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ান : িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট-এর সে লন ক
উপি িত : উপি িত তািলকা সং  (ক)

সভাপিত সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ েরাধ েম অিতির  িবভাগীয় কিমশনার
(সািবক) ও অ  কিম র সদ -সিচব আেলাচ িচ উপ াপন কেরন। িবগত সভার কাযিববরণীেত কােনা কার সংেশাধনী না
থাকায় তা ঢ়ীকরণ করা হয়। 

০২। সভায় িবগত সভার িস া স হ ও এর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হয়। অতঃপর িন বিণত িবষেয় িব ািরত
আেলাচনা এবং িস া স হ হীত হয়:

০৩। সািবক আইন- লা পিরি িত:

িসেলটিসেলট  িবভােগরিবভােগর  সে রসে র  ২০২২২০২২  ওও  সে রসে র  ২০২১২০২১  মােসরমােসর  লন া লকলন া লক   অপরাধঅপরাধ  প িরসং ানপ িরসং ান   িন পিন প : (: (সংসং --
খখ))

িবিভ
অপরাধ

এসএমিপ িসেলট িসেলট জলা নামগ  জলা হিবগ  জলা মৗলভীবাজার
জলা

িবভােগর মাট

সে র
২০২২

সে র
২০২১

সে র
২০২২

সে র
২০২১

সে র
২০২২

সে র
২০২১

সে র
২০২২

সে র
২০২১

সে র
২০২২

সে র
২০২১

সে র
২০২২

সে র
২০২১

মাট ২১৫ ২৭১ ২৪২ ২৬০ ১০৫ ১১৩ ১৫১ ১৭৮ ১৯৩ ১৯৯ ৯০৬ ১০২১

িসেলটিসেলট  িবভােগরিবভােগর  অে াবরঅে াবর  ২০২২২০২২  ওও  অে াবরঅে াবর  ২০২১২০২১  মােসরমােসর  লন া লকলন া লক   অপরাধঅপরাধ  প িরসং ানপ িরসং ান   িন পিন প : (: (সংসং --
গগ ))

িবিভ
অপরাধ

এসএমিপ িসেলট িসেলট জলা নামগ  জলা হিবগ  জলা মৗলভীবাজার
জলা

িবভােগর মাট

অে াবর
২০২২

অে াবর
২০২১

অে াবর
২০২২

অে াবর
২০২১

অে াবর
২০২২

অে াবর
২০২১

অে াবর
২০২২

অে াবর
২০২১

অে াবর
২০২২

অে াবর
২০২১

অে াবর
২০২২

অে াবর
২০২১

মাট ২১০ ২২৮ ২৪২ ১৯৯ ৯০ ১০৫ ১০৯ ১৬৫ ১৬০ ১৩০ ৮১১ ৮২৭

িসেলটিসেলট  িবভােগরিবভােগর  অে াবরঅে াবর  ২০২২২০২২  মােসরমােসর  া মানা মান   আদ ালতআদালত   িববরণীিববরণী: (: (সংসং --ঘঘ ))
া মান আদালত পিরচালনা

সং া
মাবাইল কাট পিরচালনার

সং া
মামলার
সং া

দ আদায় ত
অথ

ম
অথদ  া কারাদ  া

িবভােগর মাট ২৭৯ ৬২৬ ৬৩৭ ৮৩ ২৫,০২,৩২০/- -
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আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন
১.১.   গতগত   সভায়সভায়   হীতহীত   িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন   অ গ িতঅ গিত
পয ােল াচন াপয ােল াচন া::
সে র ২০২২ মােসর িবভাগীয় আইন- লা কিম র

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

সে র ২০২২ মােসর সভায়
হীত ৪৯  িস াে র মে

৪৭  িস া  বা বায়ন হওয়ায়
সংি  সকলেক ধ বাদ

াপন করা হয়। অবিশ
০২  িস া  আগামী সভার

েব বা বায়েনর জ
িনেদশনা দান করা হয়।

িবভাগীয় আইন- লা কিম র
সকল সদ

সভারসভার
ত ািরখত ািরখ

হীতহীত
িস াে রিস াে র

সং াসং া

হীতহীত   িস ািস া
বা বায়েনরবা বায়েনর

সং াসং া

িস ািস া
বা বায়নবা বায়ন
অ গিত রঅ গিত র

হারহার
১৯

সে র
২০২২

৪৯ ৪৭ ৯৫.৯২%
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২.২.   িবভাগ াধীনিবভাগ াধীন   জল ারজল ার  সে রসে র  ২০২২২০২২  ওও
সে রসে র  ২০২১২০২১  মােসরমােসর  লন া লকলন া লক   অপরাধঅপরাধ

িববরণীিববরণী::
পযােলাচনায় দখা যায়, িসেলট িবভােগর িত  জলার
সে র ২০২২ মােসর সামি ক অপরাধ সে র ২০২১

মােসর লনায় াস পেয়েছ। সে র ২০২২ মােস
িসেলট জলায় এিসড আইেন এক  অপরাধ সংগ ত
হেয়েছ। সভায় জানােনা হয় য, উ  অপরাধ

মঘ ত িবষয়েক ক  কের সংগ ত হেয়েছ এবং
ইেতামে  অপরাধীেক ফতার বক আদালেতর মা েম
কারাগাের রণ করা হেয়েছ। এছাড়া সে র ২০২২
মােস মৗলভীবাজার জলার লাউয়াছড়ায় এক
ডাকািতর ঘটনা ঘেটেছ এবং এ ঘটনায় ৭ জনেক

ফতার করা হেয়েছ বেল সভায় জানােনা হয়।

অে াবরঅে াবর  ২০২২২০২২  ওও  অে াবরঅে াবর  ২০২১২০২১  মােসরমােসর
লন া লকলন া লক   অপরাধঅপরাধ  িববরণীিববরণী::

পযােলাচনায় দখা যায়, অে াবর ২০২১ মােসর লনায়
অে াবর ২০২২ মােস িসেলট িবভােগর অপরাধ িক টা
কেমেছ।  অে াবর ২০২২ মােস িসেলট জলায় ানহািন,
ধষণ, নারী ও িশ  িনযাতন, ির এবং মৗলভীবাজার
জলায় আহত, ানহািন এবং িরর মেতা অপরােধর

সং া ি  পেয়েছ। নামগ  এবং হিবগ  জলায়
অে াবর ২০২২ মােসর সামি ক অপরাধ অে াবর ২০২১
মােসর লনায় কেমেছ।

িসেলট িবভােগ িশ  িনযাতেনর হার অ া  িবভােগর
লনায় ি  পেয়েছ বেল সভায় অবিহত করা হয়। এ

িবষেয় উ িত করার লে  িলশ িবভােগর নারী ও
িশ  ডে র কায ম ি  করা হেয়েছ বেল জানােনা
হয়। পাশাপািশ সভায় িশ  ধষন, নারী ও িশ  িত
সিহংসতাসহ অ া  অপরাধ বণতা ােসর জ
নিতক িশ া ও মানিবক েবাধ ি  এবং আইেনর

স ক েয়ােগর উপর ােরাপ করা হয়। 
নদী, পাহাড়, লা কেট অৈবধভােব বা , পাথর
উে ালনসহ পিরেবশগত িবিভ  অপরাধ দমেন অিভযান
ি র িবষেয়ও সভায় আেলাচনা করা হয়।

িশ া েলর িনরাপ ায় ই াি য়াল িলেশর িমকা
িনেয় আেলাচনা করা হয় এবং সভায় িলশ পার,
ই াি য়াল িলশ-৮, িসেলট- ক কা-অ  করার
িস া  িহত হয়।

ণ ল পযােয় আইন- লা িনয় েণ ইউিনয়ন আইন-
লা কিম র সভা িনয়িমত আেয়াজন এবং সভার

কাযিববরণী সংি  দ ের রেণর িবষেয় সভায়
ােরাপ করা হয়। 

২.১ িশ  ধষন, নারী ও িশ
িত সিহংসতাসহ অ া

অপরাধ ােসর জ  নিতক
িশ ার সার এবং আইেনর
যথাযথ েয়াগ িনি ত করেত
হেব।

২.২ সীমা বত  এলাকাসহ
অ া  এলাকায় পিরেবশ
সং া  অপরাধ িতেরােধ
িবিজিব, িলশ িবভাগ ও নৗ-

িলেশর সম েয় অিভযান
পিরচালনা অ াহত রাখেত
হেব এবং এ সং া  ত
ছকা যায়ী িনয়িমতভােব

রণ করেত হেব।

২.৩ ইউিনয়ন আইন- লা
কিম র সভা িনয়িমত
আেয়াজন এবং এ সং া
কাযিববরণী সংি  দ ের

রণ করেত হেব।

২.৪ িবিভ  নদী/ কায়াির
থেক যােত কউ পাথর

উে ালন করেত না পাের স
িবষেয় সংি  সকলেক সতক
থাকেত হেব এবং েয়াজেন
অিভযান পিরচালনা করেত
হেব।

২.৫ িলশ পার, ই াি য়াল
িলশ-৮, িসেলট- ক উ

কিম েত কা-অ  করার
িস া  হীত হয়।

১. িডআইিজ, িসেলট র
২. িলশ কিমশনার, এসএমিপ
 ৩. স র কমা ার, িবিজিব,
িসেলট
৪. স র কমা ার, িবিজিব,

ম ল
৫. জলা শাসক (সকল)
৬. অিধনায়ক, র◌্যাব-৯, িসেলট
৭. িলশ পার (সকল)
 ৮. পিরচালক, পিরেবশ
অিধদ র, িসেলট
৯. িলশ পার, নৗ িলশ,
িসেলট
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৩.৩.   রািহ ারািহ া  সং াসং া  :
সভায় জানােনা হয় য, িবেবচ  মােস ভারত সীমা  িদেয়
ভারত থেক কােনা রািহ া অ েবেশর ঘটনা ঘেটিন।
ভারত সীমা  িদেয় যােত কােনা রািহ া বাংলােদেশ
অ েবশ করেত না পাের সিদেক সতক ি  রাখার
িবষেয় মতামত কাশ করা হয়। যিদ িসেলট িবভােগর
কাথাও কােনা রািহ া পাওয়া যায় তেব তৎ ণাৎ

তােক িলেশর কােছ সাপদ করার ব া িনেত হেব
এবং িলশ সই রািহ ােক ক বাজােরর ক াে
পাঠােনার ব া করেব বেল সভায় আেলাচনা করা হয়।
পাশাপািশ কােনা রািহ া যন এ িবভােগ এেস
পাসেপাট হণ িকংবা নবায়ন করেত না পাের স
িবষেয়ও সভায় আেলাকপাত করা হয়।

এছাড়া জনসেচতনতা ও রািহ া সং া  অপরাধ দমেন
সীমা  এলাকায় জন িতিনিধ, শীল সমাজ, গ মা

ি  ও আইন- লা বািহনীর িতিনিধেদর স ৃ
কের িবেশষ সভা আেয়াজেনর িবষেয় সভায় আেলাচনা
করা হয়।

৩.১ ভারত সীমা  িদেয় যােত
কােনা রািহ া অ েবশ

করেত না পাের সিদেক সতক
ি  রাখেত হেব এবং কাথাও
কােনা রািহ া পাওয়া গেল
িলেশর সহায়তায়

ক বাজােরর ক াে  পা েয়
িদেত হেব ।

৩.২ কােনা রািহ া যােত
বাংলােদিশ পাসেপাট হণ ও
নবায়ন করেত না পাের সজ
সেবা  সতকতা অবল ন
করেত হেব।

৩.৩ সীমা  এলাকায়
জন িতিনিধ, শীল সমাজ,
গ মা  ি  ও আইন-

লা বািহনীর িতিনিধেদর
স ৃ  কের রািহ া
অ েবশ/মাদক/ চারাচালান
ও আইন- লা সং া
িবষেয় িবেশষ সভা আেয়াজন
করেত হেব।

১. িডআইিজ, িসেলট র
২. িলশ কিমশনার, এসএমিপ,
িসেলট
 ৩. স র কমা ার, িবিজিব,
িসেলট
৪. স র কমা ার, িবিজিব,

ম ল
৫. জলা শাসক (সকল) 
৬. অিধনায়ক, র◌্যাব-৯, িসেলট
 ৭. িলশ পার (সকল)
৮. পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট
ও িভসা অিফস, িসেলট
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৪.৪.   জি বাদজি বাদ   মাকািবল ামাকািবল া : :
সভায় জানােনা হয় য, মে াপিলটন এলাকায়
ভাড়া য়ােদর তািলকা CIMS (Citizen
Information Management System) এ
অ করণ কায ম অ াহত আেছ। ব া
স ণ েপ চা  হেল আইন- লা িনয় েণ িবেশষ

িবধা হেব।

বািড়ওয়ালােদর কােছ ভাড়া য়ােদর ত  সং েহর
িনধািরত ফরম দওয়া আেছ। সেচতন বািড়ওয়ালাগণ
িনধািরত ফরেম ভাড়া য়ােদর ত  সং হ বক জাতীয়
পিরচয়পে র কিপসহ এসএমিপ বরাবের িনয়িমত রণ
কের থােকন। পরবিতেত স ত  CIMS (Citizen
Information Management System) এ
অ  করা হয়। এ িবষেয় বািড়ওয়ালােদর সেচতনতা
ি র িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

স িত ঢাকার িচফ িডিশয়াল ািজে ট আদালেতর
সামেন থেক িলেশর চােখ িপপার  কের

দ া  ই জি েক িছিনেয় নওয়ার ঘটনা
স েক সভায় আেলাকপাত করা হয়। পলাতক ই
জি েক ধরার জ  সারা দেশ রড এলাট জাির থাকায়
আইন- লা র াকারী বািহনীেক িবেশষ সতক থাকার
আ ান জানােনা হয়। সভায় আেরা জানােনা হয় য,
স িত জি বাদ আবারও মাথাচাড়া িদেয় উেঠেছ যা
জািতর জ  উে গজনক। ইসলািমক ফাউে শন ক ক
জি বাদ মাকািবলায় িনয়িমত উঠান বঠক আেয়াজন
এবং িনজ িনজ অব ান থেক কাযকর িমকা রাখার
জ  সভাপিত সকলেক আ ান জানান।

ইমাম, ানীয় জন িতিনিধ, শীল সমােজর ি বগ ও
সরকাির কমকতােদর মসিজেদ মআর নামােজর

ৎবার সময় জি বাদ/মাদেকর অপ বহার/ বা
িববাহসহ অ া  সামািজক সম া িনেয় সি েদর
সােথ আেলাচনা করা এবং এ িবভাগাধীন জলাস েহ
জি বাদ ও মাদক সং া  কায ম (মসিজেদ বয়ান,
উঠান বঠক ও অ া ) েবর মাস ও চলিত মাস
অ যায়ী ত  রণ করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা
হয়।

৪.১ ভাড়া য়ােদর
তািলকা CIMS (Citizen
Information
Management
S ys t e m) এ অ করণ
কায ম অ াহত রাখেত
হেব। 

৪.২ িনধািরত ফরেম
ভাড়া য়ােদর ত  সং হ বক
জাতীয় পিরচয়পে র কিপসহ
এসএমিপ বরাবের রণ করার
িবষেয় বািড়ওয়ালােদর
স ৃ তা ও সেচতনতা ি র
উে াগ আরও বগবান করেত
হেব।

৪.৩  ইমাম, ানীয়
জন িতিনিধ, শীল সমােজর

ি বগ ও সরকাির
কমকতােদর মসিজেদ মআর
নামােজর ৎবার সময়
জি বাদ/মাদেকর অপ বহার
রােধ আেলাচনা অ াহত

রাখেত হেব।

৪.৪ এ িবভাগাধীন জলাস হ
হেত জি বাদ ও মাদক
সং া  কায ম (মসিজেদ
বয়ান, উঠান বঠক ও
অ া ) েবর মাস ও চলিত
মাস অ যায়ী ত  রণ
করেত হেব।

১. িডআইিজ, িসেলট র , িসেলট
২. িলশ কিমশনার, এসএমিপ,
িসেলট
৩. জলা শাসক (সকল)
 ৪. অিধনায়ক, র◌্যাব-৯, িসেলট
৫. িলশ পার (সকল)
৬. পিরচালক, ইসলািমক
ফাউে শন, িসেলট
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৫.৫.   জল াজল া,  ,  উ প েজল াউ প েজল া  ওও  ইউ িনয়েনইউ িনয়েন   স াসস াস ,  ,  মাদকমাদক
ওও  ন াশকত ান াশকত া  িত েরাধিত েরাধ   কিম রকিম র  কায মকায ম
জারদ ারকরণজারদ ারকরণ:

সভায় জানােনা হয় য, ইউিনয়ন, উপেজলা ও জলা
স াস ও নাশকতা িতেরাধ কিম র কায ম অ াহত
আেছ। িবিভ  পযােয় কিম র সভা িনয়িমত আেয়াজন
করা হে । তাছাড়া সীমা বত  এলাকাস েহ স াস ও
নাশকতা িতেরােধ যৗথ চারণা লক সভা আেয়াজন
অ াহত রাখার িবষেয়ও সভায় আেলাচনা করা হয়। 

জলা, উপেজলা ও ইউিনয়েন সামিজক স ীিত
কিম র সভা িনয়িমত আেয়াজেনর িবষেয় সভায়
আেলাচনা করা হয়। 

৫.১ জলা, উপেজলা ও
ইউিনয়ন স াস ও নাশকতা

িতেরাধ কিম  এবং
সামিজক স ীিত কিম র
কায ম অ াহত রাখাসহ
ছকা যায়ী ত  রণ করেত
হেব।

৫.২ সীমা বত  এলাকায় স াস
ও নাশকতা িতেরােধ

শাসন, িলশ িবভাগ ও
িবিজিবর সম েয় যৗথ
গণ নানী করেত হেব এবং এ
সং া  ত  ছকা যায়ী রণ
করেত হেব।

১. স র কমা ার, িবিজিব,
িসেলট
২. স র কমা ার, িবিজিব,

ম ল
৩. জলা শাসক (সকল)
 ৪. িলশ পার (সকল)
৫. পিরচালক, ইসলািমক
ফাউে শন, িসেলট

৬ .৬ .   িত ােনরিত ােনর  িনজিনজ   িনরাপ ািনরাপ া  ব াব া  িি ::
সভায় জানােনা হয় য, এ িবভাগাধীন জলাস েহর
অিধকাংশ সরকাির কাযালয় িসিস ক ােমরার আওতায়
এেসেছ। গত সভার িস াে র পিরে ি েত িবিভ

িত ােনর িনজ  িনরাপ া গেড় লেত ানীয়ভােব
চারণা চালােনা হে । যসকল ণ াপনা ও

অিফসস হ এখনও িসিস ক ােমরার আওতায় আেসিন
স েলােক িসিস ক ােমরার আওতা  করার িবষেয়

আেলাচনা করা হয়। এছাড়া জলা ও উপেজলাস েহর
িবিভ  ণ ােন ন  িসিস ক ােমরাস হ
মরামতকরণ এবং ন ন াপন ত ক ােমরার ত

সং হ করার িবষেয়ও সভায় আেলাচনা করা হয়। 

িস  কেপােরশন এলাকায় িডিজটাল িসেলট কে র
আওতায় ািপত ন  িসিস ক ােমরাস হ মরামতকরণ
ও ময়াদ উ ীণ স টওয় ারস েহর ময়াদ ি র জ
 দািয় া  সং া/দ রেক কাযকর ব া হেণর
িবষেয় আেলাচনা হয়।

সভায় জলা ও উপেজলাস েহর ণ ানস েহ
ািপত িসিস ক ােমরার সাভােরর ত /ডাটােবজ

সংর েণ রাখার িবষেয় আেলাকপাত করা হয়।

৬.১ জলা ও উপেজলার
িত  ণ িত ান তথা

মসিজদ, মি র, বসা
িত ান ও অিফেসর িনজ

িনরাপ া ব া ি র জ
সংি  সকলেক উ ু  করেত
আেলাচনা অ াহত রাখেত
হেব।

৬.২ িসেলট নগরীর ণ
ােন ািপত ন  িসিস

ক ােমরাস েহর তািলকা
ণয়ন বক ত মরামত ও

ময়াদ উ ীণ
স টওয় ারস েহর ময়াদ
ি র ব া িনেত হেব। 

৬.৩ জলা ও উপেজলাস েহর
ণ ানস েহ ািপত

িসিস ক ােমরার সাভােরর
ত /ডাটােবজ সংর েণ
রাখেত হেব। 

১. িডআইিজ, িসেলট র
 ২. িলশ কিমশনার, এসএমিপ
৩. ধান িনবাহী কমকতা, িসিসক
৪. জলা শাসক (সকল)
 ৫. িলশ পার (সকল)

৭.৭.   মাদ েকরমাদ েকর  বহারবহার  রাধরাধ  : :
সভায় মাদেকর অপ বহার রােধ সেচতনতা তির,
ত ণ ত ণীেদর মে  সেচতনতা লক চার- চারণা,
মাদেকর ফল স েক িলফেলট, ি কার ব নসহ
মাদক চারাচালান রােধ কাযকর ব া হেণর উপর
আেলাচনা হয়। িবেশষ কের এ িবভােগর সীমা বত
যসব ান িদেয় মাদক  েবশ কের সসব ান

িচি ত করাসহ সাব িণক নজরদারীকরণ এবং
টা েফাস অিভযান ি র উপর ােরাপ করা হয়।

৭.১ মাদক িবেরাধী
চারািভযান অ াহত রাখাসহ

সেচতনতা লক/উ ু করণ
সভা আেয়াজন করেত হেব।

৭.২ মাদক চারাচালােনর জ
ব ত ানস হ িচি ত কের

নজরদারী জারদার এবং
টা েফাস অিভযান ি
করেত হেব।

১. িডআইিজ, িসেলট র , িসেলট
২. জলা শাসক (সকল)
৩. অিতির  পিরচালক,
 মাদক  িনয় ণ অিধদ র,
িসেলট
৪. উপ-পিরচালক, মা িমক ও
উ িশ া অিধদ র, িসেলট

 

. ৬



৮.৮.   সড়কসড়ক     িনরাপ ািনরাপ া : :
সভায় জানােনা হয় য, িনরাপদ সড়ক িনি তকরেণ
হাইওেয়েত মাবাইল কাট পিরচালনাসহ সড়ক
িনরাপ া িবষেয় জলা ও উপেজলায় সভা অ ি ত
হে । হাইওেয়েত অন েমািদত যান (িসএনিজ, টমটম
ইত ািদ) চলাচল বে র পদে প হণ করা হে । সওজ,
িসেলট জান ক ক মহাসড়েকর ণ ােন ািফক
সাইন াপেনর কায ম চলমান আেছ বেল জানােনা
হয়। 

সভায় জানােনা হয় য, বাংলােদশ রলওেয়র লাউড়া-
শাহবাজ র সকশন নবাসন কে র অধীন সওজ’র
মৗলভবীবাজার সড়ক িবভাগাধীন ড়ী-লা লা

(আর-২৮২) সড়েকর ১ িকেলািমটােরর উপর িদেয় ন ন
িনিমত  রলওেয় স র বতমান Vertical
Clearance রেয়েছ িব মান সড়ক হেত মা  ৪.৭
িমটার। িক  R HD ণীত Geometric Design
Standars Manual (Revised) 2005 এর
ধারা 4.6 Lateral and Vertical
Clearance অ ে দ অ যায়ী তা নতম ৫.৭ িমটার
হওয়া উিচৎ। তাই সড়ক যাগােযাগ ব া িনিব  রাখার

ােথ  িনিমত  রলওেয় স র বতমান Vertical
Clearance Fill Height এবং Rigid
Pavement এর সহ ৬.৫ িমটার রাখার িবষেয়
সভায় আেলাচনা হয়।

সা িতক ব ায় িসেলট ও নামগ  জলাসহ িসেলট
িবভােগর অ া  জলার িত  মহাসড়ক ও
আ িলক সড়েকর সং ার কায ম স েক সভায়
 আেলাচনা করা হয়। সভায় জানােনা হয় য ইেতামে

িত  মহাসড়ক ও আ িলক সড়ক সং ােরর জ
সরকার ক ক সওজ, িসেলট জানেক ৬৩৫ কা  টাকা
বরা  দান করা হেয়েছ। ইেতামে  এসকল িত
সড়েকর সং ার কায ম  হেয় গেছ এবং যত ত
স ব সকল সং ার কায ম স  হেব বেল আশা
করা হয়। তাছাড়া নামগ -তািহর র আ িলক
সড়েকর ম বত  এলিজইিড’র আওতািধন িত  ৫
িকেলািমটার সড়ক হ া র/সং ােরর িবষেয় এলিজইিড
এবং সওজ এর মে  আেলাচনা বক ত ব া হেণর
িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

সভায় জানােনা হয় য, অে াবর ২০২২ মােস সড়ক
ঘটনা রােধ ৬৫০ জন চালক ও হলপারেদর সম েয়

১১  িশ ণ সভা, চালক, হলপার ও জনসাধারণেক
িনেয় সেচতনতা লক সভা ১৬ , কিমউিন  ও
িবট িলিশং সভা ১৬ , ল কেলজ ছা -ছা ীেদর
িনেয় সেচতনতা লক সভা ০৬ , হাই িলক হণ
অপসারণ ২৪০  এবং ১২০০  িলফেলট িবতরণ করা
হেয়েছ। 

৮.১ যানবাহেনর চালকেদর
াইিভং লাইেস  ও গািড়র

কাগজপ  পরী া, হাইওেয়েত
অন েমািদত যান চলাচল ব ,
শ  ও বা ষণ রাধ এবং
হাইে ািলক হণ বহার বে
িনয়িমত মাবাইল কাট
পিরচালনা অ াহত রাখেত
হেব।

৮.২ জলা ও উপেজলা পযােয়
সড়ক িনরাপ া িবষেয়
উ ু করণ সভার আেয়াজন
অ াহত রাখেত হেব।

৮.৩ মহাসড়েকর ণ
ােন ািফক সাইন াপেনর

কায ম অ াহত রাখেত
 হেব।

৮.৪ বাংলােদশ রলওেয়র
লাউড়া-শাহবাজ র সকশন
নবাসন কে র অধীন

সওজ’র মৗলভবীবাজার সড়ক
িবভাগাধীন ড়ী-লা লা
(আর-২৮২) সড়েকর ১
িকেলািমটােরর উপর িদেয়
ন ন িনিমত  রলওেয়
স র বতমান Vertical

Clearance িব মান সড়ক
হেত নতম ৬.৫ িমটার
রাখার েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।

৮.৫ নামগ -তািহর র
আ িলক সড়েকর ম বত
এলিজইিড’র আওতািধন

িত  ৫ িকেলািমটার সড়ক
হ া র/সং ােরর ত উে াগ

হণ করেত হেব।

৮.৬ সা িতক ব ায় িসেলট
িবভােগর িত  মহাসড়ক
ও আ িলক সড়েকর
সং ার/িনমাণ কায ম
চলমান রাখেত হেব এবং ত
সমেয়র মে  তা স  করার
উে াগ িনেত হেব।

১. অিতির  ধান েকৗশলী,
সড়ক ও জনপথ, িসেলট অ ল
২. জলা শাসক (সকল)
৩. িলশ পার (সকল)
৪. পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র,
িসেলট
৫. িলশ পার, হাইওেয় িলশ,
িসেলট অ ল
 ৬. উপ-পিরচালক (ইি ঃ),
িবআর এ, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৭. সভাপিত, পিরবহন মািলক
সিমিত, িসেলট
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৯.৯.   িবিবধিবিবধ : :
৯.১৯.১    নন   ওও  আবজন াআবজন া  প ির ারকরণপ ির ারকরণ : :
বতমােন সারা দেশ ড র েকাপ আশ াজনক হাের
ি  পাে  এবং িতিদন ন ন ন ন রাগী হাসপাতােল

ভিত হে  বেল সভায় জানােনা হয়। এমতাব ায়, ড
িতেরােধ ন পির ারকরণ ও ছড়া/খাল/ জলাশয়স হ

খনন, এিডস মশার লাভা িনধেনর কায ম আরও
তরাি ত করার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা
হয়।

িসেলট মহানগরীর িবিভ  ােন ন, ছড়া/খাল/
জলাশয়স হ খনেনর পর আবজনাস হ রা ার পােশ

পাকাের জমা কের রাখা হয়। রা া পির ার কের উ
আবজনাস হ সােথ সােথ িনধািরত ােন ফলার িবষেয়
ও শহেরর সািবক পির ার-পির তার িবষেয় সভায়
আেলাকপাত করা হয়।

৯.১.১ ন পির াকরণ ও
ছড়া/খাল/ জলাশয়স েহর
আবজনা ত পির ার এবং
ড  িতেরােধ এিডস মশার

লাভা িনধেন কাযকর ব া
হণ করেত হেব। 

৯.১.২  িসেলট মহানগরীর
িবিভ  ােন রা ার পােশর

পা ত আবজনাস হ
পির ার কের ত িনধািরত

ােন ফলা ও শহেরর সািবক
পির ার-পির তার কায ম
জারদারকেণ েয়াজনীয়
ব া হণ করেত হেব।

১. ধান িনবাহী কমকতা, িসিসক 
২. জলা শাসক, িসেলট
৩. ময়র, পৗরসভা (সকল)

৯.২৯.২  ন ৗপ েথন ৗপ েথ   াদ াবািজাদ াবািজ : : 
িবভাগাধীন জলাস েহ চলমান বা  ও পাথরবাহী নৗকা
থেক াদাবািজ বে  আইনা গ ব া হেণর উপর

সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

িবিভ  বা  ও পাথরবাহী
চলমান নৗকা থেক াদাবািজ
বে  আইনা গ ব া হণ
করেত হেব।

১. িডআইিজ, িসেলট র
২. িলশ কিমশনার, এসএমিপ
৩. জলা শাসক (সকল)
৪. অিধনায়ক, র◌্যাব-৯, িসেলট
৫. িলশ পার (সকল)
 ৬. ময়র, পৗরসভা (সকল)

৯.৩৯.৩   িনত পে রিনত পে র  বাজারবাজার  ত াবধানত াবধান : : 
সভায় িনত পে র অৈবধ ম দদাির রাধ এবং বাজাের
অি রতা ি  বা পে র অ াভািবক  ি  যােত না
ঘেট স লে  বাজার মিনটিরং জারদার করার িবষেয়

ােরাপ করা হয়।

সভায় জানােনা হয় য, ওএমএস কে র মা েম ১
কা  উপকারেভাগীর মে  ৩০টাকা কিজ দের চাল

িবি  করা হে । ত উপকারেভাগীরাই যন এ িবধা
পায় স িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়। ওএমএস ও

িসিব কায েমর প  স কভােব ত
উপকারেভাগীেদর কােছ িবি  এবং এ কায ম সং া
যেকােনা অিনয়ম পিরলি ত হেল তাৎ িণক ব া
হেণর িবষেয়ও সভায় আেলাচনা করা হয়।

৯.৩.১ অৈবধ ম দদাির রাধ
এবং বাজাের অি রতা বা
পে র অ াভািবক ি
যােত না ঘেট স জ
িনয়িমত অিভযান পিরচালনা
অ াহত রাখেত হেব। 

৯.৩.২ ওএমএস ও িসিব
কায েমর আওতায় ত
উপকারেভাগীেদর মে  প
িবি  করেত হেব। এ সং া
যেকােনা অিনয়ম পিরলি ত

হেল তাৎ িণক ব া হণ
করেত হেব। 

১. িডআইিজ, িসেলট র
২. িলশ কিমশনার, এসএমিপ
 ৩. জলা শাসক (সকল)
৪. অিধনায়ক, র◌্যাব-৯, িসেলট
 ৫. িলশ পার (সকল)

. ৮



৯.৪৯.৪   অি কাঅি কা : : 
সভায় জানােনা হয় য, অে াবর ২০২২ মােস ১০
মহড়া এবং ৯৩  গণসংেযাগ অ ি ত হেয়েছ এবং িশ
এলাকা, ব তল ভবনসহ িবিভ  িশ া িত ােনও
িনয়িমত মহড়া ও গণসংেযাগ পিরচািলত হয়।  এ
কম িচর ধারাবািহকতা অ াহত রাখেত সভায়
আেলাচনা করা হয়। পাশাপািশ অি িনবাপক ব া
জারদারকরণ, অি িনবাপক সহায়ক িবিভ  আ িনক

য পািতর যথাযথ বহার এবং ফায়ার সািভেসর সি য়
িমকা জারদােরর উপর সভায় ােরাপ করা হয়।

তাছাড়া ফায়ার সািভস িবভাগেক চ ার অব কমাস এ
ই াি -এর সােথ সম য় কের অি কা  রাধকে
িবিভ  শিপং মল িতিনিধেদর িনেয় সেচতনা লক
সভার আেয়াজন, চারণা ি সহ সািবক তদারিকর
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

৯.৪.১ অি িনবাপেন ফায়ার
সািভস িবভাগেক সি য়

িমকা পালন এবং অি কা
রােধর িবষেয়

জনসেচতনতা লক কায ম
অ াহত রাখেত হেব।

৯.৪.২ অি কা  িতেরােধ
চ ার অব কমাস এ  ই াি -

এর সােথ সম য় কের িশ
কারখানা, ই াি  ও শিপং
মেলর িতিনিধেদর িনেয়
সেচতনতা লক সভার
আেয়াজন করেত হেব।

১. উপ-পিরচালক, ফায়ার সািভস
ও িসিভল িডেফ , িসেলট
২.সভাপিত, িসেলট চ ার অব
কমাস এ  ই াি  

৯.৫৯.৫     া ফরমারা ফরমার  িরির ::
ব িতক া ফরমার ির বে  উঠান বঠক ও

জনসেচতনতা লক সভা অ ােনর উপর ােরাপ
করা হয়। া ফরমার ির হেল সােথ সােথ সংি
থানায় িজিড করা এবং া ফরমার িরর সােথ
জিড়তেদর িচি ত কের যথাযথ আইিন ব া হেণর
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।

ব িতক া ফরমার ির
বে  কাযকর ব া হণ এবং
া ফরমার ির হেল সােথ

সােথ সংি  থানায় িজিড
করেত হেব।

১. িডআইিজ, িসেলট র , িসেলট
২. ধান েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন
বাড, িসেলট

৩. জলা শাসক (সকল)
৪. অিধনায়ক, র◌্যাব-৯, িসেলট
৫. িলশ পার (সকল)
৬. িজএম, প ী িব তায়ন বাড
(সকল)

৯.৬৯.৬     অৈবধঅৈবধ  িব ৎিব ৎ   সংেয াগসংেয াগ   িবি করণিবি করণ  ওও
িব ৎিব ৎ   সংেয াগসংেয াগ   দ ােনদ ােন   সত কত াসত কত া  এবংএবং  িব ৎিব ৎ
সা েয়সা েয়   সেচত নসেচত ন   হওয়াহওয়া::
অৈবধ করাত কলস েহর িব ৎ সংেযাগ িবি  করার
কায ম অ াহত রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা
হয়।

মরামত কােজর জ  িব ৎ সংেযাগ িবি  করার
েয়াজন হেল অ ত ২৪ ঘ া েব মাইিকং কের সংি

সবাইেক অবিহত করা, িস  কেপােরশেনর ন
শ করণ/খনেনর সময় িব ৎ িবভাগেক অবিহতকরণ

এবং লাইন/ক াবলস েহর িনরাপ ার জ  আ ার াউ
িডজাইন/ ান অ যায়ী টিলেফান, িব ৎ, াস লাইন
মরামত করার িবষেয়ও সভায় আেলাচনা করা হয়। 

৯.৬.১ অৈবধ করাত কেল
িব ৎ সংেযাগ দান থেক
িবরত থাকেত হেব এবং
ইেতামে  সংেযাগ দান হেয়
থাকেল ত সংেযাগ িবি
করেত হেব। 

৯.৬.২ মরামত কােজর জ
িব ৎ সংেযাগ িবি  করার

েয়াজন হেল অ ত ২৪ ঘ া
েব মাইিকং কের সংি

সবাইেক অবিহত করেত হেব।

৯.৬.৩ িসেলট িস
কেপােরশন-এ ন

শ করণ/খনেনর েব িব ৎ
িবভাগেক অবিহত করেত
হেব। 

৯.৬.৪ লাইন/ক াবলস েহর
িনরাপ ার জ  আ ার াউ
িডজাইন/ ান অ যায়ী
টিলেফান, িব ৎ, াস

লাইন মরামত করেত হেব।

১. ধান েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন
বাড, িসেলট

২. জলা শাসক (সকল)
৩. ধান িনবাহী কমকতা, িসিসক
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৯.৭৯.৭   সীমা বতসীমা বত   নদ ীস েহরনদ ীস েহর  সম াসম া  িচি ত করণিচি ত করণ
ওও  নদ ীর ানদ ীর া  কিম রকিম র  ত ৎপরত াত ৎপরত া  ি করণি করণ::
সীমা বত  নদীস েহর সম া িচি তকরণ ও নদীর া
কিম র তৎপরতা ি করেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা
করা হয়।

৯.৭.১ সীমা বত  নদীস েহর
সম া িচি তকরণ ও
নদীর া কিম র তৎপরতা
ি করেণ েয়াজনীয় কায ম
হণ করেত হেব।

৯.৭.২ নদীর বাহ ব  বা
নদীর াভািবক গিতপথ
পিরবতন করা হে  িকনা স
িবষেয় সেচ  থাকেত হেব।

জলা শাসক (সকল)

৯.৮৯.৮  য ানজটয ানজট  িনরসনিনরসন ::
যানজট িনরসেন িসেলট শহেরর সাবহানীঘাট পাইকারী
সবিজ বাজােরর কায ম ( াক থেক সবিজ উঠােনা-
নামােনা, পািকং, পিরবহন, িবি  ও অ া ) িনধািরত
সমেয়র মে  স  করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা
হয়।

যানজট িনরসেন িসেলট
শহেরর সাবহানীঘাট পাইকারী
সবিজ বাজােরর কায ম
িনধািরত সমেয়র মে  স
করার ব া হণ করেত হেব।

১. ধান িনবাহী কমকতা, িসিসক
 ২. জলা শাসক, িসেলট

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

 

ড. হা দ মাশাররফ হােসন 
িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৮.০৬.০০১.১৫.৪৩৬ তািরখ: 
০৪ িডেস র ২০২২

১৯ অ হাযণ় ১৪২৯

অ িলিপ: সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব- র দ র, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
৩) সিচব, র া সবা িবভাগ
৪) সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
৫) উপ-মহা িলশ পিরদশক, িসেলট র , িসেলট
৬) িলশ কিমশনার, িসেলট মে াপিলটন িলশ, িসেলট
৭) স র কমা ার, িবিজিব, িসেলট
৮) স র কমা ার, িবিজিব, ম ল, মৗলভীবাজার
৯) ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস  কেপােরশন, িসেলট
১০) উপ মহাপিরচালক, আনসার ও িভিডিপ, িসেলট
১১) অিতির  ধান েকৗশলী, সওজ, িসেলট জান, িসেলট
১২) ধান েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড, িসেলট
১৩) জলা শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার
১৪) পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, িসেলট িবভাগীয় কাযালয়, িসেলট
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১৫) অিধনায়ক, র◌্যাব-৯, িসেলট
১৬) অিতির  পিরচালক, এনএসআই, িসেলট
১৭) িলশ পার, িসেলট
১৮) িলশ পার, নামগ
১৯) িলশ পার, হিবগ
২০) িলশ পার, মৗলভীবাজার
২১) িলশ পার, নৗ িলশ, িসেলট অ ল, িসেলট
২২) িলশ পার, হাইওেয় িলশ, িসেলট অ ল, িসেলট
২৩) িলশ পার, ই াি য়াল িলশ-৮, িসেলট
২৪) অ , এমিস কেলজ, িসেলট
২৫) ত াবধায়ক েকৗশলী, প ী িব তায়ন বাড, িসেলট
২৬) পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস, িসেলট
২৭) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, িসেলট
২৮) পিরচালক, িবভাগীয় ত  অিফস, িসেলট
২৯) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িবভাগীয় কাযালয়, িসেলট
৩০) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িসেলট
৩১) উপ পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, িসেলট
৩২) উপ পিরচালক, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, িসেলট
৩৩) উপ পিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , িসেলট
৩৪) উপ পিরচালক (ইি :), িবআর এ, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৩৫) উপ পিরচালক, তামািবল ল ব র, িসেলট
৩৬) ময়র, জিকগ  পৗরসভা, জিকগ , িসেলট
৩৭) শন ােনজার, িসেলট রলওেয় শন, িসেলট
৩৮) সভাপিত, বার এেসািসেয়শন, িসেলট
৩৯) সভাপিত, চ ার অব কমাস এ  ই াি , িসেলট
৪০) ি েযা া কমা ার, িসেলট জলা কমা
৪১) সভাপিত, িসেলট স াব, িসেলট
৪২) সভাপিত, পিরবহন মািলক সিমিত, িসেলট
৪৩) সভাপিত, পিরবহন িমক ইউিনয়ন, িসেলট

 

ড. হা দ মাশাররফ হােসন 
িবভাগীয় কিমশনার
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