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ন�র ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৭.০০১.২২.৫৬০ তািরখ: 

১৯ অে�াবর ২০২২

৩ কািত�ক ১৪২৯

�না�শ

িবষয়: িসেলট িবভােগর অনাবাদী জিম চােষর আওতায় আনার লে�� আেয়ািজত মতিবিনময় সভার তািরখ পিরবত�ন �সে�।

আগামী ২০ অে�াবর ২০২২ তািরখ �হ�িতবার সকাল ১০ টায় িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট এর সে�লন কে� (ভবন-২) িসেলট

িবভােগর অনাবাদী জিম চােষর আওতায় আনার লে�� িনধ �ািরত মতিবিনময় সভা� অিনবায � কারণবশত িনেদ �শ�েম �িগত করা হেলা। উ� সভা�

আগামী ৩১ অে�াবর ২০২২ তািরখ সকাল ১০ টায় অ�ি�ত হেব। উ� সভায় সভাপিত� করেবন িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট ড. �হা�দ �মাশাররফ

�হােসন।

এমতাব�ায়, উ� সভায় যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

১৯-১০-২০২২
অ�পমা দাস

িসিনয়র সহকারী কিমশনার

�ফান: ০২৯৯৬৬৪৩২৬৮

ইেমইল:
divcomsylhetgeneral@gmail.com

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়): 

১) �জলা �শাসক, িসেলট/�নামগ�/হিবগ�/�মৗলভীবাজার
 ২) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, িসেলট।

 
৩) অিতির� পিরচালক , �িষ স�সারণ অিধদ�র, িসেলট অ�ল।

 
৪) সভাপিত, িসেলট মহানগর আওয়ামীলীগ।

 
৫) �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ িসেলট সদর/ �গালাপগ�/ �জ�া�র, িসেলট।

 ৬) �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ, তািহর�র/জগা�াথ�র/ছাতক, �নামগ�।
 

৭) �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ, কমলগ�/রাজনগর, �মৗলভীবাজার।
 

৮) �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ, হিবগ� সদর/ বািনয়াচং, হিবগ�।
 



৯) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, জিকগ�/�গায়াইনঘাট/কানাইঘাট/িব�নাথ, িসেলট।

১০) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �দায়ারাবাজার/ �নামগ� সদর, �নামগ�।
 

১১) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, আজিমরীগ�/নবীগ�, হিবগ�।
 ১২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, বড়েলখা/�লাউড়া, �মৗলভীবাজার।

 
১৩) আ�িলক বীজ �ত�য়ন অিফসার, বীজ �ত�য়ন এেজ�ী, িসেলট।

১৪) �� �ব�ািনক কম �কত�া, আ�িলক গেবষণা �ক�, BRRI হিবগ�।
 

১৫) �� �ব�ািনক কম �কত�া, SRDI িবভাগীয় কায �ালয়, িসেলট।
 ১৬) উপপিরচালক, অিতির� পিরচালেকর কায �ালয়, �িষ স�সারণ অিধদ�র, িসেলট অ�ল।

 
১৭) উপপিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র, িসেলট (০২ জন িবপণন িডলার, ০১ জন উপসহকারী কম �কত�া ও ০১ জন �গিতশীল �ষেকর

উপি�িত িনি�তকরেণর অ�েরাধসহ) ।
 

১৮) উপপিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র, �নামগ� (০১ জন উপসহকারী কম �কত�া ও ০১ জন �গিতশীল �ষেকর উপি�িত িনি�তকরেণর
অ�েরাধসহ)।

 
১৯) উপপিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র, হিবগ� (০১ জন উপসহকারী কম �কত�া ও ০১ জন �গিতশীল �ষেকর উপি�িত িনি�তকরেণর

অ�েরাধসহ)।
 

২০) উপপিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র, �মৗলভীবাজার (০১ জন উপসহকারী কম �কত�া ও ০১ জন �গিতশীল �ষেকর উপি�িত িনি�তকরেণর
অ�েরাধসহ)।

 
২১) উপপিরচালক, �িষ িবপনন অিধদ�র, িসেলট।

২২) �ক� পিরচালক, আ�িনক ��ি�র মা�েম িসেলট অ�েলর �িষ উ�য়ন �ক� ।
 

২৩) ��পিরচালক, বীজ িবপনন, BADC িসেলট।
 ২৪) িনব �াহী �েকৗশলী (�সচ), িবএিডিস, �শখঘাট, িসেলট।

 
২৫) �� �ব�ািনক কম �কত�া, সাই�াস গেবষণা �ক�, BARI �জ�া�র, িসেলট।

২৬) �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, BARI িসেলট।
 

২৭) িসিনয়র মিনটিরং অিফসার, আ�িনক ��ি�র মা�েম িসেলট অ�েলর �িষ উ�য়ন �ক�।
 ২৮) ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া িবনা উপেক�, �নামগ�।

 
২৯) মিনটিরং অিফসার, ধান, গম, পাট ও বীজ �ক�, িসেলট অ�ল।

৩০) মিনটিরং অিফসার, �তল ফসেলর উৎপাদন �ি� �ক�, িসেলট অ�ল।
 

৩১) মিনটিরং অিফসার, আ�িনক ��ি�র মা�েম িসেলট অ�েলর �িষ উ�য়ন �ক�।
 ৩২) উপেজলা �িষ অিফসার, �কা�ানীগ�/�ফ�গ�/�গালাপগ�/বালাগ�, িসেলট।

 
৩৩) উপেজলা �িষ অিফসার, শাি�গ�/িব��র�র/িদরাই, �নামগ�।

৩৪) উপেজলা �িষ অিফসার, বা�বল/মাধব�র, হিবগ�।
 

৩৫) উপেজলা �িষ অিফসার, �ম�ল/�মৗলভীবাজার সদর, �মৗলভীবাজার।
 ৩৬) জনাব আলী�ছ ছাদাত �চৗ�রী, আলীম ই�াি�স িলিমেটড, �িষ য�পািত ��তকারী �িত�ান, িবিসক িশ� নগরী, �গাটা�কর, িসেলট।।

 
৩৭) সভাপিত/�িতিনিধ, িসেলট �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ।

৩৮) �মা: আলী �রজা, �ড�� ��া�াম িডের�র, �চনা �ক�।
 

৩৯) সভাপিত ��স �াব, িসেলট।
 ৪০) সভাপিত �জলা ��স �াব, িসেলট।

 
৪১) সভাপিত অনলাইন ��স �াব, িসেলট।

৪২) সভাপিত, ইমজা, িসেলট।
 

৪৩) ��েরা চীফ, �থম আেলা, িসেলট।
 ৪৪) ��েরা চীফ, সময় �িভ, িসেলট।

 



৪৫) ��েরা চীফ, য�না �টিলিভশন, িসেলট।

৪৬) িনব �াহী �েকৗশলী, িব��ৎ উ�য়ন �বাড �, িসেলট (িনরবি�� িব��ৎ সরবরােহর জ�)
 

৪৭) উপ সহকারী �েকৗশলী (ই/এম), িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়,গণ�ত� িবভাগ, িসেলট (িব��ৎ �ব�া ও শীতাতপ �ব�া িনি�েতর জ�)।
 ৪৮) সহকারী �শাসিনক কম �কত�া, আইিস� �সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট (ওেয়ব সাইেট সভার �না�শ আপেলােডর জ�)।

 
৪৯) িবভাগীয় কিমশনােরর একা� সিচব, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট (িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।

৫০) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� �সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট (আইিস� �িবধা িনি�ত করার জ�)।
 

৫১) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, �নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট (সে�লন ক� ��ত ও অ�া� আ�ষি�ক �িবধা
িনি�তকরেণর অ�েরাধসহ)।

 
৫২) উপ-সহকারী �শাসিনক কম �কত�া, �নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট ।


