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সভার সময় : সকাল ১০.০০ টা
�ান : িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট এর সভাক�
উপি�িত : তািলকা সং��
সভাপিত সভায় উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভাপিতর অ�েরাধ�েম অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (সািব �ক) ও অ� কিম�র

সদ� সিচব সভার আেলাচ��িচ উপ�াপন কেরন। িবগত সভার কায �িববরণীেত �কান �কার সংেশাধনী না থাকায় তা সব �স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়। 

০২। সভায় িবগত সভার িস�া�স�হ ও এর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা�েম িন�বিণ �ত িস�া�স�হ �হণ করা হয়:

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন
গত সভার �হীত িস�া� বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা: 
অে�াবর, ২০২২ মােসর িবভাগীয় �জলা �শাসক সম�য় সভার �হীত
িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত িন��প:

সভার
তািরখ

�হীত
িস�াে�র
সং�া

�হীত িস�া�
বা�বায়েনর সং�া

িস�া� বা�বায়ন
অ�গিতর হার

১৯.০৯.২
০২২

৪০ ৩৯ ৯৭.৫০%

০৬.১০.২
০২২

৩৭ ৩৬ ৯৭.২৯%

�সে��র, ২০২২ মােস �হীত ৪০�
িস�াে�র মে� ৩৯� িস�া�
ইেতা�েব � বা�বায়ন করা হেয়েছ।
অবিশ� ০১� িস�া� �ত
বা�বায়েনর িনিম� িনেদ �শনা �দান
করা হয়।

�জলা �শাসক (সকল)

অে�াবর, ২০২২ মােস �হীত ৩৭�
িস�াে�র মে� ৩৬� িস�া�
বা�বায়ন হওয়ায় সংি�� সকলেক
ধ�বাদ �াপন করা হয়। অবিশ�
০১� িস�া� আগামী সভার �েব �
বা�বায়েনর জ� জানােনা হয়।



আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন
০১. �ফৗজদাির কায �িবিধর আওতায় িবচারাধীন মামলা:
�জলা �শাসেনর অধীন �ফৗজদাির কায �িবিধ,  ১৮৯৮ এর আওতায় দােয়র�ত
মামলা িন�ি�র হার বাড়ােনার �াপাের সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়।
িবভােগর আওতাধীন সকল �জলায় �ফৗজদাির কায �িবিধর আওতায় চলমান
মামলা িন�ি�র �মাপ অিজ�ত হেয়েছ মেম � সভােক অবিহত করা হয়।
�ফৗজদাির কায �িবিধর আওতায় িবচারাধীন চলমান মামলা িন�ি�েত িব�
অিত: �জলা �ািজে�ট আদালেত ২৫.৯৫% এবং িব� িনব �াহী �ািজে�ট
আদালেত ৩১.৭৯% মামলা িন�� করায় সভাপিত �জলা �ািজে�ট,
�নামগ�েক ধ�বাদ �াপন কেরন। িতিন এ ধারা অ�াহত রাখার জ� সংি��
সকলেক অ�েরাধ কেরন। 
মি�পিরষদ িবভােগর ১৯৬নং �ারক ও ২০৩নং �ারক অ�যায়ী �জলা পয �ােয়
যথা�েম ০১, ০২ ও ০৩ বছেরর অিধককাল যাবৎ �পি�ং মামলার তািলকা
ছক �মাতােবক এ কায �ালেয় ��রণ এবং ম�� কলােম দীঘ �িদন অনি��
থাকার কারণ উে�খ কের �িতেবদন ��রণ করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা
হয়।
�ফৗজদাির কায �িবিধ, ১৮৯৮ এর আওতায় অিতির� �জলা �ািজে�ট ও
িনব �াহী �ািজ�ট আদালেত ২০২০ সাল পয �� দােয়র�ত মামলা িন�ি�র হার
�ি�র িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। মামলা িন�ি� �ি�র িবষেয় সংি��
সকলেক িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ মেম � সভােক জানােনা হয়।

১.১. �ফৗজদাির কায �িবিধ,  ১৮৯৮
এর আওতায় দােয়র�ত মামলা
িন�ি�র হার �ি�সহ �মাপ
অজ�েনর ধারা অ�াহত রাখেত হেব।
১.২. মি�পিরষদ িবভােগর িস�া�
অ�যায়ী �ফৗজদাির কায �িবিধ, ১৮৯৮
এর আওতায় িব� অিতির� �জলা
�ািজে�ট ও িব� িনব �াহী
�ািজ�ট আদালেত ২০২০ সাল
পয �� দােয়র�ত অিন�� মামলার
ত� মােসর িনিদ �� তািরেখর মে�
এ কায �ালেয় ��রণ িনি�ত করেত
হেব।
১.৩.  �ফৗজদাির কায �িবিধ,  ১৮৯৮
এর আওতায়   দােয়র�ত মামলা
িন�ি�র হার �ি�র �ব�া �হণ
করেত হেব। 
১.৪. �জলা পয �ােয় ০১, ০২ ও ০৩
বছেরর অিধককাল যাবৎ �পি�ং
মামলার ত� ছক �মাতােবক ��রণ
করেত হেব এবং ম�� কলােম দীঘ �
সময় অিন�� থাকার কারণ উে�খ
করেত হেব।  

১.১-৪. িব� �জলা
�ািজে�ট (সকল)



আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন
০২. �মাবাইল �কাট � পিরচালনা: 
২.১. �মাবাইল �কােট �র �মাপ অজ�ন িনি�তকরণ এবং ই-�কােট � ত�
আপেলাড এর ধারা অ�াহত রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 
২.২. অৈবধভােব �ভাজ� �তলসহ িনত� �েয়াজনীয় পে�র ম�দ �রাধকরেণর
লে�� �মাবাইল �কাট � পিরচালনাসহ �ভা�া অিধকার আইন অিধকতর কায �কর
করার িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়।
২.৩. ���� িনয়�েণ িনয়িমত বাজার মিনটিরং এবং �মাবাইল �কাট �
পিরচালনার িবষেয় যথাযথ �ব�া �হেণর জ� সভায় আেলাচনা করা হয়।
এছাড়া �হােটল �র�েরে� খাবােরর �ণগতমান বজায় রাখেত অিভযান ও
�মাবাইল �কাট � পিরচালনা এবং �হােটল �র�েরে�র মািলক সিমিতর সােথ
সম�য় সভা করার িবষেয় ও সভায় আেলাচনা করা হয়।
২.৪. �মাবাইল �কাট � পিরচালনার ��ে� আইনগত �ি�য়া যথাযথভােব
অ�সরেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। সভায় কম �কত�ােদর �মাবাইল �কাট �
িবষেয় ি�িফং/�িশ�ণ �সশন পিরচালনার উপর ���ােরাপ হয়।
২.৫. �মাবাইল �কােট �র জিরমানার অথ � চালােনর মা�েম সরকাির �কােড জমা
�দান এবং অনলাইেন �ভিরফাই কায ��ম চলমান রাখার িবষেয় সভায়
আেলাচনা করা হয়। �মাবাইল �কােট � জিরমানার অথ � িনধ �ািরত খােত জমা হে�
িকনা তা ০৩ মাস পর পর িনিবড়ভােব অনলাইন �ভিরিফেকশন স�াদন করার
জ� সভাপিত সকল �জলা �শাসকগণেক িনেদ �শনা �দান কেরন। 
২.৬. সভায় �যৗন হয়রািন িবষয়ক অিভযােন মামলা দােয়র না হেল �মাবাইল
�কােট �র সং�া �� ধের ম�� কলােম অিভযােনর সং�া উে�খ কের
�িতেবদন ��রেণর িবষেয় মতামত �কাশ করা হয়। এছাড়া �ল কেলজ�েলার
আেশপােশ �যৗন হয়রািন/ইভ�িজং �রােধ �ল, কেলেজর িশ�কগেণর সােথ
কথা বেল �েয়াজেন অিভযােনর সং�া �ি�র িবষেয় সভায় সকেলর �ি�
আকষ �ণ করা হয়।
২.৭. �মাবাইল �কাট � আিপল মামলার �মাপ রেয়েছ। �মাবাইল �কাট � আিপল
মামলার �মাপ অজ�েনর িবষেয় সভায় অিধকতর ���ােরাপ করা হয়। সকল
�জলার �মাবাইল �কােট �র আিপল মামলা িন�ি�র �মাপ অিজ�ত হেয়েছ মেম �
সভােক জানােনা হয়। এ ধারা অ�াহত রাখার িবষেয় সভায় অিধকতর
���ােরাপ করা হয়। 

২.১. �মাবাইল �কােট �র �মাপ অজ�ন
িনি�তকরণ এবং ই-�কােট � ত�
আপেলাড এর ধারা অ�াহত রাখেত
হেব।
২.২. অৈবধভােব �ভাজ� �তলসহ
িনত� �েয়াজনীয় পে�র ম�দ
�রাধকরেণর লে�� িনয়িমত
�মাবাইল �কাট � পিরচালনাসহ �ভা�া
অিধকার আইেন অিভযান পিরচালনা
অ�াহত রাখেত হেব। 
২.৩. �� �� িনয়�ণ ও খাে�র
�ণগতমান বজায় রাখেত িনয়িমত
বাজার মিনটিরংসহ অিভযান ও
�মাবাইল �কােট �র কায ��ম �ি�র
�ব�া �হণ করেত হেব।
২.৪. িব� অিতির� �জলা
�ািজে�ট এর ত�াবধােন �মাবাইল
�কাট � পিরচালনা স�িক�ত ি�িফং/
�িশ�ণ �সশন পিরচালনা অ�াহত
রাখেত হেব।
২.৫. �মাবাইল �কােট � আদায়�ত
জিরমানার অথ � যথাযথভােব
িনধ �ািরত খােত জমা �দান
িনি�তকরণ এবং ০৩ মাস পর পর
িনিবড়ভােব অনলাইন �ভিরিফেকশন
যাচাই করেত হেব। 
২.৬.  �যৗন হয়রািন �িতেরােধ
�মাবাইল �কাট � পিরচালনার ধারা
অ�াহত রাখেত হেব। এ সং�া�
অিভযােন �কান মামলা দােয়র না
হেল ম�� কলােম অিভযােনর কথা
উে�খ কের �� �িতেবদন ��রণ
করেত হেব। �যৗন হয়রািন
�িতেরােধ িব� �ািজে�টগণ িশ�া
�িত�ান �ধানেদর সােথ কথা
বলেবন  এবং �েয়াজেন এ সং�া�
অিভযােনর সং�া �ি� করেত হেব।
২.৭. �মাবাইল �কাট � আিপল
মামলার �মাপ অজ�েনর ধারা
অ�াহত রাখেত হেব। 

িব� �জলা
�ািজে�ট (সকল)



আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন
০৩. খা� সং�হ কায ��ম সং�া� :
৩.১. িসেলট িবভােগ আমেনর বা�ার ফলন হেয়েছ মেম � সভােক অবিহত করা
হয়। আ�িলক খা� িনয়�ণ অিধদ�েরর সােথ সম�য়�েম খা� সং�হ
কায ��ম �জারদারকরেণর িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়।
ল��মা�া অ�যায়ী খা� সং�হ করেণর �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর িবষেয়
সংি�� সকলেক িনেদ �শনা �দান করার িবষেয় সভায় ���ােরাপ করা হয়।
৩.২. আস� �বােরা �মৗ�েম ফসল উৎপাদেনর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।
িব��ৎ সংেযাগ িনি�তকরেণর মা�েম �সচ কায ��মসহ সার এবং বীেজর
সংকট যােত না হয় �স িবষেয় মিনটিরং অ�াহত রাখেত হেব। িডলারেদর
কায ��ম সতক�তার সে� ত�াবধান করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।
এছাড়া ইউিনয়ন পয �ােয় িডলারেদর কায ��ম স�কভােব পিরচািলত হে� িকনা
�স িবষেয় সতক� �ি� রাখেত হেব এবং �কান অিনয়ম পিরলি�ত হেল
তাৎ�িণক শাি��লক �ব�া �হণ করার িবষেয়ও সভায় অিভমত �কাশ করা
হয়।
৩.৩. ওএমএস ও �িসিব এর কায ��ম মিনটিরংসহ সংি�� সকলেক এ িবষেয়
�েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দােনর জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়। ওএমএস ও
�িসিব এর আওতায় িবতরেণর চাল �যন �কান�েমই উপকারেভাগী �তীত
অ� কােরা হােত না যায় �স িবষেয় কেঠার নজরদাির �েয়াজন বেল সভায়
আেলাচনা করা হয়।  

৩.১. ল��মা�া অ�যায়ী খা� সং�হ
িনি�তকরেণর �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব।
৩.২. আস� �বােরা ফসল উৎপাদন
�ি�র �েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেত হেব।
৩.৩. সার সরবরােহ �যন �কান
�কার িব� �ি� না হয় �স িবষেয়
সত�ক �ি� রাখেত হেব।
৩.৪. িনেয়াগ�ত িডলারেদর
কায ��ম মিনটিরং করেত হেব।
অিনয়ম পিরলি�ত হেল তাৎ�িণক
শাি��লক �ব�া �হণ করেত হেব।
৩.৫. ওএমএস ও �িসিবর খা�
সাম�ী িবতরণ কায ��ম কেঠারভােব
তদারিক করেত হেব। 

�জলা �শাসক (সকল)

০৪.  ই-নিথ ও ই-সািভ �স িসে�ম:
৪.১. সভায় জানােনা হয় �য,  ই-নিথর মা�েম প� ��রেণর পর হাড �কিপ
��রেণর �েয়াজন �নই। সকল �জলায় ই-নিথ কায ��ম চলমান  রেয়েছ  মেম �
সভােক অবিহত করা হয়। শতভাগ ই-নিথ বা�বায়েন �ত কায ��ম �হেণর
উপর  ���ােরাপ করা হয় এবং উপেজলা পয �ােয় ই-নিথর কায ��ম
�জারদারকরণ ও হাড �কিপেত নিথ িন�ি�র িবষয়� স�ণ � পিরহােরর
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িবষেয়ও সভায় আেলাচনা করা হ�
৪.২. সভায় জানােনা হয় �য, সরকাির ই-�মইল নীিতমালা অ�যায়ী �বসরকাির
ই-�মইেলর পিরবেত� দা�িরক কােজ সরকাির ই-�মইল �যমন-
@mopa.gov.bd �বহােরর জ� িনেদ �শনা �দয়া হেয়েছ। সকল �জলায়
শতভাগ সরকাির ই-�মইেলর �বহার িনি�ত করার জ� সকলেক অ�েরাধ
করা হয়।

৪.১. ই-নিথ কায ��ম �জারদার
অ�াহত রাখেত হেব।
৪.২.  উপেজলা পয �ােয় ই-নিথর
কায ��ম �জারদারকরণ ও
হাড �কিপেত নিথ িন�ি� স�ণ �
পিরহারকরেণর �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব।
৪.৩. সরকাির ই-�মইল নীিতমালা
অ�যায়ী দা�িরক ই-�মইেলর
�বহার িনি�ত করেত হেব।
৪.৪. ই-নিথেত ��িরত প� �নরায়
হাড � কিপেত ��রণ পিরহার করেত
হেব।

�জলা �শাসক (সকল)
 ও 
িসিনয়র  সহকারী
কিমশনার,  আইিস�
শাখা,  িবভাগীয়
কিমশনােরর
কায �ালয়, িসেলট

০৫. অনলাইন িডিলং লাইেস� িসে�ম চা�করণ: 
অনলাইন িডিলং লাইেস� িসে�েমর সফটওয়�ােরর সীমাব�তা  উে�খ�ব �ক
�জলা �শাসকগণ ক��ক এ অিফেস এবং মি�পিরষদ িবভােগ �িতেবদন ��রণ
করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। িবষয়� িনেয় ইেতা�েব � সংি��
�িত�ান সফট িবিড এবং মি�পিরষদ িবভােগ �জলা �শাসকগণ প� ��রণ
কেরেছন মেম � সভােক অবিহত কেরন। 

অনলাইন িডিলং লাইেস� িসে�েমর
সম�া ও উ�রেণর উপায় এবং
িসে�ম পিরবত�ন/উ�য়েনর িবষেয়
�জলা �শাসকগণ ক��ক মতামত
স�িলত �িতেবদন এ কায �ালয়সহ
সংি�� ম�ণালেয় ��রণ করেত
হেব।

�জলা �শাসক (সকল)

 ০৬.গণ�নািন সং�া� :
সভায় জানােনা হয় �য, গত সভার িস�া� মেত যথাযথ ফর�াট অ�সরণ কের
গণ�নানী �িতেবদন পাওয়া �গেছ। ইউিনট সং�া �ক �রেখ গণ�নানী
�িতেবদন ��রেণর ধারা অ�াহত রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।
িবভােগর আওতাধীন সকল �জলায় গণ�নানীর �মাপ অিজ�ত হওয়ায়
সকলেক ধ�বাদ �াপন করা হয় এবং এ ধারা অ�াহত রাখার িবষেয় সভায়
আেলাচনা করা হয়। তাছাড়া গণ�নািন সং�া� �রিজ�ার�েত �সবা
�ত�াশীেদর �সবা �হণ সং�া� ত�াবলী যথাযথভােব সংর�েণর িবষেয়
সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়।

৬.১. গণ�নানীর সং�া �মােপর
�চেয় কম হেল তা সংি��
�িতেবদেনর ম�� কলােম কারণ
উে�খ কের �িতেবদন ��রণ করেত
হেব।
৬.২. গণ�নািন সং�া� �রিজ�ার
যথাযথভােব সংর�ণ করেত হেব। 

�জলা �শাসক (সকল)



আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন
০৭. উঠান �বঠক অ��ান: 
উঠান �বঠক/সভা অ��ােনর ধারা অ�াহত রাখার িবষেয় সভায় িব�ািরত
আেলাচনা করা হয়। হিবগ� ও �মৗলভীবাজার �জলায় উঠান �বঠেকর হার
�ি�র িবষেয়ও সভায় আেলাচনা করা হয়।

সামািজক �চারণার অংশ িহেসেব
উঠান �বঠক/সভা পিরচালনা
অ�াহত রাখেত হেব।

�জলা �শাসক (সকল)

০৮. কম �কত�ােদর িব�ে� তদ�াধীন অিভেযােগর িন�ি�: 
িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালেয় এবং �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র কম �কত�া/
কম �চারীেদর িব�ে� আনীত অিভেযাগ (যিদ থােক) তদ� কের িনধ �ািরত
সমেয়র মে� �িতেবদন ��রণ করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

কম �কত�া/কম �চারীেদর িব�ে� আনীত
অিভেযাগ (যিদ থােক) তদ� কের
িনধ �ািরত সমেয়র মে� �িতেবদন
��রণ িনি�ত করেত হেব।

�জলা �শাসক
(সকল)

০৯.�জলা �াি�ং: 
“�জলা �াি�ং” এর �� (৬ মাস), ম� (০১বছর ৬ মাস) ও দীঘ � �ময়ািদ (০৩
বছর) পিরক�না ��ত ও বা�বায়েনর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।
�মৗলভীবাজার �জলার অ�গিত �িতেবদন ��রণ করা হে� মেম � সভায়
জানােনা হয়।  এ সং�া� �িতেবদন �িনিদ �� ত� সংেযাজন�েম ��রেণর
িবষেয় সভায় ��� �দান করা হয়।

৯.১. �জলা �াি�ং কায ��েমর
�িতেবদন িনয়িমতভােব ��রণ
করেত হেব। �জলা  �াি�ং-এ ��
উে�া�ােদর উৎসািহত করা এবং
জনগেণর মােঝ তা �চার করার
�ব�া �হণ করেত হেব।
৯.২.  অথ �ৈনিতক ও সামিজক
�ভাবেক কােজ লািগেয় “�জলা
�াি�ং” কায ��েমর ��, ম� ও
দীঘ � �ময়ািদ পিরক�না �ণয়ন ও
বা�বায়ন িনি�ত করেত হেব।

�জলা �শাসক (সকল)

১০. �� �-�গা�ী সং�া� : 
�� �-�গা�ীর জ� �হিনম �াণ �কে�র কাজ িনিদ �� সমেয় �� এবং �শষ
করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। �� �-�গা�ীর �হিনম �াণ কায ��েমর
অ�গিত সং�া� ত� িনধ �ািরত ছক �মাতােবক অ�গিত �িতেবদেন
সংেযাজন�েম ��রেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। �িতেবদন অ�যায়ী
�নামগ� �জলায় ১৪� এবং �মৗলভীবাজার �জলায় ০৫� ঘেরর কাজ এখেনা
�� না হওয়ার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। সভায় �নামগ� ও
�মৗলভীবাজার �জলার অসমা� কাজ সমা�করণ িবষেয় অিধকতর ���ােরাপ
করা হয়।

১০.১. �� �-�গা�ীর �হ িনম �াণ
কাজ �ণগতমান বজায় �রেখ �ত
স��করেণর �ব�া িনেত হেব। 
১০.২. �� �-�গা�ীর �হ িনম �াণ
কােজর অ�গিত �িতেবদন ছক
�মাতােবক ��রেণর িনেদ �শনা �দান
করেত হেব। 
১০.৩.  �নামগ� ও �মৗলভীবাজার
�জলায় �য সকল �হ িনম �াণ কাজ
এখনও �� হয়িন তা �ত
স��করেণর উে�াগ �হণ করেত
হেব। 

�জলা �শাসক (সকল)

১১. �পি�ং তািলকা: 
সকল িরেপাট �/িরটাণ � ধায � তািরেখর মে� এ অিফেস ��রণ িনি�তকরেণর
িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।  �পি�ং তািলকা িন�ি�েত কায �কর
পদে�প �হেণর জ� সকলেক অ�েরাধ করা হয়।

১১.১. �জলা �শাসকগেণর িনকট এ
কায �ালেয়র �পি�ং কাজকম �
িন�ি�র �ব�া �হণ করেত হেব।
১১.২. িবভাগীয় কিমশনােরর
কায �ালেয় �জলা �শাসকগেণর
�পি�ং তািলকা �িতমােসর ০৫
তািরেখর মে� ��রণ করেত হেব।

�জলা �শাসক (সকল)

১২. িবিবধ:
১২.১. �জলা ও উপেজলায় মা�ার ��ান �তরী এবং অ�া� উ�য়ন�লক
কম �কাে� �ত�� অ�লেক �াধা� িদেয় এলিজইিড ও িপডি�উিড এর
�েয়াজনীয় সম�েয়র িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

�জলা ও উপেজলায় মা�ার ��ান
�তরী এবং অ�া� উ�য়ন�লক
কম �কাে� �ত�� অ�লেক �াধা�
িদেয় এলিজইিড ও
িপডি�উিডেক  �েয়াজনীয় সম�য়
করেত হেব।

�জলা �শাসক (সকল)



আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন
১২.২. �জলা পয �ােয় এিপএ িনেয় কম �কত�া এবং কম �চারীেদর সম�েয়
�িশ�েণর �ব�া �হেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। এিপএ ও
এনআইএস সং�া� কায ��ম যথাযথভােব বা�বায়েনর িবষেয় সভায় অিধকতর
���ােরাপ করা হয়। এিপএ ��েতর ��ে� িস�েজন চাট �ার অ�সরেণর িবষেয়
সভায় আেলাচনা করা হয়। এছাড়া িবিভ� উপেজলা পিরদশ �েনর সময় এিপএ ও
এনআইএস এর �মােপর সােথ সাম�� �রেখ ��া�াম �ণয়ন করার িবষেয়
সভায় আেলাচনা করা হয়।

১২.২.১. এিপএ ��ত এর ��ে�
িস�েজন চাট �ার অ�সরণ করেত
হেব।
১২.২.২. িবিভ� উপেজলা
পিরদশ �েনর সময় এিপএ ও
এনআইএস এর �মােপর সােথ
সাম�� �রেখ ��া�াম �ণয়ন
করেত হেব। একজন অিতির�
�জলা �শাসেকর মা�েম িবষয়�র
তদারিক অ�াহত রাখেত হেব।

�জলা �শাসক (সকল)

১২.৩. অসহায় �ি�েযা�ােদর �খ�জ খবর �নওয়া এবং তােদর �েয়াজনীয়
সহেযািগতা �দােনর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

অসহায় �ি�েযা�ােদর �খ�জ খবর
�নয়াসহ ত�েদর �েয়াজনীয়
সহেযািগতা �দান করেত হেব।

�জলা �শাসক (সকল)

১২.৪. �জলা ও উপেজলা পয �ােয়র িবিভ� উ�য়ন�লক কাজ পিরদশ �েনর িবষেয়
�জলা �শাসকগণেক অ�েরাধ করা হয়। 

�জলা ও উপেজলা পয �ােয়র িবিভ�
উ�য়ন�লক কাজ িনয়িমত পিরদশ �ন
করেত হেব।

�জলা �শাসক (সকল)

১২.৫. অিফিসয়াল �ফস�ক �পইেজ �ি�গত ও পািরবািরক ছিব ও ��াটাস
�পা� করা �থেক িবরত থাকা এবং �ফস�ক নীিতমালা কেঠারভােব অ�সরেণর
িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। �ফস�ক �বহােরর ��ে� জন�শাসন
ম�ণালেয়র ০৭ �ম, ২০২০ তািরেখ জারী�ত “সরকাির �িত�ােন সামািজক
�যাগােযাগ মা�ম �বহার িনেদ �িশকা, ২০১৯ (পিরমািজ�তসং�রণ)”
অ�সরেণর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

১২.৫.১. অিফিসয়াল �ফস�ক
�পইেজ �ি�গত ও পািরবািরক ছিব
এবং ��াটাস �পা� করা �থেক
িবরত থাকেত হেব। 
১২.৫.২. �ফস�ক �বহােরর ��ে�
জন�শাসন ম�ণালেয়র ০৭ �ম,
২০২০ তািরেখ জারী�ত “সরকাির
�িত�ােন সামািজক �যাগােযাগ
মা�ম �বহার িনেদ �িশকা, ২০১৯
(পিরমািজ�ত সং�রণ)” কেঠারভােব
অ�সরণ করেত হেব।

�জলা �শাসক (সকল)

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

ড. �হা�দ �মাশাররফ �হােসন

িবভাগীয় কিমশনার

�ারক ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০৪.২২.৬৩২ তািরখ: 

২৮ নেভ�র ২০২২

১৩ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ

২) িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়

৩) িসিনয়র সিচব, বািণজ� ম�ণালয়

৪) সিচব, �িষ ম�ণালয়
৫) সিচব, িশ� ম�ণালয়

৬) সিচব , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়



৭) সিচব (��ন দািয়�), খা� ম�ণালয়

৮) �জলা �শাসক, িসেলট/�নামগ�/হিবগ�/�মৗলভীবাজার

৯) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� �সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।।

ড. �হা�দ �মাশাররফ �হােসন

িবভাগীয় কিমশনার


