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িসেলট জলা উ য়ন সম য় কিম র ফ য়াির/২০২৩ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ মিজবর রহমান 
জলা শাসক, িসেলট

সভার তািরখ ১৯ ফ য়াির, ২০২৩
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 র ধা ও দাির  ে র সানার বাংলা িবিনমােণ সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন। সকেলর

সি িলত েচ ায় িম িসেলট এর উ য়ন কায ম এিগেয় নয়ার আশাবাদ  কেরন। অতঃপর জা য়াির ২০২৩
মােসর জলা উ য়ন সম য় কিম র সভার কাযিববরণীেত কান সংেশাধনী না থাকায় তা 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
গত সভার হীত িস া  বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা:
জা য়াির, ২০২৩ মােসর জলা উ য়ন সম য় কিম র সভার হীত
িস া স েহর অ গিত িন প:
সভার তািরখ িস াে র

সং া
িস া  বা বায়েনর

সং া
িস া  বা বায়েনর

হার
১৫.০১.২০২৩ ৪৫ ৩৯ ৮৬.৬৭%

জা য়াির/২০২৩ মােস হীত ৪৫
িস াে র মে  ৩৯  িস া
বা বায়ন হওয়ায় সংি  সকলেক
ধ বাদ াপন করা হয়। অবিশ
৬  িস া  আগািম সভার েব
বা বায়েনর জ  িনেদশনা দান
করা হয়।

জলা উ য়ন
সম য় কিম র
সকল সদ
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১. া  িবভাগ িসিভল সাজন, িসেলট জানান,
কািভড-১৯ মাট ভ াি েনশেনর হার

১ম ডাজ ৮৯.৮১%, ২য় ডাজ
৯২.৯৭%, ৩য় ডাজ ৪০% এবং ৪থ
ডাজ- ২৫৬১৬ জন- ক দান করা

হেয়েছ। িতিন আরও জানান ২০
ফ য়াির ২০২৩ তািরেখ সারােদেশর

ায় িসেলট জলায় িভটািমন এ
াস ক াে ইন ১ম রাউে র ভ

উে াধন হেব। জলা ও উপেজলাসহ
মাট ৪,৩৫,১২৯ জন িশ েক

িভটািমন এ াস খাওয়ােনার
ল মা া িনেয় এ কায ম  হেব।
িসিভল সাজন আরও বেলন, জনবল
সংকট ও উপেজলাস হ হেত
এ েুল  সরবরােহর কারেণ িনেয়াগ
পরী াস েহর সকল কে
চািহদামত অেনক েলা মিডেকল

ম গঠন স বপর হয়না। এে ে
মাবাইল মিডেকল ম গঠন করেল

এত িবষয়ক জ লতা িনরসন হেব
মেম িতিন সভায় আেলাকপাত
কেরন। উপেজলা পিরষদ
চয়ার ান, গায়াইনঘাট বেলন,
গায়াইনঘাট উপেজলা া

কমে -এ গত এক মাস থেক
ডায়েব স এর কান ঔষধ সরবরাহ
হে না। পা বত  উপেজলা
জ া ের ঔষধ সরবরাহ করা হে

মেম িতিন সভাপিতর মা েম
িসিভল সাজেনর ি  আকষণ
কেরন। জবােব িসিভল সাজন িসেলট
জানান, া  কমে ে  ঔষেধর
ঘাটিত দখা িদেল উপেজলা া
ও পিরবার পিরক না কমকতা
ক ক পা বত  উপেজলা থেক
ঔষধ সং েহর েযাগ রেয়েছ।

১. কেরানা সং মণ িনয় েণ
কািভড ভ াি ন ৩য় ডাজ ও ৪থ
ডাজ হেণর িবষেয় সকলেক

উ ু  করেত হেব।
২. িভটািমন এ াস ক াে ইন ১ম
রাউে র ল মা া রেণ সংি
সকলেক এিগেয় আসেত হেব।
৩. জলা শহের অ ি ত িনেয়াগ
পরী াস েহর কে র আিধক
িবেবচনায় মাবাইল মিডেকল ম
গঠেনর িস া  হীত হয়।
৪. া  কমে ে  ঔষেধর ঘাটিত

রেণ পা বত  উপেজলা থেক
িবিধ মাতােবক ঔষধ সং হ
করেত উপেজলা া  ও পিরবার
পিরক না কমকতাগণেক িনেদশনা

দান 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. দ র ধান
(সংি  সকল),
িসেলট

২. া  েকৗশল
অিধদ র

কিমউিন  ি িনকস েহর
িনমাণ/ মরামেতর িবষেয় িব ািরত
আেলাচনা হয়।

কিমউিন  ি িনকস েহর
িনমাণ/ মরামেতর িবষেয়
অ ািধকার তািলকা ণয়েন
উপেজলা সম য় কিম র সভায়
আেলাচনার িস া  হীত হয়।

১. চয়ার ান,
উপেজলা পিরষদ
(সকল), িসেলট
২. িনবাহী

েকৗশলী, া
েকৗশল

অিধদ র, িসেলট
৩. িসিভল
সাজন, িসেলট

. ২



৩. সড়ক ও জনপথ
িবভাগ

িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ
িবভাগ, িসেলট জানান, বাধাঘাট
উ য়ন কে র ১২ িক.িম. এর মে
৪ িক.িম. অিধ হণ ত অংেশ
কায ম চলমান রেয়েছ। র িদেক
রা ার পাে  জলা পিরষেদর
জায়গায় কেয়ক  গাছ রেয়েছ।
উ য়ন কে র কায ম রাি ত
করেত গাছ েলা কতন েয়াজন।
িবষয়  সমাধানকে  ধান িনবাহী
কমকতা, জলা পিরষদ ও িবভাগীয়
বন কমকতার উপি িতেত িব ািরত
আেলাচনা হয়।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
গায়াইনঘাট জানান, গায়াইনঘাট-

সািরঘাট রা া  ব ায় াপক
িত  হয়। জলা সদেরর সােথ

যাগােযােগর রা া  িদন িদন
ভা েনর পিরমাণ ি  পাে ।

১. সড়ক ও জনপথ িবভাগ, জলা
পিরষদ ও বন িবভােগর ি প ীয়
আেলাচনার মা েম বাধাঘাট উ য়ন

কে র কায ম রাি ত করেত
রা ার পা বত  গাছ িনলাম ও
অপসারেণর উে াগ হেণর িস া

হীত হয়।
২. গায়াইনঘাট-সািরঘাট রা ার
মরামেতর েয়াজনীয় ব া হণ

করেত হেব।

১. িনবাহী
েকৗশলী, সড়ক

ও জনপথ
িবভাগ, িসেলট
২. ধান িনবাহী
কমকতা, জলা
পিরষদ, িসেলট
৩. িবভাগীয় বন
কমকতা, িসেলট

৪. ানীয় সরকার
েকৗশল

অিধদ র

গায়াইনঘাট উপেজলাধীন
উনাইরভা া ি েজর ধীরগিতর
কায েমর ফেল জনমেন অসে াষ ও
আস  বষা মৗ ম িবেবচনায়

েয়াজনীয় কায ম হেণ িব ািরত
আেলাচনা হয়।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
ওসমানীনগর জানান, ওসমানীনগর
উপেজলাধীন ইসলাম র-মাধব র
সংেযাগ এক  ি জ রেয়েছ যার ১০০

েটর মে  ৫০ ট ি জ এবং কান
এে াচ নই। যার দ ণ যাগােযাগ

াহত হে ।

১. আস  বষা মৗ ম িবেবচনায়
গায়াইনঘাট উপেজলাধীন

উনাইরভা া ি েজর কায ম
রাি তকরণ এবং জন েভাগ

লাগেব িবক  ব া হেণর
উে াগ হণ করেত হেব।
২. ওসমানীনগর উপেজলাধীন
ইসলাম র-মাধব র সংেযাগ ি েজ
সং ার কায ম হেণর লে
সেরজিমন পিরদশেনর িস া

হীত হয়।

১. িনবাহী
েকৗশলী,

এলিজইিড,
িসেলট
২. চয়ার ান,
উপেজলা
পিরষদ, গায়াইন
ঘাট/
ওসমানীনগর,
িসেলট
৩. উপেজলা
িনবাহী
অিফসার, গায়াই
নঘাট/
ওসমানীনগর,
িসেলট
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৫. গণ ত িবভাগ দেশর থম িডিজটাল িস  একই
সােথ িবভাগীয় শহর ও পযটন াত
িসেলেটর সািকট হাউেসর উ য়ন
কায েমর ত  মািসক সভায়
উপ াপেনর িবষেয় আেলাচনা হয়।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান,
বালাগ , বালাগ  উপেজলা িম
অিফেসর হ া েরর িবষেয় িনবাহী

েকৗশলী, গণ ত িবভাগ, িসেলট
র ি  আকষণ কেরন। এর
ি েত িনবাহী েকৗশলী জানান,

“উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস
িনমাণ (৬  পব)” শীষক কে র
আওতায় িসেলট জলাধীন
“বালাগ ” উপেজলা িম অিফস
ভবন িনমাণ কােজর অ গিত ৮৯%।
সীমানা াচীর ও ভবেনর িফিনিশং
কাজ চলমান।
িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ,
িসেলট আরও জানান,  দি ণ রমা
মেডল মসিজদ সমাে র ত য়ন প
দয়া হেয়েছ। অ াবিধ হ া র হণ

স  হয়িন। হ া র হণ
েয়াজন। কা ানীগ  মেডল

মসিজদ িনমােণর জ  জিম পাওয়া
যায় িন। কে র িনধািরত সমেয়র
মে  ( ন/২০২৪) কাজ সমা
করেত হেল ত িনধািরত জিম
িঝেয় দয়া েয়াজন। িবয়ানীবাজার

মেডল মসিজদ িনমােণর জ
ািবত জিমেত উপেজলা কাট

ভবেনর পাচ ও অ া  াপনা
িব মান রেয়েছ। ভবেনর পাচ ও
অ া  িব মান াপনা অপসারেণর

েয়াজনীয় ব া হেণর জ
পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন,
িসেলটেক ইেতামে  প  দান করা
হেয়েছ। এে ে  দরপ  আ ান
করতঃ কাদার িন  করার পর
যিদ সংি  দ র ভবেনর পাচ
অপসারণ করেত বাধা দান কেরন,
তেব এে ে  কাজ বাধা া  হেব
এবং জ লতা ি  হেব। 

১. িসেলট সািকট হাউেসর উ য়ন
কায েমর ত  মািসক সভায়
উপ াপেনর িস া  হীত হয়।
২. বালাগ  উপেজলা িম
অিফেসর িনমাণ কায ম রাি ত
করেত হেব।
৩. দি ণ রমা মেডল মসিজদ
শী ই িনধািরত কিম  ক ক েঝ
নয়ার িস া  হীত হয়।

৪. কা ানীগ  মেডল মসিজদ
িনমােণর জ  জিম িনধারণকরত:
গণ ত িবভাগেক িঝেয় দয়ার

েয়াজনীয় ব া হণ করেত
হেব।
৫. িবয়ানীবাজার মেডল মসিজদ
িনমােণর জ  ািবত জিমেত
উপেজলা কাট ভবেনর পাচ ও
অ া  াপনা অপসারেণর

েয়াজনীয় ব া হণ করেত
হেব।

১. িনবাহী
েকৗশলী,

গণ ত িবভাগ,
িসেলট
২. পিরচালক,
ইসলািমক
ফাউে শন,
িসেলট
৩. চয়ার ান,
দি ণ রমা/
কা ানীগ /

িবয়ানীবাজার,
িসেলট
৪. উপেজলা
িনবাহী অিফসার,
দি ণ রমা/
কা ানীগ /

িবয়ানীবাজার,
িসেলট
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৬. ইসলািমক
ফাউে শন

পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন,
িসেলট জানান, ইসলািমক
ফাউে শন ক ক ায় ৪৫০০
টাইেটেলর ক ণ করা হেয়েছ।

ি ত ক সংি  জলার িব য়
শাখার মা েম িব য় করা হেয়
থােক। ইসলািমক ফাউে শন ক ক

কািশত ক িনয়িমত ২৫%
হাের এবং গােয় ি ত 
১০,০০০/- টাকার উপের ক

েয়র ে  ৩৫% কিমশন দান
করা হয়। এছাড়া মােহ রমজােন
সকল কার েকর উপর ৩৫%
কিমশন দান করা হয়। িশ া

িত ানসহ িবিভ  িত ােন
ইসলািমক ফাউে শেনর কািশত

ক র ার িহেসেব দান করার
জ  িতিন অ েরাধ জানান। িতিনও
আরও বেলন, আস  রমযান মাস
(১৪৪৪-৪৫ িহজির ও ২০২৩-২৪)
যাকাত আদায় বষ। সাধারণত
িব বােনরা ঐ মােস যাকাত আদায়
কের থােকন। সরকারী যাকাত
তহিবেল যাকাত দােন সকেলর
সহেযািগতা কামনা করিছ। সরকাির
যাকাত তহিবেল যাকাত দান
করেল আয় কেরর উপর ১৫%
রয়াত পাওয়া যায়।

১. িশ া িত ানসহ িবিভ
িত ােন ইসলািমক ফাউে শেনর
কািশত ক র ার িহেসেব
দােনর িবষেয় সংি  সকলেক

উ ু  করেত হেব।
২. সরকাির যাকাত তহিবেল
যাকাত দােনর জ  সকলেক
উ ু  করেত হেব।

১. চয়ার ান,
উপেজলা পিরষদ
(সকল), িসেলট
২. উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), িসেলট
৩. পিরচালক,
ইসলািমক
ফাউে শন,
িসেলট
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৭. িসেলট িস
কেপােরশন

িতিনিধ, িসেলট িস  কেপােরশন
জানান, গত ১৫ ফ য়াির ২০২৩
তািরেখ পরী া লকভােব ক ীয়
বাস টািমনাল চা  হেয়েছ। অৈবধ
াক পািকং িবেশষত: ীন ি জ

এলাকা, কািলঘাট, সাবহািনঘােটর
াচা বাজার এলাকার াক মািলকরা

িনধািরত াক াে  না যাওয়ার
ফেল যানজটসহ িবিভ  সম া দখা
িদে । এিবষেয় কেহা ারেদর
িদেয় এক  সভা আেয়াজেনর াব
উেঠ আেস।
িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ
িবভাগ, িসেলট জানান, িসেলট িস
কেপােরশন এলাকায় িবেশষত:
এমিস কেলজ রাড, আ রখানা-
েকর বাজার অংেশ সওজ ক ক

ইেতামে  মরামত ত রা া কেট
াস ও পািনর লাইন বসােনার ফেল

রা া িত  হে ।
িতিনিধ, িসেলট িস  কেপােরশন,

িসেলট নগরীর ছড়া বা খালস েহ
ময়লা-আবজনা না ফলার িবষেয়

ার নামােজর ৎবা ববত
বয়ােন ইমামগণ ক ক আেলাচনার
জ  সভাপিতর মা েম পিরচালক,
ইসলািমক ফাউে শেনর ি
আকষণ কেরন।

১. িসেলট িস  কেপােরশন
এলাকার যানজট িনরসেন িনধািরত

ােন যানস হ পািকং এর িবষেয়
কেহা ারেদর িনেয় এক  সভা

আেয়াজেনর িস া  হীত হয়।
২. িসেলট িস  কেপােরশন
এলাকায় াস ও পািনর লাইন

াপেনর িবষেয় সড়ক ও জনপথ
িবভােগর সােথ িসেলট িস
কেপােরশেনর সম েয়র িস া

হীত হয়।
৩. িসেলট নগরীর ছড়া বা
খালস েহ ময়লা-আবজনা না
ফলার িবষেয় ার নামােজর
ৎবা ববত  বয়ােন আেলাচনার

জ  মসিজেদর ইমামগণেক
েয়াজনীয় িনেদশনা দান করেত

হেব।

১. ধান িনবাহী
কমকতা,
িসিসক, িসেলট
২. অিতির
জলা শাসক

(সািবক), িসেলট
৩. িনবাহী

েকৗশলী, সওজ,
িসেলট
৪. পিরচালক,
ইসলািমক
ফাউে শন,
িসেলট

৮. জলা পিরষদ উপেজলা িনবাহী অিফসার,
গায়াইনঘাট জানান, গায়াইনঘােটর

সা কর বাজােরর মািলকানা জলা
পিরষদ ও অ  এক  সং ার
হওয়ায় ইজারা ও দখল িনেয়
জ লতার ি  হয়। িবষয়
সমাধােনর জ  িতিন সভাপিতর
মা েম ধান িনবাহী কমকতা,
জলা পিরষদ, িসেলট র ি

আকষণ কেরন।
কা ানীগ  উপেজলা পিরষেদর

ম বত  জলা পিরষেদর র
জনসাধারেণর বহােরর জ
উ ু করেণর িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়।

১. গায়াইনঘােটর সা কর
বাজােরর দখল ও দাকান েলার
ইজারা সং া   জ লতা
িনরসেন সেরজিমন পিরদশেনর
িস া  হীত হয়।
২. কা ানীগ  উপেজলা
পিরষেদর ম বত  জলা পিরষেদর

র  জনসাধারেণর বহােরর
জ  উ ু করেণর িস াে র
িবষেয় উপেজলা সম য় কিম র
সভায় আেলাচনার িস া  হীত
হয়।

১. ধান িনবাহী
কমকতা, জলা
পিরষদ, িসেলট
২. চয়ার ান,
উপেজলা
পিরষদ,
গায়াইনঘাট/ কা

ানীগ ,
িসেলট
৩. উপেজলা
িনবাহী অিফসার,
গায়াইনঘাট/ কা

ানীগ ,
িসেলট
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৯. পািন উ য়ন
বাড

ভালাগ  সাদা পাথর দেশর
অ তম ণ এক  পযটন
এলাকা। িবগত ব ায় পযটন ট
সংল  নদী তীের ভা েনর ি
হেয়েছ। এেত পযটন এলাকা

াপক িত  হওয়ার স াবনা
রেয়েছ। জ িরিভি েত ভা নেরােধ
পরবত  করণীয় িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়।
িসেলট জলার জিকগ
উপেজলাধীন িশয়ারা নদীর
ডাইেকর পাশ িদেয়  ফাটেলর
ফেল িবিভ  সম া ও সমাধানকে
আেলাচনা হয়।

১. ভালাগ  সাদা পাথর পযটন
এলাকায়  ভা নেরােধ
জ িরিভি েত িজও উব িদেয়
নদীতীর সংর েণর েয়াজনীয়

ব া হণ করেত হেব।
২. িসেলট জলার জিকগ
উপেজলাধীন িশয়ারা নদীর
ডাইেকর পাশ িদেয়  ফাটল
মরামেতর েয়াজনীয় ব া হণ

করেত হেব।

১. িনবাহী
েকৗশলী, পািন

উ য়ন বাড,
িসেলট

১০. এসএমিপ আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

১১. িলশ পােরর
কাযালয়

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

১২. জন া
েকৗশল

অিধদ র

পযটন এলাকা গায়াইনঘােটর
জাফলংেয় ওয়াশ ক/পাবিলক
টয়েলট িনমাণ িবষেয় আেলাচনা
হয়।
উপেজলা িনবাহী অিফসার,
গায়াইনঘাট, িসেলট জানান,
গায়াইনঘাট উপেজলার নায়া াওেয়

আ য়ণ কে র ১০০  ঘর রেয়েছ।
েত ক ঘেরর টয়েলেটর জ

আলাদা িরং রেয়েছ। সবকয়  িরং
একই জােন থাকায় কান এক সময়
ক াপািস  ন  হওয়ার স াবনা
রেয়েছ। ক ীয় েনজ িসে েমর
মা েম বশ কেয়ক  সফ  াংক

াপেনর াব করা হেয়েছ। এ
বা বািয়ত হেল অিতির  পািন
িন াশন করােনা স ব হেব এবং ঐ
এলাকা রি ত থাকেব।

১. পযটন এলাকা গায়াইনঘােটর
জাফলংেয় ওয়াশ ক/পাবিলক
টয়েলট িনমােণর লে  ান
িনবাচেনর েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।
২. গায়াইনঘাট উপেজলার
নায়া াওেয় আ য়ণ কে র

১০০  ঘেরর জ  ক ীয় েনজ
িসে েমর মা েম বশ কেয়ক
সফ  াংক াপেনর েয়াজনীয়
ব া হণ করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী,
জন া

েকৗশল
অিধদ র, িসেলট
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১৩. িসেলট প ী
িব ৎ সিমিত-১

ব াপক, িসেলট প ী িব ৎ
সিমিত-১, িসেলট রা াস েহর
িনমাণ/সং ার কায েমর ে
িব ৎ লাইন ানা েরর ে
আিথক জ লতার িবষেয় সভায়
উপ াপন কেরন। রা াস েহর
সং ার কায েম া লেন এ
সং া  য় সং  করার িবষেয়

াব আেনন। 

১. ক স েহর কায ম
রাি তকরেণর ােথ রা াস েহর

িনমাণ/সং ার কায েম িব ৎ
লাইন ানা েরর য় িনমাণকারী
দ েরর া লেনর সােথ সং
রাখার িস া  হীত হয়।
২. া ফমার ির রােধ েয়াজনীয়

ব া হণ করেত হেব।

১. দ র ধান
(সংি  সকল),
িসেলট
২. পিরচালক,
ইসলািমক
ফাউে শন,
িসেলট
৩. উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), িসেলট
৪. চয়ার ান,
উপেজলা পিরষদ
(সকল), িসেলট
৬. ব াপক,
িসেলট প ী
িব ৎ সিমিত-১

১৪. িসেলট প ী
িব ৎ সিমিত-২

া ফমার ির রােধ সভায়
আেলাচনা হয়।

া ফমার ির রােধ েয়াজনীয়
ব া হণ করেত হেব।

ব াপক,
িসেলট প ী
িব ৎ সিমিত-২

১৫. িব য় ও িবতরণ
িবভাগ, িবউেবা,

িসেলট

িতিনিধ, িপিডিব, িব য় ও
িবতরণ িবভাগ-২ জানান, িসেলট
িস  কেপােরশন থেক িবিভ
সং ার লক কােজর ে  ব
থেক অবিহত হওয়া গেল

আকি ক িব ৎ িব াট এড়ােনা
স ব হেব। 

িসেলট িস  কেপােরশন থেক
িবিভ  সং ার লক কাজ র

েব সংি  িব ৎ িবভাগেক
অবিহতকরেণর িস া  হীত হয়।

১. ধান িনবাহী
কমকতা, িসেলট
িস  কেপােরশন
২. িনবাহী

েকৗশলী, িপিড
িব, িব য় ও
িবতরণ িবভাগ-২,
িসেলট

১৬. িষ স সারণ
অিধদ র

উপপিরচালক, িষ স সারণ
অিধদ র, বােরা আবােদর ল মা া
িছল ৮৪৭০০ হ র। অিজত হেয়েছ
৮৩৪৩৬ হ র (৯৯%), রাপন
চলমান। আ , সিরষা ও শীতকালীন
শাকসবিজ ফসেলর কতন কায ম
চলমান। সােরর ম দ পযা ।
ইউিরয়া-
১৫৩০ ম.টন, এসিপ-২৬৮
ম.টন, িডএিপ-৬৭৪
ম.টন, এমওিপ-৩৩৪ ম.টন সার

ম দ আেছ। িনধািরত ে  িব য়
হে । বতমান মােসর সার উে ালন
কায ম চলমান। ফ গ  ও
গালাপগে র ম বত  শাি িড়

িবেলর পািন িষর উৎপাদন
িবেবচনায় আগািম মােচর ১ম স াহ
পয  পািন রাখার িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়।

১. িষর উৎপাদন িবেবচনায় সচ
কােযর ােথ ফ গ  ও
গালাপগে র ম বত  শাি িড়

িবেলর পািন আগািম মােচর ১ম
স াহ পয  রাখার েয়াজনীয়

ব া হণ করেত হেব।
২. খা শে র উৎপাদন ি র
লে  ানীয় ষকেদর উ ু করণ
িবষয়  উপেজলা উ য়ন সম য়
কিম র সভায় িষ িবভােগর
আেলাচনায় এেজ া করেণর
িস া  হীত হয়।

১. উপপিরচালক,
িষ স সারণ

অিধদ র, িসেলট
২. উপেজলা
পিরষদ
চয়ার ান

(সকল), িসেলট
৩. উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), িসেলট
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১৭. িবএিডিস ( সচ)
িবভাগ, িসেলট

মি পিরষদ িবভােগর ১৪ জা য়াির
২০২৩ তািরেখর
০৪.০০.০০০০.৫১২.১৮.০১৫.২২.১৪
ন র ারেকর িরত পে
গত ০৬.১২.২০২২ তািরেখ িব ৎ,

ালািন ও খিনজ স দ ম ণালেয়র
মাননীয় িতম ীর সভাপিতে
অ ি ত আ ঃম ণালয় সভায়

িষেসচ মৗ েম (িডেস র ২০২২
হেত ম ২০২৩) ালািন তেলর
িনরবি  সরবরাহ িনি ত করার
লে  সচ মৗ েম দেশর সব
িডেজল সরবরাহ িনি তকরেণর
লে  এবং ানীয় শাসন ক ক
তল িবপণন কা ািনর

আ িলক/িবভাগীয় মাঠ পযােয়র
কমকতাগণেক সািবক সহেযািগতা

দােনর অ েরাধ জােনা হয়।
কা ানীগ  উপেজলাধীন

িবজয়পা য়া হাওের সচ ক  িনেয়
িবএিডিস ( সচ) ও এলিজইিডর
মে   জ লতার িবষেয়
িব ািরত আেলাচনা হয়।

১. িষেসচ মৗ েম (িডেস র
২০২২ হেত ম ২০২৩) িডেজেলর
িনরবি  সরবরাহ িনি ত করেত
হেব।
২. িষ উৎপাদন ি র জ

ষকেদর সেচর িবষয়
িবেবচনায় এেন কা ানীগ
উপেজলাধীন িবজয় পা য়া হাওর
িনেয়  জ লতা িনরসেন
উপেজলা সচ কিম  িস া  হণ
করেব।

১. িনবাহী
েকৗশলী,

িবএিডিস ( সচ),
িসেলট
২. উপেজলা
পিরষদ
চয়ার ান,
কা ানীগ ,

িসেলট
৩. উপেজলা
িনবাহী অিফসার,
কা ানীগ ,

িসেলট
৪. ব াপক,
মঘনা
পে ািলয়াম

িল:/য না
পে ািলয়াম

িল:/প া ওেয়ল
কা ানীিল:,

িসেলট

১৮. িবএিডিস (বীজ)
িবভাগ, িসেলট

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

১৯. িবএিডিস (সার)
িবভাগ, িসেলট

সহকারী পিরচালক, িবএিডিস (সার),
িসেলট জানান, সােরর পযা  ম দ
রেয়েছ। ফ য়াির/২০২৩ মােস অ
তািরখ পয  িডলারগণ ক ক মা
২৫% সার উে ালন হেয়েছ। বার বার
বেলও মােসর েত িডলারগণ
ক ক সার উে ালন করা হে না। 

িডলারগণ ক ক মােসর েত
সার উে ালেনর িনেদশনা দান
করেত হেব।

১. চয়ার ান,
উপেজলা পিরষদ
(সকল), িসেলট
২. উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), িসেলট
৩. সহকারী
পিরচালক,
িবএিডিস (সার),
িসেলট

. ৯



২০. জলা খা
িবভাগ

জলা খা  িনয় ক, িসেলট
জানান, অভ রীণ আমন
সং হ/২০২২-২৩ মৗ েম িসেলট
জলায় ৬৮৩৫ মঃটন ধান এবং

৪৫৩১ মঃটন িস  চােলর ল মা া
দান করা হেয়েছ। সং হ

সময়সীমা-১৭/১১/২০২২ হেত
২৮/০২/২০২৩ তািরখ পয  িনধারণ
করা হেয়েছ। িতেকিজ ধােনর

-২৮/-(আঠাশ) এবং িতেকিজ
িস চােলর -৪২(িবয়াি শ) টাকা।
চলিত মৗ েম ১৫  িমেলর সােথ
১৮১২ মঃটন িস  চােলর ি
স াদন করা হেয়েছ। অ
১৩/০২/২৩ তািরখ পয  ১৩৬৭
ম.টন চাল এবং ১০৬০ ম.টন ধান

সং হীত হেয়েছ। সং হ কায ম
চলমান রেয়েছ। গত ২০/১১/২০২২
তািরেখ জলা সং হ কিম র সভার
িস া  মাতােবক আমন সং হ
২০২২-২৩ মৗ েম খা শ  সং হ
ল মা া শতভাগ অজেনর লে
মাঠ পযােয়র দ রস হেক িনেদশনা

দান করা হেয়েছ।

ল মা া অ যায়ী খা  সং হ
িনি তকরেণর েয়াজনীয় ব া

হণ করেত হেব।

জলা খা
িনয় ক, িসেলট

২১. জলা মৎ
িবভাগ

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

২২.

জলা ািণস দ
িবভাগ

জলা ািণস দ কমকতা, িসেলট
জানান, আগািম ২৬ ফ য়াির
২০২৩ হেত ১ মাচ ২০২৩
ময়ােদ ািণস দ অিধদ র ক ক

উপেজলা পযােয় আেয়ািজত সবা
স াহ সফলভােব বা বায়েনর জ
সংি  সকল িবেশষত: উপেজলা
পিরষদ চয়ার ানগণ ও উপেজলা
িনবাহী অিফসারগেণর সহেযািগতা

েয়াজন।

আগািম ২৬ ফ য়াির ২০২৩ হেত
১ মাচ ২০২৩ ময়ােদ ািণস দ
অিধদ র ক ক উপেজলা পযােয়
আেয়ািজত সবা স াহ সফলভােব
বা বায়েনর েয়াজনীয় ব া

হণ করেত হেব। 

১. জলা
ািণস দ

অিফসার, িসেলট
২. চয়ার ান,
উপেজলা পিরষদ
(সকল), িসেলট
৩. উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), িসেলট

২৩.

িসেলট বন িবভাগ

বনায়েনর ে  ব  ািণ িবেশষতঃ
পািখেদর খাবার উপেযাগী গাছ
লাগােনার িবষেয় আেলাচনা হয়।

বনায়েনর ে  ব  ািণ
িবেশষতঃ পািখেদর খাবার
উপেযাগী গাছ লাগােনার িবষয়
অ ািধকার িদেত হেব।

িবভাগীয় বন
কমকতা, িসেলট

২৪.
পিরেবশ
অিধদ র

পাহাড় কাটা রােধ ানীয় ও জাতীয়
দিনেক সংবাদ কােশর িবষেয়

িব ািরত আেলাচনা হয়। 

পাহাড় কাটা রােধ িনয়িমত
অিভযান পিরচালনা করেত হেব।

া মান আদালেত শাি র
পিরমাণ ি  করেত হেব। 

সহকারী
পিরচালক,
পিরেবশ
অিধদ র, িসেলট

২৫. িশ া েকৗশল
অিধদ র

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

২৬. জলা িশ া
অিফস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

২৭. জলা াথিমক
িশ া অিফস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।
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২৮.

জলা
উপা ািনক
িশ া েরা

উপেজলা পযােয় ত  যাচাইকারী
সং ার মা েম উপা ািনক িশ া
কায েম িশ কেদর বতন
অ াহত রাখেত চািহত
ভিরিভেকশন িরেপাট রেণর জ
জলা শাসক মেহাদেয়র মা েম

উপেজলা িনবাহী অিফসারগেণর ি
আকষণ করা হয়। 

উপেজলা কাযালয় হেত চািহত
ভিরিফেকশন িরেপাট ততম

সমেয়র মে  রণ িনি ত করেত
হেব। 

১. উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল), িসেলট
২. সহকারী
পিরচালক, জলা
উপা ািনক
িশ া েরা

২৯. জলা সমাজেসবা
কাযালয়

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৩০.

িতব ী সবা ও
সাহা  ক

িব নাথ উপেজলাধীন িতব ী
অ িষত আমৈতল ােমর জ
এক  স ােরর জায়গা িনধারণ
িবষেয় আেলাচনা হয়।

িব নাথ উপেজলাধীন িতব ী
অ িষত আমৈতল ােম স ােরর
জ  জায়গা ততম সমেয়র মে
িনধারণ করেত হেব।

১. উপেজলা
িনবাহী অিফসার,
িব নাথ, িসেলট
২. িতব ী
িবষয়ক কমকতা,
িসেলট

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

িনং কায ম আ িনকায়েনর
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।

িনং কায মেক আ িনকায়েনর
েয়াজনীয় ব া হণ করেত

হেব। 

উপপিরচালক, 
ব উ য়ন
অিধদ র, িসেলট

৩৪. জলা কমসং ান
ও জনশি

অিফস, িসেলট

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

৩৫.

ঔষধ শাসন

ঔষধ ত াবধায়ক,
িসেলট জানান, জা য়াির/২০২৩
মােস অ  কাযালেয়র আওতাধীন
এলাকায় মাবাইল কাট পিরচালনার
মা েম ১০  দাকােনর িব ে

ব া হণ করা হয় এবং সবেমাট
৩৮,০০০/- জিরমানা আদায় করা
হয়। নকল, ভজাল, আনেরিজ াড
ও ময়াদ উ ীণ ঔষধ

িতেরােধ পাইকারী
লাইেস ধারীেদর ার মস েহ
অিভযান পিরচালনা িবষেয়
আেলাচনা হয়।

নকল, ভজাল, আনেরিজ াড ও
ময়াদ উ ীণ ঔষধ
িতেরােধ পাইকারী

লাইেস ধারীেদর ার মস েহ
অিভযান পিরচালনা করেত হেব।

ঔষধ
ত াবধায়ক,
িসেলট

৩৬.
জাতীয় ভা া

অিধকার সংর ণ
অিধদ র

ভা া অিধকােরর িনয়িমত
অিভযান পিরচালনা িনেয় সভায়
আেলাচনা হয়।

রমজান মাসেক সামেন রেখ বাজার
মিনটিরং জারদার করেত হেব।  

সহকারী
পিরচালক, জাতী
য় ভা া
অিধকার সংর ণ
অিধদ র

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।
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৩৯.

জলা িনবাচন
অিফস

িসিনয়র জলা িনবাচন অিফসার
জানান, আগামী ১৬ মাচ ২০২৩
তািরেখ ফ গ  উপেজলার ৫
ইউিনয়ন ও িসেলট সদর উপেজলার
৩  ইউিনয়ন পিরষদ সাধারণ
িনবাচন এবং গায়াইনঘাট
উপেজলার নি র াও ইউিনয়েনর
৭নং সাধারণ ওয়ােডর  পেদ
উপ-িনবাচেনর তফিসল ঘাষণা করা
হেয়েছ।

১. আগামী ১৬ মাচ ২০২৩ তািরেখ
ফ গ  উপেজলার ৫  ইউিনয়ন

ও িসেলট সদর উপেজলার ৩
ইউিনয়ন পিরষদ সাধারণ িনবাচন
এবং গায়াইনঘাট উপেজলার
নি র াও ইউিনয়েনর ৭নং
সাধারণ ওয়ােডর  পেদ উপ-
িনবাচনেক ক  কের অ ীিতকর
ঘটনা এড়ােত েয়াজনীয় িনরাপ া
জারদার করেত হেব।

২. আগািম ০২ মাচ ২০২৩ তািরখ
ভাটার িদবস উদযাপেনর
েয়াজনীয় ব া হণ করেত

হেব।

১. িলশ পার,
িসেলট
২. উপেজলা
িনবাহী অিফসার,
ফ গ / িসেলট

সদর/ গায়াইনঘা
ট, িসেলট
৩. িসিনয়র জলা
িনবাচন
অিফসার, িসেলট

৪০. িবভাগীয়
পাসেপাট ও িভসা

অিফস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

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

২৭ ফ য়াির ২০২৩ তািরেখ জাতীয়
পিরসং ান িদবস উদযাপন িবষেয়
আেলাচনা হয়। 

২৭ ফ য়াির ২০২৩ তািরেখ
জাতীয় পিরসং ান িদবস
উদযাপেনর েয়াজনীয় ব া

হণ করেত হেব।

উপপিরচালক,
জলা

পিরসং ান
অিফস, িসেলট

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

৪৮. জলা ীড়া
অিফস

আেলাচনােযা  কান িবষয় সভায়
উ ািপত হয়িন।

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।
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৫৪.

জলা িশ কলা
একােডিম

জলা কালচারাল অিফসার, িসেলট
জানান, িসেলট জলা িশ কলা
একােডিমেত িতিদনই িবিভ
সাং িতক অ ান আেয়াজনসহ

ায় ১৫০০ িশ াথ  িনয়িমত
িশ ণ হণ কেরন। এখােন
িশ ণাথ সহ অিভভাবকরা এবং

িবিভ  অ ােন মাননীয় ম ী,
মাননীয় সংসদ সদ , শাসেনর
ঊ তন কমকতা , রাজৈনিতক
ন সহ র জনসমাগম হয়।

িশ কলা একােডিমর স ুখভােগ ল
সড়েকর পােশ িসেলট িস
কেপােরশেনর আওতাধীন এক

ন রেয়েছ। যার িক  অংশ াব
িদেয় ঢাকা বাকী অধাংশ খালা।
এরফেল যেকােনা সময় কামলমিত
িশ রা েন পেড় মারা ক ঘটনা
ঘটার স াবনা রেয়েছ। এছাড়াও াব
না থাকায় েনর গ  এবং এর
থেক উৎপািদত মশার উৎপােত

িশ কলা একােডিমর াভািবক
কায ম পিরচালনা মারা কভােব
িবি ত হে । এখােন আেরা উে খ
করা েয়াজন য, একােডিমর
স ুখভােগ েনর পােশ কােনা
বাউ াির না থাকায় এলাকাবাসী

িতিদনই ময়লা আবজনা ফেল
ঘ সহ পিরেবশ িবন  কের

চেলেছন। জলা কালচারাল অিফসার
এ াপাের সভাপিতর ি  আকষণ
কেরন।

১। েনর য অংেশ াব নই স
অংেশ ত াব সংেযাজেনর

েয়াজনীয় ব া করেত হেব।
২। েনর পােশ এক  বাউ াির
টেন একােডিমর স ুখভােগ এক
ি ন ন গইট িনমােণর
েয়াজনীয় ব া হণ করেত

হেব।

১. ধান িনবাহী
কমকতা, িসেলট
িস  কেপােরশন,
িসেলট
২. িনবাহী

েকৗশলী, সড়ক
ও জনপথ
িবভাগ, িসেলট
৩. িনবাহী

েকৗশলী,
গণ ত িবভাগ,
িসেলট

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।
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৬৩. 

িবিনেয়াগ উ য়ন
বাড

বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন
ক প  হেত া  িড.ও. প  ও
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়,
িসেলেটর ১৮ িডেস র ২০২২
তািরেখর
০৫.৪৬.০০০০.০০৫.১৮.০০৭.২২.৬
৬০ ন র ারেকর িনেদশনার

ি েত জলা উ য়ন সম য়
কিম র সভায় িবিনেয়াগ সং া
এেজ া অ করেণর জ
িনেদশনা দান করা হয়। 

১. বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন
ক প , িসেলট িবভাগ এর

িতিনিধেক কা-ও করেণর
ব া হণ করেত হেব।

২.বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন
ক প , িসেলট িবভাগ এর

িতিনিধেক িনয়িমত এ সভায়
উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা
হয়।

১. অিতির
জলা শাসক

(সািবক), িসেলট
২. পিরচালক,
বাংলােদশ
িবিনেয়াগ উ য়ন
ক প , িসেলট
িবভাগ

৬৪. (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।
বতমােন ই-নিথর কায ম অেনক
ভােলা। াট বাংলােদশ িনমাণ
করেত হেল ত  ি র উপর
িনভর হেত হেব। ইউিনয়ন পযােয়
ই ারেনট 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
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ি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
০৪.০০.০০০০.৫২১.৩৫.০৬২.১৫-৮
৫ 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: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.০৬.০০৫.২০.১৯৮ তািরখ: 
০৬ মাচ ২০২৩

২১ ফা ন ১৪২৯

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

 

মা: মিজবর রহমান 
জলা শাসক
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