
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ানীয় সরকার শাখা

িবষয়: িবভাগীয় েযাগ ব াপনা কিম র সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. হা দ মাশাররফ হােসন 
িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট

সভার তািরখ : ২০ ফ য়াির ২০২৩
সভার সময় : র ০১.০০ ঘ কা

ান : িবভাগীয় কিমশনার কাযালেয়র সে লন ক
উপি িত : উপি িত তািলকা সং  (পিরিশ  ক)

আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
০১.০১.   ব াব া  মাকােবল ায়মাকােবল ায়   েয় াজন ীয়েয় াজন ীয়

িতিত   হণহণ ::
সভায় জানােনা হয় য গত বছর ১৫ ন
২০২২তািরেখ নামগে  ভয়াবহ ব া দখা
িদেয়িছল। নামগ  জলা ২ িদেনর বিশ
স ণ েপ যাগােযাগ িবি  িছল। এসময়
জ ির াণ ও উ ার কায পিরচালনার জ
নৗকা পাওয়া যাি ল না। ানীয় খা াভাব
দখা িদেয়িছল, িবেশষ ব ায় পােশর
জলা েলা থেক জ ির াণ পাঠােনার ব া
হণ করেত হেয়িছল।

১. ব া মাকােবলায় নৗযান
সং হ ও ত কের রাখার

ব া হণ করেত হেব।
২. ব া মাকােবলায় কেনা
খাবার ও খাবার পািন সংর েণর

ব া হণ করেত হেব।

সংি  সকল

০২.০২.   এমএিজএমএিজ   ওসমান ীওসমান ী   হাসপ াত ােলরহাসপ াত ােলর
জ িরজ ির  িব ৎিব ৎ   সরবরাহসরবরাহ ::
সভায় জানােনা হয় য গত বছর ব ায়
এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ
হাসপাতাল ব া ািবত হওয়ায় িব মান
জনােরটর অচল হেয় যায়। জ ির আইিসইউ
রাগীেদর জ  বাইের থেক িবেশষ ব ায়
জনােরটর এেন তােদর র া করেত

হেয়িছল। সভায় হাসপাতােলর জ ির িব ৎ
ব ার জ   ােন জনােরটর াপেনর

িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

িসেলট এমএিজ ওসমানী
মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর

জ ির আইিসইউ ইউিনেট িব ৎ
সরবরাহ িনি ত করার জ
উপ  ােন জনােরটর

াপেনর উে াগ হণ করেত
হেব।

পিরচালক, িসেলট এমএিজ ওসমািন
মিডেকল কেলজ হাসপাতাল। 

সভাপিত ক ক উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম পিরচালক, ানীয় স
রকার (অিতির  দািয় ), িসেলট িবভাগ ও িবভাগীয় েযাগ ব াপনা কিম র সদ -সিচব ক ক সভার কাযপ
উপ াপন করা হয়। সদ -সিচব জানান য, িবভাগীয় েযাগ ব াপনা কিম র সবেশষ সভা  ১৮ ন ২০২২ ি া
তািরেখ অ ি ত হেয়িছল। সভার কাযিবরণী সভায় উপ াপন করা হেল তা সংেশাধনী তীত ঢ়ীকরণ করা হয়।
সভায় িসেলট িবভােগর গত বছের ৩ দফায় সংঘ ত ব ার সামি ক অব ার এক  সার-সংে প উপ াপন করা হয়।
সভায় জানােনা হয় য ব াকালীন মাননীয় ধানম ী িত  এলাকা সেরজিমন পিরদশন কেরন, াণ সাম ী িবতরণ
কেরন এবং ানীয় অংশীজেনর সােথ মতিবিনময় কেরন। মাননীয় ধানম ী ব ার িবষেয় িক  অ শাসন দান কেরন।
সভায় িসেলেট  েযাগ এবং তা মাকােবলা িবষেয় িব ািরত আেলাচনাে  িন িলিখত িবষেয় আেলাচনা
ও িস া স হ হীত হয়:  
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০৩০৩ . . জ িরজ ির  প ািনপ ািন   সরবরাহসরবরাহ ::
সভায় জানােনা হয় য গত বছেরর ব ায়

া মাণ পািন িব করণ া  বশ কাযকর
িছেলা। সভায় পযা  পিরমাণ পািন িব করণ

াবেলট ম দ রাখার িবষেয় আেলাচনা করা
হয়।

৩.১ ব ায় জ ির পািন সরবরাহ
িনি েত উপ
সং ক া মাণ পািন
িব করণ া  াপেনর জ

েয়াজনীয় িত হণ করেত
হেব।
৩.২ পযা  পিরমাণ পািন
িব করণ াবেলট ম েদর

ব া হণ করেত হেব।
৩.৩ া  াপন ও পািন
িব করণ াবেলট িবতরেণর

াক- িত ও পিরক না হণ
করেত হেব।

ত াবধায়ক েকৗশলী, জন া
েকৗশল অিধদ র

০৪০৪ . . জ িরজ ির  ঔষধঔষধ  সংর ণসংর ণ  ওিচিকৎসাওিচিকৎসা
সবাসবা::

সভায় জানােনা হয় য গত বছের ব া সংি
িবিভ  জ ির ঔষেধর অভাব দখা িদেয়িছল।
ব ায়  রাগ িচিকৎসায় ব ত ঔষেধর
ম দ রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা
হয়। 

৪. ব া  মাকােবলায় পযা
পিরমাণ ঔ ধ ও িচিকৎসা সাম ী
ম দ রাখেত হেব।

১. পিরচালক, িবভাগীয় া
২. পিরচালক, পিরবার পিরক না

০৫০৫ . . জ িরজ ির  িব ৎিব ৎ   সরবরাহসরবরাহ ::
সভায় জানােনা হয়েয গত বছেরর ব ায়
িব ৎ সরবরাহ ব া িবপয
হেয়িছল। অেনক িব ৎ সরবরাহ ক
পািনেত িনমি ত হেয়িছল। িসেলট নগরীর
বশ িক  এলাকায় বশ িক  িদন িব ৎ

সরবরাহ ব  িছল। িসেলট নগরীর মার াও
িব ৎ ক েক সকেলর সহেযািগতায় পািনেত
তিলেয় যাওয়া থেক র া করা িগেয়িছল, না
হেল েরা িসেলট নগরী িব ৎ িবহীন হেয়
পড়েতা।

৫. িব ৎ ক েলার িনয় ণ
ক েলা ব া থেক র ার জ

েয়াজনীয় িত ও উে াগ
হণ করেত হেব।

১. ধান েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন
বাড

২. জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ
উ য়ন বাড

০৬ .০৬ .   দ ামদ াম  র ার া::
সভায় জানােনা হয় য, গত বছর ব ায় িক
খা /সার/বীজ দাম িত  হেয়িছল।

দাম র ায় িবেশষ উে াগ হণ করার
িবষেয় সভায় মতামত কাশ করা হয়।

৬. খা , সার ও বীজ দাম
র ায় েয়াজনীয় উে াগ হণ
করেত হেব।

১. আ িলক খা  িনয় ক, িসেলট।
২. অিতির  পিরচালক, িষ
স সারণ অিধদ র, িসেলট।
৩.  পিরচালক,
িবএিডিস(বীজ/সার)

০৭.০৭.   ব াব া  পরবতপরবত   িষিষ ,  ,  ািণািণ   ওও  মৎমৎ
নবাসননবাসন ::

সভায় ব া পরবত  িষ, ািণ ও মৎ
নবাসেনর জ  েয়াজনীয় িত হেণর

িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

৭. ব া পরবত  নবাসেন
অিতির  েণাদনা দা নর

ব া হণ করেত হেব।

১. অিতির  পিরচালক, িষ
স সারণ অিধদ র, িসেলট িবভাগ।
২. পিরচালক, িবভাগীয় ািণস দ
অিধদ র
৩. উপপিরচালক, িবভাগীয় মৎ
অিধদ র

২



০৮.০৮.   নদ ীনদ ী  খননখনন   ওও  শহরশহর  র ার া  াধাধ   িনমাণিনমাণ
সং াসং া ::
সভায় জানােনা হয় য িসেলেটর ধান ’
নদী রমা ও িশয়ারা নদী সহ অ া
নদীেত পিল জেমেছ। নদীর পািন ধারণ মতা
ি র িবষেয় সভায় ােরাপ করা

হয়। সভায় শহর র া াধ িনমােণর িবষেয়
মতামত কাশ করা হয়।

৮. ১ িসেলেটর ধান  নদী
রমা ও িশয়ারাসহ বাহমান

নদ-নদীস হেক ক ািপটাল
িজংএর আওতায় িনেয় আসার

জ  উে াগ হণ কর ত হেব।
৮.২ িসেলট িবভাগীয় শহর র া
াধ িনমােণর উে াগ হণ

করেত হেব।

১. অিতিরি  ধান েকৗশলী, পািন
উ য়ন বাড, িসেলট।
২. ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট
িস  কেপােরশন

০৯.০৯.   গবািদগবািদ   পপ   র ার া  ওও  খাখা   সরবরাহসরবরাহ : : 
সভায় গবািদ প র আ য় ল ও খা
সরবরাহ িনি ত করার িবষেয় আেলাচনা করা
হয়।

৯.১ ব াকালীন সমেয় মা ষ
এবং গবািদপ র
িনরাপদ আ েয়র িনিম  “ িজব
ক া” িনমাণ করার উে াগ
হণ করেত হেব।

৯.২ ব ায় গবািদ প র খা
সরবরােহর িবষেয় উে াগ হণ
করেত হেব।

জলা শাসক (সকল)

১০ .১০ .   িসেলটিসেলট  নগরীরনগরীর  প ািনপ ািন   বাহপথবাহপথ ::
সভায় িসেলট নগরীেত জলাব তা, ব ার
পািন নেম যেত ধীরগিতর িবষেয় আেলাচনা
করা হয়।

১০.১ িসেলট নগরীর জলাব তার
কারণ অ স ান কের

িতকার লক ব া হণ
করেত হেব।
১০.২ নগরীর ছড়া, নালা-

নস হ পির ার ও অৈবধদখল
 করার উে াগ হণ করেত

হেব।

ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস
কেপােরশন।

১১.১১.   জ িরজ ির  টিল েয াগ ােয াগটিল েয াগ ােয াগ ::
সভায় জানােনা হয় য ব ায় টিলেযাগােযাগ

ব া ( া  এবং মাবাইল উভয়) িবপয
হেয়িছল। সভায় উ  যাগােযাগ ব া
সাব িণক চা  রাখার িবষেয় ােরাপ করা
হয়।

১১. ব া,  িণঝড় ও অ
যেকান েযােগ টিলেযাগােযাগ
ব া সচল রাখার িবষেয়
েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত

হেব।

১.িজএম, িব িসএল, িসেলট। 
২. ানীয় ধান, মাবাইল ফান
অপােরটরস হ

১২.১২.   অিঅি   িত েরাধিত েরাধ   ব াব া::
সভায় জানােনা হয়  মৗ ম আগত। 
মৗ েম আ ন লাগার ঘটনা বেড় যায়।

১২.১  মৗ ম অি সংঘটন এর
িবষেয় সতক থাকেত হেব।
১২.২ িনজ-িনজ িত ােনর অি
িনবাপন ব া পরী া করেত
হেব এবং সচল রাখেত হেব।

সংি  সকল।

১৩.১৩.   িমকিমক   মাকােবল ামাকােবল া::
সভায় জানােনা হয় য, িসেলট িবভাগ

িমক  িঁক এলাকার মে  রেয়েছ।
িমক  মাকােবলায় েয়াজনীয় িত ও

সেচতনতা ি র িবষেয় সভায় আেলাচনা করা
হয়।

১৩.১ িমকে র সময় ও
িমকে র পরবত  সমেয়

করণীয় িবষেয় চার চারণা
হণ করেত হেব।

১৩.২ িবি ং ও াপনা স হ
িনমােণর ে  িবি ং কাড
অ সরণ িনি তকরেতহেব।

সংি  সকল

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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ড. হা দ মাশাররফ হােসন 
িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৭.০৬.০০৮.২১.১৮৯ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০২৩

২২ ফা ন ১৪২৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও কাযােথ ( জ তার মা সাের নয)়: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা
৩) সিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৪) িডআইিজ, িসেলট র
৫) িলশ কিমশনার, িসেলট মে াপিলটন িলশ
৬) এিরয়া সদর দ র, িসেলট সনািনবাস
৭) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট
৮) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালক ( া ) এর কাযালয়, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৯) স র কমা ার, বডার গাড বাংলােদশ, িসেলট।
১০) অিতির  পিরচালক , িষ স সারণ অিধদ র, িসেলট অ ল, িসেলট
১১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
১৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয় , হিবগ
১৪) ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস  কেপােরশন
১৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
১৬) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
১৭) পিরচালক, িবভাগীয় ািণস দ কাযালয়, িসেলট।
১৮) পিরচালক,মা িমক ও উ  িশ া িসেলট অ ল, িসেলট
১৯) উপপিরচালক, াথিমক িশ া, িসেলট
২০) উপপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, িসেলট
২১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট
২২) ত াবধায়ক েকৗশলী, িবভাগীয় জন া  েকৗশল অিধদ র, িসেলট
২৩) িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, িসেলট জান, িসেলট
২৪) অিতির  ধান েকৗশলী ( র), উ র- বা ল, বাপাউেবা, িসেলট
২৫) অিতির  ধান েকৗশলী, িসেলট গণ ত জান, িসেলট।
২৬) অিতির  ধান েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ জান, িসেলট
২৭) ধান েকৗশলী, িবভাগীয় িব ৎ উ য়ন বাড, িসেলট
২৮) জনােরল ােনজার, িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-১, িসেলট
২৯) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র, িসেলট
৩০) িবভাগীয় -িনব ক, িবভাগীয় সমবায় কাযালয়,িসেলট
৩১) পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িসেলট
৩২) উপ-মহাপিরচালক, িবভাগীয় আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, িসেলট
৩৩) পিরচালক, িবভাগীয় ত  অিফস, িসেলট
৩৪) উপপিরচালক, জলা ত  অিফস, িসেলট
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৩৫) উপপিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , িসেলট িবভাগ, িসেলট
৩৬) অিধনায়ক, র◌্যাব, িসেলট
৩৭) উপ-মহা ব াপক, বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন, িসেলট
৩৮) জনােরল ােনজার, সানালী াংক, িসেলট
৩৯) আবহাওয়ািবদ, আবহাওয়া অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৪০) িতিনিধ, বাংলােদশ রড ি েস  সাসাই , িসেলট
৪১) চীফ অফ িফ  অিফস, ইউিনেসফ, িসেলট
৪২) িবভাগীয় ধান, াক, িসেলট।
৪৩) িবভাগীয় ধান, সীমাি ক, িসেলট।
৪৪) সভাপিত, িসেলট জলা স াব, িসেলট
৪৫) সভাপিত, িসেলট চ ার অব কমাস
৪৬) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (কাযিববরণী ওেয়ব পাটােল

কােশর জ )
৪৭) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, িসেলট
৪৮) উপ-সহকারী েকৗশলী, বাংলােদশ টিলিভশন, িসেলট
৪৯) িতিনিধ, অনলাইন স াব, িসেলট
৫০) িতিনিধ, াউটস ও রাভার াউটস
৫১) সভাপিত, ইমজা, িসেলট
৫২) িতিনিধ, কিমউিন  রিডও, িসেলট
৫৩) সভাপিত/সাধারণ স াদক, িসেলট িবভাগ সড়ক পিরবহন মািলক সিমিত, িসেলট
৫৪) সভাপিত/সাধারণ স াদক, িসেলট সড়ক পিরবহন িমক ইউিনয়ন, িসেলট
৫৫) দ র ধান, ীন িডসএ াবলড ফাউে শন, িসেলট।

 

মাহা দ জািহদ আখতার 
উপপিরচালক
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