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ান জলা শাসক কাযালেয়র সে লনক
উপি িত পিরিশ  'ক'
        উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। কেরানা ভাইরােসর া ভােবর কারেণ দীঘ দড়
বছর পর া হ িবিধ মেন শরীের জলা উ য়ন সম য় কিম র সভা অ ি ত হওয়ায় সভায় ি  কাশ করা হয়।
আেলাচনার েত স  অ ি ত হওয়া শারদীয় গা জায় বাংলােদশসহ িসেলট এর কেয়ক  জায়গায় অনাকাি ত
ঘটনার জ  :খ কাশ করা হয়। সভাপিত বেলন, ব ব র বাংলােদশ সকেলর, সকেলর সমান অিধকার রেয়েছ। আমরা
এেদেশ িমেলিমেশ বসবাস করব। যারা এ ধরেণর  কাজ কেরেছ তােদর আইেনর আওতায় এেন শাি র ব া হণ
করা হেব। সভায় িসেলট জলার িলশ পােরর মােয়র েত শাক কাশ করা হয়। 
অত:পর সে র ২০২১ মােসর জলা উ য়ন সম য় কিম র সভার কাযিববরণী ঢ়ীকরণ করা হয়। সভাপিতর
অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক), িসেলট িবগত সভার কাযিববরণীর িস া স েহর আেলােক িবিভ  দ র
হেত া  অ গিত িতেবদন ও কাযপ স হ উপ াপন কেরন। সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িনে া  িস া স হ হীত
হয়:

ম
ি◌ক দ েরর নাম আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী

১. া  িবভাগ িসিভল সাজন িসেলট, অে াবর মােস কেরানার 
আ াে র হার ২% হওয়ায় ি  কাশ কেরন। িতিন 
বেলন, গতকাল কেরানার সং মেণর হার  িছল। 
কেরানা সং মেণর হার কেম গেলও আ  না হেয় 

েবর মতই া িবিধ মেন চলােফরা করা উিচত। 
তাছাড়া িনয়িমত কাদান কম িচ চলেছ। এখন পয  
িসেলট জলায় ায় ৯ ল  কা দান করা হেয়েছ; 
১ম ডাজ দওয়া হেয়েছ ৫ লাখ ও ২য় ডাজ ৪ লাখ। 
িসেনাফােমর কা সব জায়গায় চলেছ। ফাইজােরর 

কার কায ম বতমােন িতন  ক ; িসেলট 
ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, শাহজালাল 
িব ান ও ি  িব িব ালয় ও িলিডং িব িব ালয় 
এ চলেছ। িতিন ফাইজােরর কা হণ সং া  িবষেয় 
কান সম া হেল িসিভল সাজন অিফেস যাগােযাগ 

করার জ  অ েরাধ কেরন। ফাইজার কা হণকােল 
কাথাও কাথাও  আইন লার অবনিত হওয়ার 

আশংকা দখা িদে । কারণ িবশ হাজােরর মত 
রিজে শনকারী যারা িসেনাফােমর জ  আেবদন 

১. েত ক েথ য 
পিরমাণ কা দােনর 
কথা সই পিরমাণ কা 

দান করা হে  িকনা 
এবং িনিদ  সময় পয  

কা দয়া হে  িকনা 
স াপাের 

জন িতিনিধসহ 
সকেলর মিনটিরং 
করেত হেব।
২. কা দােনর সময় 
কান কা কে  যন 
কান কার িব ংখল 

পিরেবশ তরী না হয় বা 
আইন ঙখলা 
পিরেবেশর অবনিত না 
হয় সিদেক সংি  
সকলেক সজাগ থাকেত 

১. িলশ পার, িসেলট
২. িসিভল সাজনিসেলট

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

৪. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট
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রিজে শনকারী যারা িসেনাফােমর জ  আেবদন 
কেরিছেলা তারা এখন িসেনাফাম িনেত আ হী না। 
িসেনাফােমর পিরবেত ফাইজার িনেত িভড় করেছ। 
িতিন আইন লার াকারী বািহনীসহ সকেলর 
সহেযািগতা কামনা কেরন। া হ  কমে েলােত 
ডা ােরর তা স েক বেলন, কেরানার েকাপ 
কমেল উপেজলা া হ  কমে  থেক শাম ি ন 
হাসপাতােল কািভড ইউিনেট আনা ৩০ জন ডা ার 
িফিরেয় িদেল এ সম ার অেনকটা সমাধান হেব। 
তােদর হােন িফিরেয় িদেত পিরচালক, িবভাগীয় 

া হ , িসেলট বরাবর প  দওয়া হেয়েছ।
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ িবয়ানীবাজার, িসেলট 

বেলন, উপেজলা া  কমে ে  অি েজেনর সরবরাহ 
িনেয় কান সম া নাই। অি েজেনর সরবরােহর 
সম ার াপাের অেনক বাসীরা সাহা  সহেযািগতা 
করায় সমাধান হেয়েছ। িক  জনবল সংকট থাকায় 
িচিকৎসা কায েম াঘাত ঘটেছ। জবােব িসিভল 
সাজন বেলন, কেরানা সং মণ মাকােবলায় সরকাির 
সাহাে র পাশাপািশ অেনক মহৎ ি / দাত  
সং হার সাহা  সহেযািগতা পেয়িছ। িসেলট িকডিন 
ফাউে শন, উইেমন ফাউে শনসহ অেনেক সাহা  
কেরেছন।  বতমােন িসেলট জলায় কান অি েজন 
সংকট নই। অি েজন িসেলেট উৎপাদন করা হয় না, 
ঢাকা থেক আনেত হয় বেল মােঝ মােঝ সম া হয়। 
জনবেলর সম া আেছ। বতমােন ৩০ হাজার এইচআই 
পদ খািল আেছ, িক  ক ীয়ভােব িনেয়াগ হওয়ায় 
জলা পযােয় িক  করার থােক না।
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ ওসমানীনগর বেলন, 

ওসমানীনগের ৮  সাব স ােরর মে  ৭ েত ডা ার 
নই। তাছাড়া ২ জন ডা ারেক কেরানার সময় 

শাম ি ন হাসপাতােল সং ি  দয়া হেয়েছ। কেরানা 
েকাপ কম থাকায় এখন তােদর িফিরেয় দওয়া যেত 

পাের। যারা আেছন তারাও বিশরভাগ সময় িনংেয় 
থাকায় সাধারণ জনগণ িচিকৎসা সবা থেক বি ত 
হে । সাব স ােরর অব াও অত  শাচনীয়। 
তাজ র সাব স াের রাগীেদর জ  জাইকার 
অথায়েন এক  ওেয় ংেজান িনমােণর কথা বলা 
হেলও তা করা যাে  না। জবােব িসিভল সাজন বেলন, 
ওসমানীনগের পদ জন হেয় গেছ। এখন পদায়েনর 
অেপ ায় রেয়েছ। পদায়ন হেয় গেলই তাজ ের 

া হ  কায ম  করা হেব। জাইকা ক ক িবি ং 
িনমােণর াপাের বেলন, জাইকা থেক া  
িবভাগেক এ িবষেয় িচ  িদেত হেব।
সভাপিত বেলন, পদ জন হওয়ায় পদায়ন না হওয়া 
পয  সামিয়ক সংকট মাকােবলার জ  বালাগ  এ 
কমরত ডা ারেদর অিতির  দািয়  পালেনর জ  
িসিভল সাজন ক ক ব া হন করেত হেব।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান গায়াইনঘাট বেলন, 
গায়াইনঘােট চািহদার থেক ভ াকিসেনর সরবরাহ কম 

হওয়ায় দীঘ লাইেন ািড়েয় কা িনেত অেনকেক 
ভাগাি র মে  পড়েত হয়। সকাল াচটা থেক এক 

হাজােরর মত মিহলা কার জ  লাইেন দািড়েয় 

সকলেক সজাগ থাকেত 
হেব।
৩. য সকল উপেজলায় 

া হ  কমে েলােত 
ডা ােরর তা রেয়েছ 
স সকল উপেজলা 
া  কমে / 

সাবেস াের 
জনসাধারেণর 

া হ েসবা িনি ত 
করেত কমরত 
ডা ারেদর অিতির  
দািয়ে  পদায়েনর জ  

ব া হন করেত হেব।
৪.তাজ র সাব স াের 
রাগীেদর জ  জাইকার 

অথায়েন ওেয় ংেজান 
িনমােণর জ  জাইকা 
থেক া  িবভাগেক 

িচ  িদেত হেব।
৫.কেরানার িনয়িমত 

কা কম িচর 
পাশাপািশ েত ক মােস 

ইবার কের কা দান 
ক াে ইন করেত হেব।
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হাজােরর মত মিহলা কার জ  লাইেন দািড়েয় 
থাকেলও কা পায় াচশ জন। কার সং া এবং 
েথর পিরমাণ বাড়ােনা হেল জনগেণর ভাগাি  কম 

হেতা। জবােব িসিভল সাজন বেলন, বতমােন দেশ 
কার কান তা নই। গতকাল সকােলও একলাখ 
াচ হাজার িসেনাফাম কা আসেছ। কার পিরমাণ 

বাড়ােত হেল েথর সং া বাড়ােত হেব এবং েথর 
সং া বাড়ােত হেল জনবল দরকার। লত জনবেলর 
সংকেটর জ  েথর সং া বাড়ােনা যাে  না।
সভাপিত মেহাদয় বেলন, িনয়িমত কা কম িচর 
পাশাপািশ েত ক মােস ইবার কের ক াে ইন 
করেত হেব।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, গায়াইনঘাট বেলন, গত 
কেয়কিদন আেগ মাননীয় বাসী ক াণ ও বেদিশক 
কমসং ান ম ী মেহাদয় কা ক  পিরদশনকােল 

কা িনেত আসা লাকজনেক কখন থেক অেপ া 
করেছন িজ াসা করেল তারা জানায় অেনক সকাল 
থেক অেপ া করেছন। এ ে  মাননীয় ম ী মেহাদয় 

বেলন আেরা সকাল হেত কা দওয়া  করেল 
আেরা বিশ সং ক মা ষেক একিদেন কা দওয়া 
যােব।
জবােব িসিভল সাজন বেলন, যেহ  একই ি গণ 

িতিদন কার কাজ  করেছন তােদর অ িবধার কথা 
িবেবচনা করেত হেব। পাশাপািশ লা মইনেটন 
করার জ  হেলও সময় একই হওয়া উিচত। 

২. া  
েকৗশল 

অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী, া  েকৗশল অিধদ র িসেলট 
বেলন, গায়াইনঘাট উপেজলা া  কমে  
সং ােরর জ  চািহদাপ  ম ণালেয় রণ করা 
হেয়েছ। িবয়ানীবাজার া হ  কমে  এ যাওয়ার রা া 
সং ার করার জ  উপেজলা া  ও পিরবার 
পিরক না কমকতা, িসেলট চািহদাপ  রণ করেবন।

১.ওসমানীনগর 
উপেজলার িতলপাড়া 
ইউিনয়ন া  
কমে ে র সং ােরর 
জ  া  েকৗশল 
অিধদ র, িসেলট বরাবর 
উপপিরচালক, পিরবার 
পিরক না অিধদ র, 
িসেলট চািহদাপ  রণ 
করেবন।
১.ওসমানীনগর 
উপেজলার া সাব 
স ােরর সং ােরর জ  
া  েকৗশল 

অিধদ র, িসেলট   
বরাবর িসিভল সাজন, 
িসেলট চািহদাপ  রণ 
করেবন। 

১. িসিভল সাজন, িসেলট
২. িনবাহী েকৗশলী, 

া  েকৗশল 
অিধদ র, িসেলট
৩. উপপিরচালক, 
পিরবার পিরক না 
অিধদ র, িসেলট

৩. সড়ক ও 
জনপথ 
িবভাগ

িনবাহী েকৗশলী সড়ক ও জনপথ অিধদ র বেলন, 
চারখাই-িবয়ানীবাজােরর শওলা বাজােরর খা  

দােমর রা া চলাচেলর উপেযাগী িবভাগীয় মরামত 
করা হেয়েছ। িক  িক  জায়গায় গত িছল সটা 
মরামত করা হেয়েছ। ট ােরর চািহদা রণ করা 

হেয়েছ।বরা  পযা  না থাকায় স ণ কাজ করা স ব 
হে  না। বরা  পাওয়া সােপে  অবিশ  কাজ স  
করা হেব।

১. চারখাই-
িবয়ানীবাজােরর শওলা 
বাজােরর খা  দােমর 
রা ার অবিশ  কাজ 
 বরা  পাওয়া সােপে  
ত স  করেত হেব।

২.উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ান, িব নাথ 

১. িনবাহী েকৗশলী, 
সড়ক ও জনপথ িবভাগ, 
িসেলট
২. িলশ পার, িসেলট
৩. উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ান, িব নাথ, 

িসেলট

৩



করা হেব।
সভায় সভাপিত মেহাদয় জানেত চান, িসেলেট সড়ক 
ও জনপথ অিধদ েরর িনিমত স েলােত িনমােণর 
কতবছর পয  টাল আদায় করা যােব। এছাড়া টাল 
আদােয়র হার এবং ট ার ি য়া ও ট ার বাছাই 
িকভােব স  করা হয়। জবােব িনবাহী েকৗশলী 
বেলন, িসেলেট শর র, শাহপরাণ, শওলা, 
লামাকাজী ও ফ গ  এই ৫  স  আেছ। সড়ক ও 
জনপদ িবভােগর টাল আদায় নীিতমালা-২০১৪ 
অ যায়ী ২০০ িমটােরর বিশ দীঘ স েলােত টাল 
অদায় করেত হেব।িসেলেট ৫  স েত নীিতমালা 
অ যায়ী টাল আদায় করা হে  এবং নীিতমালায় 
টাল আদােয়র হার উে খ করা রেয়েছ।তেব টাল 

আদায় নীিতমালা- ২০১৪ এ এক  স / ীেজ কতিদন 
টাল আদায় করা হেব এ িবষেয়  উে খ নই। 
ীজ িনমােণর খরচ উেঠ গেলও টাল আদায় ব  

করার কানও িনেদশনা নই নীিতমালায়।তাছাড়া 
টাল আদায় যেহ  সরকােরর রাজ  আেয়র অ তম 

উৎস সেহ  সটা হানীয়ভােব ব  হওয়ার কান 
েযাগ নই। হানীয় শাসন অথবা ম ী মেহাদয় 

অথবা হানী জন িতিনিধেদর মা েম টাল আদায় 
ব  করেত ম ণালেয় াব রণ করা যেত পাের।

ােবর িভি েত সরকার দীঘিদন হেয়েছ িবেবচনা 
কের ব  করেত পাের।
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান জিকগ , িসেলট বেলন, 
স র উপর য টাল আদােয়র সময়সীমা িনধারণ 

থাকা েয়াজন। িতিন আেরা বেলন, িসেলট-চারখাই-
জিকগ  রােড সড়েকর বাজার, বা  বাজার ও 
কািলগ  বাজাের অৈবধ াপনাসহ  উে েদর জ  
িনবাহী েকৗশলীর সােথ অেনকবার কথা হেয়েছ।
িতিনও আবারও উে েদর জ  অ েরাধ কেরন। 
অৈবধ াপনাস হ  উে দ না হেল েরা রা া বহার 
করা স ব হে  না।বা র বাজাের েনজ ব া না 
থাকায় যানজটসহ নানািবধ সম া হে ।
উপেজলা চয়ার ান ওসমানীনগর টােলর হার 
কমােনার াব করেল সভাপিত মেহাদয় বেলন, ীজ 
যেহ  আেছ নীিতমালা অ যায়ী কমােনার কান 
েযাগ নাই।তেব াব দওয়া যেত পাের ৫০ বছর 

পার হওয়ায় তা ব  করা যায়। যসব ীেজর বয়স ৫০ 
বছর পার হেয় গেছ স েলার টাল ব  করার জ  

াব দওয়া অ েরাধ কেরন।িনবাহী েকৗশলী 
মেহাদয়েক ম ণালয় বরাবর ৫০ বছর বিশ 
ীজ েলার াপাের েয়াজনীয় িনেদশনার দওয়ার 

জ  প  রণ করার জ  অনেরাধ করা হয়।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, িব নাথ বেলন, লামাকাজী 
ীেজ টাল বাড়ােনার ফেল সাধারণ জনগেনর মােঝ 

অসে াষ িবরাজ করেছ। েব ীেজ ৬০ টাকা আদায় 
করেলও হঠাৎ ৭৫ টাকা আদায় করায় িমক 
আে ালন  হয়। টাল আদায় বে র জ  তারা 
কেয়ক বার রা া অবেরাধ কের িতবাদ কের।রা া 
অবেরাধকােল তােদর দািবর িবষয়  ক পে র কােছ 
জানােনা হেব এ আ ােস অবেরাধ হিগত করা হয়। ৩ 

চয়ার ান, িব নাথ 
সভার কাযিববরণী 
মাতােবক যসব স র 

িনমাণ ৫০ বছেরর বিশ 
হেয়েছ স েলার টাল 
ি  কের দওয়ার জ  
ম ণালয় বরাবর াব 

রণ করেবন।
৩. যসব স র িনমাণ 
৫০ বছেরর বিশ হেয়েছ 
স েলার টাল ি  কের 
দওয়ার জ  
েয়াজনীয় িনেদশনা 

চেয় িনবাহী েকৗশলী, 
সড়ক ও জনপথ, িসেলট 
ম ণালয় বরাবর িচ  

রণ করেবন।
৪. িসেলট-চারখাই-
জিকগ  সড়েকর 
বাজার, বা র বাজার ও 
কািলগ  বাজােরর 
অৈবধ াপনা উে দ 
করেত িনবাহী েকৗশলী 

েয়াজনীয় কায ম 
হণ করেবন।

৫. লামাকাজী ীেজর 
টাল আদােয়র হার 
ি র াপাের 
িমকেদর অসে াষ 

িনরসেন ানীয় 
পিরবহন মািলক এবং 
িনবাহী েকৗশলী , 
সড়ক ও জনপথ, িসেলট 
আেলাচনার মা েম 
সমাধান করেবন। 
চয়ার ান, উপেজলা 

পিরষদ, িব নাথ এবং 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, িব নাথ 
সমাধােনর জ  
সহেযািগতা করেবন।
৬. লামাকাজী ইউিনয়ন 
পিরষেদর সামেনর 
কােনি িভ  সড়ক  

ল সড়েকর 
(লামাকাজী- িব নাথ) 
সােথ ত র◌্যাম কের 
দওয়ার ব হা হণ 

করেত হেব।  
৭. িবয়ানীবাজার 
হাইওেয়  ২০০ 
িমটারেরর মত  

৪.উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, িব নাথ, 

িসেলট
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জানােনা হেব এ আ ােস অবেরাধ হিগত করা হয়। ৩ 
িদেনর মে  টাল আদােয়র হার েবর অব ায় না 
নওয়া হেল নরায়  রা া অবেরােধর আি েমটাম 
দন িমকরা।

জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, িসেলট- নামগ  
সড়েকর ১৭ িকিম এ অবি হত লা মাকাজী স  
১৯৮৪ সােল িনিমত এবং িনমােণর পর থেকই টাল 
আদায় করা হে । টাল আদায় হিভ ােকর ে  ৭৫ 
টাকা এবং িমিডয়াম ােকর ে  ৬০ টাকা করা 
হেয়েছ এবং আদােয়র হার যথাযথ ি য়ার মা েম 
করা হেয়েছ। টাল আদােয়র হার বড় সাইনেবােডর 
মা েম কাে  টানােনা হেয়েছ। টাল আদােয়র হার 
এর াপাের কনিফউশন ি  হওয়ায় সম া হে ।
উপেজলা িনবাহী অিফসার, িব নাথ বেলন, লামাকাজী 
ীেজর পােশই লামাকাজী ইউিনয়ন পিরষেদর সামেনর 

কােনি িভ  সড়ক  ল সড়েক ( লামাকাজী- 
িব নাথ) সােথ র◌্যাম কের দওয়ার জ  অ েরাধ 
কেরন  
উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবয়ানীবাজার বেলন, 
িবয়ানীবাজার হাইওেয়  জায়গায় ২০০ িমটােরর 
মত অংেশ ইেটর সিলং করা হেয়েছ।  থানাবাজার 
নামক জায়গায় অৈবধ দখেলর উে দ করার জ  
অ েরাধ কেরন।

িমটারেরর মত  
জায়গায়  ইেটর সিলং 
করা অংেশ িপচ কের 
দওয়ার ব া হন 

করেত হেব। থানাবাজার 
নামক জায়গায় অৈবধ 
দখল উে দ করার জ  

েয়াজনীয় ব হা হন 
করেত হেব।

৫



৪. ানীয় 
সরকার 
েকৗশল 

অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র 
বেলন, য সকল েল এক  মা  ভবন আেছ এবং 
উ  ভবন ভে  ন ন ভবন িনমাণ করা হেব, 
সসকল ভবন িনমাণ করার েব Make Shift 

এর আওতায় অ ায়ী ণীক  িনমােণর জ  সকল 
উপেজলা েকৗশলীগণেক িনেদশনা দান করা 
হেয়েছ। িতিন আেরা বেলন, সরকােরর িবিভ  উ য়ন 

কে  ীম হন, ইিজিপ িসে েম িকউরেম  এবং 
িনিবড় তদারিকর মা েম বা বায়ন করা হে । 
ফ গ  উপেজলায় সরকাির িব ালেয়র কােজর 
ট ার ি য়ায় জাল অিভ তা সনদ বহার কের 

কাজ পাওয়ার িবষেয় তদ  করার জ  অ  দ েরর 
িসিনয়র সহকারী েকৗশলীর ন ে  এক  কিম  
গঠন করা হেয়েছ এবং কিম েক আগািম  ২৮ 
অে াবর তািরখ িতেবদন দািখেলর জ  বলা 
হেয়েছ।
ফ গ  উপেজলায় জাইকা কে র কাজ 

বা বায়েনর জ  উপেজলা েকৗশলী, উপেজলা 
চয়ার ান বরাবর নিথ উপ াপন কেরন। উপেজলা 
চয়ার ান মেহাদয় িতেজাড়া হাই ও লা ব  
েয়র জ  ৭৫০০/- টাকা দর অ েমাদন কের 
া লন ত করার জ  উপেজলা েকৗশলীেক 

িনেদশনা িদেয়েছন। িনবাহী েকৗশলী বেলন, 
বােজেখল সরকারী াথিমক িব ালেয়র ভবন িনমােণর 
জ  ২০২০ সােল দরপ  আহবান করা হয়। াথিমক 
িশ া ম ণালেয়র অ মিতর জ  াথিমক িশ া 
অিধদ র হেত প  দান করা হেয়েছ। াথিমক িশ া 
অিধদ েরর অ মিত পেয় িনমাণ  করা হেব।
িনবাহী েকৗশলী সভায় বেলন, বালাগ  উপেজলাধীন 
দি ণ গহর র সরকাির াথিমক িব ালেয়র িনমাণ 
কােজর কাযােদশ উপেজলা েকৗশলী ক ক দান 
করা হেয়েছ। শী ই কাজ   হেব। গৗির র 
সরকাির াথিমক িব ালয় িপইিডিপ-৩ হেত 
বা বায়েনর জ  দরপ  আহবান করা হেয়িছল। চক 
দৗলত র সরকারী াথিমক িব ালয় ভবন িনমাণ 

কাজ ইিতমে   হেয়েছ।
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ ফ গ , জাইকার ৩য় 

িকি র ৫০ ল  টাকার কােজর অিনয়েমর িবষেয় 
তদ বক ব া হেণর জ  অ েরাধ কেরন। 
জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, আইনগত ি য়ায় 
কাজ হেয়েছ িক  উপেজলা েকৗশলী এটােক ওয়াকস 
এর মা েম না িদেয় ডস এর মা েম িদেয়েছন যটা 

ল িহেসেব পিরলি ত হয়।
সভাপিত মেহাদয় বেলন, ভালাগে  সাদা পাথর 
পযটন এলাকার মা ার ােনর নদী শাসেনর আওতায় 

ান এবং িডজাইন হেয় গেল তার কিপ পািন উ য়ন 
বাডেক দওয়া হেব। ফেল ান ও িডজাইেনর 

িভি েত সমি ত পিরক না হন করা সহজ হেব। 

১. ফ গ  উপেজলা 
পিরষেদ জাইকা ক ক 
উ য়ন কে  দ  
টাকার অিনয়েমর 
আিনত অিভেযােগর 
িবষেয় উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ান, ফ গ , 

িসেলট িলিখতভােব 
জানােবন।
২. জাইকা ক ক 
উ য়ন কে  দ  
টাকার কাজ যথাযথ 
আইনগত ি য়ায় 
হেয়েছ িকনা এবং এ 
িবষেয় উপেজলা 

েকৗশলী, ফ গ , 
িসেলট এর কান 
গািফলিত আেছ িকনা 
তা তদ বক খিতেয় 
দখেত হেব।

 
 
 

১. িনবাহী েকৗশলী,
এলিজইিড, িসেলট

২. চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ, ফ গ , 

িসেলট
৩. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, ফ গ , 

িসেলট

৬



৫. গণ ত িবভাগ িনবাহী েকৗশলী গণ ত িবভাগ ও পিরচালক, 
ইসলািমক ফাউে শন বেলন, “ িত  জলা ও 
উপেজলায় এক  কের ৫৬০  মেডল মসিজদ ও 
ইসলািমক সাং িতক ক  হাপন” কে র 
আওতায় মেডল মসিজেদর জ  িসেলট সদর 
উপেজলায় জিম পাওয়া যায়িন। মহানগের জিম 
পাওয়া গেছ। া লন পাঠােনা হেয়েছ এখেনা াব 
পাওয়া যায়িন। বালাগ  মেডল মসিজেদ ঢালাই কাজ 
শষ হেয়েছ। বরা  না থাকায় কাজ ব  আেছ। 

িবয়ানীবাজার মেডল মসিজেদর অিধ হণ শষ হয়িন। 
িব নাথ মেডল মসিজেদর কাজ শষ পযােয়। 
কা ানীগ  মেডল মসিজেদর কাজ মামলার জ  
িগত রেয়েছ। ফ গ  মেডল মসিজেদর ঢালাই 

স  হেয়েছ বরা  না থাকায় কাজ ব  রেয়েছ। 
গালাপগ  মেডল মসিজেদর িনচতলার ঢালােয়র 

কাজ চলেছ। গায়াইনঘােটর মেডল মসিজেদর কাজ 
িডেস েরর মে  স  হেব। এছাড়া জিকগ , 
কানাইঘাট, দি ণ রমা, জ া র, ওসমানীনগর 
মেডল মসিজেদর কাজ চলমান রেয়েছ।
িনবাহী েকৗশলী জানান সমি ত অিফস ভবন 
িনমােণর জ  িডিজটাল সােভ কা ািনগ  ছাড়া 
অ া  উপেজলায় চলমান আেছ।
উপেজলা কমে  ভবেন যােদর িনজ  ভবন নাই 
তােদর িনজ  ভবেনর িডজাইেনর জ  অগােনা াম 

রণ করার জ  সভাপিত  অ েরাধ কেরন।

১. িসেলট জলার সকল 
উপেজলার মেডল 
মসিজেদর কাজ ণগত 
মান অ  রেখ স ক 
সমেয় যােত স  হয় 
স াপাের েয়াজনীয় 

কায ম অ াহত 
রাখেত হেব।
২.উপেজলা কমে  
ভবেন যােদর িনজ  
ভবন নাই তােদর িনজ  
ভবেনর িডজাইেনর জ  
অগােনা াম রণ 
করেত হেব।

১. িনবাহী েকৗশলী, 
গণ ত িবভাগ, িসেলট

২. পিরচালক, 
ইসলািমক ফাউে শন, 

িসেলট
৩.দ র ধান (সকল), 

িসেলট

৬. ইসলািমক 
ফাউে শন

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৭. জলা পিরষদ কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৭



৮. পািন উ য়ন 
বাড

িনবাহী েকৗশলী, পািন উ য়ন বাড, িসেলট বেলন 
উপেজলা পািন ব হাপনা কিম েক িবয়ানীবাজােরর 
করিতয়া ও কা রা খােল পািনর াস- ি র সােথ 
সম য় কের র েলটর খালা-ব  করার িবষয়  
িনয় ণ করেত বলা হেয়েছ। চয়ার ান, ওসমানীনগর 
উপেজলা পিরষদ  বেলন, ওসমানীনগেরর মা াসা 
বাজাের ১০০০ িজও াগ দােনর কথা বলা হেলও 
পাওয়া যায়িন । জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, পািন 
কেম যাওয়ায় বরা  পাওয়া যায়িন িবধায় িজও াগ 

দান করা স ব হয়িন।
চয়ার ান, ফ গ  উপেজলা পিরষদ বেলন, 

মইন র ােমর ায় ৫০০ ট রা া নদী গেভ িবলীন 
হেয় যাে । উপেজলার সদেরর সােথ যাগােযাগ িবিছ  
হেয় পড়েছ। বা র ব া পেল যাতায়ােতর ব া করা 
যায়। জবােব িনবাহী েকৗশলী বেলন, কািবটার 
মা েম কাজ স  করার জ  িনেদশনা দান করা 
হেয়েছ। 

১। 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 করার িবষয়  
মিনটিরং করেত হেব।
০২।ওসমানীনগেরর 
মাদারবাজার  
খােলর খ বড়ভা া নদী 
র ার েয়াজনীয় ব া 

হণ করেত হেব।
৩. ফ গ  উপেজলার 
মইন র ােমর নদী 
গেভ িবলীন ৫০০ ট 
রা া উপেজলা সদেরর 
সােথ যাগােযাগ 
হাপেনর  জ  

কািবটার মা েম ত 
স  করেত হেব।

০১। িনবাহী েকৗশলী
পািন উ য়ন বাড, 

িসেলট
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

ি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।

১২. িসেলট প ী 
িব ৎ 

সিমিত-১

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

১৩. িসেলট প ী 
িব ৎ 

সিমিত-২

জনােরল ােনজার, িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-২ এর 
িতিনিধ বেলন, আ য়ন কে  িব ৎ সংেযাগসহ 

সব ধরেণর কায ম চলমান আেছ।
সভায় সভাপিত মেহাদয় বেলন, ‘ক’ িণর 

িমহীনেদর জ  িনিমত ঘরস েহ িব ৎ ওয় ািরং ও 
িব ৎ সংেযােগর গিত অেনক কম। সময় িনেয় কাজ 
ত স  করেত হেব।

উপেজলা িনবাহী অিফসার গায়াইনঘাট  বেলন, 
স িত র ল র ইউিনয়েন িব ৎেতর তার িছেড় 
থাকায় অ  -১৭ টবল েমর একজন খেলায়ার 
িব তািয়ত হেল ওসমানী মিডেকেল ভিত করা হয়। 
ডা ার আশা ছেড় িদেলও ঢাকায় িচিকৎসায় হ 
হয়। িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-২ ক কন ঘটনা 
ঘটেলা তা তদ  কের দখেত বলেলও কান পদে প 
নওয়া হয়িন। জবােব িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-২ 

এর িতিনিধ বেলন, িতনজেনর এক  তদ  কিম  
গঠন করা হেয়েছ।কায ম চলেছ।

১. ‘ক’ িণর 
িমহীনেদর জ  

িনিমত ঘরস েহ িব ৎ 
ওয় ািরংেয়র কাজ 

ুভােব ততম সমেয়র 
মে  স  করেত 
হেব।
২. গায়াইনঘাট 
উপেজলার র ল র 
ইউিনয়েন িব েতর 
তার িছেড় থাকায় অ  
-১৭ টবল েমর 
খেলায়াড় িব তািয়ত 

হওয়ায় গ ত তদ  
কিম  িতেবদন রণ 
করেত হেব।

জনােরল ােনজার, 
িসেলট প ী িব ৎ 

সিমিত -২

৮



১৪. িষ 
স সারণ 
অিধদ র

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

১৪. িবএিডিস ( স
চ)িবভাগ

িনবাহী েকৗশলী িবএিডিস ( সচ) বেলন, বালাগ  
উপেজলাধীন িরফাত র ও কািজ র ২  সচ ীেম 
িব ৎ লাইন  জ ির িভি েত িনমাণ করার জ  
প ী িব ৎ-১ এর সহেযািগতা চান। িতিন আেরা 
বেলন, ীম েলােত হডার টংকসহ ১০০০ িমটার 
কের বািরড পাইপ লাইন িনমাণ করা হেয়েছ এবং 

ষকেদরেক পা , মটর সট ও া ফরমার সরবরাহ 
করা হেয়েছ। 

সচ মৗ ম আস  তাই 
প ী িব ৎ িবভাগ ও 
িবএিডিস ( সচ) িবভাগ 
সম েয়র মা েম সচ 

ীম চা  রাখার 
েয়াজনীয় কায ম 

বা বায়ন করেত হেব। 

১. িনবাহী েকৗশলী
িবএিডিস ( সচ), িসেলট
২. জনােরল ােনজার, 
িসেলট প ী িব ৎ 
সিমিত -১ ও ২

১৫. জলা খা  
িবভাগ

জলা খা  িনয় ক, িসেলট বেলন, খা শে র ম দ 
সে াষজনক। খালাবাজাের িবেশষ ওএমএস (চাল) ও 
আটা িব য় কায ম অ াহত আেছ। । চলিত অথ 
বছের এ পয  ১১৯৫ ম:টন চাল এবং ৮০৬ ম:টন 
আটা িব য় করা হেয়েছ।
খা বা ব কম চীর অধীেন ২০২১-২২ অথ বছের ১ম 
পযােয়র ৩ (িতন) মাস সে র/২১ হেত নেভ র/২১ 
পয  চলমান আেছ। িত  হত দির  পিরবােরর মােঝ 
১০/- টাকা ে  ৩০ কিজ হাের চাল িবতরণ করা 
হে ।গত সে র/২১ মেস অ  জলায় ৩২০৩৮ 
পিরবাের ৯৬১.১৪০ ম: টন চাল িবতরণ করা হয়।

খালা বাজাের িবেশষ 
ওএমএস (চাল) ও আটা 
িব য় কায ম, 
খা বা ব কম চীর 
অধীেন চাল িবতরেণর 
কায ম যথাযথভােব 
পিরচালনার জ  
জন িতিনিধ, উপেজলা 

শাসন ও -  
িত ান মিনটিরং 

করেবন।

১. উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ান (সকল), 

িসেলট
২. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
িসেলট
৩. জলা খা  িনয় ক, 
িসেলট
৪. সংি  দ র ধান

১৬. জলা মৎ  
িবভাগ

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন
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১৭. জলা 
ািণস দ 
িবভাগ

জলা ািণস দ কমকতা বেলন, গবািদ প র 
কাদান, াস- রগীর কাদান, গবািদ প র 

িচিকৎসা, াস- রগীর িচিকৎসা, ি ম 
জনন, ি ম জনেনর মা েম বা া জ  অ া  

কায ম িনয়িমতভােব চলেছ।
সভায় সভাপিত মেহাদয় জানেত চান, কান ধরেনর 
রােগর জ  কা দয়া হয়, কা িকভােব দয়া হয়, 

কারা কা দয় ও কার জ  কান ধরেণর িফ রাখা 
হয় িকনা। জবােব ািণস দ কমকতা বেলন, তড়কা 
রাগ, খাড়া রাগ ইত ািদর জ  কা দয়া হয় এবং 
কার জ  ১০ টাকা িফ রাখা হয়। াম পযােয়  মাঠ 

কম রা কা িদেয় থােকন। এ ে  ােমর 
ােসবীেদর সহেযািগতা নওয়া হয়।

উপেজলা চয়ার ান গায়াইনঘাট বেলন, কা িত 
১০ টাকা নওয়ার কথা থাকেলও দখা যায় ৫০/৬০ 
টাকা নওয়া হয়। তাছাড়া মাইিকং করেত কখেনা 
দখা যায় না । ফেল কেব কা দওয়া হে  তা 

সাধারণ মা ষ জােন না।
সভায় সভাপিত বড় বড় খামািরর কােছ িগেয় গবািদ 
প র কা িদেলও ছাট ছাট খামািরর কােছ যাওয়া 
হয়না এবং কা দােনর ে  অেনক সময় 
অিনয়েমর অিভেযাগ পাওয়া যায়।
উপেজলা চয়ার ান, িবয়ানীবাজার বেলন, বানেরর 
উপ ব ব বেড় গেছ। বানেরর উৎপােত েতর 
ফসল ন  হেয় যাে । এর আ  সমাধান 

েয়াজন। জবােব িবভাগীয় বন কমকতা জানান, 
বানেরর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হন করা হেব।

১। গবািদ প র কা 
দওয়ার তািরখ ও সময় 

  স েক ব ল চারণা 
চালােত হেব। িনয়িমত 
মাইিকং করেত হেব।
২। কা হেণর ে  
উপেজলা শাসনসহ 

ানীয় িতিনিধেদর 
মিনটিরং করেত হেব।
৩. কা দােনর 

ে  অিনয়েমর 
অিভেযাগ পাওয়া গেল 
তা খিতেয় দখেত হেব। 
বড় খামািরেদর 
পাশাপািশ ছাট 
খামািররা যন সবা 
থেক বি ত না হয় স 

িবষেয় নজর রাখেত 
হেব।
৪.িবয়ানীবাজার 
উপেজলার বানেরর 
উপ ব হেত েতর 
ফসল র া করার িবষেয় 

েয়াজনীয় ব হা হণ 
করেত হেব।

১. জলা ািণস দ 
কমকতা, িসেলট

২. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট

১০



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 ইজারাদার 
িনেয়ােগর ০৭ নং 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 আংশকা রেয়েছ। 

১. গায়াইনঘাট 
উপেজলাধীন রাতার ল 
সায়া  ফের  
খয়াঘােট ভাড়া 

আদােয়র াপাের 
আলাদা সভার আেয়াজন 
করেত হেব। িবভাগীয় 
বন কমকতা, িসেলট 
সভার আেয়াজন 
করেবন।
২. উপপিরচালক, 
হানীয় সরকার, িসেলট 
জলা পিরষদ ক ক 

ইজারা িনেয়ােগর ০৭ নং 
(সাত) শতাবলী রাতার 

ল সায়া  ফের  এর 
মে  ইজারার িবষেয় 
সািবক িবষেয় সমাধােন 
পদে প  হণ করেবন।
৩. জলা পিরষদ ক ক 
ইজারাদার িনেয়ােগর ০৭ 
নং শত  
সংেশাধেনর জ  
যথাযথ ক প  বরাবর 
িচ  িলখেত হেব।

১. িবভাগীয় বন 
কমকতা, িসেলট

২. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট
 ৩. সংি  দ র ধান

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 বেলন, িবভাগীয় ইিসএ কিম র সভা 
িনয়িমত হেলও জলার কিম র সভা িনয়িমত হে  
না। জলা ইিসএ কিম র সভা করেত হেব।

১. জলা ইিসএ কিম র 
সভা িনয়িমত আেয়াজন 
করেত হেব।
২.অৈবধভােব বা , পাথর 
সং হকারীেদর িব ে  
অিভযান অ াহত 
রাখেত হেব।

পিরচালক, পিরেবশ 
অিধদ র, িসেলট

২০. িশ া 
েকৗশল 

অিধদ র

িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, িসেলট 
বেলন, িশ া ম ণালেয়র মা িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ ক ক সৗিদ সরকােরর আিথক সহেযািগতায় 
হাওর এলাকার উপেজলা সদের ১০  মা িমক িশ া 

িত ান হাপন াব ৭  উপেজলা থেক পাওয়া 
গেছ। অবিশ  উপেজলা থেক াব পাওয়া গেল 
ত ম ণালয় এ রণ করা হেব।

হাওর এলাকার উপেজলা 
সদের ১০  মা িমক 
িশ া িত ান হাপন 

কে র আওতায় 
 উপেজলা থেক াব 
ত রণ করেত হেব।

১.িনবাহী েকৗশলী, 
িশ া েকৗশল 

অিধদ র, িসেলট
২. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট

২১. জলা িশ া 
অিফস

 জলা িশ া কমকতা বেলন, অ  জলার সকল িশ া 
িত ােনর ( ল-কেলজ-মাদরাসা) িশ ক-

কমচারীেদর বা তা লক কািভড-১৯ কেরানা কা 
হেণর জ  ইেতামে  রিজে শন স  করা 

হেয়েছ। জলায় মাট ১১৬০৫ জন িশ ক কমচারীর 
মে  ১০৪৭৪ জন কািভড-১৯ ভ াকিসন হণ 
কেরেছন। অবিশ  ১১৩১ জন িশ ক কমচারী কেরানা 

কা হেণর জ  রিজে শন স  কেরেছন।

১.িশ ক-কমচারী 
সকলেক বা তা লক 
কেরানার কার 
রিজে শন ও কা 
হণ করেত হেব

২. কা হণকারী 
কমকতা-কমচারীর ত  
আগামী সভায় উপ াপন 
করেত হেব।

জলা িশ া কমকতা, 
িসেলট

১১



২২. জলা 
াথিমক 

িশ া অিফস

জলা াথিমক িশ া কমকতা বেলন, জলায় কমরত 
৮২৯০ জন িশ ক-িশি কার মে  ৭৯১৮ জন 
কািভড-১৯ এর কা হণ কেরেছন। িশ কেদর কা 
হেণর হার ৯৫.৫১%। জলা াথিমক িশ া অিফস 

ও উপেজলা িশ া অিফসস েহ কমরত কমকতা ও 
কমচারী এবং িব ালেয় কমরত দ রী কাম নশ 

হরীেদর মে  ৯১.৫৫% কা হণ কেরেছন। বাকী 
িশ ক ও দ রীেদর ত কা হেণর জ  িনেদশনা 
দওয়া হেয়েছ। তাছাড়া িতিন আেরা বেলন, সরকাির 
াথিমক িব ালয়স েহ া িবিধ অ সরণ বক 

পাঠদান পিরচালনার িবষয়  জলা াথিমক িশ া 
অিফসার, সহকারী জলা াথিমক িশ া অিফসার, 
উপেজলা িশ া অিফসার এবং সহকারী উপেজলা 
িশ া অিফসারগণ ক ক িনয়িমত মিনটিরং করা 
হে ।

১. যসকল িশ ক-
কমচারী এখনও কার 
আওতায় আেসনিন 
তােদরেক ততম 
সমেয়র মে  কার 
রিজে শন এবং কা 
হণ করেত হেব।

২. া িবিধ 
অ সরণ বক পাঠদান 
পিরচালনার িবষয়  
জলা াথিমক িশ া 

অিফসার, সহকারী জলা 
াথিমক িশ া 

অিফসার, উপেজলা 
িশ া অিফসার এবং 
সহকারী উপেজলা িশ া 
অিফসারগণ ক ক 
িনয়িমত মিনটিরং 
করেত হেব।

জলা াথিমক িশ া 
কমকতা, িসেলট

২৩. জলা 
উপা ািনক 
িশ া েরা

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

২৪. জলা 
সমাজেসবা 
কাযালয়

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট 
বেলন, গত ২১-০৯-২০২১ তািরেখ জ া র 
উপেজলার িচকনা ল ইউিনয়ন পিরষদ কাযালেয় 

াংক এিশয়া ক ক ভাতা িবতরণ কায ম 
সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। পিরদশেনর পর 

াংক এিশয়ার এেজ  াংিকং ক ক ভাতা িবতরণ 
সং া  অিনয়েমর িতেবদন পিরচালক (সামািজক 
িনরপ া),সমাজেসবা অিধদ র, ঢাকা রণ কের 
অ িলিপ জলা শাসক, িসেলট ও পিরচালক, 
িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট বরাবর রণ 
করা হেয়েছ। এছাড়া উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
জ া র, িসেলট ক ক এতদসং া  আেরক  
িতেবদন জলা শাসক, িসেলট বরাবের রণ করা 

হেয়েছ। তাছাড়া গত ০৬/১০/২০২১ তািরেখ াংক 
এিশয়ার এেজ  াংিকং ক পে র সংি  
কমকতােদর সােথ সভা অ ি ত হয়। সভায় মােঠ 
িবরাজমান পিরি িত িনেয় িব ািরত আেলাচনা 
হেয়েছ।
সভায় সভাপিত জানেত চান, াংক এিশয়া ক ক 
বয়  ভাতার য অিতির   টাকা িনে  স িবষেয় 
ঢাকায় িরত িতেবদেনর আেলােক কান ব া 
নয়া হেয়েছ িকনা। জবােব উপপিরচালক, জলা 

সমাজেসবা কাযালয় বেলন, াংক এিশয়ার ঢাকা হেত 
এক  ম এেসিছল এবং াংক এিশয়ার এেজ  

াংিকং এর কায ম ব  করা হেয়েছ।

বয়  ভাতা, িতব ী 
ভাতাসহ যেকান ধরেণর 
ভাতা িবতরেণ কান 
ধরেণর অস িত 
পিরলি ত হেল 
তাৎ িণক ব া হণ 
করেত হেব।

১. উপপিরচালক, জলা 
সমাজেসবা কাযালয়, 

িসেলট
২. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট
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২৫. িতব ী সবা 
ও সাহা  

ক

িতব ী সবা ও সাহা  কে র মাবাইল ভ ােনর 
িনব েনর াপাের িবআর এ এবং িতব ী কমকতা 
আেলাচনা কের সমাধােন আসেবন।

িতব ী সবা ও সাহা  
কে র মাবাইল 

ভ ােনর িনব েনর 
াপাের িবআর এ এবং 
িতব ী িবষয়ক 

কমকতা আেলাচনা বক 
সমাধান কের পরবত  
সভায় অবিহত করেবন।

১. সহকারী পিরচালক, 
িবআর এ, িসেলট

২. িতব ী িবষয়ক 
কমকতা, িতব ী সবা 
ও সাহা  ক , িসেলট

২৬. মিহলা 
িবষয়ক 
অিধদ র

কান আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

২৭. জলা িশ  
একােডমী

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

২৮. ব উ য়ন 
অিধদ র

উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, িসেলট বেলন, 
তােদর দা িরক কায ম াভািবকভােব চলমান 
আেছ। পেহলা নেভ র িব  ব িদবস যথাযথভােব 
পালেনর জ  িতিন সকেলর সহেযািগতা কামনা 
কেরন।

পেহলা নেভ র ২০২১ 
িব  ব িদবস 
যথাযথভােব পালন 
করেত হেব।

উপপিরচালক, ব 
উ য়ন অিধদ র, িসেলট

২৯. ঔষধ শাসন কান আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।
৩০. জাতীয় ভা া 

অিধকার 
সংর ণ 
অিধদ র

সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ 
অিধদ র, িসেলট বেলন, িসেলট জলা কাযালেয়র 
বাজার তদারিক কায ম ও অিভেযাগ িন ি র 
যাবতীয় কায ম িনয়িমত পিরচািলত হে ।
সভাপিত সভায় জানেত চান, অিভেযাগ আসেল িক 
ধরেণর ব া নয়া হয়। জবােব সহকারী পিরচালক 
বেলন, অিভেযাগ আমেল িনেয় যাচাই বাছাই বক 

েয়াজনীয় ব া হণ করা হয়। বতমােন কান 
অিভেযাগ অিন  নাই। অনলাইেন ই-ভ ািল, 
ধামাকা, ই-কমাস সং া  ৪৬  অিভেযাগ পি ং 
আেছ। 

১.অনলাইন 
অিভেযাগসহ অ া  
অিভেযাগ ততম সমেয় 
িন ি  করেত হেব।
২.বাজার তদারিক 
কায ম অ াহত 
রাখেত হেব।

সহকারী পিরচালক,
জাতীয় ভা া অিধকার 

সংর ণ অিধদ র, 
িসেলট
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৩১. জলা িনবাচন 
অিফস

জলা িসিনয়র িনবাচন কমকতা বেলন, িসেলেটর ৩  
উপেজলার ১৫  ইউিনয়েনর সাধারণ িনবাচন ১১ 
নেভ র ২০২১ তািরেখ অ ি ত হেব মেম তফিসল 
ঘািষত হেয়েছ। গত ২০ সে র ২০২১ তািরেখ 

অ ে য় ফ গ  উপেজলা মিহলা ভাইস চয়ার ান 
পেদ উপিনবাচেন ইিতমে  িনবািচত গেজট 

কািশত হেয়েছ। িবয়ানীবাজার পৗরসভার ৩ নং 
সংরি ত আসেনর কাউি লর পেদ উপ িনবাচন গত 
০৭ অে াবর ২০২১ তািরেখ ালেটর মা েম অ ি ত 
হয়। তাছাড়া িতিন বেলন, গালাপগ  উপেজলায় 

াট কাড িবতরণ শষ হেয়েছ এবং গায়াইনঘাট 
উপেজলায় শী ই  হেব।
সভায় সভাপিত বেলন, জ া র উপেজলার ৬  
ইউিনয়েনর মে  িনজপাট ইউিনয়ন তপশীেল নাই। 
দীঘিদন ধের ইউিনয়েনর িনবাচন হে  না। ানীয় 
জনগণ এ াপাের  িতি য়া জানাে ।
চয়ার ার, উপেজলা পিরষদ ফ গ  বেলন, ২০১৪ 

সােলর উপেজলা পিরষদ িনবাচেন জামানত বাবদ য 
টাকা দয়া হেয়িছল সটা পানিন স াপার ব া 

হেণর জ  অ েরাধ কেরন। জবােব িনবাচন কমকতা 
বেলন, িতিন স  যাগদান কেরেছন িবষয়  
দখেবন।

১. জ া র উপেজলার 
িনজপাট ইউিনয়ন 
িনবাচনী তপশীেল 
অ করেণর ব া 

হণ করেত হেব।
২. ২০১৪ সােলর 
উপেজলা পিরষদ 
িনবাচেন জামানত বাবদ 
টাকা ত িবতরেণর 

ব হা করেত হেব।

১. জলা িনবাচন 
অিফসার, িসেলট

৩২. িবভাগীয় 
পাসেপাট ও 
িভসা অিফস

িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস, িসেলট িতিনিধ 
বেলন, পাসেপাট অিফেসর িবভাগীয় সকল কায ম 

ুভােব স  হে  । পাসেপাট ি  সামিয়ক ব  
িছল আবার চা  হেয়েছ। ই-পাসেপােটর কায ম 
চলেছ।
সভাপিত পাসেপােটর অিফেস অিনয়ম অিভেযােগর 
িবষেয় অসে াষ কাশ কের বেলন, পাসেপাট অিফেস 
দালালেদর িসি েকট কান ভােবই ভা া যাে  না।

িবভাগীয় পাসেপাট 
অিফেস তা ও 
জবাবিদিহতা 
িনি তকরেণ 

েয়াজনীয় সব ধরেণর 
ব া হণ করেত 

হেব। 

পিরচালক,
িবভাগীয় পাসেপাট ও 
িভসা অিফস, িসেলট

৩৩. জলা ত  
অিফস

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৩৪ জলা পিরবার 
পিরক না 
কাযালয়

জলা পিরবার পিরক না কাযালয় ক ক e-
MIS কায ম সং া  এক  পাওয়ার পেয়  

েজে শন উপ হাপন করা হয়। েজে শেন 
সফটওয় ার বহার কের পিরবার পিরক নার এর মা 
ও িশ  া হ  সবা সং া  সকল ত  সং হ, 
সংর ণ ও িতেবদন তির করার মা েম িসেলট 
পিরবার পিরক না িবভাগেক পপারেলস কাযালেয়র 
আওতায় ব শী ই আনা হেব উে খ করা হয়। স 
লে  জলার সকল স ম দ িত, খানা ও 
জনসং ার অনলাইন রিজে শন স  করা 
হেয়েছ।

জলার সকল স ম 
দ িত, খানা ও 
জনসং ার অনলাইন 
রিজে শন যাচাই-

বাছাই বক শতভাগ 
স  করেত হেব।

উপপিরচালক, জলা 
পিরবার পিরক না 

কাযালয়

৩৫. িপিডিবএফ কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।
৩৬. িবভাগীয় 

সরকাির 
গণ াগার

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৩৭. িবআরিডিব কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।
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৩৮. জলা 
পিরসং ান 

অিফস

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৩৯. জলা ীড়া 
অিফস

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৪০. জলা সমবায় 
অিফস

িবিভ  এনিজও ঋণ িবতরেণর ে  অিনয়েমর 
অিভেযাগ পাওয়া যাে । সিমিতর অসদ েদর ঋণ না 
দওয়ার িবধান থাকেলও ঋণ দওয়া হে । ঋণ 
দওয়ার ে  ৫% হাের েদর িনয়ম মানা হে  না।

িবিভ  এনিজও ক ক 
ঋণ িবতরেণর ে  
অিনয়েমর অিভেযাগ 
পাওয়া গেল ব হা 
িনেত হেব।
২.অিনয়ম থাকেল 
িলিখত অিভেযােগর 
িভি েত ব হা িনেত 
হেব।

জলা সমবায় অিফসার, 
িসেলট

৪১. িবিসক কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।
৪২ নগর উ য়ন 

অিধদ র
কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৪৩ বাংলােদশ 
কি উটার 
কাউি ল

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৪৪ বাংলােদশ 
আবহাওয়া 
অিধদ র

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৪৫ বাংলােদশ 
িশ কলা 
একােডিম

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৪৬ িব িসএল কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।
৪৭ জলা ডাক 

িবভাগ
কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৪৮ বাংলােদশ 
রলওেয়

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৪৯ আ িলক ম 
দ র

কােনা আেলাচনােযা  িবষয় উ ািপত হয়িন।

৫০ াত িশ ণ 
ক
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৫১ ি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)

(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)

১৬



(ঘ) ন িত িতেরাধ সং া ঃ ন িত এক  সামািজক 
ািধ এবং জাতীয় উ য়ন ও অ গিতর অ তম 
িতব ক। ফল িতেত দশীয় ও বেদিশক িবিনেয়াগ 

কাি ত পযােয় এখনও ৗেছিন। িবিভ  িত ােনর 
গেবষণায় দখা গেছ য, ন িত রাধ করেত পারেল 
দেশর িজিডিপ িতবছর ায় ২% ি  করা স ব। 

তাই ন িত িতেরােধ া-এ াক ভ মিনটিরংেয়র 
মা েম রা ীয় পযােয় সরকাির য়- ি য়া, জনবল 
িনেয়াগ, ক  হণ ও ক  বা বায়েন জলার 
আওতাধীন দ রস েহর ন িতর সর এলাকাস হ 
শনা করণ বক ন িত দমন কম িচর আওতা  
করেণর জ  িনেদশনা দান করা হেয়েছ।
   ::মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা এর ১৯/০৩/২০১৭ 
তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৫২১.৩৫.০৬২.১৫-৮৫ ন র 
িড.ও প ।

ন িত িতেরােধ ত  
বাহ িনি ত করেত 

হেব। সরকাির অিফেসর 
ওেয়বসাইটস েহ 
হালনাগাদ ত  দান 
করেত হেব।

দ র ধান (সকল)

(ঙ)জাতীয় াচার কৗশল বা বায়নঃ শাসন 
িত ার িনিম  অংশীজেনর অংশ হেণ সভা 

আেয়াজন এবং সভায় হীত িস া স হ যথাযথভােব 
বা বায়েনর লে  করণীয় িবষেয় অ  সভায় 
আেলাচনা হয়। িত মােস অ ি ত জলা উ য়ন 
সম য় সভায় জলা পযােয়র সরকাির দ রস হ 
অংশ হণ কের িবধায় সকেলর অংশ হেণ াচার ও 
উ ম চচা িবষেয় আেলাচনা করা স ব হেব।

১) শাসন িত ার 
িনিম  অংশীজেনর 
অংশ হেণ িনয়িমত 
সভা আেয়াজন এবং 
সভায় হীত িস া স হ 
যথাযথভােব বা বায়ন 
করেত হেব।

দ র ধান (সকল)

পিরেশেষ জলার িবিভ  িবভােগর হীত উ য়ন কায ম মানস তভােব যথাসমেয় বা বায়েনর মা েম সরকােরর
অ ীকার রেণ সকেলর সািবক সহেযািগতা কামনা কের সকলেক ধ বাদ ও সভায় িনয়িমত উপি ত হওয়ার আ ান
জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক, িসেলট

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.০৬.০০৫.২০.৯২০ তািরখ: 
১৩ নেভ র ২০২১

২৮ কািতক 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
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৯) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১০) উপ িলশ কিমশনার (সদর ও শাসন), এসএমিপ
১১) অিতির  জলা শাসক, সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১২) পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস, িসেলট
১৩) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন িসেলট িবভাগীয় কাযালয়
১৪) িবভাগীয় বন কমকতা, িসেলট
১৫) জলা ািণস দ অিফসার, িসেলট
১৬) জলা মৎ  কমকতা, িসেলট
১৭) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, িসেলট
১৮) জলা কমা া , জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, িসেলট
১৯) জলা াথিমক িশ া অিফসার, িসেলট
২০) জলা িশ া কমকতা, িসেলট
২১) জনােরল ােনজার, িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-১
২২) জনােরল ােনজার (চলিত দািয় ), িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-২
২৩) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), িসেলট
২৪) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, াণ ও নবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
২৫) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, বাংলােদশ িশ  একােডিম, িসেলট
২৬) জলা মােক ং অিফসার, িসেলট
২৭) জলা ীড়া অিফসার, িসেলট
২৮) জলা রিজ ার, িসেলট
২৯) জলা িনবাচন অিফসার, িসেলট
৩০) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট
৩১) জলা কালচারাল অিফসার, িসেলট
৩২) জলা সমবায় অিফসার, িসেলট
৩৩) উপ-মহা ব াপক, িবিসক, খািদমনগর, িসেলট
৩৪) উপ-কিমশনার, আবগারী ও ভ াট িবভাগ, িসেলট
৩৫) উপ-মহা ব াপক, জালালাবাদ াস, িসেলট
৩৬) ধান ব ািনক কমকতা, ি কা স দ উ য়ন
৩৭) উপমহা ব াপক ( টিলকম), িব িসএল, িসেলট
৩৮) ড  পা  মা ার জনােরল, িসেলট
৩৯) শন ােনজার, িসেলট রলওেয় শন, িসেলট
৪০) পািরনেটনেড , িপ আই, িসেলট
৪১) িসিনয়র ানার, নগর উ য়ন অিধদ র, িসেলট
৪২) ধান ব ািনক কমকতা, সাই াস গেবষণা ক , জ া র, িসেলট
৪৩) উপ মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, িসেলট
৪৪) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, িসেলট
৪৫) িনরাপদ খা  অিফসার, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প , , জলা কাযালয়, িসেলট
৪৬) আবহাওয়ািবদ, িনভরশীল আবহাওয়া অিফস, িসেলট
৪৭) িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও সাহা  ক , িসেলট
৪৮) আ িলক িশ ণ কমকতা, ধম য় ও আথ সামািজক াপেট েরািহত, সবাইতেদর দ তা ি করণ কায ম,
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িসেলট
৪৯) উপ ব াপক (িব য়), মঘনা পে ািলয়াম িল: িসেলট
৫০) ব াপক, য না অেয়ল কা ানী িল: িসেলট
৫১) ব াপক, প া অেয়ল কা ানী িল: ,িসেলট
৫২) িতিনিধ, ব াপনা পিরচালক, পাওয়ার ীড কা ানী অব বাংলােদশ (িপিজিসিব) িল: ঢাকা

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক
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