেট 

26. উপপসরচােক, পল্লী দাস্থরদ্র্ে স্থ ণমাচন ফাউণেিন, স্থসণিট 

27. উপপসরচােক, আঞ্চস্থিক শ্রম দপ্তর, স্থসণিট 

28. উপপসরচােক, বযিা পস্থরসংখ্যান অস্থফস, স্থসণিট 

29. িহকারী কসমশনার, কাস্টমি, এক্সাইে ও ভযাট সিভাগ, সিলেট 

30. জেো কমান্ড্যান্ট, আনসার ও স্থভস্থর্স্থপ কার্ মািয়, স্থসণিট 

31. বচয়ারম্যান,  ািাগঞ্জ উপণযিা পস্থরিদ, স্থসণিট 

32. জচয়ারম্যান, ওিমানীনগর উপলেো পসরষদ, সিলেট 

33. জচয়ারম্যান, জগায়াইনঘাট উপলেো পসরষদ, সিলেট 

34. জচয়ারম্যান, জিঞ্চুগঞ্জ উপলেো পসরষদ, সিলেট 

35. জচয়ারমান, স্থ য়ানী াযার উপণযিা পস্থরিদ, স্থসণিট 

36. জচয়ারম্যান, জযন্তাপুর উপণযিা পস্থরিদ, স্থসণিট 

37. উপলেো সনি বাহী অসিিার, িদর, সিলেট 

38. উপলেো সনি বাহী অসিিার, সিয়ানীিাোর, সিলেট 

39. উপণযিা স্থন মাহী অস্থফসার, দস্থিে সুরমা, স্থসণিট 

40. উপণযিা স্থন মাহী অস্থফসার,  ািাগঞ্জ, স্থসণিট 

41. উপণযিা স্থন মাহী অস্থফসার, বগািাপগঞ্জ, স্থসণিট 

42. উপণযিা স্থন মাহী অস্থফসার, যস্থকগঞ্জ, স্থসণিট 

43. উপণযিা স্থন মাহী অস্থফসার, বকাম্পানীগঞ্জ, স্থসণিট 

44. উপণযিা স্থন মাহী অস্থফসার, বগায়াইনঘাট, স্থসণিট  

45. উপণযিা স্থন মাহী অস্থফসার, জযন্তাপুর, স্থসণিট 

46. উপণযিা স্থন মাহী অস্থফসার, ওসমানীনগর, স্থসণিট 

47. উপলেো সনি বাহী অসিিার, সিশ্বনাথ, সিলেট 

48. উপলেো সনি বাহী অসিিার, জিঞ্চুগঞ্জ, সিলেট 

49. উপলেো সনি বাহী অসিিার, কানাইঘাট, সিলেট 

50. অধ্যক্ষ, সিলেট িরকাসর কলেে, সিলেট 

51. সহকারী পস্থরচািক, বযিা উপানুষ্ঠাস্থনক স্থিিা ব্যেণরা, স্থসণিট 

52. সহকারী পস্থরচািক, ঔিি প্রিাসন, স্থসণিট 

53. িহকারী পসরচােক, িায়ার িাসভ বি, সিলেট 

54. িহকারী পসরচােক, সিআরটিএ, সিলেট 

55. িহকারী পসরচােক, োিীয় জভাক্তা অসধকার িংরক্ষণ অসধ:,সিলেট 

56. িহকারী পসরচােক, জেো কম মসংিান ও যনিস্থি অস্থফস, স্থসণিট 

57. িহকারী পসরচােক, সিএসিসি (িার), সিলেট 

58. সিসনয়র জেো সুপার, সিলেট 

59. জেনালরে ম্যালনোর, পল্লী সিদ্যযৎ িসমসি-১ 

60. বযিা স্থিিা কম মকতমা, স্থসণিট 

61. বযিা প্রাথস্থমক স্থিিা কম মকতমা, স্থসণিট 

62. বযিা খাদ্য স্থনয়ন্ত্রক, স্থসণিট 

63. বযিা প্রাস্থেসম্পদ কম মকতমা, স্থসণিট 

64. বযিা মৎস্য কম মকতমা, স্থসণিট 

65. বযিা ত্রাে ও পুে মাসন কম মকতমা, স্থসণিট 

66. জেো কােচারাে অসিিার, িাংোলদশ সশল্পকো একালিসম, সিলেট 

67. বযিা স্থিশু স্থ িয়ক কম মকতমা,  াংিাণদি স্থিশু একাণর্স্থম, স্থসণিট 

68. বযিা সম ায় অস্থফসার, স্থসণিট 

69. জেো ক্রীড়া অসিিার, সিলেট 

70. উপমহাব্য িাপক, স্থ স্থসক, স্থসণিট 

71. উপমহাব্য িাপক, যািািা াদ গ্যাস, স্থসণিট 

72. স্থসস্থনয়র প্ল্োনার, নগর উন্নয়ন অস্থিদপ্তর, স্থসণিট 

73. প্রস্থত ন্ধী স্থ িয়ক কম মকতমা, প্রস্থত ন্ধী বস া ও সাহায্য বকন্দ্র, স্থসণিট 

74. ইন্সট্রাক্টর, তাঁত প্রস্থিিে বকন্দ্র,  াংিাণদি তাঁত ব ার্ ম, স্থসণিট 

75. আিহাওয়াসিদ, িাংোলদশ আিহাওয়া অসধদপ্তর, সিলেট 

76. আঞ্চসেক পসরচােক, িাংোলদশ জিিার, সিলেট 

77. সুপাসরনলটনলিন্ট, সপটিআই, সিলেট 

78. উপমহাপসরদশ বক, কেকারখানা ও প্রসিষ্ঠান পসরদশ বন অসধ: সিলেট 
 

প্রস্থতস্থনস্থি সদস্যগণের তাস্থিকাাঃ পস্থরস্থিষ্ট-‘‘ খ ’’ 

1. পুস্থিি সুপার, স্থসণিট 

2. প্রধান সনি বাহী কম বকিবা, সিলেট সিটি কলপ বালরশন, সিলেট 

3. উপ-পুসেশ কসমশনার (িদর ও প্রশািন), সিলেট 

4. অধ্যক্ষ, এম. সি. কলেে, সিলেট 

5. উপপসরচােক, বযিা পস্থর ার পস্থরকল্পনা কার্ মািয়, স্থসণিট 

6. িহকারী পসরচােক, সহন্দু ধমীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, সিলেট 

 

অনুমস্থতক্রণম অনুপস্থিত সদস্যগণের তাস্থিকাাঃ পস্থরস্থিষ্ট-‘‘ গ ’’ 

নাই 

 

অনুমস্থত ব্যস্থতত অনুপস্থিত সদস্যণদর তাস্থিকাাঃ পস্থরস্থিষ্ট ‘‘ ঘ ’’(বযেষ্ঠতার ক্রমানুসাণর নয়) 

1. পসরচােক, সিলেট এমএসে ওিমানী জমসিলকে কলেে হািপািাে 

2. স্থন মাহী প্রণকৌিিী, স্থ ক্রয় ও স্থ তরে স্থ ভাগ-২, স্থ উণ া, স্থসণিট 

3. পস্থরচািক, স্থ ভাগীয় পাসণপাট ম ও স্থভসা অস্থফস, স্থসণিট 

4. উপপসরচােক, স্থ আরস্থর্স্থ , স্থসণিট 

5. জচয়ারম্যান, িদর উপণযিা পস্থরিদ, স্থসণিট 

6. বচয়ারম্যান, দস্থিে সুরমা উপণযিা পস্থরিদ, স্থসণিট 

7. বচয়ারম্যান, বগািাপগঞ্জ উপণযিা পস্থরিদ, স্থসণিট 

8. জচয়ারম্যান, েসকগঞ্জ উপলেো পসরষদ, সিলেট 

9. বচয়ারম্যান, কানাইঘাট উপণযিা পস্থরিদ, স্থসণিট 

10. বচয়ারম্যান, বকাম্পানীগঞ্জ উপণযিা পস্থরিদ, স্থসণিট 

11. জচয়ারম্যান, সিশ্বনাথ উপলেো পসরষদ, সিলেট 

12. বময়র, কানাইঘাট বপৌরসভা, স্থসণিট 

13. বময়র, স্থ য়ানী াযার বপৌরসভা, স্থসণিট  

14. বময়র, যস্থকগঞ্জ বপৌরসভা, স্থসণিট  

15. বময়র, বগািাপগঞ্জ বপৌরসভা, স্থসণিট  

16. সহকারী পস্থরচািক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যেণরা, স্থসণিট 

17. অধ্যি, এমএস্থয ওসমানী বমস্থর্ণকি কণিয, স্থসণিট 

18. অধ্যি, স্থসণিট সরকারী মস্থহিা কণিয, স্থসণিট  

19. অধ্যক্ষ, সিলেট জটকসনকযাে স্কুে এন্ড্ কলেে, সিলেট 

20. জেনালরে ম্যালনোর, পল্লী সিদ্যযৎ িসমসি-২ 

21. বযিা বরস্থযষ্ট্রার, স্থসণিট  

22. বযিা স্থন মাচন অস্থফসার, স্থসণিট 

23. জেো মালকবটিং অসিিার, সিলেট 

24. প্রিান জ জ্ঞাস্থনক কম মকতমা, মৃস্থিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, স্থসণিট 

25. বর্পুটি বপাষ্ট মাষ্টার বযনাণরি, স্থসণিট 

26. বষ্টিন ম্যাণনযার,  াংিাণদি বরিওণয়, স্থসণিট 

27. প্রিান জ জ্ঞাস্থনক কম মকতমা, সাইট্রাস গণ িো বকন্দ্র, জযন্তাপুর, স্থসণিট 

28. আঞ্চস্থিক পস্থরচািক,  াংিাণদি কস্থম্পউটার কাউস্থন্সি, স্থসণিট 

29. সহকারী প্রণকৌিিী, স্থপস্থযস্থসস্থ , স্থসণিট 

30. বযিা সমন্বয়কারী, আমার  াস্থি আমার খামার প্রকল্প, স্থসণিট 

31. ব্য িাপক, পদ্মা বপণট্রাস্থিয়াম স্থি:, স্থসণিট 

32. উপব্য িাপক (স্থ ক্রয়), বমঘনা বপণট্রাস্থিয়াম স্থি:, স্থসণিট 

33. উপমহাব্যিিাপক (জটসেকম), সিটিসিএে, সিলেট 

34. ব্য িাপক, র্মুনা বপণট্রাস্থিয়াম স্থি:, স্থসণিট 

 

 


