
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

সাধারণ শাখা-১

িসেলট িবভাগীয় জলা শাসক সম য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ খিল র রহমান 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২৩ সে র, ২০২১
সভার সময় িবকাল ৪.৩০ ঘ কা

ান িভিডও কনফাের  এর মা েম
উপি িত অনলাইন

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক) কাযপ মেত সভার আেলাচ িচ
উপ াপন কেরন। সভায় িবগত সভার কাযিববরণী উপ াপন করা হেল তা সংেশাধনী তীত অ েমািদত হয়। 
 
০২। সভায় গত মােস হীত িস া  বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং িন বিণত িবষয়স হ িনেয় আেলাচনা ও িস া  হণ করা হয়: 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 

১১. . ফ ৗজদ ািরফৗজদ াির   কায িবিধরকায িবিধর  আওত ায়আওত ায়   িবচারাধীনিবচারাধীন   মামল ামামল া::   
সভায় জানােনা হয় য কেরানা পিরি িতর কারেণ জলা শাসেনর অধীন ফৗজদাির আদালেতর 
কায ম সীিমত িছল। আগ  মােস মামলা িন ি র মাপ অিজত হয়িন। অিফস-আদালত েল যাওয়ায় া িবিধ 
মেন ফৗজদাির আদালত পিরচালনার িবষেয় মতামত কাশ করা হয়। 

সভায় আরও জানােনা হেয় ২০১৫-২০১৬ সােলর ফৗজদাির কাযিবিধর আওতায় িসেলট এবং নামগে  মামলা চলমান 
রেয়েছ। এ মামলা ’  অ ািধকার িভি েত িন ি  করার িবষেয় সভায় আেলািচত হয়। 

ক. া িবিধ মেন জলা 
শাসেনর অধীন ফৗজদাির 

আদালত পিরচালনা অ াহত 
রাখেত হেব। 

িব  জলা 
ািজে ট (সকল) 

খ. ফৗজদাির কাযিবিধ, ১৮৯৮ 
এর আওতায় দােয়র ত মামলা 
িন ি র হার ি সহ মাপ 
অজন িনি ত করেত হেব। 
গ. ২০১৫-২০১৬ সােলর 
ফৗজদাির কাযিবিধর মামলা 

অ ািধকার িভি েত িন ি র 
ব া হণ করেত হেব। 

িব  জলা 
ািজে ট, 

িসেলট/ নামগ  

২২. . মাবাইলমাবাইল   কাটকাট   প িরচালন াপ িরচালন া::   
ক. সভায় জানােনা হয় য, গত সভার িস া  অ যায়ী মাবাইল কােটর মাপ অজন িনি তকরণ এবং ই- কােট ত  
আপেলাড অ াহত রেয়েছ। 
খ. মাবাইল কাট পিরচালনার ে  আইনগত ি য়া যথাযথভােব অ সরেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা 
করা হয়। সভায় মাবাইল কাট স েক মহামা  হাইেকাট িবভাগ ক ক স িত দ  আেদেশর িবষয় আেলাচনা 
করা হয়। কমকতােদর মাবাইল কাট িবষেয় ি িফং/ িশ ণ সশন পিরচালনার উপর ােরাপ করা হয়। 
গ. সভায় জানােনা হয় য, মাবাইল কােটর জিরমানার টাকা চালােনর মা েম িনধািরত খােত জমাদান এবং 
অনলাইেন ভিরফাই কায ম চলমান রেয়েছ। অিতির  জলা ািজে টগণ চালােনর অনলাইন ভিরিফেকশন 
তদারিক করেছন বেলও সভােক অবিহত করা  হয়। 
ঘ. যৗন হয়রািন িবেরাধী অিভযান পিরচালনার িবষয় সভায় আেলািচত হয়। গত মােস এ সং া  কান মামলা দােয়র 
হয়িন।  
ঙ. মাবাইল কাট আিপল মামলার মাপ রেয়েছ। কেরানা পিরি িতর কারেণ আদালেতর কায ম ব  থাকায় গত 
মােস সকল জলার মাবাইল কােটর আিপল মামলার িন ি র মাপ অিজত হয়িন মেম সভায় জানােনা হয়। 

ক. মাবাইল কােটর মাপ 
অজন িনি তকরণ এবং 
ই- কােট ত  আপেলাড 
অ াহত রাখেত হেব। 
খ. িব  অিতির  জলা 

ািজে ট এর ত াবধােন 
মাবাইল কাট পিরচালনা 

স িকত ি িফং/ িশ ণ সশন 
পিরচালনা অ াহত রাখেত হেব। 
গ. মাবাইল কােট আদায় ত 
জিরমানার টাকা যথাযথভােব 
িনধািরত খােত জমা দান 
িনি তকরণ এবং অনলাইেন 
চালান ভিরিফেকশন অ াহত 
রাখেত হেব। 
ঘ. যৗনহয়রািন িতেরােধ 
মাবাইল কাট  পিরচালনার ধারা 

অ াহত রাখেত হেব।  
ঙ. মাবাইল কাট আিপল মামলা 
িন ি র মাপ অজন িনি ত 
করেত হেব।  

িব  জলা 
ািজে ট (সকল) 
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৩৩ . . ইই --ন িথন িথ   ওও  ইই --সািভসসািভস  িসে মিসে ম  
ক. সভায় জানােনা হয় য, ই-নিথর মা েম প  রেণর পর নরায় হাডকিপ রণ করা হে । ই-নিথর প  নরায় 
হাড কিপেত জাির না করার িবষেয় িনেদশনা রেয়েছ।  
খ. সভায় জানােনা হয় য সরকাির ই- মইল নীিতমালা মেত বসরকাির ই- মইল 
যমন @gmail.com এর পিরবেত দা িরক ই- মইল যমন- @mopa.gov.bd বহােরর জ  

িনেদশনা দয়া হেয়েছ। িসেলট, মৗলভীবাজার ও হিবগ  জলায় (এক  উপেজলা তীত) তা বা বায়ন করা হেয়েছ। 
িক  নামগ  জলার অিধকাংশ উপেজলায় তা বা বািয়ত হয়িন। সকল ে  সরকাির ই- মইেলর বহার িনি ত 
করার জ  সকলেক অ েরাধ করা হয়। 

ক. ই-নিথ কায ম 
জারদার অ াহত রাখেত হেব। 

খ. ই-নিথেত জাির ত প  
নরায় হাড কিপেত রণ ব  

করেত হেব। 
গ. সরকাির ইেমইল নীিতমালা 
মেত দা িরক ই- মইল বহার 
িনি ত করেত হেব। 
 
 
 
 

ক. জলা 
শাসক (সকল);  

খ. সহকারী 
কিমশনার, আইিস  
শাখা, িবভাগীয় 
কিমশনােরর 
কাযালয়, িসেলট 

৪৪ . . অনল াইনঅনল াইন   িড িলংিড িলং  ল াই েসল াই েস   িসে মিসে ম  চা করণচা করণ  
সভায় জানােনা হয় য, গত সভার িস া  মেত অনলাইন িডিলং লাইেস  িসে েমর সীমাব তা িবষেয় সংি  

িত ান সফট িবিড এবং মি পিরষদ িবভােগ জলা শাসকগণ প  রণ কেরেছন। সভায় জানােনা হয় য, 
অনলাইন িডিলং লাইেস  িসে েমর সফটওয় ােরর এখেনা সীমাব তা রেয়েছ। মা  আেবদন হীত হয়, িক  
িন ি  করা যায় না। অনলাইন িডিলং লাইেস  িসে েমর সফটওয় ার পিরবতেনর েয়াজনীয়তার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা করা হয়। 

অনলাইন িডিলং লাইেস  
িসে েমর সম া ও উ রেণর 
উপায় এবং 
িসে ম পিরবতন/উ য়েনর 
িবষেয় জলা 

শাসকগণ েয়াজনীয় যাগােযাগ 
অ াহত রাখেবন। 

জলা 
শাসক (সকল) 

৫৫ . . গণ ন ািনগণ ন ািন   সং াসং া ::   
সভায় জানােনা হয় য, গত সভার িস া  মেত যথাযথ ফর াট অ সরণ কের গণ নানী স িকত িতেবদন পাওয়া 
গেছ। সভার িস া  অ যায়ী ইউিনট সং া ক রেখ গণ নানী িতেবদন রণ করা হেয়েছ।কেরানা পিরি িতর 

কারেণ গণ নািন হণ করা স ব হয়িন। া িবিধ মেনগণ নািন কায ম পিরচালনা করার িবষয় সভায় আেলািচত 
হয়। 

ক. া িবিধ মেন গণ নািন 
কায ম পিরচালনার ধারা 
অ াহত রাখেত হেব। 

জলা 
শাসক (সকল) 

 

৬৬ . . উ ঠানউ ঠান   বঠকবঠক   অ ানঅ ান ::   
লকডাউন ত াহার হওয়ায় সভার িস া  মাতােবক া িবিধ মেন িবিভ  সামািজক চারণার অংশ িহেসেব উঠান 
বঠক-সভা অ ােনর ধারা অ াহত রাখার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

া িবিধ মেন সামািজক 
চারণার অংশ িহেসেব উঠান 

বঠক/সভা পিরচালনা অ াহত 
রাখেত হেব। 

জলা 
শাসক (সকল) 

৭৭ . . কেরান াকেরান া  ভ াইরাসভাইরাস   িত েরাধিত েরাধ ::   
সভায় জানােনা হয় য গত সভার িস া  মেত সেচতনতা লক কায ম হণ করা হেয়েছ। সভায় কেরানা 
স িকত সেচতনতা লক কায ম অ াহত রাখার জ  সকলেক অ েরাধ করা হয়। 

ক. কেরানার 
সং মণ মাকােবলায় েয়াজনীয় 
পদে প/সেচতনতা লক 
 কায ম অ াহত রাখেত হেব। 
 

জলা 
শাসক (সকল) 

৮৮. . কমকত ােদরকমকত ােদর  িব েিব ে   ত দ াধীনত দ াধীন   অিভেয ােগরঅিভেয ােগর  িন িিন ি ::    
সভায় জানান হয় য, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয় এবং জলা শাসেকর কাযালেয় বতমােন মৗলভীবাজার জলার 
এক  অিভেযাগ তদে র জ  রেয়েছ। 

কমকতােদর িব ে  আনীত 
অিভেযাগ তদ  কের িনধািরত 
সমেয়র মে  িতেবদন রণ 
িনি ত করেত হেব। 

ক. অিত: িবভাগীয় 
কিমশনার(সািবক) 
খ. জলা শাসক 
(সকল) 

৯৯. . জল াজল া  াি ংাি ং::   
সভায় জানােনা হয় য, গত সভার িস া  মেত জলা স েহ “ জলা াি ং” কায ম িহেসেব জলার া  েকর ২য় 
সং রণ কাশ কায ম স  হেয়েছ। “ জলা াি ং” এর (৬ মাস), ম  (১বছর ৬ মাস) ও দীঘ ময়াদী (িতন 
বছর) ময়ািদ পিরক না ত ও বা বায়েনর িবষেয় সভায় আেলািচত হয়।  

ক. জলা াি ং কায েমর 
িতেবদন িনয়িমতভােব রেণর 

ধারা অ াহত রাখেত হেব। 
খ. অথৈনিতক ও সামিজক 

ভাবেক স ৃ  
কের “ জলা াি ং” কায েমর 

, ম  ও দীঘ ময়ািদ 
পিরক না ণয়ন ও বা বায়ন 
িনি ত করেত হেব। 

জলা 
শাসক (সকল) 

১০১০ . . -- -- গ া ীগ া ী   কক   সং াসং া ::    
সভায় জানােনা হয় য গত সভার িস া মেত সকল জলা থেক  - গা ীেদর জ  হীত ক  তািলকা পাওয়া 
গেছ। জলা শাসকগণ জানান য গত অথ বছের হীত সকল কে র কাজ স  হেয়েছ। ২০২১-২০২২ অথ 

বছেরর জ  ক  াব রেণর িবষয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

 - গা ীর জ  ২০২১-২০২২ 
অথ বছেরর ক  াব 
অ েমাদন/বরা  াি  সােপে  
বা বায়েনর উে াগ হণ করেত 
হেব।  

জলা 
শাসক (সকল) 

 
 

১১১১. . অিড টঅিড ট  আপ িআপ ি   ওও  িন িিন ি ::    
সভায় জানােনা হয় য দীঘিদেনর অিডট আপি  িন ি র জ  ি প ীয় সভার কাযপ  জন শাসন ম ণালেয় 

রণকরার জ  প  পাওয়া গেছ।  

ক. পি ং অিডট আপি  
িন ি র লে  িবেশষ উে াগ 

হণ অ াহত রাখেত হেব। 
খ. ি প ীয় সভায় 
উপ াপনেযা  অিডট আপি  
িন ি র লে  জন শাসন 
ম ণালেয় কাযপ  রণ করেত 
হেব। 

জলা 
শাসক (সকল) 

 
 
 

২



১২১২. . প ি ংপ ি ং  ত ািলকাত ািলকা::   
গত সভার িস া  মেত পি ং তািলকা স েক জলা শাসকগণেক অবিহত করা হয়। পি ং তািলকা িন ি েত 
কাযকর পদে প হেণর জ  সকলেক অ েরাধ করা হয়। এছাড়া সকল িরেপাট/িরটাণ ধায তািরেখর মে  এ অিফেস 

রেণ িনি তকরেণর িবষেয়ও সভায় আেলাচনা করা হয়। 

ক. জলা শাসকগেণর িনকট এ 
কাযালেয়র পি ং কাজকম 
 িন ি র ব া হণ করেত 
হেব। 
খ. িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালেয় জলা শাসকগেণর 
পি ং তািলকা িতমােসর ৭ 

তািরেখর মে  রণ করেত 
হেব। 
গ. িতেবদনস হ িনধািরত 
তািরেখর মে  রণ িনি ত 
করেত হেব।

জলা শাসক 
(সকল)  

১৩.১৩.   এিপএএিপএ  এবংএবং  এনআইএসএনআইএস::
সভায় জানােনা হয় য, ২০২০-২০২১ অথ বছর জলা শাসেকর কাযালয় স েহর এিপএ ও এনআইএস এর ায়ন 
করা হেয়েছ যার িববরণ িন প 
ক. ২০২০-২০২১ অথ বছেরর এনআইএস ায়ন 
জলা  অিজত ন র অিজত মান  

হিবগ   ৭৩.৯৫  চলিত মান  
মৗলভীবাজার  ৫৪.৩৯  “চলিত মােনর িনে ” এর িনে   
নামগ   ৩৯.১১  “চলিত মােনর িনে ” এর িনে   

িসেলট  ৩৭.৮৫  “চলিত মােনর িনে ” এর িনে   
 
ক. ২০২০-২০২১ অথ বছেরর এিপএ ায়ন 
জলা  অিজত ন র অিজত মান  

হিবগ   ৯৪.৯৭  অিত উ ম  
িসেলট  ৭৪.২৬  চলিত মান  
মৗলভীবাজার ৭৩.৯১  চলিত মান  
নামগ  ৫১.১১  “চলিত মােনর িনে ” এর িনে   

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার জানান এ বছেরর এিপএ এবং এনআইএস ায়েনর ে  থেম খসড়া ায়ন কের 
জলা শাসকগণেক অবিহত করা হয়। পরবত েত জলা শাসন থেক এ সং া  জবাব সং হ করা হয়। অতঃপর 
জলা শাসেনর সংি  কমকতাগেণর উপি িতেত ড়া  ায়ন স  করা হয়। িতিন জানান য, এিপএ এবং 

এনআইএস এর কমপিরক না বা বায়ন ও মাণক রেণর ে  যথাযথ িত ও যে র অভাব ল  করা গেছ। 
অিধকাংশ ে  তাড়া ড়া কের িতেবদন ও মাণক রণ করা হেয়েছ মেম ার িনকট তীয়মান হেয়েছ। িসেলট ও 

নামগ  জলা িনধািরত সময়সীমার মে  িতেবদন রণ করেত পােরিন। িতিন আরও জানান য এিপএ ও 
এনআইএস কমপিরক না বা বায়েন হিবগ  জলা শাসেকর তৎপরতা ও িবেশষ নজর থাকায় হিবগ  জলা এিপএ-
ত ৯৪.৯৭ ন র অজন কেরেছ, যা “অিত উ ম” মেম িবেবিচত। িতিন আরও জানান য, এনআইএস এর “অিজত 

মান” িবষেয় কান িনিদ  িনেদশনা না থাকায় এিপএ’র “অিজত মান” প িত অ সরণ কের এনআইএস এর 
“অিজত মান” দান করা হেয়েছ। জলা শাসক, িসেলট এনআইএস এর “অিজত মান” প িত না থাকায় এিপএ 

ায়ন প িত বা  “অিজত মান” অ সরেণ এনআইএস এর "অিজত মান" দান না করার াব কেরন। এিপএ এবং 
এনআইএস উভয় ে  হিবগ  জলা িসেলট িবভােগ ১ম ান অজন করায় এবং এিপএেত “অিত উ ম” মান অজন 
করায় হিবগে র জলা শাসকেক অিভন ন জানােনা হয়। সভাপিত অপর িতন জলার এিপএ এবং এনআইএস এর 
অজেনর িবষেয় অসে াষ কাশ কেরন। িতিন এিপএ এবং এনআইএস কমপিরক না বা বায়ন ও মাণক সং েহ 
আরও তৎপর ও য শীল হেত জলা শাসকগণেক িনেদশনা দান কেরন। 

ক.এিপএ এবং এনআইএস 
কমপিরক না বা বায়েন য শীল 
ও তৎপর হেত হেব।  

জলা শাসক 
(সকল) 

১৩১৩ .. িবিবধিবিবধ    
ক. ৩ বছেরর অিধক যসব কমচারী একই কম েল রেয়েছ তােদর বদিলর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। জলা 

শাসকগণ জানান উ  িস া  বা বায়েনর জ  তারা উে াগ হণ কেরেছন। িবষয়  সময় সােপ  ও পযায় েম 
স  করা হে  বেল তারা জানান। 

ক. একই কম েল িতন বছেরর 
অিধক কমরত কমচারীেদর 
বদিলর ব া হণ করেত হেব। 

জলা শাসক 
(সকল) 

খ. সভায় জানােনা হয় য িবিভ  জলায় অিধক হাের কমচারীেদর ষেণ িনেয়ােগর বণতা ল  করা গেছ। া  
ত  মেত িসেলট জলায় ২৮ জন, নামগ  জলায় ২১ জন, মৗলভীবাজার জলায় ১৪ জন এবং হিবগ  জলায় ১ 
জন কমচারীে ষেণ িনেয়ািজত রেয়েছন মেম জানা যায়। িসেলট, নামগ  এবং মৗলভীবাজার জলায় অিধক সং ক 

ষেণ কমচারী িনেয়াগ বে র ব া হেণর জ  জলা শাসকগণেক তািগদ দয়া হয়। 

খ. কমচারীেদর ষেণ িনেয়াগ 
যৗি ক পযােয় রাখেত হেব। 

আগামী সভায় ষেণ িনেয়ািজত 
কমচারীেদর ত  উপ াপন 
করেত হেব। 
 

গ. সভায় জানােনা হয় য ণ সভায় অ পি ত সদ েদর তািলকা মতামতসহ ছেক রেণর জ  অ েরাধ করা 
হয়। িক  ল  করা গেছ িনধািরত ছক ছাড়া অ পি িত স েক িতেবদন রণ করা হে । ফেল এ িবষেয় 
মি পিরষদ িবভােগ াব রণ করা যাে  না। 

গ. ণ সভায় অ পি ত 
সদ েদর তািলকা মতামতসহ 
িনধািরত ছেক রণ করেত 
হেব। 
 

ঘ. সভায় জানােনা হয় য, ািমেনেটড আম ণপ /কাড বহার না করার জ  মি পিরষদ িবভাগ থেক িনেদশনা 
রেয়েছ। লিমেনশন কােডর বহার ব  িনি ত করার িবষয় সভায় আেলািচত হয়।  

ঘ. ািমেনশন কােডর বহার 
ব  করেত হেব। 
 

 
৩



০৩। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

মাঃ খিল র রহমান 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২০.৩৯০ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) জলা শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার
২) সহকারী কিমশনার, আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।

 

মাঃ খিল র রহমান 
িবভাগীয় কিমশনার

৪


