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িডিস সে লন  আজ  -  আেলাচনায় উঠেছ যসব াব 
িনজ  িতেবদক  

জলা শাসক সে লন- ২০১৯  হে  আজ। সকাল ৯টায় ধানম ীর কাযালেয়র শাপলা হেল ধানম ী 
শখ হািসনা এই সে লন উে াধন করেবন। এবারই থম পাঁচ িদনব াপী িডিস সে লন অ ি ত হেব। এর 

আেগ িতন িদেন সে লন শষ হেতা। 

এবােরর সে লেন মাট ২৪িট কায- অিধেবশেন ৩৩৩িট ােবর ওপর আেলাচনা হেব। আজ সে লেনর 
উে াধনী অ ােনর পর ধানম ীর উপি িতেত মু  আেলাচনায় অংশ নেবন িবভাগীয় কিমশনার ও িডিসরা। 
এরপর িবকাল থেক সিচবালেয়র মি পিরষেদর সভাকে  অ ি ত হেব িবিভ  অিধেবশন। সে লেন মাট 
২৯িট কায- অিধেবশন অ ি ত হেব। এর মেধ  ২৪িট কায- অিধেবশন হে  িবিভ  ম ণালয় ও িবভােগর 
সে । যখােন সংি  ম ণালেয়র ম ী,  উপেদ া,  িতম ী,  উপম ী,  িসিনয়র সিচব ও সিচবরা িডিসেদর 
কথা নেবন এবং িদকিনেদশনা দেবন। এসব অিধেবশেন ধানম ীর কাযালয়সহ ৫৪িট ম ণালয়- িবভাগ 
অংশ নেব। এবােরর সে লেন আেলাচনার জ  িডিস ও িবভাগীয় কিমশনারেদর কাছ থেক ৩৩৩িট াব 
পাওয়া গেছ। এ েলার মেধ  সবেচেয় বিশ ২৯িট াব হে  ানীয় সরকার িবভাগ সং া । জন শাসন 
ম ণালয় সং া  ২৬িট এবং ভিূম ম ণালয় সং া  াব পাওয়া গেছ ২০িট। এ ছাড়া ভিূম ব ব াপনা,  
আইনশৃ লা পিরি িতর উ য়ন,  ানীয় সরকার িত ানসমূেহর কায ম জারদারকরণ,  েযাগ 
ব ব াপনা;  াণ ও পনুবাসন কায ম,  ানীয় পযােয় কমসজৃন ও দাির  িবেমাচন কমসিূচ বা বায়ন,  
সামািজক িনরাপ া ব নী কমসিূচ বা বায়ন,  তথ  ও যাগােযাগ যিু র ব বহার এবং ই- গভেন ,  িশ ার 
মান উ য়ন ও স সারণ,  া েসবা ও পিরবার কল াণ,  পিরেবশ সংর ণ ও দষূণেরাধ,  ভৗত 
অবকাঠােমার উ য়ন এবং উ য়ন কায েমর বা বায়ন পিরবী ণ ও সম য় সং া  িবিভ  িবষয় িনেয় 
আেলাচনা হেব এবােরর িডিস সে লেন। আগামী ১৮ জুলাই এই সে লন শষ হেব। 

 


