
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট 

সাধারণ শাখা-২

িবষয়: �চারাচালান �িতেরাধ সং�া� আ�িলক টা�েফােস �র ০৬/২০২২ তম সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
ড. �হা�দ �মাশাররফ �হােসন 

 িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট।
সভার তািরখ ২৩ নেভ�র ২০২২
সভার সময় ১১.০০ টা
�ান িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালেয়র সে�লন ক�
উপি�িত পিরিশ� 'ক'

সভাপিত �চারাচালান �িতেরাধ সং�া� আ�িলক টা�েফােস �র সভায় আগত সদ�েদর �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভাপিতর অ�েরাধ�েম
অিতির� কিমশনার, কা�মস এ�াইজ ও ভ�াট এবং অ� কিম�র সদ�-সিচব কায �প� অ�যায়ী আেলাচ��িচ উপ�াপন কেরন।

০২। িবগত ১৯ �সে��র ২০২২ তািরেখ অ�ি�ত �চারাচালান �িতেরাধ সং�া� আ�িলক টা�েফােস �র সভার কায �িববরণী সভায় উপ�াপন করা হয় ।

কায �িববরণীেত �কান সংেশাধন না থাকায় তা �ঢ়ীকরণ করা হয়। 

০৩। সভায় িবগত সভার িস�া�স�হ ও এর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা করা হয়। অতঃপর িন�বিণ �ত আেলাচনা ও িস�া�স�হ �হীত হয়:
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১৯ �সে��র ২০২২ তািরেখ অ�ি�ত �চারাচালান �িতেরাধ সং�া� আ�িলক টা�েফােস �র
সভার  �হীত িস�া�স�েহর অ�গিত িন��প:
 

সভার
তািরখ

�হীত িস�াে�র
সং�া

�হীত িস�া� বা�বায়েনর
সং�া

িস�া� বা�বায়ন
অ�গিতর হার

১৯.০৯.২০২
২

২৮ ২৭ ৯৬%

�সে��র ২০২২ মােস �হীত ২৮ �
িস�াে�র মে� ২৭ � বা�বায়ন হওয়ায়
সংি�� সকলেক ধ�বাদ �াপন করা
হয়। অবিশ� ০১ (এক) � িস�া� আগামী
সভার �েব � বা�বায়েনর জ� িনেদ �শনা
�দান করা হয়। 

সংি��
সকল িবভাগ

 
০১. উপেজলা ও ইউিনয়ন �চারাচালান �িতেরাধ কিম�র সভা:
সীমা�বত� ১৯� উপেজলার মে� �সে��র ২০২২ এবং অে�াবর ২০২২ মােস ১৯ (ঊিনশ) �
উপেজলায় সভা অ�ি�ত হেয়েছ। তাছাড়া সীমা�বত� ৬৪ � ইউিনয়েনর মে� �সে��র ২০২২
এবং অে�াবর ২০২২ মােস ৬৪ (�চৗষি�) ইউিনয়েন সভা অ�ি�ত হেয়েছ। সকল উপেজলা এবং
ইউিনয়েন িনয়িমত সভা অ��ােনর ধারা অ�াহত রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 
তাছাড়া উপেজলা পয �ােয় �চারাচালান �িতেরাধ কিম�র সভায় িবিজিব সদ�েদর উপি�িতর
িবষয়� িনি�ত করার জ� সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়।
 

১.১ সীমা�বত� সকল উপেজলা ও
ইউিনয়েন �চারাচালান �িতেরাধ কিম�র
সভা অ��ান এবং সভার কায �িববরণী
��রেণর িবষয়� িনি�ত করেত হেব।
১.২ �চারাচালান �িতেরােধ �জলা
�শাসন, �িলশ িবভাগ, িবিজিব ও
কা�মস, র �াব এর সম�েয় িনয়িমত সভা
অ��ান অ�াহত রাখেত হেব।
১.৩ �চারাচালান �িতেরােধ �ানীয়
জন�িতিনিধ ও �শীল সমাজেক স�ৃ�
করেত হেব।
১.৪ �চারাচালান বে� �ানীয় জনগণেক
কাউি�িলং করেত হেব।
 

সংি��
সকল িবভাগ
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২. �জলা টা�েফােস �র কায ��ম সং�া�:
�ব �বত� সভার িস�া� অ�যায়ী �জলা টা�েফােস �র অিভযান স�িক�ত �িতেবদন �থেক �দখা
যায় �য, �সে��র ২০২২ মােস ০৪ (চার) � অিভযান পিরচালনা করা হেয়েছ িক� �কােনা
মালামাল আটক করা হয়িন। অে�াবর ২০২২ মােস ০৬ (ছয়) � অিভযান পিরচালনা
কের ৯২,৮০,০০০/-(িবরান�ই ল� আিশ হাজার) টাকার মালামাল আটক করা হেয়েছ। 
 
িসেলট িবভােগ টা�েফােস �র অিভযান �ি� করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। িবেশষ
কের সীমা�বত� বাজারস�েহ টা�েফােস �র অিভযান পিরচালনা করার িবষেয় িব�ািরত
আেলাচনা করা হয়। 

২.১ �িতমােস �জলাওয়ারী টা�েফােস �র
অিভযান পিরচালনা িনি�ত করেত হেব।
২.২ সীমা�বত� বাজারস�েহ িনয়িমত
টা�েফােস �র অিভযান পিরচালনা করেত
হেব। 
 
 

সংি�� সকল
িবভাগ

৩. �রলওেয় ��শন ও চল� ��েন �চারাচালান িবেরাধী অিভযান সং�া�:
সভায় জানােনা হয় �য, �রলওেয় ��শন ও চল� ��েন �সে��র মােস ৬৫ (পয়ষি�) � এবং
অে�াবর ২০২২ মােস যথা�েম ৮৫ (�চািশ) � কের �চারাচালান িবেরাধী অিভযান পিরচালনা
করা হেয়েছ এবং ০১ (এক) জন �াি�েক আটক করা হয়।   ��শন  �ােনজার,
িসেলট,  �রলওেয় �িলশসহ অ�া� সংি�� সকল িবভােগর সম�েয় অিভযান পিরচালনা
িনি�তকরেণর জ� সভায় আেলাচনা করা হয়।
 
তাছাড়া বনিবভাগ ক��ক �সে��র-অে�াবর ২০২২ মােস িবিভ� �রলওেয় ��শন ও চল� ��েন
০৬ (ছয়) � �চারাচালান িবেরাধী অিভযান পিরচালনা করা হেয়েছ। অিভযান পিরচালনা
অ�াহত রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 
 
তাছাড়া পাি�ক ভােব �’জন িনব �াহী �ািজে�ট ক��ক অিভযান পিরচালনা করার জ� সভায়
িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। �রলওেয় ��শেনর িনকটবত� অৈবধ এবং অ�ায়ী �দাকানপাট
থাকেল �স�েলা উে�েদর িবষেয় �জলা �শাসকগণেক �রলওেয় ক��প� প� �ারা জানােনার
িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

৩.১ �রলওেয় ��শন ও চল� ��েন
�চারাচালান িবেরাধী অিভযান
পিরচালনা�ব �ক এ সং�া� �িতেবদন
��রণ অ�াহত রাখেত হেব। 
৩.২ ��শন �ােনজারসহ সংি��
সকলেক অবগত কের সমি�তভােব
�চারাচালান িবেরাধী অিভযান পিরচালনা
করেত হেব।
 
৩.৩ বন িবভাগ ক��ক �িত মােস
�িবধাজনক সমেয় ��েন �চারাচালান
িবেরাধী অিভযান পিরচালনা অ�াহত
রাখেত হেব।
 
৩.৪ িনব �াহী �ািজে�ট ক��ক
�িবধাজনক সমেয় ��েন �চারাচালান
িবেরাধী অিভযান পিরচালনা করেত হেব।

১. িব�
�জলা
�ািজে�ট
(সকল)
২. �রলওেয়
�িলশ
�পার,
িসেলট
৩. ��শন
�ােনজার,
িসেলট,
�রলওেয়
��শন,
িসেলট
৪. িবভাগীয়
বন কম �কত�া,
িসেলট
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৪. �চারাচালান �িতেরােধ পিরচািলত (সকল সং�ার) অিভযান ও জ��ত মালামােলর িববরণী
পয �ােলাচনা:
সভায় �সে��র ২০২২ ও অে�াবর ২০২২ মােসর �চারাচালান �িতেরােধ পিরচািলত (সকল
সং�ার) অিভযান ও জ��ত মালামােলর িববরণী পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, �সে��র ২০২২
মােস ৭৯১১ � অিভযান পিরচালনা কের ১৫,৫৮,৮৮,২২২.৯২ টাকার মালামাল ও ১৭৬ জন
�ি�েক আটক করা হেয়েছ। অে�াবর ২০২২ মােস ৭৯১৪ � অিভযান পিরচালনা
কের ১৪,৯৬,৮৩,৯৭৯.০০ টাকার মালামাল এবং ১৬৫ জন �ি�েক আটক করা হেয়েছ। 
�চারাচালান অিভযােন অিধক পিরমােণ প� উ�ার হওয়ায় সংি��েদর ধ�বাদ �াপন করা
হয়। সামেন �� �মৗ�েম (মাচ � ২০২৩ পয �� সমেয়) সীমা�বত� এলাকা িদেয় �ড়া/িন�মােনর
চা-পাতা, গ�-মিহষ, মটর ডাল, মদ, ভারতীয় শািড় ও িন�মােনর �সাধনী সাম�ী �েবশ
করেত না পাের �স িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। তাছাড়া িসেলেটর অভ��ের
িন�মােনর চা-পাতা �েসিসং করা হে� িকনা তা খিতেয় �দখার িবষেয় সভায় িব�ািরত
আেলাচনা করা হয়।

 
৪.১ �চারাচালান �িতেরােধ অিভযান
পিরচালনা অ�াহত রাখেত হেব।
 
 
 
 
 
 
 
৪.২ সীমা�বত� এলাকায় �চারাচালান
অিভযান অ�াহত রাখেত হেব। অিভযােন
আটক�ত ��ািদ �েয়াজনীয় �ব�া
�হেণর মা�েম �ত িন�ি� করেত হেব।

১.
িডআইিজ,
িসেলট �র�
২.�িলশ
কিমশনার,
এসএমিপ
৩.�স�র
কমা�ার
িবিজিব,
িসেলট/
�ম�ল।
৪.কিমশনার,
কা�মস
এ�াইজ ও
ভ�াট,
িসেলট
৫. িব�
�জলা
�ািজে�ট
(সকল)
৬.
অিধনায়ক,
র �াব-৯,
িসেলট
৭.�িলশ
�পার
(সকল)
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০৫. মাদক�� সং�া� মামলা িন�ি�র িববরণী:
সভায় �সে��র ২০২২ ও অে�াবর ২০২২ মােসর মাদক�� সং�া� মামলার (সকল সং�ার)
অিভযান ও জ��ত মালামােলর িববরণী পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, �সে��র ২০২২ মােস
২,৫৯৯ � অিভযান পিরচালনার মা�েম ২,৬৪,৩৩,১৫০.০০  টাকার মালামাল এবং
৩২৬ �ি�েক আটক করা হেয়েছ। অে�াবর ২০২২ মােস ২৪৯৬ � অিভযান
পিরচালনার মা�েম ২,০৫,৭২,৭০৭.০০ টাকার মালামাল এবং ২৯৪ জন �ি�েক আটক
করা হেয়েছ। 
 
গত সভার িস�া� অ�যায়ী মাদক�� সং�া� মামলার তদ� ও িবচার িন�ি�র সমি�ত
�িতেবদন আ�িলক টা�েফােস �র িনকট ��রণ করা হে�। মামলা িন�ি�র িবষয় ও চলমান
মামলার সা�� অব�া িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। সা�ী �যন �ফরৎ না যায় �স
িবষয়� �কােট �র নজের �নওয়ার িবষেয়ও িব�ািরত আেলাচনা হয়। �েত�ক �জলায় মাদক
িবেরাধী অিভযান �জারদার করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
 
িব� অিতির� িপিপ, �মৗলভীবাজার মামলা িন�ি�র ��ে� �ণ �া� জ� তািলকা �ণয়ন এবং
চাজ�শীট যথাযথ ভােব দািখেলর িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা  কেরন।
 
তাছাড়া সভায় এ িবভাগাধীন ০৪ (চার) �জলার িব� িপিপ/অিতির� িপিপেদর উপি�িতর
িবষয়� িনি�ত করার জ� �জলা �শাসকেদর িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

৫.১ মাদক�� সং�া� মামলার তদ� ও
িবচার িন�ি�র সমি�ত �িতেবদন
আ�িলক টা�েফােস �র িনকট ��রণ
অ�াহত রাখেত হেব।
 
৫.২ বড় চালােনর মাদক আটক হেল
মািন ল�ািরং আইেন মামলা করার জ�
িসআইিড-�ক অ�েরাধ জািনেয়
আটককারী সং�ােক িচ� িদেত হেব।
 
 
৫.৩ মাদক�� সং�া� মামলায়
অত�িধক খালােসর কারণ অ�স�ান
করেত হেব।
 
৫.৪ মাদেকর িব�ে� সমি�তভােব সকল
সং�ােক কেঠার �ব�া �হণ করেত
হেব।
 
৫.৪ মামলা িন�ি�র ��ে� �ণ �া� জ�
তািলকা �ণয়ন এবং চাজ�শীট যথাযথ
ভােব দািখেলর �াব�া �হণ করেত হেব।
 
৫.৫ িব� িপিপ/অিতির� িপিপেদর
উপি�িতর িবষয়� িনি�ত করেত
হেব।

১.
িডআইিজ,
িসেলট �র�,
িসেলট
২.�িলশ
কিমশনার,
িসেলট
�মে�াপিলটন
�িলশ,
িসেলট
৩.�স�র
কমা�ার
িবিজিব,
িসেলট/
�ম�ল।
৪. �জলা
�শাসক
(সকল)
৫.কিমশনার
, কা�মস
এ�াইজ ও
ভ�াট,
িসেলট
৬. িব�
�জলা
�ািজে�ট
(সকল)
৭.
অিধনায়ক,
র �াব-৯,
িসেলট
৮.�িলশ
�পার
(সকল)
 
৯. �িলশ
�পার,
বাংলােদশ
�রলওেয়,
িসেলট
১০.
অিতির�
পিরচালক,
মাদক��
িনয়�ণ
অিধদ�র,
িসেলট।
১১. িব�
িপিপ
(সকল)
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০৬. �চারাচালান সং�া� মামলা:
সভায় �চারাচালান স�িক�ত মামলার ত� উপ�াপন করা হয়। সভায় জানােনা হয় �য �জলা
�শাসনসহ অ�া� সকল সং�া �থেক �া� ত� মেত িসেলট িবভােগ �সে��র ২০২২ মােস
৫১ � ও অে�াবর ২০২২ মােস ৪৮ � মামলা দােয়র করা হেয়েছ। তাছাড়া �সে��র ২০২২
এবং অে�াবর ২০২২ মােস যথা�েম ২৯ (ঊনি�শ) � এবং ৪২ (িবয়াি�শ) � মামলা িন�ি�
হেয়েছ। �চারাচালান সং�া� মামলা িন�ি�র িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

৬.১ �চারাচালান মামলার রােয় অত�িধক
খালােসর কারণ অ�স�ান কের
�িতকার�লক �ব�া �হণ করেত হেব।
 
৬.২ �চারাচালান মামলার িববরণ
যাচাই�ব �ক সম�য় করেত হেব।
 
৬.৩ �চারাচালান সং�া� মামলাস�হ �ত
িন�ি�র উে�াগ �হণ করেত হেব।

১. িব�
�জলা
�ািজে�ট
(সকল)
২. অিতির�
কিমশনার ও
সদ� সিচব,
কা�মস
এ�াইজ ও
ভ�াট,
িসেলট
৩. িব�
িপিপ
(সকল)
 

০৭. �ালািন �তল, �ভাজ� �তল ও ইউিরয়া সােরর পাচার �রাধ সং�া�:
সভায় জানােনা হয় �য, িবগত সভার িস�া� অ�যায়ী �ালািন, �ভাজ� �তল ও ইউিরয়া সােরর
পাচার �রাধ িবষেয় অিভযান অ�াহত আেছ। বত�মােন এ ধরেনর পাচার পিরলি�ত হে� না।
সীমা� িদেয় �েবশকারী ভারতীয় যানবাহন যােত অিতির� �ালািন �তল �য় করেত না পাের
�স িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

৭.১ �ালািন �তল, �ভাজ� �তল, সার
পাচার/ �চারাচালান �িতেরােধ
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।
 
৭.২ সীমাে� ভারতীয় যানবাহন যােত
�েয়াজেনর অিতির� �ালািন �য় করেত
না পাের �স লে�� �েয়াজনীয় উে�াগ
�হণ করেত হেব।
 
৭.৩ �জলা �থেক িনধ �ািরত ছেক �পে�াল
পা� স�েহর �তেলর উে�ালন, িব�য়
এবং ম�েদর িহসাব �িত মােস এ
কায �ালেয় ��রণ িনি�ত করেত হেব।

১.�স�র
কমা�ার
িবিজিব,
িসেলট/
�ম�ল
 
২.কা�মস
কিমশনার,
িসেলট
 
৩. িব�
�জলা
�ািজে�ট
(সকল)
 
৪. �িলশ
�পার
(সকল)

০৮. অৈবধ করাত কল উে�দ সং�া�:
সভায় অৈবধ করাত কল উে�েদর িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা হয়। সভায় জানােনা হয় �য, গত
সভার িস�া� মেত অৈবধ করাত কল বে�র কায ��ম �হণ করা হে�। অৈবধ করাত কেলর
িব��ৎ সংেযাগ িবি�� করার িবষয় আেলাচনা হয়। উপি�ত িবভাগীয় বন কম �কত�া জানান �য,
অৈবধ করাত কেল িব��ৎ সংেযাগ �দান করা হে� না এবং িব�মান এ�প সংেযাগ িবি��
করার কায ��ম �হণ করা হে�।

৮.১ অৈবধভােব �ািপত করাত কলস�হ
বে�র �েয়াজনীয় �ব�া �হণ �জারদার
করেত হেব।
 
৮.২ অৈবধ করাত কেলর �ব��িতক
সংেযাগ িবি�� করার �ব�া �হণ
করেত হেব।

১. অিতির�
�ধান
�েকৗশলী,
বািবউেবা/
মহা�ব�াপ
ক, আরইিব
২. িব�
�জলা
�ািজে�ট
(সকল)
৩.পিরচালক
, পিরেবশ
অিধদ�র,
িসেলট
৪. িবভাগীয়
বন কম �কত�া,
িসেলট
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০৯. জাল �নাট ��ত ও সরবরাহকারীেদর িব�ে� �ব�া �হণ সং�া�:
সভায় জানােনা হয় �য িবগত সভার িস�া� অ�যায়ী জাল �নাট ��ত ও সরবরাহ সং�া�
অপরাধ দমেন সতক�তা অবল�ন করা হে�। 
 
জালেনাট ��ত ও সরবরাহকারীেদর আইেনর আওতায় িনেয় আসার িবষেয় �গােয়�া তৎপরতা
�ি�র িবষেয় আেলাচনা করা হয়। জাল �নাট সং�া� মামলার সং�া উে�খসহ �িতমােস �ত
জাল �নােটর স�ক পিরসং�ান িনধ �ািরত ছেক ��রণ করা হে�। �াংেকর �িত� শাখায় জাল
�নাট সনা�করণ �ব�া রাখার িবষেয় সভায় আেলািচত হয়।
 
তাছাড়া জাল �নাট সং�া� মামলা িন�ি�র িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়।

৯.১ জাল �নাট ��ত ও সরবরাহ সং�া�
অপরাধ দমেন অপরাধী িসি�েকট িচি�ত
কের কায �কর �ব�া �হণ করেত হেব।
 
৯.২ িসেলট িবভােগ জাল �নাট সং�া�
মামলার সং�া উে�খসহ �িতমােস �ত
জাল �নােটর স�ক পিরসং�ান িনধ �ািরত
ছেক িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালেয়
��রণ করেত হেব।
 
৯.৩ জাল �নাট সং�া� মামলা িন�ি�র
িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত
হেব। 
 
 

১.উপ-
মহা�িলশ
পিরদশ �ক,
িসেলট �র�,
িসেলট
২. �িলশ
কিমশনার,
িসেলট
�মে�াপিলটন
�িলশ,
িসেলট
৩.
অিধনায়ক,
র �াব-৯,
িসেলট
৪. অিতির�
পিরচালক,
এনএসআই,
িসেলট
 
৫. িনব �াহী
পিরচালক,
বাংলােদশ
�াংক,
িসেলট

০৪। সভায় আর �কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

ড. �হা�দ �মাশাররফ �হােসন 
 

িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট।

�ারক ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৮.০৬.০০৯.১৬.৪২৭ তািরখ: 
 

২৮ নেভ�র ২০২২

১৩ অ�হায়ণ ১৪২৯

অ�িলিপ সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হেলা: (�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 

১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
 ২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ

 
৩) িসিনয়র সিচব, অভ��রীণ স�দ িবভাগ

 
৪) �চয়ার�ান, জাতীয় রাজ� �বাড �

 



৫) মহাপিরচালক (িবিজিব), বড �ার গাড � বাংলােদশ

৬) মহাপিরচালক, মাদক�� িনয়�ণ অিধদ�র
 

৭) মহা�ব�াপক, বাংলােদশ �রলওেয় (�ব �া�ল, চ��াম
 ৮) উপ-মহা�িলশ পিরদশ �ক, িসেলট �র�, িসেলট

 
৯) �িলশ কিমশনার, িসেলট �মে�াপিলটন �িলশ, িসেলট।

১০) �স�র কমা�ার, িবিজিব, �ম�ল, �মৗলভীবাজার
 

১১) �স�র কমা�ার, িবিজিব, িসেলট
 ১২) �জলা �শাসক, িসেলট/�নামগ�/হিবগ�/�মৗলভীবাজার

 
১৩) অিধনায়ক, র �াব-৯, িসেলট

১৪) উপ মহাপিরচালক, আনসার এ� িভিডিপ, িসেলট �র�, িসেলট
 

১৫) কিমশনার, কা�মস এ�াইজ ও ভ�াট, িসেলট।
 ১৬) কর কিমশনার, কর অ�ল, িসেলট

 
১৭) পিরচালক, পিরেবশ অিধদ�র, িসেলট

১৮) উপ মহা�িলশ পিরদশ �ক, হাইওেয় �র�, বাংলােদশ �িলশ, �টিলকম ভবন, রাজারবাগ, ঢাকা।
 

১৯) �িলশ �পার, িসেলট
 ২০) �িলশ �পার, �নামগ�

 
২১) �িলশ �পার, �মৗলভীবাজার

২২) �িলশ �পার, হিবগ�
 

২৩) অিতির� পিরচালক, মাদক�� িনয়�ণ অিধদ�র, িসেলট
 ২৪) িনব �াহী পিরচালক, বাংলােদশ �াংক, িসেলট

 
২৫) িবভাগীয় বন কম �কত�া, বন িবভাগ, িসেলট।

২৬) �পািরে�ে��, �রলওেয়, চ��াম।
 

২৭) �রলওেয় �িলশ �পার, িসেলট
 ২৮) িরিজওয়ন কমা�ার, িবিজিব, উ�র-�ব � িরিজয়ন, িরিজওনাল �হডেকায়াট �ার, সরাইল, �া�ণবািড়য়া

 
২৯) িবভাগীয় বািণিজ�ক কম �কত�া, বাংলােদশ �রলওেয়, �শাসিনক ভবন, কমলা�র, ঢাকা।

৩০) অিতির� পিরচালক, এনএসআই, িসেলট
 

৩১) িবভাগীয় �রলওেয় �ােনজার, বাংলােদশ �রলওেয়, ঢাকা
 ৩২) িবভাগীয় বািনিজ�ক কম �কত�া, বাংলােদশ �রলওেয়, �শাসিনক ভবন, কমলা�র, ঢাকা

 
৩৩) ��শন �ােনজার , িসেলট �রলওেয় ��শন, িসেলট

৩৪) সভাপিত, িসেলট �চ�র অব কম �াস এ� ই�াি�, �জলেরাড, িসেলট
 

৩৫) িব� িপিপ, িসেলট
 ৩৬) িব� িপিপ, �নামগ�

 
৩৭) িব� িপিপ, হিবগ�

৩৮) িব� িপিপ, �মৗলভীবজার
 

৩৯) সহকারী পিরচালক, �গােয়�া ও তদ� অিধদ�র, আ�িলক কায �ালয়, িসেলট
 ৪০) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� �সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট (ওেয়ব �পাট �ােল আপেলােডর অ�েরাধসহ)।

 
 
 

ড. �হা�দ �মাশাররফ �হােসন 

িবভাগীয় কিমশনার


