
সভাপিত ড. হা দ মাশাররফ হােসন
িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ
সভার সময়

ান
উপি িত

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম সদ -সিচব ও পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা
কাযালয়, িসেলট কাযপ  উপ াপন কেরন। িবগত ১৯ সে র ২০২২ অ ি ত সামািজক িনরাপ া সং া  িবভাগীয় ব াপনা কিম র
কাযিববরণী সভায় উপ াপন করা হেল এেত কান সংেশাধন/সংেযাজন না থাকায় তা ঢ়ীকরণ করা হয়।
িব ািরত আেলাচনাে  িবগত সভায় হীত িস া  বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং িন বিণত িবষয় িনেয় আেলাচনা ও িস া  হীত হয়।

আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া বা বায়নবা বায়ন
১.গত১.গত  সভায়সভায়  হীতহীত  িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন  অ গিতঅ গিত  পযােলাচনাপযােলাচনা::
সে র ২০২২ মােসর সামািজক িনরাপ া সং া  িবভাগীয় ব াপনা কিম র

সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হয়। হীত
িস া স েহর অ গিত িন প:

হীত িস া  সং া বা বািয়ত িস া  সং া িস া  বা বায়েনর হার
১৬ ১৬ ১০০%

১.১ লাই ২০২২ মােস হীত
১৬  িস াে র মে  ১৬ 
িস া  বা বায়ন হওয়ায়
সংি  সকলেক ধ বাদ

াপন করা হয়।

পিরচালক, িবভাগীয়
সমাজেসবা কাযালয়,
িসেলট

২.২.  সামািজকসামািজক  িনরাপ ািনরাপ া  সং াসং া   জলাজলা  ব াপনাব াপনা  কিম রকিম র  সভাসভা  অ ানঅ ান::
কিম র সদ -সিচব ও পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট জানান, িত
ই মাস অ র জলা পয়ােয় সভা আ ান সং া  িনেদশনার ি েত নেভ র ২০২২

মােসর সভা অ ি ত হয়।
জলা সভা অ ান সং া  িববরণী:
জলার নাম সভার তািরখ কাযিববরণী রণ

িসেলট ২০/১১/২০২২ কাযিববরণী পাওয়া যায়িন।
নামগ ২০/১১/২০২২   ঐ

হিবগ ২০/১১/২০২২   ঐ
মৗলভীবাজার ২২/১১/২০২২  ঐ

২.১ িবভাগীয় সভা অ ি ত
হওয়ার েব জলা কিম র
সভা িনয়িমত আ ান বক
কাযিববরণী রণ িনি ত
করেত হেব।

  ১. জলা শাসক
(সকল), িসেলট িবভাগ
   ২. পিরচালক, িবভাগীয়
সমাজেসবা কাযালয়,
িসেলট

৩.৩.  সামািজকসামািজক  িনরাপ ািনরাপ া  কম িচকম িচ  ওও  কায মস েহরকায মস েহর  বা বায়নবা বায়ন  অ গিতঅ গিত  পযােলাচনাপযােলাচনা:: ৩.১.১ নীিতমালা অ যায়ী জলা শাসক (সকল),

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd

----

সামািজকসামািজক  িনরাপ ািনরাপ া  সং াসং া   িবভাগীয়িবভাগীয়  ব াপনাব াপনা  কিমকিম   সভারসভার  কাযিববরণীকাযিববরণী

২৩ নেভ র ২০২২
র ১.০০ টা

িবভাগীয় কিমশনার কাযালেয়র সে লন ক
পিরিশ  -ক



৩.৩.  সামািজকসামািজক  িনরাপ ািনরাপ া  কম িচকম িচ  ওও  কায মস েহরকায মস েহর  বা বায়নবা বায়ন  অ গিতঅ গিত  পযােলাচনাপযােলাচনা::
৩.১৩.১  সমাজেসবাসমাজেসবা  অিধদ রঅিধদ র::
সদ  সিচব ও পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট মাঠ পযােয় চলমান
সমাজেসবা অিধদ েরর সামািজক িনরাপ া সং া  কায েমর হালনাগাদ অ গিত

িতেবদন এবং অ া  দ েরর কাযািদ ধারাবািহকভােব সভায় উপ াপন কেরন। িতিন
সভােক অবিহত কেরন য, সমাজেসবা অিধদ রাধীন িসেলট িবভােগ ২০২২-২৩
অথবছেরর বয়  ভাতার মাট উপকারেভাগীর সং া ৩,২৯,৮৬৩ জনেক
৪৯,৪৭,৯৪,৫০০ টাকা, িবধবা ও ামী িন হীতা মিহলা ভাতা ১,২১,৭৪৮ জনেক
১৮,২৬,২২,০০০ টাকা, িতব ী ভাতা ১,৪৪,২৫৬ জনেক ৩২,৪৫,৭৬,০০০ টাকা,

িতব ী িশ া উপ ি  ৫,৮০২ জনেক ১,৫৬,৬৫,৪০০ টাকা, অন সর জনেগা ীর
জীবনমান উ য়ন কম িচ (িবেশষ) ভাতা ৩,২৭৬ জনেক ৩০,৭২,০০০ টাকা, অন সর
জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন কম িচ িশ া উপ ি  ৯৯৯ জনেক ২৬,৯৭,৩০০ টাকা,
বেদ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন কম িচ (িবেশষ) ভাতা ১৮৯ জনেক ২,৮৩,৫০০

টাকা, বেদ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন কম িচ িশ া উপ ি  ৪০ জনেক ১,০৮,০০০
টাকা, িহজড়া জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন কম িচ (িবেশষ) ভাতা ৮২ জনেক
১,৪৭,৬০০ টাকা, িহজড়া জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন কম িচ িশ া উপ ি  ৪০
জনেক ১,০৮,০০০ টাকা সবেমাট  ৬,২৬,২৯৫ জনেক ১০২,৪০,৭৪,৩০০ টাকা মাঠ
পযােয় িবতরণ কায ম চলমান। িসেলট িবভােগ ৪৪  ইউিনট (উপেজলা সমাজেসবা
অিফস-৪০  এবং শহর সমাজেসবা অিফস-৪ ) এর মে  ২৮  ইউিনেট MFS
কা ািন "নগদ" ও "িবকাশ" এর মা েম ভাতা িবতরণ করা হয়। অবিশ  ১৬ 

ইউিনেট াংক এিশয়া ও সানালী াংক িল: এর এেজ  াংিকং এর মা েম ভাতা
দান করা হয় বেল সদ  সিচব ও পিরচালক িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট

জানান।

৩.১.১ নীিতমালা অ যায়ী
যথাসমেয় সকল কার ভাতা
ও উপ ি  িবতরেণর

েয়াজনীয় ব া হণ করেত
হেব।
অিভেযাগ সমাধােন ম ণালয়
বরাবর সভাপিতর মা েম প

রণ করেত হেব।
 

জলা শাসক (সকল),
িসেলট িবভাগ

 পিরচালক, িবভাগীয়
সমাজেসবা কাযালয়,
িসেলট

৩.২৩.২  িষিষ  স সারণস সারণ  অিধদ রঅিধদ র::
িষ স সারণ অিধদ েরর সামািজক িনরাপ া লক কায েমর ৬০ ,০০০ জনেক

খিরফ-১/২০২২-২৩ মৗ েম  ও াি ক চাষীেদর সহায়তার লে  িষ েণাদনা
কম িচেত ৪৬৮.৭৪৮ ল  টাকা; ২৯,৪০০ জনেক ২০২১-২২ অথ বছের
খিরফ-২/২০২২-২৩ মৗ েম উফশী রাপা আমন ধােনর আবাদ ◌্ি র লে  িষ

েণাদনা কম িচেত ১৮০.০৭৫ ল  টাকা; ৬৭৩ জনেক ২০২১-২২ অথ বছের
খিরফ-২/২০২২-২৩ মৗ েম ব ার স া  য় িত িষেয় িনেত আগাম িত
িহসােব  ও াি ক চাষীেদর মােঝ রাপা আমন ধােনর নাবী জােতর বীজ সরবরাহ
এর জ  আপদকালীন িষ নবাসন কম িচেত ৩.৪৩৫২৬ ল  টাকা; ৫১,৩০০
জনেক ২০২২-২৩ অথবছের খিরফ-২/২০২২-২৩ মৗ েম ব ায় স া  য় িত

িষেয় িনেত  ও াি ক চাষীেদর মােঝ রাপা আমন ধােনর উফশী জােতর বীজ
সরবরাহ এর জ  িষ নবাসন কম িচেত ২৮০.৮৬৭৫ ল  টাকা; ১,৪০০ জনেক
২০২২-২৩ অথ বছের খিরফ-২/২০২২-২৩ মৗ েম  ও াি ক চাষীেদর মােঝ িবনা

ে  মাশকালাই বীজ, সার সরবরাহ এর িষ েণাদনা কম িচেত ১১.৯৭০০ ল
টাকা অ েল মাট ৪০০ একর েকর ষক িনবাচন চেলেছ ২০২২-২৩ অথ বছের রিব
মৗ েম বার ধােনর সমলেয়র চাষাবাদ িষ েণাদনা কম িচেত ১০৯.৬৮ ল  টাকা;

১,১০,০০০ জনেক ২০২২-২৩ অথ বছের রিব মৗ েম  ও াি ক চাষীেদর মােঝ
িবনা ে  উফশী বােরা ধােনর বীজ, সার সরবরােহর সহায়তা িষ েণাদনা
কম িচেত ৬৬৪.২৫ ল  টাকা; ১,৩৯,৫০০ জনেক ২০২২-২৩ অথবছের রিব মৗ েম

 ও াি ক চাষীেদর মােঝ িবনা ে  হাইি ড বােরা ধােনর বীজ সরবরােহর
সহায়তা িষ েণাদনা কম িচেত ৭৩২.৩৭৫ ল  টাকা মাঠ পযােয় সবেমাট
৩,৯২,২৭৩ জনেক ২৪১১.৪০১ ল  টাকা বরা  দয়া হয় । িবতরণ কায ম চলমান
(সংল ী ৩.২)   িক  উ  দ েরর সভায় কান কমকতা না থাকায় কায ম অ গিত
জানা যায়িন।

৩.২.১ আগামী সভায়
অিতির  পিরচালক
 িষ স সারণ অিধদ র,
িসেলট উপি ত িনি ত
করত: হালনাগাদ অ গিতর
িরেপাট পশ করেত হেব।

অিতির  পিরচালক
 িষ স সারণ
অিধদ র, িসেলট অ ল

৩.৩৩.৩  াথিমকাথিমক  িশ ািশ া  অিধদ রঅিধদ র::
াথিমক িশ া িসেলট িবভাগ এর সামািজক িনরাপ া সং া  কায ম সভায়

উপ াপন কেরন (সংল ী ৩.৩)।  াথিমক পযােয় িশ া উপ ি  দান  ১) ি
াইমাির িশ াথ  ৬৯,৫২৭ জনেক মািসক ৭৫ টাকা কের দয়া হেয়েছ।

২) ১ম থেক ৫ম িণ পয  ৬,৩৯,৬৪৩ জন িশ াথ েক মািসক ১৫০ টাকা কের দয়া
হেয়েছ।
৩) ৬  থেক ৮ম িণ পয  ৮,৫৭২ জন িশ াথ েক মািসক ২০০ টাকা কের দয়া
হেয়েছ।
উপ ি র িশ াথ েদর এককালীন কীট এলাউ  দান ৭ ,১৭,৭৪২ জন িশ াথ েক
এককালীন ১,০০০ টাকা কের দয়া হেয়েছ ।

৩.৩.১ কায মস হ যথাযথ
ভােব বা বায়নসহ হালনাগাদ
অ গিতর িরেপাট দািখল
করেত হেব। 

উপপিরচালক
 িবভাগীয় কাযালয়,

াথিমক িশ া, িসেলট

  ৩.৪৩.৪  মা িমকমা িমক  ওও  উউ   িশ ািশ া  অিধদ রঅিধদ র::  ৩.৪.১ আগামী সভায় পিরচালক



  ৩.৪৩.৪  মা িমকমা িমক  ওও  উউ   িশ ািশ া  অিধদ রঅিধদ র::
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, িসেলট  এর সামািজক িনরাপ া সং া  কায েম
৪১৮০৩ জনেক মা িমক ও উ  মা িমক েরর উপ ি ; ১৮৫০ জনেক াতক ও

াতেকা র েরর িশ াথ েদর জ  উপ ◌্ি ; ১২১ জনেক তফিসিল সং াল
উপ ি  (মা িমক, উ  মা িমক, াতক ও াতেকা র পযােয়) মাঠ পযােয়
কায েমর অ গিতর িতেবদন (সংল ী ৩.৪)। িতেবদন রণ কেরন। িক  উ
দ েরর সভায় কান কমকতা না থাকায় কায ম অ গিত জানা যায়িন।

 ৩.৪.১ আগামী সভায়
পিরচালক
 মা িমক ও উ  িশ া
অিধদ র, িসেলট উপি ত
িনি ত করত: হালনাগাদ
অ গিতর িরেপাট পশ করেত
হেব।

পিরচালক
 মা িমক ও উ  িশ া
অিধদ র, িসেলট

৩.৫৩.৫  খাখা   অিধদ রঅিধদ র::
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট এর সামািজক িনরাপ া সং া  কায ম
সভায় উপ াপন কেরন (সংল ী ৩.৫)। সামািজক িনরাপ া কম িচর আওতায়
৩০৬০০ জনেক ( দিনক) খালা বাজাের চাল িব য় কেরন ১২২৬৯.৬৯৫ ম.টন;
৭০০০ জনেক ( দিনক) খালা বাজারের আটা িব য় ১৩৮৭.৩৯৫ ম.টন; ১৯২৬৫৫
জনেক (মািসক) খা  বা ব কম িচ ১১২৮২.৯৭০ ম.টন; ৮৫,৮৪৩ জনেক (মািসক)

ম ব ল িত ান (চা-সংসদ) ৫৫৯৭.১১৯ ম.টন (গম) িবতরণ কয ম চলমান মেম
আ িলক খা  িনয় ক সভায় জানান।

৩.৫.১ সামািজক িনরাপ া
কম িচর আওতা  খা
িবভােগর কায মস হ
যথাযথভােব স  করত:
হালনাগাদ অ গিতর িরেপাট
দািখল করেত হেব

আ িলক খা  িনয় ক,
আ িলক খা  িনয় েকর
কাযালয়, িসেলট

৩.৬৩.৬  েযাগেযাগ  ব াপনাব াপনা  ওও  াণাণ  অিধদ রঅিধদ র::
জলা েযাগ ব াপনা ও াণ কমকতা, িসেলট ার িবভােগর চার জলার সামািজক

িনরাপ া কম িচর ত  সভায় উপ াপন কেরন (সংল ী ৩.৬)। আর (উ য়ন)
৩০,৮৪,২২,৪৫৫.২৪ টাকা; কািবটা/কািবখা (উ য়ন) ৩৫০১৭৭৩৪৫.৫৩ টাকা,
২৩৩৭.০৪৫০ ম.টন (চাল), ২৩৩৭.০৪৫০ ম.টন (গম); ব া আ য়েক  িনমাণ

ক  ১৬০২৮৯৪৫১৭; িজব িক া িনমাণ ক  ৫০,৬৪,২০,২২৫ টাকা; অিত
ির েদর জ  কমসং ান কম িচ (ইিজিপিপ) ৪,৮২,৮৭,৯৯১ টাকা; জলা াণ দাম

কাম েযাগ ব াপনা ত  ক  িনমাণ ক  ৭,২৫,১০,৪৭৪.৬১ টাকা; ৪,৪৮,৪৫৩
জনেক িভিজএফ ৪,৪৮৪.৫৩০ ম.টন (চাল); ১০০৮০০ জনেক াণ কায (চাল)
২৪০৫.৫০০ ম.টন; ১৯,১০০ জনেক াণ কায (নগদ অথ) ২,২০,০০,০০০ টাকা;
১৬,৫০০ জন ান কায নগদ অথ ( ধানম ীর াণ ও ক ান তহিবল) ১২,৭০,০০,০০০
টাকা; ৫৯০০ জনেক কেনা খাবার ৫৯০০ ােকট; ১২৪২০ জনেক ঢউ ন ৭,২০০
বাি ল; ১২৪২০ জনেক হ িনমাণ ম রী ২,১৬,০০,০০০ টাকা া  বরা  সােপে
কায ম চলমান মেম জানান।

৩.৬.১ সামািজক িনরাপ া
কম িচর আওতা  েযাগ

ব াপনা ও াণ িবভােগর
কায মস হ যথাযথভােব
স  করত: হালনাগাদ
অ গিতর িরেপাট দািখল
করেত হেব

 জলা াণ ও েযাগ
কমকতা
পিরচালক, িসেলট

 

৩.৭৩.৭  বব  ওও  ীড়াীড়া  অিধদ রঅিধদ র::
উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, িসেলট িবভােগর চার জলার সামািজক িনরাপ া
সং া  হালনাগাদ িতেবদন সভায় উপ াপন কেরন (সংল ী ৩.৭)। ৪২  ব
সংগঠনেক ব ও ীড়া ম ণালয় ক ক ব ক াণ তহিবল থেক ২০২২-২০২৩ অথ
বছেরর এককালীন অ দান ১৭,১০,০০০ টাকা; ৪৯৩ জনেক াশনাল সািভস কম িচ
(তািহর র, নামগ ) ২৯,৫৮,০০০ টাকা।

৩.৭.১ কায মস হ যথাযথ
ভােব বা বায়নসহ হালনাগাদ
অ গিতর িরেপাট দািখল
করেত হেব। 

 উপপিরচালক, ব উ য়ন
অিধদ র, িসেলট।

 

৩.৮৩.৮  িি   িবষয়কিবষয়ক : :
ি  িবষয়ক ম ণালেয়র সামািজক িনরাপ া সং া  কায ম তথা বীর ি েযা া

স ানীভাতার হালনাগাদ িতেবদন মহা ব াপক এর পে  িডিজএম, সানালী াংক
িল:, আ রখানা শাখা িসেলট সভায় উপ াপন কেরন  (সংল ী ৩.৮)। ১৪,৩৯০ জনেক
বীর ি েযা া স ানী ভাতা ৯৯৪০.৭৯ ল  টাকা দান করা হয় মেম জানান।

৩.৮.১ বীর ি েযা া ভাতা
যথাযথভােব িবতরণ িনি ত
করত: হালনাগাদ অ গিতর
িরেপাট দািখল করেত হেব।

 জনােরল ােনজার,
সানালী াংক,

দরগােগইট, িসেলট

৩.৯৩.৯  মিহলামিহলা  ওও  িশিশ   িবষয়কিবষয়ক  অিধদ রঅিধদ র : :
মিহলা িবষয়ক অিধদ র, িসেলট এর সামািজক িনরাপ া কম িচর হালনাগাদ ত
উপ াপন কেরন (সংল ী ৩.৯)। ৪০০ জনেক জীিবকায়েনর জ  মিহলােদর দ তা
িভি ক িশ ণ ৪৯,০০,০০০ টাকা; ১,৭৩০ জনেক আইিজএ িশ ণ; ২৪০ জনেক
ডি উ িস (WTC) ১৫,০০,০০০ টাকা; ৬৪,৭৮২ জন ক ভালনােরবল ডেভলপেম
(িভিজিড) কম িচ ত ১১,৬৬০.৭৬ ম.টন; ৪০,৭৬১ জন ক দির  মা’র জ
মা কাল ভাতা দান কম চী; ১১,৩৯৫ জন ক কমজীবী াকেট ং মাদার সহায়তা
তহিবল কম িচ ৮,৩০৫ জন ক মিহলােদর আ কমসং ােনর জ  ঋণ কায ম;
৪,১০,৪৯,০৩৪.৬৪ টাকা; ৭,২১০ জন উঠান বঠক; ১২৬ জন ক িশ  িদবায  কে

িবধা দান ; ৮,৫৫০ জন ক িকেশার িকেশারী াব াপন ক  কয ম চলমান।
িক  উ  দ েরর সভায় কান কমকতা না থাকায় কায ম অ গিত জানা যায়িন।

৩.৯.১ আগামী সভায় জলার
মিহলা িবষয়ক কমকতা
উপি ত িনি ত করত:
হালনাগাদ অ গিতর িরেপাট
পশ করেত হেব।

উপপিরচালক, জলা
মিহলা িবষয়ক কাযালয়,
িসেলট।

৩.১০৩.১০  মৎমৎ   অিধদ রঅিধদ র::
উপপিরচালক, িবভাগীয় মৎ  দ র, িসেলট সামািজক িনরাপ া কম িচর হালনাগাদ
ত  উপ াপন কেরন (সংল ী ৩.১০)। ৩০০০ জনেক ব ায় িত  চাষীেদর আিথক
সহায়তা দান ১৩৫.০ ল  টাকা। িক  উ  দ েরর সভায় কান কমকতা না থাকায়
কায ম অ গিত জানা যায়িন।

৩.১০.১ আগামী সভায়
িবভাগীয় মৎ  অিফস, িসেলট
উপি ত িনি ত করত:
হালনাগাদ অ গিতর িরেপাট
পশ করেত হেব।

উপপিরচালক, িবভাগীয়
মৎ  অিফস, িসেলট

৩.১১৩.১১  সং িতসং িত  িবষয়কিবষয়ক  ম ণালয়ম ণালয়::  ৩.১১.১ আগামী সভায় জলা  জলা কালচারাল



ড. হা দ মাশাররফ হােসন
িবভাগীয় কিমশনার

৩.১১৩.১১  সং িতসং িত  িবষয়কিবষয়ক  ম ণালয়ম ণালয়::  
জলা কালচারাল অিফসার, িসেলট িবভােগর চার জলার সামািজক িনরাপ া সং া

হালনাগাদ িতেবদন সভায় উপ াপন কেরন (সংল ী ৩.১১) । ২১৬ জনেক সং িত
িবষয়ক ম ণালয় ক ক দ  অস ল সং িতেসবীেদর মািসক ক াণ ভাতা
৩৫,৩২,৮০০ টাকা; ৬৪  িত ানেক সং িত িবষয়ক ম ণালয় ক ক দ
সাং িতক িত ানেক অ দান ২৪,৫৫,০০০ টাকা। িক  উ  দ েরর সভায় কান
কমকতা না থাকায় কায ম অ গিত জানা যায়িন।

৩.১১.১ আগামী সভায় জলা
কালচারাল অিফেসর উপি ত
িনি ত করত: হালনাগাদ
অ গিতর িরেপাট পশ করেত
হেব।

 জলা কালচারাল
অিফসার, িসেলট 

৩.১২৩.১২  অথঅথ  িবভাগিবভাগ::
অথ িবভােগর সামািজক িনরাপ া লক কায ম তথা পনশনারেদর হালনাগাদ ত  
িসেলট িবভােগর িতেবদন সভায় উপ াপন কেরন (সংল ী ৩.১২)। ৯৮২৫ জনেক
সরকারী কমচারীেদর অবসর ও পািরবািরক অবসর ভাতা ১২,৬১,৪৬,৯০৪৭ িবতরণ
করা হয়।

৩.১২.১ সামািজক িনরাপ া
কম িচর আওতা  অথ
িবভােগর কায মস হ
যথাযথভােব স  করত:
িসেলট িবভােগর হালনাগাদ
সামািজক িনরাপ া সং া

িতেবদন পশ করেত হেব।

িবভাগীয় িহসাব িনয় ক,
িবভাগীয় িহসাব
িনয় েকর কাযালয়,
িসেলট

৩৩..১৩১৩  িবভাগীয়িবভাগীয়  ািণস দািণস দ  দ রদ র, , িসেলটিসেলট::
িবভাগীয় ািণস দ দ র, , িসেলট  এর সামািজক িনরাপ া কম িচর হালনাগাদ ত
উপ াপন কেরন (সংল ী ৩.১৩)। ২৭,৭৭৬ জনেক (গবািদপ ) ও ৩,০৩৬ জন ( াস-

রিগ) ব া গত এলাকায় গবািদপ  ও াস- রিগর কা ও িচিকৎসা দান  ২৩,৬৯২
 কা েয়াগ ৫৬,৮৮৪  িচিকৎসা দান ও ৪০,৭৬৩  কা েয়াগ ১,৫৯,০৮৮ 

িচিকৎসা দান; ১৩ উপেজলায় (িসেলট জলার) ঘােসর কা ং িবতরণ ১,০০,০০০  ;
৬  (িসেলট ২  ও নামগ  ৪ ) উপেজলায় ১১,৩৭৫ জনেক আ জািতক সং া
(FAO) ক ক দ  গা-খা  িবতরণ ৫৬৮ ম.টন িবতরণ করা হয়।

৩.১৩.১ কায মস হ যথাযথ
ভােব বা বায়নসহ হালনাগাদ
অ গিতর িরেপাট দািখল
করেত হেব। 

উপপিরচালক
িবভাগীয় ািণস দ
দ র, , িসেলট:

৩৩..১৪১৪  জলাজলা  ীড়াীড়া  অিফসঅিফস  িসেলটিসেলট::
জলা ীড়া অিফস িসেলট এর সামািজক িনরাপ া কম িচর হালনাগাদ ত  উপ াপন

কেরন (সংল ী ৩.১৪)। ২০২১-২২ অথ বছের ১৯ জনেক অস ল , আহত, অসমথ ও 
ীড়ােসবী এবং তােদর পিরবােরর সদ েদর মািসক/এককালীন অ দান ৪,৫৬,০০০

টাকা; ১৫৯ জনেক অস ল, আহত, অসমথ ও  ীড়ােসবী এবং তােদর পিরবােরর
সদ েদর কেরানাকালীন িবেশষ আিথক অ দান ৭,৯৫,০০০ টাকা িবতরণ করা হয়।

৩.১৪.১ কায মস হ যথাযথ
ভােব বা বায়নসহ হালনাগাদ
অ গিতর িরেপাট দািখল
করেত হেব। 

জলা ীড়া অিফস
িসেলট

৩.১৩৩.১৩  িবভাগিবভাগ//দ েররদ েরর  সমি তসমি ত  িতেবদনিতেবদন::
সদ -সিচব ও পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট সামািজক িনরাপ া
কায ম বা বায়নকারী িবভাগীয় দ র/কাযালয় হেত যথাসমেয় সমি ত িতেবদন

রেণর িবষেয় সংি  সকেলর ি  আকষণ কেরন। সভাপিত মেহাদয় িনধািরত
সমেয়র মে  যিদ কান িবভাগ/দ র/কাযালয় িতেবদন রণ করেত না পাের তেব ঐ
িবভাগ উ  মােস কান কাজ কেরিন বেল তীয়মান হেব। 

৩.১৩.১ সামািজক িনরাপ া
কায ম স িকত সমি ত

িতেবদন িবভাগীয়
দ র/কাযালয় ধান
যথাসমেয় রণ িনি ত
করেবন এবং সভায় উপি ত
হেয় িনজ িনজ ত  উপ াপন
করেবন।

সংি  িবভাগীয় দ র
ধান, িসেলট িবভাগ

ন রন র: ৪১.২৮.০০০০.০০০.০৬.০১৪.১৮.৫০১ তািরখ: 
১৯ অ হায়ণ ১৪২৯ ব া

০৪ িডেস র ২০২২ ি া



০৫-১২-২০২২
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক

১। সিচব, সিচেবর দ র, সমাজক াণ ম ণালয়;
২। মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর;
৩। পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।;
৪। অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), সািবক, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।;
৫। জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট/ মৗলভীবাজার/ নামগ /হিবগ ;
৬। উপসিচব, কিম  িবষয়ক অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ;
৭। িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ াংক, িসেলট;
৮। পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, ঢাকা/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/ লনা/রং র/চ াম/বিরশাল;
৯। িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িবভাগীয় িহসাব িনয়ে র কাযালয়, িসেলট;
১০। অিতির  পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, চ াম;
১১। পিরচালক, িবভাগীয় মা িমক ও উ  মা িমক িশ া, িসেলট;
১২। অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয় , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, িসেলট অ ল;
১৩। উপপিরচালক, িবভাগীয় াথিমক িশ া কাযালয়, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া, িসেলট;
১৪। আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় ক এর দ র, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট;
১৫। মহা ব াপক/উপমহা ব াপক সানালী াংক িল: আ রখানা কেপােরট শাখা, িসেলট;
১৬। উপপিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট;
১৭। পিরচালক, িবভাগীয় ািণস দ কাযালয়, িসেলট;
১৮। উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট/ মৗলভীবাজার/ নামগ /হিবগ ;
১৯। উপপিরচালক , উপপিরচালেকর কাযালয়, উপপিরচালেকর কাযালয়,মিহলা িবষয়ক অিধদ র, িসেলট;
২০। জলা াণ ও নবাসন কমকতা, জলা াণ ও নবাসন অিফস, িসেলট;
২১। উপ পিরচালক, জলা ব উ য়ন কমকতার কাযালয়, উপপিরচালেকর কাযালয়, ব উ য়ন অিধদ র, িসেলট;
২২। জলা কালচারাল অিফসার, কালচারাল অিফসার এর দ র, জলা িশ কলা একােডিম, িসেলট;
২৩। জলা ীড়া অিফসার, জলা ীড়া অিফসােরর কাযালয়, জলা ীড়া অিফস, িসেলট;
২৪। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট িবভাগ, িসেলট এবং
২৫। অিফস কিপ।

িবতরণিবতরণ( জ তারজ তার মা সােরমা সাের নয়নয়):


