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1.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরররিরি 

 

১৯৬২ রিষ্টায়ের পূয়ব ে িৎকালীন প্রায়েরশক সরকায়রর Home Department-এর রনেন্ত্রণাধীন General 

Administration Branch সরকারর কম েিারী রনয়োগসংক্রান্ত কার্ েক্রম সম্পােয়নর োরেয়ে রিল। Provincial 

Reorganization Committee-এর সুপাররশক্রয়ম ১৯৬২ রিষ্টায়ে এটি Service and General Administration (S.& 

G.A.) নায়ম একটি স্বিন্ত্র Department-এর মর্ োো লাভ কয়র। ১৯৭১ রিষ্টায়ের ১৭ এরপ্রল মুরজবনগয়র গঠিি 

বাংলায়েশ সরকায়রর আময়ল Establishment Division রিয়সয়ব এ মন্ত্রণালয়ের র্াত্রা শুরু িে। স্বাধীনিার পর 

১২/০১/১৯৭২ থেয়ক ১৯৭৫ রিষ্টাে পর্ েন্ত সব েকায়লর সব েয়েষ্ঠ বাঙারল, স্বাধীনিার মিান স্থপরি, জারির রপিা 

বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান প্রধানমন্ত্রী ও পরবিীকায়ল রাষ্ট্রপরি োকাকালীন Establishment Division-এর 

োরেয়ে রিয়লন। ১৯৭৫ রিষ্টায়ে Establishment Division থেয়ক O&M Division নায়ম পৃেক একটি রবভাগ সৃরষ্ট 

করা িে। সৃরজি O&M Division স্বিন্ত্র রবভায়গর মর্ োো লাভ করার এক বিয়রর ময়েই পুনরাে 

Establishment Division-এর O&M অনুরবভাগ রিয়সয়ব অঙ্গীভূি িে এবং একজন মন্ত্রীর সারব েক িত্ত্বাবধায়ন 

সংস্থাপন রবভায়গর প্রশাসরনক কার্ েক্রম পররিারলি িে। ১৯৮২ রিষ্টায়ে Martial Law Committee on 

Reorganizational Set-up সকল সরকারর  মন্ত্রণালে, রবভাগ, েপ্তর/পররেপ্তরসি সকল স্বােত্তশারসি সংস্থার 

পুনগ েঠয়নর উয়যাগ গ্রিণ কয়র। এ উয়েশ্য সাধয়ন গঠিি এনাম করমটি Establishment Division-থক পরবিী 

সময়ে Ministry of Establishment & Reorganization নামকরয়ণর সুপাররশ কয়র। পয়র Ministry of 

Establishment & Re-organization-এর পররবরিেি নামকরণ িে Ministry of Establishment। সময়ের আবিেয়ন 

কার্ েসমৃ্পক্ত নামকরয়ণর িারিো অনুভূি িওোে ২৮/০৪/১১ রিষ্টায়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পররবিেন 

কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে (Ministry of Public Administration) করা িে। মাননীে প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের 

মন্ত্রী রিয়সয়ব োরেয়ে রিয়লন। বিেমায়ন সসেে আশরাফুল ইসলাম, এম.রপ. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীে মন্ত্রী এবং 

ইসমাি আরা সায়েক, এম.রপ. মাননীে প্ররিমন্ত্রীর োরেয়ে রয়েয়িন।  

 

২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে বাংলায়েশয়ক মেআয়ের থেয়শ পররণি করা এবং ২০৩০ রিষ্টায়ের ময়ে 

এস.রি.রজ. অজেয়ন েক্ষ, দুনীরিমুক্ত, থসবামুখী, জবাবরেরিমূলক, জনপ্রশাসন গয়ে তুলয়ি প্রজািয়ন্ত্রর 

কম েসম্পােয়ন থমধাসম্পন জ জনবল রনয়োগ, িাঁয়ের প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে 

োরেে পালন করয়ি। এ মন্ত্রণালে সকল মন্ত্রণালে/রবভাগ ও এর অধীন েপ্তর/প্ররিষ্ঠান এবং স্ব-শারসি 

সংস্থার জনবল ও সরঞ্জামসি সাংগঠরনক কাঠায়মা প্রণেন/পুনরব েন্যায়স সম্মরি প্রোন এবংসংরলিষষ্ট 

েপ্তর/সংস্থার রবলুরপ্ত বা আকার সংয়কািয়নর কারয়ণ উদ বৃত্ত জনবয়লর র্োর্ে আত্তীকরণসংক্রান্ত 

কার্ োরেসম্পন জ কয়র োয়ক। সরকারর  কম েিারী রনয়োগ, িাকরর-রবরধ প্রণেন, এ রবষয়ে পরামশ ে প্রোন, 

রনয়োরজি জনবয়লর েক্ষিা বৃরির লয়ক্ষে প্ররশক্ষণ নীরিমালা প্রণেন ও বাস্তবােন, বাংলায়েশ রসরভল 

সারভ েসভুক্ত সকল কোিার ও জনপ্রশাসয়নর ঊর্ধ্েিন পয়ে র্য়োপযুক্ত জনবল রনয়োগ, কম েিারীয়ের 

আিরণরবরধ প্রণেন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম েিারীয়ের শৃঙ্খলা ভয়ঙ্গর কারয়ণ রবরধবি 

ব্যবস্থা গ্রিয়ণ এ মন্ত্রণালে কাজ কয়র। িা িাো সরকাররর কর্ মসূচি বাস্তবায়রের লরযে জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালয় 

সকল র্ন্ত্রণালয়/চবভারে উপযুক্ত ও দয জেবল চেরয়ারে অনুঘটক চিরসরব দাচয়ত্ব পালে করর। রায়ষ্ট্রর 

জনয়সবামূলক কায়জ রনয়োরজি জনবল, সংগঠন ও িাঁয়ের প্ররমি কম েজীবন পররকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপারশ 

িাঁয়ের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কায়জর জন্য জনপ্রশাসন পেক প্রোন, সব েস্তয়র বাংলা ভাষা প্রিলন ও 

সঞ্চালয়নর ময়িা িাৎপর্ েপূণ ে বহুমুখী োরেে পালয়নও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূরমকা অগ্রগণ্য।  
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1.1. রূপকল্প (Vision) 

েক্ষ ও কার্ েকর জনপ্রশাসন। 

1.2. অরভলক্ষে (Mission) 

 প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরির মােয়ম একটি েক্ষ, থসবামুখী, কল্যাণধমী ও োেবি জনপ্রশাসন গয়ে থিালা। 
1.3. সাংগঠরনক কাঠায়মা 
1.5.1 এ মন্ত্রণালয়ে ৯টি অনুরবভাগ, ২৬টি অরধশাখা ও ৭৩টি শাখা/ইউরনট থকাষ রয়েয়ি। িা িাো বাংলায়েশ 

সরিবালে থকন্দ্রীে গ্রন্থাগার এবং থলাক-প্রশাসন করম্পউটার থকন্দ্র এ মন্ত্রণালয়ের অধীন। জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ে ৯ম থগ্রি ও িদূর্ধ্ে থগ্রয়ির ১৪৭টি, ১০ম থগ্রয়ির ১৩০টি, ১১-১৭িম থগ্রয়ির ১৫০টি ও ১৮-

২০িম থগ্রয়ির ১৪৭টিসি থমাট ৫৭৪টি অনুয়মারেি পে রয়েয়ি। অনুয়মারেি পয়ের রবপরীয়ি ১ জন 

রসরনের সরিব, ১৫ জন অরিররক্ত সরিব, ১৯ জন যুগ্মসরিব, ৪০ জন উপসরিব, ১ জন রসরনের রসয়েমস্ 

অোনারলে, ২২ জন রসরনের সিকারী সরিব, ৬ জন সিকারী সরিব, ১ জন িথ্য ও জনসংয়র্াগ কম েকিো, 

১ জন রসরনের সিকারী প্রধান, ১ জন রসরনের িথ্য অরিসার এবং লাইয়েররোন/রসরনের অনুবাে 

কম েকিো/রসরনের অোসাইনয়মন্ট অরিসার/সিকারী প্রধান/গয়বষণা কম েকিো/রিসাবরক্ষণ 

কম েকিো/রসয়েমস্ অোনারলে/সিকারী থপ্রাগ্রামার পেরবর কম েিারী কম েরি।  

১.৫.২  রবযমান সাংগঠরনক কাঠায়মা অনুর্ােী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম েরি থগ্রিরভরত্তক জনবল  রনম্নরূপ : 

১.৫.২.১  ৯ম ও িদূর্ধ্ে থগ্রি  

ক্ররমক অনুয়মারেি পয়ের নাম 
অনুয়মারেি পয়ের 

সংখ্যা 

পূরণকৃি/ 

সংযুরক্তকৃি  

পে 

শূন্যপে 

1.  রসরনের সরিব/সরিব ০১ ০১ - 

2.  অরিররক্ত সরিব ০২ ০২ - 

3.  যুগ্মসরিব ০৭ ০৭ - 

4.  
রসরনের রসয়েমস্ 

অোনারলে/উপসরিব 
০১ ০১ - 

5.  রসয়েমস্ অোনারলে ০১ ০১ - 

6.  উপসরিব 
রনেরমি ২৩ ১৯ ০৪ 

সুপাররনউমারারর-৩৭ ৩৩ ০৪ 

7.  রবয়শষজ্ঞ (িরম স) ০১ ০১ - 

8.  আইন কম েকিো/উপসরিব ০১ - ০১ 

9.  উপপ্রধান ০১ ০১* - 

10.  
রসরনের রসয়েমস্ অোনারলে/ 

থপ্রাগ্রামার 
০১ - ০১ 

11.  রসয়েমস্ অোনারলে ০১ ০১ - 

12.  রস. সি. সরিব/সিকারী সরিব ২৯ ২৯ - 

13.  
অোসাইনয়মন্ট অরিসার/রস. 

অো. অ. 
১৩ ১৩ - 

14.  রস. সি. প্রধান/সিকারী প্রধান ০২ ০২* - 

15.  রসরনের অনুবাে কম েকিো ০১ ০১ - 

16.  থপ্রাগ্রামার ০২ ০১ ০১ 
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17.  
করম্পউটার অপায়রশন 

সুপারভাইজার 
০১ - ০১ 

18.  অনুবাে কম েকিো ০১ ০১ - 

19.  গয়বষণা কম েকিো ০৮ ০৮* - 

20.  নরেরক্ষণ কম েকিো ০১ ০১ - 

21.  রিসাবরক্ষণ কম েকিো ০১ ০১ - 

22.  লাইয়েররোন ০১ ০১ - 

23.  সিকারী থপ্রাগ্রামার ০৮ ০৬ ০২ 

24.  
সিকারী থমইনয়টয়নন্স 

ইরঞ্জরনোর 
০১ ০১ - 

25.  
রসরনের করম্পউটার 

অপায়রটর 
০১ ০১ - 

থমাট= ১৪৭ ১৩২ ১৫ 

 

১.৫.২.২  ১০ম থগ্রি 

ক্ররমক পয়ের নাম মঞ্জুররকৃি 

পে 

পূরণকৃি 

পে 

শূন্যপে 

1.  প্রশাসরনক কম েকিো ৮৮ ৮৬ ০২ 

2.  ব্যরক্তগি কম েকিো ৩৮ ৩৪ ০৪ 

3.  প্রয়টাকল অরিসার ০১ ০১ - 

4.  সিকারী গ্রন্থাগাররক ০১ ০১ - 

5.  িাটা এরি/কয়িাল সুপারভাইজার ০১ ০১ - 

6.  সিকারী রিসাবরক্ষণ কম েকিো ০১ ০১ - 

থমাট= ১৩০ ১২৪ ০৬ 

 

১.৫.২.৩  ১১ -১৭িম থগ্রি 

ক্ররমক পয়ের নাম মঞ্জুররকৃি 

পে 

পূরণকৃি 

পে 

শূন্যপে 

1.  গয়বষণা সিকারী ০৪ ০১ ০৩ 

2.  িেন্তকারী ০২ ০১ ০১ 

3.  কোটালগার  ০৩ ০৩ - 

4.  কোটলগার/িকুয়ময়ন্টশন সিকারী ০১ ০১ - 

5.  থরিায়রন্স সিকারী ০১ - ০১ 

6.  সাঁট-মুদ্রাক্ষররক-কাম-করম্পউটার 

অপায়রটর 

৬৫ ৩৯ ২৬ 

7.  সিকারী রিসাবরক্ষক ০৩ ০২ ০১ 

8.  উচ্চমান সিকারী ০১ ০১ - 

9.  করম্পউটার অপায়রটর ১০ ০৭ ০৩ 

10.  নারজর ০১ - ০১ 

11.  কোরশোর ০১ ০১ - 
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12.  ড্রািটস্ ম্যান ০২ - ০২ 

13.  অরিস সিকারী-কাম-করম্পউটার 

মুদ্রাক্ষররক 

৪০ ৩২ ০৮ 

14.  থেইন থপপার করপোর ০১ ০১ - 

15.  থটরলরপ্রন্টার অপায়রটর ০২ - ০২ 

16.  বুক বাইন্ডার/সট োর ০২ ০২ - 

17.  িাটা এরি/কয়িাল অপায়রটর ০৯ ০৭ ০২ 

18.  িাটা এরি অপায়রটর ০১ - ০১ 

19.  ইয়লকরিরশোন ০১ ০১ - 

থমাট ১৫০ ৯৯ ৫১ 
 

১.৫.২.৪  ১৮–২০িম থগ্রি 

ক্ররমক পয়ের নাম মঞ্জুররকৃি 

পে 

পূরণকৃি 

পে 

শূন্য পে 

1.  কাঠরমরি ০৪ ০১ ০৩ 

2.  কোশ সরকার ০১ ০১ - 

3.  ফ্রারকং থমরশন অপায়রটর ০১ ০১ - 

4.  ডুরেয়কটিং থমরশন অপায়রটর ০২ - ০২ 

5.  পরলশার ০২ ০২ - 

6.  থবিরমরি ০২ - ০২ 

7.  েপ্তরর ০৪ ০২ ০২ 

8.  অরিস সিােক ১৩০ ১১৪ ১৬ 

9.  িরাস ০১ ০১ - 

 থমাট ১৪৭ ১২২ ২৫ 

১.৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন অরধেপ্তর/েপ্তর/স্বােত্তশারসি সংস্থাসমূি রনম্নরূপ : 

১.৬.১ সরকারর  র্ানবািন অরধেপ্তর : 

(ক) সরকারর  সেক পররবিণ; 

(খ) সরকারর  র্ানবািন থমরামি কারখানা; এবং 

(গ) সরকারর  থনৌ পররবিণ। 

১.৬.২  মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধেপ্তর : 

 (ক) গভন েয়মন্ট রপ্ররন্টং থপ্রস; 

 (খ) বাংলায়েশ সরকারর  মুদ্রণালে;  

 (গ) বাংলায়েশ িরমস্ ও প্রকাশনা অরিস; 

 (ঘ) বাংলায়েশ রনরাপত্তা মুদ্রণালে; এবং 

 (ঙ) বাংলায়েশ থেশনারর অরিস।   
1.6.3 রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম; 

1.6.4 বাংলায়েশ থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.); 

আঞ্চরলক থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকন্দ্র (আর.রপ.এ.টি.রস.); 

1.6.5 বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবাি ে; 
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1.6.6 বাংলায়েশ ইনরেটিউট  এোিরমরনয়েশন এন্ড ম্যায়নজয়মন্ট (রবোম) িাউয়ন্ডশন; এবং 

1.6.7 সরকারর  কম েিারী িাসপািাল। 

1.8.3 মাঠ প্রশাসন : 

  (ক) রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে; 

  (খ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে; এবং 

  (গ) উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলে। 

 
২.০  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্ োবরল :  

Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুর্ােী 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রধান কার্ োবরল রনম্নরূপ : 

২.১ িাকরর ব্যবস্থাপনা ও এর শিোবরল রনধ োরণসংক্রান্ত নীরি প্রণেন (রনয়োগ পিরি, বেসসীমা, থর্াগ্যিা, 

রনরে েষ্ট এলাকা ও নারী-পুরুষয়ভয়ে পে সংরক্ষণ, স্বাস্থেগি উপযুক্তিা পরীক্ষা, রনয়োগ, পোেন, বেরল, 

থপ্রষণ, ছুটি, ভ্রমণ, থজেষ্ঠিা রনধ োরণ, পয়োন জরি, অরিক্রমণ, অবসর, বেস উত্তীণ েিা, পুনরন েয়োগ, 

চুরক্তরভরত্তক রনয়োগ, অবসরভািার শিোবরল, মর্ োো রনধ োরণ ইিোরেসংক্রান্ত নীরি); 

২.২ পররবরিেি পররয়বয়শর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্য থরয়খ বাংলায়েশ রসরভল সারভ েয়সর েক্ষিা বৃরিসংক্রান্ত কার্ েক্রম; 

২.৩ দুনীরিমুক্ত, ন্যােপরােণ এবং স্বচ্ছ মানবসম্পে ব্যবস্থাপনা ও উন জেন; 

২.৪ সকল সরকারর  কম েিারীয়ক সংরবধান, আইন, রবরধ, প্ররবরধ ও সংরবরধবি আয়েশ দ্বারা বা িায়ের অধীন 

প্রেত্ত অরধকার ও রবয়শষ অরধকার লায়ভর রনশ্চেিা রবধান; 

২.৫ এ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত িাকররর র্াবিীে রবরধ ও আয়েশসংক্রান্ত শিোবরলর ব্যাখ্যা প্রোন; 

২.৬ প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ে রবয়েরশ নাগররক রনয়োগসংক্রান্ত নীরি এবং বাংলায়েরশ প্ররিষ্ঠায়ন িাকররয়ি রবয়েরশয়ের 

রনয়োগ রনেন্ত্রণ; 

২.৭ অসামররক পয়ে অববিরনক রনয়োগ; 

২.৮ িাকরর ও পয়ের থেরণরবন্যাস এবং মর্ োো রনধ োরণসংক্রান্ত নীরি রনধ োরণ ও প্রণেন; 

২.৯ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কম েিারীবৃন্দ ব্যিীি বাংলায়েশ দূিাবাস ও রমশয়ন কম েরি কম েিারীবৃয়ন্দর মর্ োো 

রনধ োরণসি নন-থসয়ক্রটাররয়েট পেসমূিয়ক পোরধকারবয়ল থসয়ক্রটাররয়েট পেমর্ োো প্রোন; 

২.১০ উদ বৃত্ত গণকম েিারীয়ের আত্তীকরণ ও রনয়োগসংক্রান্ত কার্ োবরল সম্পােন; 

২.১১ কোিার সারভ েস গঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালে ও রবভায়গর রনেন্ত্রণাধীন কোিার সারভ েসসমূয়ির র্োর্ে 

ব্যবস্থাপনা রবষয়ে পরামশ ে প্রোন; 

২.১২ সরিবালয়ে কম েিারী রনয়োগসংক্রান্ত নীরি প্রণেন এবং িাঁয়ের োরেে ও কিেব্য রনধ োরণ; 

২.১৩ কোিার সারভ েসসমূয়ি রনয়োগ োন; 

২.১৪ রব.রস.এস.(প্রশাসন) কোিায়রর রনেন্ত্রণ, রব.রস.এস.(প্রশাসন) কোিার ও রব.রস.এস.(প্রশাসন) 

কোিারবরিভূ েি কম েিারীয়ক রনব োিী ম্যারজয়েয়টর ক্ষমিা অপ েণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের কোিারবরিভূ েি সকল 

কম েিারীর রনয়োগ োন; 
২.১৫ উপয়জলা, থজলা ও রবভাগসমূয়ির প্রশাসরনক পয়ে কম েিারীয়ের রনয়োগ ও বেরল; 

২.১৬ প্রকল্পসমূয়ি রবয়শষজ্ঞ/উপয়েষ্টা রিয়সয়ব কাজ করার জন্য এবং থেয়শ ও রবয়েয়শ িাকররর জন্য সরকারর  

কম েিারীয়ের ময়নানেন প্রোন; 

২.১৭ জারিসংঘ এবং এর রবরভন জ অঙ্গসংগঠনসমূয়ির িাকররয়ি জািীে প্ররিরনরধ রিয়সয়ব সরকারর  কম েিারীয়ের 

ময়নানেন প্রোন; 

২.১৮ সরকারর  কার্ োবরলর উন জিির ও সােেী সম্পােয়ন প্রশাসরনক গয়বষণা, ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারসাধন; 

২.১৯ সরকারর  েপ্তরসমূয়ির সাংগঠরনক কাঠায়মা পুনরব েয়বিনা ও সংয়শাধয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ; 
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২.২০ মন্ত্রণালে, রবভাগ, অরধেপ্তর ও সংযুক্ত এবং অধস্তন েপ্তরসমূয়ির সংগঠন, কার্ োবরল, পিরি ও প্ররক্রোর 

পুনরব েয়বিনা; 

২.২১ সরকারর  িরমসমূয়ির সিজীকরণ; 

২.২২ সরিবালে রনয়ে েশমালা িালনাগােকরণ; 

২.২৩ জনশরক্তর সব োরধক সদ ব্যবিায়রর জন্য মন্ত্রণালে, রবভাগ, সংযুক্ত ও অধস্তন েপ্তরসমূি পররেশ েন; 

২.২৪ রবশ্বরবযালে, মােরমক ও উচ্চমােরমক রশক্ষা থবাি ে, ব্যাংক ও আরে েক প্ররিষ্ঠানসমূি ব্যিীি কয়প োয়রশন, 

থবাি ে কর্তেপক্ষ, সংরবরধবি সংস্থার পররিালনা থবায়ি ের সেস্য ও ব্যবস্থাপনা থবায়ি ে থিোরম্যান ও ব্যবস্থাপনা 

পররিালক পয়ে রনয়োগ; 

২.২৫ থপ্রষয়ণ রনয়োগসংক্রান্ত র্াবিীে কার্ োবরল; 

২.২৬ বাংলায়েশ সরিবালয়ে ১ম থেয়ক ৯ম গ্রেডের সকল কম েিারী রনয়োগ এবং িাঁয়ের আন্তঃমন্ত্রণালে 

বেরলসংক্রান্ত কার্ েক্রম; 

২.২৭ মরন্ত্রসভার সেস্য, অন্যান্য মন্ত্রী এবং উপয়েষ্টায়ের একান্ত সরিব ও সিকারী একান্ত সরিয়বর রনয়োগ ও 

বেরল; 

২.২৮ এ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ও অধস্তন েপ্তর এবং সংস্থাসমূি র্ো : (১) রব.রপ.এ.টি.রস.;  

(২) রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম; (৩) মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধেপ্তর; (৪) বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবাি ে; 

(৫) সরকারর  র্ানবািন অরধেপ্তর; (৬) রবোম িাউয়ন্ডশন; এবং (৭) সরকারর  কম েিারী িাসপািালসংক্রান্ত 

সকল রবষে;  

২.২৯ মরন্ত্রপররষে রবভায়গর সয়ঙ্গ পরামশ েক্রয়ম-(১) রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে; (২) থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলে; এবং (৩) উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসংক্রান্ত সকল রবষে; 

২.৩০ মন্ত্রণালয়ের অধীন েপ্তর-সংস্থাসমূি কর্তেক প্রেত্ত উন জি জনয়সবা রনরশ্চিকরণ; 

২.৩১ িেন্ত, আরপল ও পুনরব েয়বিনা এবং এ-সংক্রান্ত সকল রবষেসম্পরকেি   নীরি প্রণেন; 

২.৩২ বারষ েক থগাপনীে অনুয়বেন সংরক্ষণ এবং এ-সংক্রান্ত কার্ েক্রম; 

২.৩৩ অরিস সমেসূরি রনধ োরণ এবং সরকারর  ছুটি থঘাষণাসংক্রান্ত নীরি প্রণেন; 

২.৩৪ থেশনারর দ্রব্যারে ব্যবিার, মন্ত্রণালে/রবভাগ এবং সংযুক্ত ও অধস্তন অরিসসমূয়ি সরবরািসংক্রান্ত নীরি 

প্রণেন; 

২.৩৫ সরকারর  কম েিারীয়ের কল্যাণসংক্রান্ত কার্ েক্রম; 

২.৩৬ সরকারর  ও স্বােত্তশারসি সংস্থাসমূয়ির কল্যাণ, থর্ৌেরবমা িিরবল এবং কল্যাণ মঞ্জুররর প্রশাসন ও 

ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কার্ েক্রম; 

২.৩৭ সরকারর , স্বােত্তশারসি ও আধা-স্বােত্তশারসি সংস্থা এবং কয়প োয়রশনসমূয়ির অরিস ও আবারসক 

থটরলয়িান, িোক্স ও আই.এস.রি. থিান, ইন্টারয়নট, থমাবাইল থিায়নর প্রাপ্যিাসংক্রান্ত নীরি; 

২.৩৮ সরকারর  কম েিারীয়ের থপাশাকারে ও এ-সংক্রান্ত নীরি; 

২.৩৯ সরকারর  র্ানবািন ব্যবিার, থমরামি ও িস্তান্তরসংক্রান্ত নীরি; 

২.৪০ এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসরনক রনেন্ত্রণাধীন ও কম েিারীয়ের অবসর ভািা এবং অন্যান্য অবসর সুরবধা মঞ্জুরর; 

২.৪১ রবভাগীে পরীক্ষার রবরধমালা প্রণেন; 

২.৪২ িাকররর ইরিবৃত্ত, অসামররক কম েিারীয়ের িালনাগাে পোেন িারলকা প্রণেন ও সংরক্ষণ; 

২.৪৩ রবভাগীে পয়োন জরি করমটি এবং রসয়লকশন থবাি েসমূয়ির গঠন ও কার্ োবরলসম্পরকেি নীরি; 

২.৪৪ সরকারর  কম েিারীয়ের থপশাগি উন জেনসংক্রান্ত রবষেসমূি; 

২.৪৫ িাকররজীবী সরমরিসংক্রান্ত সকল রবষে; 

২.৪৬ সরকারর  কম েিারীয়ের আইনানুগ ব্যে পররয়শাধ; 

২.৪৭ জনশরক্ত পররকল্পনার উয়েয়শ্য সরকার কর্তেক ব্যবিায়রর জন্য অসামররক কম েিারীসংক্রান্ত 

উপাত্ত/পররসংখ্যায়নর সংকলন; 
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২.৪৮ সরিবালে মিায়িজখানা এবং গ্রন্থাগার রক্ষণায়বক্ষণ; 

২.৪৯ সরকারর  কায়জ বাংলা ভাষার ব্যবিার ও বাস্তবােন; 

২.৫০ অে ে মন্ত্রণালয়ের বায়জট অনুয়মােন; 

২.৫১ বাংলায়েয়শ ও রবয়েয়শ সরকারর  কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণসম্পরকেি নীরি; 

২.৫২ আন্তজোরিক সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ রলোয়জাঁ এবং এ মন্ত্রণালেসম্পেরকি রবষেসমূি সম্পয়কে অন্যান্য থেশ ও 

রবশ্বসংস্থার সয়ঙ্গ চুরক্ত ও সময় ািাসংরলিষষ্ট রবষেসমূি; 

২.৫৩ এ মন্ত্রণালেসংরলিষষ্ট রবষয়ে সকল িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রি; 

২.৫৪ এ মন্ত্রণালেসংরলিষষ্ট রবষয়ে সকল আইন; 

২.৫৫ আোলয়ি গৃিীি রি ব্যিীি এ মন্ত্রণালয়ে বরােকৃি থর্-থকায়না রবষেসম্পরকেি রি; এবং 

২.৫৬ রব.রস.এস.(প্রশাসন) কোিায়রর সকল কম েিারী এবং অন্যান্য কািায়রর ৫ম থগ্রি ও িদূর্ধ্ে থগ্রয়ির 

কম েিারীয়ের কোররোর েোরনং-এর জন্য িাটায়বজ ব্যবস্থাপনা। 

3.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম েবণ্টয়নর সংরক্ষপ্ত রববরণ : 

৩.১ উন জেন, বাস্তবােন ও থগাপনীে অনুয়বেন অনুরবভায়গর কার্ োবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিয়বর িত্ত্বাবধায়ন অনুরবভায়গর কার্ োবরল সম্পারেি িে। এ অনুরবভায়গ ২ জন 

অরিররক্ত সরিব, ১ জন যুগ্মসরিব, ২ জন উপসরিব, ৬ জন রসরনের সিকারী সরিব, এবং ১ জন রসরনের 

সিকারী প্রধান এবং ১০ম থেয়ক ২০িম থগ্রয়ির অন্যান্য কম েিারী কম েরি। এ অনুরবভায়গর কার্ োবরল 

সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3.1.1 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এবং এর অধীন সকল েপ্তর/সংস্থার জন্য উন জেন প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবােন; 

3.1.2 বারষ েক থগাপনীে অনুয়বেনসংক্রান্ত রবরধ প্রণেনসম্পরকেি কার্ োবরল; 

3.1.3 বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোডরর িক্ল ক্র্ মচারী এিং িরক্াডরর উপিবচি গ্রেডক্ তদূর্ধ্ম ক্র্ মচারীডরর 

িাবষ মক্ গ্র াপনীয় অনুডিরন িংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা। এ ছাড়া জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র বনয়ন্ত্রণাধীন পূি মতন 

ননক্যাোর প্রের্ গ্রেবণ তো িতমর্ান ৯র্ গ্রেে ও তদূর্ধ্ম পর্ মাডয়র ক্র্ মচারীডরর গ্র াপনীয় অনুডিরন 

িংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা; 

3.1.4 বিবিন্ন র্ন্ত্রণালডয়র চাবিরা গ্রর্াতাডিক্ প্রশািন ক্যাোরিি উপিবচি ও তদূর্ধ্ম পর্ মাডয়র ক্র্ মচারী এিং 

জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র বনয়ন্ত্রণাধীন পূি মতন ননক্যাোর প্রের্ গ্রেবণ তো িতমর্ান ৯র্ গ্রেে ও তদূর্ধ্ম 

পর্ মাডয়র ক্র্ মচারীডরর গ্র াপনীয় অনুডিরডনর িারিংডক্ষপ (abstract) িরিরািক্রণ; 

3.1.5 সরকারর  কম েিারীয়ের বারষ েক থগাপনীে অনুয়বেন িরম সংয়শাধন/পররবিেন/পররবধ েন ইিোরে রবষয়ে 

কার্ েক্রম গ্রিণ; এবং  

3.1.6 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে, সংযুক্ত েপ্তর/সংস্থা, রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

এবং সারকেট িাউজসংক্রান্ত বারষ েক উন জেন কম েসূরির অধীয়ন প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবােন। 

 
৩.২ প্রশাসন অনুরবভায়গর কার্ োবরল : 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান। ০৪টি অরধশাখা, ১১টি শাখা, 

বাংলায়েশ সরিবালে থকন্দ্রীে গ্রন্থাগার, রিসাবয়কাষ, গ্রিণ ও রবিরণ ইউরনট এবং সরিবালে 

মিায়িজখানার সমন্বয়ে প্রশাসন অনুরবভায়গর কাজ সম্পারেি িয়ে োয়ক। এ অনুরবভায়গ ১ জন 



8 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

অরিররক্ত সরিব, ৩ জন যুগ্মসরিব, ১০ জন উপসরিব, ২ জন রসরনের সিকারী সরিব, ১ জন সিকারী 

সরিব, ১ জন লাইয়েররোন, ১ জন রিসাবরক্ষণ কম েকিো এবং ১০ম থেয়ক ২০িম থগ্রয়ির অন্যান্য 

কম েিারী কম েরি। এ অনুরবভায়গর কার্ োবরল রনম্নরূপ : 

3.2.1 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য পে সৃজন/অভেন্তরীণ কম েিারী রনয়োগ/বেরল/পয়োন জরি/প্ররশক্ষণ/ 

ছুটি/রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিার এবং মন্ত্রণালয়ের কোিারবরি েভূি কম েিারীয়ের রবরভন জ ধরয়নর ঋণ 

মঞ্জুর/থপনশন ও অন্যান্য আনুষরঙ্গক প্রশাসরনক কার্ েক্রম;  

3.2.2 মন্ত্রণালে, সংযুক্ত েপ্তর/সংস্থা/রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে/য়জলা প্রশাসয়কর কার্ োলে/ উপয়জলা 

রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলয়ের বায়জট প্রস্তুি/বরােসি অন্যান্য আরে েক রবষে;  

3.2.3 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে/য়জলা প্রশাসয়কর কার্ োলে/উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলয়ের 

জন্য জনবল কাঠায়মা অনুয়মােন ও পে সৃজন; 

3.2.4 সকল অনুরবভায়গর সমন্বে/ক্রেসংক্রান্ত কার্ োরে/পূিে কার্ োরে/র্ানবািন ও অন্যান্য থসবা/কম েিারীয়ের 

সরঞ্জামারে ও সুরবধা প্রাপ্যিা রনধ োরণ ইিোরে;  

3.2.5 রবরভন জ শাখার কার্ েবণ্টন, প্রশাসরনক ও আরে েক ক্ষমিা অপ েণ; 

3.2.6 সরকারর  র্ানবািন অরধেপ্তর/বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবাি ে/মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধেপ্তর/সরকারর  

কম েিারী িাসপািায়লর প্রারিষ্ঠারনক ও প্রশাসরনক র্াবিীে কাজ; 

3.2.7 িাকররসংক্রান্ত নীরি রনধ োরয়ণ িথ্য ও উপাত্ত আিরণ এবং সংরক্ষণ; 

3.2.8  জািীে সংসয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেসম্পরকেি সমুেে রবষে (রাষ্ট্রপরির ভাষণ, প্রশ্ন ও উত্তর, সংসেীে 

স্থােী করমটির সভা এবং রবল উপস্থাপন ইিোরে); 

3.2.9 রবরভন জ মন্ত্রণালয়ের ১১-২০িম থগ্রয়ির কম েিারী রনয়োগ/পয়োন জরি/উচ্চির থগ্রি প্রোন এবং ১০ম থগ্রয়ির 

কম েিারীয়ের উচ্চির থগ্রি প্রোনসংক্রান্ত করমটিয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্ররিরনরধ থপ্ররণ; 

3.2.10  মরন্ত্রপররষে রবভায়গ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেসংক্রান্ত মারসক ও বাৎসররক প্ররিয়বেন থপ্ররণ/মরন্ত্রসভা সবঠক 

ও প্রশাসরনক উন জেনসংক্রান্ত সরিব করমটি/সরিব করমটির  রসিান্ত বাস্তবােন অগ্রগরি প্ররিয়বেন থপ্ররণ; 

3.2.11  সরকারর  োপ্তররক ও আবারসক থটরলয়িান সংয়র্াগ নীরিমালা প্রণেন/মিামি প্রোন/জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ের প্রারধকারভুক্ত কম েিারীয়ের োপ্তররক/আবারসক থটরলয়িান, িোক্স, আই.এস.রি, ইন্টারয়নট 

এবং থমাবাইল থিান সংয়র্াগ রবষয়ে কার্ োরে সম্পােন;  

3.2.12  অে ে মন্ত্রণালয়ের বায়জট অনুয়মােন;  

3.2.13  িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী িথ্য সরবরাি; এবং  

3.2.14  রব.রস.এস.(প্রশাসন) কোিায়রর সকল কম েিারী এবং সিকারী সরিব ও িদূর্ধ্ে কম েিারীয়ের থপনশন ও 

রবরভন জ অরগ্রম মঞ্জুর/অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত/িাকরররি অবস্থাে মৃি/অক্ষম কম েিারীয়ের অনুোন 

প্রোন/মন্ত্রণালয়ের থকাটাভুক্ত বাসা বরাে/প্রারধকারভুক্ত কম েিারীয়ের গারে অরগ্রম মঞ্জুর। 

৩.৩ রনয়োগ, পয়োন জরি ও থপ্রষণ অনুরবভায়গর কার্ োবরল : 

এ অনুবিিা  বনডয়া , পরায়ন/পডরান্নবত ও গ্রপ্রষণ (এবপবে) অনুবিিা  নাডর্ পবরবচত। এক্জন অবতবরক্ত 

িবচি এ অনুবিিাড র প্রধান। ঊর্ধ্মতন বনডয়া  অবধশাখা; র্াঠ প্রশািন, অিযন্তরীণ ও নিবনডয়া  অবধশাখা 

এিং গ্রপ্রষণ ও চুবক্ত অবধশাখা বনডয় এ অনুবিিা   ঠিত। ঊর্ধ্মতন বনডয়া  অবধশাখার আওতায় ৪টি শাখা; 

র্াঠ প্রশািন, অিযন্তরীণ ও নিবনডয়া  অবধশাখার আওতায় ৪টি শাখা এিং গ্রপ্রষণ ও চুবক্ত অবধশাখার 

আওতায় ৩টি শাখা রডয়ডছ। এ অনুবিিাড  ১ জন অবতবরক্ত িবচি, ৫ জন উপিবচি এিং ৫ জন বিবনয়র 
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িিক্ারী িবচি, ১ জন িিক্ারী িবচি এিং ১০র্ গ্রেডক্ ২০তর্ গ্রেডের অন্যান্য ক্র্ মচারী বনডয়াবজত 

রডয়ডছন। এ অনুবিিাড র ক্ার্ মািবল িংডক্ষডপ বনম্নরূপ :  

3.3.1 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর সকল কম েিারী এবং সরকায়রর উপসরিব থেয়ক সরিব পর্ েন্ত 

কম েিারীয়ের পোেন, বেরল, সবয়েরশক রনয়োগ, ছুটি ও পয়োন জরি/য়প্রষয়ণ রনয়োগ প্রোন এবং 

রনয়োগ/পয়োন জরিরবষেক নীরি/রবরধ রনধ োরণ; 

3.3.2 সকল কোডার সাচভ মরসর প্ররবশ পরদ চেরয়াে; 

3.3.3 সরকারর/আধাসরকারর  প্ররিষ্ঠানসমূয়ির প্রধান এবং অন্যান্য কোিার সারভ েয়সর জািীে থবিন থস্কয়লর 

৩ে ও িদূর্ধ্ে থগ্রয়ির কম েিারীয়ের পয়োন জরিসংক্রান্ত রবষোবরল; 

3.3.4 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর কম েিারীয়ের িাকরর স্থােীকরণ থজেষ্ঠিা িারলকা প্রণেন ও সংরক্ষণ; 

3.3.5 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর কম েিারীয়ের সকল প্রকার ছুটি/অবসর আয়েশ/প্রজািয়ন্ত্রর সকল 

চুরক্তরভরত্তক রনয়োগসংক্রান্ত কার্ োবরল/রলয়েন মঞ্জুর; 

3.3.6 সামররক বারিনীর অরিসারয়ের অসামররক সংস্থাে থপ্রষয়ণ রনয়োগ এবং শিোবরল রনধ োরণ; 

3.3.7 রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভায়গ রসরনের সিকারী সরিব/সিকারী সরিব পেমর্ োোর কম েিারী রনয়োগ/বেরল; 

3.3.8 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর কম েিারীয়ের রনব োিী ম্যারজয়েট রনয়োগ ও ক্ষমিা অপ েণ; 

3.3.9 সুরপররের রসয়লকশন থবাি ে-থক সারিরবক সিােিা প্রোন; 

3.3.10 রাষ্ট্রদূি/িাই করমশনার পয়ে রনয়োয়গর জন্য অসামররক/সামররক অরিসারয়ের িাকরর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 

ন্যস্তকরণ;  

3.3.11  মাঠ প্রশাসয়নর সিকারী করমশনার থেয়ক রবভাগীে করমশনার পর্ েন্ত কম েিারীয়ের প্রশাসরনক রবষোবরল; 

এবং 

3.3.12 থজলা প্রশাসক/অরিররক্ত থজলা প্রশাসক/উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর রিটরলে প্রণেন ও রিটরলেভুক্ত 

কম েিারীয়ের পোেন। 

 
৩.৪ কোররোর েোরনং অোন্ড থিরনং অনুরবভায়গর কার্ োবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান। বিেমায়ন এ অনুরবভায়গ ২ জন অরিররক্ত সরিব, ৩ জন 

যুগ্মসরিব, ৫ জন উপসরিব, ১ জন রসরনের রসয়েমস্ অোনারলে, ২ জন রসরনের সিকারী সরিব, ১ জন  

সিকারী সরিব, ১ জন রসয়েমস্ অোনারলে, ২ জন থপ্রাগ্রামার, ৪ জন সিকারী থপ্রাগ্রামার, ১ জন সিকারী 

থমইনয়টন্যান্স ইরঞ্জরনোর, ১ জন অপায়রশন সুপারভাইজার এবং ১০ম থগ্রি থেয়ক ২০িম থগ্রয়ির অন্যান্য 

কম েিারী কম েরি। এ অনুরবভায়গর কার্ োবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ: 

3.4.1 কোররোর েোরনং এবং প্ররশক্ষণসংক্রান্ত নীরিমালা প্রণেন; 

3.4.2 রব.রস.এস. কোিার কম েিারীয়ের অভেন্তরীণ ও সবয়েরশক প্ররশক্ষয়ণ থপ্ররণ এবং ৯ম ও িদূর্ধ্ে থগ্রয়ির 

সরকারর  কম েিারীয়ের উচ্চরশক্ষার অনুমরি প্রোন/মঞ্জুর; 

3.4.3 রব.রস.এস.(প্রশাসন) কোিার-এর সকল কম েিারী এবং সরকায়রর উপসরিব থেয়ক সরিব পর্ েন্ত 

কম েিারীয়ের ব্যরক্তগি িথ্যারে (রপ.রি.এস.) সংরক্ষণ এবং িালনাগােকরণ; 

3.4.4 জনপ্রশাসন পেক প্রোন/আন্তজোরিক পাবরলক সারভ েস থি উদ র্াপন এবং ইয়নায়ভশনসংক্রান্ত কার্ েক্রম 

সম্পােন; 
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3.4.5 বাংলায়েশ থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.)/রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম/রবোম 

িাউয়ন্ডশয়নর প্রারিষ্ঠারনক ও প্রশাসরনক কার্ োবরল; এবং 

3.4.6 রপ.এ.রস.রস’র প্রশাসরনক কার্ োবরলসি মন্ত্রণালয়ের Website, LAN, Internet ব্যবস্থার িোররক ও 

পররিালনা। 

 

৩.৫  সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভায়গর কার্ োবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব-এর অধীয়ন সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ পররিারলি িে। এ অনুরবভায়গ 

বিেমায়ন ৪টি অরধশাখা এবং ১৪টি শাখা রয়েয়ি। এ অনুরবভায়গ ৩ জন অরিররক্ত সরিব, ২ জন যুগ্মসরিব, 

৭ জন উপসরিব, ৫ জন রসরনের সিকারী সরিব, ১ জন গয়বষণা কমকিো এবং ১০ম থেয়ক ২০িম 

থগ্রয়ির অন্যান্য কম েিারী রনয়োরজি আয়িন। এ অনুরবভায়গর কার্ োবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 
3.5.1 রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভাগ এবং এর অধীন রবরভন জ েপ্তর, অরধেপ্তর ও পররেপ্তয়র রাজস্বখায়ি পে সৃজন, পে 

সংরক্ষণ, পে স্থােীকরণ, পে রবলুপ্তকরণ, পে পররবিেন ও পে উন জীিকরণ ইিোরে রবষয়ে জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ের সম্মরি প্রোন; 

3.5.2 সাংগঠরনক কাঠায়মা পররবিেন, পররবধ েন ও সংয়শাধন এবংটি .ও.অোন্ড ই. অনুয়মােন, র্ানবািন ও 

অরিস সরঞ্জামারেটি .ও.অোন্ড ই.-থি অন্তভু েক্তকরণ; এবং 

3.5.3 উদ বৃত্ত কম েিারীয়ের আত্তীকরণ ও সরকারর  েপ্তরসমূয়ি শূন্যপয়ে জনবল রনয়োয়গর িােপত্র প্রোন। 

৩.৬  শৃঙ্খলা ও িেন্ত অনুরবভায়গর কার্ োবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান। বিেমায়ন এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ২ জন 

যুগ্মসরিব, ২ জন উপসরিব, ৩ জন রসরনের সিকারী সরিব এবং ১০ম থেয়ক ২০িম থগ্রয়ির অন্যান্য 

কম েিারী কম েরি আয়িন। শৃঙ্খলা অরধশাখার অধীয়ন ৫টি শাখা এবং িেন্ত অরধশাখার অধীয়ন ২টি শাখা 

রনয়ে এ অনুরবভাগ গঠিি। এ অনুরবভায়গর কার্ োবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ :  
3.6.1 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর সিকারী সরিব থেয়ক িদূর্ধ্ে, অন্যান্য কোিার থেয়ক আগি উপসরিব 

থেয়ক িদূর্ধ্ে এবং নন-কোিার সিকারী সরিব থেয়ক িদূর্ধ্ে পর্ োয়ের কম েিারীগয়ণর আিরণ ও 

শৃঙ্খলাজরনি অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত; 

3.6.2 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর সিকারী সরিব থেয়ক িদূর্ধ্ে, অন্যান্য কোিার থেয়ক আগি উপসরিব 
থেয়ক িদূর্ধ্ে এবং নন-কোিার সিকারী সরিব থেয়ক িদূর্ধ্ে পর্ োয়ের কম েিারীগয়ণর উচ্চির থগ্রি ও 

পয়োন জরি প্রোন, সবয়েরশক প্ররশক্ষণ, সবয়েরশক রনয়োগ এবং থপনশন মঞ্জুরর ইিোরে রবষয়ে িােপত্র 

প্রোন; 

3.6.3 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর কম েিারীয়ের রবরুয়ি রুজুকৃি রবভাগীে মামলাসংক্রান্ত িথ্যারে 
করম্পউটায়র সংরক্ষণ ও িালনাগােকরণ; 

3.6.4 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন সকল কম েিারীর দুনীরিসংক্রান্ত িথ্যাবরল িাটায়বয়জ সংরক্ষণ ও 
িালনাগােকরণ; 

3.6.5 মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম েিারীয়ের রনকট থেয়ক প্রাপ্ত সরকারর  কম েিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ 
অনুর্ােী খণ্ডকালীন কাজ বা িাকরর, জরম/গারে/বারে/ফ্ল্োট ইিোরে ক্রে/রবক্রে ও িস্তান্তয়রর অনুমরি 

এবং বই প্রকায়শর অনুমরি ইিোরে রবষয়ে প্রাপ্ত আয়বেনসমূি রনষ্পরত্তর কার্ েক্রম গ্রিণ; 

3.6.6 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভাগ-এর রনেন্ত্রণাধীন সরকারর  কম েিারীয়ের দুনীরিসংক্রান্ত িথ্য সংরক্ষণ ওসংরলিষষ্ট 

মন্ত্রণালে/রবভায়গ থপ্ররণ; 

3.6.7 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভাগ-এর িারিোময়ি দুনীরিরবষেক িথ্য প্রোন; 
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3.6.8 সরকারর  কম েিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম েিারীয়ের োরখলকৃি 
সম্পয়ের রিসাবরববরণী সংরক্ষণ এবং িাটায়বজ িালনাগােকরণ; 

3.6.9 মরন্ত্রপররষে রবভায়গ রনষ্পন জ ও অরনষ্পন জ অরভয়র্াগসংক্রান্ত প্ররিয়বেন থপ্ররণ এবং ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ; 
3.6.10  শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়নর রনরমত্ত মন্ত্রণালয়ে কম েপররকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােনসংক্রান্ত কার্ েক্রম 

সমন্বে; এবং 

3.6.11  অরভয়র্াগ/রবভাগীে মামলার িেন্ত কার্ েক্রম পররিালনা ও প্ররিয়বেন প্রোন; 

 

৩.৭ আইন অনুরবভায়গর কার্ োবরল : 

 
একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান। বিেমায়ন এ অনুরবভায়গ ০১ জন অরিররক্ত সরিব, ০১ জন 

যুগ্মসরিব, ০২ জন উপসরিব, ০১ জন রসরনের সিকারী সরিব এবং ১০ম থেয়ক ২০িম থগ্রয়ির ১১ জন 

কম েকিো/কম েিারী কম েরি। ০৩টি শাখা রনয়ে আইন অনুরবভাগ গঠিি। এ অনুরবভায়গর কার্ োবরল 

সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

৩.৭.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রসরনের সরিব এবং মন্ত্রণালয়ের রবরুয়ি অেবা মন্ত্রণালেিংবিষ্ট অন্য থকায়না 

কম েিারীর রবরুয়ি মিামান্য িাইয়কাট ে রবভাগ, আরপল রবভাগ এবং প্রশাসরনক িাইবুনায়ল োয়েরকৃি সকল 

ধরয়নর মামলা ও আরপল মামলার েিারভরত্তক জবাব সিরর; 

৩.৭.২   মামলা রনষ্পরত্তর জন্য সরলরসটর অরিস এবং অোটরন ে থজনায়রল অব বাংলায়েশ অরিয়সর সয়ঙ্গ 

থর্াগায়র্াগ; 

৩.৭.৩ সরলরসটর অরিস, অোটরন ে থজনায়রল অব বাংলায়েশ এবং সরকার পয়ক্ষ রনয়োরজি আইনজীবীয়ের 

বরাবর িারিোময়িা থরকি ে সরবরাি ও মামলা রনষ্পরত্তর রবষয়ে মরনটররং এবং 

৩.৭.৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম েিারীয়ের রবরুয়ি রুজুকৃি রবভাগীে মামলার আয়েয়শর রবরুয়ি 

োয়েরকৃি এ.টি. মামলা/এ.এ.টি. মামলা পররিালনা। 

৩.৮ রবরধ অনুরবভায়গর কার্ োবরল 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান। এ অনুরবভায়গ বিেমায়ন ২ জন অরিররক্ত সরিব, ২ জন 

উপসরিব এবং ৩ জন রসরনের সিকারী সরিব এবং ১০ম থেয়ক ২০িম থগ্রয়ির অন্যান্য কম েিারী কম েরি। 

এ অনুরবভায়গর কার্ োবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3.8.1 সকল সরকারর ও অসামররক কম েিারীয়ের রনয়োগ, রনয়োয়গর বেসসীমা, থজেষ্ঠিা, শৃঙ্খলা, অবসর এবং 

এ-সংক্রান্ত আইন/রবরধ/নীরিমালা প্রণেন; 

3.8.2 সরকারর িাকররসংক্রান্ত আইন ও রবরধ, প্ররবধানমালা প্রণেন, সংয়শাধন, সংয়র্াজন ও মিামি প্রোন; 

3.8.3 পেনাম পররবিেন, পয়ের মান উন জীিকরণ ইিোরে রবষয়ে নীরি রনধ োরণ; 

3.8.4 এিিক রনয়োগ রনেরমিকরণ;  

3.8.5 সরকারর  ছুটি ও অরিস সমেসংক্রান্ত রবষোরে; এবং 

3.8.6 রবয়শষ ব্যরক্ত/এলাকার জন্য সরকারর  িাকররয়ি আসন (য়কাটা) রনধ োরণ ও সংরক্ষণসংক্রান্ত রবষোরে। 

 

৩.৯ সংস্কার ও গয়বষণা অনুরবভায়গর কার্ োবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিয়বর অধীয়ন বিেমায়ন এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ১ জন যুগ্মসরিব, ১ 

জন উপসরিব, ১ জন রবয়শষজ্ঞ, ১ জন রসরনের অনুবাে কম েকিো, ১ জন রসরনের সিকারী সরিব, ১ জন 
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সিকারী সরিব, ১ জন গয়বষণা কম েকিো, ১ জন অনুবাে কম েকিো, ২ জন অোসাইনয়মন্ট অরিসার এবং 

১০ম থেয়ক ২০িম থগ্রয়ির অন্যান্য কম েিারী কম েরি। পররসংখ্যান ও গয়বষণা থকাষ এবং বাংলা ভাষা 

বাস্তবােন থকাষ নায়ম দুটি থকাষ রনয়ে এ অনুরবভাগ গঠিি। এ অনুরবভায়গর কার্ োবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3.9.1 সরকায়রর Rules of Business Schedule-1 অনুসায়র অসামররক জনবয়লর পররসংখ্যান সংগ্রি ও 

সংকলন; 

3.9.2 রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভাগ/অরধেপ্তর/পররেপ্তর/স্বােত্তশারসি সংস্থা এবং কয়প োয়রশন ও মাঠ পর্ োয়ের 

থজলা/উপয়জলা প্রশাসয়নর অসামররক জনবয়লর অনুয়মারেি পে, কম েরি জনবল এবং শূন্যপয়ের 

সংখ্যাসংক্রান্ত িথ্য সরন জয়বরশি Statistics of Civil Officers and Staff  শীষ েক িথ্য সাররণ প্রকাশ; 

3.9.3 মন্ত্রণালে/রবভাগ,অরধেপ্তর/পররেপ্তর/অধস্তন েপ্তর এবং স্বােত্তশারসি সংস্থা/কয়প োয়রশয়নর নাম ও 

থর্াগায়র্ায়গর ঠিকানাসংবরলি পুরস্তকা রনেরমিভায়ব প্রকাশ; 

3.9.4 ইংয়ররজ ভাষাে প্রণীি সকল আইন ও রবরধ বাংলা ভাষাে অনুবাে এবং প্ররমি বাংলা বানান রবষয়ে 

মিামি প্রোন; 

3.9.5 সরকারর  অরিস, আধা-সরকারর, স্বােত্তশারসি প্ররিষ্ঠান কর্তেক রবয়েরশ রায়ষ্ট্রর সয়ঙ্গ থর্াগায়র্াগ ব্যিীি 

অন্যান্য সকল থক্ষয়ত্র োপ্তররক থর্াগায়র্াগ এবং আইন প্রণেয়ন প্ররমি বাংলা ভাষার ব্যবিার 

বাস্তবােনসংক্রান্ত কার্ েক্রম; এবং 

3.9.6 প্ররমি বাংলা বানান এবং বাংলা ভাষাে প্রশাসরনক পররভাষা ও পেরবর পররভাষা প্রণেন।  
 

4.0 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র সম্পারেি কার্ োবরল : 

 

4.1 উন জেন, বাস্তবােন ও থগাপনীে অনুয়বেন অনুরবভাগ  : 

 

4.1.1 উপসরিব রিয়সয়ব পয়োন জরির জন্য ৮৭১ জন, স্থােীকরয়ণর জন্য ২২৫ জন,  ১০ বিরপূরিেয়ি রসয়লকশন 

থগ্রি প্রোয়নর জন্য ২৮ জন, রসরনের থস্কল প্রোয়নর জন্য ২৮৭ জন, উপয়জলা রনব োিী অরিসার পয়ে 

রিটরলে সিররর জন্য ২৩৯ জন, সবয়েরশক পয়ে রনয়োয়গর জন্য ১৬৬ জন, রবরূপ মন্তব্য প্ররক্রোকরয়ণর 

জন্য ১০ জন এবং নন-কোিার কম েিারীর পয়োন জরির জন্য ২২ জন কম েিারীর বারষ েক থগাপনীে 

অনুয়বেনসংক্রান্ত প্ররিয়বেন প্রোন; 

4.1.2 পয়োন জরির লয়ক্ষে এসএসরব-এর রবয়বিনার জন্য ৫৮৭ জন অরিররক্ত সরিব, ৮৫৩ জন যুগ্মসরিব ও ৯২১ 

জন উপসরিব পেমর্ োোর কম েকিোগয়ণর সারাজীবয়নর এরসআর মূল্যােন প্ররিয়বেন প্রস্তুি ও সরবরাি; 

4.1.3  উপসরিব পয়ে পয়োন জরির জন্য-৮৭১ জন, িাকুরর স্থােীকরয়ণর জন্য-৬৭ জন, রসরনের থস্কল প্রোন 

করার জন্য-২৩০ জন, অরিররক্ত থজলা প্রশাসক পয়ে রিটরলে প্রণেন করার জন্য-৪৩৭ জন, উপয়জলা 

রনবািী অরিসার পয়ে রিটরলে প্রণেন করার জন্য-১৬৫ জন, সবয়েরশক রনয়োয়গর জন্য-৯৬ জন, 

রবরূপ প্ররক্রোকরণ করা িে-০৯ জন এবং ১৩৪ জন নন-কোিার কম েকিোর প্ররিয়বেন প্রোন করা িে; 

4.1.4 িাটায়বইয়জ কম েকিোগয়ণর ৩৩৩২৩ (থিরত্রশ িাজার রিনশি থিইশ) এরসআর-এর িথ্য এরি ও 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ; 

4.1.5 থজলা প্রশাসক রনয়োয়গর লয়ক্ষে ৫৩৮ জন কম েকিোর এরসআর মূল্যােন প্ররিয়বেন প্রস্তুি ও সরবরাি; 

4.1.6 এরপরি অনুরবভায়গর িারিোর পররপররয়প্ররক্ষয়ি রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিার ও নন-কোিার 

কম েকিোয়ের িাকুরর স্থােীকরণ, রসরনের থস্কয়ল পয়োন জরি, ইউএনও এবং এরিরস রিটরলে ও উপসরিব 

পয়ে পয়োন জরির জন্য এরসআরসংক্রান্ত প্ররিয়বেন  থপ্ররণ করা িয়ব; 
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4.1.7 রবরভন জ মন্ত্রণালয়ের িারিোর পররপররয়প্ররক্ষয়ি কম েকিোয়ের সবয়েরশক রনয়োয়গর রনরমত্ত এরসআরসংক্রান্ত  

প্ররিয়বেন থপ্ররণ করা িয়ব; 

4.1.8 রব.রস.এস. (প্রশাসন) ও নন-কোিায়রর সিকারী করমশনার/সিকারী সরিব ও রসরনের সিকারী 

করমশনার/রসরনের সিকারী সরিব পর্ োয়ের কম েকিোয়ের প্রাপ্ত এরসআরসমূি র্ািাই-বািাই অয়ন্ত 

থিারসোয়র সংরক্ষয়ণর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়ব; 

4.1.9 রসরনের সিকারী করমশনার/রসরনের সিকারী সরিব ও িেরনয়ম্নর কম েকিোয়ের এরসআয়র প্রেত্ত রবরূপ 

মন্তব্য প্ররক্রোকরণ করা িয়ব; 

4.1.10  অনুয়বেনাধীন কম েকিোর এরসআয়র প্রেত্ত উপয়েশ অবরিি করা িয়ব; 

4.1.11  এরসআরসংক্রান্ত িাটায়বজ িালনাগাে করা িয়ব; 

4.1.12 শাখায় প্রাপ্ত সকল গোপেীয় অনুরবদরের ২য় কচপ যািাই-বািাই অরে যাবতীয় চবষয়সম্পন্ন করর 

গডাচসয়ারর সংরযণ;  

4.1.13 অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/চবভারের িাচিদা গর্াতারবক এচসআরসংক্রাে  চবষরয় র্তার্ত গপ্ররণ; 

4.1.14  গোপেীয় অনুরবদে দাচখল, অনুস্বাযর ও প্রচতস্বাযরসংক্রাে  প্ররয়াজেীয় চেরদ মশো জাচর; 

4.1.15 কর্ মকতমােরণর ২০১৭ সরের গোপেীয় অনুরবদরে স্বাস্থ্ে পরীযাসংক্রাে  কর্ মসূিীসংচিষ্ট সকলরক 

অবচিতকরণ; 

4.1.16 জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালরয়র উদ্ভাবে কর্ মপচরকল্পোর অংশ চিসারব ‘এচসআর এর তথ্য ওরয়বসাইরট প্রকাশ’-

সংক্রাে  ডাটারবইরজ অচিশাখায় প্রাপ্ত ৩৩৬৫৮ এচসআর এর তথ্য এচিপূব মক ডাটারবজ িালোোদকরণ; 

4.1.17    

ক্ররমক নং প্ররশক্ষয়ণর রববরণ লক্ষেমাত্রা অজেন 

০১ মাোস ে ৬০ ৬০ 

০২ রিয়োমা ১৫ ০৮ 

০৩ রসরনের সরিব/সরিবগয়ণর ররয়ফ্রশাস ে থকাস ে ১৫ ০৩ 

০৪ অরিররক্ত সরিবগয়ণর ১৫ রেনব্যাপী প্ররশক্ষণ ৫০ ৪৪ 

০৫ যুগ্মসরিবগয়ণর ১৫ রেনব্যাপী প্ররশক্ষণ ১০০ ৯৯ 

০৬ উপসরিবগয়ণর ২১ রেনব্যাপী প্ররশক্ষণ ১০০ ৯৫ 

০৭ প্রকল্প বাস্তবােনসংরলিষষ্ট 

কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ  

০৬ ০৫ 

থমাট ৩৪৬ ৩১৪ 

 

২০১৬-২০১৭  অে েবিয়রর অগ্রগরি শিকরা : ৯৭.১৪% 

২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর অগ্রগরি শিকরা : ৯০.৭৫% 

 

4.1.18   ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র ৩-৩২৫১-০০০০-৭০১৬-অন্যান্য ভবন ও অবকাঠায়মা থকায়ি বরােকৃি 

২০০০.০০ (রবশ থকাটি) টাকা দ্বারা বাংলায়েশ সরিবালেসি রবভাগ ও থজলা পর্ োয়ে রবভাগীে 

করমশনার/য়জলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও বাসভবন, সারকেজ িাউজসমূি থমরামি/সংস্কার/রনম োণ কাজ 

করা িে। এ অে েবিয়র ১৩৬টি কায়জর অনুকূয়ল ১৯,৯৮,৬২,০৪৬.০০ (উরনশ থকাটি আটানব্বই লক্ষ 

বাষরি িাজার থিিরিশ) টাকার প্রশাসরনক অনুয়মােন ও বাস্তবােন করা িয়েয়ি। কায়জর অগ্রগরি 

৯৯%। 
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4.1.19  
সব েয়মাট প্রাপ্ত বরাে বাস্তবােনকৃি অে ে কায়জর 

পররমাণ 

লক্ষেমাত্রা অজেন 

২০,০০.০০ 

(রবশ থকাটি) 

১৯ ,৯৮,৬২,০৪৬.০০  ১৩৬টি ১০০% ৯৯% 

 

গর্রার্ত/সংস্কার কারজর তাচলকা :  

ক্রঃ

নং 

কায়জর নাম প্রাক্কচলত ব্যয় 

1)  ঢাকা কারলক্টররট গকাট ম ভবে-এর অচতচরক্ত গজলা ম্যাচজরেরটর খাস কার্রা, এজলাস, টয়রলট ও 

সািারণ শাখার প্ররয়াজেীয় সংস্কার; 

১৫,৮৮,৩২২.০০ 

2)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা এর মূল ভবন িেয়র অবরস্থি গায়ি েয়নর িাররেয়ক গাইি  ওোল এবং 

এস.এস রগ্রয়লর থবষ্টনী স্থাপন; 

১৬,১২,৯৫৬.০০ 

3)  থজলা প্রশাসক, ঢাকার আবারসক কার্ োলয়ের (২৮ রময়ন্টা থরাি) সাময়নর সীমানা প্রািীয়র রসরারমক 

ইয়টর ওোল রনম োণসি আনুষরঙ্গক থমরামি ও নবােন; 

 

4)  গজলা প্রশাসক, োজীপুর-এর সরকাচর বাসভবরের গ্যাররজ সংস্কার ও েবায়ে কাজ; ১৪,৯৯,১৭৩.০০ 

5)  গজলা প্রশাসক, োজীপুর-এর সরকাচর বাসভবরের উত্তর চদরকর সীর্াো প্রািীররর ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ;  

6)  টাঙ্গাইল সারকেট িাউয়জর নতুন বরধ েিাংয়শর সবদুেরিক কাজ; ৩,৯১,১১৭.০০ 

7)  গজলা প্রশাসরকর কায মালয়, শরীয়তপুর-এর সরেলে কযসি চবচভন্ন কয আধুচেকীকরণ, ভবরের 

সংস্কার/রর্রার্তসি ২য় ও ৩য় তলার বাচিরাংরশ ওরয়দার গকাটকরণ; 

৩,৬৯,১১০.০০ 

8)  মাোরীপুর থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর রবয়শষ থমরামি; ৯,৬৮,২৫২.০০ 

9)  মাোরীপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের থজলা প্রশাসক এর কক্ষ এবং সভাকয়ক্ষ োইঅোলুরমরনোয়মর 

জানালা স্থাপন; 

২৪,৪৭,৬২১.০০ 

10)  মাোরীপুর থজলা প্রশাসক বাসভবয়নর সীমানা প্রািীর থমরামি;  

11)  মাোরীপুর সারকেট িাউজ-এর রনররবরচ্ছন জ রবদুেৎ সরবরায়ির জন্য ৬০ থকরভএ সবদুেরিক থজনায়রটর 

সরবরাি ও স্থাপনসি আনুষরঙ্গক কাজ; 

১৭,১৪,৪২৭.০০ 

12)  রকয়শারগঞ্জ থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লা অভেন্তরীণ আর.রস.রস রাস্তা ও পায়ে িাঁটা রাস্তা থমরামি ও 
সংস্কার; 

৬,৪২,২৬৮.০০ 

13)  রকয়শারগঞ্জ সারকেট িাউয়জর আরঙনার পাশ রেয়ে পাকা থড্রন রনম োণ;  

14)  চকরশারেঞ্জ গজলার সাচকমট িাউরজর সার্রের চেচু পাকা আচিো আর.চস.চস. দ্বারা উঁচুকরণ; ৩,২৮,৫৫৮.০০ 

15)  রকয়শারগঞ্জ থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লা অরিয়সর িাররেয়ক বাউন্ডারর থেওোল উঁচুকরণ; ২৪,১৯,৯২০.০০ 

16)  মুন্সীেঞ্জ গজলা প্রশসারকর অচিস কার্ বাস ভবরের গর্ইে সাচভ মস লাইে, করিাল সাচকমট গেকার, 

ববদ্যেচতক লাইট চিটংস, চসচলং িোে, চেরাপত্তা বাচত, বাোে বাচত, গেইট লাইট পচরবতমে ও ২ অশ্ব 

শচক্ত যর্তাসম্পন্ন সাবর্ার সচবল পাম্প র্টররসট স্থ্াপেসি আনুষচিক ববদ্যেচতক কাজ; 

 

17)  মুন্সীেঞ্জ সাচকমট িাউরজর চবদ্যর্াে েষ্ট/অরকরজা গর্রার্ত অরযাগ্য ট্রান্সিরর্ার, এল.ট কোবল, গর্ইে 

করিাল সাচকমট গেকার ও এর্.চড.চব. গবাড ম পচরবতমেসি ববদ্যেচতক লাইট চিটংস, চসচলং িোে ও 

অভেেরীণ ববদ্যেচতক ওয়োচরং পচরবতমে কাজ; 

২,২৫,৬৫৬.০০ 

18)  মুন্সীগঞ্জ থজলা সারকেট িাউয়জর সাধারণ ৪টি কয়ক্ষ ও বােরুয়মর টাইলস স্থাপন;  ৪,২৩,৯০৫.০০ 

19)  মুন্সীগঞ্জ থজলা সারকেট িাউয়জর সাধারণ ৪টি কয়ক্ষ ও বােরুয়মর স্যারনটারর রিটিংস পররবিেনসি রবয়শষ 
থমরামি; 

২৪,২৭,৩৪৮.০০ 
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20)  নররসংেী থজলাস্থ থজলা প্রশসায়কর কার্ োলয়ে নারীয়ের জন্য পৃেক প্রক্ষালনকক্ষসি রবোমাগার রনম োণ;  ২৯,৮৩,৫৩৩.০০ 

21)  নারােণগঞ্জ থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর মাোর থড্রন রনম োণ কাজ; ৭,২৯,৯৭১.০০ 

22)  নারােণগঞ্জ থজলা প্রশাসয়কর বাসভবনস্থ অরিস কয়ক্ষর ওোল প্যায়নরলং-এর কাজ।   

23)  নারােণগঞ্জ থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর রনিিলার অরিস কয়ক্ষর সবদুেরিক থমরামি; ১৭,৩৭,৭৭৯.০০ 

24)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগয়ঞ্জ থরকি ে রুম রনম োণ;  

25)  নারােনগঞ্জ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনিিলাে অয়কয়জা সবদুেরিক রিটিংস রিকিার ও সবদুেরিক 
ওেোররং পররবিেন/থমরামি ও আধুরনকােন; 

৪,৯৯,৮৬৩.০০ 

26)  িররেপুর থজলা প্রশাসক এর বাস ভবয়নর স্থাপিে সশলী অক্ষুন জ থরয়খ বাসভবয়নর সংস্কার ও 
আধুরনকােনকরণ এর অবরশষ্টাংয়শর কাজ; 

৪,৯৯,৯৪২.০০ 

27)  িররেপুর থজলা প্রশাসয়কর থরকি ে রুয়মর িারররেয়ক সীমানা প্রািীর রনম োণ কাজ;   

28)  িররেপুর থজলা প্রশসায়কর কার্ োলয়ে ১ম িলার টেয়লট-এর স্যারনটারর রিটিংস নবােনসি রবয়শষ 
থমরামি; 

৮,৭৬,৬৫৯.০০ 

29)  িররেপুর থজলা প্রশসায়কর কার্ োলয়ে ২ে িলার টেয়লট-এর স্যারনটারর রিটিংস নবােনসি রবয়শষ 
থমরামি; 

৫,৪৯,৯৯২.০০ 

30)  থগাপালগঞ্জ থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লা অরিস ও সংলগ্ন িের সংস্কারসি  থসৌন্দর্ ে বধ েণ; ৬,৫১,৪৩৭.০০ 

31)  রাজবােী থজলা প্রশাসয়কর অরিসসংলগ্ন রাস্তা িয়ি বাসভবয়নর থমইন থগট পর্ েন্ত থড্রন সংস্কারসি থড্রন 
স্থাপন; 

১,৫০,৩৩৩.০০ 

32)  থগাপালগঞ্জ সারকেট িাউয়জর রবয়শষ থমরামি;  ২৪,৯২,২১০.০০ 

33)  থগাপালগঞ্জ সারকেট িাউজ ও এয়নক্স ভবয়নর রবয়শষ থমরামি; ৯,৫৪,৫১৯.০০ 

34)  রাজবােী থজলা প্রশাসয়কর অরিসকয়ক্ষ ও সয়ম্মলনকয়ক্ষর ইয়ন্টররওর ওোল স্থাপন;  

35)  রাজবাড়ী গজলা প্রশাসক আদালত ভবরের চেিতলার পূব ম, পচির্ ও দচযণ সাইরটর চবরশষ ববদ্যেচতক 

গর্রার্ত; 

৫০,৪৭,৩৯১.০০ 

36)  রাজবােী সারকেট িাউয়জ ১০০ থকরভএ থজনায়রটর সরবরাি ও স্থাপন;   

37)  জার্ালপুর সাচকমট িাউরজর সীর্াো প্রাচির (উত্তর একাংশ) চের্ মাণ; ২৪,৫৮,৮০৪.০০ 

38)  জামালপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের উত্তর-পূব ে অংয়শর বরিস্থ পারন সরবরাি লাইন ও থরইন ওোটার 
পাইপ নবােনসি সুোয়রজ লাইন থমরামি; 

৯,৫৮,৪১৫.০০ 

39)  জামালপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের েরক্ষণ-পূব ে অংয়শর বরিস্থ পারন সরবরাি লাইন ও থরইন 
ওোটার পাইপ নবােনসি সুোয়রজ লাইন থমরামি; 

৯,৯২,৪৫৮.০০ 

40)  গেত্ররকাণা সাচকমট িাউরজর দ্যতলার ৬ (ছয়)ট  েরর্াল করযর জন্য ৬ (ছয়)ট  চিট টাইপ এচস 

স্থ্াপে; 

৩৯,১৪,৪৯৯.০০ 

41)  মেমনরসংি রবভায়গর রবভাগীে করমশনায়রর বাসভবন থমরামি; ৪,৯৬,৮৯২.০০ 

42)  মেমনরসংি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের িত্ত্বয়র বাগায়নর জন্য এবং পুকুয়রর িারপায়শ গায়ি েন লাইট 
রিটিংস রিকিার এবং আন্ডারগ্রাউন্ড থকব ল ওোররং;  

৩৪,০১,৫৩১.০০ 

43)  মেমনরসংি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের পুকুর পায়ের পূব ে ও পরশ্চম পায়শর আর.রস.রস. রাস্তা ও 
পুকুয়রর উভে পাে বরাবর থড্রন নবােন; 

১৭,২১,৫৬৪.০০ 

44)  মেমনরসংি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের পুকুর পায়ের পূব ে ও পরশ্চম পায়শর বাউন্ডারর ওোল 
নবােনসি পুকুর পায়ের িতুরে েয়ক বালু ভরাটকরণ; 

৪,৯৮,৫৩৮.০০ 

45)  মেমনরসংি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের পুকুয়রর িাররপায়শ বাউন্ডারর ওোয়লর কলায়মর দুইপায়শ ২টি ৪,৯৬,৬৬৮.০০ 
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এবং উপয়র ১টি কয়র থমাট ৩ (রিন)টি  কয়র লাইট রিটিংস এবং আন্ডারগ্রাউন্ড থকব ল দ্বারা ওেোররং;  

46)  মেমনরসংি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের পুকুয়রর িারপায়শ ওোকওয়েয়ি থপভার-এর ওোকে, ২ (দুই)টি  
পয়কট থগইটসি ২ (দুই)টি  থমইন থগইট এবং বাগায়ন পারনর থিাোরা রনম োণ, উয়দ্বাধনী িলক রনম োণসি 

রবরবধ কাজ; 

 

47)  মেমনরসংি থজলা প্রশসায়কর কার্ োয়লয়ের খাসকামরার ওোল থপয়নরলং ও িলস্ রসরলং নবােন; ৪১,০৩,৯১২.০০ 

48)  মেমনরসংি থজলা প্রশাসক কার্ োলয়ের সয়ম্মলনকয়ক্ষ আধুরনকােয়নর লয়ক্ষে সবদুেরিক নবােন;  ৪,১৬,২২৩.০০ 

49)  মেমনরসংি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সয়ম্মলনকয়ক্ষ ৪ টন ১ (এক)টি  এবং সারকেট িাউয়জর 
কায়মরন রুয়ম ২ টরন ১ (এক)টি  রিট টাইপ এরস সরবরাি ও স্থাপনসি অন্যান্য সবদুেরিক থমরামি; 

৪,৯৮,৮৩৪.০০ 

50)  মেমনরসংি থজলা সারকেট িাউয়জর সবদুেরিক ওেোররং রিটিংস, রভআইরপ রুম ১ ও ২ এ  ােবারি 

সংয়র্াজন এবং থজনায়রটর রুয়ম সবদুেরিক থমরামি।; 

 

51)  মেমনরসংি থজলা সারকেট িাউয়জর অভেন্তরীণ বারান্দা ও িাইরনং রুয়ম রমরর পরলশ টাইলস, থিরর রুম, 

বােরুম ও ওোশ রুয়ম থিায়মারজরনোস টাইলসসি অন্যান্য আনুষরঙ্গক কাজ। 

৪,৯৮,৩৮৯.০০ 

52)  মেমনরসংি থজলা সারকেট িাউয়জর িের বাগায়নর পরশ্চমাংয়শ গায়ি েন লাইট রিটিংস, আন্ডারগ্রাউন্ড ও 

সারভ েস থকব ল পররবিেন। 

 

53)  মেমনরসংি সারকেট িাউয়জর িাইরনং রুয়ম ২টি ৩ টন এ.রস. সরবরাি ও স্থাপন এবং কররয়িায়র লাইট 
রিটিং পররবিেনসি অন্যান্য সবদুেরিক কাজ; 

১০,১৫,৪৪০.০০ 

54)  মেমনরসংি সারকেট িাউয়জর স্যারনটারর নবােন, গ্যায়রজ, ড্রাইভার থকাোট োর ও সীমানা প্রািীর রংকরণ; ২৪,৭৬,৬১৬.০০ 

55)  মেমনরসংি সারকেট িাউয়জর রবয়শষ থমরামি; ৯,২৭,৭৪২.০০ 

56)  থনাোখালী সারকেট িাউয়জর েোন্ড বাই পাওোর থসাস ে ১০০ থকরভএ ১টি অয়টারান ও অয়টােপ রিয়জল 
থজনায়রটর সরবরাি, স্থাপন এবং িালুকরণ; 

 

57)  থনাোখালী থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রবয়শষ সবদুেরিক থমরামি ও নবােন;  ১৬,৪৫,১৭৩.০০ 

58)  থনাোখালী সারকেট িাউয়জর পুরািন ভবয়ন টাইলস স্থাপন, েরজা জানালা নবােন ও আনুষরঙ্গক 
থমরামি; 

 

59)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থিনীর রবরভন জ কয়ক্ষ ০৮ (আট)টি  এরস সরবরাি ও স্থাপনকরণ; ২৪,৯৫,৫৫৫.০০ 

60)  কায়লক্টয়রট ভবয়নর টেয়লটসমূয়ির সংস্কারসি স্যারনটারর ও পেঃপ্রণারল ব্যবস্থার রবয়শষ থমরামি;  

61)  িাঁেপুর থজলা সারকেট িাউয়জর গারে থবর িওোর জন্য নতুন রবটুরমনাস রাস্তা সিররকরণ ও একটি 
গাি েয়সি সিররকরণসি অভেন্তরীণ রাস্তার রবয়শষ থমরামি কাজ; 

২৩,৭৭,০২২.০০ 

62)  িাঁেপুর সারকেট িাউয়জর কনিায়রন্স রুম ও সাধারণ কক্ষসমূয়ি নতুন এোরকুলার সরবরাি ও স্থাপনসি 
আনুষরঙ্গক কাজ।  

 

63)  কুচর্ল্লা চডচস গকাট ম চবচডং-এর সািারণ বাথরুরর্ (পচির্ লকেরকর) টাইলস লাোরোসি পচরবতমে, 

পচরবি মে, সংস্কার ও আধুচেকায়ে; 

১৪,৭৮,৮৫৬.০০ 

64)  োহ্মণবারেো থজলাস্থ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সাময়নর রাস্তা থমরামি;  

65)  োক্ষণবারেো থজলা প্রশাসক কার্ োলয়ের থজলা প্রশাসক-এর কয়ক্ষ িলস রসরলং এবং ওয়েরলং 

ইয়ন্টররের; 

১০,৭১,৪৭৭.০০ 

66)  বান্দরবান সারকেট িাউয়জ নতুন এরস  ,ওোটার রিটার  স্থাপনসি আনুষরঙ্গক সবদুেরিক কাজ; ১৭,৬৫,৬৪৫.০০ 

67)  বান্দরবান সারকেট িাউয়জর নতুন ১৫০ থকরভএ িান্সিরমার, বজ্রপাি রনয়রাধক, লাইটিং এয়রোর স্থাপন; ৬,৯২,৫২৭.০০ 

68)  খুলনা থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর অভেন্তয়র সীমানা প্রািীর সংস্কার ও পুনঃরনম োণ;  

69)  খুলো গজলা প্রশাসরকর বাসভবরের অভেেরর পুচলশ োড ম ব্যারারকর সম্প্রসারণ, পূতম, স্যাচেটাচর  ও 

ববদ্যেচতক কাজ; 

৮,৪৩,৫৮৬.০০ 
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70)  খুলনা থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের অভেন্তয়রর রবটুরমনাস কায়প েটিং রাস্তা থমরামি ও পারকেং থেসসি 

গারে িলািয়লর পে সুরনরে েষ্টকরণ।  

 

71)  খুলনা থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর প্রধান িটকসি থসরিবক্স রনম োণ কায়জর পূিে, স্যারনটারর ও 
সবদুেরিক কাজ; 

১৩,৪৩,২৩২.০০ 

72)  সািক্ষীরা থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার অভেন্তয়র অবরস্থি অরিস কাম কনিায়রন্স রুয়মর অভেন্তরীণ  
সবদুেরিক নবােন কাজ; 

 

73)  সািক্ষীরা থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার অভেন্তয়র অবরস্থি অরিস ভবয়নর বরান্দাে এস.এস থরইল 
সংয়র্াজন ও অরিয়সর সমু্মখ অংয়শর রাস্তাে থপরভং টাইলস স্থাপন; 

১১,৪৮,৮০৪.০০ 

74)  সািক্ষীরা সারকেট িাউয়জর অভেন্তরীণ পুরািন সবদুেরিক ওোররং ও রিটিং পররবিেনসি আনুষরঙ্গক 
কাজ; 

 

75)  নোইল থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সকল জানালা োইকরণ, জানালা ও বারান্দার রগ্রল সরবরাি কাজ; ৯,২৫,৩৭০.০০ 

76)  নোইল সারকেট িাউয়জর রপিয়নর সবদুেরিক থপাল ও িার পররবিেন;  

77)  নোইল থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনিিলা থেয়ক ৩ে িলা পর্ েন্ত টেয়লটসমূি আধুরনকােন; ১৪,৯৩,৯৭৩.০০ 

78)  কুচষ্টয়া কারলক্টররট ভবরের জন্য ২৫০ গকচভএ ববদ্যেচতক সাব-গেশে স্থ্াপে; ২১,৫৪,৮৪৩.০০ 

79)  কুরষ্টো সারকেট িাউয়জর এোরকুলার ও থমইন থবায়ি ের জরুরর সবদুেরিক থমরামি কাজ; ২৪,২৩,৯৩৮.০০ 

80)  কুরষ্টো থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে আরঙনাে মালখানা (থিজারর) েরক্ষণ িয়ি মসরজে পর্ েন্ত অভেন্তরীণ 
রাস্তা রনম োণ; 

 

81)  কুরষ্টো থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে আরঙনাে ১ নং থগট িয়ি শরিে রমনার পর্ েন্ত অভেন্তরীণ রাস্তা রনম োণ।  ২১,৫২,৮৯০.০০ 

82)  র্য়শার থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর অবরশষ্ট অংয়শর (পরশ্চম পায়শর) সীমানা প্রািীর রনম োণ; ৩০,৫৯,৬৯৮.০০ 

83)  র্য়শার থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের বৃরষ্টর পারন পো থরায়ধ জলিাে পুনস্থাপন; ১৩,৬০,২০৪.০০ 

84)  বায়গরিাট কায়লক্টয়রট িেয়র একটি থসরম পাকা ভবন রনম োণ; ১৪,৯৬,৩৭১.০০ 

85)  র নাইেি থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর পূব েপায়শর সীমানা প্রািীয়রর পাশ রেয়ে রনরাপত্তাজরনি 
ওোকওয়ে রনম োণ; 

৯,২৪,৯০৯.০০ 

86)  র নাইেি থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর পূব ে ও মেবিী সীমানা প্রািীয়রর পাশ রেয়ে রনরাপত্তাজরনি 
ওোকওয়ে রনম োণ; 

 

87)  র নাইেি থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর পরশ্চম পায়শর সীমানা প্রািীয়রর পাশ রেয়ে রনরাপত্তাজরনি 
ওোকওয়ে রনম োণ। 

১২,৪৪,৩০৩.০০ 

88)  র নাইেি সারকেট িাউয়জর পূব ে ও পরশ্চম রেয়কর ওোকওয়ে রনম োণ;  

89)  থময়িরপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের পূব ে ব্লক  )আংরশক (ও পরশ্চম ব্লয়কর )রেরের উত্তর পায়শর (

জলিাে নবােন।; 

১৪,০১,০২৮.০০ 

90)  বররশাল রবভাগীে করমশনায়রর বাসভবয়নর রবয়শষ থমরামি কাজ;  

91)  বররশাল রবভাগীে করমশনায়রর বাসভবয়নর অভেন্তরীণ ও বরিঃস্থ রবযমান ক্রটিযুক্ত সবদুেরিক স্থাপনারে 
পররবিেন; 

১২,১৪,২৯৫.০০ 

92)  বররশাল রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ের মূল থগইট দৃরষ্টনন্দনভায়ব রনম োণ; ৮,৫৭,৮৫৬.০০ 

93)  বররশাল সারকেট িাউয়জর নতুন ভবয়নর ২ে িলার রভরভআইরপ থজায়ন টাইলস স্থাপনসি আধুরনকােন ও 
সংস্কার; 

২২,৪৫,৫১৮.০০ 

94)  বররশাল সারকেট িাউয়জর নতুন ভবয়নর ৩ে িলার রভরভআইরপ থজায়ন টাইলস স্থাপনসি আধুরনকােন ও 
সংস্কার; 

১৯,৬২,৫৬৪.০০ 
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95)  থভালা থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের িায়ে পারন পো থরাধকয়ল্প িকরিরক্সি সুপার ল্যায়টক্স প্রয়োগসি 
প্যায়টন্ট থোনকরণ ও প্যারায়পট ওোল পুনঃরনম োণ; 

৭,৯৫,৩৯৪.০০ 

96)  থভালা থজলা প্রশসায়কর কার্ োলয়ের সমু্মখ ভায়গ গারে পারকেংয়ের জন্য রনধ োররি স্থান পাকাকরণ কাজ; ৯,৪৮,৬৬৭.০০ 

97)  থভালা থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের জলাবিিা রনরসনকয়ল্প থড্রন রনম োণ;  

98)  রপয়রাজপুর সারকেট িাউয়জ রসরসটিরভ সরবরাি ও স্থাপন।  ৯,৯২,০৫৮.০০ 

99)  রপয়রাজপুর সারকেট িাউয়জ একটি ১০ থকরভএ রিয়জল থজনায়রটর সরবরাি, স্থাপন ও িালুকরণ;  

100)  রপয়রাজপুর থজলা সারকেট িাউয়জর সকল বােরুয়মর স্যারনটারর কাজসি থসপটিক ট্াংক থমরামি ও 
পররষ্কারকরণ;  

১৪,৭৯,৭০৪.০০ 

101)   ালকাঠি সারকেট িাউয়জর সীমানা প্রািীর ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রসারণসি থমরামি; ৪,৯৯,৮১২.০০ 

102)   ালকাঠি থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার অভেন্তয়র রাস্তা থমরামি, গায়ি েন রগ্রল স্থাপন ও আউট-থলট থড্রন 

রনম োণ; 

 

103)   ালকাঠি থজলা প্রশাসয়কর বাসভবনসংলগ্ন ১টি থসরমপাকা গ্যায়রজ, গ্যায়রয়জর সয়ঙ্গ কায়নকটিং রাস্তা 

ও সীমানা প্রািীর রনম োণ; 

৪,৯৯,৮৯৭.০০ 

104)  বরগুনা থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রভিয়র ২ে ও ৩ে িলার রংকরণসি রসরভল ও স্যারনটারর 
থমরামি; 

 

105)  রাজশািী থজলা প্রশাসক-এর বাসভবন িয়ি সারকেট িাউজ পর্ েন্ত আররসরস রাস্তা রনম োণ; ৪,৯৮,৯৩৫.০০ 

106)  পাবনা থজলা প্রশাসক কার্ োলে (পরশ্চম পায়শ) ২ে িলাে থরকি ে রুম রনম োণ; ১৩,৩১,২৩৪.০০ 

107)  নায়টার থজলা প্রশাসক কার্ োলয়ের কনিায়রন্স রুম সংস্কারসি আধুরনকােন কাজ; ৪,৬৯,৭৭৪.০০ 

108)  িাঁপাইেবাবেঞ্জ গজলা প্রশাসরকর অচিস ভবরের ১র্, ২য় ও ৩য় তলার পয়ঃপ্রণাচল ও স্যাচেটাচর 

গর্রার্ত; 

৮,৭১,৬৯৫.০০ 

109)  রসরাজগঞ্জ কায়লক্টয়রট ভবয়নর রভির ও বারিয়র প্রয়োজনীে রসরভল থমরামি কাজ; ৬২,০১,১৬৩.০০ 

110)  রংপুর সারকেট িাউয়জর সমু্ময়খর রাস্তা ও সীমানা প্রািীয়রর সংস্কার; ৪,৯৮,৭৭৫.০০ 

111)  রংপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে থজলা প্রশাসয়কর রুম, রবোমকয়ক্ষ এোরকুলার সরবরািসি ২ে 

িলাে এবং ৩ে িলার রবরভন জ কয়ক্ষর সবদুেরিক ওেোররং রিটিংস রিক্সাস ে পররবিেন; 
৭,৯০,৯০৩.০০ 

112)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাইবান্ধার কয়ক্ষ পুরািন েরজা ও টাইলস পররবিেনসি থমরামি কাজ;  

113)  োইবান্ধা কারলক্টররট ভবরের ৩য় তলায় গরকড মরুর্ এল.এ.ও শাখা, সিকারী প্ররকৌশলীর কয, 

চড.আর.আরও শাখায় টাইলস স্থ্াপেসি গর্রার্তকরণ;  

৬,৮৭,২৯৭.০০ 

114)  গাইবান্ধা থজলা প্রশসায়কর কার্ োলয়ের বরিরাংয়শ রংকরণ এবং বরিঃস্থ পেঃপ্রণারল থমরামি কাজ; ২৮,১১,৬৩০.০০ 

115)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাইবান্ধার ১ম িলা কনিায়রন্স রুম, থজলা প্রশাসয়কর থিম্বার ও বারান্দাে 

রমরর পরলশ টাইলসি রনি িলার রনব োিী ম্যরজয়েটয়ের এবং এরিএম থিম্বার ও টেয়লয়টর টাইলস 

স্থাপন, পেঃপ্রণারল থমরামি ও সংস্কার; 

৫২,৪০,১১৯.০০ 

116)  গাইবান্ধা থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের ভূরম িলার পরশ্চম ব্লক, পুরলশ অরিস, ব্যারাক ভবন ও থষ্টার 

থমরামি, সংস্কার ও টাইলস স্থাপন; 

৮৫,৪৮,৬৪৬.০০ 

117)  গাইবান্ধা থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের প্রশাসরনক ভবয়নর ৩ে িলার িাে থমরামি ও রংকরণ; ৪,৯৯,৫৩৭.০০ 

118)  গাইবান্ধা থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের ভূরম িলার উত্তর ব্লক এর পুরলশ ব্যারাক কার্ েক্রম পররিালনার 
কক্ষসমূি থমরামি, রংকরণ ও সংস্কার; 

 

119)  গাইবান্ধা থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর সীমানা প্রািীয়রর উপর এস.এস পাইপ দ্বারা থররলং রনম োণ ও 
থমরামি; 

৪,৯৮,৭৬৫.০০ 
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120)  গাইবান্ধা সারকেট িাউয়জর সীমানা প্রািীর থমরামিসি প্রািীয়রর উপর কাঁটা িার স্থাপন;  

121)  ঠাকুরগাঁও থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ৩ে িলা রবরশষ্ট ভবয়নর জলিাে সংস্কারসি থরইন ওোটার িাউন 
পাইপ ও থড্রন থমরামি কাজ; 

৪,৯৯,৬৪৩.০০ 

122)  কুরেগ্রাম থজলার সারকেট িাউয়জর উপর িলাে বারান্দা ও কক্ষসমূয়ি টাইলস স্থাপনসি রসরভল ও 
স্যারনটারর থমরামি, জানালাে োই অোলুরমরনোম, রগ্রল স্থাপন; 

 

123)  নীলিামারী থজলা প্রশাসক কার্ োলয়ের কলাপরসবল থগট স্থাপন ও রংকরণ; ৪,৯৯,৭০২.০০ 

124)  থজলা প্রশাসক, নীলিামারীর বাসভবয়নর জলিাে নবােনসি অন্যান্য কাজ; ১১,৪৫,৬৩০.০০ 

125)  রসয়লট আলমপুরস্থ রবভাগীে করমশনায়রর অরিস ভবয়নর প্রয়োজনীে থমরামি ও অভেন্তরীণ রবটুরমনাস 
কায়প েটিং রাস্তা থমরামি;  

 

126)  রসয়লট আলমপুরস্থ রবভাগীে করমশনার ও উপ-মিাপুরলশ পররেশ েক, রসয়লট এর অরিস ভবয়নর 

িারপায়শর বরধ েি সীমানা প্রািীর বিেমায়নর থিয়ে উঁচু কয়র প্রািীয়রর উপয়র কাঁটািার স্থাপন; 

১৫,০৩,৭৫৩.০০ 

127)  িরবগঞ্জ সরকারর থকাোটার কময়েক্স-এ ৫০০০০ গ্যালন ধারণ ক্ষমিাসম্পন জ ভূগভেস্থ পারনর ররজাভ োর 

রনম োণ; 
২০,১৬,৭৯১.০০ 

128)  সুনামগঞ্জ সারকেট িাউয়জ জরুরর রবদুেৎ সরবরায়ির জন্য অয়টা রিয়জট থজনায়রটর সরবরাি ও স্থাপন;  

129)  থমৌলভীবাজার সারকেট িাউয়জর রবরভন জ রভরভআইরপ ও রভআইরপ কয়ক্ষ নতুন এোরকুলার স্থাপন, 

পাম্পমটর, আইরপএস এবং অভেন্তরীণ ও বরিঃববদুেরিক রিটিংস/রিক্সার পররবিেনসি আনুষরঙ্গক 

সবদুেরিক থমরামি; 

১৫,৫৫,১১১.০০ 

130)  বাংলায়েশ সরিবালয়ের অভেন্তয়র ২ নং ভবয়নর ২ে িলাে পরশ্চমাংয়শর উত্তর েরক্ষণ রেয়কর 
কররয়িায়রর েরক্ষনাংয়শ রলিয়টর সমু্ময়খ জরাজীণ ে বােরুয়মর অরি পুরািন থেওোল ও থফ্ল্ার টাইলস 

অপসারণ কয়র নতুন টাইলস স্থাপন, েরজা থিৌকাঠ পররবিেন, টেয়লয়টর পুরািন স্যারনটারর রিটিংস 

পররবিেন কয়র নতুন স্থাপন, পারন সরবরায়ির লাইন নবােন, সুোয়রজ লাইন সংস্কারকরণসি অন্যান্য 

আনুষরঙ্গক সংস্কার; 

১৯,৫৩,৯৫৫.০০ 

131)  বাংলায়েশ সরিবালয়ের অভেন্তয়র ৩ নং ভবয়নর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থোর রুম নং-২২৩ এর 
িোমকৃি োোর নবােন, ওোল টাইলস স্থাপনকরণ, সরলি কায়ঠর র োক নবােন, োই 

অোলুরমরনোমকরণ ও রংকরণসি অন্যান্য আনুষরঙ্গক থমরামি কাজ; 

 

132)  বাংলায়েশ সরিবালয়ের অভেন্তয়র ৩ নং ভবয়নর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৩ে িলাে কক্ষ নং-২২৪ এর 
থফ্ল্ায়র রমরর পরলশ টাইলস স্থাপন, রেক দ্বারা পাটি েশন থেওোল সিররকরণ, নতুন টেয়লট স্থাপন, 

টেয়লয়টর টাইলস ও স্যারনটারর রিটিংস নবােন, থিৌকাঠ ও পািা নবােন, িলস রসরলং স্থাপন, 

ভাটিকোল ব্লাইি স্থাপন, রংকরণ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রুম নং-২২৭ (এ.ও) থফ্ল্ায়র টাইলস স্থাপন, 

িলস রসরলং নবােন, ভাটিকোল ব্লাইন্ড নবােন, েরজা ও থিৌকাঠ নবােন, টেয়লয়টর র্াবিীে স্যরনটারর 

রিটিংস স্থাপন, রং নবােন এবং ২ নং ভবয়নর ৩ে িলাে পররকল্পনা থকায়ষর বােরুয়ম অোলুরমরনোম 

োই জানালা নবােনসি অন্যান্য আনুষরঙ্গক থমরামি; 

১৯,৬৬,২০৭.০০ 

133)  বাংলায়েশ সরিবালয়ের অভেন্তয়র ২ নং ভবয়নর ২ে িলাে পূব োংয়শ জরাজীণ ে ভাংগা থফ্ল্ার টাইলস 
পররবিেন কয়র উন জিমায়নর রমরর পরলশ টাইলস স্থাপন, িলস রসরলং স্থাপন, বারান্দাে োই পাটি েশন 

দ্বারা আচ্ছােন, রংকরণ, েরজা জানালা পররবিেনসি অন্যান্য আনুষরঙ্গক সংস্কার; 

 

134)  বাংলায়েশ সরিবালয়ের অভেন্তয়র ২ নং ভবয়নর রনি িলাে পূব োংয়শর উত্তর েরক্ষণ কররয়িায়র থফ্ল্ায়রর 
ভাঙা জরাজীণ ে অরি পুরািন টাইলস পররবিেন কয়র উন জিমায়নর রমরর পরলশ টাইলস স্থাপনকরণ, িলস 

রসরলং স্থাপন, গ্রীল রংকরণ, েরজা জানালা থমরামি, কররয়িায়রর বারান্দা রংকরণসি অন্যান্য  

আনুষরঙ্গক সংস্কার; 

২৪,৪৩,৪৫১.০০ 

135)  বাংলায়েশ সরিবালয়ের অভেন্তয়র ৩ নং ভবয়নর রনিিলাে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যবহৃি অরিস 
কয়ক্ষর সমু্ময়খ উত্তর েরক্ষণমুখী কররয়িায়রর জরাজীণ ে ভাঙা থফ্ল্ার টাইলস পররবিেন কয়র উন জিমায়নর 

রমরর  পরলশ টাইলস স্থাপন, রগ্রল থমরামি ও রংকরণ, িলস রসরলং পররবিেন, কররয়িায়র রংকরণসি 

অন্যান্য আনুষরঙ্গক সংস্কার; 

 

136)  বাংলায়েশ সরিবালয়ের অভেন্তয়র ২ নং ভবয়নর ২ে িলাে পরশ্চমাংয়শর উত্তর েরক্ষণ রেয়কর 
কররয়িায়রর ভাঙা িাটলধরা টাইলস অপসারণ কয়র আধুরনক নন্দনীে রমরর পরলশ টাইলস স্থাপন, 

১৭,৪২,২১৬.০০ 
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েরজা জানালা থমরামি ও নবােন, জরাজীণ ে োোর নবােন, কররয়িায়র োই সন্টাইরিং জানালা নবােন 

এবং রংকরণসি অন্যান্য  আনুষরঙ্গক কাজ; 

 সব েয়মাট  ৪,৯১,৩৪৭.০০ 
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4.2 প্রশাসন অনুরবভাগ 

4.2.1 মুরক্তয়র্ািা থকাটাে ২০িম থগ্রয়ির অরিস সিােক পয়ে ০৬টি, ১৩িম থগ্রয়ির করম্পউটার অপায়রটর ও 

সাঁট-মুদ্রাক্ষররক কাম করম্পউটার অপায়রটর পয়ে ০৪টি সি থমাট ১০ (েশ)টি  পয়ে রনয়োগ প্রোন করা 

িয়েয়ি; 

4.2.2 িথ্য অরধকার আইন-২০০৯ অনুর্ােী োরেেপ্রাপ্ত কম েকিোয়ের িালনাগাে নাম ঠিকানাসংক্রান্ত সিারেকা 

প্রণেন; 

4.2.3 রবভাগীে রনব োিন/পয়োন জরি করমটিয়ি (রিরপরস) অংশগ্রিণকারী কম েিারীর জন্য সিারেক প্রণেন; 

4.2.4 রিসাব থকায়ষর জন্য ‘মন্ত্রণালে ও রবভাগসমূয়ির রিসাব থকায়ষর কম েকিো ও কম েিারী রনয়োগ রবরধমালা, 

২০১৮’ জারর; 

4.2.5 The Computer Personal (Government Organization) 

Recruitment Rules, প্রণেয়নর জন্য সরিব করমটিয়ি থপ্ররণ; 

4.2.6 বাংলায়েশ সরিবালে (কোিারবরিভূ েি থগয়জয়টি এবং নন-থগয়জয়টি কম েিারী) রনয়োগ রবরধমালা, ২০১৪ 

সংয়শাধয়নর রবষেটি সরকারর কম েকরমশয়নর সুপাররয়শর জন্য থপ্ররণ করা িয়েয়ি; 

4.2.7 আইন-৪ শাখা সৃজন; 

4.2.8 মাননীে প্রধানমন্ত্রী কর্তেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে পররেশ েনকায়ল প্রেত্ত রনয়ে েশনা বাস্তবােনসংক্রান্ত 

প্ররিয়বেন প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ে থপ্ররণ; 

4.2.9 রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভায়গর জনবল রনয়োগ করমটি ও অন্যান্য করমটিয়ি প্ররিরনরধ থপ্ররণ; 

4.2.10 রবরভন জ করমটি গঠন; 

4.2.11 প্রশাসন অনুরবভায়গর সমন্বে সভা এবং েপ্তর সংস্থার অরনষ্পন জ রবষোরে সংক্রন্ত সভা; 

4.2.12 রসটিয়জন িাট োরসংক্রান্ত  রবষোরে; 

4.2.13 শৃঙ্খলা অনুরবভায়গর িয়ি িারিোর পররপররয়প্ররক্ষয়ি জািীে শুিাির থকৌশল বাস্তবােন; 

4.2.14  রবরভন জ পররপত্র/সরকারর রনয়ে েশনা পৃষ্ঠাকন; 

4.2.15 মন্ত্রণালয়ের রনরাপত্তাসংক্রান্ত কার্ েক্রম; 

4.2.16 ইে-ই-রমলাদুন জবী-সংক্রান্ত কার্ েক্রম; 

4.2.17 জনপ্রশাসন পেকসংক্রান্ত প্রশাসরনক কার্ েক্রম; 

4.2.18 বুরনোরে প্ররশক্ষনােীয়ের জন্য রেরিংয়সশন প্রণেন; 

4.2.19 ২০০৯-১৭ অে েবিয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন েপ্তর/সংস্থা এবং রবভাগীে করমশন ও থজলা 

প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে অরগ্রম মঞ্জুররকৃি ঋণ রবভাজন; 

4.2.20 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২র্, ৩ে ও ৪ে ে থেরণর (১০ম থগ্রি, ১১ িয়ি ২০ িম থগ্রয়ি) ০৫ (পাঁি) জন 

কম েিারীয়ের থপনশন প্রোন; 

4.2.21 মাননীে প্রধানমন্ত্রী কর্তেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে পররেশ েনকায়ল পেত্ত প্ররিশ্রুরি ও রনয়ে েশনা 

বাস্তবােনসংক্রান্ত প্ররিয়বেন প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ে থপ্ররণ; 

4.2.22 স্বাধীনিা/রবজে রেবস/একুয়শ পেক উপলয়ক্ষে পুরস্কায়রর জন্য ময়নানেন আহ্বান ও থপ্ররণ; 

4.2.23 মন্ত্রণালয়ের রবরভন জ শাখার প্রশাসরনক ও আরে েক ক্ষমিা অপ েণ; 

4.2.24 প্রশাসন অনুরবভায়গর সমন্বে সভা এবং েপ্তর সংস্থার অরনষ্পন জ রবষোরেসংক্রান্ত সভা; 

4.2.25 রবরভন জ রনয়োগরবরধ  প্রণেন/সংয়শাধন;  
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4.2.26 ৬৪টি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের এবং ০৮টি রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ের আই.রস.টি. শাখার 

জন্য রাজস্বখায়ি অস্থােীভায়ব ২১৬টি পে সৃজয়নর সরকারর  মঞ্জুরর জ্ঞাপন; 

4.2.27  ২০১৬-১৭ অে েবিয়র সংয়শারধি বায়জট, ২০১৭-১৮ থেয়ক ২০১৯-২০ অে েবিয়রর বায়জট প্রণেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মে থমোরে বায়জট কাঠায়মা প্রণেন, অে ে রবভায়গর ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর 

সংয়শারধি বায়জট ও ২০১৭-১৮ থেয়ক ২০১৯-২০ অে েবিয়রর বায়জট অনুয়মােন, অরিটসংক্রান্ত কার্ োরে 

এবং ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর কম েসম্পােন চুরক্ত প্রণেন, মূল্যােন এবং ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর বারষ েক 

কম েসম্পােন চুরক্তর লক্ষেমাত্রা পররবীক্ষণ ও মূল্যােন; 

4.2.28 রীর্ মবরডনর পুঞ্জীভূত ১৯৬৯টি অবেট আপবি বনষ্পবিক্ডে ১৬১৫টি আপবির ব্রেবশট জিাি গ্রপ্ররণ এিং 

২৪৩টি আপবি বনষ্পবি; 

4.2.29  থমাট ৪৯৩টি উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালডয়র গ্রিতন িাতাবর ও অবিি ব্যিস্থাপনার জন্য 

িাডজট িরাদ্দক্রণ। বিিা ীয় ক্বর্শনার ক্ার্ মালয় গ্রেডক্ ির্ন্বয়কৃত রাজস্ব প্রাবির তথ্য িংেি ও 

প্রবতডিরন প্রস্তুতক্রণ। রাজস্ব িাডজডটর আওতায় ০২টি ক্র্ মসূবচ প্রবিয়াক্রণ/অে মছাড় ক্রা িডয়ডছ। এ 

ছাড়া িক্ল উপডজলায় বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালডয় চাবিরা গ্রর্াতাডিক্ অবতবরক্ত িরাদ্দ প্ররান; 

4.2.30  প্রারধকারপ্রাপ্ত সরকারর  কম েকিোয়ের সুেমুক্ত রবয়শষ অরগ্রম এবং গারে থসবা নগোেন নীরিমালা, ২০১৪ 

(সংয়শারধি) অনুর্ােী ২২০ জন যুগ্মসরিব কম েকিোর অনুকূয়ল সুেমুক্ত রবয়শষ অরগ্রম প্রোন; 

4.2.31  সরকায়রর উপসরিবয়ের সাব েক্ষরণক সরকারর  গারে ব্যবিায়রর “প্রারধকার” প্রোন; 

4.2.32  িাজার বিয়রর থেষ্ঠ বাঙারল স্বাধীনিার মিান স্থপরি জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর 

৪০িম শািােি বারষ েকীয়ি জারির রপিার প্ররিকৃরিয়ি পুষ্পাঞ্জরল অপ েণ, থস্বচ্ছাে রক্তোন কম েসূরি এবং 

রবোম িাউয়ন্ডশয়ন আয়লািনা সভার আয়োজন; 

4.2.33  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য এস.রি.রজ. ও ৭ম পঞ্চমবারষ েকী পররকল্পনার অভীষ্ট লক্ষে অজেয়নর জন্য 

সামঞ্জস্যপূণ ে কম েপররকল্পনা প্রণেন; 

4.2.34  িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও সংযুক্ত েপ্তরসমূয়ির োরেেপ্রাপ্ত 

কম েকিোয়ের নাম ও ঠিকানাসংবরলি পুরস্তকা মুদ্রণ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের িথ্য অবমুক্তকরণ 

রনয়ে েরশকা, ২০১৫ প্রণেন এবং ৩৫টি আয়বেয়নর রবপরীয়ি িারিি িথ্য প্রোন; 

4.2.35  প্রারধকারভুক্ত কম েিারীয়ের অনুকূয়ল ০৬টি োপ্তররক থটরলয়িান, ২৪টি আবারসক থটরলয়িান এবং ৬টি 

আবারসক থটরলয়িায়ন এ.রি.এস.এল. সংয়র্ায়গর মঞ্জুরর প্রোন; 

4.2.36  ১৩৯টি আবারসক থটরলয়িায়নর খাি পররবিেন, ৪৫টি আবারসক থটরলয়িান ব্যরক্তগিকরণ, ৩৭টি 

আবারসক থটরলয়িায়নর সংয়র্াগ বিবিন্নক্রণ এবং ৩১টি আবারসক থটরলয়িায়নর ঠিকানা পররবিেন ; 

4.2.37  অভেন্তরীণ সমন্বে সভা এবং রবভাগীে করমশনার সমন্বে সভার আয়োজন; 

4.2.38  জািীে সংসয়ে রবল উত্থাপন, রাষ্ট্রপরির ভাষণ প্রস্তুি, সংসেীে স্থােী করমটির সভা এবং 

প্রয়শ্নাত্তরসংক্রান্ত কার্ োরে সম্পােন; 

4.2.39  মন্ত্রণালয়ের প্রশাসরনক কায়জ ব্যবিায়রর জন্য ২টি মাইয়ক্রাবাস ও ১টি থমাটর সাইয়কল ক্রে; 

4.2.40  ২৪৭টি থপনশন ও পাররবাররক থপনশন রনষ্পরত্ত, ৬০২টি সাধারণ ভরবষ্যিিরবল অরগ্রম ঋণ মঞ্জুরর এবং 

গৃিরনম োণ, থমাটরকার ও করম্পউটার ক্রেসংক্রান্ত ১২টি রবরভন জ ধরয়নর ঋণ মঞ্জুরর প্রোন; 

4.2.41 রসরভল সারভ েস কয়লজ ও বাংলায়েশ অবসরপ্রাপ্ত কম েিারী কল্যাণ সরমরির অনুকূয়ল বরােকৃি অে ে িাে; 

4.2.42  সরকারর কম েিারীয়ের রিরকৎসাসংক্রান্ত কল্যাণ কার্ েক্রম সম্পােন; 
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4.2.43 িাকরররি মৃি ১৮৭৫ জন সরকারর  কম েিারীর পররবায়রর অনুকূয়ল পররবার প্ররি ৮/৫/৪/২ লক্ষ টাকা 

কয়র ৯৪.৯৫ থকাটি টাকা আরে েক অনুোন প্রোন; 

4.2.44 বাংলায়েশ সরিবালে থকন্দ্রীে লাইয়েররয়ক রিরজটাল লাইয়েরর করার কাজ িলমান। বাংলায়েশ 

সরকায়রর এটাই প্রেম RFID (Radio Frequency Identity Door) Based 

Digital Library, ২০২৭৩টি বইয়ের RFID (Radio Frequency Identity 

Door) Tag লাগায়না এবং ৩৪৮ জন সেস্যয়ক রিরজটাল সেস্য কাি ে প্রোন করা িয়েয়ি। বই গ্রিণ 

এবং থিরি সিজীকরণ-এর জন্য ২টি Check in, Check out থমরশন স্থাপন, ২০২৭৩টি বই 

করম্পউটায়র এরি থেওো িয়েয়ি, User-থের জন্য Keyos থমরশন স্থাপন এবং ১২০টি বই এবং 

২৪টি পরত্রকা বাঁধাই ও থপনশনারয়ের ২৮০টি না-োরব িােপত্র থপ্ররণ। 

ক) ৮০টি থিক্সটপ করম্পউটার (য়িরনং রুয়ম ১০ টি),  ০১টি থিভী রিউটি রপ্রন্টার, ৪০টি রপ্রন্টার, ৩০টি স্কোনার  

এবং ১০০টি থিরভ রিউটি ইউরপএস সরবরাি করা িয়েয়ি; 

খ) রবরভন জ েপ্তয়র ৫৮ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র সরবরাি করা িয়েয়ি; 

গ) জরুরী িয়টাকরপ থমরশন প্রয়োজন এরুপ ০৪টি শাখাে সম্পূন ে নতুন রিরজটাল িয়টাকরপ থমরশন সরবরাি 

সরবরাি করা িয়েয়ি; 

ঘ) প্রশাসন -৪ শাখাে ০৪টি  সম্পূন ে নতুন রিরজটাল িয়টাকরপ থমরশন সরবরাি করা িয়েয়ি; 

ঙ) সরিয়বর সয়ম্মলন কয়ক্ষ ২০ থিরলয়গট রবরশষ্ট সাউন্ড রসয়েম ক্রে করা িয়েয়ি; 

ি) সকল কম েকিো/কম েিারীগয়ণর অরিস  উপরস্থরি ও প্রস্থান অরধকির রনরশ্চিকরয়ণর করার লয়ক্ষ ০৩টি 

রিরজটাল িারজরা থমরশন সরবরাি করা িয়েয়ি; 

ি) িাৎক্ষরণক প্রয়োজয়ন সকল অরিস সরঞ্জাম থমরামি করা িয়চ্ছ।সকল েপ্তয়রর িারিোপত্র ইয়লকিরনক 

পিরিয়ি থপ্ররয়ণর লয়ক্ষে েরপত্র আিবান করা িয়েয়ি; 

জ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থোরয়ক আধুরনক ই-থোয়র রুপান্তরকরয়ণর জন্য লয়ক্ষে েরপত্র আবান করা িয়েয়ি; 

 ) নতুন ০৪টি পারনর রিল্টার থমরশন সররাি করা িয়েয়ি; 

ঞ) ইন্টারয়নয়টর গরি বৃরিকরণ ব্যান্ডউইে ম্যায়নজার ক্রে করা িয়েয়ি; 

ট) ৬০০ লাইন রবরশষ্ট সম্পূন ে নতুন রিরজটাল ইন্টরকম একয়িঞ্জ স্থাপন করা িয়েয়ি;  

ঠ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের োপ্তররক প্রয়োজয়ন Core Next Generation Firewall, Bandwidth 

Manger and SAN Storage for DB Server RAC Implementation ক্রে করা িয়েয়ি; 

ি) রপএরসরসয়ি  সিরীকৃি ই- অোরেয়কশনগুয়লা উন জেন এবং নতুন অোরেয়কশন সিররর লয়ক্ষে সিটওোর ক্রে 

করা িয়েয়ি। বিেমায়ন সিটওোর প্রস্তুি িলয়ি; 

4.2.45 ঢ) সয়ম্মলন কয়ক্ষর জন্য ০৩টি অনলাইন ইউরপএস ক্রে করা িয়েয়ি। 

4.3 রনয়োগ, পয়োন জরি ও থপ্রষণ অনুরবভাগ 

4.3.1 প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সরিব পয়ে রনয়োগ/বেরল ০১ জন, রসরনের সরিব পয়ে রনয়োগ/বেরল ০৭ জন, সরিব 

পয়ে রনয়োগ/বেরল ৩৫ জন, সরিব/ভারপ্রাপ্ত সরিব পয়ে রনয়োগ/বেরল ৭৩ জন, রসরনের সরিব/সরিব 

পয়ে চুরক্তরভরত্তক রনয়োগ প্রোন ১০ জন।  এ িাো অরিররক্ত সরিব পয়ে বেরল ২৬৯ জন; 

4.3.2 উপসরিব পয়ে পয়োন জরি প্রোন ৪২৯ জন, যুগ্মসরিব পয়ে পয়োন জরি প্রোন ১৯৮ জন, অরিররক্ত সরিব 

পয়ে পয়োন জরি প্রোন ১৪৯ জন; 
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4.3.3 রসরনের সরিব/সরিব পেমর্ োোসম্পন জ ১৪ জন কম েকিোর রপ.আর.এল. মঞ্জুর, ৬৮ জন অরিররক্ত সরিয়বর 

রপ.আর.এল. মঞ্জুর, ১০৫ জন কম েকিার অরজেি ছুটি (বরিঃবাংলায়েশ) মঞ্জুর/রবয়েশ ভ্রময়ণর অনুমরি 

প্রোন, ০৯ জন কম েকিোর োরন্ত ও রবয়নােন ছুটি মঞ্জুর,  ১১ জন কম েকিোর বােিামূলক 

অয়পক্ষমাণকাল ছুটি মঞ্জুর। এ িাো  ০৩ জন কম েকিোয়ক থস্বচ্ছাে অবসর প্রোন;  

4.3.4 ১০ জন কম েকিোর অনুকূয়ল পাসয়পায়ট ের জন্য অনাপরত্ত জ্ঞাপন;  

4.3.5 ০৯ জন কম েকিোর অরজেি ছুটি মঞ্জুর, ১২৯ জন কম েকিোর অরজেি ছুটি (বরিঃবাংলায়েশ) মঞ্জুর, ৪১ জন 

কম েকিোর োরন্ত ও রবয়নােন ছুটি মঞ্জুর, ১৪ জন কম েকিোর বােিামূলক অয়পক্ষমানকাল ছুটি মঞ্জুর। এ 

িাো ০৪ জন কম েকিোয়ক থস্বচ্ছাে অবসর প্রোন; 

4.3.6 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮৩ জন রবয়শষ ভারপ্রাপ্ত কম েকিোর থর্াগোনপত্র পৃষ্ঠাকন, ২৪ জন কম েকিোর 

পাসয়পায়ট ের জন্য অনাপরত্ত জ্ঞাপন; 

4.3.7 ৪৮৯ জন উপসরিব রনয়োগ/বেরল, ৩০৩ জন যুগ্মসরিব রনয়োগ/বেরল, ৪৩০টি  সুপাররনউমারারর পে 

সংরক্ষণ। এ িাো ০৩ জন উপসরিব ও যুগ্মসরিব পর্ োয়ের কম েকিোয়ক ৪ে ে থগ্রয়ি টাইময়স্কল প্রোন; 

4.3.8 ১ম থগ্রয়ি ১০ জন, ২ে থগ্রয়ি ৭০ জন, ৩ে থগ্রয়ি ৩১৬ জন কম েকিোয়ক পয়োন জরি প্রোন; 

4.3.9 সরিয়বর ০২টি পে, অরিররক্ত সরিয়বর ০৬টি পে, যুগ্মসরিয়বর ১৩টি পে, উপসরিয়বর ৪৮টি পে, রসরনের 

সিকারী সরিব/ সিকারী সরিয়বর ১১৬টি পে, উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর ০১টি পে, সিকারী 

করমশনায়রর ০৮টি পে স্থােীভায়ব সৃজন; 

4.3.10  জািীে সংসয়ের প্রয়শ্নাত্তরসংক্রান্ত  ০৭টি  প্ররিয়বেন থপ্ররণ; মরন্ত্রসভা সবঠয়ক গৃিীি রসিান্ত, প্রশাসরনক 

উন জেনিংিান্ত  সরিব করমটির সুপাররশ, রবভাগীে করমশনার সমন্বে সভার রসিায়ন্তর বাস্তবােন 

অগ্রগরিসংক্রান্ত  ০৮টি  প্ররিয়বেন থপ্ররণ; বিেমান সরকায়রর সায়ে আট বিয়রর (জানু/০৯-জুন/১৭) 

সািয়ল্যর রিত্রিংিান্ত  প্ররিয়বেন থপ্ররণ; জারিসংয়ঘ Commission on the states of 

women (CSW)বিষয়ক্  সভাে বাংলায়েশ নারী উন জেন অগ্রগরি প্ররিয়বন থপ্ররণ; ২০১৮-১৯ 

অে েবিয়রর বায়জট বক্তৃিাে অন্তভু েক্ত করার জন্য িথ্যারে থপ্ররণ; 

4.3.11 ৩১িম এবং ৩৩িম ব্যায়ির ২৭৫ জন কম েকিোয়ক সিকারী করমশনার (ভূরম) পয়ে ভূরম মন্ত্রণালয়ে 

ন্যস্তকরণ, রবরভন জ ব্যায়ির ২৫৪ জন কম েকিোয়ক রসরনের থস্কল পয়ে পয়োন জরি প্রোন;  

4.3.12 রবভাগীে করমশনার পয়ে রনয়োগ/বেরল ০৫ জন, অরিররক্ত রবভাগীে করমশনার পয়ে রনয়োগ/বেরল ১০ 

জন, থজলা প্রশাসক পয়ে রনয়োগ/বেরল ৫০ জন, অরিররক্ত থজলা প্রশাসক পয়ে রনয়োগ/বেরল ২৪৫ জন, 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার পয়ে রনয়োগ/বেরল ৩০৬ জন। এ িাো ৫২ জন কম েকিোর োরন্ত রবয়নােন/ 

অরজেি/বরিঃবাংলায়েশ ছুটি মঞ্জুর; 

4.3.13 সব েয়মাট ১১৪৪ জন কম েকিোয়ক থপ্রষয়ণ রনয়োগ/পোেন প্রোন। এয়ক্ষয়ত্র ২০১৬-১৭ অে েবয়িরর সয়ঙ্গ 

অগ্রগরির িার ৫.২৫%; 

4.3.14 ২৩৮ জন কম েকিোয়ক বদচল/পদায়ে করা িরয়রছ। এরযরত্র ২০১৬-১৭ অথ মবরছরর সরি অগ্রেচতর িার 

৩.৪৮%;  

4.3.15 চব.চস.এস. (প্রশাসে) কোডাররর ২৭৭ জে কর্ মকতমারক এচিচকউটভ ম্যাচজরেরটর/গর্াবাইল গকাট ম 

পচরিালোর যর্তা অপ মণ। এরযরত্র ২০১৬-১৭ অথ মবরছরর সরি অগ্রেচতর িার ৮৭.১৬%। এ ছাড়া প্রায় 

১১৮ জে এচিচকউটভ ম্যাচজরেটরক চবচভন্ন চেব মািরে দাচয়ত্ব পালরের জন্য চেরয়াে প্রদাে; 
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4.3.16 র্ােেীয় প্রিাের্ন্ত্রী/র্ন্ত্রী/প্রচতর্ন্ত্রী র্রিাদয়েরণর একাে সচিব/সিকারী একাে সচিব চিরসরব ৩৮ জেরক 

চেরয়াে প্রদাে; চসচেয়র সচিব/সচিব/গরক্টর/ভারপ্রাপ্ত সচিবেরণর একাে সচিব চিরসরব ১৭ জেরক 

চেরয়াে প্রদাে; সংসরদর হুইপ, চবচভন্ন র্ন্ত্রণালরয়র দাচয়রত্ব চেরয়াচজত  র্ােেীয় সংসদীয় স্থ্ায়ী কচর্টর 

সভাপচত ও সদস্যরদর একাে সচিব/সিকারী একাে সচিব চিরসরব ১৩ জেরক চেরয়াে প্রদাে; চবচভন্ন 

প্রচতষ্ঠারের গিয়ারম্যাে এর একাে সচিব চিরসরব ২ জেরক চেরয়াে প্রদাে ২ জে; 

4.3.17 চবচভন্ন র্ন্ত্রণালয়/চবভারে সিকারী সচিব/চসচেয়র সিকারী সচিবরদর বদচল এবং সংযুচক্তরত পদায়ে 

৩০৩ জে, সিকারী সচিব/চসচেয়র সিকারী সচিবরদররক গদরশ/চবচদরশ উচ্চচশযার উরেরে চবরশষ 

ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমা  চিরসরব চেরয়াে প্রদাে ৮১ জে; 

4.3.18 কোডার/েে-কোডার কর্ মকতমারদর অনুকূরল অচজমত ছুট র্ঞ্জুর ২ট, শ্রাচে চবরোদে ছুট ও ভাতা র্ঞ্জুর 

২৯ট, র্াতৃত্বজচেত ছুট র্ঞ্জুর ৯ট, পাসরপারট মর জন্য অোপচত্ত পত্র জাচর ৭ট; চব.চস.এস. প্রশাসে 

কোডাররর কর্ মকতমারদর অনুকুরল অচজমত ছুট (বচিঃ বাংলারদশ) র্ঞ্জুর ১৯ট; ২২ জে 

কোডার/কোডারবচির্ভ মত সিকারী সচিব/চসচেয়র সিকারী সচিরবর চপআর এল র্ঞ্জুর; 

4.3.19 কোডারবচির্ভ মত ৬৩ জে কর্ মকতমার অনুকূরল চসচেয়র গস্কল প্রদাে ও ১৯ জে কর্ মকতমার িাকচর 

স্থ্ায়ীকরণ;  

4.3.20  উচ্চচশযা গশরষ এবং চবচভন্ন কাররণ চবরশষ ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমা চিরসরব গযােদােকৃত কর্ মকতমারদর 

গযােদােপত্র পৃষ্ঠাঙ্কে ৩১৪ট, চব.চস.এস. প্রশাসে কোডাররর কর্ মকতমােণ চসচেয়র গস্কল প্রাচপ্তর পর 

চসচেয়র গস্করল গযােদােকৃত কর্ মকতমারদর গযােদােপত্র পৃষ্ঠাঙ্কে ২১০ট; 

4.3.21  ২৫ জে চপআরএল গভােরত সিকারী সচিব/চসচেয়র সিকারী সচিরবর অনুকূরল ো-দাচবপত্র প্রদাে; 

4.3.22   চবচভন্ন কাররণ ৬ জেরক চবরশষ ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমা চিরসরব চেরয়াে; 

4.3.23    ৩৫তর্ চব.চস.এস. এ সুপাচরশকৃত ১৩ (গতর) জে কর্ মকতমারক চবচভন্ন কোডারর চেরয়াে প্রদাে। 

উরল্লখ্য, এর পূরব ম ৩৫তর্ চব.চস.এস. র্াধ্যরর্ ২১১২ (দ্যই িাজার একশত বার) জে কর্ মকতমারক চেরয়াে 

প্রদাে করা িয়; 

4.3.24   ৩৬তর্ চব.চস.এস. এর র্াধ্যরর্ ২২০২ (দ্যই িাজার দ্যইশত দ্যই) জে কর্ মকতমারক চবচভন্ন কোডারর 

চেরয়াে প্রদারের লরযে কায মক্রর্ গ্রিণ; 

4.3.25  ৩৯তর্ চব.চস.এস. (চবরশষ) এর র্াধ্যরর্ ৪৭৯২ (িার িাজার সাতশত চবরােব্বই)ট  পরদর এবং 

৪০তর্ চব.চস.এস. এর র্াধ্যরর্ ১৯১৯ (এক িাজার েয়শত উচেশ)ট  পরদর িাচিদা চপএসচসরত গপ্ররণ; 

4.3.26  ২৯ জে কর্ মকতমার অনুকূরল চলরয়ে র্ঞ্জুর। এরযরত্র ২০১৬-১৭ অথ মবরছরর সরি অগ্রেচতর িার 

৭.২৫%। এ ছাড়া ৯৮ জে কর্ মকতমার অনুকূরল চুচক্তচভচত্তক চেরয়াে প্রদাে। এরযরত্র ২০১৬-১৭ 

অথ মবরছরর সরি অগ্রেচতর িার ৭.৬৯%; 

 

4.4 কোররোর েোরনং অযান্ড থিরনং অনুরবভাগ: 

 
4.4.1 ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মােয়ম সব েয়মাট ১১৭৭ জন কম েকিোয়ক রবরভন জ 

স্বল্পয়মোরে ও েীঘ েয়মোরে থকায়স ে প্ররশক্ষয়ণর জন্য রবরভন জ থেয়শ গমন কয়রিন। এর ময়ে ১১৪৩ জন 

কম েকিো স্বল্পয়মোরে এবং ৩৪ জন কম েকিো েীঘ েয়মোরে সবয়েরশক প্ররশক্ষণ কার্ েক্রয়ম অংশগ্রিণ 

কয়রয়িন; 
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4.4.2  মাঠ পর্ োয়ে কম েরি উপপররিালক, স্থানীে সরকার/থজলা পররষয়ের সরিব/থপৌরসভার প্রধান রনব োিী 

কম েকিো/অরিররক্ত থজলা প্রশাসক/উপয়জলা রনব োিী অরিসার/থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও রবভাগীে 

করমশনার অরিয়স কম েরি রসরনের সিকারী করমশনারয়ের জন্য ভারয়ির মুসুরীয়ি অবরস্থি 

National Centre for Good Governance (NCGG) এ আয়োরজি Mid-Career 

Training Programme in Field Administration For Civil Servants of 

Bangladesh শীষ েক প্ররশক্ষয়ণর ৭টি  থকায়স ে ২৪০ জন কম েকিো অংশগ্রিণ কয়রন। একই অে েবিয়র 

উক্ত প্ররিষ্ঠায়ন অনুরষ্ঠি Special Training Programme for Deputy 

Commissioners of Bangladesh শীষ েক প্ররশক্ষয়ণর ২টি ব্যায়ি ৩২ জন থজলা প্রশাসক 

অংশগ্রিণ কয়রন; 

 

4.4.3  প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম েক্ষজনবল সৃরষ্টর লয়ক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এবং ঢাকাস্থ িীন দূিাবায়সর 
পারেররক উয়যায়গ িীন সরকার ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র Training and Exchange 

Programme শীষ েক ১০ রেন থমোরে প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন কয়র থর্খায়ন ৩টি প্ররশক্ষয়ণ ১৮ জন 

অরিররক্ত সরিব, ১৬ জন যুগ্মসরিব, ০৮ জন উপসরিব ও ০৬ জন থকাস ে ম্যায়নজয়মন্ট এর সেস্য 

অংশগ্রিণ কয়রন; 

 

4.4.4  রব.রপ.এ.টি.রস.সি রবরভন জ প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়ন অনুরষ্ঠি বুরনোরে প্ররশক্ষণ এবং রব.রপ.এ.টি.রস.য়ি 
অনুরষ্ঠি এরসএরি, এসএসরস ও রপরপএমরস থকায়স ের এবং রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরমর আইন ও 

প্রশাসন থকাস েসমূয়ির অংশ রিয়সয়ব সবয়েরশক এক্সয়পাজার রভরজট সম্পােয়নর জন্য জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়র্র সয়ঙ্গ োইল্যায়ন্ডর Asian Institute of Technology (AIT), রভয়েিনায়মর 

National Academy of Public Administration (NAPA), মালয়েরশোর 

Universiti Putra Malaysia (UPM), অয়েরলোর Macquarie University, Central 

Quensland  University ও ভারয়ির Administrative Staff College of India 

(ASCI) এর সয়ঙ্গ স্বাক্ষররি সময় ািা স্মারয়কর আওিাে ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র বাস্তবারেি ২৬টি 

এক্সয়পাজার রভরজয়ট প্ররশক্ষণােী ও থকাস ে ম্যায়নজয়মন্টসি ৭৬৫ জন কম েকিো অংশগ্রিণ কয়রন;  

4.4.5   জনপ্রশাসন প্ররশক্ষণ নীরিমালা ২০০৩ এর ১৫(১) নং অনুয়চ্ছে অনুর্ােী থেয়শর সরকারর ও থবসরকারর 
প্ররিষ্ঠায়নর সামরগ্রক প্ররশক্ষণ কার্ েক্রয়ম গরিশীলিা আনােয়নর লয়ক্ষে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ‘ প্ররশক্ষণ 

মঞ্জুরর’ খায়ি বরােকৃি ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা সরকারর ৩টি ও থবসরকারর ১০৫টি প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়নর 

ময়ে বরাে প্রোন করা িয়েয়ি; 

4.4.6   প্ররশক্ষণ  প্ররিষ্ঠায়ন  অনুোন  প্রোন সংক্রান্ত   রনয়ে েরশকা-২০০৮  অনুর্ােী  সরকারর  ও  থবসরকারর 
প্ররশক্ষণ; 

4.4.7   প্ররিষ্ঠানয়ক অনুোন প্রোন করা িয়িা। পররবরিেি  থপ্রক্ষাপয়ট  সরকারর  ও  থবসরকারর প্ররশক্ষণ  
প্ররিষ্ঠানয়ক অনুোন  প্রোয়নর  জন্য প্ররশক্ষণ  প্ররিষ্ঠায়ন  সরকারর  অনুোন  প্রোনসংক্রান্ত   নীরিমালা- 

২০১৭ নায়ম নতুন নীরিমালা প্রণেন করা িয়েয়ি; 

4.4.8  মাননীে প্রধানমন্ত্রী সভাপরিয়ে একটি জািীে প্ররশক্ষণ কাউরন্সল (এনটিরস) রয়েয়ি। এ কাউরন্সয়লর 
অন্যিম লক্ষে িয়চ্ছ জািীে প্ররশক্ষণ নীরিমালা প্রণেন, পর্ োয়লািনা ও যুয়গাপয়র্াগী  করার  লয়ক্ষে  রেক-

রনয়ে েশনা প্রোন; 

4.4.9  জািীে প্ররশক্ষণ কাউরন্সল (এনটিরস) এর কার্ েক্রময়ক সিােিা করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 
মাননীে মন্ত্রীর সভাপরিয়ে একটি রনব োিী করমটি (ইরসএনটিরস) রয়েয়ি। ২৮/৩/২০১৮ িাররয়খ জািীে 

প্ররশক্ষণ কাউরন্সল এর রনব োিী করমটি (ইরসএনটিরস) ২০ িম সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। এ িাো ও জািীে 

প্ররশক্ষণ কাউরন্সল (এনটিরস) ৮িম সভা আহ্বায়নর জন্য কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি; এবং 
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4.4.10   ইরসএনটিরস সভার রনয়ে েশনা অনুর্ােী জনপ্রশাসন প্ররশক্ষণ নীরিমালা ২০০৩ এর পররমাজেন ও 
সংয়শাধন করা িয়েয়ি। এ িাো রভশন ২০২১-এর আয়লায়ক েক্ষ মানবসম্পে উন জেয়ন করমটির রনয়ে েশনা 

অনুর্ােী কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়চ্ছ। 

 

4.4.11  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র রনম্নরলরখি ৭টি উদ্ভবনী কম েপররকল্পনা রনধ োরণ করা িয়েয়ি; 
 

ক্ররমক কম েপররকল্পনাসমূি অগ্রগরি 

1.  শৃঙ্খলাজরনি িথ্য প্রোন সিজীকরণ ৫০% 

2.  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভায়গর কার্ েক্রম 

অয়টায়মশন (১ম ধাপ) 

৫০% 

3.  এরসআর-এর িথ্য ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ  ১০০% 

4.  রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভায়গর প্রকৃি পে, কম েরি পে ও শূন্যপয়ের িথ্য 

িালনাগাে 

৩০% 

5.  ‘Statistics of Civil Officers and Staff’ পুরস্তকা প্রকায়শর রনরমত্ত 

অনলাইয়ন িথ্য সংগ্রি 

৮০% 

6.  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনলাইনরভরত্তক অভেন্তরীণ সমন্বে ও ররয়পাটিং 

রসয়েম প্রবিেন 

৬০% 

7.  পাব েিে/দুগ েম এলাকাে পোেন উৎসািীকরণ নীরিমালা প্রণেন ৩০% 

 

4.5 সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ: 

 

 ১. ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল ও ২০১৬-২০১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির 

শিকরা িার : 
 

রিষ্টাে  পে সৃজন পে 

সংরক্ষণ 

পে 

স্থােীকরণ 

পে 

স্থানান্তর 

পেরব 

পররবিেন 

পে 

উন জীিকরণ 

পে 

রবলুপ্তকরণ 

র্ানবািনটি 

ওএন্ডইভুক্ত 

করণ 

জুলাই, ২০১৬ 

-জুন, ২০১৭ 

২৩ ,৫২৫  ৪০ ,০০৪  ৭ ,৩০৫  ৭৩১ ২ ২ ৭৭ ২২৬২ 

জুলাই, ২০১৭ 

-জুন, ২০১৮ 

৪৫ ,৮১৪  ১,৭৬,৭৪২ ৮,০১৯ ২৭৪ ১৬ ১২৭ ৮২১ ২৯৮০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

অগ্রগরির 

শিকরা িার 

৯৪ .৭৫%   ৯ .৭৭%       

  

২. রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভাগ ও এর অধীন প্ররিষ্ঠানসমূি িয়ি প্রস্তাব প্রারপ্তর পর রবযমান সাংগঠরনক কাঠায়মা 

পরীক্ষা-রনরীক্ষা কয়র প্রয়োজনীেিার রনররয়খ পে সৃজন, সংরক্ষণ, স্থােীকরণ, সাংগঠরনক অনুয়মােন এবং অরিস 

সরঞ্জামারে ও র্ানবািনটি ওএন্ডই-থি অন্তভু েক্ত করা িয়ব;  

  

4.5.1  স্বাস্থ্ে ও পচরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়-এর অিীে গশখ িাচসো বাণ ম এন্ড প্লাচেক সাজমাচর ইেচেটউট-এর 

জন্য পদ সৃজে; 
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4.5.2 অটজর্ ও স্নায়ু চবকাশ জচেত সর্স্যাচবষয়ক গসল েঠে এবং-এর জন্য পদ সৃজে।  

4.5.3 ৩১ িরত ৫০ শয্যায় উন্নীত গোপালেঞ্জ মুকসুদপুর উপরজলা িাসপাতারলর জন্য রাজস্বখারত পদ সৃজে; 

4.5.4 ১০০০ শয্যা চবচশষ্ট জাতীয় অরথ মারপচডক িাসপাতাল ও পুেব মাসে প্রচতষ্ঠাে (চেরটার) এর জন্য 

রাজস্বখারত পদ সৃজে;  

4.5.5 ঔষি প্রশাসে অচিদপ্তর এর জন্য রাজস্বখারত পদ সৃজে; 

4.5.6 প্রাচণস্পদ অচিদপ্তররর রাজস্বখারত ৩ট লাইভেক সাইন্স এন্ড গটকরোরলচজে ইেচেটউরটর জন্য 

২৪৯ট পদ সৃজে করা িরয়রছ; 

4.5.7 খাদ্য র্ন্ত্রণালরয়র অিীে বাংলারদশ চেরাপদ খাদ্য কতৃমপরযর জন্য ৪২২ট পদ সৃজে ও অচিস 

সরঞ্জার্াচদট ওএন্ডইভুক্ত করা িরয়রছ; 

4.5.8 গসািরাওয়াদী উদ্যারে স্বািীেতা জাদ্যঘর পচরিালোর জন্য ৩১ট ও আিসাে র্চঞ্জল জাদ্যঘররর জন্য ২০ট 

পদ সৃজে করা িরয়রছ;  

4.5.9 বাংলারদশ পুচলরশর সাংেঠচেক কাঠারর্ারত পুচলশ অোচি গটচরজর্ ইউচেট েঠে এবং উক্ত ইউচেরটর 

কায মক্রর্ পচরিালোর জন্য ৫৯২ট পদ সৃজে এবং ৪৭ট যােবািেট ওএন্ডইভুক্তকরণ 

4.5.10 প্রিাের্ন্ত্রীর কায মালরয়র অিীে সারবক চবচেরয়াে গবাড ম ও প্রাইরভটাইরজশে কচর্শেরক একীর্ভত করর 

বাংলারদশ চবচেরয়াে উন্নয়ে কতৃমপয (চবডা) েঠে এবং-এর জন্য ৪০৯ট পদ সৃজে ও ৬৯৬ট 

যােবািেট ওএন্ডইভুক্তকরণ; 

4.5.11 র্ােেীঁয় প্রিাের্ন্ত্রী কতৃমক েীচতেত  অনুরর্াচদত বাংলারদশ পুচলরশর জন্য ৫০,০০০ পরদর র্রধ্য 

জুে/২০১৮ পয মে ৪৭,২১৮ট পদ সৃজরে সেচত জ্ঞাপে করা িরয়রছ; 

4.5.12 বচরশারলর গলবুখালীরত বাংলারদশ গসোবাচিেীর ‘গশখ িাচসো  গসোচেবাস’ োরর্ একট গসোচেবাস 

স্থ্াপে এবং একট পদাচতক চডচভশে-এর জন্য ১৫৫১২ট পদ সৃজে; 

4.5.13  অেলাইে গপেশে সিজীকররণর লরযে প্রিাে চিসাবরযণ কর্ মকতমা (গপেশে ও িান্ড ম্যারেজরর্ি)-এর 

কায মালয় স্থ্াপে এবং রাজস্ব খারত ১৩৮ট পদ সৃজে; 

4.5.14  চতে পাব মতে গজলায় জাতীয়করণকৃত ২১০ট (বান্দরবাে গজলার-৮০ট, রািার্াট গজলার-৮১ট ও 

খােড়াছচড় গজলার-৪৯ট প্রাথচর্ক চবদ্যালরয়র জন্য ১০৫০ট পদ সৃজে; 

4.5.15 ২য় ও ৩য় িারপ জাতীয়করণকৃত ৩৪ট প্রাথচর্ক চবদ্যালরয়র জন্য ১৭৪ট পদ সৃজে; এবং 

4.5.16 চশযা র্ন্ত্রোলয়রক পুণ মেঠে করর উক্ত র্ন্ত্রণালরয়র অিীে ২ট চবভাে েঠে-(র্াধ্যচর্ক ও উচ্চ চশযা 

চবভাে এবং র্াদ্রাসা চশযা চবভাে)-এর জন্য ৩৯৫ট পদ সৃজে। 

4.5.17   
ক্ররমক মন্ত্রণালে/রবভায়গর নাম পে সৃরষ্ট পে 

সংরক্ষণ 

পে 

স্থােীকরণ 

পে 

রবলুরপ্ত 

র্ানবািনটি ওএোন্ডইয়ি 

অন্তভু েক্তকরণ 

১. রাষ্ট্রপরির কার্ োলে ১৬ - -  - 

২. প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলে ৪০৯ ৭৩ -  ৭৭৯ 

৩. মরন্ত্রপররষে রবভাগ ১১৬১ ১১২১ - ৫৯ ৪২২ 

৪. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ১২২ ১২০৩ -  ১৪২ 

৫. পাব েিে িিগ্রামরবষেক  

মন্ত্রণালে 

- ২৫ -  - 

৬. রনব োিন করমশন সরিবালে ২৩৬৭ ২০২ -  - 

৭. বাংলায়েশ সরকারী কম ে 

করমশন সরিবালে 

২৪ - -  - 

৮. গৃিােন ও গণপূিে মন্ত্রণালে ৫২০ ৩৮১৬ - - ১১ 

৯. পররয়বশ ও বন মন্ত্রণালে ৬৩ ১৩৭৮ - - - 
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১০. থবসামররক রবমান পররবিন 

ও পর্ েটন মন্ত্রণালে 

২৫০০ ০৭ ০৪ ৫২২ - 

১১. রবদুেৎ রবভাগ ২১৭ ৩৬৮ ১০ - - 

১২. জ্বালারন ও খরনজ সম্পে 

রবভাগ 

- ৯৩ ৩৮ - ০৩ 

১৩. অে ে রবভাগ ১৯৪ ২৫৯ - - ২ 

১৪. আরে েক প্ররিষ্ঠান রবভাগ ৯৪ ৪৪ - - ৫০২ 

১৫. অভেন্তরীণ সম্পে রবভাগ - ১০০ - - - 

১৬. রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত মন্ত্রণালে ৯৬ ৯৪ - - ১ 

১৭. িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত 

রবভাগ 

- ৭৯৫ ৩৩ - - 

১৮. অে েবনরিক সম্পকে রবভাগ - - - - ১ 

১৯. যুব ও ক্রীো মন্ত্রণালে  

১২ 

 

৭৮৫ 

 

-  

 

- 

  

 

১ 

২০. ধম েরবষেক  মন্ত্রণালে 

 

- 

  

১০ 

  

২ - - 

২১. েম ও কম েসংস্থান মন্ত্রণালে - ১৭ - - ৫ 

২২. প্রবাসী কল্যাণ ও সবয়েরশক 

কম েসংস্থান মন্ত্রণালে 

 

- 

 

১৩৬ 

 

- 

 

- 

 

১ 

২৩. পররকল্পনা রবভাগ - ৭ - - - 

২৪. বাস্তবােন পররবীক্ষণ 

মূল্যােন রবভাগ 

 

- 

১৮ - 

 

- 

 

- 

 

২৫. পররসংখ্যান ও িথ্য 

ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

- 

 

২৮ 

 

১৯৯ 

 

- 

 

- 

 

২৬. স্থানীে সরকার রবভাগ ২৮ ১,৪৩১ 

 

১,১৩৩ - ৪ 

২৭. পিী উন জেন ও সমবাে 

রবভাগ 

০৩ ১০৫ ২৫ -  

২৮. আইন ও রবিার রবভাগ ৬৮ ৫৯০ ১৭২ - ১ 

২৯. থলরজসয়লটিভ ও 

সংসেরবষেক  রবভাগ  

৭১ ১১৮ ১১১ - - 

৩০. মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা 

রবভাগ 

৬০২ ১০০ - - ৭৩ 
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৩১. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ 

- ৩৭০ ১১৯ - ৪ 

৩২. প্রােরমক ও গণরশক্ষা 

মন্ত্রণালে 

১০৯০ ১,১৮,৩৮

০ 

- - - 

৩৩. সংস্কৃরিরবষেক  মন্ত্রণালে ৩৭৩ ৭৪২ ১২ - ১ 

৩৪. িাক ও থটরলয়র্াগাগ রবভাগ - ৫৬ - - - 

৩৫. খায মন্ত্রণালে - ১৪ ১ - - 

৩৬. দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালে 

৩ ২২ - - - 

৩৭. ভূরম মন্ত্রণালে ১২ - - - ২ 

৩৮. কৃরষ মন্ত্রণালে ১০০ ৮০৩ ৩৮ - ২ 

৩৯. মৎস্য ও প্রারণসম্পে 

মন্ত্রণালে 

৬১৪ ১৪৫০ ৮ - ১ 

৪০. পারনসম্পে মন্ত্রণালে - ৭১ - - - 

৪১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে ১০ ২৩৫০ - - ১৯ 

৪২ িথ্য মন্ত্রণালে ২০৬ ৩৮১ ৩ -  

৪৩. থন ৌ পররবিন মন্ত্রণালে ৭০ ১১৯ - -  

৪৪. সেক পররবিন ও মিাসেক 

রবভাগ 

- ৮৬৭ ২২ -  

৪৫. থসতু রবভাগ ১ - - -  

৪৬. থরলপে মন্ত্রণালে - ৩৫ - -  

৪৭. স্বাস্থে ও পররবার কল্যাণ 

মন্ত্রণালে 

২,৮৩০ ১০,৫৭৭ - - ৫ 

৪৮. মরিলা ও রশশুরবষেক  

মন্ত্রণালে 

২ ১,২০০ - - - 

৪৯. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে ৪ ৫৮ - - ৫ 

৫০. রশল্প মন্ত্রণালে ২৩৩ ২০৮ - - ৯ 
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৫১. বারণজে মন্ত্রণালে ৯ ৬৫ ১২৬ - ১৮ 

৫২. মুরক্তযুিরবষেক  মন্ত্রণালে - - - - - 

  বি ও পাট মন্ত্রণালে - ৫৪৪ ৩২ - - 

৫৪. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে ৩,২৩৫ ২২,২১৬ ২,৯৯০ - ১৪৭ 

৫৫. প্ররিরক্ষা মন্ত্রণালে ১৭৮৪৬ ২৮ ৪০ ৩৬ ১২০ 

             সব েয়মাট - ৩৫২০৫ ১,৭৩,৪৭৯ ৫,১১৮ ৬১২ ২,২৮১ 

4.5.18  

 
4.6 শৃঙ্খলা ও িেন্ত অনুরবভাগ: 

 

ক্ররমক 

নং 

(১) ২০১৬-১৭ অে েবিয়র সম্পারেি কার্ োবরল এবং ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র সম্পারেি কার্ োবরলর অগ্রগরির 

শিকরা িার :  

১. রবভাগীে 

মামলাসম্প

রকেি   

িথ্য : 

 

২০১৬-১৭ অে েবিয়রর রবভাগীে মামলাসম্পরকেি িথ্য 

শাখার নাম থমাট রবভাগীে মামলা  রনষ্পরত্তকৃি  রবভাগীে 

মামলা 

অরনষ্পরত্তকৃি  রবভাগীে 

মামলা 

রনষ্পরত্তর 

িার 

শৃঙ্খলা-৫ ১৬ ৮ ৮ ৫০% 

শৃঙ্খলা-৪ ১০ ৫ ৫ ৫০% 

শৃঙ্খলা-৩ ৬ ০ ৬ ০০% 

শৃঙ্খলা-২ ১২ ৬ ৬ ৫০% 

শৃঙ্খলা-১ ২৩ ৫ ১৮ ২২% 

থমাট= ৬৭ ২৪ ৪৩ ৩৬% 
 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর রবভাগীে মামলাসম্পরকেি িথ্য 

শাখার নাম থমাট রবভাগীে মামলা  রনষ্পরত্তকৃি  রবভাগীে 

মামলা 

অরনষ্পরত্তকৃি  রবভাগীে 

মামলা 

রনষ্পরত্তর 

িার 

শৃঙ্খলা-৫ ১৩ ৬ ৭ ৪৬% 

শৃঙ্খলা-৪ ৯ ৮ ১ ৮৯% 

শৃঙ্খলা-৩ ৯ ৩ ৬ ৩০% 

শৃঙ্খলা-২ ১৩ ৫ ৮ ৩৮% 

শৃঙ্খলা-১ ২৩ ৫ ১৮ ২২% 

থমাট= ৬৭ ২৭ ৪০ ৪০% 
 

অরভয়র্াগ

সম্পরকেি   

িথ্য :  

 

২০১৬-১৭ অে েবিয়র িাকয়র্ায়গ/সরাসরর প্রাপ্ত অরভয়র্াগ : 

২০১৬-১৭ অে েবিয়রর অরভয়র্াগসম্পরকেি িথ্য 

শাখার নাম থমাট অরভয়র্াগ  রনষ্পরত্তকৃি  অরভয়র্াগ অরনষ্পরত্তকৃি  অরভয়র্াগ রনষ্পরত্তর িার 

শৃঙ্খলা-৫ ৫৪ ৫৪ ০ ১০০% 

শৃঙ্খলা-৪ ১৭ ১৭ ০ ১০০% 

শৃঙ্খলা-৩ ১৮৯ ১৮৯ ০ ১০০% 

শৃঙ্খলা-২ ১৭ ১৭ ০ ১০০% 

শৃঙ্খলা-১ ১৪১ ১৩৪ ৭ ৯৫% 

থমাট= ৪১৮ ৪১১ ৭ ৯৮% 
 

 ২০১৬-১৭ অে েবিয়র অনলাইয়ন প্রাপ্ত থমাট ৯টি অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি। রনষ্পরত্ত ১০০%। 
 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র িাকয়র্ায়গ/সরাসরর প্রাপ্ত অরভয়র্াগ : 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর অরভয়র্াগসম্পরকেি িথ্য 

শাখার নাম থমাট অরভয়র্াগ  রনষ্পরত্তকৃি  অরভয়র্াগ অরনষ্পরত্তকৃি  অরভয়র্াগ রনষ্পরত্তর িার 

শৃঙ্খলা-৫ ৫৯ ৫৯ ০ ১০০% 
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শৃঙ্খলা-৪ ৭ ৭ ০ ১০০% 

শৃঙ্খলা-৩ ১৫৭ ১৫৭ ০ ১০০% 

শৃঙ্খলা-২ ২৯ ২৯ ০ ১০০% 

শৃঙ্খলা-১ ১০৯ ১০৯ ০ ১০০% 

থমাট= ৩৬১ ৩৬১ ০ ১০০% 
 

 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র অনলাইয়ন প্রাপ্ত থমাট ১৯টি অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি। রনষ্পরত্ত ১০০%। 

 

 শৃঙ্খলা ও দুনীরিজরনি িােপত্র  (িাকরর 

স্থােীকরণ, রসয়লকশন থগ্রি, টাইময়স্কল, 

পয়োন জরি, রবয়েশ প্ররশক্ষণ, অবসর প্রস্তুি ছুটি, 

থপনশন, গারে থসবা নগোেন নীরিমালাে 

গারে ক্রে ইিোরে থক্ষয়ত্র) : 

২০১৬-১৭ অে েবিয়র শৃঙ্খলা ও দুনীরিজরনি প্ররিয়বেয়নর জন্য প্রাপ্ত ৪,৬২৬ জন, 

রনষ্পরত্ত ৪,৬২৬ জন। 

রনষ্পরত্ত িার-১০০% 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র শৃঙ্খলা ও দুনীরিজরনি প্ররিয়বেয়নর জন্য প্রাপ্ত ৬,০৫৪ জন, 

রনষ্পরত্ত ৬,০৫৪ জন। 

রনষ্পরত্ত িার-১০০% 

 

দুনীরিজরনি িােপত্র (রবরভন জ 

মন্ত্রণালে/রবভায়গর কম েকিো-কম েিারীয়ের 

পয়োন জরির রবষে রবয়বিনার জন্য) :  

২০১৬-১৭ অে েবিয়র দুনীরিজরনি প্ররিয়বেয়নর জন্য প্রাপ্ত ৭১টি। রনষ্পরত্ত-৭১টি । 

রনষ্পরত্ত িার-১০০% 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র দুনীরিজরনি প্ররিয়বেয়নর জন্য প্রাপ্ত ৪৯ (উনপঞ্চাশ)টি । 

রনষ্পরত্ত ৪৯টি। 

রনষ্পরত্ত িার-১০০% 

 

আিরণ রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী রবরভন জ 

ধরয়নর অনুমরি :  

২০১৬-১৭ অে েবিয়র প্রাপ্ত আয়বেন-১৭টি, অনুমরি প্রোন করা িে-১০ জন 

কম েকিোয়ক এবং ৭টি আয়বেন নামঞ্জুর করা িে। 

রনষ্পরত্ত িার-১০০% 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রাপ্ত আয়বেন-১০টি, অনুমরি প্রোন করা িে-৯ জন কম েকিোয়ক 

এবং ১টি আয়বেন নামঞ্জুর করা িে। 

রনষ্পরত্ত িার-১০০% 

 

বই প্রকাশ : ২০১৬-১৭ অে েবিয়র প্রাপ্ত পাণ্ডুরলরপ-০৫টি, বই প্রকায়শর অনুমরি প্রোন করা িে-৪ 

জন কম েকিোয়ক এবং ১টি পাণ্ডুরলরপ বই আকায়র প্রকায়শর আয়বেন নামঞ্জুর করা 

িে। 

রনষ্পরত্ত িার-১০০% 

২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র বই প্রকায়শর জন্য থকায়না পাণ্ডুরলরপ পাওো র্ােরন। 

 

শুিািার পুরস্কার :  

 

শুিািার পুরস্কার প্রোন নীরিমালা, ২০১৭ অনুর্ােী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১-১০ 

থগ্রিভুক্ত একজন কম েকিো, ১১-২০ থগ্রিভুক্ত একজন কম েিারী এবং েপ্তর প্রধানয়ের 

ময়ে িয়ি একজনয়ক শুিািার পুরস্কার প্রোন করা িয়েয়ি। 

 

সম্পরত্ত ক্রে/রবক্রে/িস্তান্তয়রর অনুমরি : 

সরকারর কম েিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ 

অনুর্ােী রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর ১৬ 

জন কম েকিোয়ক সম্পরত্ত 

(জরম/েট/ফ্ল্োট/গারে) ক্রে/রবক্রে/রনম োণ ও 

িস্তান্তয়রর  অনুমরি প্রোন করা িে। 

২০১৬-১৭ অে েবিয়র সম্পরত্ত ক্রে/রবক্রে/রনম োণ ও িস্তান্তয়রর আয়বেনপ্রারপ্ত ০৭টি, 

রনষ্পরত্ত ০৭টি, রনষ্পরত্তর িার ১০০%। 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর আয়বেনপ্রারপ্ত ১৬টি, রনষ্পরত্ত ১৬টি, রনষ্পরত্তর িার ১০০%। 

 

 

সম্পে রববরণী সংরক্ষণ : রব.রস.এস. প্রশাসন 

কোিায়রর ৩০১ জন কম েকিোর থঘারষি সম্পে 

রববরণীর িথ্য ব্যরক্তগি থিাল্ডার খুয়ল ভয়ল্ট 

সংরক্ষণ করা িয়েয়ি। 

২০১৬-১৭ অে েবিয়র  থঘারষি সম্পে রববরণী প্রারপ্ত ২৮৭ জন, সংরক্ষণ ২৮৭ জন, 

রনষ্পরত্তর িার ১০০%। 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর প্রারপ্ত ৩০১ জন, সংরক্ষণ ৩০১ জন, রনষ্পরত্তর িার ১০০%। 

 

েিাওোরর জবাব: রবভাগীে মামলাে 

েণ্ডায়েয়শর রবরুয়ি োয়েরকৃি এটি মামলার 

২০১৬-১৭ অে েবিয়র প্রারপ্ত ০১টি, জবাব থপ্ররণ ০১টি, জবাব থপ্ররয়ণর িার ১০০%। 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রারপ্ত ০১টি, জবাব থপ্ররণ ০১টি, জবাব থপ্ররয়ণর িার ১০০%। 
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েিাওোরর জবাব প্রোন।  

 

4.7 আইন অনুরবভাগ : 

4.7.1 ১৫০টি ররট থমাকেমার েিাওোরর জবাব প্রস্তুয়ির জন্যসংরলিষষ্ট মন্ত্রণালে/রবভাগ/েপ্তয়রর থেয়ক িথ্য 

সংগ্রি; 

4.7.2 ৩৪টি মামলার েিারভরত্তক জবাব থপ্ররণ; 

4.7.3 ১৩টি আোলি অবমাননা মামলার রনয়ে েশনা বাস্তবােনসংক্রান্ত প্ররিয়বেন আোলয়ি োরখল করার 

জন্যসংরলিষষ্ট আইনজীবীর রনকট থপ্ররণ;  

4.7.4 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৫০৯টি ররট মামলা, ০৪টি রলভ টু আরপল মামলা এবং ৩০টি কনয়টম্পট মামলা 

োয়ের;  

4.7.5 প্রশাসরনক িাইবুু্নায়ল ১১৩টি, প্রশাসরনক আরপল িাইবুনায়ল ১২টি ও মিামান্য িাইয়কাট ে রবভায়গ রলভ টু 

আরপল ১১টি মামলাসি থমাট ১৩৬টি মামলা িলমান; এবং 

4.7.6 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রাপ্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেসংরলিষষ্ট ০৮টি মামলা রনষ্পন জ িে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের 

(৮০+৫৩) = ১৩৩টি মামলার মিামান্য িাইয়কাট ে কর্তেক রাে প্রোন করা িে।  

 

4.8 রবরধ অনুরবভাগ : 

 

4.8.1 গি ৩০ জানুোরর, ২০১৮ িাররয়খর স্মারক নং ০৫.০০.০০০০.১৭০.২২.০০৩.১৫.৩১ এর মােয়ম 

‘পবরিন্নতা ক্র্ী’ বনডয়াড র গ্রক্ষডে ‘জাত িবরজন িনর’ প্ররানক্ারী ক্র্তমপক্ষ বনধ মারণ; 

4.8.2 ০৬ মাি ে, ২০১৮ িাররয়খ ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০৩৫.১৭-৬২ নং স্মারয়কর মােয়ম বিবনয়র স্টাি নাি ম 

এিং বর্েওয়াইি পডর িরািবর বনডয়াড র গ্রক্ষডে বিডশষ গ্রক্াটার গ্রক্াডনা পর গ্রর্াগ্য প্রােীর অিাডি পূরণ 

ক্রা িম্ভি না িয়ল গ্রি-িক্ল পর জাতীয় গ্রর্ধা তাবলক্ার শীডষ ম অিস্থানক্ারী প্রােীডরর দ্বারা পূরণ এিং 

বিডশষ/প্রাবধক্ার গ্রক্াটার অপূরণকৃত পর িংরক্ষডণর বিষডয় জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র ১৬/০২/২০১০ 

তাবরডখর ৫৯ নম্বর িার্কমলাডরর বিধান বশবেলক্রণ। 

4.8.3 ০৫ এরপ্রল, ২০১৮ িাররয়খ ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০৩৫.১৭-৯৬ নং স্মারয়কর মােয়ম জনপ্রশািন 

র্ন্ত্রণালয় িডত জাবরকৃত  ত ০৬ র্াচ ম ২০১৮ তাবরডখর ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০৩৫.১৭-৬২ নং 

স্মারডক্র (খ) নং অনুডিডরর বনডর মশনার স্পষ্টীক্রণ; The Government Servants 

(Discipline and Appeal) Rules, 1985, সংয়শাধন কয়র ‘সরকারর কম েিারী (শৃঙ্খলা ও 

আরপল) রবরধমালা, ২০১৮’ এস. আর. ও নং-১১০-আইন/২০১৮ প্রজ্ঞাপন জারর করা িে; 

4.8.4 ২০১৮ রিষ্টায়ের সকল সরকারর ও আধা-সরকারর অরিস এবং স্বােত্তশারসি ও আধা-স্বােত্তশারসি 

সংস্থাসমূয়ির বষ েপরঞ্জ প্রস্তুি করার লয়ক্ষে গি ১২ নয়ভম্বর ২০১৭ িাররয়খ 

০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০৫.১২-২২৪ নং স্মারয়ক প্রজ্ঞাপন জারর করা িে; 

4.8.5 ১৪৩৯ রিজরর সয়নর (২০১৮ রিোে) পরবত্র রমজান মায়স থেয়শর সকল সরকারর ও আধা-সরকারর এবং 

স্বােত্তশারসি ও আধা-স্বােত্তশারসি প্ররিষ্ঠায়নর জন্য অরিস সমেসূরি রনধ োরয়ণর লয়ক্ষে গি ১০ থম 

২০১৮ িাররয়খ ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০১.১৮-৯২ নং স্মারয়ক প্রজ্ঞাপন জারর করা িে; 
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4.8.6 রব.রস.এস. (জনস্বাস্থে প্রয়কৌশল) কোিায়র ১১ (এগার) জন সিকারী প্রয়কৌশলীয়ক উক্ত কোিায়র 

অন্তভু েরক্তর লয়ক্ষে ৩০ জুলাই, ২০১৭ িাররখ The Bangladesh Civil Service 

Recruitment Rules, 1981 অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও. নং ২৫৩-আইন/২০১৭ 

প্রজ্ঞাপন জারর করা িে; 

4.8.7 রব.রস.এস. কোিারভুক্ত কম েকিোয়ের রসরনের থস্কয়ল পয়োন জরি প্রোন সংক্রায়ন্ত ২২ আগে, ২০১৭ িাররখ 

বাংলায়েশ রসরভল সারভ েস (পয়োন জরির জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৭ অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. 

আর. ও. নং ২৬৬-আইন/২০১৭ প্রজ্ঞাপন জারর করা িে; 

4.8.8  ত ১২ গ্রিব্রুয়াবর, ২০১৮ িাররখ The BCS (Economic) Composition and cadre Rules of 

1980 অরধকির সংয়শাধন কয়র এস, আর ও নং- ৫৬ আইন/২০১৮ প্রজ্ঞাপন জারর করা িে; এবং 

4.8.9 রব.রস.এস. (স্বাস্থে) কোিায়রর সিকারী সাজেয়নর ৪৫৪২টি এবং সিকারী থিন্টাল সাজেয়নর ২৫০টি শূন্য 

পে পূরণসংক্রান্ত  রবয়শষ রব.রস.এস. পরীক্ষা গ্রিয়ণর লয়ক্ষে গি ২৪ মাি ে, ২০১৮ িাররখ রব.রস.এস. 

(বেস, থর্াগ্যিা ও সরাসরর রনয়োয়গর জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৪ এর এককালীন সংয়শাধন কয়র 

এস, আর ও নং- ৯৩ আইন/২০১৭ প্রজ্ঞাপন জারর করা িে। 

 

4.8.10 সংস্কার ও গয়বষণা অনুরবভাগ : 
২০১7-১8 অথ মবছর-সংক্রাে কায মাবচল; ২০১৬-১৭ অথ মবছররর সরি প্রচতরবদোিীে অথ মবছররর অগ্রেচতর শতকরা িার 

উরল্লখসি : 2017-18 অথ মবছরর চবচভন্ন র্ন্ত্রণালয়/চবভারের চেম্নবচণ মত 3৬ট আইে/চবচি বাংলা ভাষায় 

প্রচর্তীকরণ করা িয় : 

ক্রম আইন/রবরধ/প্ররবরধর নাম  সংরলিষষ্ট মন্ত্রণালে 

১ আমোরন এবং রপ্তারন (রনেন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ বারণজে মন্ত্রণালে 

২ আমোরনকারক, রপ্তারনকারক এবং ইয়ন্ডন্টরয়ের (রনবন্ধন) আয়েশ, ১৯৮১ বারণজে মন্ত্রণালে 

৩ রররভউ, আরপল এবং রররভশন আয়েশ, ১৯৭৭ বারণজে মন্ত্রণালে 

৪ খাযশস্য সরবরাি (পররপরন্থ কার্ েক্রম প্ররিয়রাধ) অোয়েশ, ১৯৭৯ খায মন্ত্রণালে 

৫ খায (রবয়শষ আোলি) আইন, ১৯৫৬ খায মন্ত্রণালে 

৬ উরদ্ভেজাি ও কৃষক অরধকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৭ কৃরষ মন্ত্রণালে 

৭ আমোরন ও রপ্তারন (রনেন্ত্রণ) (সংয়শাধন) আইন, ১৯৭৫ বারণজে মন্ত্রণালে 

৮ থমাংলা বন্দর কর্তেপক্ষ আইন, ২০১৭ থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

৯ মানরসক স্বাস্থে আইন, ২০১৭ স্বাস্থে ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালে 

১০ বাংলায়েশ রশশু একায়িরম আইন, ২০১৭ মরিলা ও রশশুরবষেক  মন্ত্রণালে 

১১ জািীে সমাজকল্যাণ পররষে আইন, ২০১৭ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে 

১২ বাংলায়েশ মুরক্তয়র্ািা কল্যাণ িাে আইন, ২০১৭ মুরক্তযুিরবষেক  মন্ত্রণালে 

১৩ বাংলায়েশ ক্রীো রশক্ষা প্ররিষ্ঠান আইন, ২০১৭ যুব ও ক্রীো মন্ত্রণালে 

১৪ িিগ্রাম বন্দর কর্তেপক্ষ আইন, ২০১৭ থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

১৫ কল্যাণ িিরবল প্ররবধানমালা, ১৯৮৩ থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

১৬ অভেন্তরীণ থনৌিলািলয়র্াগ্য থনৌপয়ের র্ধ্ংসাবয়শষ ও বাধা অপসারণ রবরধমালা, 

১৯৭৩ 

থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

১৭ অভেন্তরীণ থনৌপররবিন সমেসূরি ও ভাোর িারলকা অনুয়মােন রবরধমালা, ১৯৭০ থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

১৮ অভেন্তরীণ থনৌপররবিন কর্তেপক্ষ কম েিারী গ্রুপ রবমা প্ররবধানমালা, ১৯৮৪ থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

১৯ বন্দর থঘাষণার থগয়জট  থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

২০ অভেন্তরীণ থনৌপররবিন কর্তেপক্ষ আোয়েশ, ১৯৫৮ থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

২১ রসয়লট থমরিকোল রবশ্বরবযালে আইন, ২০১৭ স্বাস্থে ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালে 

২২ বাংলায়েশ প্রয়কৌশল গয়বষণা কাউরন্সল আইন, ২০১৮ রবজ্ঞান ও প্রযুরক্তরবষেক  মন্ত্রণালে 

২৩ বন্দর রবরধমালা, ১৯৬৬ থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

২৪ বাংলায়েশ অভেন্তরীন থনৌপররবিন কর্তেপক্ষ কম েিারী ভরবষ্য িিরবল িাে েরলল থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 
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২৫ ঔষধ আইন, ২০১৭ স্বাস্থে ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালে 

২৬ বাংলায়েশ সুগারক্রপ গয়বষণা ইনরেটিউট আইন, ২০১৭ কৃরষ মন্ত্রণালে 

ক্রম আইন/রবরধ/প্ররবরধর নাম  সংরলিষষ্ট মন্ত্রণালে 

২৭ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পররেশ েন ও মানরনেন্ত্রণ) আইন, ২০১৭ মৎস্য ও প্ররণসম্পে মন্ত্রণালে 

২৮ ভূরম উন জেন কর আইন, ২০১৮ ভূরম মন্ত্রণালে 

২৯ বাংলায়েশ থিইরর উন জেন থবাি ে আইন, ২০১৮ মৎস্য ও প্ররণসম্পে মন্ত্রণালে 

৩০ বাংলায়েশ রিরেোখানা আইন, ২০১৮ মৎস্য ও প্ররণসম্পে মন্ত্রণালে 

৩১ থরকি ে রবনরষ্টকরণ আইন, ২০১৮ ভূরম মন্ত্রণালে 

৩২ বারিঘর আইন, ২০১৮ থনৌপররবিন মন্ত্রণালে 

৩৩ বাংলায়েশ পররিেক্ত সম্পরত্ত (রনেন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রনষ্পরত্ত) আইন, ২০১৮ ভূরম মন্ত্রণালে 

৩৪ ঢাকা রশশু িাসপািাল আইন, ২০১৮ স্বাস্থে ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালে 

৩৫ গাজীপুর উন জেন কর্তেপক্ষ আইন, ২০১৮ গৃিােণ ও গণপূিে মন্ত্রণালে 

৩৬ 'বাংলায়েশ রশল্প কাররগরর সিােিা থকন্দ্র আইন, ২০১৮ রশল্প মন্ত্রণালে 

 

১.২ ২০১৬-১৭ অথ মবছরর চবচভন্ন র্ন্ত্রণালয়/চবভারের গর্াট ০৮ট আইে/চবচি প্রর্ীচতকরণ করা িরয়চছল। ২০১৭-১৮ 

অথ মবছরর গর্াট 3৬ট আইে/চবচি বাংলা ভাষায় প্রচর্তীকরণ করা িয়। অথ মাৎ ২০১৬-১৭ অথ মবছররর তুলোয় ২০১৭-১৮ 

অথ মবছরর চবচভন্ন র্ন্ত্রণালয়/চবভারের আইে/চবচি প্রর্ীচতকরণ করার অগ্রেচতর িার ৪৬২.৫%; 

১.৩ ২০১৭-১৮ অথ মবছরর চেম্নবচণ মত প্রকাশো/িরর্/খার্ ইংররচজ ভাষায় প্রকাশ ও মুদ্ররণ বাংলা ভাষা বাস্তবায়ে 

গকারষর অোপচত্ত প্রদাে করা িয় : 

1.৩.1 র্ৎস্য ও প্রাচণসম্পদ র্ন্ত্রণালয় কতৃমক প্রণীত ‘Fisheries Statistical Report of Bangladesh 2015-

16’ শীষ মক প্রকাশো; 

1.৩.2 র্ৎস্য ও প্রাচণসম্পদ র্ন্ত্রণালয় কতৃমক প্রণীত ‘Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh’ 

শীষ মক প্রকাশো; 

1.৩.3 স্বাস্থ্ে ও পচরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালরয়র স্বাস্থ্ে গসবা চবভাে কতৃমক প্রণীত ‘Bangladesh National Health 

Accounts 1997-2015’ শীষ মক প্রকাশো; 

1.৩.4 স্বাস্থ্ে ও পচরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালরয়র স্বাস্থ্ে গসবা চবভাে কতৃমক প্রণীত ‘Gender Equity Action Plan 

(2014-2024)’ শীষ মক প্রকাশো; 

1.৩.5 চবদ্যেৎ, জ্বালাচে ও খচেজ সম্পদ র্ন্ত্রণালরয়র জ্বালাচে ও খচেজ সম্পদ চবভারের অিীে বাংলারদশ  

র্ভতাচিক জচরপ অচিদপ্তর কতৃমক প্রণীত ‘গরকড মস অব দ্য চজওলচজকোল সারভ ম অব বাংলারদশ’-এর  

ভচলউর্ ১৪ পাট ম ৪ এবং ভচলউর্ ১৪ পাট ম ৫ শীষ মক প্রকাশো; 

1.৩.6 পচরকল্পো কচর্শরের সািারণ অথ মেীচত চবভাে কতৃমক প্রণীত ‘Effective Use of Human  

Resource in Bangladesh for Inclusive Income Growth and Income  

Distribution- An Application of national Accounts Transfer’ শীষ মক প্রকাশো; 

1.৩.7 স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালরয়র জেচেরাপত্তা চবভাে কতৃমক প্রণীত ‘Bangladesh Country Report, 2016’  

শীষ মক প্রকাশো; এবং 

1.৩.8 অথ ম র্ন্ত্রণালরয়র অথ ম চবভারের ‘Issuance of Floating Rate Treasury Bond (FRTB)’  

শীষ মক গোটচিরকশেট ইংররচজরত চবরশষ গেরজরট প্রকাশ; 

১.৪ ২০১৬-১৭ অথ মবছরর গর্াট ০৬ট প্রকাশো/িরর্/খার্ ইংররচজ ভাষায় প্রকাশ ও মুদ্ররণ বাংলা ভাষা বাস্তবায়ে 

গকারষর অোপচত্ত প্রদাে করা িরয়চছল। ২০১৭-৮ অথ মবছরর গর্াট ০৮ট প্রকাশো/িরর্/খার্ ইংররচজ ভাষায় 

প্রকাশ ও মুদ্ররণ বাংলা ভাষা বাস্তবায়ে গকারষর অোপচত্ত প্রদাে করা িয়। অথ মাৎ ২০১৬-১৭ অথ মবছররর তুলোয় 
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২০১৭-১৮ অথ মবছরর প্রকাশো/িরর্/খার্ ইংররচজ ভাষায় প্রকাশ ও মুদ্ররণ বাংলা ভাষা বাস্তবায়ে গকারষর 

অোপচত্ত প্রদাগের অগ্রেচত ১৩৩%। 

১.৫ দাপ্তচরক কারজ ব্যবিাররর জন্য চেম্নবচণ মত প্রকাশোগুরলা বাংলা ভাষা বাস্তবায়ে গকাষ িরত প্রকাচশত  

িয় : 

 (ক) ‘পদচবর পচরভাষা ২০১৮’; 

 (খ) Statistics of Civil Officers and Staff, 2016; এবং 

 (ে) Statistics of Civil Officers and Staff, 2017. 

3.1.1 ১.৬ ২০১৬-১৭ অথ মবছরর দাপ্তচরক কারজ ব্যবিাররর জন্য সংস্কার ও েরবষণা অনুচবভাে িরত প্রকাচশত গর্াট 

প্রকাশো ০৩ট। আবার ২০১৭-১৮ অথ মবছরর দাপ্তচরক কারজ ব্যবিাররর জন্য সংস্কার ও েরবষণা অনুচবভাে 

িরত গর্াট ০৩ট পুস্তক প্রকাচশত িরয়রছ। অথ মাৎ ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ মবছরর সংস্কার ও েরবষণা 

অনুচবভাে িরত সর্সংখ্যক পুস্তক প্রকাচশত িরয়রছ। 

 

4.9 ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র কম েপররকল্পনা 

 
3.2 উন জেন, বাস্তবােন ও থগাপনীে অনুয়বেন অনুরবভাগ 

 

3.2.1 শাখাে প্রাপ্ত  সকল এরসআরসমূি র্ািাই-বািাই অয়ন্ত র্াবিীে রবষে রনষ্পরত্তসি থিারসোয়র সংরক্ষণ; 
3.2.2  রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভাগ/অনুরবভায়গর িারিো থমািায়বক থগাপনীে অনুয়বেনসংক্রান্ত িারিি মিামি 

থপ্ররণ; 

3.2.3  অরধশাখাে প্রাপ্ত এরসআর এর িথ্য এরিপূব েক এ-সংক্রান্ত িাটায়বজ িালনাগাে রাখা; 

3.2.4  কম েকিোগয়ণর থকান বির/সময়ের রসআর প্রয়র্াজে না িওোসংক্রান্ত  িথ্য MoPA-এর ওয়েব সাইয়ট  

ACR Information-িংিান্ত  িাটায়বইয়জ এরি ও ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ।  

3.2.5  

অে েবির প্ররশক্ষয়ণর লক্ষেমাত্রা থমাট 

মাোস ে রিয়োমা শট ে থকাস ে 

     

২০১৮ -২০১৯  ৬০ ১৫ ২৭১ ৩৪৬ 

 

ক. রসয়লট রবভায়গর সুনামগঞ্জ থজলাে সারকেট িাউজ সংলগ্ন ভূরম অরধগ্রিণ ও থজলা প্রশাসক সুনামগঞ্জ- এর 

বাসভবন িো বাংয়লা সংলগ্ন পুকুর রকম ভূরম বাসভবন বাংয়লা অরিয়সর সয়ঙ্গ অন্তভূ েক্তকরয়ণর জন্য কার্ েক্রম 

িলমান রয়েয়ি;  

খ. রসয়লট রবভায়গ রবভাগীে অোিরমরনয়েটিভ কনয়ভনশন থসন্টার রনম োয়ণর জন্য থজলা প্রশাসক থমৌলভীবাজার 

থেয়ক ০৫.০৩.২০১৮ িাররয়খর পয়ত্র জানার্াে থর্, সিকারী করমশনার ভূরম, রাজনগর কর্তেক উক্ত ১৫.৫৭ একর 

ভূরমর থরকি ে সংয়শাধন করা িয়েয়ি। এস এ থরকি অনুর্ােী িা সংয়শাধয়নর জন্য ল্যান্ড সয়ভ ে িাইবুেনাল, 

থমৌলভীবাজার  িলমান মামলা রনষ্পরত্তর প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি ময়ম ে থজলা প্রশাসক, 

থমৌলভীবাজার জারনয়েয়িন। এ-সংক্রান্ত পূণ োঙ্গ িথ্যারে িো প্রস্তারবি স্থায়নর স্থারনক নকশা পাওো পর পরবিী 

প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব।  

০৩. SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা :  
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SDG ১৬.৭.১ অনুয়চ্ছে অনুর্ােী ‘রব.রস.এস. কোিার কম েকিোয়ের সক্ষমিা বৃরির মােয়ম সরকারয়ক 

শরক্তশালীকরণ (২ পর্ োে)’ শীষ েক প্রকয়ল্পর আওিাে রসরনের সরিব/সরিব পর্ োে থেয়ক সিকারী সরিব পর্ োয়ে 

পর্ েন্ত প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়ে োয়ক। এই প্ররশক্ষয়ণ অংশগ্রিয়ণ মরিলা কম েকিোয়ের জন্য ২০% থকাটা সংরক্ষণ 

করা িয়েয়ি।  

০৪. আন্তজোরিক সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািা স্মারক/চুরক্ত এবং সবয়েরশক সিয়র অরজেি 

সিলিার রববরণ : 

ক্ররমক 

নং 

িংস্থা/প্রবতষ্ঠাডনর নার্ থেয়শর নাম চুরক্তর রবষে চুবক্ত/ির্ড াতা 

িম্পারডনর তাবরখ 

1.  Duke University আয়মররকা উচ্চরশক্ষা ও 

প্ররশক্ষণ 

০১.০৩.২০১৮ 

থপ্রাগ্রামরভরত্তক 

 

4.10 প্রশাসন অনুরবভাগ : 

3.2.6 The Computer Personal (Government Organization) Recruitment Rules, সংয়শাধন; 

3.2.7 বাংলায়েশ সরিবালে (কোিারবরিভূ েি থগয়জয়টি এবং নন-থগয়জয়টি কম েিারী) রনয়োগ রবরধমালা, ২০১৪ 
সংয়শাধন; 

3.2.8 শূন্যপয়ে জনবল রনয়োগ; 
3.2.9 সরকারর কম েসম্পােন ব্যবস্থাপনা শাখা নায়ম ১টি নতুন শাখা সৃজন; 

3.2.10 মন্ত্রণালয়ের রবরভন জ শাখার প্রশাসরনক ও আরে েক ক্ষমিা অপ েণ এর পুরস্তকা প্রণেন; 
3.2.11 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২ে, ৩ে ও ৪ে ে থেরণর (১০ম থগ্রি, ১১-২০িম থগ্রয়ি) কম েিরীয়ের থপনশন 

মঞ্জুরর; 

3.2.12  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্ েবণ্টন ও অরিসারয়ের স্বল্পকালীন ছুটির সমে রবকল্প ব্যবস্থার পুরস্তকা 
প্রণেন; 

3.2.13  িক্ল উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালডয়র গ্রিতন িাতাবর ও অবিি ব্যিস্থাপনার জন্য িাডজট 

িরাদ্দক্রণ। বিিা ীয় ক্বর্শনার ক্ার্ মালয় গ্রেডক্ ির্ন্বয়কৃত রাজস্ব প্রাবির তথ্য িংেি ও প্রবতডিরন 

প্রস্তুতক্রণ। উপডজলায় বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালডয় অবতবরক্ত িরাদ্দ প্ররান। িক্ল উপডজলায় ০১টি 

ক্ডর ল্যাপটপ প্ররান; 

3.2.14  সরকারর  থটরলয়িান ও ইন্টারয়নট নীরিমালা, ২০১৭ চূোন্তকরণ; 
3.2.15  বারষ েক প্ররিয়বেন, ২০১৭-১৮ প্রকাশ; 
3.2.16  রবভাগীে করমশনার, থজলা প্রশাসক এবং উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলয়ে ১০ম থেয়ক ২০িম 

থগ্রয়ির কম েিারীয়ের পে সৃজন, সংরক্ষণ, পয়োন জরিসংক্রান্ত কাজ রনষ্পরত্ত এবং এ-সংক্রান্ত িাটায়বজ 

সংরক্ষণ ও রনেরমি িালনাগােকরণ; 

3.2.17  বারষ েক ক্রে পররকল্পনা অনুর্ােী আসবাবপত্র র্ানবািন, করম্পউটার সামগ্রী, িয়টাকরপ থমরশন, রফ্রজ,টি 

রভ, থেিার থমরশন ক্রে; 

3.2.18  অয়কয়জা থঘারষি আসবাবপত্র, করম্পউটার সামগ্রী রনলায়ম রবক্রে এবং পুরািন আসবাবপত্র থমরামি ও 

২০িম থগ্রয়ির কম েিারীয়ের রলভায়রজ ক্রে; 

3.2.19  প্রারধকারভুক্ত কম েিারীয়ের কক্ষ এবং রপ.এ.রস.রস.-এর পুরািন এ.রস. পররবিেন; 
3.2.20 রব.রস.এস.(প্রশাসন) কোিায়রর সকল কম েিারী, অন্যান্য কোিায়রর উপসরিব ও িদূর্ধ্ে কম েিারী, নন 

কোিায়রর সিকারী সরিব থেয়ক িদূর্ধ্ে কম েকিোগয়ণর থপনশন/পাররবাররক থপনশন রনষ্পরত্তর সমে সীমা 
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হ্রাস কয়র আরও সিজীকরণ করা িয়ব, উক্ত কম েকিোয়ের রজ.রপ.এি., গৃি রনম োণ, থমাটর গারে ও 

করম্পউটার ক্রে অরগ্রম মঞ্জুরর প্রোন; 

3.2.21  ভরবষ্যিিরবয়লর জমাকৃি অে ে উয়ত্তালন পিরি অনলাইয়নর মােয়ম প্ররক্রোকরয়ণর জন্য পররকল্পনা 
গ্রিণ করা িয়চ্ছ; 

3.2.22  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থকাটাভুক্ত এ/রব/রস থেরণর বাসা বরাে; 
3.2.23 অরনষ্পন জ অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তর ব্যবস্থা গ্রিণ এবং এজন্য সিটওেোর ও িাটায়বজ সিরর; 
3.2.24  নন-ট্াক্স থররভরনউ খায়ির নতুন প্রারপ্তর থক্ষত্র রিরিিকরণ ও প্রয়র্াজে থক্ষয়ত্র থরট িালনাগােকরণ; 
3.2.25  মাঠ প্রশাসন (রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, উপয়জলা রনব োিী 

অরিসারয়রর কার্ োলে)-এর জন্য থবিন ভািারে, অরিস ব্যবস্থাপনার ব্যে, আসবাবপত্র ও অরিস 

সরঞ্জামারে ক্রয়ের রনরমত্ত বরাে প্রোন; 

3.2.26 ১০ম থগ্রয়ির কম েিারীয়ের ময়ে থর্াগ্যিা অজেনকারীয়েরয়ক ৯ম থগ্রয়ি সিকারী সরিব (কোিারবরিভূ েি) 
পয়ে পয়োন জরির কার্ েক্রম গ্রিণ; 

3.2.27  সিকারী সরিব (কোিারবরিভূ েি) কম েিারীয়ের িাকরর স্থােীকরণ, উচ্চির থগ্রি এবং পয়োন জরি প্রোন; 
3.2.28 রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভায়গর িারিো অনুর্ােী রসরনের সিকারী সরিব/সিকারী সরিব এবং সরিয়বর একান্ত 

সরিব পয়ে জনবল পোেন; 

3.2.29  বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবাি ে, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধেপ্তর এবং সরকারর  কম েিারী 

িাসপািালসংক্রান্ত প্রারিষ্ঠারনক ও প্রশাসরনক কার্ েক্রম গ্রিণ; 

3.2.30  কম েিারীয়ের জন্য কল্যাণমূলক কাজ সম্পােন এবং িায়ের অনুয়মারেি সরমরির সকল রবষে 

সমন্বে কয়র কার্ েক্রম গ্রিণ; 

3.2.31  কল্যাণ িিরবল এবং থর্ৌেরবমা িিরবলসংক্রান্ত আইন ও রবরধমালা সংয়শাধয়নর উয়যাগ গ্রিণ; 

3.2.32 অসামররক প্রশাসয়ন িাকরররি অবস্থাে মৃি সরকারর  কম েিারী এবং গুরুির আিি িয়ে স্থােী 

অক্ষমিার কারয়ণ আরে েক অনুোন প্রোনসংক্রান্ত অরনষ্পন জ আয়বেন রনষ্পরত্ত;  

3.2.33  সরকারর কম েিারী িাসপািাল, ফুলবারেো, ঢাকায়ক ৫০০ শয্যা রবরশষ্ট িাসপািায়ল 

উন জীিকরয়ণর কার্ েক্রম গ্রিণ; 

3.2.34  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কম েিারীর থবিন করম্পউটারাইজিকরণ; 

3.2.35 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কম েিারীয়ের প্ররিমায়সর থবিন ই.এি.টি.-এর মােয়ম রনজ রনজ 

রিয়সয়ব থপ্ররণ;  

3.2.36  একটি কম েসূরির আওিাে ‘বাংলায়েশ সরিবালে থকন্দীে গ্রন্থাগার’ করম্পউটারাইয়জশয়নর 

কার্ েক্রম বাস্তবােন করা িয়েয়ি, আয়রকটি কম েসূরি গ্রিণ করা প্রয়োজন; 

3.2.37  গ্রন্থাগায়রর  সেস্য সংখ্যা বৃরিকরণ, পাঠয়কর িারিোময়িা সৃজনশীর বই ক্রে কয়র লাইয়েররয়ক 

আরও সমৃি করণ; 

3.2.38 সরিবালয়ের থকন্দ্রীে গ্রন্থাগায়রর কম েকিে/কম েিারীয়ের থেরশ/রবয়েরশ প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা; 

3.2.39  লাইয়েররর েোকরুয়মর দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বইয়ের স্থারেয়ের জন্য েোকরুয়মর এোরকুলায়রর 

ব্যবস্থা করণ; 

3.2.40  অরধকির গুরুেপূণ ে বইগুয়লা Scan  কয়র DVD করণ প্ররক্রো িলমান রাখার জন্য নতুন 

কম েসূরি িালুকরণ; এবং 

3.2.41 রপ.রপ.এ., ২০০৬ এবং রপ.রপ.আর., ২০০৮ অনুর্ােী ই-থটন্ডাররং এর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়ব। 

3.2.42 ই িাইবলং:  এ র্ন্ত্রণালডয় ই িাইবলং শতিা  বনবিতক্রডণর লডক্ষয িক্ল রিডর লবজবস্টক্ উপক্রণ 

(স্ক্যানার, ক্বম্পউটার, ইউবপএি, বপ্রন্টার, পি বপ্রন্টার) িরিরাি বনবিত ক্রা; 

3.2.43 ই-অবধর্াচন চালুক্রণ ও গ্রিিা িিজীক্রণ: এ র্ন্ত্রণালডয়র গ্রিিািংিান্ত িক্ল চাবিরা (ক্বম্পউটার  

িরঞ্জার্, ক্বম্পউটার  িার্বে, গ্রস্টশনাবর িার্েী, অবিি আিিািপে, িডটাক্বপ/ডুবিডক্টিং ক্াজ, 
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রািবরক্ ক্াডজ  াবড় ব্যিিার, বিআইবপ লাউঞ্জ ব্যিিার িি িক্ল প্রক্ার  চাবিরাপে) এ র্ন্ত্রণালডয়র 

ওডয়িিাইডটর র্াধ্যডর্ িরািবর প্রশািন-৪ অবধশাখায় ই-অবধর্াচন গ্রপ্ররণ  ই গ্রস্টার ব্যিস্থাপনা চালুক্রণ 

: Web Based e-Store Management Software; 

3.2.44 গ্রর্াটরর্ান িয়: জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র রািবরক্ প্রডয়াজডন ০৪টি গ্রর্াটরর্ান িয়; 

3.2.45 গ্রিিা র্বনটাবরং: গুরুত্বপূণ ম রিরিমূডি িাি মক্ষবণক্ পর্ মডিক্ষডণর জন্য প্রডয়াজনীয় িংখ্যক্ বিবি ক্যাডর্রা 

স্থাপন ক্রা িডি; 

3.2.46 ক্বম্পউটার, বপ্রন্টার, িযাক্স িডটক্বপ অডক্ডজা গ্রর্াষণাক্রণ:  ত ০৩ িছডরর অডক্ডজা, গ্রর্রার্ত 

অডর্াগ্য জর্াকৃত ক্বম্পউটার, বপ্রন্টার, িযাক্স িডটাক্বপ অডক্ডজা গ্রর্াষণাক্রণ পূি মক্ বিিয় এিং 

িরক্াবর গ্রক্াষা াডর জর্াক্রণ; 

3.2.47 পুডরানা িাড়্গা অব্যিহৃত আিিািপে ও িইপে অপিারণ  : রীর্ মবরডনর িাঙ্গা, পুরাতন অব্যিহৃত 

আিিািপে  এিং পুরডনা িইপে বিিয় এিং িরক্াবর গ্রক্াষা াডর জর্াক্রণ; 

3.2.48 গ্রর্াটরর্ান অডক্ডজা গ্রর্াষণাক্রণ: এ র্ন্ত্রণালডয়র র্াবলক্ানাধীন ০৫টি র্াইডিািাি এিং ০১টি 

বপক্আপ অডক্ডজা গ্রর্াষণাপূি মক্ বিিয় এিং িরক্াবর গ্রক্াষা াডর জর্াক্রণ; 

3.2.49 আিিািপেিি লবজবষ্টক্ উপক্রণ িরিরাি: িক্ল রিডরর চাবিরার গ্রপ্রবক্ষডত িাস্তি অিস্থা 

পবররশ মনপূি মক্ আিিািপে ও লবজবষ্টক্ উপক্রণ িরিরাি; 

3.2.50 পূতম ক্াজ: পুডরাডনা িািিার অডর্াগ্য অবিি ক্ডক্ষর প্রডয়াজনীয় গ্রর্রার্ত এিং িংস্ক্ার /এবি , 

বিদ্যযবতক্ লাইট, প্যান ইতযাবর ক্াজ  ণপূতম (বিবিল/ই/এর্) বিিাড র িাডে গ্রর্া ার্াড র র্াধ্যডর্ 

িম্পারন;  

3.2.51 িাংলাডরশ িবচিালডয়র িিন নং -১ , ২ এিং ৩ এর বিবিন্ন  তলায় িারান্দা গ্রিৌন্দর্ মিধ মনিি 

গ্রেডক্াডরটিি িলি বিবলং এিং ফ্লাশডোরিি ওয়াল প্যাডনবলং। িাংলাডরশ িবচিালডয়র িিন নং-১ 

এর ৩য় তলায় জনপ্রশািন িবচি র্ডিারডয়র অবিি ক্ডক্ষর অিযন্তডরর িলস্ বিবলং এিং টাইলি 

পবরিতমন ক্ডর নতুনিাডি ইডন্টবরয়রিি অন্যান্য ক্ার্ মাবর িম্পন্নক্রণ; 

 

3.3 রনয়োগ, পয়োন জরি ও থপ্রষণ অনুরবভাগ 

3.3.1 রসটিয়জন িাট োর অনুর্ােী থসবা গ্রিীিাগণয়ক রনধ োররি সময়ে থসবা প্রোন রনশ্চিকরণ; 
3.3.2 ঊর্ধ্েিন কর্তেপয়ক্ষর রসিান্ত অনুর্ােী রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভায়গ অরিররক্ত সরিব ও ভারপ্রাপ্ত 

সরিব/সরিব/রসরনের সরিব পয়ে পোেন; 

3.3.3 ঊর্ধ্েিন কর্তেপয়ক্ষর রসিান্ত অনুর্ােী উপসরিব, যুগ্মসরিব, অরিররক্ত সরিব ও সরিব পয়ে পয়োন জরি প্রোন; 
3.3.4 চসটরজে িাট মার অনুযায়ী গসবা গ্রিীতােণরক চেি মাচরত সর্রয় গসবা প্রদাে চেিতকরণ; 

3.3.5 পেমর্ োো অনুর্ােী উপসরিব ও যুগ্মসরিব পর্ োয়ের কম েকিোগণয়ক উপযুক্ত পয়ে পোেন; 
3.3.6 রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভায়গর িারিো অনুসায়র জািীে থবিন থস্কল ২০১৫ অনুর্ােী ৩ে থগ্রি িয়ি িদূর্ধ্ে 

পয়ে পয়োন জরির মােয়ম রনয়োগ প্রোয়নর প্রস্তাব সুরপররের রসয়লকশন থবায়ি ের সভাে উপস্থাপন; 

3.3.7 রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভায়গর িারিো অনুর্ােী সিকারী সরিব/রসরনের সিকারী 

সরিব/উপসরিব/যুগ্মসরিব/অরিররক্ত সরিব/সরিব/রসরনের সরিব সমপর্ োয়ের পে সৃজন, সংরক্ষণ ও 

স্থােীকরণ; 

3.3.8  আন্তঃঅনুরবভাগ ও অভেন্তরীণ অনুরবভাগ সমন্বে সাধন; 

3.3.9  ই-নরের মােয়ম সকল নরেিংিান্ত  কার্ েক্রম বাস্তবােন; 

3.3.10   রনধ োররি সময়ের ময়ে সকল প্ররিয়বেন থপ্ররণ রনশ্চিকরণ; 

3.3.11  ৩৪িম ব্যায়ির কম েকিোগণয়ক সিকারী করমশনার (ভূরম) রিয়সয়ব ভূরম মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ; 
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3.3.12  ৩৬িম রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়র রনয়োগপ্রাপ্ত কম েকিোয়ের রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ে 
ন্যস্তকরণ; 

3.3.13 থজলা প্রশাসক/অরিররক্ত থজলা প্রশাসক, উপয়জলা রনব োিী অরিসার পয়ে রনয়োয়গর লয়ক্ষে রিটরলে 
প্রণেন; 

3.3.14  বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত এবং রসটিয়জন িাট োর অনুর্ােী থসবা প্রোন রনরশ্চিকরণ; 

3.3.15   রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিার সিকারী সরিব/রসরনের সিকারী সরিবগয়ণর আয়বেয়নর রভরত্তয়ি 
িায়ের অনুকূয়ল মার্তেজরনি ছুটির আয়বেন রনষ্পত্তীকরণ; 

3.3.16   জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন রবয়শষ ভারপ্রাপ্ত কম েকিোয়ের (কোিার/কোিারবরিভূ েি) 

আয়বেয়নর রভরত্তয়ি পাসয়পাট ে প্রোয়নর জন্য অনাপরত্ত প্রোয়নর আয়বেন রনষ্পত্তীকরণ; 

3.3.17  রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভায়গ কম েরি (কোিারবরিভূ েি) সিকারী সরিবয়ের িাকুরর স্থােীকরণসংক্রান্ত  
আয়বেন রনষ্পরত্ত; 

3.3.18  রবয়শষ ভারপ্রাপ্ত কম েকিো সিকারী সরিব/রসরনের সিকারী সরিবগয়ণর (কোিার/কোিারবরিভূ েি) 
রবরভন জ কারয়ণ িায়ের আরবদরের চভচত্তরত বচিঃবাংলারদশ ছুটসংক্রাে  আরবদে চেষ্পচত্ত; 

3.3.19  কোডার/কোডারবচির্ভ মত কর্ মকতমারদর আরবদরের চভচত্তরত তারদর অনুকূরল চপআরএল এর আরবদে 

চেষ্পচত্ত; 

3.3.20   ই-িাইরলর র্াধ্যরর্ ১০০% েচথ ব্যবস্থ্াপো; 

3.3.21  ৩৬তর্ চব.চস.এস. এর র্াধ্যরর্ সুপাচরশকৃত ২২০২ (দ্যই িাজার দ্যইশত দ্যই) জে কর্ মকতমারক চবচভন্ন 

কোডারর চেরয়াে প্রদাে; 

3.3.22  বাংলারদশ সরকারী কর্ ম কচর্শে কতৃমক সুপাচরশকৃত ৩৭তর্ চব.চস.এস. এর র্াধ্যরর্ ১৩১৪ 

(এক িাজার চতেশত গিৌে) জে প্রাথীরক চেরয়ারের লরযে কায মক্রর্ গ্রিণ; এবং 

3.3.23 ববরদচশক িাকচররত বাংলারদচশ োেচরকরদর চেরয়ােসম্পচকমত চবদ্যর্াে েীচত ও পদ্ধচতসংক্রাে 

চরজচলউশে আরও গযৌচক্তকীকরণ ও বাস্তবানুে করার লরযে একট েীচতর্ালা প্রণয়রের কায মক্রর্ গ্রিণ। 

3.4 কোররোর েোরনং অোন্ড থিরনং অনুরবভাগ :  

3.4.1 চব.চস.এস. (প্রশাসে) কোডার কর্ মকতমারক গদরশর অভেেরর খণ্ডকালীে চবচভন্ন গকারস ম উচ্চচশযা গ্রিরণর 

অনুর্চত প্রদাে। পূণ মকালীে গকারস ম অংশগ্রিরণর জন্য  গপ্রষণ ও চশযাছুট প্রদাে; 

3.4.2 চপএটচপ সংরশািে ও িালোোদকরণ; 

3.4.3 সরকাচর, আিা-সরকাচর, স্বায়ত্তশাচসত বা চেবচন্ধত গবসরকাচর প্রচশযণ প্রচতষ্ঠারের অনুকূরল ৬০ (ষাট) 

লয টাকা বরাে প্রদাে; 

3.4.4 ২০১৭-১৮ অথ মবছরর সরকাচর ও গবসরকাচর প্রচশযণ প্রচতষ্ঠারে প্রদত্ত সরকাচর অনুদাে যথাযথভারব 

ব্যবহৃত িরে চক ো তা চেচিত করার লরযে প্রচতষ্ঠােগুরলার কায মক্রর্ সররজচর্রে পচরবীযণ ও 

মূল্যায়ে; 

3.4.5 ২০১৮-১৯ অথ মবছরর সরকাচর ও গবসরকাচর প্রচশযণ প্রচতষ্ঠারের প্রচশযণ কায মক্ররর্ র্ঞ্জুচর বরাে 

প্রদারের লরযে সার্চগ্রক কায মক্রর্ গ্রিণ; 

3.4.6 জেপ্রশাসে প্রচশযণ েীচতর্ালা ২০০৩ এর সংরশািে করর একট ড্রািট প্রণয়ে করা িরয়রছ। খসড়া 

েীচতর্ালাট অনুরর্াদরের  জন্য ৮তর্ জাতীয় প্রচশযণ  কাউচন্সল (এেটচস)-এর সভায় উপস্থ্াপে করা 

িরব; 

3.4.7 জাতীয় প্রচশযণ েীচতর্ালা ২০০৮-এর ড্রািট প্রণয়ে করা িরয়রছ। খসড়া েীচতর্ালাট অনুরর্াদরের জন্য 

৮তর্ জাতীয় প্রচশযণ কাউচন্সল (এেটচস) এর সভায় উপস্থ্াপে করা িরব; 

3.4.8 র্াঠ পয মরয় বাস্তবাচয়ত উরল্লখরযাগ্য কায মক্রর্ : প্রচশযণ প্রচতষ্ঠারে সরকাচর  অনুদাে প্রদােসংক্রাে  

চেরদ মচশকা-২০০৮ আওতায় প্রাপ্ত অথ ম যথাযথভারব ব্যবহৃত িরে চক ো তার জন্য র্াঠ পয মারয় পচরদশ মে 

করা িরব; 

3.4.9 সরকাচর  কর্ মিারী আইে, ২০১৭-এর খসড়া র্চন্ত্রপচরষদ চবভারে সচিব কচর্টরত উপস্থ্াপরের কয মক্রর্ 

িলর্াে; 
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3.4.10 জাতীয় ও গজলা পয মারয় যথাযথভারব ২৩ জুে, ২০১৭ তাচরখ আেজমাচতক পাবচলক সাচভ মস চদবস 

উদ্যাপে; 

3.4.11 ভ্রাম্যর্াণ আদালত পচরিালো, সরকাচর  ক্রয় ব্যবস্থ্াপো এবং গবচসক কচম্পউটার প্রচশযণ চবষরয় 

অেলাইে প্রচশযরণর আরয়াজে;  

3.4.12 ইরোরভশে চবষরয় জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থ্ার কর্ মিারীরদর প্রচশযণ এবং কর্ মশালার 

আরয়াজে; 

3.4.13 চব.চস.এস. (প্রশাসে) কোডাররর কর্ মিারীরদর দযতা উন্নয়েমূলক গসচর্োর ও ওয়াকমশরপর আরয়াজে; 

3.4.14 PMIS (Personnel Management Information System) সিটওয়োর আধুচেকায়ে করর 

বাংলা ও ইংররচজ তথ্য সংরযাজে; 

3.4.15 জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালয় র্ােবসম্পদ উন্নয়রের িার বৃচদ্ধর লরযে চব.চস.এস. কোডার কর্ মকতমারদর বুচেয়াচদ 

প্রচশযণ গকাস মসি আইে ও প্রশাসে গকাস ম, সারভ ম অোন্ড গসরটলরর্ি গকাস ম, চর্চলটাচর ওচররয়রিশে 

গকাস ম, সরকাচর  ক্রয় ব্যবস্থ্াপো গকাস ম, দ্যেীচত প্রচতররাি সিায়ক গকাস ম, কচম্পউটার গকাস ম, ইংচলশ 

ল্যাংগুরয়জ গকাস ম, উপরজলা প্রশাসে ও উন্নয়ে গকাস ম, উন্নয়ে প্রশাসে ও ব্যবস্থ্াপো গকাস ম, চেব মািী 

ম্যাচজরেটেরণর প্রচশযণ, প্রকল্প ব্যবস্থ্াপো গকাস ম ও পাবচলক চররলশে ম্যারেজরর্ি গকারস ম কর্ মকতমা 

র্রোেয়ে। এ ছাড়া, ২য় গশ্রচণর কর্ মকতমারদর দযতা উন্নয়ে গকারস ম প্রচশযণাথী র্রোেয়ে; 

3.4.16  Mid-Career Trainning Programme (MCTP)-এর আওতায় কর্ মিারীরদর ভাররত প্রচশযরণ গপ্ররণ; 

3.4.17 চবচভন্ন গদরশ কর্ মিারীরদর স্বল্পরর্য়াচদ ও দীঘ মরর্য়াচদ প্রচশযরণ গপ্ররণ; 

3.4.18  চব.চস.এস.(প্রশাসে) কোডাররর সকল কর্ মিারী এবং উপসচিব ও তদূর্ধ্ম অন্যান্য কোডাররর কর্ মিারীরদর 

ডাটারবজ িালোোদ এবং এজন্য কর্ মসূচির র্াধ্যরর্ পৃথক সিটওয়োর প্রণয়ণ; 

3.4.19  র্ন্ত্রণালরয়র জন্য প্রণীত ইরোরভশে কর্ মপচরকল্পো অনুসারর উদ্ভাবেী উরদ্যােসমূি বাস্তবায়ে ও 

পচরবীযণ এবং র্ন্ত্রণালরয়র অিীে দপ্তর/সংস্থ্াসমূরি তা বাস্তবায়রের লয র্চেটচরং; 

3.4.20  জেপ্রশাসে পদক েীচতর্ালা অনুসারর ২০১৭ চিষ্টারের জন্য পদকপ্রাথীর র্রোেয়ে চূড়ােকরণপূব মক 

পদক প্রদাে; 

3.4.21  দযতা উন্নয়রের লরযে প্রশাসচেক কর্ মকতমা ও ব্যচক্তেত কর্ মকতমারদর জন্য প্রথর্বাররর র্রতা এক 

র্ারসর বুচেয়াচদ প্রচশযরণর আরয়াজে প্রচক্রয়ািীে ররয়রছ; 

3.4.22  োেচরক গসবার গুণেত উৎকষ ম সািরের লরযে চসটরজে িাট মার-গক আরও িলপ্রসূ করার লরযে 

কায মক্রর্ গ্রিণ;  

3.4.23  প্রিচলত কর্ মকালীে প্রচশযরণর গট্রচেং র্চডউরলর আধুচেকায়ে;  

3.4.24  গদরশর অভেেরর চবচভন্ন প্রচশযণ প্রচতষ্ঠারে উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অচতচরক্ত সচিব পয মারয় 

কর্ মকতমােণরক চবচভন্ন প্রচশযণ গকারস ম (কোপরোে, চপচপএর্চস, এসএসচস ও এচসএচড) র্রোেয়ে 

প্রদাে;  

3.4.25  বাংলারদশ গলাক-প্রশাসে প্রচশযণ গকরের কর্ মকতমা/কর্ মিারীরদর যাবতীয় প্রশাসচেক কায মক্রর্ গ্রিণ 

করা িরয়রছ; এবং 

3.4.26  সরকাচর  কর্ মিারীরদর বাচষ মক গোপেীয় অনুরবদরের পচরবরতম বাচষ মক কর্ মমূল্যায়ে প্রচতরবদরের 

কায মক্রর্ িলর্াে। 
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সংেঠে ও ব্যবস্থ্াপো অনুচবভাে : 

5.5.1 চবচভন্ন র্ন্ত্রণালয়/চবভাে/সংস্থ্ার গপ্রচরত প্রস্তারবর আরলারক পদ সৃচষ্ট, সংরযণ, রাজস্বখারত পদ স্থ্াোের, 

সাংেঠচেক কাঠারর্া িালোোদকরণ, পদচব পচরবতমে, পদ উন্নীতকরণ, পদ স্থ্ায়ীকরণ, যােবািে ও 

অচিস সরঞ্জার্ট .ও.অোন্ড.ই.-গত অেভু মক্তকরণ ইতোচদ চবষরয় দ্রুততর্ সর্রয় সেচত প্রদাে; 

5.5.2 জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালয় এবং সংযুক্ত দপ্তর/অচিদপ্তর/সংস্থ্া গথরক প্রাপ্ত প্রস্তারবর চভচত্তরত শূন্যপরদ চেরয়ারের 

জন্য ছাড়পত্র প্রদাে; এবং 

5.5.3 উদ্ বৃত্ত সরকাচর  কর্ মিারী আত্তীকরণ। 

 

5.6 শৃঙ্খলা ও  তদে অনুচবভাে 

 

১ ২০১৮-২০১৯ অথ মবছররর কর্ মপচরকল্পো 

 চব.চস.এস (প্রশাসে) কোডাররর সিকারী সচিব গথরক তদূর্ধ্ম, অন্যান্য কোডার িরত আেত উপসচিব গথরক তদূর্ধ্ম এবং 

েে-কোডার সিকারী সচিব গথরক তদূর্ধ্ম পয মারয়র কর্ মকতমােরণর চবরুরদ্ধ প্রাপ্ত আিরণ ও শৃঙ্খলাজচেত অচভরযােসমূি দ্রুত 

উপস্থ্াপেসি অচভরযােসমূি চেষ্পচত্ত ত্বরাচিত করার প্ররয়াজেীয় কায মক্রর্ গ্রিণ করা এবং প্ররযাজে গযরত্র এ-সংক্রাে 

অচভরযারের চবষরয় কৃত কায মক্রর্ সম্পরকম অচভরযােকারীরক অবচিত করা; 

 চবভােীয় র্ার্লাসমুি দ্রুততার সরি চেষ্পত্তীকরণ; 

 সংচিষ্ট কর্ মকতমারদর শৃঙ্খলাজচেত তথ্য সংরযণ ও িালোোদকরণ; 

 কর্ মকতমারদর শৃঙ্খলাজচেত ছাড়পত্র প্রদাে (িাকচর স্থ্ায়ীকরণ, চসরলকশে গগ্রড, টাইর্রস্কল, পরদান্নচত, চবরদশ প্রচশযণ, 

অবসর প্রস্তুত ছুট, গপেশে, োচড় গসবা েেদায়ে েীচতর্ালায় োচড় ক্রয় ইতোচদ গযরত্র); 

 এ র্ন্ত্রণালরয়র চেয়ন্ত্রণািীে সকল কর্ মকতমা/কর্ মিারীর দ্যেীচতসংক্রাে তথ্যাবচল ডাটারবরজ সংরযণ ও চেয়চর্ত 

িালোোদকরণ; 

 উপযু মক্ত কর্ মকতমা/কর্ মিারীেরণর পরদান্নচত/আচথ মক সুচবিাচদ চবষরয় দ্যেীচতজচেত ছাড়পত্র প্রদাে; 

 অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/চবভাে-এর চেয়ন্ত্রণািীে সরকাচর কর্ মকতমা/কর্ মিারীর দ্যেীচতসংক্রাে তথ্য সংরযণসংচিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/চবভারে গপ্ররণ; 

 অন্যান্য র্ন্ত্রণায়/চবভাে কতৃমক িাচিদার্রত দ্যেীচতচবষয়ক  তথ্য গপ্ররণ; 

 সরকাচর কর্ মিারী (আিরণ) চবচির্ালা, ১৯৭৯ এর আরলারক কর্ মকতমা/কর্ মিারী কতৃমক চলচখত/অনুচদত বই প্রকারশর 

অনুর্চত প্রদারের আরবদেসমূি দ্রুততার সরি চেষ্পত্তীকরণ; 

 সরকাচর কর্ মিারী (আিরণ) চবচির্ালা, ১৯৭৯ এর আরলারক কর্ মকতমােরণর চবচভন্ন চবষরয় গযর্ে-ব্যচক্তেত ব্যাবসা, 

খণ্ডকালীে িাকুচর, গকারো সংেঠরের সদস্য িওয়া, পচরিালো পষ মরদর সদস্য পদ লাভ, গপপারর কলার্ চলখা, গবতার ও 

গটচলচভশরে অংশগ্রিণ এবং কর্ মকতমােরণর পচরবাররর সদস্যরদর ব্যাবসা করার অনুর্চত ইতোচদ প্রদাে; 

 সরকাচর কর্ মিারী (আিরণ) চবচির্ালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী চব.চস.এস. (প্রশাসে) কোডার এবং অন্যান্য কোডার িরত আেত 

উপসচিব ও তদূর্ধ্ম কর্ মকতমারদর সম্পদ অজমরের অনুর্চতর চবষরয় (ক্রয়/চবক্রয়/চের্ মাণ/িস্তাের) প্রাপ্ত আরবদে দ্রুত চেস্পচত্ত 

করা; 

 প্রশাসে কোডাররর কর্ মকতমারদর প্রাপ্ত সম্পরদর চিসাবচববরণী ব্যচক্তেত গিাডারর ভরে সংরযণ; 

 তথ্য অচিকার আইে, ২০০৯ এর আরলারক প্রাপ্ত আরবদে দ্রুত চেষ্পচত্ত করা; 

 শাখা িরত জাচরকৃত শাচস্তর আরদরশর চবরুরদ্ধ দারয়রকৃত এ.ট.র্ার্লা/এ.ট.এ.র্ার্লা/চরট/চলভ টু আচপলসি 

র্ার্লাসমুরির দিাওয়াচর জবাব যথাযথভারব প্রস্তুতকরণ ও গপ্ররণ; 

 জাতীয় শুদ্ধািার গকৌশল বাস্তবায়রের চেচর্ত্ত জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালরয়র কর্ মপচরকল্পো প্রণয়ে, বেচতকতা কচর্ট েঠে, প্রচত 

৩ র্াস অের বেচতকতা কচর্টর সভা আিবাে ও বাস্তবায়েরযাগ্য কর্ মপচরকল্পো বাস্তবায়ে র্চেটচরং; 

 সচিবালয় চেরদ মশর্ালা, ২০১৪ অনুযায়ী যথাযথভারব েচথর গশ্রচণচবন্যাসকরণ, ব্যবস্থ্াপো ও সংরযণ; এবং 

 সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভারব েচথ, পত্র ইতোচদর ব্যবস্থ্াপো, সংরযণ ও সুিারুভারব অচিস পচরিালো। 
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২ শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম (র্রে 

োয়ক)। 

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ কম েকিোয়ের রবরুয়ি সরকারর 

কম েিারী (শৃঙ্খলা ও আরপল) রবরধমালা, ২০১৮ অনুর্ােী শারস্তমূলক 

ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ে োয়ক।  

 
৩ 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-র আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম  ২০১৬-১৭ অে েবিয়র থকায়না আয়বেন পাওো র্ােরন।  

২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র প্রাপ্ত আয়বেন ০১টি, রনষ্পরত্ত ০১টি, 

রনষ্পরত্তর িার ১০০%। 

 

 

5.7 আইন অনুরবভাগ 

5.8 ২০১৮-১৯ অথ মবছরর গৃিীতব্য কর্ মপচরকল্পো : 

5.9 র্ার্লা চেষ্পচত্তর লরযে িলর্াে ও ভচবষ্যরত প্রাপ্ত র্ার্লার জবাব দাচখল; 

5.10 জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালরয়র চপএচসচস-এর ওরয়বসাইরট চরট, কেরটম্পট, আচপল ও প্রশাসচেক ট্রাইবুোরলর 

র্ার্লা প্রকাশ করা; 

5.11 প্রশাসে অনুচবভারের র্াধ্যরর্ িলর্াে র্ার্লা দ্রুত চেষ্পচত্তর লরয প্যারেল আইেজীবী চেরয়াে; 

5.12 জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালরয়র অচিদপ্তরসমূরির প্রচতটরত ০১ (এক)জে কর্ মকতমারক আইেচবষয়ক কায মাবচল 

সম্পাদরের জন্য দাচয়ত্ব গদওয়া; 

5.13 চবভােীয় ও গজলা প্রশাসে তথা র্াঠপয মারয়র র্ার্লাসংক্রাে  কায মক্রর্ দ্রুত চেষ্পচত্তর লরয ব্যবস্থ্া গেওয়া; 

5.14 ই-েভন্যমান্স/ইরোরভশে চবষরয় গৃিীত কায মক্রর্ : 

জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালরয়র চপ.এ.চস.চস.-এর ওরয়বসাইরট চরট, কেরটম্পট, আচপল ও প্রশাসচেক ট্রাইবুোরলর 

র্ার্লা প্রকাশ করা, শাখায় ই-েচথ কায মক্রর্ িলর্াে । 

5.15 রবরধ অনুরবভাগ : 

 The Government Servants (Conduct) Rules, 1979, এর পররবয়িে ‘সরকারর কম েিারী (আিরণ) 

রবরধমালা, ২০১৮; প্রণেন; 

 সামররক শাসনাময়ল জাররকৃি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এ শাখাসংরলিষষ্ট (1) The Public Employees Discipline 

(Punctual Attendance) Ordinance, 1982 (2) The Public Servant (Dismissal on Conviction) Ordinance, 

1985 (3) The Government Servant (Special Provision) Ordinance, 1979 অোয়েশ ৩টিয়ক সমরন্বি কয়র 

প্রণীি খসো গণকম েিারী িাকুররর শৃঙ্খলা, রনেরমি উপরস্থরি ও সাজাপ্রারপ্তয়ি বরখাস্ত আইন, ২০১৮ প্রণেন; 

 রবয়শষ থমধা ও থর্াগ্যিার অরধকারী গয়বষক/রবজ্ঞানীয়ের অবসর গ্রিয়ণর বেসসীমা বৃরি; 

 বাংলায়েশ রসরভল সারভ েস (বেস, থর্াগ্যিা ও সরাসরর রনয়োয়গর জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৪ এর 

িপরশল সংয়শাধন; 

 কোিার সারভ েয়সর জন্য অরভন জ রবভাগীে পরীক্ষা রবরধমালা প্রণেন; 

 রব.রস.এস. (স্বাস্থে) কোিায়রর অোপক, সিয়র্াগী অোপক, সিকারী অোপক পয়ে রনয়োয়গর জন্য 

রব.রস.এস. রনয়োগ রবরধমালা, ১৯৮১ সংয়শাধন; 

 The BCS (Agriculture) Composition and Cadre Rules of 1980 এর িিরশল সংয়শাধন; 

 The BCS (Fisheries) Composition and Cadre Rules of 1980 এর িিরশল সংয়শাধন; 

 The BCS (Forest) Composition and Cadre Rules of 1980 সংয়শাধন; 
 Assistant Engineer এর রিিার পে রিসায়ব Sub-Assistant Engineer পেটি অন্তভু েক্তকরয়ণর 

রনরমত্ত The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 সংয়শাধন; 

 The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 সংয়শাধন (প্রস্তাব প্রারপ্তসায়পয়ক্ষ); 



45 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

 The Bangladesh Civil Service Composition and Cadre Rules of 1980 সংয়শাধন (প্রস্তাব প্রারপ্তসায়পয়ক্ষ) 
এবং 

 রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভাগ িয়ি প্রাপ্ত আইন, নীরিমালা, রবরধমালা, প্ররবধানমালা এবং অন্যান্য রবষয়ে মিামি প্রোন 

করা (প্রস্তাব প্রারপ্তসায়পয়ক্ষ)। 

5.16 সংস্কার ও গয়বষণা অনুরবভাগ : 
5.17 ‘Statistics of Civil Officers and Staff, 2018’ শীষ েক পুস্তক প্রকাশ ও রবিরণ; 

5.18 ‘পেরবর পররভাষা ২০১৮’ শীষ েক পুরস্তকার পুনমু েদ্রণ ও রবিরণ; 
5.19 ‘বাংলা থেয়ক ইংয়ররজ প্রশাসরনক পররভাষা’ শীষ েক পুরস্তকার পাণ্ডুরলরপ প্রস্তুি করা;  

5.20 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও অনান্য মন্ত্রণালে িয়ি আগি আইন/রবরধ/নীরিমালা/রনয়ে েরশকা বাংলা ভাষাে 
প্ররমিীকরণ; এবং 

5.21 সরকারর রবরভন জ প্রকাশনা/িরম/খাম ইংয়ররজ ভাষাে প্রকাশ ও মুদ্রয়ণ বাংলা ভাষা বাস্তবােন থকায়ষর 
অনাপরত্ত প্রোন।   

5.22 ই-গভন্যান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম :  

জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালরয়র ২০১৬ চিষ্টারের উদ্ভাবেী উরদ্যােসমূরির আওতায় সার্াচজক গযাোরযাে র্াধ্যর্ গিসবুরক ‘বাংলা 

ভাষা বাস্তবায়ে গকাষ’ োরর্ পাবচলক গপজ খুরল সরকাচর কারজ প্রচর্ত বাংলা ব্যবিারর সিায়তা প্রদাে করা িরে। 

৬.০ এস.রি.রজ. অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

SDG ১৬.৭.১ অনুয়চ্ছে অনুর্ােী ‘রব.রস.এস. কোিার কম েকিোয়ের সক্ষমিা বৃরির মােয়ম সরকারয়ক শরক্তশালী করণ (২ পর্ োে)’ 

শীষ েক প্রকয়ল্পর আওিাে রসরনের সরিব/সরিব পর্ োে থেয়ক সিকারী সরিব পর্ োয়ে পর্ েন্ত প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়ে োয়ক। এই 

প্ররশক্ষয়ণ অংশগ্রিয়ণ মরিলা কম েকিোয়ের জন্য ২০% থকাটা সংরক্ষণ করা িয়েয়ি।  

 

৮.০ িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম : 
 

৮.১  িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এবং িথ্য অরধকার (িথ্য প্রারপ্তসংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর আয়লায়ক 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে, এর সংযুক্ত েপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্ োয়ের সকল কার্ োলয়ে িথ্য সরবরাি করার জন্য 

িথ্য প্রোনকারী কম েকিো রনয়োগ করা িে। িথ্যগ্রিণকারী ব্যরক্তবয়গ ের রববরণ রনয়ম্ন প্রোন করা িয়লা :  

িরমক আডিরনক্ারীর নার্, ঠিক্ানা ও 

আয়বেয়নর িাররখ  

চাবিত তডথ্যর বিষয় গৃিীত ব্যবস্থা িি মডশষ অিস্থা 

1.  জনাব থমাঃ রমজানুর রিমান 

রপিা- থমাঃ সামি উরেন 

িথ্য করমশন, প্রত্নিত্ত্ব ভবন, আগারগাঁও, 

ঢাকা এর ০৮/১২/২০১৬ িাররয়খর 

আয়বেন 

রনয়োগকালীন পয়ের োরেে ১২/০২/২০১৭ িাররয়খ 

৫৭ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

2.  থরায়কো থবগম, স্বামী থমাঃ থিৌরিদুল 

ইসলাম, ০৯ নং বারনোটিলা, থেশন 

থরাি, িিগাম সের এর ০৮/১২/২০১৬ 

িাররয়খর আয়বেন 

ED(Reg-v1)S-

123/78/115/500, িাররখ 

২১/১১/১৯৭৮ অরিস 

থময়মায়রন্ডামসংক্রান্ত  

১৬/০৩/২০১৭ িাররয়খ 

১৫৬ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

3.  জনাব থমাঃ রমজানুর রিমান 

রপিা- থমাঃ সামি উরেন 

িথ্য করমশন, প্রত্নিত্ত্ব ভবন, আগারগাঁও, 

ঢাকা এর ০৮/১২/২০১৬ িাররয়খর 

আয়বেন 

রনয়োগকালীন পয়ের োরেে ২১/০৩/২০১৭ িাররয়খ 

১৬৮ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

4.  থমা: কুতুব উরেন, রপিা-মরহুম থমৌলবী সশি বারিনী রবভাগসম্পরকেি ২৭/০৩/২০১৭ িাররয়খ রনষ্পরত্তকৃি  
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িরমক আডিরনক্ারীর নার্, ঠিক্ানা ও 

আয়বেয়নর িাররখ  

চাবিত তডথ্যর বিষয় গৃিীত ব্যবস্থা িি মডশষ অিস্থা 

সরিউরেন, মািা-মরহুমা সুরিো 

খাতুন, c/o রমরবারে, থপাে: 

নুরুল্যাপুর, লক্ষ্মীপুর সের, লক্ষ্মীপুর। এর 

আয়বেন। 

িথ্য ১৭৪ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

5.  িরিাে থিৌধুরী, রপিা- আিমে নূর 

থিৌধুরী, িোন্টাসী রবরল্ডং ২৭৬/এ 

কয়লজ থরাি, িকবাজার, িিগ্রাম এর 

২৮/০৩/২০১৭ িাররয়খর আয়বেন 

ED(Reg-v1)S-

123/78/115/500, িাররখ 

২১/১১/১৯৭৮ অরিস 

থময়মায়রন্ডামসংক্রান্ত  

১২/০৪/২০১৭ িাররয়খর 

২০৪ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

6.  থমাঃ ইকবাল িাসান ভূইো, রপিা- মুি: 

িয়ের অলী ভূইো, ধীিপুর কানু, রুহুলী, 

রসরাজগঞ্জ সের এর ১০/০৪/২০১৭ 

িাররয়খর আয়বেন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনয়োগসংক্রান্ত িথ্য 

০৩/০৫/২০১৭ িাররয়খ 

২৩৬ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

7.  থমাঃ কাইয়ুম রমো, রপিা-থমাঃ নুরুল 

ইসলাম, িারলিালুক, আতুল্যাপুর 

বাজার, রূপগঞ্জ, নাররেনগঞ্জ এর 

১১/০৪/২০১৭ িাররয়খর আয়বেন 

 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনয়োগসংক্রান্ত িথ্য 

০৩/০৫/২০১৭ িাররয়খ 

২৪১ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

8.  থমািা: ময়নাোরা খাতুন, রপিা-মৃি 

আব্দুল গফুর, গ্রাম-ির খারশো, িাকঘর: 

কল্যাণপুর, থবলকুরি, রসরাজগঞ্জ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনয়োগসংক্রান্ত িথ্য 

০৩/০৫/২০১৭ িাররয়খ 

২৪৪ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

9.  থমািাম্মে নুরুল্যা, রপিা-মৃি; থমািাম্মে 

থিোয়েি উল্যা, গ্রাম- নুভালী, িাকঘর- 

েহ্মপুর, রােপুর, লক্ষ্মীপুর 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনয়োগসংক্রান্ত  িথ্য 

০৩/০৫/২০১৭ িাররয়খ 

২৪৩ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

10.  থমাঃ কামরুল থিাসাইন, রপিা- আলী 
আিয়ম্মে, রােপুর, লক্ষ্মীপুর 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনয়োগসংক্রান্ত  িথ্য 

০৩/০৫/২০১৭ িাররয়খর 

২৪২ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি 

রনষ্পরত্তকৃি  

11.  শামীমা আক্তার, রপিা-ওোরিদুল িক 
সরকার, গ্রাম; রমরপুর, িাকঘর; 

রবষ্ণুপুর, গাইবান্ধা সের 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনয়োগসংক্রান্ত  িথ্য 

০৩/০৫/২০১৭ িাররয়খর 

২৪০ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি 

রনষ্পরত্তকৃি  

12.  থমাঃ আরমনুল ইসলাম, থমাঃ আবু বকর 
রসরেক, রপিারির, ধুকুররো, থবো, 

থবলকুরি, রসরাজগঞ্জ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনয়োগসংক্রান্ত িথ্য 

০৩/০৫/২০১৭ িাররয়খর 

২৩৮ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি 

রনষ্পরত্তকৃি  

13.  রাজু আিয়মে, রপিা-থমাঃ আব্দুল 

মায়লক, গ্রাম; থভন জাগারিো, িাকঘর; 

থবিকারন্দ, শািজােপুর, রসরাজগঞ্জ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনয়োগসংক্রান্ত িথ্য 

০৩/০৫/২০১৭ িাররয়খর 

২৩৮ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি 

রনষ্পরত্তকৃি  

14.  থমাঃ আব্দুর ররশে, রপিা-থমাঃ থময়ির 
আলী, গ্রাম- থমঘলাল, থকানাবােী, 

গাজীপুর সের 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনয়োগসংক্রান্ত িথ্য 

০৩/০৫/২০১৭ িাররয়খর 

২৩৭ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি 

রনষ্পরত্তকৃি  

15.  জনাব িরিাে থিৌধুরী, বাংলামাটি বন্ধু 
রনবাস (২ে িলা) ৯৮৭/এ রাজাপুর 

থলইন, আন্দাররকিা, িিগ্রাম 

রশক্ষা মন্ত্রণালেসংক্রান্ত িথ্য ১৮/০৫/২০১৭ িাররয়খর 

২৫৭ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি 

রনষ্পরত্তকৃি  

16.  জনাব আশরাফুল িক রাজীব, রসরনের 
ররয়পাট োর, সেরনক কায়লর কণ্ঠ, ফ্ল্োট 

রি-৫, ৫১ থলকসাকোস, কলাবাগান, 

ঢাকা। 

রস: সি: সরিব িয়ি রসরনের 

সরিব পর্ েন্ত কম েকিোয়ের 

িারলকা 

২৩/০৫/২০১৭ িাররয়খর 

২৬০ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি 

রনষ্পরত্তকৃি  

17.  জনাি নুরুল আডিরীন গ্রচৌধুরী (পরান), মামলাসংক্রান্ত িথ্য ৩১/০৫/২০১৭ িাররয়খর রনষ্পরত্তকৃি  
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িরমক আডিরনক্ারীর নার্, ঠিক্ানা ও 

আয়বেয়নর িাররখ  

চাবিত তডথ্যর বিষয় গৃিীত ব্যবস্থা িি মডশষ অিস্থা 

রালাল িাবড়, োক্র্র- রালাল িাজার-

৩৭০১, লক্ষ্ণীপুর 

২৮০ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি 

১৮

. 

গ্রর্াোঃ গ্রতৌবক্র আিডর্র, বপতা- গ্রর্াোঃ 

গ্রর্ায়াডের্ গ্রিাডিন গ্রর্াল্লা, পরীক্ষা 

বনয়ন্ত্রণ শাখা, BUBT স্থায়ী ক্যাম্পাি, 

রূপন র, বর্রপুর-২ ঢাক্া 

Public 

Doccumentিংিান্ত  

১২/০৬/২০১৭ তাবরডখর 

২৮৯ নং স্মারডক্ তথ্য 

িরিরাি ক্রা িথেয়ি।  

রনষ্পরত্তকৃি  

১৯

. 

জনাি নুরুল আডিরীন গ্রচৌধুরী (পরান), 

রালাল িাবড়, োক্র্র- রালাল িাজার-

৩৭০১, লক্ষ্ণীপুর 

ক্যাোর ক্র্ক্মতমাডরর 

শৃঙ্খলাবিষয়ক্ তথ্য 

৩১/০৫/২০১৭ তাবরডখর 

২৮০ নং স্মারডক্ তথ্য 

িরিরাি ক্রা িথেয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

২০ এেডিাডক্ট জনাি গ্রর্াোঃ জাির িায়রার 

১১৫/১ পবলডটক্বনক্ গ্রিাডস্টল গ্র ইট, 

বপটিআই, খুলশী, চট্টোর্ 

১৯৬০ বিষ্টাডের নবে অনুর্ায়ী 

কোিার কম েকিোর তথ্য প্ররান 

১৮/০৬/২০১৭ তাবরডখ 

২৯৮ নং স্মারডক্ তথ্য 

িরিরাি ক্রা িথেয়ি। 

 

রনষ্পরত্তকৃি  

২১ জনাি আশরাফুল িক্ রাজীি, বিবনয়র 

বরডপাট মার, ক্াডলর ক্ণ্ঠ, ফ্লযাট বে৫, ৫১ 

গ্রলক্িাক্মাি, ক্লািা ান, ঢাক্া 

ক্যাোর ক্র্ক্মতমাডরর তথ্য ০৬/০৭/২০১৭ িাররয়খ 

৩৩০ নং স্মারয়ক িথ্য 

সরবরাি করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

২২ জনাি নুরুল আডিরীন গ্রচৌধুরী (পরান), 

রালাল িাবড়, োক্র্র- রালাল িাজার-

৩৭০১, লক্ষ্ণীপুর 

ক্যাোর ক্র্ক্মতমাডরর রবরুয়ি 

আনীি অরভয়র্ায়গর রবষয়ে 

িথ্য 

১৬/০৭/২০১৭ িাররয়খর 

৩৪০ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

২৩ জনাি এইচ ইর্ন মুজাফ্ির, 

বপতা-র্রহুর্ মুজাফ্ির িাওলারার, 

বিশ্বাি নীড়, ৮৩ ব্যাবিষ্ট বর্শন গ্ররাে, 

িবরশাল 

আরপল অডিরনিংিান্ত তথ্য ৩১/০৭/২০১৭ িাররয়খর 

৩৫২ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

২৪ জনাি গ্রর্াোঃ র্ািবুি আডনায়ার, িিক্ারী 

গ্রিডটলডর্ন্ট অবিিার, উপডজলা 

গ্রিডটলডর্ন্ট অবিি, মুক্তা াছা, 

র্য়র্নবিংি 

ক্যাোর ক্র্ক্মতমাডরর তথ্য ১০/০৮/২০১৭ িাররয়খর 

৩৬২ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

২৫ এেডিাডক্ট আিদ্যল িক্ র্রার্ী, বপতা-

মৃত আরডজর আলী র্রার্ী, ২১৬ এডনক্স 

িল, িার িিন সুপ্রীর্ডক্াট ম, ২১ গ্রক্াট ম 

িাউজ বিট ঢাক্া-১১০০ 

ক্যাোর ক্র্ক্মতমাডরর তথ্য ২৯/০৮/২০১৭ িাররয়খর 

৩৮২ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

২৬. জনাব থশখ আব্দুল বায়িন 

রপিা- থশখ আব্দুল লরিি 

ফ্ল্োট এ/১, বাসা-১৯,, সেক-১৩-এ, 

ধানমরণ্ড আ/এ, ঢাকা। 

ছুটি রবরধমালাসংক্রান্ত ১৮/০৯/২০১৭ িাররয়খর 

৪১১ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

২৭. এেডিাডক্ট আিদ্যল িক্ র্রার্ী, বপতা-

মৃত আরডজর আলী র্রার্ী, ২১৬ এডনক্স 

িল, িার িিন সুপ্রীর্ডক্াট ম, ২১ গ্রক্াট ম 

িাউজ বিট ঢাক্া-১১০০ 

ক্যাোর ক্র্ক্মতমাডরর তথ্য ১৮/১০/২০১৭ িাররয়খর 

৪৬০ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

২৮. জনাব থমাঃ ওোয়জে আলী, রিঁোয়জা 

অরিসার, বাংলায়েশ িাঁি থবাি ে, 

রবটিএমরস ভবন (৫ম িলা),  

৭-৯ কাওরানবাজার, ঢাকা 

উন জেন প্রকল্প রাজস্বখায়ি 

স্থানান্তরসম্পরকেইি 

২৯/১০/২০১৭ িাররয়খর 

৪৮০ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি 

রনষ্পরত্তকৃি  

২৯. এেডিাডক্ট আিদ্যল িক্ র্রার্ী, বপতা-

মৃত আরডজর আলী র্রার্ী, ২১৬ এডনক্স 

িল, িার িিন সুপ্রীর্ডক্াট ম, ২১ গ্রক্াট ম 

অরিররক্ত সরিব পর্ োয়ে 

পয়োন জরির রবষয়ে 

১৬/১১/২০১৭ িাররয়খর 

৫০৪ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  
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িরমক আডিরনক্ারীর নার্, ঠিক্ানা ও 

আয়বেয়নর িাররখ  

চাবিত তডথ্যর বিষয় গৃিীত ব্যবস্থা িি মডশষ অিস্থা 

িাউজ বিট ঢাক্া-১১০০ 

৩০. জনাব থমাঃ খােরুল আলম সুমন, রপিা-

মরহুম থমাঃ আরজজুল িক, ৫১৫ 

ইরলরশোম ভবন, িাটয়খালা, ঢাকা। 

থিৌজোরর  মামলাসম্পরকেি ১৯/১১/২০১৭ িাররয়খর 

৫০৬ নং স্মারয়ক িথ্য 

থেওো িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

৩১. জনাব থমাঃ থিৌরকর থিায়সন, রপিা- 

থমাঃ থমাোয়েম থিায়সন থমািা, 

রুপনগর, রমরপুর-২, ঢাকা। 

অরভয়র্াগ নং ১৮৬/২০১৭ নং 

মামলার রসিান্ত বাস্তবােয়নর 

লয়ক্ষে িথ্য প্রারপ্তর মূল্য 

পররয়শাধসংক্রান্ত 

২১/১১/২০১৭ িাররয়খর 

৫০৯ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

৩২. জনাি নুরুল আডিরীন গ্রচৌধুরী (পরান), 

রালাল িাবড়, োক্র্র- রালাল িাজার-

৩৭০১, লক্ষ্ণীপুর 

িেন্ত কার্ েক্রমসম্পরকেি ২৯/১১/২০১৭ িাররয়খ 

৫২০ নং স্মারয়ক িথ্য 

পোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

৩৩. জনাব থমাঃ থিৌরকর থিায়সন, রপিা- 

থমাঃ থমাোয়েম থিায়সন থমািা, 

রুপনগর, রমরপুর-২, ঢাকা। 

অরভয়র্াগ নং ১৮৬/২০১৭ নং 

মামলার রসিান্ত বাস্তবােয়নর 

লয়ক্ষে িথ্য প্রোন। 

০৩/১২/২০১৭ িাররয়খ 

৫২৪ নং স্মারয়ক িথ্য 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

৩৪. জনাব থমাঃ মািবুব আয়নাোর, সিকারী 

থসয়টল্টয়মন্ট অরিসার (সামরেক 

বরখাস্ত), উপয়জলা থসয়টল্টয়মন্ট 

অরিসার, মুক্তাগািা, মেমনরসংি এর 

২৩/১১/২০১৭ িাররয়খর আয়বেন। 

ভূরম মন্ত্রণালেসংরলিষষ্ট িথ্য ১৭/১২/২০১৭ িাররয়খ 

৫৪৫ সংখ্যক স্মারয়ক 

িথ্য প্রোন করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

৩৫. জনাব থমাঃ মািবুব আয়নাোর, সিকারী 

থসয়টল্টয়মন্ট অরিসার (সামরেক 

বরখাস্ত), উপয়জলা থসয়টল্টয়মন্ট 

অরিসার, মুক্তাগািা, মেমনরসংি এর 

২২/১১/২০১৭ িাররয়খর আয়বেন। 

ব্যরক্তগি ও পাররবাররক িথ্য  ১৭/১২/২০১৭ িাররয়খর 

৫৪৬ সংখ্যক স্মারয়ক 

িথ্য অরধকার আইন-

২০০৯ অনুর্ােী িথ্য 

প্রোয়ন  অপারগিা 

প্রকাশ করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

৩৬. জনাব থমাঃ মািবুব আয়নাোর, সিকারী 

থসয়টল্টয়মন্ট অরিসার (সামরেক 

বরখাস্ত), উপয়জলা থসয়টল্টয়মন্ট 

অরিসার, মুক্তাগািা, মেমনরসংি এর 

০৬/১২/২০১৭ িাররয়খর আয়বেন। 

ভূরম মন্ত্রণালেসংরলিষষ্ট িথ্য ১৯/১২/২০১৭ িাররয়খর 

৫৪৯ সংখ্যক স্মারয়ক 

িথ্য অরধকার আইন-

২০০৯ অনুর্ােী িথ্য 

প্রোয়ন  অপারগিা 

প্রকাশ করা িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

৩৭. জনাব নারসম আিয়মে, ফ্ল্োট রব, বারে-

৮, রনকুঞ্জ-২, ঢাকা এর ১৮/১২/২০১৭ 

িাররয়খর আয়বেন 

মােরমক ও উচ্চরশক্ষা 

অরধেপ্তরসংক্রান্ত 

২৭/১২/২০১৭ িাররয়খর 

৫৬০ নং স্মারয়ক িথ্য 

অরধকার আইন-২০০৯ 

অনুর্ােী িথ্য প্রোয়ন  

অপারগিা প্রকাশ করা 

িয়েয়ি। 

রনষ্পরত্তকৃি  

 

9.1.1 গুরুেপূণ ে পয়ে নারী কম েিারী পোেন : 

সরকার নারীর ক্ষমিােয়ন প্রজািয়ন্ত্রর কম েিারী রনয়োয়গ মরিলায়ের জন্য ১০% থকাটা সংরক্ষণ কয়রয়ি। 

নারী রশক্ষা উন জেয়ন সরকায়রর গৃিীি কম েসূরির িলস্বরূপ সরকারর/য়বসরকারর  কম েয়ক্ষয়ত্র নারীর 

অংশগ্রিণ পর্ োেক্রয়ম প্ররিবির বৃরি পায়চ্ছ। সংররক্ষি থকাটার পাশাপারশ থমধা থকাটােও থর্াগ্যিার 

রভরত্তয়ি মরিলারা সরকারর িাকররয়ি রনয়োগ পায়চ্ছ। সরিব, থজলা প্রশাসক এবং উপয়জলা রনব োিী 

অরিসায়রর গুরুেপূণ ে পয়ে নারী কম েিারী রনয়োগ পায়চ্ছন। বিেমায়ন সরিব পয়ে ৬ জন, থজলা প্রশাসক 
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পয়ে ৯ জন এবং উপয়জলা রনব োিী অরিসার পয়ে ৭১ জন নারী কম েিারী কম েরি। Statistics of Civil 

Officers and Staff, 2014, 2015, 2016 এবং 2017 অনুর্ােী প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ে প্ররিবির নারীর 

অংশগ্রিণ বৃরি পায়চ্ছ। রনয়ম্ন ৪ বিয়রর তুলনামূলক সাররণ প্রোন করা িয়লা :  

Statistics of Civil Officers and Staff, 2017 
 

থগ্রিরভরত্তক মরিলা কম েিারী রববরণ : 

থগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ 

(সরিবালে) 

েপ্তর/অরধেপ্তর স্বােত্তশারসি 

সংস্থা/কয়প োয়রশন 

থমাট 

১ম থেরণ (৯ম ও িদূর্ধ্ে থগ্রি) ৭১০ ১৭৭১৭ ১১০৭৯ ২৯৫০৬ 

২ে থেরণ (১০ম থগ্রি) ৪৩০ ৩৪৭৭০ ৫৩৬১ ৪০৫৬১ 

৩ে থেরণ (১১িম–১৭িম থগ্রি) ৫১৬ ২৩৮৫৮৪ ৮৩৭৬ ২৪৭৪৭৬ 

৪ে ে থেরণ (১৮িম–২০িম 

থগ্রি) 

৪৬৭ ৪২৬৫৫ ৪৮৯৬ ৪৮০১৮ 

থমাট ২১২৩ ৩৩৩৭২৬ ২৯৭১২ ৩৬৫৫৬১ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2016 
 

থগ্রিরভরত্তক মরিলা কম েিারী রববরণ : 

থগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ 

 (সরিবালে) 

েপ্তর/অরধেপ্তর স্বােত্তশারসি 

সংস্থা/কয়প োয়রশন 

থমাট 

১ম থেরণ (৯ম ও িদূর্ধ্ে থগ্রি) ৬৪৮ ১৫৬৭৯ ১০৬৯৮ ২৭০২৫ 

২ে থেরণ (১০ম থগ্রি) ৪০৫ ৩৫৩০৫ ৪৯২৮ ৪০৬৩৮ 

৩ে থেরণ (১১িম–১৭িম থগ্রি) ৪৫১ ৮৩৫৮৪০ ৮৪৭৩ ২৪৪৫৯০ 

৪ে ে থেরণ (১৮িম–২০িম থগ্রি) ৪২৯ ৪১৮৬৯ ৪৬৮৯ ৪৬৯৮৭ 

থমাট ১৯৩৩ ৩২৮৬৮৩ ২৮৭৮৮ ৩৫৯২৪০ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2015 
 

থগ্রিরভরত্তক মরিলা কম েিারী রববরণ : 

থগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ 

(সরিবালে) 

েপ্তর/অরধেপ্তর স্বােত্তশারসি 

সংস্থা/কয়প োয়রশন 

থমাট 

১ম থেরণ (৯ম ও িদূর্ধ্ে থগ্রি) ৬১৯ ১৫১১৮ ১০২৫৯ ২৫৯৯৬ 

২ে থেরণ (১০ম থগ্রি) ৪০১ ৫২০৮৭ ৪৮৮৮ ৫৭৩৭৬ 

৩ে থেরণ (১১িম–১৭িম থগ্রি) ৪২৪ ২৩৬৫৪০ ৮৪১৮ ২৪৫৩৮২ 

৪ে ে থেরণ (১৮িম–২০িম থগ্রি) ৪২০ ৪৪৬০৬ ৪৫৭৪ ৪৯৬০০ 

থমাট ১৮৬৪ ৩৪৮৩৫১ ২৮১৩৯ ৩৭৮৩৫৪ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2014 
 

থগ্রিরভরত্তক মরিলা কম েিারী রববরণ : 

থগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ 

(সরিবালে) 

েপ্তর/অরধেপ্তর স্বােত্তশারসি 

সংস্থা/কয়প োয়রশন 

থমাট 

১ম থেরণ (৯ম ও িদূর্ধ্ে থগ্রি) ৬১০ ১৪৩৪৫ ৮৬৮২ ২৩৬৩৭ 
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২ে থেরণ (১০ম থগ্রি) ৩৭০ ৪৮১৪৯ ৪৫২২ ৫৩০৪১ 

৩ে থেরণ (১১িম–১৭িম থগ্রি) ৪১৫ ২৩৯০০৮ ৭৩৮৯ ২৪৬৮১২ 

৪ে ে থেরণ (১৮িম–২০িম থগ্রি) ৪০০ ৪২৫৩৭ ৪১৫৪ ৪৭০৯১ 

থমাট ১৭৯৫ ৩৪৪০৩৯ ২৪৭৪৭ ৩৭০৫৮১ 

 

উপয়র বরণ েি ৪টি সাররণ পর্ োয়লািনা কয়র থেখা র্াে থর্, গি ৩ বিয়রর ময়ে প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ে নারী 

কম েিারীর সংখ্যা বৃরি থপয়েয়ি।  

9.1.2 সরকারর কম ে করমশন কর্তেক রব.রস.এস. পরীক্ষার মােয়ম রবরভন জ কোিায়র রনয়োগপ্রাপ্ত ৯ম থগ্রয়ির 

কম েিারীয়ের ময়েও নারী কম েিারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃরি পায়চ্ছ। রব.রস.এস. পরীক্ষার মােয়ম রবরভন জ 

কোিায়র মরিলায়ের জন্য সংররক্ষি ১০% থকাটার অরিররক্ত থমধা থকাটােও নারী রনয়োগ পায়চ্ছন। 

রনয়ম্ন ২৮িম রব.রস.এস. থেয়ক ৩৬িম রব.রস.এস. পর্ েন্ত নারী কম েিারীর রনয়োয়গর িথ্য প্রোন করা 

িয়লা : 

 

ক্ররমক রববরণ সংখ্যা 

০১ 

২৮িম রব.রস.এস. 

পুরুষ ১৪৭৭ 

মরিলা ৬৫৫ 

থমাট ২১৩২ 

০২ 

২৯িম রব.রস.এস. 

পুরুষ ১১১৬ 

মরিলা ৪৪০ 

থমাট ১৫৫৬ 

০৩ 

৩০িম রব.রস.এস. 

পুরুষ ১৫৮১ 

মরিলা ৭২৭ 

থমাট ২৩০৮ 

০৪ 

৩১িম রব.রস.এস. 

পুরুষ ১৩৫১ 

মরিলা ৫৬৯ 

থমাট ১৯১০ 

০৫ 

৩২িম রব.রস.এস. 

পুরুষ ৭২৯ 

মরিলা ৯১০ 

থমাট ১৬৩৯ 

০৬ 

৩৩িম রব.রস.এস. 

পুরুষ ৫১০২ 

মরিলা ৩২১২ 

থমাট ৮৩১৫ 

০৭ 

৩৪িম রব.রস.এস. 

পুরুষ ১৩০৫ 

মরিলা ৭৪৪ 

থমাট ২০৪৯ 

০৮ 

৩৫িম রব.রস.এস. 

পুরুষ ১৫৩০ 

মরিলা ৫৯৫ 

থমাট ২১২৫ 

০৯ 
৩৬িম রব.রস.এস. 

পুরুষ ১৬৫৪ 
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মরিলা ৫৬৭ 

থমাট ২২২১ 

 

10.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন েপ্তর/সংস্থার পরররিরি ও কার্ েক্রম :  
 

10.1 বাংলায়েশ থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.) : 

10.1.1 বাংলায়েশ থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.) থেয়শর শীষ েস্থানীে প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান। ১৯৮৪ 

রিোয়ে িারটি প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান-ন্যাশনাল ইনরেটিউট অব পাবরলক অোিরমরনয়েশন (রনপা); রসরভল 

অরিসাস ে থিরনং একায়িমী (থকাটা); বাংলায়েশ অোিরমরনয়েটিভ োি কয়লজ (রব.এ.এস.রস.) এবং 

োি থিরনং ইনরেটিউট (এস.টি.আই.)-থক একীভূি কয়র একটি জািীে প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান প্ররিষ্ঠা করা 

িে। প্ররিষ্ঠালগ্ন থেয়কই থকন্দ্রয়ক একটি রবশ্বমায়নর প্ররিষ্ঠায়ন উন জীিকরয়ণর প্রয়িষ্টা অব্যািি আয়ি। থস 

লয়ক্ষে থকয়ন্দ্রর রবরভন জ প্ররশক্ষণ কম েসূরির মরিউলগুয়লায়ি মুরক্তযুয়ির ইরিিাস, গণিারন্ত্রক মূল্যয়বাধ, 

োররদ্রেরবয়মািন, মানব সম্পে উন জেন, সবরশ্বক উষ্ণােন, জলবায়ু পররবিেন ও পররয়বশ সংরক্ষণ, 

এস.রি.রজ., নারীর ক্ষমিােন, আই.রস.টি. এবং ই-গভন্যোন্স প্রভৃরি রবষে অন্তভু েক্ত িে। 

 

10.1.2 রব.রপ.এ.টি.রস. বাংলায়েশ রসরভল সারভ েস কোিারভুক্ত রবরভন জ পর্ োয়ের কম েিারীয়ের জন্য থকার থকাস ে 

পররিালনা কয়র আসয়ি। এখায়ন যুগ্মসরিব ও সমপর্ োয়ের কম েিারীগয়ণর জন্য রসরনের োি থকাস ে 

(এস.এস.রস.), উপসরিব ও সমপর্ োয়ের কম েিারীয়ের জন্য উচ্চির প্রশাসন ও উন জেন থকাস ে (এ.রস.এ.রি.) 

এবং ৯ম থগ্রয়ির নবীন কম েিারীয়ের জন্য বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকায়স ের ব্যবস্থা করা িে। বিয়র এ ধরয়নর 

কময়বরশ ১৩টি থকাস ে অনুরষ্ঠি িে। িা িাো পররবরিেি পরররস্থরি ও িারিোর পররপররয়প্ররক্ষয়ি সরকারর 

/আধাসরকারর /স্বােত্তশারসি/য়বসরকারর  প্ররিষ্ঠায়নর কম েিারীয়ের জন্য রবরভন জ ধরয়নর থকাস ে (Training 

of Trainers (ToT) Course, e-Government Management Course, Project Management Course, Financial 

Management Course, Human Resource Planning Course, Modern Office Management Course) পররিালনা 

করা িে। অরধকন্তু সরিব পেমর্ োোর কম েিারীয়ের জন্য লাঞ্চ টাইম/রিনার টাইম থকাস ে, অরিররক্ত 

সরিবয়ের জন্য ‘Policy, Planning and Management Course’ এবং ৪০ বির বেয়সার্ধ্ে কোিার ও নন-

কোিার কম েিারীয়ের জন্য রবয়শষ বুরনোরে থকাস ে পররিালনা করা িয়চ্ছ। এ সকল থকায়স ে বিয়র প্রাে 

১৩০০ জন কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ থেওো িে। প্ররশক্ষয়ণর পাশাপারশ রব.রপ.এ.টি.রস. গয়বষণা ও 

প্রকাশনামূলক কাজ এবং রবরভন জ রবষয়ে কম েশালা ও থসরমনার আয়োজন কয়র রবরভন জ মন্ত্রণালে ও 

রবভাগয়ক গুরুেপূণ ে রবষয়ে সুপাররশ থপশ কয়র োয়ক। 

10.1.3 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র সম্পারেি কার্ েক্রম : 

10.1.3.1 প্ররশক্ষণ : 

১। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল; ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা িার 

উয়িখসি : 

 

(ক) প্ররশক্ষণ :  

ক্রঃ নং থকায়স ের নাম সংখ্যা অংশগ্রিণকারীর 

সংখ্যা 

কৃিকার্ ে 

প্ররশক্ষণােীর সংখ্যা 

পায়সর শিকরা 

িার (%) 

মন্তব্য 

১ পরলরস, েোরনং এন্ড ম্যায়নজয়মন্ট থকাস ে 

(অরিররক্ত সরিব পেমর্ োোর কম েকিোয়ের জন্য) 

২টি 

(১৫িম-

১৬িম) 

১৭ জন  ১৭ জন  ১০০% সমাপ্ত 

২৩ জন  ২৩ জন  ১০০% সমাপ্ত  

 

২ এসএসরস (যুগ্মসরিব পেমর্ োোর কম েকিোয়ের ০৫টি  ২৪ জন  ২৪ জন  ১০০%  
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জন্য)  

 

(৮২িম-

৮৬িম)  

৩০ জন  ৩০ জন  ১০০% সমাপ্ত 

২০ জন  ২০ জন  ১০০% 

২৫ জন  ২৫ জন  ১০০% 

২৭ জন  ২৭ জন  ১০০% 

৩ এরসএরি (উপসরিব পেমর্ োোর কম েকিোয়ের 

জন্য) 

 

০৫টি 

(১১৬িম-

১২০িম) 

 

৩৭ জন  ৩৭জন  ১০০%  

 

সমাপ্ত 

৩৬ জন  ৩৬ জন  ১০০% 

২৫ জন  ২৫ জন  ১০০% 

৩২ জন  ৩২ জন  ১০০% 

৩২ জন  ৩২ জন  ১০০% 

    
৪ বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে (রশক্ষানরবস 

রব.রস.এস. কোিার কম েকিোয়ের জন্য)  

০২টি 

(৬৪িম-

৬৫িম)  

৩১৩ জন  ৩১৩ জন  ১০০%  

সমাপ্ত ৩০৫ জন  ৩০৫ জন  ১০০% 

৫ রবয়শষ থকাস ে বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে (রনবন্ধন 

অরধেপ্তয়রর কমকিোয়ের জন্য (১ে এবং ২ে রবয়শষ 

থকাস ে) -২টি, মাধকদ্রব্য রনেন্ত্রণ অরধেপ্তয়রর রবরভন জ 

থগ্রয়ির কম েিারীয়ের জন্য (আরে েক ব্যবস্থপনা থকাস ে, 

প্রশাসরনক থকাস ে এবং প্রারিষ্ঠারনক আইন ও রবরধ-

রবধান থকাস ে) -৩টি, গণপূিে অরধেপ্তয়রর 

কম েকিোয়ের জন্য-১টি, বাংলায়েশ রবজ্ঞান ও রশল্প 

গয়বষণা পররশয়ের কম েকিোয়ের জন্য-১টি, সেক ও 

জনপে অরধেপ্তয়রর কম েকিোয়ের জন্য-১টি এবং 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পয়োন জরিপ্রাপ্ত ৪০ ঊর্ধ্ে 

কম েকিোয়ের জন্য-১টি)     

০৯টি  ৩০জন(2nd
 DoR) ৩০জন ১০০%  

 

 

সমাপ্ত 

৩০জন(3rd RoR) ৩০জন ১০০% 

২৮ জন (DoDC) ২৮জন ১০০% 

২৯জন (DoDC) ২৯জন ১০০% 

৩০ জন (DoDC) ৩০জন ১০০% 

১১জন (DoPW) ১১জন ১০০% 

৩০জন (BCSIR) ৩০জন ১০০% 

৩০জন (DoRH) ৩০জন ১০০% 

৩০জন (PA) ৩০জন ১০০% 

সব েয়মাট= ২৩টি ১১৯৩জন  ১১৯৩জন   

 

এ িাো , ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র ৩টি প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ থকায়স ে ৮৩ জন্য প্ররশক্ষণােীয়ক প্ররশক্ষণ থেওো িয়েয়ি। 

   (খ)   স্বল্পয়মোরে থকাস ে :  

ক্রঃ নং  থকাস ের নাম  সংখ্যা  অংশগ্রিণকারীর সংখ্যা  

১  ৩২িম আরে েক ব্যবস্থাপনা থকাস ে ০১টি  ২৬ জন  

২ থকয়ন্দ্রর কম েকিো/কম েিারীয়ের জন্য রবরভন জ থমোয়ে অনুরষ্ঠি থকাস ে ২৬টি ৪৭০ জন 

৩ আররপএটিরসসমূয়ি রবরভন জ থমোয়ে অনুরষ্ঠি থকাস ে ১২৮টি  ৫০৬৪ জন  

সব েয়মাট  ১৫৫টি  ৫৫৬০ জন  

(গ)   থসরমনার/ওোকেশপ/কম েশালা/কনিায়রন্সস/কনয়ভনশনমূি :  

ক্রঃ নং  কম েশালা/ওোকেশপ/কনিায়রন্স/কনয়ভনশন  সংখ্যা  অংশগ্রিণকারী
র সংখ্যা  

১ থসরমনার (78
th ও 79

th
 SSC,  80

th  ও 81
st

 SSC, 82
nd ও 83

rd
 SSC এবং 85

th
 

SSC, 112
th

 ও 113
th 

ACAD, 114
th

 ও 116
th

 ACAD এবং Faculty Seminal on 

Research Proposal Report Presentation) 

০৭টি ১৩৪১ জন 

২  ওোকেশপ ৩৪টি  ৩০০৬ জন  

৩ শুিািাররবষেক কম েশালা  ২০টি  ১৬৫৩ জন  

৪ International Conference on Managing Change for Better 

Public Service Delivery: south and Southeast Asian Experience 

১টি ২২০ জন 

৫ National Kaizen Convention under (IPS-TQM Project) ১টি ২০ জন 

সব েয়মাট  ৬৩টি  ৬২৪০ জন  
 

 প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়র (২০১৭-২০১৮) অগ্রগরির শিকরা িার (%) ১৪০.৬৩% 

 

(ঘ) িলমান প্রকল্প : 
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(i) Improving Public Services through Total Quality Management (IPS-TQM) প্রকল্প 
 

IPS-TQM প্রকল্পটি পাঁিবির থমোয়ে (জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৮) বাংলায়েশ থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকন্দ্র কর্তেক বাস্তবােন 

করা িে। বাংলায়েশ সরকায়রর ১৬৫৯.৬০ লক্ষ টাকা ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল থকা-অপায়রশন এয়জরন্সর (জাইকা) কাররগরর 

সিােিা এবং ৪৮৫১.৫৪ লক্ষ টাকা আরে েক সিেিাে প্রকল্পটি বাস্তবােন করা িে। প্রকল্পটি বাস্তবােয়ন পাঁিটি পাট েনার 

ইন্সটিটিউশন-বাি ে, আররিএ, নায়েম, এনএরপরি এবং এনআইএলরজ রয়েয়ি। 

 

IPS-TQM প্রকল্পটর র্াধ্যরর্ র্াঠ পয মারয় সরকাররর গসবা প্রদাে ও উন্নয়ে কায মক্ররর্র সরি সম্পৃক্ত ২৫ট র্ন্ত্রণালয়, চবভাে ও 

সংস্থ্ার গজলা ও উপরজলা পয মারয়র দপ্তরসমূরির চবদ্যর্াে সুরযাে-সুচবিা ব্যবিার করর ‘ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প’ (Small 

Improvement Project-SIP) বা জাপাচে ভাষায় কাইরযে বাস্তবায়ে করররছ। 

 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রকয়ল্পর র্াবিীে কম েকাণ্ড বাংলায়েশ সরকায়রর বরােকৃি ২১১.০০ লক্ষ টাকা িয়ি পররিারলি িে এবং 

প্রকৃি আরে েক ব্যাে ২০৫.১২ লক্ষ টাকা (৯৭.২২%)। প্রকল্পটির ক্রমপুু্রঞ্জভুি বাস্তব অগ্রগরি ৯৯%। 

রবগি অে েবিয়র প্রকয়ল্পর কার্ েক্রম এবং অগ্রগরি রনম্নরূপ : 

ক্র. নং কার্ েক্রয়মর ধরন কম েসূরির 

লক্ষে 

কম েসূরির 

অগ্রগরি 

অংশগ্রিণকারী 

কম েকিোেবৃয়ন্দর 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

1 আইরপএস-টিরকউএম থজলা 

থসরমনার 

 

৮ থজলা 

 

৮ থজলা 

 

৫৪৫ জন থজলা প্রশাসক, উপয়জলা রনব োিী কম েকিোবৃন্দ, থজলা- 

উপয়জলার কম েকিোসি অন্যান্য কম েকিোবৃন্দ থসরমনায়র 

অংশগ্রিণ কয়রন। 

2 আইরপএস-টিরকউএম 

রিয়সরময়নশন ওোকেশপ 

 

৮ থজলা 

 

৮ থজলা 

 

১৬২৬ জন জনয়সবার মানউন জেয়নর জন্য উপয়জলা পর্ োয়ের কম েকিোয়ের 

দ্বারা সব েয়মাট ১৬২৬টি ক্ষুদ্র উন জেন প্রকল্প/কাইয়র্ন প্রণেন 

করা িে। 

3 থজলা কাইয়র্ন কনয়ভনশন 

 

২৯ থজলা ২৯ থজলা ২৪০১ জন থজলা প্রশাসক, উপয়জলা রনব োিী কম েকিো, থজলা- উপয়জলার 

কম েকিোসি অন্যান্য কম েকিোবৃন্দ কনয়ভনশয়ন অংশগ্রিণ 

কয়রন। 

4 ন্যাশনাল কাইয়র্ন 

কনয়ভনশন  

   

২ ২ ১৬০ জন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীে প্ররিমন্ত্রী প্রধান অরিরে, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রসরনের সরিব, মন্ত্রীপররষে রবভায়গর,  

সরিব (সমন্বে ও সংস্কার) এবং জাইকার রসরনের প্ররিরনরধ 

অংশগ্রিণ কয়রন। 

5 আইরপএস-টিরকউএমটি ওটি  ১ ১ ৩০ জন - 

6 টিওটি ররয়ফ্রশাস ে ১ ১ ২৯ জন - 

7 আইরপএস-টিরকউএম 

এনরবরি ওোকেশপ 

৫ ৫ ১৩৯ জন রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভাগ/সংস্থার কম েকিোবৃন্দ ওোকেশয়প 

অংশগ্রিণ কয়রন। 

8 কনিায়রন্স (পাট েনার 

ইনরেটিউটস এবং থিাকাল 

পয়েন্ট) 

১ ১ ৩৫ জন - 

 

ii)  ‘রব.রপ.এ.টি.রস.’-এর আন্তজোরিক প্ররশক্ষণ কময়েয়ক্সর ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রসারণ’ প্রকল্প : 

রব.রপ.এ.টি.রস.’-এর আন্তজোরিক প্ররশক্ষণ কময়েয়ক্সর ঊর্ধ্েমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি (১ জুলাই ২০১৬- ৩০জুন ২০১৯ সংয়শারধি) 

বাংলায়েশ সরকায়রর সম্পূণ ে অে োেয়ন পররিারলি একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি  ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলি ব্যয়ে বাস্তবারেি িয়চ্ছ। 

রবগি ২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রকয়ল্প বরােকৃি টাকার পররমাণ ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকৃি আরে েক ব্যে ২৩৬৫.৫৩ লক্ষ টাকা এবং 

বাস্তব অগ্রগরি ৭১%। ক্রমপুরঞ্জভুি আরে েক এবং বাস্তব অগ্রগরি র্োক্রয়ম ৫৪.৮৩% ও ৭৩.২৭% 

প্রকল্পটি রনম্নরলরখি উয়েয়শ্য বাস্তবারেি িয়চ্ছ : 

 বাংলায়েশ থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকয়ন্দ্রর থভৌি অবকাঠায়মা সুরবধা রনম োণ কয়র প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরির মােয়ম রসরভল 

সারভ েস কম েকিোয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন কয়র েক্ষ জনবল রিয়সয়ব গয়ে থিালা; 
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 রভশন-২০২১, সপ্তম পঞ্চ-বারষ েকী পররকল্পনা এবং থটকসই উন জেন লক্ষেমাত্রা এর লক্ষে ও উয়েশ্য অজেয়নর জন্য জনপ্রশাসয়নর 

েক্ষিা বৃরি; 

 আন্তজোরিক প্ররশক্ষণ কময়েয়ক্স রবরভন জ পর্ োয়ের সবয়েরশক প্ররশক্ষণ কম েসূরি আয়োজয়নর মােয়ম রব.রপ.এ.টি.রস.-থক প্ররশক্ষয়ণ 

‘থেষ্ঠয়ের থকন্দ্র’ রিয়সয়ব গয়ে থিালা। 

(iii)   রব.রপ.এ.টি.রস.’র থকার থকাস েসমূয়ির সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকল্প :  

১ জুলাই ২০১৬-৩০ জুন ২০১৯ থমোয়ে প্রকল্পটি বাস্তবারেি িয়চ্ছ। প্রকল্পটির প্রাক্করলি ব্যে রজওরব ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা র্ার উৎস 

জাপান সরকায়রর রিআররজএ-রসএি িিরবল। রব.রপ.এ.টি.রস-এর থকার থকাস েসমূয়ির সক্ষমিা ও অনুষে সেস্যয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন 

ক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবােন করা িয়চ্ছ। প্রকয়ল্পর আওিাে থকাস ে অরিসসমূি, ক্লাসরুম আধুরনকােন এবং অনুষে সেস্য ও 

রলংকি প্ররিষ্ঠায়নর  েক্ষিা বৃরির জন্য থেয়শ-রবয়েয়শ প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়চ্ছ। 

রবগি ২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রকয়ল্পর বরাে রিল ১৫৬৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃি আরে েক ব্যে ১৫৬৪.৯০ লক্ষ টাকা (১০০%)। 

সমগ্র প্রকয়ল্পর বাস্তব অগ্রগরি ৩১%। 

 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ েক্রম ও অগ্রগরি: 

ক্র. নং. কার্ েক্রয়মর ধরন কম েসূরির 

লক্ষে 

কম েসূরির 

অজেন 

অংশগ্রিণকারীর 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

1 স্থানীে প্ররশক্ষণ থকাস ে  ১৫টি ১৫টি ৪৭৪ জন রব.রপ.এ.টি.রস.-এর অনুষে সেস্য এবং  

কম েিাররগণ অংশগ্রিণ কয়রন 

2 আন্তজোরিক কনিায়রন্স 

(‘International Conference on Managing 

Change for Better Public Service 

Delivery: South and South Asian 

Experience’) 

১টি ১টি ২১৬ জন ১১টি থেয়শর প্ররিরনরধ/কম েকিোবৃন্দ 

অংশগ্রিণ কয়রন। কনিায়রয়ন্স ৪০টি 

থপপার উপস্থাপন করা িে। 

3 োরি রভরজট 

(রিউক ও আলাবামা ইউরনভারস েটি, ইউএসএ এবং 

ম্যায়কাোয়র ও কুইন্সল্যান্ড ইউরনভারস েটি, অয়েরলো 

২টি ২টি ২জন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীে  মন্ত্রী, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এবং 

রব.রপ.এ.টি.রস.-এর কম েকিোবৃন্দ 

অংশগ্রিণ কয়রন। 

4 শট ে থকাস ে 

রলিাররশপ ইন পাবরলক থসক্টর 

(রিউক ও আলাবামা ইউরনভারস েটি, ইউএসএ এবং 

ম্যায়কাোয়র ও কুইন্সল্যান্ড ইউরনভারস েটি, অয়েরলো) 

৪টি ৪টি ৬০ জন  

- 

5 স্থানীে থসরমনার ৬টি ৬টি ১১৩ জন রবরভন জ গুরুেপূণ ে এবং সমসামরেক 

রবষয়ের উপর থসরমনার অনুরষ্ঠি িে। 

6 ওোকেশপ ৪টি ৪টি ২১৭ জন রবরভন জ গুরুেপূণ ে এবং সমসামরেক 

রবষয়ের উপর ওোকেশপ অনুরষ্ঠি িে। 

 

(iv) রব.রপ.এ.টি.রস.-এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকল্প : 

বাংলায়েশ সরকায়রর অে োেয়ন ১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২০ থমোয়ে প্রকল্পটি বাস্তবােন করা িয়চ্ছ। রব.রপ.এ.টি.রস.’-এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা 

বৃরির লয়ক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবােন করা িয়চ্ছ।  

প্রকল্পটির প্রাক্করলি ব্যে ৮৫৯০০.০০ লক্ষ টাকা। রবগি ২০১৭-১৮ অে েবিয়র বরােকৃি টাকার পররমাণ ১৬১২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকৃি আরে েক ব্যে 

৮০৮.৫০ লক্ষ টাকা (৫০%) এবং বাস্তব অগ্রগরি িয়েয়ি ০.৮৬%। 

 

রবগি ২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রকয়ল্পর অরজেি অগ্রগরি : 

ক্রঃ নং কার্ েক্রম/কয়ম্পায়নন্ট সমূি অগ্রগরি 

১ বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজব একায়িরমক এন্ড ২০িলা রবরশষ্ট বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজব একায়িরমক এন্ড অোিরমরনয়েটিভ রবরল্ডং এর স্থাপিে 
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অোিরমরনয়েটিভ রবরল্ডং নকশার  EOI আহ্বান করা িয়েয়ি। 

2 ১৫ িলা রবরশষ্ট িররমটরর ভবন রনম োণ ভবয়নর স্থাপিে নকশা প্রাে চূোন্ত। একই সয়ঙ্গ রবরভন জ অংয়শর থটন্ডার প্ররক্রো শুরু িয়েয়ি। 

3 কোয়িটাররো স্থাপিে নকশা প্ররক্রোধীন। কোয়িটাররোয়ি এক সয়ঙ্গ ২৫০০ জন বসার ব্যবস্থা োকয়ব। 

4 থমরিকোল থসন্টার ভবন 

 

অনুয়মারেি ৪ িলা রবরশষ্ট , থমরিকোল থসন্টার ভবয়নর প্রােরমক নকশা স্থাপিে অরধেপ্তর 

থেয়ক পাওো থগয়ি 

5 জরগং িাক রনম োণাধীন 

6 বাউন্ডারর ওোল পুনঃরনম োন রনম োণাধীন 

7 জরগং িায়ক সবদুেরিক বারি স্থাপন  NoA প্রোন করা িয়েয়ি 

8 লাইয়বরর অয়টায়মশন লাইয়বরর অয়টায়মশন প্রাে থশষ পর্ োয়ে 

9 লাইয়বরর এ/রস ক্রে প্ররক্রো প্রাে থশষ পর্ োয়ে 

10 অরিটররোম লাইট এবং সাউন্ড 

রসয়েম 

থটন্ডার প্ররক্রো সমাপ্ত িয়েয়ি 

 

 

    ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরি শিকরা িার উয়িখসি : 

ক্রঃ নং 

প্রকয়ল্পর নাম 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর অগ্রগরি  ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন 

অে েবিয়রর অগ্রগরি শিকরা িার আরে েক 

 (লক্ষ টাকাে) 

বাস্তব 

1.  ‘রব.রপ.এ.টি.রস.-এর আন্তজোরিক প্ররশক্ষণ 

কময়েয়ক্সর ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রাসরণ’ প্রকল্প  
২৩৬৫.৫৩ ৭১% 

২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র বাস্তব অগ্রগরি ২.২৭ %  

২০১৭-২০১৮অে েবিয়র বাস্তব অগ্রগরি ৭১% 

2.  ‘রব.রপ.এ.টি.রস. থকার থকাস েসমূয়ির সক্ষমিা 

বৃরিকরণ’ প্রকল্প  
১৫৬৪.৯০ ৩১% 

২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র বাস্তব অগ্রগরি ১%  

২০১৭-২০১৮অে েবিয়র বাস্তব অগ্রগরি ৩১% 

3.  Improving Public Services through 

Total Quality Management (IPS-

TQM) প্রকল্প 

২০৫.১২ ২৯% 

২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র বাস্তব অগ্রগরি ২০%  

২০১৭-২০১৮অে েবিয়র বাস্তব অগ্রগরি ২৯% 

4.  রব.রপ.এ.টি.রস.’-এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ 

প্রকল্প 
৮০০.০০ ০.৮৬% 

২০১৭-২০১৮অে েবিয়র বাস্তব অগ্রগরি ০.৮৬% 

5.  উন জেন প্রকল্প েরলল অনুয়মােন 
- ১টি 

২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র ২টি   

২০১৭-২০১৮অে েবিয়র ১টি  
 

 

(ঙ) ICT-রবষেক সম্পারেি কার্ োবরল :  

 

 থকয়ন্দ্র আইরসটি এবং প্ররশক্ষয়ণর মান বৃরির লয়ক্ষে দ্রুিগরির ইন্টারয়নট ব্যবিার করা িয়চ্ছ। প্রশাসরনক, প্ররশক্ষণ 

ও ই-নরে রসয়েম বাস্তবােন এবং prezi ব্যবিার কয়র Presentation করা এবং ইন্টারয়নট রেি বৃরির 

করার লয়ক্ষে রবটিরসএল িয়ি ইন্টারয়নট ব্যান্ডউইে 150Mbps িয়ি 350Mbps এ উন জীি করা িয়েয়ি এবং 

রবটিরসএল-এর অপটিকোল িাইবার কাটা র্াওোর কারয়ণ থকয়ন্দ্র কয়েকরেন ইন্টারয়নট সুরবধা না োকাে 

প্ররশক্ষণ ও প্রশাসরনক কার্ ে রবরিি িয়েয়ি। িাই Radio Link-এর মােয়ম রবকল্প 100 Mbps ইন্টারয়নট 

ব্যান্ডউইে প্রাইয়ভট প্ররিষ্ঠান িয়ি ক্রে করার ব্যবস্থা থনওো িয়েয়ি; 
 

 রব.রপ.এ.টি.রস.-এর সকল অরিস এলাকাে িাইবার ব্যাকবন থনটওোকে ও ওোই-িাই রসয়েম, এবং  িররমটরর 

এলাকাে ওোই-িাই রসয়েম রনেরমি রক্ষণায়বক্ষণ করা িয়চ্ছ। িয়ল কম েকিো/কম েিারী োপ্তররক প্রয়োজয়ন 

Local Area Network) LAN) ও Wi-Fi  রসয়েম দুটিই রনেরমি ব্যবিার করয়ি পারয়িন; 
 

 

 Office Automation-এর জন্য ERP Software [Personnel Management Information System 

(PMIS), Computerized Training Management System (CTMS), Store Management System 

(SMS), Accounts and Finance Management System (A&FMS), Transport 

Management System (TMS), Dormitory Management System (DMS), Computer Equipment 

Management System (CEMS)] িারিো থমািায়বক কার্ েকর ব্যবিার; 
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 থকয়ন্দ্রর কম েকিো/কম েিারীয়ের স্ব-স্ব সফ টওেোয়রর উপর প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ প্রোনসি সফ টওেোসমূি 

ব্যবিায়রর জন্য প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

 Library Automation-এর অংশ রিয়সয়ব  KOHA ব্যবিার কয়র ই-কোটালগ এবং D-Space ব্যবিার 

কয়র Institutional Repository সিরর করা িয়েয়ি।  ইয়িাময়ে থবশ রকছু E-Resource (JSTOR, 

WILEY) সংগ্রি করা িয়েয়ি। রব.রপ.এ.টি.রস.  লাইয়েররর জন্য আলাো Web Portal সৃজন করা িয়েয়ি 

এবং িা ব্যবিার িয়চ্ছ; 
 

 

 থকয়ন্দ্রর Website (www.bpatc.org.bd) নতুন আরঙ্গয়ক িথ্য সমৃি ও আধুরনকােন করা িয়েয়ি। থকয়ন্দ্রর 

অভেন্তরীণ সকল থনাটিশ, অরিস আয়েশ, কার্ েরববরণী, সাম্প্ররিক ইয়ভন্ট ইিোরে রনেরমি ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

করা িয়েয়ি; 
 

 প্ররশক্ষয়ণর মান বৃরির লয়ক্ষে প্ররশক্ষণােীয়ের প্ররশক্ষণকালীন ল্যাপটপ সরবরাি ও Wi-Fi এর মােয়ম 

ইন্টারয়নট ব্যবিায়রর সুরবধা প্রোন করা িয়েয়ি; 

 প্ররশক্ষণ কায়জ ICT থসবার মান বৃরির লয়ক্ষে অোকায়িরমক ভবয়ন Multipurpose ICT Lab-1 ও 2  

স্থাপন করা িয়েয়ি। উক্ত দুটি ল্যায়ব ৮৩টি করম্পউটার ব্যবিার িয়চ্ছ। প্ররশক্ষণােীের ICT Skill এবং 

English Language এ Competency level বৃরির জন্য এ ল্যাব ব্যবিার করা িয়চ্ছ; 
 

 প্রশাসরনক, প্ররশক্ষণ ও ই-নরে রসয়েম বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে থকয়ন্দ্রর রবরভন জ শাখা/অরধশাখাে ব্যবিায়রর জন্য 

৫০টি নতুন থিস্কটপ করম্পউটার, ৫০টি ল্যাপটপ, ১৩টি অনলাইন ইউরপএস স্থাপন ১টি িকুয়মন্ট স্কোনার ক্রে ও 

ভান্ডার শাখার মােয়ম ক্রে করা িয়েয়ি; 
 

 থকন্দ্র কর্তেক বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে, উচ্চির প্রশাসন ও উন জেন থকাস ে এবং রসরনের োি থকাস েসি অন্যান্য 

থকায়স ের ৯৩৫ জন প্ররশক্ষণােীয়ক করম্পউটাররবষেক  প্ররশক্ষণ প্রোন  করা িয়েয়ি। এ িাোও রবরভন জ থকায়স ের 

২৭৭ জন প্ররশক্ষণােীয়ক রবয়শষ করম্পউটার প্ররশক্ষণ (সান্ধেকালীন থেশাল থসশন) প্রোন করা িয়েয়ি; 
 

 োপ্তররক ব্যবস্থাপনাে e-Nothi System িালুকরণ এবং বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে থকয়ন্দ্রর ৪৩ জন কম েকিো, ২২৬ 

জন কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 Mreti, Ka oot, Pendeley প্রভৃরি Soattare ব্যবিাররবষেক থকয়ন্দ্রর ৩০ জন অনুষে সেস্যয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

 প্ররশক্ষণ ও প্রকাশনাে Plagiarism দূরীকরয়ণর জন্য Turnitin (Anti Plagiarism) সফ টওেোর ক্রে 

করা িয়েয়ি এবং িা ব্যবিার করা িয়চ্ছ; 

 রিরজটালাইয়জশন  অব  থিরনং এইি, লাইভ মরনটররং রসয়েম  সায়পাট ে কার্ েক্রম েরারন্বিকরণ; 
 

 Online-e-Nothi থকায়স ের Curriculum & Portal সিরর করা িয়েয়ি; 

 থকার থকাস েসি সকল থকায়স ে e-Learning Platform েরারন্বিকরণ; 
 

 BJPA, Lok Proshason Samoeeky-এর জন্য আলাো Web Portal সৃজন করা িয়েয়ি এবং 

পরীক্ষামূলকভায়ব ব্যবিার করা িয়চ্ছ । 

 সরকারর অরিয়স সামারজক থর্াগায়র্াগ মােম ব্যবিার রনয়ে েরশকা বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে থকয়ন্দ্রর কম েকিোয়ের রনয়ে 
BPATC Official Facebook ও WhatsApp গ্রুপ রনেরমি িথ্য আপয়টিকরণ অব্যািি রয়েয়ি; 

 িাইবার থনটওোকে, ওোই-িাই এবং রভরিও কনিায়ররন্সং রসয়েমস রনেরমি রক্ষণায়বক্ষণ; 

 আররপএটিরসসি রবরভন জ সরকারর প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়নর সয়ঙ্গ রভরিও কনিায়ররন্সংএর মােয়ম অরধয়বশন 
পররিালনা ও মি রবরনময়ে কাররগরর সিােিা প্রোন; 

 প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলে কর্তেক বাস্তবারেি এটুআই থপ্রাগ্রায়মর সয়ঙ্গ রব.রপ.এ.টি.রস. িয়ি সরকারর প্ররশক্ষণ 
প্ররিষ্ঠায়নর রনব োরিি প্ররিরনরধয়ের থসাশ্যাল রমরিো সংলায়প অংশগ্রিয়ণ প্রয়োজনীে কাররগরর সিােিা প্রোন;   

 এিটিরস, এরসএরি, এসএসরস ও অন্যান্য থকায়স ের প্ররশক্ষণােীয়ের ল্যাপটপ ও প্রয়োজনীে আইটি সিােিা প্রোন; 
 

 সকাল ০৭.৩০টা থেয়ক রাি ১০.০০টা পর্ েন্ত প্ররশক্ষণােীয়ের করম্পউটার ল্যায়ব আইটি সিােিা প্রোন করা 

িয়েয়ি; 
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 রসরসটিরভর জন্য প্রয়োজনীে আইটি সায়পাট ে প্রোন করা িয়েয়ি; 

 বায়োয়মরিক িারজরাে প্রয়োজনীে আইটি সায়পাট ে প্রোন করা িয়েয়ি; 

 e-Tendering িালুকরয়ণ প্রয়োজনীে কাররগরর সায়পাট ে প্রোন করা িয়েয়ি; এবং 

 রবরভন জ গুরুেপূণ ে থপ্রাগ্রায়ম প্রয়োজনীে আইটি সিােিা প্রোন করা িয়েয়ি। 

(ি) িলমান গয়বষণাসংক্রান্ত কায়জর রববরণ : 

i) A study on Training Need Analysis for Redesigning ACAD. 

ii) Gender and Representation of women in Bangladesh Civil Service: An empirical 

Analysis of `Glass Ceiling’ Effect;  

iii) Organizational Effectiveness of BPATC; An Evaluation; 

iv) Post-Training Utilization of Learning obtained from Foundation Training Course on 

the field: A Study; 

v) Applicability of Learning by the Participants’ of the Training Course Conducted by 

RPATC;  

vi) An Evaluation of the programme of 60 hours long training in a year for government 

employees; 

vii) Assessing the progress of Implementation of Citizen Charter in the Field Officers; 

viii) Achieving SDGs in Bangladesh: An organizational gap analysis.  

 

 

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা :  

 

(ক) প্ররশক্ষণসংক্রান্ত : 
 

 পরলরস োরনং এন্ড ম্যায়নজয়মন্ট থকাস ে -২টি (প্ররশক্ষণােীর লক্ষেমাত্রা ৪০ জন); 

 রসরনের োি থকাস ে -৫টি (প্ররশক্ষণােীর লক্ষেমাত্রা ১২০ জন); 

 উচ্চির প্রশাসন ও উন জেন থকাস ে ৫টি (প্ররশক্ষণােীর লক্ষেমাত্রা ১৫০ জন); 

 বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে ৩টি (প্ররশক্ষণােীর লক্ষেমাত্রা ৫৩০ জন); 

 রবরভন জ থমোয়ে রবয়শষ বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে, স্বল্পয়মোরে থকাস ে,টি ওটি থকাস ে; এবং  

 কম েকিোয়ের থমধার রবকাশ, েক্ষিা ও সয়িিনিা বৃরির জন্য রবরভন জ থসরমনার/ওোকেশপ/কনিায়রন্স/কনয়ভনশন অনুরষ্ঠি 

িয়ব।  

(খ) প্রকল্পসংক্রান্ত : 

ক্রঃ নং প্রকয়ল্পর নাম ২০১৮-১৯ অে েবিয়র কার্ েক্রম বাস্তবােয়নর 

লক্ষেমাত্রা  

আরে েক বাস্তব 

1.  ‘রব.রপ.এ.টি.রস.’-এর আন্তজোরিক প্ররশক্ষণ কময়েয়ক্সর ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রাসরণ’ 

প্রকল্প 
৪৫.১৬% ২৬.৭৩% 

2.  রব.রপ.এ.টি.রস. থকার থকাস েসমূয়ির সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকল্প ৪০% ৪০% 

3.  রব.রপ.এ.টি.রস.র প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকল্প ১১.৬৪% ১০% 

4.  উন জেন প্রকল্প েরলল প্রণেন ও অনুয়মােন - ১টি  

 

(গ) ICT গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 
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 থকয়ন্দ্রর থমইন থগইয়ট Digital Display Board স্থাপন। এ িাো  আইটিরস, কোয়িয়টররো, লাইয়েরর, 

একায়িরমক ভবন, রররসপশন, িররমটরী,  থগে িাউজ, প্রশাসরনক ভবন, অনুষে ভবন-১ ও ২ এ প্রয়োজন 

অনুর্ােী Interactive Display Board, Digital Banner Round Display স্থাপন; 

 ERP  Software উপর প্রয়োজন অনুর্ােী কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন অব্যািি রাখা; 
 

 সরকারী রনয়ে েশনা থমািায়বক e-Nothi রসয়েম পূণ োজ্গ বাস্তবােয়নর কার্ েক্রম িলমান; 

 থকন্দ্র ও আররপএটিরস’র ৫ম িয়ি ৯ম থগ্রয়ির কম েকিোয়ের Online e-Nothi Course আয়োজনসি 

োপ্তররক অন্যান্য কার্ েক্রয়মর উপর online Course এর আয়োজন করা; 

 পর্ োেক্রয়ম নরে ব্যবস্থাপনার সয়ঙ্গসংরলিষষ্ট আররপএটিরসসমূয়ির কম েকিো/কম েিারীয়েরও e-Nothi রসয়েম এর 

উপর প্ররশক্ষণ প্রোন অব্যািি রাখা; 

 থকার থকাস েসি সকল থকায়স ে e-Learning Platform বাস্তবােন; 

 e-Learning Platform Integration with ERP  Software, কােমাইয়জশন, আপয়িটিং এবং 

রক্ষণায়বক্ষণ; 

 আররপএটিরসসমূি (ঢাকা, িিগ্রাম, রাজশািী ও খুলনা), অন্যান্য প্ররশক্ষণপ্ররিষ্ঠান ও প্রয়োজনীেিার রনররয়খ 
সরকারর প্ররিষ্ঠানসমূয়ির সয়ঙ্গ  রভরিও কনিায়ররন্সং প্রয়োজনীে কাররগরর সিােিা প্রোন করা; 

 e-Nothi রসয়েম বাস্তবােয়ন রবরভন জ েপ্তয়র ল্যাপটপ, করম্পউটার, রপ্রন্টার, অনলাইন ইউরপএস ও স্কোনার 

স্থাপন; 

 অরিস অয়টায়মশন সম্প্রসারয়ণর লয়ক্ষে অোরেয়কশন/কােমাইজ সফ টওেোর আপয়িটকরণ; 

 আররপএটিরসসমূয়ির জন্য (ঢাকা, িিগ্রাম, রাজশািী ও খুলনা) করম্পউটার স্থাপন, থনটওোকে সম্প্রসারণ ও  

রক্ষণায়বক্ষয়ণ প্রয়োজনীে কাররগরর সিােিা প্রোন; 

 োপ্তররক ব্যবস্থাপনাে ই-নরে রসয়েয়মর রনেরমি ব্যবিার রনরশ্চিকরয়ণর লয়ক্ষে কম েকিো/কম েিারীয়ের 

প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 e-Tendering িালুকরয়ণ প্রয়োজনীে কাররগরর সিােিা প্রোন অব্যািি রাখা; এবং 

 য়েরণকক্ষ ও গুরুেপূণ ে স্থায়ন রসরসটি রভ/আইরপ কোয়মরা স্থাপন করা।  
 

৩। SDG-এ লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন েক্ষ জনপ্রশাসয়নর রবকল্প থনই। এ জন্য থকন্দ্র েক্ষ কম েকিো সৃজয়ন আগামী ২০২৫ রিষ্টায়ের ময়ে 

রসরভল সারভ েয়সর ও অন্যান্য রবভায়গর ১৭,৫০০ জন কম েকিোয়ক রবরভন জ থকার থকাস ে ও রবয়শষ বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকায়স ের 

মােয়ম প্ররশক্ষণ প্রোন করয়ব। এ িাো, থটকসই উন জেন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) শীষ েক রবষেটি 

বাংলায়েশ থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকয়ন্দ্রর সকল থকাস েসমূয়ির রবরভন জ মরিউয়ল অন্তভু েক্ত করা িয়েয়ি। 

   

     SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন রব.রপ.এ.টি.রস.-এর কর্তেক রনয়ম্নাক্ত প্রকল্পসমূি গ্রিয়ণর পররকল্পনা করা িয়েয়ি:  

ক্রঃ নং প্রকয়ল্পর নাম 

১ রসয়লট, বররশাল, রংপুর ও মেমনরসংয়ি আঞ্চরলক থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প 

Construction of Sylhet, Barisal, Rangpur and Mymensingh Regional Public Administration 

Training Centre's (RPATCs) Project 

২ রব.রপ.এ.টি.রস.-এর থকার থকাস ে ও অন্যান্য থকাস েসমূয়ির পাঠক্রম উন জেন প্রকল্প 

(Curriculums Development of the Core and other Courses of BPATC ) Project 

৩ সামরগ্রক মান ব্যবস্থাপনার মােয়ম জনয়সবার মান উন জেন প্রকল্প (২ে পর্ োে) 

Improving Public Services through Total Quality Management Project (2
nd

 Phase) Project  

৪ রবরপএটরস-এর প্ররশক্ষণ সুরবধারে বৃরিকরণ প্রকল্প  

(Enhancement of Training Support Facilities for BPATC) Project 

৫ রবযমান আঞ্চরলক থলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকন্দ্র প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকল্প (ঢাকা, িিগ্রাম, রাজশািী এবং খুলনা)  

Enhancement of Training Capacity of  Existing RPATCs (Dhaka, Chittagong, Rajshahi and 

Khulna) Project 
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৪। আন্তজোরিক সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািাস্মারক/চুরক্ত এবং সবয়েরশক সিয়র অরজেি সিলিার 

রববরণ :  

 

i)  Beijing Administration Institute (BAI), Beijing, China; 

ii)  The Hong Kong University School of Professional and Continuing Education 

(HKU SPACE), China; 

iii)  Nepal Administrative Staff College (NASC), Nepal; 

iv)  Huazhong University of Science and Technology (HUST), China; এবং 

v)  Central Queensland University Aurtralia. 

  

৫। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ :  
 

৬। শুঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : থকয়ন্দ্র পররিারলি সকল থকায়স ে দুনীরি প্ররিয়রায়ধ 

 প্ররশক্ষণােীয়ের করণীে সম্পয়কে থসশন পররিালনা করা িয়ে োয়ক এবং থকয়ন্দ্রর কম েিারীয়ের ময়ে দুনীরি প্ররিয়রায়ধ 

সয়িিনিা বৃরির জন্য শুিািার রবষয়ে প্ররশক্ষণ/ওোকেশপ/সভা আয়োজন করা িয়ে োয়ক।    

 

৭। ই-গভেন্যান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম :  
 

 রব.রপ.এ.টি.রস.-এর সকল অরিস এলাকাে িাইবার ব্যাকবন থনটওোকে ও ওোই-িাই রসয়েম, এবং  িররমটরর 

এলাকাে ওোই-িাই রসয়েম রনেরমি রক্ষণায়বক্ষণ করা িয়চ্ছ। িয়ল কম েকিো/কম েিারী োপ্তররক প্রয়োজয়ন 

Local Area Network (LAN) ও Wi-Fi  রসয়েম দুটিই রনেরমি ব্যবিার করয়ি পারয়িন; 
 

 ইন্টারয়নট রেি বৃরির করার লয়ক্ষে রবটিরসএল িয়ি ইন্টারয়নট ব্যান্ডউইে 150Mbps িয়ি 350Mbps এ 

উন জীি করা এবং Radio Link-এর মােয়ম রবকল্প 100 Mbps ইন্টারয়নট ব্যান্ডউইে প্রাইয়ভট প্ররিষ্ঠান 

িয়ি ক্রে করার ব্যবস্থা থনওো িয়েয়ি; 
 

 Office Automation এর জন্য ERP Software [Personnel Management Information System 

(PMIS), Computerized Training Management System (CTMS), Store Management 

System (SMS), Accounts and Finance Management System (A&FMS), Transport 

Management System (TMS), Dormitory Management System (DMS), Computer 

Equipment Management System (CEMS)] িারিো থমািায়বক আপয়িটকরণ; 
 

 Library Automation-এর অংশ রিয়সয়ব  KOHA ব্যবিার কয়র ই-কোটালগ এবং D-Space ব্যবিার 

কয়র Institutional Repository সিরর করা িয়েয়ি।  ইয়িাময়ে থবশ রকছু E-Resource 

(JSTOR, WILEY) সংগ্রি করা িয়েয়ি। রব.রপ.এ.টি.রস.  লাইয়েররর জন্য আলাো Web Portal সৃজন 

করা িয়েয়ি এবং িা ব্যবিার িয়চ্ছ; 
 

 থকয়ন্দ্রর Website (www.bpatc.org.bd) নতুন আরঙ্গয়ক িথ্য সমৃি ও আধুরনকােন করা িয়েয়ি। 

থকয়ন্দ্রর অভেন্তরীণ সকল থনাটিশ, অরিস আয়েশ, কার্ েরববরণী, সাম্প্ররিক ইয়ভন্ট ইিোরে রনেরমি ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাশ করা িয়েয়ি; 
 

 প্ররশক্ষয়ণর মান বৃরির লয়ক্ষে প্ররশক্ষণােীয়ের প্ররশক্ষণকালীন ল্যাপটপ সরবরাি ও Wi-Fi এর মােয়ম 

ইন্টারয়নট ব্যবিায়রর সুরবধা প্রোন করা িয়চ্ছ; এবং 

 বায়োয়মরিক িারজরাে প্রয়োজনীে আইটি সায়পাট ে। 
 

৮। কম েকিে/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র রব.রপ.এ.টি.রস. কম েকিে ও কম েিারী কল্যাণ িিরবল িয়ি 

১১ জন কম েিারীয়ক থমাট ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আটানব্বই িাজার) টাকা রিরকৎসাজরনি আরে েক সািায্য প্রোন করা িয়েয়ি।  

 

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম : 

10.1.4 বাংলায়েশ রসরভল সারভ েস প্রশাসন একায়িরম ২১ অয়ক্টাবর ১৯৮৭ রিষ্টায়ে র্াত্রা শুরু  কয়র। রাজধানীর 

প্রাণয়কন্দ্র ও ব্যস্তিম শািবাগ এলাকাে ২.২৩ একর ভূরমর উপর প্রশাসন একায়িরমর অবস্থান। বিেমায়ন 
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অনুষে সেস্য ও সিয়র্াগী কম েিারীসি থমাট ১২০ জন জনবল রনয়ে একায়িরমর কার্ েক্রম িলয়ি। প্রশাসন 

কোিায়রর সরিব পেমর্ োোর একজন সেস্য একায়িরমর প্রধান রনব োিী ও থরক্টর রিয়সয়ব োরেে পালন 

করয়িন। এ িাো একজন এম.রি.এস.; িারজন পররিালক; িেজন উপপররিালক; একজন থপ্রাগ্রামার; 

িারজন সিকারী পররিালক; একজন রসরনের লাইয়েররোন; একজন থমরিকোল অরিসার; একজন 

গয়বষণা কম েকিো; একজন প্রকাশনা অরিসার ও একজন রিসাবরক্ষণ কম েকিোসি প্রয়োজনীে অন্যান্য 

জনবল রয়েয়ি; 

10.1.5 ১৯৭৭ রিষ্টায়ে রসরভল অরিসাস ে থিরনং একায়িরম (COTA) রিয়সয়ব রূপান্তররি  িওোর পূব ে পর্ েন্ত এ 

একায়িরম থগয়জয়টি অরিসাস ে থিরনং একায়িরম (GOTA) রিয়সয়ব পরররিি রিল। রসরভল অরিসাস ে 

থিরনং একায়িরম এবং থগয়জয়টি অরিসাস ে থিরনং একায়িরম উভেই বাংলায়েশ রসরভল সারভ েয়সর সকল 

কোিার কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণয়কন্দ্র রিয়সয়ব পররিারলি  িয়িা। প্ররিষ্ঠার পর রকছু সমে এ একায়িরম 

থকবল বাংলায়েশ রসরভল সারভ েস (প্রশাসন) কোিায়রর নবরনযুক্ত এবং মে পর্ োয়ের কম েিারীয়ের 

প্ররশক্ষণ  প্রোয়ন রনয়োরজি রিল। পরবিী সময়ে রব.রস.এস. (পররাষ্ট্র) কোিায়রর নবীন 

কম েিারীয়েরয়কও এখায়ন প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়িা। বিেমায়ন একায়িরম প্রশাসন কোিার কম েিারীয়ের 

প্ররশক্ষণ প্রোয়নর জন্য শীষ েস্থানীে প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান। রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিার কম েিারীয়ের ভূরম 

আইন, থিৌজোরর আইন, রবরভন জ আইন ও রবরধসি উন জেন প্রশাসন, সুশাসন ব্যবস্থাপনা, সরকারর  ক্রে, 

িথ্য ও প্রযুরক্ত, ইংয়ররজ ভাষাে েক্ষিা বৃরি, সনরিকিা, আেশ ে, মূল্যয়বাধ এবং দুনীরি েমন প্রভৃরি 

রবষয়ে থপশাগি প্ররশক্ষণ প্রোন করা একায়িরমর মূল উয়েশ্য। মানবসম্পে উন জেয়ন এবং 

প্ররশক্ষণসংক্রান্ত নীরি প্রণেয়ন সরকারয়ক সিােিা করাও একায়িরমর োরেে। এ িাো একায়িরম কর্তেক 

প্ররশক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর রবরভন জ বই, জান োল, গয়বষণাপত্র  ইিোরে প্রকাশ করা িয়ে োয়ক। বিেমায়ন 

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম প্রশাসন কোিার িাোও অন্যান্য কোিার কম েিারীগয়ণর জন্য বুরনোরে 

প্ররশক্ষণসি রবরভন জ থমোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে আয়োজন করয়ি; 

10.1.6 জাপায়নর ইোমাগুরি ইউরনভারস েটির সয়ঙ্গ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এম.ও.ইউ.-এর মােয়ম জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ের কম েিারী ও রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরমর অনুষে সেস্যয়ের মরনটারর পরলরসর উপর বিয়র 

একবার সংরক্ষপ্ত থকাস ে অনুরষ্ঠি িে। পাশাপারশ সরকার কর্তেক রনয়ে েরশি িয়ে একায়িরম সময়োপয়র্াগী 

রবরভন জ থকাস ে পররিালনা কয়র োয়ক। আইন ও প্রশাসন থকায়স ের থমধা িারলকাে প্রেম ১০ জন 

প্ররশক্ষণােী রবরভন জ থেয়শ এক্সয়পাজার রভরজয়ট অংশগ্রিণ কয়র োয়কন। থমŠরলক এ থকাস েসমূয়ি প্ররি 

থকায়স ের জন্য থমধা ও সারব েক রবয়বিনাে একজন প্ররশক্ষণােীয়ক থরক্টরস্ অোওোি ে প্রোন করা িে; 

10.1.7 রভশন :  েক্ষ, থর্াগ্য ও উয়যাগী, থপশাজীবী গণকম েিারী গয়ে থিালার থেষ্ঠ প্ররশক্ষণ থকন্দ্র রিয়সয়ব 

রবয়বরিি িওো; এবং 

10.1.8 রমশন :  কার্ েকর প্ররশক্ষণ ও গয়বষণার মােয়ম েক্ষ, থর্াগ্য এবং রবিক্ষণ গণকম েিারী গয়ে থিালা। 

 

10.1.9 ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর  কার্ োবরল : 

10.1.9.1 প্ররশক্ষণসংক্রান্ত  : 

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরমর ২০১৭-১৮ অে েবিয়র রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরময়ি ২১টি প্ররশক্ষয়ণর 

মােয়ম সব েয়মাট ৬৪৫ জন কম েকিোয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করার িয়েয়ি। র্ার ময়ে ০৭টি েীঘ েয়মোরে এবং 

১৪টি স্বল্পয়মোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে। 

বনডম্ন এক্নজডর প্রবশক্ষণ গ্রক্াডি মর িাবি মক্ তথ্যাবর গ্ররওয়া িডলা : 
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ক্ররমক থকায়স ের নাম থকায়স ের সংখ্যা প্ররশক্ষণােীর 

সংখ্যা 

০১ আইন ও প্রশাসন থকাস ে ০৫ ১৮৮  

০২ বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে ০২ ৮১ 

০৩ উন জেন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষণ থকাস ে ০২ ৯৮  

০৪ রিটরলষ্টভুক্ত ইউএনও-থের ওররয়েয়ন্টশন থকাস ে ০১ ৪০  

০৫ রনব োিী ম্যারজয়েটগয়ণর প্ররশক্ষণ থকাস ে ০১ ২৮ 

০৬ ২ে গভন্যোস অোন্ড ইয়নায়ভশন থকাস ে ০২ ৫৭  

০৭ থটকসই উন জেন অভীে (এসরিরজ)-রবষেক প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ থকাস ে ০১ ৩০ 

০৮ Intermediate Course on Public Administration and 

Public Finance থকাস ে 

০১ ২০ 

০৯ Modern Office Management ০২ ৪৩ 

১০ Governance, IT and Management Training ০২ ৩২ 

১১ Training of Trainers (ToT) For 3 Day ০১ ১৬ 

১২ Professional Development Course ০১ ১২ 

 সব েয়মাট ২১ ৬৪৫ 

 
িথ্যপ্রযুরক্তসংক্রান্ত : 

  

ক্ররমক রববরণ ব্যরেি অে ে অগ্রগরি 

(২০১৬-১৭) 

অগ্রগরি 

(২০১৭-১৮) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। লাইয়েরর অয়টায়মশন ৫,৮২,০০০/- ১০০% ১০০% 

২। লাইয়েরর অয়টায়মশন রসয়েয়ম িাটা এরি ৩০% ৫৮% 

৩। থোর অয়টায়মশনসম্পন জ ৫,৮৫,০০০/- ১০০% ১০০% 

৪। থোর অয়টায়মশন রসয়েয়ম িাটা এরি ১০০% ১০০% 

৫। ই-িাইরলং পিরির বাস্তবােন - ১০০% ১০০% 

৬। ইউরনয়কাি ব্যবিার রনরশ্চি করা - ১০০% ১০০% 

৭। িথ্য বািােন িালনাগােকরণ - ১০০% ১০০% 

 

10.1.10 ২০১৮-১৯ অে মিছডরর ক্র্ মপবরক্েনা : 

 আইন ও প্রশাসন থকাস ে, এসরিরজরবষেক  ToT থকাস ে, রনব োিী ম্যারজয়েটগয়ণর প্ররশক্ষণ থকাস ে, 

রিটরলেভুক্ত ইউএনওয়ের ওররয়েয়ন্টশন থকাস ে, উন জেন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা থকাস েসি অন্যান্য স্বল্প ও 

েীঘ েয়মোরে প্ররশক্ষণ থকায়স ের মােয়ম রব.রস.এস. কোিারভুক্ত  কম েকিোয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 মানবসম্পে ব্যবস্থাপনা রসয়েম সিররকরণ; 

 প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাপনা রসয়েম সিররকরণ; 

 প্রেম বহুিল ভবয়নর ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রসারণ সমাপ্ত করণ; 

 একায়িরমর প্ররশক্ষণ ও থভৌি সুরবধারে বৃরির লয়ক্ষে ২৫ িলা ভবন রনম োণ প্রকয়ল্পর অনুয়মােন লাভ; 

 খ্যািনামা রবশ্বরবযালে/প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়নর সয়ঙ্গ সিয়র্ারগিামূলক কার্ েক্রম গ্রিণ; এবং 

 জান োল, একায়িরম বািো, বারষ েক প্ররিয়বেন প্রকাশ। 
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10.1.11 SDG -এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

 রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরমর ২০১৭-১৮ অে েবিয়র দুই সপ্তাি থমোরে থটকসই উন জেন অভীে 

(এসরিরজ)বিষয়ক্  প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ থকাস ে আয়োজন করা িয়েয়ি এবং SDG-র লক্ষেসমূি অজেয়ন রব.রস.এস. 

প্রশাসন একায়িরম রবরভন জ প্ররশক্ষণ থকায়স ের থকাস ে কাররকুলায়ম এ রবষয়ে মরিউল অন্তভুক্ত কয়রয়ি। র্া রনম্নরূপ : 

থকায়স ের নাম মরিউল রবষে থসশন সংখ্যা 

আইন ও প্রশাসন থকাস ে Sustainable Development Goals ০২ 

উন জেন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা Sustainable Development Goals ০২ 

রিটরলে ইউএনও থের 

ওররয়েয়ন্টশন থকাস ে 

Sustainable Development Goals ০২ 

*** এ িাো SDG-র অন্যান্য থটকসই উন জেনসংক্রান্ত  থসশন রনেরমি পররিালনা করা িয়চ্ছ। 

 

10.1.12 আন্তজমাবতক্ িংস্থািমূডির িডঙ্গ বদ্বপাবক্ষক্ আডলাচনা/ির্ড াতাস্মারক্/চুবক্ত এিং বিডরবশক্ িিডর 

অবজমত িিলতার বিিরণ : 

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরময়ি ইংয়ররজ রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রােয়নর জন্য British Council 

Bangladesh সয়ঙ্গ চুরক্ত সম্পারেি িয়েয়ি। 

 

10.1.13 ই-গভন্যান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

থিরনং ম্যায়নজয়মন্ট সিটওেোর িালু। 

10.1.14 মাঠ পর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা 

ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) :  

একায়িরমর প্রেম বহুিলা ভবনটি সম্প্ররি ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রসারয়ণর মােয়ম ৯ম িলা িয়ি ১৫িম িলা 

পর্ েন্ত বরধ েি করা িয়েয়ি। বরধ েি িলাসমূয়ি ৫৬ জন প্ররশক্ষণােীর আবাসয়নর ব্যবস্থাসি িারটি নতুন 

থেরণকক্ষ, রিনটি ল্যাব, দুইটি পরীক্ষার িল, একটি সুপররসর থসরমনার িল এবং একটি ইনয়িার থগমস 

িল সিরর করা িয়েয়ি। িয়ল একায়িরমর প্ররশক্ষণ সুরবধা বহুলাংয়শ বৃরি থপয়েয়ি। 

 

10.1.15 প্রবতডিরডন উডল্লখ ক্রার র্ডতা অন্য গ্রক্াডনা বিষয় : 

রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরময়ি রভশন ওেল ‘আমার বাংলা’ স্থাপন করা িয়েয়ি র্া উন জি বাংলায়েশ 

রবরনম োয়ণর সকল পারয়েরক্টভ েোয়নর প্ররিচ্ছরব। 

10.1.16 রির/িংস্থািমূডির উন্নয়ডনর িবিষ্যৎ পবরক্েনা ও ক্ার্ মিডর্র বিিরণ (র্বর োডক্) :   

এক্াডেবর্র প্রবশক্ষণ সুবিধাবর বৃবির লডক্ষয এক্াডেবর্র পুরাতন িিনটি অপিারণ ক্ডর তরস্থডল আধুবনক্ 

সুডর্া -সুবিধাসংববলত, পবরডিশিান্ধি ২০তলা িিন বনর্ মাডণর উডযা  েিণ ক্রা িডয়ডছ। 

 

১০.৩ বাংলায়েশ ইনরেটিউট অব এোিরমরনয়েশন এন্ড ম্যায়নজয়মন্ট িাউয়ন্ডশন 

10.3.1  প্রশাসন কোিারসি অন্যান্য কোিার এবং সরকারর  ও অসরকারর  কম েিারীয়ের ব্যবস্থাপনা ও উন জেন 

প্রশাসন রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোয়নর লয়ক্ষে বাংলায়েশ অোিরমরনয়েটিভ সারভ েস এয়সারসয়েশন-এর 

সিয়র্াগী প্ররিষ্ঠান রিয়সয়ব বাংলায়েশ ইনরেটিউট অব এোিরমরনয়েশন এন্ড ম্যায়নজয়মন্ট (রবোম)-এর 

র্াত্রা শুরু িে। মিামান্য রাষ্ট্রপরির অনুয়মােনক্রয়ম এ প্ররিষ্ঠানটি িাউয়ন্ডশয়ন রূপান্তররি িে। েক্ষ 
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মানবসম্পে গয়ে থিালার থক্ষয়ত্র একটি অনন্য স্বশারসি প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান রিয়সয়ব রবোম কাজ করয়ি। 

রূপকল্প-২০২১-থক সাময়ন থরয়খ রবোম িাউয়ন্ডশন বিেমায়ন রবরভন জ প্ররশক্ষণ থকাস ে পররিালনা করয়ি। 

রবোম িাউয়ন্ডশয়নর কার্ েক্রম সম্প্রসারয়ণর লয়ক্ষে কক্সবাজার এবং বগুোে আঞ্চরলক থকন্দ্র স্থাপন করা 

িে। জািীে রশক্ষানীরি ও রভশন-২০২১-এর লক্ষেয়ক সাময়ন থরয়খ রবোম সমগ্র বাংলায়েয়শ ৩৬টি স্কুল 

এবং ২টি কয়লজ পররিালনা করয়ি। 

10.3.2 ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর সম্পারেি কার্ োবরল : 

মানব সম্পে উন জেয়নর লয়ক্ষে একটি অনন্য প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান রিসায়ব রবোম িাউয়ন্ডশন জুলাই/২০১৭ িয়ি জুন/২০১৮ পর্ েন্ত 

রব.রস.এস. কোিায়রর ৩৯ জন (কম েকিো), রব.রস.এস. (স্বাস্থে) কোিায়রর ৫২৩ জন (কম েকিো) এবং রবরভন জ 

সংস্থা/প্ররিষ্ঠায়নর ১৮৮১ জন কম েকিোসি সব েয়মাট ২৪৪৩ জন কম েকিো, কম েিারীয়ক স্বল্প ও েীঘ েয়মোরে প্ররশক্ষণ প্রোন 

করয়ি। প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত কম েকিো-কম েিারীগণ িাঁয়ের অরজেি জ্ঞান ও েক্ষিা স্ব স্ব কম েয়ক্ষয়ত্র প্রয়োয়গর মােয়ম প্রারিষ্ঠারনক  

সক্ষমিা বৃরি ও জনয়সবা রনরশ্চয়ি অবোন রাখয়ি পারয়বন বয়ল আশা করা র্াে। 

10.3.3  ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর কম ে পররকল্পনা : 

 রব.রস.এস. (স্বাস্থে) কোিায়রর রিরকৎিক্ কম েিারীয়ের (Public Officer)  জন্য বিয়ার্ িাউডন্ডশডন 

রবয়শষ বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে পররিালনা;  

 Skills and Training Enhancement Project (STEP) এর আওতায় িাংলাডরশ বিবিল িাবি মি 

ক্যাোর ক্র্ মচারীডরর (Public Officer)  িয়,  প্রক্ে ও আবে মক্ ব্যিস্থাপনা বিষডয় প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 রবদুেৎ রবভায়গর অধীন রবরভন জ থকাম্পারন/সংস্থার কম েিারীর (Public Officer) জন্য  ‘রবভাগীে বুরনোরে 

প্ররশক্ষণ থকাস ে̓ /েক্ষিা উন জেন প্ররশক্ষণ থকাস ে’ পররিালনা; 

 ঢাক্া ও বিিা ীয় শিডর বিয়ার্ স্কুল িিন বনর্ মাণ/িম্প্রিারণ প্রক্ে প্রস্তাি বেবপবপ অনুডর্ারন; 

 অে েবনরিক সম্পকে রবভাগ ও রবোম িাউয়ন্ডশয়নর থর্ৌে উয়যায়গ ‘Professional Certificate Course 

on International Development Co-operation (PCC-IDC)’ শীষ েক প্ররশক্ষণ থকাস ে; 

 র্বিলাবিষয়ক্  অবধরির ক্র্তমক্ বিিা ীয় বুবনয়াবর প্রবশক্ষণ গ্রক্াি ম; 

 বিবিন্ন িংস্থার প্রাি অনুডরাডধর পবরডপ্রবক্ষডত প্রবশক্ষণ থকাস ে আয়োজন। 

 

10.3.4  এস.রি.রজ. অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

েক্ষ, সৃজনশীল, স্বপ্রয়ণারেি ও কয়ম োয়যাগী মানব সম্পে সৃরষ্টর লয়ক্ষে মানসম্মি প্ররশক্ষণ পররিালনা 

এবং প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিার র্োর্ে ব্যবিায়রর মােয়ম শীষ ে প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান রিসায়ব রবকাশ লাভ। 

বাংলায়েশ রসরভল সারভ েস (প্রশাসন) কোিায়রর সেস্যয়ের থপশারভরত্তক উৎকষ ে সাধন এবং উন জেন ও 

ব্যবস্থাপনাে রনয়োরজি সরকায়রর সব েস্তয়রর কম েকিোয়ের থপশাগি মায়নান জেন ও েক্ষিা বৃরিকয়ল্প 

র্োর্ে প্ররশক্ষণ পররিালন এবং গয়বষণা কার্ েক্রম গ্রিণ। রবোম কর্তেক আয়োরজি সকল প্ররশক্ষণ থকায়স ে 

SDG’s লক্ষেসমূি রবষে রিসায়ব অন্তভু েক্ত করা। রলখন উপকরণ প্রস্তুি এবং লক্ষেমাত্রা অজেয়ন 

প্ররশক্ষণােীয়ের উদ্ভুি কয়র প্রয়োজনীে কম ে-পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

10.3.5 রির/িংস্থািমূডির উন্নয়ডনর িবিষৎ পবরক্েনা ও ক্ার্ মিডর্র বিিরণ : 

 রবোম ভবয়নর অবকাঠায়মাগি উন জেন; 
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 প্রারিষ্ঠারনক ব্যে অনুপায়ি আে বৃরির জন্য কার্ েক্রম গ্রিণ; 

 রব.রস.এস কোিারভুক্ত কম েিারীয়ের (Public Officer) জন্য রনেরমি বুরনোরে প্ররশক্ষণ থকাস ে 

পররিালনা; 

 রবোম িাউয়ন্ডশয়নর িত্ত্বাবধায়ন পররিারলি রবযালেসমূয়ির অেক্ষ/প্রধান রশক্ষকয়ের জন্য রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠান  ব্যবস্থাপনা ও রশক্ষাোন পিরি রবষয়ে প্ররশক্ষণ আয়োজন; 

 রবোম িাউয়ন্ডশয়নর উয়যায়গ Public Procurement Management শীষ েক প্ররশক্ষণ 

থকাস ে পররিালনা; 

 প্ররশক্ষণ সিােক পররয়বশ সৃরষ্টর জন্য িাউয়ন্ডশয়নর থভৌি অবকাঠায়মার আধুরনকােন; 

 ঢাকা ও রবভাগীে শিয়র রবোম স্কুল ভবন রনম োণ/সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবােন; 

 রবোম িাউয়ন্ডশয়নর প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষে জনবল কাঠায়মা সংয়শাধন; 

 থবাি ে সভার অনুয়মােনসায়পয়ক্ষ রনজস্ব অে োেয়ন ১টি গয়বষণা কার্ েক্রম পররিালনা; 

 সত্রমারসক ‘রবোম রনউজ থলটার’ প্রকাশ; 

 রবোম িাউয়ন্ডশয়নর ররসাি ে ও কনরিষ্টােয়টরন্স পুল গঠন; 

 অনুষে সেস্যয়ের েক্ষিা উন জেনকয়ল্প ToT সি রবয়েয়শ উচ্চির প্ররশক্ষণ প্রোন; এবং 

 রবোম িাউয়ন্ডশয়নর ওয়েবসাইটটি Enterprise Resource Planning (ERP) এর 

আেয়ল প্রস্তুি এবং অনলাইন থিায়েল বুরকং রসয়েম িালুকরণ। 

 

10.3.6  আন্তজোরিক সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ রদ্বপাবক্ষক আয়লািনা/সময় ািা স্মারক/চুরক্ত এবং সবয়েরশক সিয়র অরজেি সিলিার 
রববরণ :  

পবরচালক্ পর্ মাডয় বিডরবশক্ িিডরর আডলাডক্ অবিজ্ঞতার পররপররয়প্ররক্ষয়ি গ্রক্াি ম ক্াবরর্কলাডর্ ক্বতপয় 

পবরিতমডনর উডযা  গৃিীত িডয়ডছ। 

 

10.3.7 শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

রভশন-২০২১ অজেন, প্রারিষ্ঠারনক স্বচ্ছিা রনরশ্চি এবং রিরজটাল বাংলায়েশ গোর লয়ক্ষে একাউরন্টং, 

থোর ও লাইয়েরর ম্যায়নজয়মন্ট সিটওেোয়রর প্রিলন এবং রবোম ভবয়ন আইরসটি থসল ও সাইবার 

থসন্টার স্থাপন করা িয়েয়ি। এ িাো  রবোম িাউয়ন্ডশয়ন সনরিকিা করমটি ও ইয়নায়ভশন করমটি 

থর্ৌেভায়ব শৃঙ্খলা ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ নজরোররসি কার্ েকর ব্যবস্থা গ্রিণ কয়রয়ি। 

10.3.8  ই-গভন্যান্স/ইডনাডিশন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

সকল মূল থকায়স ে ও রবয়শষারেি থকায়স ে ই-গভন্যোন্স এর আওিাে Governance 

Innovation Topic অন্তেভুক্ত করা িয়েয়ি।   

ই-গভন্যোন্সয়ক পুণ োঙ্গ পৃেক মরিউল রিসায়ব অন্তেভুক্ত করার পররকল্পনা রয়েয়ি। 

10.3.9 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ গৃিীত ক্ার্ মির্ : 
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িাউয়ন্ডশয়ন একটি কম েিারী কল্যাণ িিরবল রয়েয়ি। থসখায়ন কোরন্টয়নর আয়ের একটি অংশ 

কম েিারীয়ের কল্যায়ণর জন্য জমা রাখা িে। রবোম পররিালনা থবায়ি ের রসিান্ত অনুসায়র জনবল কাঠায়মা 

সংয়শাধন কয়র িা অনুয়মােয়নর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে থপ্ররণ করা িয়েয়ি। কম েিারীয়ের িাকরর 

প্ররবধানমালা নীরিগিভায়ব অনুয়মােন করা িয়েয়ি।  

10.3.10 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯-এর আডলাডক্ গৃিীত ক্ার্ মির্ (তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরডনর িংখ্যা, 

িরিরািকৃত তডথ্যর িংখ্যা এিং তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা ইতযাবর) : 

একজন িথ্য প্রোনকারী কম েকিো রনয়োগ করা িয়েয়ি। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র িথ্য সরবরায়ির জন্য 

থকায়না আয়বেন পাওো র্ােরন। 

10.3.11 প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে  : 

রবোম িাউয়ন্ডশন পররিারলি স্কুল ও কয়লজসংক্রান্ত  : 

জািীে রশক্ষানীরি ও রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষেয়ক সাময়ন থরয়খ রবোম সমগ্র বাংলায়েয়শ ৪১টি  স্কুল/কয়লজ পররিালনা কয়র আসয়ি। 

এ িাোও ‘রনব োরিি উরনশ থজলাে রবোম স্কুল ভবন রনম োণ’ শীষ েক প্রকয়ল্পর রিরপরপ ১৮.১০.২০১৬ িাররয়খ প্রণেন করা িে। 

প্রকয়ল্পর প্রস্তারবি ব্যে ৩১৯ থকাটি টাকা। ঢাকা, মেমনরসংি, জামালপুর, িিগ্রাম, কক্সবাজার, কুরমল্া, থনাোখালী, রাজশািী, 

পাবনা, নওগাঁ, রংপুর, রেনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, খুলনা, কুরষ্টো, িররেপুর, বররশাল, থগাপালগঞ্জ, রসয়লট -এই ১৯টি থজলা সেয়র স্কুল 

ভবন রনম োয়ণর প্রস্তাি করা িয়েয়ি। ১৯টি থজলার ময়ে ১৪টি থজলা সেয়র একই ধরয়নর স্থাপিে/স্থারনক নকশা প্রণেয়নর ক্াজ 

স্থাপতয অবধরিরিম্পন্ন ক্ডরডছ। রবোম িাউয়ন্ডশয়নর কার্ েক্রম আঞ্চরলক পর্ োয়ে িরেয়ে থেওোর জন্য পর্ েটন নগরী কক্সবাজায়র 

থর্মন আঞ্চরলক থকন্দ্র রনম োণ করা িয়েয়ি, অনুরূপভায়ব বগুোয়িও একটি আঞ্চরলক থকন্দ্র রনম োণ করা িয়েয়ি। বগুো ও কক্সবাজার 

আঞ্চরলক থকয়ন্দ্রও ওোকেশপ, থসরমনার এবং রবরভন জ প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম রনেরমিভায়ব িলমান। 

 

10.4 বাংলারদশ কর্ মিারী কল্যাণ গবাড ম : 

প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ে রনয়োরজি সকল অসামররক কম েিারী এবং িায়ের পররবারবয়গ ের আে ে-সামারজক রনরাপত্তা রবধানসি 

র্তণমূল পর্ োয়ে অরধক কল্যাণ সাধয়নর লয়ক্ষে সায়বক সরকারর  কম েিারী কল্যাণ অরধেপ্তর ও থবাি ে অব িারেজ 

(কল্যাণ িিরবল ও থর্ৌেরবমা িিরবল)-থক একীভূি কয়র ২০০৪ রিষ্টায়ে ১নং আইয়নর মােয়ম বাংলায়েশ কম েিারী 

কল্যাণ থবাি ে গঠিি িে। থবাি ে গঠয়নর মােয়ম কম েিারী ও িায়ের পররবায়রর রবরভন জ আরে েক থসবা প্রোয়নর লয়ক্ষে 

কল্যাণ থবাি েয়ক সারব েকভায়ব একটি েক্ষ, যুয়গাপয়র্াগী িথ্য প্রযুরক্তসমৃি আেশ ে প্ররিষ্ঠান রিয়সয়ব গয়ে থিালা িয়চ্ছ। 

বিেমায়ন থবায়ি ের প্রধান কার্ োলে ঢাকাসি ৭টি রবভায়গ কল্যাণ কার্ েক্রম িালু রয়েয়ি। 

১। বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ের ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল রনম্নরূপ : 

(ক) মারসক কল্যাণভািা :  

সরকারর ও িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থার অক্ষম ও কম েরি অবস্িাে থকায়না কম েকিো কম েিারী 

মৃতুবরণ করয়ল িার পররবারয়ক অনরধক ১৫ (পয়নার) বির এবং কম েকিো কম েিারী অবসরপ্রারপ্তর পর ১০ 

বির অরিক্রান্ত িওোর পূয়ব ে মৃতুেবরণ করয়ল মৃতুের িাররখ িয়ি ১০ বিয়রর অবরশষ্ট সমে পর্ েন্ত সয়ব োচ্চ 

১,০০০/- (এক িাজার) িায়র ধারাবারিকভায়ব মারসক কল্যাণ ভািা প্রোন করা িে। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর 

আে-ব্যয়ের রিসাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 
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অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ টা: 

৫৮,৫০,০০,০০০/-/- 

৫০,৭৭,৩৯,২১৪/- ৩৪, ১০০জন 

(খ) রবয়শষ সািায্য [রিরকৎসা, রশক্ষাবৃরত্ত ও োিন/অয়ন্তেরষ্টরক্রো (অবসরপ্রাপ্ত অক্ষম ও মৃি কম েকিো/কম েিারীগয়ণর)] : 

রিরকৎসা: সরকারর ও িারলকাভূক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থাে কম েরি, অবসরপ্রাপ্ত, মৃি কম েকিো কম েিারীর রনজ ও পররবায়রর সেস্যয়ের জন্য প্ররি 

অে েবিয়র একবার রিরকৎসা সািায্য থেওো িে।  

রশক্ষাবৃরত্ত : সরকারর ও িারলকাভুক্ত স্বােেশারসি সংস্থার মৃি, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কম েকিো কম েিারীর অনরধক দুই সন্তানয়ক নবম থেরণ থেয়ক 

সয়ব োচ্চ পর্ োয়ে অেেয়নর জন্য বিয়র একবার রনরে েষ্ট িায়র রশক্ষাবৃরত্ত প্রোন করা িে।  

োিন/অয়ন্তেরষ্টরক্রো : সরকারর ও িারলকাভূক্ত স্বােেশারসি সংস্থার মৃি, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কম েকিো কম েিারীর ও িায়ের পররবায়রর 

থকায়না সেয়স্যর মৃতুের থক্ষয়ত্র সব েসাকুয়ল্য ৫,০০০/- (পাঁি িাজার) টাকা োিন/অয়ন্তেরষ্টরক্রোর সািায্য বাবে প্রোন করা িয়চ্ছ।  

২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর আে-ব্যয়ের রিসাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

 

অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ টা: ১৩,৫০,০০,০০০/- ১২,৮৭,৮২,০৯৭/- ১০,৫০০ জন 

 

 

(গ) থেয়শ ও রবয়েয়শ জটিল ও ব্যেবহুল থরায়গর রিরকৎসা সািায্য :  

সরকারর কম েকিো, কম েিারীর থেয়শ/রবয়েয়শ জটিল ও ব্যেবহুল থরায়গর রনয়জর রিরকৎসার জন্য িাকরর জীবয়ন এক বা একারধক 

বায়র সয়ব োচ্চ ১ (এক) লাখ টাকা আরে েক সািায্য প্রোন করা িে। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর আে-ব্যয়ের রিসাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

রনম্নরূপ : 

 

অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ টা: ১৪,০৭,৪১,০০০/- ১৩,০৬,২৮,০০০/- ১,৩৩০ জন 

 

 

(ঘ)  থর্ৌেরবমার এককালীন সািায্য :  

সরকারর ও িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থাে িাকরররি অবস্থাে থকায়না কম েকিো কম েিারীর মৃতুে িয়ল িাঁর পররবারয়ক উক্ত কম েিারীর 

সব েয়শষ প্রাপ্ত মারসক মূলয়বিয়নর ২৪ (িরব্বশ) মায়সর সমপররমাণ  অে ে বা অনূধ ে ১ (এক) লাখ টাকা থর্ৌেরবমার এককালীন সািায্য রিয়সয়ব প্রোন করা 

িে। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর আে-ব্যয়ের রিসাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ :  
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অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে উপকারয়ভাগীর 

সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ টা: ৩৩,০০,০০,০০০/- ৩১,০৭,৪৭,৭০৭/- ৩,৭০২ জন 

 

(ঙ) রশক্ষাবৃরত্ত :  

প্রজািয়ন্ত্রর ১১ িয়ি ২০ থগ্রয়ির সরকারর কম েিারীয়ের অনরধক দুই সন্তানয়ক ৬ষ্ঠ থেরণ থেয়ক সয়ব োচ্চ পর্ োয়ে অেেয়নর জন্য 

বিয়র একবার রশক্ষাবৃরত্ত থেওো িে। এ কম েসূরি ৩ে ও ৪ে ে থেরণর কম েিারীয়ের থিয়ল থময়েয়ের রশক্ষাে রবয়শষ অবোন রাখয়ি।  ২০১৭-

২০১৮ অে েবিয়রর আে-ব্যয়ের রিসাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ: 

অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ টা. ২০,৭৭,০০,৩৬৯/- ২০,৭১,২৬,৮০০/- ৬৬,৯২৩ জন 

 

(ি) ষ্টািবাস কম েসূরি :  

োিবায়স র্ািাোয়ির জন্য বয়োবায়স প্ররি রকয়লারমটায়র ৫০ পেসা ও রমরনবায়স ১০০ পেসা িায়র ভাো আোে করা িে। এ 

কম েসূরির অধীয়ন বিেমায়ন িলমান ৭৬টি বায়সর ময়ে ৫০টি সরকায়রর  এবং ২৬টি  রবআরটিরস িয়ি ভাোকৃি বাস রয়েয়ি। এ কম েসূরির 

উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

 

অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ ৮,৪৫,৭২,৫০০/- ৬,০১৩,০৯৩২/- ৭৫৪৫ জন 

 

 

(ি) সাধারণ রিরকৎসা ও োিন/অয়ন্তেরষ্টরক্রো :  

সরকারর কম েিারীর রনয়জর মৃতুের থক্ষয়ত্র ০১/০৭/২০১৬ রি. িাররখ িয়ি ৩০,০০০/- (রত্রশ িাজার) টাকা এবং পররবায়রর 

সেস্যয়ের মৃতুের থক্ষয়ত্র ৫,০০০/- (পাঁি িাজার) োিন/অয়ন্তেরষ্টরক্রোর সািায্য বাবে প্রোন করা িয়চ্ছ। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর আে-ব্যয়ের 

রিসাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

 

অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ টা: ৬,৫০,০০,০০০/- ৬,০১,৭৭,৪০৩/- ২৭৮৫ জন 

 

(জ) ক্লাব/করমউরনটি থসন্টার :  
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সরকারর কম েকিো কম েিারীয়ের আবারসক এলাকাে িায়ের দ্বারা পররিারলি ক্লাব/করমউরনটি থসন্টারয়ক এবং নতুন 

ক্লাব/করমউরনটি থসন্টার স্থাপয়নর জন্য প্ররিবির আরে েক অনুোন বরাে থেওো িে। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর আে-ব্যয়ের রিসাব ও 

উপকারয়ভাগী ক্লাব/করমউরনটি থসন্টায়রর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে উপকারয়ভাগী ক্লাব/করমউরনটি থসন্টায়রর সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ টা: ৩৩,০০,০০০/- ৩১,৭৫,০০০/- ৬৬টি  

 

( ) বারষ েক ক্রীো প্ররিয়র্ারগিা : ঢাকা মিানগরী ও রবভাগীে পর্ োয়ে ঢাকা, িিগ্রাম, রাজশািী, খুলনা, বররশাল, রসয়লট  ও রংপুয়র 

কম েরি সরকারর কম েকিো কম েিারী ও িায়ের সন্তানয়ের জন্য প্ররিবির ক্রীো প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন করা িয়ে োয়ক। ২০১৭-২০১৮ 

অে েবিয়রর আে-ব্যয়ের রিসাব ও ক্রীো প্ররিয়র্ারগিাে অংশগ্রিণকারীয়ের সংখ্যা রনম্নরূপ : 

 

অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে প্ররিয়র্াগীর সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ টা: ৭৫,০০,০০০/- ৭২,৫৭,৫৬২/- ঢাকা মিানগয়র ও ৭টি রবভাগীে পর্ োয়ে অনুরষ্ঠি বারষ েক 

ক্রীো প্ররিয়র্ারগিাে ৩,১০৩ জন অংশ গ্রিণ কয়র। 

 

(ঞ) মরিলা কাররগরর প্ররশক্ষণ থকন্দ্র :  

সরকারর কম েকিো কম েিারীয়ের উপর রনভ েরশীল মরিলায়েরয়ক কম েমুখী রশক্ষাে রশরক্ষি কয়র আত্মরনভেরশীল করার লয়ক্ষে ঢাকা 

মিানগরী, িিগ্রাম, রাজশািী, খুলনা ও বররশায়ল মরিলা কাররগরর প্ররশক্ষণ থকয়ন্দ্র করম্পউটার, গ্রারিক্স রিজাইন, থসয়ক্রটাররয়েল সাইন্স, 

থসলাই, এমেেিারর, উলবুনন থকাস ে িালু আয়ি। প্ররশক্ষণােীগণ প্ররশক্ষণ গ্রিণ কয়র রবরভন জ সরকারর/আধাসরকারর ও স্বােত্তশারসি প্ররিষ্ঠায়ন 

িাকরর রনয়ে অেবা আত্মকম েসংস্থায়নর মােয়ম সামারজকভায়ব রনয়জয়েরয়ক প্ররিষ্ঠা করয়ি এবং পররবায়র আরে েক স্বচ্ছলিা আনেয়ন ভূরমকা 

রাখয়ি। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর আে-ব্যয়ের রিসাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

 

অে েবির বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে প্ররশক্ষণােীর সংখ্যা 

২০১৭-২০১৮ টা: ২,৯৫,০০,০০০/- ২,০৫,৮৬,৫৫২/- ১,৩৩৪ জন 

 

২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরিরর শিকরা িার : 

 

০২। ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 

 রবভাগীে কার্ োলয়ে থসবা পিরিয়ি (সাধারণ রিরকৎসা অনুোন, রশক্ষাবৃরত্ত, কল্যাণভািা, থর্ৌেরবমার এককালীন অনুোন ও 

োিন/অয়ন্তেরষ্টরক্রো) রিরজটাল প্রযুরক্তর ব্যবিার; 

 প্রধান কার্ োলয়ের সাধারণ রিরকৎসা অনুোন কার্ েক্রম অন-লাইয়ন সম্পােন; 
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 বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবাি ে আইন, ২০০৪ এবং বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবাি ে (িিরবলসমূি পররিালনা ও রক্ষণায়বক্ষণ) রবরধমালা, 
২০০৬ এর প্রয়োজনীে সংয়শাধন; এবং 

 বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ের (কম েকিো ও কম েিারী) িাকরর  প্ররবধানমালা, ২০১৩ সংয়শাধন। 

 

 বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ের রেলকুশাস্থ রনজস্ব জােগাে ৩০িলা ভবন রনম োণ :  

 মুখ্য সরিব ময়িােয়ের রনয়ে েশনার রভরত্তয়ি মাননীে প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি সারসংয়ক্ষপ থপ্ররয়ণর উয়যাগ গ্রিণ করা 

িয়েয়ি। িয়ব সারসংয়ক্ষপ থপ্ররয়ণর পূয়ব ে ভবয়নর নক্সাটি মাননীে প্ররিমন্ত্রীর থনর্তয়ে পুনরাে পর্ োয়লািনার জন্য ০৩/০৬/২০১৮রি. 

িাররয়খ একটি সভা অনুরষ্ঠি িে। স্থাপিে অরধেপ্তয়রর প্রধান স্থপরি জানান থর্, নকশাটির রবস্তাররি রেকগুরল চূোন্ত করার জন্য 

আরও রকছু কাজ করা প্রয়োজন। সভাে প্রেত্ত রনয়ে েশনাগুয়লা অন্তভু েক্ত কয়র স্থাপিে অরধেপ্তর রবস্তাররি নকশা চূোন্ত করয়ব এবং 

র্োশীঘ্র িা মাননীে প্ররিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেয়ক থেখায়নার উয়যাগ গ্রিণ করয়ব 

 

 বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ের রবভাগীে কার্ োলে, িিগ্রায়ম করমউরনটি থসন্টার রনম োণ :   

বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ের রবভাগীে কার্ োলে িিগ্রায়মর পুরািন করমউরনটি থসন্টায়রর স্থায়ন ২০িলা বহুিল ভবন 

রনম োণ করা িয়ব।  

বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ের রবভাগীে কার্ োলে, খুলনাে করমউরনটি থসন্টার রনম োণ :   

বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ের রবভাগীে কার্ োলে খুলনার পুরািন করমউরনটি থসন্টারটি সংস্কায়রর উয়যাগ গ্রিণ করা 

িয়েয়ি।   

০৩। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম :  

 রসটিয়জন িাট োর-এ রনধ োররি সময়ের ময়ে কার্ েক্রম সম্পােন করা িয়চ্ছ; 

 থসবাপ্রােীর নায়ম থর্ৌেরবমার এককালীন অনুোন, জটিল ও ব্যেবহুল থরায়গর রিরকৎসা অনুোন, সাধারণ রিরকৎসা, 

রশক্ষাবৃরত্ত, োিন অনুোন এর মঞ্জুররকৃি অে ে থসবাপ্রােীর ব্যাংক রিসায়ব EFT এর মােয়ম সরাসরর থপৌৌঁয়ি থেওো িয়চ্ছ;  

 GRS এবং NCS এর বাস্তবােন; এবং 

 আয়বেনকারীয়ক অরিয়স visit শূয়ন্যর থকাঠাে নারময়ে আনা িয়েয়ি।  

০৪। ই-গভন্যান্স/থনায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : ‘কল্যাণভািা, থর্ৌেরবমা ও োিন অনুোন একীভুিকরণ’-সংক্রান্ত 

ইয়নায়ভশন উয়যাগ বাস্তবােন করা িয়েয়ি। বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ের ৩টি অনুোয়নর জন্য ১টি িরয়ম আয়বেন গ্রিণ এবং 

১জন পররিালয়কর অধীয়ন একসয়ঙ্গ অনুায়মােন প্রোয়নর জন্য এ উয়যাগ গৃিীি িয়েয়ি। 

০৫। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গ্রিীি কার্ েক্রম : বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ের প্রধান কার্ োলে িয়ি 

আয়বেনকারীগণয়ক আয়বেন গ্রিয়ণর িায়েরর নম্বর ও িাররখ, আয়বেয়ন আপরত্ত/ত্রুটি োকয়ল িা জারনয়ে এবং আয়বেন অনুয়মােয়নর 

রবষেটি িাঁয়ের (থসবাপ্রােীর) থমাবাইল থিায়ন SMS এর মােয়ম জানায়না িয়চ্ছ। থসবাপ্রােীর নায়ম থর্ৌেরবমার এককালীন 

অনুোন, জটিল ও ব্যেবহুল থরায়গর রিরকৎসা অনুোন, সাধারণ রিরকৎসা, রশক্ষাবৃরত্ত, োিন অনুোন এর মঞ্জুররকৃি অে ে থসবাপ্রােীর 

ব্যাংক রিসায়ব EFT এর মােয়ম সরাসরর থপৌৌঁয়ি থেওো িয়চ্ছ।  
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০৬। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-র আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম :  

২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবায়ি ে িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এর আয়লায়ক িথ্য সরবরায়ির 

জন্য থকায়না আয়বেন পাওো র্ােরন।   

০৭। মাঠ পর্ োয়ের বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম :  

রনজস্ব অে োেয়ন ঢাকা ও রাজশািী রবভায়গর করমউরনটি থসন্টায়রর উন জেন ও আধুরনকােয়নর কাজিম্পন্ন করা িয়েয়ি।  

০৮। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে : সরকারর কম েকিো কম েিারীয়ের সমেমি অরিয়স র্ািাোয়ির 

জন্য নতুন ৩০টি োিবাস (বয়ো োিবাস ১৮টি, রমরনবাস ১০টি ও এরস থকাোর ২টি)  ক্রে করািম্পন্ন িয়েয়ি এবং নতুন গারেগুয়লার সারভ েস 

আরম্ভ িয়েয়ি। এর মােয়ম থসবা প্রোয়নর পরররধ বৃরি থপয়েয়ি।       
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10.5 সরকারর  র্ানবািন অরধেপ্তর 

10.5.1 ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র সম্পারেি কার্ োবরল : 

 ওআইবি িডেলডন আ ত বিডররশ অবতবেডরর ব্যিিাডরর জন্য ৩০টি বিএর্েবিউ গ্রিোন ক্রা িয় 

ক্রা িডয়ডছ; 

 র্াননীয় র্ন্ত্রী/প্রবতর্ন্ত্রী/উপর্ন্ত্রীর রিডর ব্যিিাডরর জন্য ০৫টি এিং নি ঠিত র্য়র্নবিংি বিিা ীয় 

ক্বর্শনাডরর ক্ার্ মালডয় ব্যিিাডরর জন্য ০১টি গ্রর্াট ০৬টি র্াইডিািাি িয় ক্রা িডয়ডছ; 

 বিিা ীয় িররস্থ গ্রজলায় ব্যিিাডরর জন্য ০৮টি েিল গ্রক্বিন বপক্-আপ িয় ক্রা িডয়ডছ; 

 িাি মক্ষবণক্ প্রাবধক্ারপ্রাি ক্র্ মক্তমা উপিবচিডরর ব্যিিাডরর জন্য ৩০টি বিোন ক্ার িয় ক্রা িডয়ডছ; 

 বিিা ীয় ক্বর্শনাডরর ক্ার্ মালডয় ব্যিিাডরর জন্য ০৭টি গ্রর্াটর িাইডক্ল িয় ক্রা িডয়ডছ; 

 ০২টি ওবিএর্ ইবঞ্জন ও গ্রক্বিন সুবিধািি ১৯টি গ্রক্বিন ক্রুজার িয় ক্রা িডয়ডছ; 

 অবধিডরর উন্নয়নমূলক্ ক্ার্ মির্ প্রচাডরর বনবর্ি ১১টি বিলডিাে ম স্থাপন ক্রা িডয়ডছ;  

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানার জায় ায় িহুতল িিন বনর্ মাডণর লডক্ষয বিবি প্রস্তর স্থাপন ক্রা 

িডয়ডছ; 

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানায় ৩৬৩৪টি  াবড়র গ্রর্জর এিং ৩৫৭৭টি  াবড়র র্াইনর ক্াজ 

ক্রা িডয়ডছ; 

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানায় দ্যই ধাডপ ২০১ জন গ্রর্ক্াবনক্ডক্ অিযন্তরীণ প্রবশক্ষণ প্ররান 

ক্রা িডয়ডছ; 

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানায় বিবিন্ন পবলডটক্বনক্যাল বশক্ষা প্রবতষ্ঠাডনর ৩২ জন 

বশক্ষােীডক্ প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডয়ডছ; এিং 

 গ্রজলাপুডলর  াবড় রক্ষণাডিক্ষণ ও পবরষ্কার রাখার লডক্ষয বিবিন্ন ধরয়নর টুলি ও  াবড় গ্রধৌত ক্রার 

গ্রর্বশন িরিরাি ক্রা িগ্রয়ডছ।   

 

10.6 ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কমপ েররকল্পনা : 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধরিডর ব্যিিাডরর জন্য ০১টি গ্ররক্ার িয়; 

 বিিা ীয় ক্বশনাডরর ক্ার্ মালয় এিং গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয় ব্যিিাডরর জন্য ১১টি জীপ িয়; 

 উপডজলা বনি মািী ক্র্ মক্তমাডরর ব্যিিাডরর জন্য প্রবতস্থাপক্ বিডিডি ১০০টি রজপ িয়; 

 প্রাবধক্ারপ্রাি ক্র্ মক্তমাডরর ব্যিিাডরর জন্য ৫০টি বিোন ক্ার িয়; 

 গ্রজলা ও উপডজলা প্রশািডন ব্যিিাডরর জন্য ১৩টি গ্রনৌর্ান (গ্রক্বিন ক্রুজার) িয়; 

 িরক্াডরর রাজস্ব আরাডয়র লক্ষযর্াো অজমডন ক্ার্ মক্র ব্যবস্থা েিণ; 

 অবধরিডরর ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর রক্ষতা বৃবির লডক্ষয যুয়গাপয়র্াগী প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 আধুবনক্ সুবিধািম্পন্ন িহুতল ক্ার পাবক্মংিি ওয়াক্মশপ িিন বনর্ মাণ; 

 পুল িিডনর িডঙ্গ আধুবনক্ সুবিধািম্পন্ন ক্ার বলিটিি  াবড় পাবক্মং বনর্ মাণ; এবং 
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 পুরাতন  াবড় িংরক্ষডণর জন্য োবম্পং এর জন্য জবর্ িংেি। 

10.6.1 েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ক্রেয়মর রববরণ : 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধরিডরর বনডয়া বিবধ চূড়ান্তক্রণ; 

 িরক্াবর স্বাডে ম অবধরিডরর ৩য় ও ৪ে ম গ্রেরণর শূন্যপর িরািবর বনডয়াড র র্াধ্যডর্ পূরণ; 

 িরক্াডরর গ্রক্ন্দ্রীয় ও র্াঠ প্রশািডন বনরিবিন্ন ও র্ানিেত পবরিিণ গ্রিিা বনবিতক্রডণর 

লডক্ষয গ্রর্াটরর্ান/জলর্ান িয়/িংেি এিং িরাদ্দ প্ররান; 

 প্রযুবক্তজ্ঞানিম্পন্ন জনিল সিররর লডক্ষয প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানার জায় ায়  াবড় পাবক্মং ও র্টর গ্রেবনং গ্রিন্টায়রর 

সুবিধািি আধুবনক্ ওয়াক্মিপ ও অবিডির জন্য িহুতল িিন বনর্াণ ম;  

 গ্রজলা পর্াডয়ম িরক্াবর  াবড় গ্রর্রার্ত, পাবক্মং ও র্টর গ্রর্ক্াবনক্ গ্রেবনং এর সুবিধািি 

ওয়াক্শপ বনর্াণ ম; এবং 

 িরক্াবর জলর্ান গ্রর্রার্ডতর জন্য গ্রনৌর্ান গ্রর্রার্ত ক্ারখানা বনর্ মাণ। 

10.6.2 SDG- এর লক্ষযিমূি অজমডন গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা : 

 SDG- এর ১৬.৭ ইরন্ডয়কটর অনুর্ােী পরলরস রসিান্ত গ্রিণকারী কম েকিো ও মাঠ প্রশাসয়নর 

কম েকিোগয়ণর সাব েক্ষরণক রনরবরচ্ছন জ র্ানবািন থসবা থেওো িে ; 

 SDG Goal 11 এর অংশ রিয়সয়ব কম েকিোয়ের রনরাপে, রনভ েরয়র্াগ্য ও থটকসই র্ানবািন সুরবধা 

প্রোন করা িয়ব। 

10.6.3  শৃঙ্খলাজবনত ও দুনীরি প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মির্ :  

শৃঙ্খলাজবনত বিষডয় অবধরির ক্র্তক্ম বিবিন্ন প্রবশক্ষডণর আডয়াজন ক্রা িডয় োডক্। 

10.6.4 কমকেিা/কমি োরীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ক্রেম : 
অরিস ভবন সরেিকরণ এবং রবশুি পারনর জন্য সবদুেরিক রিল্টার স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 

10.7 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধেপ্তর : 

মুদ্রণ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধেপ্তর গণপ্রজািন্ত্রী বাংলায়েশ সরকায়রর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি 

সংযুক্ত সংস্থা। এর সের েপ্তর ঢাকার থিজগাঁও রশল্প এলাকাে অবরস্থি স্বাধীন সাব েয়ভৌম বাংলায়েয়শর 

অভুেেয়ের সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ সরকারর মুদ্রণ, থলখ সামগ্রী, িরম ও প্রকাশনা এবং থেশনারর অরিয়সর 

উত্তরসূরর রিয়সয়ব িৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের জাররকৃত Regulation No-G11/1p-13/72-1002, 

dated-30 August ১৯৭২ থমািায়বক মুদ্রণ, থলখসামগ্রী, িরম ও প্রকাশনা পররেপ্তর প্রবতষ্ঠা লাি ক্ডর। 

পরবিীকায়ল সরকায়রর রনরাপত্তাসংক্রান্ত থগাপনীে মুদ্রয়ণর প্রয়োজন রমটায়নার জন্য ১৯৭৫ রিষ্টায়ে 

বাংলায়েশ রনরাপত্তা মুদ্রণালে স্থাপন করা িে। সরকার ২৬-০৪-২০০৫ িাররয়খ পররেপ্তরটিয়ক 

অরধেপ্তয়র উন জীি কয়র। ১৫-০৬-২০১০ িাররয়খ  মুদ্রণ, থলখ সামগ্রী, িরম ও প্রকাশনা অরধেপ্তয়রর নাম 

পররবিেন কয়র ‘মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধেপ্তর’ (বেবপবপ) নার্ ক্রণ করা িে। মিাপররিালক অরধেপ্তয়রর 

প্রধান। িাঁর রনেন্ত্রণাধীন অরিস ও থপ্রসসমূি রনম্নরূপ : 

(1) গভন েয়মন্ট রপ্ররন্টং থপ্রস  (রজরপ থপ্রস);  

(2) বাংলায়েশ সরকাবর মুদ্রণালে  (রবরজ থপ্রস); 

(3) বাংলায়েশ রনরাপত্তা মুদ্রণালে  (বিএিবপবপ); 
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(4) বাংলায়েশ িরম ও প্রকাশনা অরিস  (বিএিবপও); 

(5) বাংলায়েশ থেশনারর অরিস  (বিএিও)। 

 

এ  িাোও এ অরধেপ্তয়র রনম্নবরণ েি ০৭টি আঞ্চরলক অরিস রয়েয়ি : 

(1) ঢাকা আঞ্চরলক অরিস, থিজগাঁও, ঢাকা;  

(2) িিগ্রাম আঞ্চরলক অরিস, িিগ্রাম; 

(3) খুলনা আঞ্চরলক অরিস, খুলনা; 

(4) বগুো আঞ্চরলক অরিস, বগুো; 

(5) বররশাল আঞ্চরলক অরিস, বররশাল; 

(6) রংপুর আঞ্চরলক অরিস, রংপুর; এবং 

(7) রসয়লট আঞ্চরলক অরিস, রসয়লট। 

 

 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধেপ্তয়রর অনুয়মারেি জনবল : 

 

১ম 

থেবণ 

২ে থেবণ ৩ে থেবণ ৪ে ে থেবণ সব েয়মাট 

২৪ ৩০ 

 

১৭৭৬ ৫৫৫ ২৩৮৫ 

 

 

10.7.1 গভন েয়মন্ট রপ্ররন্টং থপ্রস : 

তরানীন্তন পাবক্স্তান গ্রক্ন্দ্রীয় িরক্াডরর মুদ্রণ ক্ার্ মাবরিম্পন্ন ক্রার জন্য ১৯৫৩ বিষ্টাডে ঢাক্ায় ‘গ্রিন্ট্রাল 

গ্রপ্রি’ প্রবতবষ্ঠত িয়।  িন মডর্ন্ট বপ্রবন্টং গ্রপ্রি তৎক্ালীন পাবক্স্তান িরক্াডরর বশে র্ন্ত্রণালডয়র অধীডন 

বছল। পাবক্স্তান  িন মডর্ন্ট বপ্রবন্টং গ্রপ্রডির (গ্রিন্ট্রাল গ্রপ্রডির) প্রধান ক্ার্ মালয় বছল ক্রাবচডত। প্রধান 

ক্ার্ মালডয়র ১টি ইউবনট অবিি বছল ঢাক্ায়। স্বাধীনতার পর র্িার্ান্য রাষ্ট্রপবতর আডরশ নং-৮১ িডল 

বপ্রবন্টং ক্ডপ মাডরশন (গ্রিবস্টং) অে মার, ১৯৭২-এর র্াধ্যডর্  িন মডর্ন্ট বপ্রবন্টং গ্রপ্রি ও বিবজ গ্রপ্রডির 

ক্ার্ মিণ্টন ক্রা িয়। তখন  িন মডর্ন্ট বপ্রবন্টং গ্রপ্রডির গ্রলাক্িল বছল ৬০২ জন। পরিতীকায়ল BMRE 

(Balancing Modernisation Reforms & Expansion) প্রক্ে িাস্তিায়ডনর দ্বারা গ্রপ্রি আধুবনক্ায়ন 

ক্রা িয়।  িন মডর্ন্ট বপ্রবন্টং গ্রপ্রডির িতমর্ান ক্র্ মরত গ্রলাক্িল ৩৯৫ জন। 

 

10.7.2 িাংলাডরশ িরক্াবর  মুদ্রণালয় : 

িরক্াডরর র্ািতীয় গুরুত্বপূণ ম মুদ্রণ ক্াজ, গ্রর্র্ন-িাডজট, বরডপাট ম, বিল, অযাক্ট, অবে মন্যান্স, বলিডলট, গ্রপাস্টার, 

আডরশপে, অে মননবতক্ ির্ীক্ষা, জান মাল, িরর্ (স্টযান্ডাে ম ও নন্-স্টযান্ডাে ম), বেও প্যাে, বেও খার্, রাওয়াতপে 

ইতযাবর এ গ্রপ্রি গ্রেডক্ মুবদ্রত িডয় োডক্। বব্রটিশ শািনার্ডল িারতিডষ ম গ্রিশ ক্ডয়ক্টি ছাপাখানা বছল র্ার র্ডধ্য 

পবির্ িাংলার ক্লক্াতার আবলপুডর অিবস্থত গ্রিঙ্গল  িন মডর্ন্ট গ্রপ্রডি উডল্লখডর্াগ্য। ১৯৪৭ বিষ্টাডে িারত 
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বিিাড র পর স্বাধীন রাডষ্ট্রর বপ্রন্ট িাউি বিডিডি ক্লক্াতার গ্রিঙ্গল  িন মডর্ন্ট গ্রপ্রডির ক্ডয়ক্টি মুদ্রণ গ্রর্বশন ও 

জনিলিি ঢাক্ার নাবজর্উদ্দীন গ্ররাডে গ্রিন্ট্রাল গ্রপ্রডির অিযন্তডর ইস্ট গ্রিঙ্গল  িন মডর্ন্ট গ্রপ্রি স্থাবপত িয়। ইস্ট 

গ্রিঙ্গল  িন মডর্ন্ট গ্রপ্রডির প্রের্ ক্ডন্ট্রালার বনযুক্ত িন  বর্. বি.বি. োনক্ান। ১৯৪৮ বিষ্টাডে গ্রপ্রি ক্ডয়ক্ গ্রেে-

টাইপ গ্রর্টাল এিং দ্যটি পুরাতন িাষ্পচাবলত ছাপার গ্রর্বশন বনডয় মুদ্রণ ক্াজ শুরু ক্ডর। ১৯৫৩ বিষ্টাডে এডক্ 

িতমর্ান স্থান গ্রতজ াঁও বশোঞ্চল এলাক্ায় স্থানান্তর ক্রা িয়। ১৯৫৬ বিষ্টাডে এটি ইস্ট পাবক্স্তান  িন মডর্ন্ট গ্রপ্রি 

(ই.বপ.বজ.বপ.) বিডিডি পবরবচত িয়। ১৯৭১ বিষ্টাডে স্বাধীন এবং িাি মডিৌর্ বাংলায়েশ রাডষ্ট্রর অভ্যযরয় র্টডল এটি 

িাংলাডরশ  িন মডর্ন্ট গ্রপ্রি িা িাংলাডরশ িরক্াবর  মুদ্রণালয় (বি.বজ.গ্রপ্রি) নাডর্ পবরবচবত লাি ক্ডর। বিবজ গ্রপ্রি 

গ্রেডক্ মূলত িরক্াডরর মুদ্রণিংিান্ত র্ািতীয় মুদ্রণ ক্াজ িাঁধাইপূি মক্ িরিরাি ক্রা িয়। িক্ল পািবলক্ পরীক্ষার 

প্রশ্নপে সুষ্ঠুিাডি মুদ্রণ/প্যাডক্টজাত ক্ডর িরিরাি ক্রা িয়। এ ছাড়া প্রবতিছর জাতীয় িাডজট ও বি.বি.এি. 

পরীক্ষািি ক্যাোর ও নন-ক্যাোর পরীক্ষার গ্র াপনীয় মুদ্রণ ক্াজও বি.বজ. গ্রপ্রি গ্রেডক্ িম্পারন ক্রা িয়। 

10.7.3  িাংলাডরশ বনরাপিা মুদ্রণালয় : 

িরক্াডরর বনরাপিামূলক্ মুদ্রণ ক্ার্ মাবর িম্পারন ক্রার লডক্ষয ১৯৭৫ বিষ্টাডে িি মপ্রের্ িাংলাডরশ 

িরক্াবর  মুদ্রণালয় গ্রেডক্ বক্ছুিংখ্যক্ ক্র্ মচারী ও ক্ডয়ক্টি গ্রর্বশন বনডয় গ্রস্টশনাবর অবিি িিডন 

িাংলাডরশ বনরাপিা মুদ্রণালয় ক্াজ শুরু ক্ডর। অতোঃপর বিবিন্ন ধরডনর জনগুরুত্বপূণ ম বিবক্উবরটি 

ের্কডর্ন্ট এ গ্রপ্রি গ্রেডক্ মুদ্রণ শুরু ক্রা িয়। প্রবতষ্ঠালগ্ন গ্রেডক্ই িাংলাডরশ িরক্াডরর পাশাপাবশ আধা-

িরক্াবর ও স্বায়িশাবিত প্রবতষ্ঠাডনর চাবিরা অনুর্ায়ী বিবিন্ন প্রক্ার বিবক্উবরটি ও নন-বিবক্উবরটি 

ইনস্ট্রুডর্ন্ট-এর মুদ্রণ ও িরিরািিম্পবক্মত ক্ার্ মাবর এ মুদ্রণালয় গ্রেডক্ িম্পারন ক্রা িডি। 

10.7.4  িাংলাডরশ িরর্ ও প্রক্াশনা অবিি : 

‘িাংলাডরশ িরর্ ও প্রক্াশনা অবিি’ মুদ্রণ ও প্রক্াশনা অবধরিডরর এক্টি ইউবনট অবিি। এটি 

তৎক্ালীন পূি ম পাবক্স্তান িরক্াবর মুদ্রণালডয়র অবিডিয অংশ বিডিডি ক্াজ শুরু ক্ডর। ১৯৭২ বিষ্টাডে 

এ অবিিটিডক্ িরর্ ও প্রক্াশনা িার্েীর চাবিরাপে িংেি এিং চাবিরাকৃত র্ালার্াল মুদ্রণ ক্ডর 

গ্ররশব্যাপী িরক্াবর  রিরসূডির র্ডধ্য বিতরডণর প্রডয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রনওয়ার লডক্ষয অবধরিরাধীন এক্টি 

পৃেক্ ইউবনট বিডিডি চালু ক্রা িয়। এ অবিি গ্রেডক্ িরক্াবর  রিরিমূডির চাবিরা অনুর্ায়ী বিবিন্ন 

প্রক্ার িরর্, গ্ররবজস্টার ইতযাবর বিনামূডল্য িরিরাি ক্রা িয়। এ িি িরর্ ও গ্ররবজস্টাডরর র্ডধ্য রডয়ডছ 

ভূবর্ গ্ররবজবি অবিডির িালার্ িই, গ্রেজাবর চালান, বনক্াহ্ গ্ররবজডিশডন ব্যিহৃত িরর্/গ্ররবজস্টার, ভূবর্ 

রাজস্ব আরাডয়র রাবখলা, বে.বি.আর. িই ইতযাবর। এ ছাড়া জাতীয় িংিডর পাি িওয়া িরক্াডরর িক্ল 

আইন, অধ্যাডরশ, এি.আর.ও. এিং িরক্াডরর বিবিন্ন ির্ডয় জাবর ক্রা বিবধ-বিধান প্রক্াশনা আক্াডর 

মুদ্রণ এিং বনজস্ব বিিয় গ্রক্ন্দ্র ও এডজডন্টর র্াধ্যডর্ জনিাধারডণর ক্াডছ বিবির ব্যিস্থা ক্রা িডয় োডক্। 

10.7.5  িাংলাডরশ গ্রস্টশনাবর অবিি : 

গ্ররশ-বিডরশ গ্রেডক্ উন্নতর্াডনর  ক্া জিি  বিবিন্ন  গ্রস্টশনাবর  র্ালার্াল িংেি ক্ডর রাষ্ট্রপবতর ক্ার্ মালয়, 

প্রধানর্ন্ত্রীর ক্ার্ মালয়, বিবিন্ন র্ন্ত্রণালয়, িাংলাডরশ সুপ্রীর্ গ্রক্াট ম, বনম্ন আরালত, বিবিন্ন িরক্াবর , আধা-িরক্াবর  

ও স্বায়িশাবিত অবিডি িরিরাি ক্রা িাংলাডরশ গ্রস্টশনাবর অবিডির মূল ক্াজ। িাংলাডরশ গ্রস্টশনাবর অবিি 

ক্া জিি বক্ছু ছাপার উপক্রণ িরািবর বি.বজ.গ্রপ্রি,  িন মডর্ন্ট বপ্রবন্টং গ্রপ্রি, বিবক্উবর বপ্রবন্টং গ্রপ্রডি িরিরাি 

ক্ডর োডক্। এ ছাড়া গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র গ্রেজাবরডত ক্াটি মজ গ্রপপার (Plain Security Paper) িরিরাি 

ক্রা িয়। সুপ্রীর্ গ্রক্াট মিি অন্যান্য অবিি-আরালডত ৭টি আঞ্চবলক্ (ঢাক্া, চট্টোর্, খুলনা,  িগুড়া, িবরশাল, 

রংপুর ও বিডলট) অবিডির র্াধ্যডর্ ক্া জিি বিবিন্ন গ্রস্টশনাবর র্ালার্াল িরিরাি ক্রা িয়। 
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10.7.6  ২০১৭-২০১৮ অে মিছডর িম্পাবরত ক্ার্ মািবল : 

২০১৬-১৭ অে েবিয়র সম্পারেি কার্ োবরলসমূি  প্ররিয়বেনাধীন ২০১৭-১৮ অে েবিয়র িারিো থমািায়বক 

র্োর্েভায়ব সম্পােন করা িয়েয়ি। এ িাো থপ্রসসমূয়ি আধুরনকােয়নর জন্য উন জিমায়নর থমরশন ক্রেসি রবরজ 

থপ্রস,  গভন েয়মন্ট রপ্ররন্টং থপ্রস এবং বাংলায়েশ রসরকউররটি রপ্ররন্টং থপ্রয়সর মুদ্রণকার্ ে সম্পােনায়ে ে স্বেংরক্রে 

এনরক্রপয়টি রিরজটাল মুদ্রণ র্ন্ত্র স্থাপন কার্ েক্রম শুরু িয়েয়ি। ইয়িাময়ে প্রকল্প পররিালক রনয়োগ থেওো িয়েয়ি। 

সরকায়রর মুদ্রণ ব্যবস্থায়ক সিল রাখার লয়ক্ষে েক্ষ রনেন্ত্রয়ণর মােয়ম এ অরধেপ্তর রনরলসভায়ব কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর উডল্লখয়র্াগ্য কার্ োবরল বনডম্ন উডল্লখ করা িয়লাঃ  

 ১।  রবরভন জ সরকারর আধা সরকারর ও স্বােত্তশারসি অরিয়সর বিবিন্ন মুদ্রণ ক্াজ; 

 ২। সকল রশক্ষা থবাি ে, প্রােরমক রশক্ষা অরধেপ্তর ও বিবিন্ন  পাবরলক রবশ্বরবযালডয়র প্রশ্নপত্র মুদ্রণ;

  

 ৩। ১০ম জািীে সংসয়ের অরধয়বশনসংক্রান্ত  প্রশ্ন ও প্রয়শ্নাত্তর, রবরভন জ মন্ত্রণালেসম্পরকেি   সংসেীে 

স্থােী করমটির ররয়পাট ে, সেরনক/সাপ্তারিক বুয়লটিন, জািীে বায়জট, রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভায়গর রবরভন জ 

প্রকার খাম, িাইল কভার, রিও প্যাি, রভরজটিং কাি ে, থনাট রশট প্যাি, োরখলা বই, িরম, 

বই/য়ররজোর ইিোরে  মুদ্রণ ও িাঁধাই; 
 ৪। মিামান্য  িাইয়কাট  রবভায়গর সেরনক মামলার কার্ েিারলকা (কজরলে) ও থিে থরিায়রন্স মুদ্রণ; 
 ৫।  রনি মািন করমশন সরিবালয়ের ব্যালট থপপারসি র্াবিীে মুদ্রণ কাজ; 
 ৬। সরকারর, আধা সরকারর ও স্বােত্তশারসি প্ররিষ্ঠায়নর রবরভন জ প্রকার  রসরকউররটি এবং নন 

রসরকউররটি ির্কডর্ন্টস মুদ্রণ; 
 ৭। জািীে রাজস্ব থবায়ি ের কর আোয়ের ররশে মুদ্রণ; 
 ৮। রবরভন জ ব্যাংকসমূয়ির থিক মুদ্রণ; 
 ৯। রবরভন জ রশক্ষা থবাি ে, রবশ্বরবযালয়ের সাটি েরিয়কট, মাকেরশট ও অন্যান্য রনরাপত্তামুলক ির্কডর্ন্টস 

মুদ্রণ; 
 ১০। সরকারর িাসপািালসমূয়িরটি রকট এবং প্রত্নিত্ত্ব অরধেপ্তয়রর রবরভন জ মূল্যমায়নর প্রয়বশটি রকট মুদ্রণ; 
 ১১। সাপ্তারিক ও অরিররক্ত সংখ্যা থগয়জট মুদ্রয়ণর ব্যবস্থা ও রবিরণ রনরশ্চিকরণ; 
 ১২। িায়েরর ও কোয়লন্ডার মুদ্রণ এবং র্ো সময়ে রবিরণ করা িয়েয়ি; 
 ১৩। মিামান্য রাষ্ট্রপরি, মাননীে প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ে সকল প্রকার মুদ্রণ কাজসম্পন জকরণ ; 
 ১৪। সরকায়রর সকল েোন্ডাি ে ও নন-েোন্ডাি ে িরমসি সকল প্রকার মুদ্রণ কাজ সম্পােন ও রবিরণ করা 

িয়েয়ি; 
 ১৫। সকল সরকারর অরিস-আোলয়ি থেশনাবর মালামাল সরবরািকরণ; 

 ১৬। মুদ্রণ ও প্রক্াশনা অবধরিরাধীন  িবরশাল, বিডলট, রংপুর ০৩টি আঞ্চবলক্ অবিি  গ্রখালা িডয়ডছ; 
 ১৭। গ্রপ্রডির আধুবনক্ায়ডনর জন্য উন্নতর্াডনর মুদ্রণ র্ন্ত্রপাবত িয় ক্রা িডয়ডছ; 

 ১৮। বিযর্ান বনডয়া  বিবধর্ালা িংডশাধন ক্ডর এক্টি যুড াপডর্া ী নতুন বনডয়া  বিবধর্ালার খিড়া 

প্রস্তুত ক্ডর অনুডর্ারন ও জাররর জন্য বি ত ২৬-০৬-২০১৮ তাবরডখ র্ন্ত্রণালডয়র গ্রপ্ররণ ক্রা 

িডয়ডছ; 

 ১৯। মুদ্রণ নীবতর্ালা-২০১৮ প্রণয়ন ক্ডর জাবর ক্রা িডয়ডছ; 

 ২০। অর্র এর্কডশ িইডর্লা-২০১৮ অংশেিণ ও রাজস্ব প্রাবি ; 

 ২১। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র উডল্লখডর্াগ্য মুদ্রণ ক্াডজর বিিরণ বনডম্ন উডল্লখ ক্রা িডলাোঃ  

িবর্ক্ 

নং 

বিিরণ  (২০১৭-১৮ অে ম িছর) *পবরর্াণ  (লক্ষ ) 

১। মুবদ্রত িরডর্র পবরর্াণ  ৯৩৬.২২ 
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২। মুবদ্রত গ্র ডজডটর িংখ্যা                ১২.২৩ 

৩। বিবিন্ন পািবলক্ পরীক্ষার জন্য মুবদ্রত প্রশ্নপে   ১৭৫৭ 

৪। বিবিন্ন ব্যাংডক্র মুবদ্রত গ্রচডক্র িংখ্যা                 ৩০ 

   * িার্বয়ক্ (র্াচ ম ২০১৮) 

 ২২। এ িাোও সরকায়রর জরুরর অরিজরুরর মুদ্রণসংক্রান্ত র্াবিীে কাজ র্োসময়ে মুদ্রণ ও সরবরাি 

রনরশ্চি করা িয়েয়ি। 

 

10.7.7 ২০১৮-১৯ অে মিছডরর ক্র্ মপবরক্েনা : 

বিযর্ান অিক্াঠাডর্ার র্াডনান্নয়ন, গ্রপ্রিিমূি যুড াপডর্া ী ও আধুবনক্ায়ডন পর্ মাি অে ম িরাদ্দ প্রাবি, 

আইবিটি গ্রিল শবক্তশালীক্রণ, ই-িাইবলং ও ই-গ্রটন্ডার বিষডয়  ক্র্ মক্তমা ক্র্ মচারীডরর প্রডয়াজনীয় 

প্রবশক্ষডণর ব্যিস্থাক্রণ। ির্িার্বয়ক্ ও প্রবতডর্াব তামূলক্ বিডশ্বর সয়ঙ্গ তালবর্বলডয় অবধরিডরর 

অিস্থানডক্ দৃঢ়ক্রডণর লডক্ষয ২০১৮-১৯ অে মিছডরর গৃিীতব্য ক্র্ মপবরক্েনািমূি :   

 ১। গ্রপ্রিিমূিডক্ অডটাডর্শন বিডস্টর্ চালুক্রণ ও আধুবনক্ীক্রণ; 

 ২। অবধরিরাধীন িাংলাডরশ িরক্ারর মুদ্রণালয়ডক্ (বি.বজ. গ্রপ্রি) আধুবনক্ায়ডনর জন্য 

Establishment of Automated, Digital, Encrypted Printing  System for Confidential 

Section of BG Press শীষ মক্ প্রক্ডের িয় পবরক্েনা প্রণয়ন ক্রা িডয়ডছ। 

 ৩। অবধরিরাধীন  িন মডর্ন্ট বপ্রবন্টং গ্রপ্রি ও িাংলাডরশ বিবক্উবরটি বপ্রবন্টং গ্রপ্রডির 

Capacity Buliding of Government Printing Press (GPP) & Bangladesh Security Printing 

Press (BSPP)  শীষ মক্ দ্যটি প্রক্ডের িয় পবরক্েনা প্রণয়ন ক্রা িডয়ডছ; 

 ৪। দ্রুততর্ ির্ডয় গ্র ডজট মুদ্রণ ও িালনা ার তথ্য ওডয়িিাইডট প্রক্াশ; 

 ৫। আইবিটি গ্রিডলর িক্ষর্তা বৃবিক্রণ; 

 ৬। অবধরিরাধীন অবিি/গ্রপ্রডি ই-িাইবলং ব্যিস্থা চালুক্রণ; 

 ৭। ই-গ্রটন্ডাডরর র্াধ্যডর্ িয় ক্ার্ মির্ িম্প্রিারণ ক্রা; 

 ৮। নতুন আধুবনক্ মুদ্রণ গ্রর্বশন িয়; 

 ৯। িাবষ মক্ ক্র্ মিম্পারন চুবক্তর িাস্তিায়ন; 

 ১০। িাং ঠবনক্ ক্াঠাডর্া পুনবিন্যাডির উডযা  গ্রনয়া িডয়ডছ; এবং 

 ১১। গ্রপ্রিিমূডি পর্ মাি জনিল বনবিতক্ডে শূন্যপরিমূি পূরণ। 

10.7.8     রির/িংস্থািমূডির উন্নয়ডনর িবিষ্যৎ পবরক্েনা ও ক্ার্ মিডর্র বিিরণ : 

 ১ গ্রপ্রিিমূডির িক্ষর্তা বৃবির জন্য আধুবনক্ প্রযুবক্তর উন্নত র্াডনর গ্রর্বশন িয় ক্রা; 

 ২ বনধ মাবরত ির্ডয় গ্র ডজট মুদ্রণ ও ওডয়িিাইডট প্রক্াশ ক্রা; 

 ৩ ক্র্ মক্তমা ক্র্ মচারীডরর রক্ষতা বৃবির জন্য অিযন্তরীণ ও বিডরবশক্ প্রবশক্ষডণর ব্যিস্থা ক্রা; 

 ৪ ক্ার্ মপিবত ও গ্রিিার র্ানউন্নয়ন; 

 ৫ মুদ্রণ ও প্রক্াশনা প্রবশক্ষণ গ্রক্ন্দ্র স্থাপন; 

 ৬ র্ঞ্জুররকৃত খাবল পডর জনিল বনডয়া  বনবিতক্রণ; 

 ৭ বেবজটাল েন্থা ার বতবর ক্রা; 

 ৮ গ্র ডজট আক্মাইি ক্রা; 



77 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

 ৯ ক্র্ মক্তমা ক্র্ মচারীডরর জন্য প্রডয়াজনীয় িািস্থাডনর ব্যিস্থা ক্রা; 

 ১০ প্রডয়াজনীয় র্ানিািন িংেি ক্রা; 

 ১১ িাংলা ওডয়িিাইট চালু ক্রা (ডুডর্ইন); 

 ১২ ইন্টারডনট র্োর্ে ব্যিিাডর ব্যান্ডউইে ম্যাডনজার বেিাইি িয় ক্রা; 

 ১৩ বের্াবিক্/ষান্মাবিক্ বুডলটিন/News letter প্রক্াশ; 

 ১৪ অবধরিরাধীন ৭টি আঞ্চবলক্ অবিডির বনজস্ব িিন বনর্ মাণ; এবং 

 ১৫ গ্রপপার গ্রটবস্টং ল্যাি প্রবতষ্ঠা ক্রা। 

10.7.9 ই-গভন্যান্স/ইডনাডিশন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

১। ই-িাইরলং কার্ েক্রম িালু করা িয়েয়ি;  

        ২।অনলাইয়ন থসবা প্রোয়নর লডক্ষয ১৫/০৬/১৭ িাররয়খ রব রজ থপ্রয়সর ওয়েব সাইয়ট থগয়জট সাররিং পিরি 

িালু করা িয়েয়ি; 

৩। প্রধান কার্ োলে WiFi ইন্টারয়নট প্রযুরক্তর আওিাে আনা িয়েয়ি; এবং 

৪। অরধেপ্তয়রর মূল Web Domain এ Web Mail সংযুরক্ত করা িয়েয়ি। 
10.7.10 SDG-এর লডক্ষযিমূি অজমডন গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা : 

SDG-এর ৮ ও ১২নং লক্ষযর্াো অজমডনর লডক্ষয র্ানিেত ক্াজ ও উৎপারনমুখী ক্র্ মিংস্থান বনবিত ক্রা, এিং 

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা গ্রিিার র্ান গ্রটক্িই ক্রা প্রবিয়াধীন। 

10.7.11 শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত কার্ েক্রম : 

(১) অবধরিরাধীন অবিি/গ্রপ্রিিমূডি িয় ক্ার্ মিডর্ স্বিতা আনয়ডন এিং অবধক্তর প্রবতডর্াব তা বনবিতক্রডণর 

লডক্ষয রর প্রস্তাি েিডণর স্থান বিডিডি অবধরিরাধীন অবিি/গ্রপ্রিিমূি ছাড়াও জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় এিং ঢাক্ার 

বিিা ীয় ক্বর্শনার ক্ার্ মালডয় ররপে িাক্স রাখা িয়। তা ছাড়া ওডয়িিাইট গ্রেডক্ োউনডলাডের র্াধ্যডর্ ররপে 

রবলল িংেডির অিাধ সুডর্া  প্রোন; এবং 

(২) িরক্াবর  িয় ক্ার্ মিডর্ স্বিতা আনয়ডনর লডক্ষয ই-গ্রটন্ডার চালু। 

 

10.7.12 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ গৃিীত ক্ার্ েক্রম : 

(১) অবধরিডর ক্র্ মক্তমাডরর দ্রুত গ্রর্া াডর্া  ক্রার প্রডয়াজডন ইন্টারডনট ব্যিিাডরর সুবিধাডে ম অবিডির বিতডর 

WiFi সুবিধা বিযর্ান; 

(২) ক্র্ মচারীডরর র্াতায়াডতর জন্য র্ানিািন সুবিধা গ্ররওয়া; এবং 

(৩) রক্ষতা ও র্ানউন্নয়ডনর জন্য ২০১৬-১৭ অে মিছডর ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডক্ বিবিন্ন বিষডয় অিযন্তরীণ প্রবশক্ষণ 

প্ররান। 

10.7.13 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯ এর আডলাডক্ গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

(১) তথ্য অবধক্ার আইডনর আডলাডক্ প্রধান ক্ার্ মালডয় িিক্ারী পবরচালক্ ও অবিি/গ্রপ্রিিমূডির 

উপপবরচালক্ ণডক্ রাবয়ত্বপ্রাি ক্র্ মক্তমা বিডিডি বনডয়া  থেওো িয়েয়ি। 

10.7.14 র্াঠ পর্ মাডয় িাস্তিাবয়ত উডল্লখডর্াগ্য ক্ার্ মির্ : 

 অবধরিরাধীন নিসৃষ্ট িবরশাল, বিডলট, রংপুর  ০৩টি আঞ্চবলক্ অবিি চালু ক্রা িডয়ডছ; 
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 র্য়র্নবিংি বিিাড  এ অবধরিডরর ১টি আঞ্চবলক্ অবিি স্থাপডনর লডক্ষয ১২টি পর সৃজডন 

জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় ও অে ে রবভায়গর সম্মরি পাওো থগয়ি। বিেমায়ন প্রশাসরনক উন জেনসংক্রান্ত সরিব 

করমটিয়ি এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব থপ্ররয়ণর রবষেটি প্ররক্রোধীন আয়ি। 

 

10.7.15 প্ররিয়বেয়ন উডল্লখ করার ময়িা থকায়না রবষয় : 

 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র মুদ্রণ ও প্রক্াশনা অবধরিরাধীন বিবজ গ্রপ্রি গ্রেডক্ ১৭,৫৭,০০,০০০ ( সয়িয়রা গ্রক্াটি 

িাতান্ন লক্ষ)  পািবলক্ পরীক্ষার প্রশ্নপে মুদ্রণ ক্রা িডয়ডছ; 

 িাংলাডরশ িরক্াডরর বিবিন্ন জনগুরুত্বপূণ ে আডরশিংিন্ত গ্র ডজট মুদ্রডণ এ অবধরির গুরুত্বপূণ ে ভূবর্ক্া 

পালান ক্ডর আিডছ, ২০১৬-১৭ অে েবিয়র গ্রর্াট ১২ লক্ষ ২৩ িাজার গ্র ডজট মুদ্রণ ক্রা িডয়ডছ; 

 মুদ্রণ ও প্রক্াশনা অবধরিরাধীন িাংলাডরশ গ্রস্টশনাবর অবিডির র্াধ্যডর্ গ্ররশ বিডরশ গ্রেডক্ উন্নতর্াডনর 

ক্া জ ও গ্রস্টশনারর র্ালার্াল িংেিপূি মক্ অবধরিরাধীন ০৭টি আঞ্চবলক্ অবিডির দ্বারা ৯,৪৯৪টি 

তাবলক্াভ্যক্ত িরক্াবর/আধািরক্াবর/স্বায়িশাবিত অবিি আরালডত  ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৩০ গ্রক্াটি 

৫০ লক্ষয টাক্ার ক্া জ ও গ্রস্টশনাবর র্ালার্াল িরিরাি ক্ডর িরক্াবর বিবিন্ন অবিিগুডলার রািবরক্ 

ক্াডজর  বতশীলতা আনয়ডন এ অবধরির বরলষ্ঠ ভ্যবর্ক্া পালন ক্ডরডছ। 

 অবধরিরাধীন গ্রপ্রিিমূি আধুবনক্ায়ডনর জন্য ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ইন্টারন্যাশনাল গ্রটন্ডাডরর র্াধ্যডর্ 

বনম্নিবণত ১৭টি  উন্নতর্াডনর মুদ্রণ গ্রর্বশন িয় ক্রা িডয়ডছ : 

ক্ররমক নং থমরশয়নর নাম সংখ্যা 

1 Heavy duty wire Stitching Machine 03 

2 Automatic Positive Plate Exposer Machine 01 

3 Automatic Positive Plate Processor Machine 01 

4 Automatic Programable Paper Cutting Machine 02 

5 Automatic Envelop Punching Machine 01 

6 Automatic Straight Barrel Number Printing Machine 02 

7 Four-Color Offset Printing Machine 01 

8 Bi-Color Sheet-fed Automatic Offset Printing Machine 03 

9 Automatic 3 Fold Folding Machine 02 

10 Mat Glossy Laminating Machine 01 
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 গ্রিিা জনিাধারডণর গ্ররারড াড়ায় গ্রপৌৌঁডছ থেওোর লডক্ষয িবরশাল, বিডলট, রংপুর ০৩টি আঞ্চবলক্ অবিি 

িালু ক্রা িডয়ডছ।  

10.8 িরক্াবর  ক্র্ মচারী িািপাতাল 

10.8.1 ২০১৭-১৮ অে মিছডর সম্পারেি ক্ার্ মািরল : 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল; ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা িার উয়িখসি 

:  

২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অে েবিয়র িরক্াবর ক্র্ মচারী িািপাতাডল স্বাস্থয গ্রিিা প্ররাডনর তথ্য বনডম্ন প্ররি িডলা :  

 

থসবার নাম (বরিঃরবভাগ, অন্তঃরবভাগ, 

অপায়রশন ও পরীক্ষা রনরীক্ষাসম্পন জ) 

২০১৬-১৭ 

অে েবিয়র সম্পারেি 

কার্ োবরল 

২০১৭-১৮ 

অে েবিয়র সম্পারেি 

কার্ োবরল 

অগ্রগরির িার 

িবিোঃবিিা  ১৯৬২৯৫ ২৪২১৮৩ ২৩.৩৭% 

অন্তোঃবিিা  ৪১২১ ৪০৭১ - ১.২% 

ইর্াডজমবন্স বিিা  ৪৭৫৭ ৫৩৪৬ ১২.৩৮% 

অপাডরশন িংখ্যা ২৩২৮ ২২৪৯ - ৩.৩৯% 

শয্যা ব্যিিাডরর িার (গ্রিে ওর্কডপবন্স গ্ররট)  ৬১.৩২ ৫২.০৩ - ৯.২৯% 

মৃতুয ১২ ৪৬ ২৮৩% 

নরর্াল গ্রেবলিাবর ৬২ ৩৮ - ৩৮.৭% 

ইবিবজ ৮১৫৮ ৮৫৯৯ ৫.৪০% 

ইডক্া ১৭৭৭ ৩০৯৬ ৭৪.২৩% 

িলটার ইবিবজ ২৮ ১৬ - ৪২.৮৫% 

এক্স-গ্রর ১৫১৭৫ ৯৪৯৫ - ৩৭.৪৩% 

আল্ট্রািডনাোর্ ১০৯০৩ ১৩৬৮৭ ২৫.৫৩% 

এডন্ডািক্বপ  ৩৫০ ৮৬৮ ১৪৮% 

ক্ডলানডস্ক্াবপ ৪৭ ২৪৫ ৪২১.২৮% 

প্যােলবজ গ্রর্াট গ্ররা ীর িংখ্যা ২৪৮৭৪ ৩০৭২০ ২৩.৫০% 

প্যােলবজ গ্রর্াট পরীক্ষা  ৭৮৪৪৬ ১১২৫১৩ ৪৩.৪৩% 

িাে ব্যাংক্ গ্রর্াট গ্ররা ী  ৫৫৬ ৭১৯ ২৯.৩২% 

 

10.8.2 ২০১৭-১৮  অে মিছডর িম্পাবরত ক্ার্ মািবল : 

িাসপািায়লর বরিরব েভায়গ AvMZ mKj সরকারর কম েিারী এবং িায়ের পররবায়রর সেস¨‡`i  10০ fvM  স্বাস্থে থসবা 

প্রোন; 

 আন্তঃরবভায়গ শয্যা ব্যবিায়রর িার 70 ভায়গ উন জীিকরণ; 

 িাসপািায়লর ল্যাবয়রটররয়ি ৯৫,০০০ পরীক্ষা সম্পােন, 7,৫০০ ইরসরজ, ৩,০০০ ইয়কা, ১৫,0০০ এক্স থর, ২৫০ 

রসটিস্কোন, ১৩,০০০ আলিাসয়নাগ্রাম, ৭০০টি এয়ন্ডাসয়কারপ, ২৫০টি ক্ডলানডস্ক্াবপ পরীক্ষা; 

 ২, ২ ০০ অপায়রশনসম্পন জকরণ; 

 রিরজওয়েরারপ রবভাগ িালুকরণ; 

 ‡`i wWwRUvj AvBwW KvW© cÖ`vb;  

 রসটিস্কোন থমরশন িালুকরণ;   

 ল্যাবয়রটরর পরীক্ষাে থসনরসরভটি পরীক্ষা িালুকরণ; এবং 
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 আে োইটিস থরাগীয়ের জন্য থেম থসল মরিউলার ওটি িালুকরণ।  

 

10.8.3  SDG -এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

SDG Action Plan  

SDG Targets Global 

Indicators 

For  SDG 

Targets 

Lead/ 

Co- 

Lead 

Ministri

es/ 

Division

s 

Associate 

Ministries/ 

Division 

7th FYP Goals/ 

Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicators 

On-going 

Project/  

Program 

Me to achieve 

7th FYP 

Goals/ Targets 

Requirement Of 

New  project /  

Programme up to 

2020 

Actions/  

Projects 

Beyond 

7th FYP 

period  

(2021-

2030) 

Policy/ 

Strategy if 

Needed 

(in 

Relation 

with 

Column 8) 

 Remarks 

     Proje

ct 

Title 

and 

Perio

d 

Cost 

in 

BDT  

(millio

n) 

Project 

Title 

and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

   

1 

16.7 Ensure 

responsive, 

inclusive, 

participatory 

And 

representative 

Dicision- 

Making at  

All levels 

2 

16.7.1 

Proportions 

of positions 

(by sex, age, 

persons 

with 

disabilities 

and 

population 

groups) in 

public 

institutions 

(National 

and local 

legislatures, 

public 

service, and  

judiciary ) 

compared 

to national 

distributions 

3 

 Lead 

Mopa 

4 

CD; 

EC; 

Inf. Com; 

LGD; 

LPAD; 

MOPA; 

MOSW 

5 

There has 

been a large 

improvement 

In the role of 

women in the 

parliament. 

From a mere 

2% in the 8th 

parliament, 

direct women 

representation 

in both the 9th  

and 10th  

Parliament 

stands at 6% 

6.1 

 

6.2 7.1 

 

Establis

hment 

of 500 

Bedded 

govt. 

Employ

ee 

Hospital  

7.2 

 

1099 

(As per 

estimate 

of PWD 

8 

 Project 

for 

building 

capacity 

of Public 

Servants 

through  

Institutio

nal 

develop

ment to 

ensure 

responsi

ve, 

participa

tory and 

represen

tative 

decision 

making 

at all 

level 

Phase-II 

9 

 -New 

policy 

formulati

on to  

ensure 

responsiv

e, 

inclusive, 

participat

ory and  

represent

ation 

from  all  

group (by 

sex, age, 

persons 

with 

disabilitie

s and  

populatio

n groups) 

-

Institution

al 

capacity 

develpme

t. 

10 

-It is 

suggeste

d to 

include 

MoWCA 

& 

MoWS as 

Associate

/ 

ministrie

s 

-Survey 

for 

Disable 

person, 

religious  

groups in 

governm

ent 

service 

(particul

arly in 

policy 

making 

level) 

should 

be 

carried 

on  by 

leading 
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and 

associate 

Ministrie

s. 

 

10.8.4 েপ্তর/সংস্থা সমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যি পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : িািপাতাডলর িক্ষর্তা বৃবির 

লডক্ষয ১৫০ শয্যা িািপাতালটিডক্ ৫০০ শয্যা িািপাতাডল উন্নীতক্রডণর লডক্ষয বিযর্ান ০৪ তলা 

িিনটির ১৬ তলা পর্ মন্ত ঊর্ধ্মমুখী িম্প্রিারডণর  জন্য বেবপবপ প্রণয়ডনর ক্াজ প্রবিয়াধীন রডয়ডছ। তা 

ছাড়া পুডরাডনা ২ তলা িিডনর স্থডল এক্টি নতুন িিন বনর্ মাডণর পবরক্েনা রডয়ডছ।   

10.8.5 ই-গভন্যান্স/ইডনাডিশন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

 সরকারর কম েিারী িাসপািায়ল ই-গভন্যান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে রনয়ম্নাক্ত কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি :  

(ক) ইগ্রলক্েবনক্ পিবতডত িাসপািায়লর সারব েক থসবার মায়নান জেয়নর লয়ক্ষে থসবা গ্রিণকারীয়ের পররতুরষ্টর পররমাপ 

রনণ েয়ের লয়ক্ষে একটি সিট্ওেোর সিরর করা িয়েয়ি। থসবা গ্রিণকারীরা Kiyosk-এর মােয়ম খুব সিয়জই 

প্ররিরক্রো প্রকাশ করয়ি পায়রন। এয়ি কয়র থসবা গ্রিণকারীর প্ররিরক্রো মারসক ররয়পায়ট ের মােয়ম গ্রিণ কয়র 

িাসপািায়লর সারব েক থসবার মায়নান জেয়নর ব্যবস্থা থনো সিজ িে; 

(খ) এ িািপাতাডল গ্ররা ীডরর গ্ররবজডিশন গ্রেডক্ শুরু ক্ডর গ্রপ্রিবিপশন, গ্রিার ব্যিস্থাপনা, িাডর্ মবি, বিবিন্ন বিিাড র 

ইডেন্ট (চাবিরা), িবতম প্রবিয়া অডটাডর্শডনর আওতায় পবরচাবলত িডি র্ার িডল ক্া ডজর ব্যিিার হ্রাি গ্রপডয়ডছ; 

( ) িাডয়াডর্বেক্ পিবতডত ক্র্ মক্তমাক্র্ মচারীডরর আ র্ন ও প্রস্থাডনর ির্য় বনবিতক্রডণর লডক্ষয িিটওয়যারিংিবলত  

গ্রর্বশণ স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; এিং 

(র্) গ্রিিা েিীতাডরর সুবিধাডে ম িািপাতাডল প্রাপ্য সুবিধাবর, গ্রিিািংিান্ত তথ্য ও স্বাস্থয বশক্ষামূলক্ তথ্য বেবজটাল 

েযািডিাডে মর র্াধ্যডর্ উপস্থাপন ক্রা িয়। 

10.8.6  প্রবতডিরডন উডল্লখ ক্রার র্ডতা অন্য গ্রক্াডনা বিষয় : 

প্রবতিছর এ িািপাতাল গ্রেডক্ িোবনত িজ্জ্ব র্ােীডরর (৫৫০০-৬৫০০ জন) বিনা মূডল্য ম্যাবননজাইটিি ও 

ইনফ্লুয়েঞ্জা িযাক্বিন প্ররানপূি মক্ আন্তজমাবতক্ স্বাস্থে িনর প্ররান ক্রা িয়।  

১১.০ মাঠ প্রশাসন : 

মাঠপর্ োয়ে রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে এবং উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর 

কার্ োলয়ের পে সৃজন, জনবল রনয়োগ এবং বায়জট বরাে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মােয়ম সম্পারেি িে। মাঠ 

প্রশাসয়ন কম েরি রবভাগীে করমশনার, থজলা প্রশাসক, অরিররক্ত থজলা প্রশাসক, উপয়জলা রনব োিী অরিসার এবং 

রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর কম েিাররগণ ২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে বাংলায়েশয়ক একটি মেআয়ের থেয়শ 

উন জীিকরয়ণর লয়ক্ষে কার্ েক্রম গ্রিণ, রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনম োণ, োররদ্রেরবয়মািন, আধুরনক ভূরম ব্যবস্থাপনা, 

পরিি/খাস জরম উিার, দুনীরি প্ররিয়রাধ, আইন-শৃঙ্খলা পরররস্থরি রনেন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্য রনেন্ত্রণ, খাযদ্রয়ব্য থভজাল 

রবয়রাধী অরভর্ান পররিালনা, ক্রীো ও সাংস্কৃরিক কম েকায়ণ্ডর উন জেন, মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ, জািীে 

শুিািার থকৌশল বাস্তবােন, বারষ েক উন জেন কম েসূরির আওিাে গৃিীি উন জেন প্রকল্প বাস্তবােন, গ্রামীণ অবকাঠয়মার 

উন জেন, দুয়র্ োগ থমাকারবলা, মানব পািার প্ররিয়রাধ, রবরভন জ সামারজক সমস্যা থর্মন-থর্ৌন িেরারন, নারী ও রশশু 
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রনর্ োিন, মােকব্যাবসাও থসবন, থিারািালান, থর্ৌতুক, বাল্যরববাি প্ররিয়রাধ, আই.রস.টি. ও করম্পউটাররভরত্তক 

থসবা রবকাশ, থেয়শর অরধকাংশ প্রােরমক রবযালয়ে রমি-থি রমল প্রোন, রশক্ষা প্ররিষ্ঠান েশ েন/পররেশ েন, ক্ষুদ্র নৃ-

থগাষ্ঠীর কল্যাণ, স্থানীে সরকারসমূিয়ক সিােিা প্রোন, সৃজনশীল উদ্ভাবনী কার্ েক্রম বাস্তবােন এবং সমে সমে 

সরকার আরওরপি অন্যান্য কার্ েক্রম সম্পােন কয়র োয়ক। রনয়ম্ন মাঠ প্রশাসয়নর উয়িখয়র্াগ্য কায়জর বণ েনা প্রোন 

করা িয়লা : 

১১.১ ঢাকা রবভাগ : 

১১.১.১  রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, ঢাকা 

২০১৬-১৭ অে েবিয়র রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, ঢাকা কর্তেক ইন-িাউজ প্ররশক্ষণ আয়োজন কয়র োিয়ের 

রবরভন জ রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে। থর্মন : সরকারর কম েিারী (শৃঙ্খলা ও আরপল) রবরধমালা, ই-িাইরলং, 

গণকম েিারী শৃঙ্খলা (রনেরমি উপরস্থরি), রিরজটাল নরে ব্যবস্থাপনা, ভূরম ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আইন ও রবরধমালা, 

িথ্য অরধকার আইন, অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত, শুিািার থকৌশল, রশষ্টািার, আনুগিে জনসাধারয়ণর সয়ঙ্গ ব্যবিার, 

ভরবষ্যৎ িিরবল রবরধমালা, থপনশন ও আনুয়িারষক এবংরবরবধ। সম্পারেি কার্ োবরল : 

১১.১.২  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা : 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা িয়ি গি ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র রনয়ম্নাক্ত কার্ োবরলসম্পন জ করা িয়েয়ি :  

(ক)  রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলা-২০১৮ উের্াপন :   

      থজলা প্রশাসন, ঢাকা কর্তেক গি ২৬-২৮ থিব্রুোরর ২০১৮ রি. িাররখ আরজমপুর গভঃগাল েস স্কুল এন্ড 

কয়লজ ঢাকা এর প্রাঙ্গয়ণ রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলা-২০১৮সম্পন জ করা িয়েয়ি। সরকায়রর সকল েপ্তয়রর 

উন জেনমূলক অজেনসমূি ওোল অি থিইম, উদ্ভাবনী উয়যাগ রনয়ে ইয়নায়ভশন প্ররিয়র্ারগিা, িারটি কোটাগররয়ি 

রশক্ষােীয়ের মায়  থপ্রয়জয়ন্টশন প্রস্তুি প্ররিয়র্ারগিা, কুইজ প্ররিয়র্ারগিা, িাকরর থমলা েল ও মুরক্তযুিরবষেক  

গল্প রিল থমলার মূল আকষ েণ। থমলাে সব েয়মাট ৫২টি েয়ল থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ের রবরভন জ সরকারর েপ্তর, 

ইউরিরস এবং উয়লখ্যয়র্াগ্যসংখ্যক থবসরকারী প্ররিষ্ঠান অংশগ্রিণ কয়র। Digital Manush App, Smart 

Metering System, গারে দুঘ েটনা শনাক্তকরণ পিরি ও অনলাইয়ন রশক্ষক ছুটি ব্যবস্থাপনাসি রবরভন জ 

ইয়নায়ভশন এবং রবয়েশ গময়নচ্ছুকগয়ণর অনলাইয়ন থররজয়েশন ও  একারধক েয়ল  সরকারর রবরভন জ 

অনলাইনয়সবা প্রোন করা িে।  

(খ)  ই-নরে, থমাবাইল থকাট ে ও ‘নাগররক থসবাে উদ্ভাবন’রবষেক  প্ররশক্ষণ কম েশালা:   

    প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ের একয়সস টু ইনিরয়মশন (এটুআই) থপ্রাগ্রাম, ও িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত 

অরধেপ্তয়রর আরে েক সিােিাে  থজলা প্রশাসন, ঢাকা এর িত্ত্বাবধায়ন ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র ১২টি ব্যায়ি রবভাগ, 

থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ে সরকারর অরিসসমূয়ি  ৩০০ জন কম েকিো ও কম েিারীগণয়ক ই-নরেরবষেক প্ররশক্ষণ 
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প্রোন করা িয়েয়ি। এ িাো আরও ৭৫ জন কম েকিো ও কম েিারীয়ক অভেন্তরীণ (ইন-িাউজ) প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

িয়েয়ি। 

(গ)  থসবা সিজীকরণ কম েশালা আয়োজন:  

     প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ের একয়সস টু ইনিরয়মশন (এটুআই) থপ্রাগ্রাম ও থজলা প্রশাসন, ঢাকা ২০১৭-২০১৮ 

অে েবিয়র রেনব্যাপী থসবা সিরজকরণ কম েশালা অনুরষ্ঠি িে। কম েশালাে েপ্তর/শাখার ৬০ জন  

কম েকিো/কম েিারীর উপরস্থরিয়ি স্ব-স্ব শাখার রসটিয়জন িাট োর থমািায়বক থসবা আয়বেন িরম সিরজকরয়ণর 

নমুনা উপস্থাপন কয়রন। এটুআই থপ্রাগ্রাম-এ থসবা আয়বেন িরয়মর নমুনাপত্র থপ্ররণপূব েক রেনব্যাপী কম েশালা সুষু্ঠ 

ও সুন্দরভায়বসম্পন জ করা িে। এ িাো  ঢাকা থজলার ৭৯টি  রিরজটাল থসন্টায়রর ১৫৮ জন ইউরিরস/রসরিরসয়ক 

রিরজটাল থসন্টার শরক্তশালী ও থটকসইকরণ রবষয়ে েক্ষিা বৃরিমূলক কম েশালা আয়োজন করা িে। 

(ঘ)  থশখ রায়সল রিরজটাল ল্যাবসংক্রান্ত :   

সারায়েয়শর রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন করম্পউটার ও ভাষা প্ররশক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকয়ল্পর আওিাে ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র 

স্থারপিব্য থশখ রায়সল রিরজটাল ল্যাব ও থশখ রায়সল রিরজটাল ক্লাশরুম-এর জন্য রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর চূোন্ত 

িারলকা অনুর্ােী রনব োরিি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর প্রধায়নর সয়ঙ্গ প্রকল্প পররিালয়কর ময়ে সিয়র্ারগিার ৪৮টি রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠায়নর (৩০০ টাকার নন-জুরিরশোল েোয়ম্প) চুরক্তনামার মূল থপ্ররণ করা িয়েয়ি। ২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র 

থশখ রায়সল রিরজটাল ল্যাব প্রাপ্ত ৯৩টি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর প্ররিটি িয়ি ৩ জন কয়র থমাট ২৭৯ জন রশক্ষকয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

 

(ঙ) অরিস সুসরেিকরণ : এ কার্ োলয়ে অভেন্তরীণ সংস্কায়রর মােয়ম থসৌন্দর্ ে বধ েয়নর কাজসম্পন জ করা িয়েয়ি। 

রবিার শাখা, সাধারণ শাখা, সংস্থাপন শাখা, আইরসটি শাখা, রভরপ শাখা ও এল.এ শাখা আধুরনকােন করা িয়েয়ি 

এবং পর্ োেক্রয়ম এ কার্ োলয়ের সকল শাখা আধুরনকােয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

(ি)  মােকব্যাবসা রনেন্ত্রণ :  মােকব্যাবসা রনেন্ত্রণ করা এবং মােক থসবীয়ের মােক থসবন থেয়ক রক্ষা করার 

জন্য স্থানীে জনপ্ররিরনরধসি সুশীল সমাজ, িাত্র এবং রবরভন জ ব্যাবসােী থনর্তবৃয়ন্দর সমন্বয়ের মােয়ম 

সয়িিনিামূলক প্রিারণা ও পূনব োসন কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি, র্া ভরবষ্যয়িও িলমান োকয়ব। 

(ি)  জরঙ্গবাে  রনরসন : জরঙ্গবাে  এবং জঙ্গী িৎপরিা বিেমান সময়ে িোয়লয়ঞ্জ রূপ রনয়েি। এ িোয়লঞ্জ 

থমাকায়বলাে থজলা প্রশাসন থজলা পুরলশ, র্ োবসি অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ কার্ েকর সমন্বে 

থরয়খ কাজ কয়র িয়লয়ি। জরঙ্গবাে  রনরসয়ন সমরন্বি কার্ েক্রয়মর এ ধারা অব্যািি োকয়ব। 

(জ)  িাউরজং থকাম্পারন রনেন্ত্রণ :  ঢাকা থজলাে র্ত্রিত্র অববধভায়ব গয়ে উঠা িাউরজং থকাম্পারন রনেন্ত্রণ করার 

লয়ক্ষে স্থানীে জনপ্ররিরনরধ, সুশীল সমাজ এবং িাউরজং থকাম্পারনর মারলকগয়ণর সয়ঙ্গ মিরবরনমে এবং 
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আয়লািনা সভার মােয়ম প্রয়োজনীে কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। ভরবষ্যয়ি র্ায়ি নতুন কয়র থকায়না অববধ 

িাউরজং থকাম্পারন গয়ে উঠয়ি না পায়র থস লয়ক্ষে সমন্বয়ের মােয়ম কার্ েক্রম অব্যািি োকয়ব। 

 

( )  থি-থকোর থসন্টার : এ কার্ োলয়ের মরিলা কম েকিো/কম েিারীয়ের সুরবধায়ে ে একটি আধুরনক সুসরেি থি 

থকোর থসন্টার সিরর করা িয়েয়ি। 

১১.১.৩  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ এর উন জেন : থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ এর অরিস কক্ষ, 

সয়ম্মলনকক্ষসি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের অভূিপূব ে উন জেন সারধি িয়েয়ি। কার্ োলয়ের সয়ম্মলনকক্ষ 

দৃরষ্টনন্দনভায়ব থঢয়ল সাজায়না িয়েয়ি। সয়ম্মলনকক্ষটি ররয়নায়বট কয়র প্রাে ১৫০ জয়নর আসনসি আধুরনক 

আন্তজোরিক মায়নর পররগরণি করা িয়েয়ি।  

  

থজলা কারাগার উন জেন : কারাগায়র বরভরন জ অপরায়ধ েণ্ডরি/অরভযুক্ত ব্যরক্ত কয়েরে বা িাজরি রিয়সয়ব রবরভন জ 

থমোয়ে অবস্থান করার িয়ল এসব িাজরি এবং কয়েরেয়ের স্বাভাবরক জীবন-র্াপন বাঁধাগ্রস্ত িে। এ িাো 

সাজাপ্রাপ্ত ব্যরক্তয়ের থকউ থকউ িায়ের পররবায়রর একমাত্র কম েক্ষম ব্যরক্ত িওোে অয়নক সমে িায়ের পররবায়রর 

সেস্যরাও মানসরক ও আরে েক কয়ষ্ট রেনারিপাি করয়ি বাে িে। কারাগার আধুনরক উন জি থেয়শ বন্দীয়ের 

সংয়শাধন ও সুপ্ররশরক্ষি কয়র সমায়জ পুন েবাসন করার প্ররিষ্ঠান। এরূপ ধারণার পররয়প্ররক্ষয়ি থজলা প্রশাসয়নর 

উয়যাগ, পররকল্পনা এবং িত্ত্বাবধায়ন সরকারর সংস্থা, থবসরকারর ব্যরক্ত এবং প্ররিষ্ঠয়নর সারব েক সিােিাে 

নারােণগঞ্জ থজলা  কারাগায়রর অভেন্তয়র প্রাে ৬ িাজার ব েগফুট আেিয়নর ‘রররজরলোন্স- নারােণগঞ্জ থজলা কারা 

গায়ম েন্টস ইন্ডারে ও জামোরন উৎপােন থকন্দ্র’ নামীে নারােণগঞ্জ থজলা কারা গায়ম েন্টস ইন্ডারে ও জামোরন 

উৎপােন থকন্দ্র রনম োণ করা িয়েয়ি। 

 

থররিও নারােণগঞ্জ : সরকারর েপ্তয়রর থসবাসমূি এবং থজলা, জািীে ও আন্তজোরিক রবরভন জ গুরুেপূণ ে খবর থররিও 

নারােণগয়ঞ্জ প্রিাররি িয়চ্ছ।  

 

পানাম নগরী উন জেন : থসানারগাঁ উপয়জলাে অবরস্থি ২০০ বিয়রর পুরায়না পানাম নগরীর স্থাপনার সবরশয়ষ্টের 

স্বকীেিা বজাে থরয়খ থমরামি ও উন জেন সাধন করা িয়চ্ছ।  
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রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম পি ো প্রোন : আোইিাজার ও থসানারগাঁ উপয়জলাে রিরজটাল থসন্টার িয়ি অনলাইয়ন 

খরিোন/পি ো প্রোয়নর আয়বেন গ্রিণ করা িয়চ্ছ এবং ৭ রেয়নর ময়ে খরিোন/পি োর করপ সরবরাি করা িয়চ্ছ।  

 

নারােণগঞ্জ রসটি কয়প োয়রশন রনব োিন : র োব, পুরলশ, এনএসআই, রিরজএিআই, রনব োিন করমশনসি 

সকলসংরলিষষ্ট কর্তেপয়ক্ষর সয়ঙ্গ সারব েক সুষু্ঠ সমন্বয়ের মােয়ম নারােণগঞ্জ রসটি কয়প োয়রশন রনব োিন অবাধ, 

শারন্তপূণ ে ও রনরয়পক্ষভায়বসম্পন জ িয়েয়ি র্া বাংলায়েয়শর ইরিিায়স অন্যিম সুষু্ঠ রনব োিন রিয়সয়ব স্বীকৃরি লাভ 

কয়রয়ি।   

  

লাঙ্গলবন্দ : রিন্দু ধম োলম্বীয়ের পরবত্র স্থান েহ্মপুত্র নয়ের শাখাে লাঙ্গলবন্দ এলাকায়ক আধুরনকােন করা িয়চ্ছ। এ 

উয়েয়শ্য মাোর োন প্রণেয়নর মােয়ম প্রকল্প গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

 

মােক ও জরঙ্গবাে  রনরসন : থজলাে মােক ও জরঙ্গবাে  রনরসয়নর লয়ক্ষে সকল উপয়জলাে একারধক 

সমায়বয়শর আয়োজন করা িয়েয়ি। প্ররিটি সমায়বয়শ রকয়শার রকয়শারীসি প্রাে ১০ থেয়ক ১৫ িাজার থলায়কর 

সমাগম ঘয়টয়ি। িা িাো থজলার ইমামগয়ণর সয়ঙ্গ মি রবরনমে সভা এবং সয়িিনিামূলক প্রিারণা কার্ েক্রম 

পররিালনা করা িয়েয়ি, র্া ভরবষ্যয়িও িলমান োকয়ব। 

সারিিে সংস্কৃরির রবকাশ : নারােণগঞ্জ সারিিে ও সংস্কৃরিয়ি সমৃি। এ সমৃরিয়ক ধয়র রাখার জন্য 

পৃষ্ঠয়পাষকিামূলক রবরভন জ কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। এরই ধারাবারিকিাে রশক্ষােীয়ের ময়ে সারিিে সংস্কৃরি 

িি োর জন্য রবরভন জ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন স্থােী মঞ্চ রনম োয়ণর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। এ িাো  নারােণগঞ্জ থজলা 

ক্রীো সংস্থার রনজস্ব ভূরময়ি ক্রীো কময়েক্স রনম োণ করা িয়চ্ছ।   

িাইয়টক পাকে ও নীট পিী : রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনম োয়ণ নারােণগঞ্জ থজলার অবোনয়ক েরারন্বি করার জন্য 

িাইয়টক পাকে  রনম োয়ণর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। বাংলায়েয়শর অে েনীরিয়ি নীটওেোর রশয়ল্পর একটি বয়ো 

অবোন রয়েয়ি র্ার রসংিভাগ আয়স নারােণগঞ্জ নীটওেোর রশল্প থেয়ক। নীটওেোর রশয়ল্পর উৎপােন েরারন্বি 

করার লয়ক্ষে ‘নীট পিী’ স্থাপয়নর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

থমরিকোল কয়লজ ও রবশ্বরবযালে স্থাপনঃ স্থানীে সকল সংসে সেয়স্যর সয়ঙ্গ আয়লািনাক্রয়ম নারাণেগঞ্জ 

থজলাে একটি থমরিকোল কয়লজ এবং একটি রবশ্বরবযালে স্থাপয়নর কার্ েকর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

রবয়শষারেি থজলা : নারােণগঞ্জ থজলা এখনও রব-কোটাগররর থজলা রিয়সয়ব স্বীকৃি োকাে এ থজলায়ক 

‘রবয়শষারেি থজলা’ রিয়সয়ব থঘাষণা করার জন্যসংরলিষষ্ট কর্তেপয়ক্ষর রনকট পত্র থপ্ররণ করা িয়েয়ি।  

থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার উন জেন : থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার অভূিপূব ে উন জেন কার্ ে সম্পারেি িয়েয়ি। 

বাসভবয়নর রভিয়র পায়ে িাঁটার রাস্তা, রাস্তার দুপায়শ রবরভন জ রং এর লাইট রেয়ে ল্যাম্পয়পাে, গারের গ্যায়রজ 

বরধ েিকরণ, ব্যািরমন্টন থকাট ে, সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠায়নর জন্য দৃরষ্টনন্দন কালিারাল িাোস, পুরয়না ইয়লকরিক থবাি ে 

পররবিেন কয়র নতুন আধুরনকমায়নর ইয়লকরিক পাওোর থবাি ে স্থাপন, বাংয়লার রসরকউররটি োি ও কম েিারীয়ের 

জন্য ইয়টর থেওোল ওটি নয়শয়ির আবাসস্থল রনম োণ, বাংয়লার সীমানা প্রািীর  উচুৌঁকরণসি অন্যান্য উন জেনমূলক 

কাজ সম্পােন করা িয়েয়ি। 

র্ানজট রনরসন : র্ানজট সমস্যা িয়ি স্থােীভায়ব পররত্রাণ পাওোর লয়ক্ষে নারােণগঞ্জ থজলার কয়েকটি স্থায়ন ফুট 

ওভার রেজ রনম োণসি থজলা প্রশাসন কর্তেক করিপে কার্ েকর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। উয়যাগসমূি ময়ে 

রয়েয়ি িাষাো িয়ি পঞ্চবটি পর্ েন্ত রাস্তার দুই পায়শ থজলা পররষয়ের মারলকানাধীন জােগাে অববধভায়ব গয়ে 
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ওঠা  স্থাপনাসমূি উয়চ্ছে এবং রাস্তা প্রশস্তকরণ। নারােণগঞ্জস্থ িাষাো থমায়ে মারল্টওয়েজ, নারােণগঞ্জ ক্লায়বর 

সাময়ন টুওয়েজ এবং ২নং থরলয়গয়ট টুওয়েজ ফুটওভার রেজ রনম োণ। রবযমান নারােণগঞ্জ থরলয়েশনয়ক 

িাষাোে প্ররিস্থাপন, ঢাকা পর্ েন্ত িবল  থরললাইন এবং করমউটার থিন সারভ েস িালু করা। নারােণগঞ্জ থরলয়েশন 

িয়ি িাষাো থরলওয়ে থেশন পর্ েন্ত সেকপে রনম োণ করা। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর : 

চবভােীয় কচর্শোর এবং গজলা প্রশাসরকর কায মালয়সমূরির ২০১৭-২০১৮ অথ মবছররর বাচষ মক 

কর্ মসম্পাদে চুচক্তর মূল্যায়ে প্রচতরবদে ছক (অরক্টা:/১৭ িরত চডরস:/১৭) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগ

ি 

উয়েশ্য 

(Strat

egic 

Objec

tives) 

কার্ েক্রম 

(Activi

ties) 

কম েসম্পাে

ন সূিক 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

একক 

(Uni

t) 

কম েসম্পা

েন 

সূিয়কর 

মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ জনক নে 

 

িলমান 

অসাধারণ অরি 

উত্তম 

উত্তম িলরি মান িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

রাজস্ব 

প্রশাস

ন ও 

ব্যবস্থা

পনাে 

গরিশী

লিা 

আনেন 

উপয়জলা 

ভূরম 

অরিস 

পররেশ েন 

পররেশ েনকৃ

ি অরিস 

সংখ্যা 

 

২.০০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮  ০৩ 

 ০৩ - - - -   

ইউরনেন 

ভূরম 

অরিস 

পররেশ েন 

পররেশ েনকৃ

ি 

অরিস 

সংখ্যা ২.০০ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০  ০৬ 

 ০৬ - - - -   

ভূরম থরকি ে 

িালনাগাে

করণ 

িালনাগাে

কৃি 

খরিোন 

সংখ্যা ১০.০০ ১৭৪০০ ১৭২০০ ১৭০০০ ১৬৯০০ ১৬৮০০  ৪২০০ 

 - - - - ৪২০০   

কৃরষ খাস 

জরম 

বয়ন্দাবস্ত 

প্রোন 

পুনব োরসি 

পররবার 

সংখ্যা ২.০০ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪  ০৪ 

 - - - - ০৪ ০৪  

অকৃরষ খাস 

জরম 

বয়ন্দাবস্ত 

প্রোন 

বয়ন্দাবস্ত 

প্রোনকৃি 

জরম 

একর ২.০০ ৩.৪০ ৩.২০ ৩.০০ ২.৮০ ২.০০  ০.৩৩৫০ 

 - - - - ০.৩৩৫

০ 
০.৩৩৫০  

ভূরম উন জেন 

কয়রর 

সঠিক োরব 

রনধ োরণ 

গি বিয়রর 

আোে ও 

িলরি 

বিয়রর 

বয়কোর 

িার 

 টাকা 

(য়কাটি

) 

২.০০ ২৪.০০ ২৩.৮০ ২৩.০০ ২২.৬০ ২২.০০  ৬.২৪ 

 ৬.২৪ - - - -   

ভূরম উন জেন 

কর আোে 

িোররক 

করা 

আোেকৃি 

ভূরম উন জেন 

কর 

টাকা 

(য়কাটি

) 

২.০০ ২৩.০০ ২৫ ২৩ ২২ ২০  ৬.২৪ 

 ৬.২৪ - - - -   

সােরাি 

মামলা 

রনষ্পরত্ত 

আোেকৃি 

ইজারামূল্য 

টাকা 

(য়কাটি

) 

১.০০ ২.০০ ১.৮০ ১.৫০ ১.৩০ ১.২০  ১.০০ 

 - - - - ১.০০   

রাজস্ব 

মামলা 

রনষ্পরত্ত 

মামলা 

রনষ্পরত্তর 

িার  

% ২.০০ ৬২ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৫৩  ২০ 

 ২০ - - - -   
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strate

gic 

Objecti

ves) 

কার্ েক্রম 

(Activit

ies) 

কম েসম্পা

েন সূিক 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

একক 

(Uni

t) 

কম েসম্পাে

ন সূিয়কর 

মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

িডন্তাষজ

নক নয় 

িলমান 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি মান 
িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

রাজস্ব 

প্রশাসন ও 

ব্যবস্থাপনা

ে 

গরিশীলিা 

আনেন 

ভূরম 

রবয়রাধরবষে

ক  মামলার 

এসএি রবজ্ঞ 

আোলয়ি 

থপ্ররণ 

থপ্ররয়ণর 

সমে 

রেন ১.০০ ৫০০ ৪৬০ ৪২০ ৪০০ ৩৭০   

 - - - - -   

থেওোরন 

মামলা 

রনষ্পরত্ত 

সরকায়রর 

রবপয়ক্ষ 

মামলার 

একিরিা 

রাে 

সংখ্যা 

 

 

১.০০ ২৫ ২৩ ২০ ১৭ ১৪   

 - - - - ০৩   

থরন্ট 

সাটি েরিয়কট 

মামলা 

রনষ্পরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃ

ি  

মামলা 

% ৪.০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০  ৮০ 

 ৮০ - - - -   

১নং 

খরিোনভুক্ত 

সরকারর 

সম্পরত্তর 

অববধ েখল 

উিার 

উিারকৃি 

ভূরম 

% ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০  ১৫ 

  - - ১৫ - -   

অন্যান্য 

সরকারর 

সম্পরত্ত 

অববধ েখল 

উিার 

 

উিারকৃি 

ভূরম 

% ১.০০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪  ৪ 

  - - - - ৪   

ক্রীো, 

সংস্কৃরি ও 

নারী উন জেন 

েরারন্বিক

রণ 

থজলা ক্রীো 

অরিস, 

গাজীপুর এর 

অধীন প্ররিটি 

ক্রীো 

প্ররিয়র্ারগিা

র আয়োজন 

আয়োরজ

ি ক্রীো 

প্ররিয়র্ারগ

িা  

সংখ্যা 

০৪টি 

অোে

থলটিক

স্, 

ভরলব

ল, 

োবা 

ও 

ফুটবল 

লক্ষেমাত্রা ১০০% - - - - - - 

অজেন ১০০% - - - - - - 

 

 

 

 

 



88 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

কার্ েক্রম 

(Activities

) 

কম েসম্পাে

ন সূিক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ জনক 

নে 

 

িলমান 

অসাধারণ অরি 

উত্তম 

উত্তম িলরি 

মান 

িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 থজলা ক্রীো 

অরিস, 

গাজীপুর এর 

অধীন 

ক্রীোরবেয়ের 

জন্য 

প্ররশক্ষয়নর 

আয়োজন 

আয়োরজ

ি মাস 

ব্যাপী  

ক্রীো 

প্ররশক্ষণ  

০৪টি 

সাঁিার, 

রক্রয়ক

ট, িরক 

ও 

ফুটবল 

লক্ষেমাত্রা ১০০% - - - - - - 

অজেন ১০০% - - - - - - 

থজলা 

পর্ োয়ের 

েপ্তরসমূয়ির 

উন জেনমূলক 

কার্ েসমূয়ির 

কার্ েকর 

সমন্বে সাধন 

থজলা উন জেন 

সমন্বে 

করমটির সভা 

অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠি 

সভা 

সংখ্যা 

 

 ১০০%   

    

থজলা উন জেন 

সমন্বে 

করমটির সভার 

রসিান্ত 

বাস্তবােন 

রসিান্ত 

বাস্তবারে

ি 

%  ১০০%   

    

 
 
 
 
 
 

     ৯০%      

রবরভন জ 

উন জেনমূলক 

কার্ েক্রম 

পররেশ েন 

পররেশ েন

কৃি 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

 

 ১০০%   

    

     ৯০%      

এনরজও 

কার্ েক্রম 

সমন্বেরবষেক  

সভা 

সভা 

অনুরষ্ঠি 

সংখ্যা 

 

 ১০০%   

    

    ১০০%       

এনরজও 

কার্ েক্রম 

সমন্বেরবষেক  

সভার রসিান্ত 

বাস্তবােন 

রসিান্ত 

বাস্তবারে

ি 

%  ১০০%   

    

     ৯০%      

 

 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 
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থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

কার্ েক্রম 

(Activities

) 

কম েসম্পাে

ন সূিক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

একক 

(Unit) 

কম েস

ম্পােন 

সূিয়কর 

মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-

18) 

 

সয়ন্তাষ জনক 

নে 

 

িলমান 

অসাধা

রণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম িলরি 

মান 

িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 এনরজওয়ের 

অনুকূয়ল 

িােকৃি অয়ে ের 

পররবীক্ষণ 

পররবীক্ষণ

কৃি 

এনরজও 

সংখ্যা 

 

 ১০০%   

    

     ৮০%      

ক্ষুদ্রঋণ 

কার্ েক্রম 

পররেশ েন/েশ েন 

পররেশ েন/

েশ েন 

সংখ্যা 

 

 

১০০%       

      ৮০%      

জনশৃঙ্খলা 

ও 

জনরনরাপ

ত্তা 

সংিিকর

ণ 

থমাবাইল থকাট ে 

পররিালনা 
পররিারলি 

থমাবাইল 

থকাট ে 

সংখ্যা 

১৭৭টি 

 

 

    

৯৫% 

  

সুষ্ঠভুায়ব 

পাবরলক পরীক্ষা 

পররিালনা 

পাবরলক 

পরীক্ষার 

প্রশ্নপয়ত্রর 

রনরাপত্তা 

রনরশ্চিকৃি 

% 

১০০ 
 

    

১০০% 

  

এরক্সরকউটিভ 

ম্যারজয়েয়টর 

আোলি পররেশ েন 

প্রমাপ 

অরজেি 
সংখ্যা 

০৩টি 

 

 
    

১০০% 

  

 থজলা কারাগার 

পররেশ েন 
প্রমাপ 

অরজেি 
সংখ্যা 

০৩টি 
 

    
১০০% 

  

 োনা পররেশ েন প্রমাপ 

অরজেি 
সংখ্যা 

০৩টি 
 

    
১০০% 

  

 থজলা আইন-

শৃঙ্খলা করমটির 

সভা অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠি 

সভা 
সংখ্যা 

০৩টি 
 

    
১০০% 

  

 িাঞ্চল্যকর ও 

থলামিষ ে ঘটনা 

অবরিিকরণ 

৪ ঘণ্টার 

ময়ে 

থগািয়র 

আনীি 

% 

১০০ 
 

    

১০০% 

  

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

কার্ েক্রম 

(Activities

) 

কম েসম্পাে

ন সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-

18) 

 

সয়ন্তাষজনক 

নে 

 

িলমান 

অসাধা

রণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম িলরি 

মান 

িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  ২৪ ঘণ্টার 

ময়ে থগািয়র 
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আনীি 

 রনব োিী 

ম্যারজয়েয়টয়ের 

রনয়ে সভা 

আিবান 

আহ্বানকৃি 

সভা 

সংখ্যা 

০৩টি 

 

 

    

১০০% 

  

 থজলা আইন-

শৃঙখলা 

করমটির সভার 

রসিান্ত 

বাস্তবােন 

রসিান্ত 

বাস্তবােয়ন

র িার 

% 

১০০ 

 

 

    

৯০% 

  

 পারক্ষক 

থগাপনীে 

প্ররিয়বেন 

থপ্ররণ 

থপ্রররি 

প্ররিয়বেন 

সংখ্যা 

০৬টি 

 

 

    

১০০% 

  

 মােকদ্রয়ব্যর 

অপব্যবিার 

রনেন্ত্রয়ণ 

জনসয়িিনিা 

মূলক সভা 

আয়োজন 

আয়োরজি 

সভা 

সংখ্যা 

০৩টি 

 

 

    

৯০% 

  

 নারী ও রশশু 

রনর্ োিন থরায়ধ 

জনসয়িিনিা 

মূলক সভা 

আয়োজন 

আয়োরজি 

সভা 

সংখ্যা 

০৩টি 

 

    

৮০% 

  

 থর্ৌতুক 

রনয়রায়ধর 

লয়ক্ষে 

জনসয়িিনিা 

মূলক আয়োজন 

আয়োরজি 

সভা 

সংখ্যা 

০৩টি 
 

    

৮৫% 

  

 বাল্যরববাি 

রনয়রায়ধর 

লয়ক্ষে 

জনসয়িিনিা 

মূলক সভা 

আয়োজন 

আয়োরজি 

সভা 

সংখ্যা 

০৩টি 

 

    

৯০% 

  

 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strate

gic 

Objecti

ves) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পাে

ন সূিয়কর 

মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-

18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

িলমান 

অসাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম িলরি 

মান 

িলরি মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে  

েময়ন জনসয়িিনিা 

মূলক সভা আয়োজন 

আয়োরজি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

    

৯০% 

  

 নারী ও রশশু পািার 

থরায়ধ জনসয়িিনিা 

আয়োরজি সভা  সংখ্যা 

০৩টি 

 
    

৯০% 
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মূলক সভা আোজন  

 থিারািালান 

প্ররিয়রায়ধ 

জনসয়িিনিা মূলক 

সভা আয়োজন 

আয়োরজি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

 

    

৯০% 

  

 থর্ৌন িেরারন, জাল 

থনাট ও হুরন্ড ব্যাবসা 

রনেন্ত্রয়ণ এবং 

প্ররিয়রায়ধ 

জনসয়িিনিামূলক 

সভা  

আয়োরজি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

    

৯০% 

  

উয়েশ্য -১ 

মানব 

সম্পে 

উন জেন ও 

প্রারিষ্ঠারন

ক 

সক্ষমিা 

বৃরিকরণ 

রব.রস.এস. (প্রশাসন) 

কোিায়রর 

রশক্ষানরবশ 

কমকিোয়ের 

ইনসারভ েস প্ররশক্ষণ 

আয়োজন 

নাই নাই নাই 

    

 

  

উয়েশ্য-2 

প্রারিষ্ঠারন

ক 

সক্ষমিা 

বৃরিকরণ 

থজলা প্রশাসয়নর 

আওিাে কমরি 

কমকিো/কমিারীয়ে

র বাংলা বানায়নর 

শুরিকরণিংিান্ত  

প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন 

প্ররশক্ষয়ণর 

িাররখ 

১৭-১২-১৭ 

- ১০০% 

  ৯০%  

 

  

উয়েশ্য-৩ 

 েক্ষিা ও 

সনরিকিা

র উন জেন 

সরকারী কমসম্পােন 

ব্যবস্থাপনািংিান্ত  

কম েরিসংক্রান্ত 

কমিারীয়ের জন্য 

প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন 

বাৎসররক ৬০ 

ঘণ্টা 

১ বির ১০০% 

  ৮০% 
 

 

 

  

 

 

 

 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

িলমা

ন 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি 

মান 

িলরি মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

সামারজক 

রনরাপত্তামূলক 

কার্ক্রম বাস্তবােন 

থজারোর 

বেস্কভািা   লক্ষেমাত্রা ১০০%       

  অজন ১০০%       

প্ররিবন্ধীভািা   লক্ষেমাত্রা ১০০%       

  অজন ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

রবধবা ও স্বামী রনগৃিীিা   লক্ষেমাত্রা ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

  অজন ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

 প্ররিবন্ধী রশক্ষা উপবৃরত্ত   লক্ষেমাত্রা ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

  অজন ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

মুরক্তয়র্ািায়ের সম্মারন 

ভািা রবিরণ কার্ক্রম 

িোররক 

  লক্ষেমাত্রা ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

  অজন 
১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% 

৯৬% 
  

ক্রীো সংষ্কৃরিক ও 

নারী উন জেন 

েরারনিকরণ 

সাংষ্কৃরিক প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন 

আয়োরজি 

প্ররিয়র্ারগিা  

সংখ্যা ০.৫ 
২ ৩ ৫ ৪ 

৩ 
২ ১ 

সাংষ্কুরিক থক্ষয়ত্র রবরভন জ 

প্ররশক্ষণ আয়োজন 

আয়োরজি 

প্ররিয়র্ারগিা 

সংখ্যা ০.৫ 
২ ৩ ৫ ৪ 

৩ 
২ ১ 

সারকেট িাউজ সারকেট িাউজ ব্যবস্থাপনা মানসম্মি 

পররয়বশ 

% লক্ষেমাত্রা ১০০%     
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   অজেন   ৮৫%     

 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েস

ম্পােন 

সূিয়কর 

মান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

ি

ল

মা

ন 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি 

মান 

িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 রভরভআইরপগয়ণর জন্য 

সভার আয়োজন 

আয়োরজি সভা % লক্ষেমা

ত্রা 

১০০%     
  

    অজেন  ৯৩%      

 সারকেট িাউজ পররষ্কার 

পররচ্ছন জ রাখা 

মূল্যিারলকা 

অনুসৃি 

% লক্ষেমা

ত্রা 

১০০%     
  

    অজেন   ৮৫%     

 আবাসন ব্যবস্থাপনা ও 

খায়যও গুনগি মান 

রনরশ্চিকরণ 

খায়যও গুনগি 

মান রনরশ্চিকরণ 

% লক্ষেমা

ত্রা 

১০০%     

  

    অজেন  ৯৩%      

 অরিস ভবন ও আরঙ্গনা 

পররচ্ছন জ রাখা 

রনধ োররি 

সমেসীমার ময়ে 

অরিস ভবন ও 

আরঙ্গনা পররচ্ছন জ 

িাররখ লক্ষেমা

ত্রা 

১০০%     

  

    অজেন  ৯৩%      

 থসবা প্রিোশী ও 

েশ েনােীয়ের জন্য 

টেয়লটসি অয়পক্ষাগার 

এর ব্যবস্থা করা 

রনধ োররি 

সমেসীমার ময়ে 

থসবা প্রিোশী ও 

েশ েনােীয়ের জন্য 

টেয়লটসি 

অয়পক্ষাগার 

িালুকৃি 

িাররখ লক্ষেমা

ত্রা 

১০০%     

  

 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর 

মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ জনক নে 

 

িল

মান 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি 

মান 

িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

    অজেন   ৮৫%     

 থসবার মান সম্পয়কে 

থসবা গ্রিীিায়ের 

মিামি 

পররবীক্ষয়ণর ব্যবস্থা 

িালু করা  

রনধ োররি 

সমেসীমার 

ময়ে থসবার মান 

সম্পয়কে 

গ্রিীিায়ের 

মিামি 

পররবীক্ষয়ণর 

ব্যবস্থা িালুকৃি 

িাররখ লক্ষেমাত্রা ১০০%     

  

    অজেন  ৯৩%      

আরে েক ব্যবস্থাপনা 

উন জেন 

অরিট আপরত্ত 

রনেরত্ত কার্ েক্রয়মর 

উন জেন 

বিয়র 

রনষ্পরত্তকৃি  

অরিট আপরত্তর 

% লক্ষেমাত্রা ১০০%     
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শিকরা িার 

    অজেন     ৬০%   

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মারনকগঞ্জ : 

 

 জনপ্রশাসনয়ক আরও গরিশীল, স্বচ্ছ, জবাবরেরি ও বিেমান সরকায়রর রিরজটাল বাংলায়েশ গেয়ি থজলা প্রশাসন, 

মারনকগঞ্জ আন্তররকভায়ব সয়িষ্ট এবং জনয়সবাে রনয়বরেি রয়েয়ি। মারনকগঞ্জ থজলা প্রশাসয়নর সকল কার্ েক্রম জনগয়ণর িারিো ও 

আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য পররিারলি িয়চ্ছ। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র মারনকগঞ্জ থজলাে থমাট ৬ থকাটি ৬৩ লক্ষ ১৮ িাজার ৫ শি ৫০ 

টাকা ভূরম উন জেন কর আোে করা িয়েয়ি। আইন-শৃঙ্খলা পরররস্থরি রনেন্ত্রয়ণ রাখার স্বায়ে ে ২০১৬-১৭ অে েবিয়র ৬০৪টি , ২০১৭-১৮ 

অে েবিয়র ৬৬০টি  থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা িয়েয়ি। জনসাধারয়ণর শারন্ত-শৃঙ্খলার জন্য থিৌজোরর  কার্ েরবরধর ১৪৪ ধারাে 

২০১৬-১৭ অে েবিয়র ৮৭৩টি , ২০১৭-১৮ অে েবিয়র৭০৬টি মামলা রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি। থিৌজোরর  কার্ েরবরধর ১০৭ ধারাে ২০১৬-

১৭ অে েবিয়র ১০৫৮টি , ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১০৯৮টি মামলা রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি। প্রশাসয়নর েক্ষিা বৃরির জন্য েক্ষ জনবল গয়ে 

থিালার লয়ক্ষে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১৫০ জন কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। ২০১৬-১৭ অে েবিয়র অগ্রগরির 

শিকরা িার ৯৬.৩৫% এবং প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়র অগ্রগরির শিকরা িার ৯৬.৩৫%। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মুরন্সগঞ্জ : 

 

ক্র.নং শাখার নাম কার্য্কক্রেয়মর রববরণ ২০১৬-২০১৭ অে েবিয়রর 

কার্ োবরল 

২০১৭-২০১৮  অে েবিয়রর 

কার্ োবরল 

২০১৬-১৭ অে েবিয়রর 

সয়ঙ্গ ২০১৭-১৮ 

অে েবিয়রর অগ্রগরির 

শিকরা (%) িার 

মন্তব্য 

০১. সাধারণ শাখা (ক) মৃি সরকারর 

কম েকিো/কম েিারীয়ের 

অনুোন রবিরণ 

১০ জন 

কম েকিো/কম েিারীয়ের 

অনুকূয়ল ৬৫,০০,০০০/- 

টাকা প্রোন। 

৬ জন কম েকিো/কম েিারীয়ের 

অনুকূয়ল ৬৩,০০,০০০/- 

টাকা প্রোন। 

  

(খ) মুরক্তয়র্ািায়ের 

ভািা রবিরণ 

২১৭৯ জন 

মুরক্তয়র্ািায়ের 

২৮,৬৪,৮৭,৫০০/- টাকা 

প্রোন 

২২৭৩ জন মুরক্তয়র্ািায়ের 

৩৪,৯২,৭২,৫০০/- টাকা 

প্রোন 

 

(গ) সাংস্কৃরিক 

ব্যরক্ত/প্ররিষ্ঠায়নর 

অনুোন রবিরণ 

 ৮ জন ব্যারক্ত এবং ৭টি 

প্ররিষ্ঠানয়ক ৫,৯১,৮০০/- 

টাকা প্রোন 

৭ জন ব্যারক্ত এবং ১৫টি 

প্ররিষ্ঠানয়ক ৫,৪০,৬০০/- 

টাকা প্রোন 

 

(ঘ) সাংস্কৃরিক 

প্ররিষ্ঠায়নর উপকরণ 

রবিরণ 

১০টি  প্ররিষ্ঠায়ন ৯টি 

িারয়মারনোম এবং ১১ 

থজাো িবলা রবিরণ 

-- 

 

 

০২. সংস্থাপন শাখা  

কম েকিো/কম েিারীয়ের 

প্ররশক্ষণ 

২২ জন কম েকিো এবং 

১৭ জন কম েিারীয়ের 

রবরভন জ প্ররশক্ষণ প্রোন 

করা িয়েয়ি 

১৮ জন কম েকিো/ ১২ জন 

কম েিারীয়ের রবরভন জ প্ররশক্ষণ 

প্রোন করা িয়েয়ি 

  

০৩. থনজারি শাখা (ক) স্বন েকার লাইয়সন্স 

প্রোন/নবােন 

১২টি  ইসুে এবং ১৯৩টি  

নবােন করা িয়েয়ি 

৬টি ইসুে এবং ১৯১টি  

নবােন করা িয়েয়ি 

  

(খ) দুগ্ধজাি দ্রয়ব্যর 

লাইয়সন্স 

প্রোন/নবােন 

৪টি  ইসুে এবং ২৭টি  

নবােন করা িে 

  ২৩টি  নবােন করা িয়েয়ি  

(গ) রসগায়রট 

লাইয়সন্স 

প্রোন/নবােন 

 ২টি  নবােন করা 

িয়েয়ি 

  ২টি  নবােন করা িয়েয়ি  

(ঘ) িাি েওোর  ১৫টি  নবােন করা   ১২টি  নবােন করা িয়েয়ি  
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লাইয়সন্স 

প্রোন/নবােন 

িয়েয়ি 

(ঙ) রসয়নমা িল 

লাইয়সন্স 

প্রোন/নবােন 

 ১টি  নবােন করা িয়েয়ি   ১টি  নবােন করা িয়েয়ি  

(ি) থলৌি ইোিজাি 

দ্রব্য লাইয়সন্স 

প্রোন/নবােন 

 ৩২টি  নবােন করা 

িয়েয়ি 

  ২৫টি  নবােন করা িয়েয়ি  

(ি) খুিরা কাপে 

লাইয়সন্স 

প্রোন/নবােন 

 ১২টি  নবােন করা িে   ৭টি  নবােন করা িে  

০৪. থিজার শাখা ক) েোম্প থভন্ডার 

লাইয়সন্স নবােন ও 

ইসুে করণ 

েোম্প থভন্ডার লাইয়সন্স 

ইসুে িে ৬টি এবং 

নবােন করা িে ৬৪টি 

েোম্প থভন্ডার লাইয়সন্স ইসুে 

িে ১৭টি এবং নবােন িে 

৬৬টি 

  

(খ) েোম্প রবক্রে ৬,৩১,০২,৪৩৫/- টাকা ৭,২২,৫৪,১৯৮/- টাকা  

০৫. স্থানীে সরকার 

শাখা 

(ক) ইউরনেন পররষে 

সরিবয়ের োরন্ত 

রবয়নােন ভািা  প্রোন 

০৭ (সাি) জন ইউরনেন 

পররষে সরিয়বর অনুকূয়ল 

১,৬২,০০০/- টাকা প্রোন 

২০ (রবশ) জন ইউরনেন 

পররষে সরিয়বর অনুকূয়ল 

৩৯৫৩৬০/- টাকা প্রোন 

  

(খ) ইউরনেন পররষে 

সরিবয়ের 

আনুয়িারষক ভািা 

প্রোন 

-- ১ জন সরিয়বর অনুকূয়ল 

১১,৬৫,৯২৭/- টাকার 

আনুয়িারষক প্রোন করা িে 

 

(গ) গ্রাম পুরলশয়ের 

অনুকূয়ল এককালীন 

আনুয়িারষক প্রোন 

২ জন গ্রাম পুরলশয়ের 

অনুকূয়ল এককালীন  

৫০,০০০/- টাকা 

আনুয়িারষক প্রোন করা 

িে 

১ জন গ্রাম পুরলশয়ের 

অনুকূয়ল এককালীন  

২৫,০০০/- টাকা আনুয়িারষক 

প্রোন করা িে 

 

০৬. আইরসটি শাখা (ক) ই-িাইরলং 

প্ররশক্ষণ 

০৩টি ব্যাি ৭৫ জনয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে 

০৬টি ব্যাি ১৫০ জনয়ক  

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে 

  

(খ) রিরজটাল থসন্টার 

শরক্তশালী ও 

থটকসইকরণবিষয়ক্  

প্ররশক্ষণ 

--- ০৩টি ব্যাি ১২০ জনয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে 

 

০৭ রশক্ষা শাখা মুন্সীগঞ্জ-রবক্রমপুর 

রশক্ষা িাউয়ন্ডশন 

থেয়ক িাত্র/িাত্রীয়ের 

আরে েক অনুোন 

--  ৫ জন িাত্র/িাত্রীয়ক 

৩১,০০০/- টাকা আরে েক 

অনুোন প্রোন 

  

০৮. থরকি েরুম 

শাখা 

ক) 

রস,এস/এস,এ/আর,এ

স পি ো সরবরাি 

৫২,০০০  আয়বেয়নর 

পররয়প্ররক্ষয়ি ৫০,০০০ 

পি ো সরবরাি করা িে 

৫০,০০০ আয়বেয়নর 

পররয়প্ররক্ষয়ি ৪৮,০০০ পি ো 

প্রোন করা িে। 

  

খ) থমৌজা ম্যাপ রবক্রে ১১৬টি  থমৌজা ম্যাপ 

রবক্রে করা িে 

৫৮,০০০/- টাকা 

১০৪টি  থমৌজা ম্যাপ রবক্রে 

করা িে ৫২,০০০/- 

 

গ) জায়বো নকল 

প্রোন 

প্রাে ১৪০০ আয়বেয়নর 

পররয়প্ররক্ষয়ি ১৩৫০টি 

নকল প্রোন করা িে 

প্রাে ১৩৫০ আয়বেয়নর 

পররয়প্ররক্ষয়ি  

১৩০০টি  নকল প্রোন করা 

িে 
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ঘ) ভরলয়ুম বইয়ের 

থরকি ে সংয়শাধন 

০১টি  ০২টি  

০৯. রভরপ শাখা  রভরপ লীজ নবােন থজলার ৭৮০০টি রভরপ 

থকস নবােন বাবে 

৫৮,৪৩,৬৪০/- টাকা 

আোে  

থজলার ৭৮০০টি রভরপ থকস 

নবােন বাবে  ৬০,০৬,৬১৯/- 

টাকা আোে 

  

১০ রাজস্ব শাখা ক) ৩ে ও ৪ে ে থেনীর 

কম েিারীয়ের রনয়োগ 

 

-- 

 

৪ে ে থেনীর ১৬ জন কম েিারীর 

রনয়োগ প্রোন করা িে। 

 

 

 

খ) ভূরম উন জেন কর 

োরব  ও আোে 

সাধারণ োরব- 

৩,৬২,২০,১১৬/- 

আোে- 

৩,৭৭,৮৮,৩২০/- 

সংস্থার োরব-

৭৯,৯৩,৪৩৬/- 

আোে-২৯,৩৫,৬৩৫/- 

সাধারণ োরব-

৪,২৫,৭৬,০১৫/-  

আোে-৪,৪৮,৬৫,০৫৫/-  

সংস্থার োরব-

১,০৭,৪৪,০৬৩/- 

আোে-৮০,৮৩,৮৫৯/- 

১০৪%,১০৫% 

 

৩৭%, ৭৫% 

গ) নামজারীসংক্রান্ত  

মামলা 

১ম খয়ন্ড-১২৫২ িয়ি 

৯৪৬টি রনষ্পরত্ত 

২ে খয়ন্ড-১৩৪ িয়ি 

১১৪টি রনষ্পরত্ত 

১ম খয়ন্ড-৩৬৯৪ িয়ি ২৪৯৮টি 

রনষ্পরত্ত ১১৯৬টি 

২ে খয়ন্ড-১৫১ িয়ি ১০৫টি 

রনষ্পরত্ত ৪৬টি 

 

ঘ) থজনায়রল 

সাটি েরিয়কট মামলা 

১৭১৫টি মামলা িয়ি 

১৬৯৭টি মামলা রনষ্পরত্ত 

করা িয়েয়ি। আোেকৃি 

টাকার পররমান 

২,১৯,৭২,১৩১/-টাকা  

১৬৫৫টি মামলা িয়ি ১৬১৮টি 

মামলা রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি। 

আোেকৃি টাকার পররমান 

৮৪,৯৪,৭৬০/- টাকা 

 

ঙ) অরপ েি 

সম্পরত্তসংক্রান্ত  

থমাট জরমর পররমান 

১০,৮৩৬.৮৩৫০, লীজকৃি 

জরমর পররমান 

৫,৩১৯.৮১২২ 

অ-লীজকৃি জরমর পররমান 

৫,৫১৭.০২২৮, থমাট রভরপ 

থকয়সর সংখ্যা-৭৮০০,    

থমাট োরব ৭২,৭৫,২৮৮/-

আোে-৫৮,৪৩,৬৪০/- 

থমাট জরমর পররমান 

১৪৫৭২.৭৪৬৯, লীজকৃি জরমর 

পররমান ৫৭৭৯.৬৫৬৭ 

অ-লীজকৃি জরমর পররমান 

৮৭৯৩.০৯০২, থমাট রভরপ 

থকয়সর সংখ্যা-৭৮০০,থমাট 

োরব ৭২,৮১,২৫৬/-আোে-

৬০,০৬,৬১৯/- 

৮০.৩২%, ৮২.৪৯% 

ি) খাস জরমসংক্রান্ত  

থেওোনী মামলা 

৪১০টি মামলা িয়ি ৪০৮টি 

মামলা রনষ্পরত্ত 

৪২৯টি মামলা িলমান  

ি) অরপ েি সম্পরত্তর 

িাইবুেনাল মামলা 

১৭৮০টি মামলা িয়ি ২৩টি 

রনষ্পরত্ত 

১৪৩৩টি মামলা িয়ি ৪টি 

মামলা রনষ্পরত্ত িয়েয়ি। 

বিেমায়ন ১৪২৯টি মামলা 

িলমান 

 

জ) থররজরষ্ট্রকৃি 

েরলয়লর জরমর 

অবমূল্যােনসংক্রান্ত  

মামলা 

১৬০টি মামলা িয়ি ২২টি 

মামলা রনষ্পরত্ত করা 

িয়েয়ি। ১৩৮টি মামলা 

অরনষ্পন জ রয়েয়ি। 

১৩৮টি মামলা িয়ি৪৬ 

মামলা রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি। 

৯২টি মামলা অরনষ্পন জ 

রয়েয়ি। 

 

 ) অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্ত 

থমাট অরিট আপরত্ত ৩৮টি ৩৮টি িয়ি ২টি রনষ্পরত্ত 

থপরন্ডং ৩৬টি 

 

ঞ) কৃরষ খাস জরম 

বয়ন্দাবস্ত 

২৪৩জন ভূরমিীন 

পররবায়রর অনুকূয়ল 

২৩.৭০৬৭ একর জরম 

বয়ন্দাবস্ত থেওো িয়েয়ি। 

২২৩জন ভূরমিীন পররবায়রর 

অনুকূয়ল ১৬.০৬৩৫ একর 

জরম বয়ন্দাবস্ত থেওো িয়েয়ি। 
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ট) িাট বাজার ইজারা ৭৩টি িাট বাজার িয়ি 

৬২টি ইজারা থেওো 

িয়েয়ি। অবরশষ্ট ১১টি খাস 

আোে িয়েয়ি। 

৭৩টি িাট বাজার িয়ি ৫৩টি 

ইজারা থেওো িয়েয়ি। অবরশষ্ট 

২০টি খাস আোেসি ইজারা 

কার্ েক্রম িলমান। 

 

ঠ) বালুমিাল ইজারা ইজারায়র্াগ্য ৮টি, 

ইজারাকৃি ৩টি 

ইজারায়র্াগ্য ৬টি, ইজারাকৃি 

৩টি 
 

ি) আন্ত উপয়জরা ঘাট ইজারায়র্াগ্য 

২৯টি,ইজারাকৃি ১০টি 

অবরশষ্ট ১৯টি খাস আোে 

িয়েয়ি। 

ইজারায়র্াগ্য ২৯টি,ইজারাকৃি 

১০টি অবরশষ্ট ১৯টি খাস 

আোেসি ইজারা কার্ েক্রম 

িলমান। 

 

ঢ) জলমিাল 

ব্যবস্থাপনা 

 জলমিায়লর িারলকা 

প্রণেন। 

৮৭টি জলমিায়লর ময়ে ২২টি 

ইজারা থেওো থেওো িয়েয়ি। 

ইজারাকৃি অে ে ১৭,৬৫,৫০০/-

টাকা। অ-ইজারাকৃি জলমিাল 

৬৫টি। 

 

১১ ভূরম অরধগ্রিণ 

শাখা 

সরকারর/আধাসরকারর

/স্বােত্ত্বশারসি/থবসর

কারী সংস্থার জন্য 

জরম অরধগ্রিণ। 

৬টি এল.এ থকয়সর থমাট 

২৬৫.৭৯২০ একর জরম 

অরধগ্রিণ কার্য্কক্রেমিম্পন্ন 

করা িয়েয়ি। 

অরধগ্রিণকৃি জরমর 

ক্ষরিপূরণ রবিরণ 

কার্য্কক্রেম িলমান। 

১২টি এল.এ থকয়স থমাট 

৫১৪.১০৯২ একর জরম 

অরধগ্রিণ কার্য্কক্রেম িলমান। 

এর ময়ে ৪টি এল.এ থকয়সর 

ক্ষরিপূরণ রবিরণ কার্য্কক্রেম 

িলমান। 

  

১২ থজনায়রল 

সাটি েরিয়কট 

শাখা 

থজনায়রল সাটি েরিয়কট 

মামলািংিান্ত  

৬টি মামলা োয়ের িে 

রনেরত্ত িে ১টি। 

২টি মামলা োয়ের িে 

িয়মায়ে থকায়না মামলা 

রনেরত্ত িেরন। 

  

১৩ আর.এম শাখা ক) থেঃ থমাঃ জবাব 

থপ্ররণ 

আররজ প্রাপ্ত-১৪৮৯টি  

জবাব থপ্ররণ-১৪১৬টি  

আররজ প্রাপ্ত-১৩৪৩টি  

জবাব থপ্ররণ-১২৬৮টি  

  

খ) নামজারী জমাভাগ 

করণ 

আয়বেন প্রাপ্ত-২৭৯৩৯টি  

রনেরত্তকরণ-২৬৯৯৮টি  

আয়বেনপ্রাপ্ত-২৫৮০২টি  

রনেরত্তকরণ-২৪৬১১টি  

 

গ) রমস থকস থমাট থকস অন্তভুক্তকণ 

৩০৫৬টি  

রনেরত্তকৃি-১৩৬৯টি  

থমাট থকস অন্তভূক্তকরণ 

২৫৬৯টি  

রনেরত্তকৃি ৬৪১টি  

 

ঘ) আপীল মামলা থমাট থকস অন্তভূক্তকরণ 

৪৩৪টি  

রনেরত্তকৃি-১২৭টি  

থমাট থকস অন্তভূক্তকরণ-

৩৯৭টি  

রনেরত্তকৃি-১০৮টি  

ঙ) িাইবুেনাল মামলা থমাট মামলা 

অন্তভুক্তকরণ-২৫৩৯টি  

রনেরত্তকৃি-৭৮৩টি  

থমাট মামলা অন্তভূক্তকরণ-

১৭৫৬টি  

রনেরত্তকৃি-৩১৬টি  

 

১৪ থজ.এম শাখা ক) 

সববারিক/অরববারিিি

ম্পবক্মত   সনে প্রোন 

৪৩টি ৪১টি -২.৩৮%  

খ) আয়গ্নোি 

লাইয়সন্স ইসুে/নবােন 

১৫টি  লাইয়সন্স ইসুে 

এবং ২৩১টি নবােন করা 

িে 

২৩টি লাইয়সন্স ইসুে এবং 

১১টি  নবােন করা িে 

১৬.১% 

 

গ) এরসি লাইয়সন্স 

প্রোন 

 

১টি লাইয়সন্স ইসুে এবং 

১৭টি লাইয়সন্স নবােন 

করা িে 

১টি লাইয়সন্স ইসুে এবং ১৫টি  

লাইয়সন্স নবােন করা িে। 

৬.২৫% 
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থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল : 

ক) প্রশাসরনক ও সংস্থাপনিংিান্ত  কার্ োবলী: 

১. সরকার রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবােয়নর অংশ রিয়সয়ব রিরজটাল বাংলায়েশ গোর লয়ক্ষে 

প্ররিরনেি অনলাইন থসবা সিজীকরণসি রবরভন জ প্রযুরক্তরনভের কম েকাণ্ড িারলয়ে র্ায়চ্ছ। এরই ধারাবারিকিাে 

সমস্ত সরকারর অরিয়স থপপারয়লস থসবা প্রোয়নর লয়ক্ষে ই-নরে কার্ েক্রম িালু করা িয়েয়ি। ই-নরে কার্ েক্রম 

গরিশীল করার রনরমত্ত প্রয়িেক কম েকিো-কম েিারীর জন্য ১(এক)টি কয়র থিস্কটপ/ল্যাপটপ সরবরাি করা 

প্রয়োজন। 

২. োপ্তররক কার্ েক্রম সুষ্ঠুভায়ব সম্পােয়নর লয়ক্ষে ২০িম থগ্রয়ির শূন্যপয়ে রনয়োয়গর িােপয়ত্রর জন্য 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র থেওো িয়েয়ি। 

৩. ১২টি উপয়জলা সমন্বয়ে ‘এ’ কোটাগরর থজলা এবং উত্তরবয়ঙ্গর প্রয়বশদ্বার রিয়সয়ব টাঙ্গাইল থজলা 

প্ররিরনেি রভরভআইরপ/ রভআইরপ এবং সরকায়রর উচ্চ পর্ োয়ের কম েকিোগয়ণর পেিারণাে মুখররি োয়ক। 

রকন্ত্ত্ত টাঙ্গাইল সারকেট িাউজটি থবশ পুয়রায়না এবং কক্ষ সংখ্যা কম িওোে িারিো থমািায়বক কক্ষ বরাে 

প্রোন সম্ভব িেনা। সারকেট িাউয়জর সম্প্রসারণসি জনবল বৃরি করা জরুরর। সারকেট িাউয়জর সম্প্রসারণ ও 

জনবল বৃরি করা থগয়ল মানসম্পন জ কক্ষ বরাে এবং থসবার মানও উন জি িয়ব। 

৪. থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর ৩ে থেরণভুক্ত ০২জন কম েিারীয়ক অবসর-উত্তর ছুটি (রপআরএল) এবং ১৪জন 

কম েিারীয়ক আনুয়িারষক ও অবসর ভািা মঞ্জুর করা িয়েয়ি। 

৫. অনুরূপভায়ব ৪ে ে থেরণর থমাট ০৬জন কম েিারীয়ক অবসর-উত্তর ছুটি (রপআরএল) এবং ১১জন কম েিারীয়ক 

আনুয়িারষক ও অবসর ভািা মঞ্জুর করা িয়েয়ি। 

খ) প্ররশক্ষণিংিান্ত  কার্ োবলী: 

1.  ০১ জন উপপররিালক, স্থানীে সরকার, ০৬জন উপয়জলা রনব োিী অরিসার ও ০১জন সিকারী করমশনার 

(ভূরম)সি থমাট ০৮জন কম েকিো সবয়েরশক প্ররশক্ষণ গ্রিণ কয়রন। 

2.  অভেন্তরীণ প্ররশক্ষণ থকাস েসমূয়ির ময়ে এ থজলা প্রশাসয়নর কম েকিোগয়ণর ময়ে ০৪জন ০৬মাস থমোরে 

বুরনোরে থকায়স ে এবং ০১জন কম েকিো আইন ও প্রশাসন থকায়স ে অংশগ্রিণ কয়রন।  

3.  থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর রবরভন জ থগ্রয়ির ১৮৫(একশি পঁিারশ) জন কম েিারীয়ক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

বায়জট ব্যবস্থাপনার আওিাে ০৮টি থকায়স ে প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

4.  থজলা ও উপয়জলা প্রশাসনসি থজলা রবরভন জ েপ্তয়রর ৫৫২জন কম েকিো কম েিারীয়ক িথ্য ও থর্াগায়র্াগ 

প্রযুরক্ত মন্ত্রণালয়ের বায়জট ব্যবস্থাপনার আওিাে ই-নরে ব্যবস্থাপনাসি রবরভন জ প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

5.  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রশক্ষানরবস সিকারী করমশনারগয়ণর জন্য 365রেন থমোরে অন্ য জব থিরনং 

(OJT) এর ব্যবস্থা করা িয়ে োয়ক। এ কার্ েক্রয়ম রবগি অে েবিয়র 0৪জন রশক্ষানরবস সিকারী 

করমশনারগয়ণর জন্য 365রেন থমোরে অন্ য জব থিরনং (OJT)িম্পন্ন করা িয়েয়ি। 

গ) ই-থসবা ও রসটিয়জন িাট োরিংিান্ত  কার্ োবলী: 

১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে কর্তেক বরােকৃি অয়ে ে এ থজলা প্রশাসয়ন ০৬টি থিস্কটপ ও রপ্রন্টার এবং উপয়জলা 

প্রশাসয়ন ০৮টি থিস্কটপ ও ০১টি ল্যাপটপ ক্রে করা িয়েয়ি। 

২. ই-থসবা কার্ েক্রম ও রিরজটাল নরে ব্যবস্থাপনার জন্য জািীে ই-সারভ েস রসয়েম(NESS)-এর কার্ েক্রম 

শুরু করা িয়েয়ি, ন্যাশনাল থপাট োল থফ্রমওোকে (এনরপএি) এর আওিাে থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন 

ওয়েব থপাট োল সিররক্রয়ম থপাট োলসমূি রনেরমি িালনাগাে করা িয়চ্ছ।  থজলাে রভরিও কনিায়ররন্সং 

রসয়েম িালূ রয়েয়ি। 

৩. টাঙ্গাইল থজলা প্রশাসন, উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলে ও অধীন কার্ োলেসমূয়ির রসটিয়জন িাট োর 

প্রণেন করি: রসটিয়জন  িাট োর অরিয়সর েশ েনীে স্থায়ন (য়বায়ি ে) স্থাপন/প্রেশ েন করা িয়েয়ি িা অনুসরণ 

করা িয়চ্ছ ৷ 

৪. এ থজলাে  ১১০টি ইউরনেন পররষয়ে রিরজটাল থসন্টার ও  ০৪টি উপয়জলাে (টাঙ্গাইল 

সের/বাসাইল/সরখপুর/ভূঞাপুর) ই-করমউরনটি থসন্টার িালু করা িয়েয়ি । 
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৫. ‘থজলা িথ্য থর্াগায়র্াগ  প্রযুরক্ত থকন্দ্র (রিআইরসটিরস)’ এবং প্ররি উপয়জলাে ‘উপয়জলা িথ্য থর্াগায়র্াগ  

প্রযুরক্ত থকন্দ্র (ইউআইরসটিরস)’ স্থাপয়নর  কার্ েক্রমসম্পন জ িয়েয়ি। 

৬. থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রবগি জুলাই ২০১৬ থেয়ক ই-নরের কার্ েক্রম শুরু িয়েয়ি। 

৭. থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে গৃিীি সকল পত্র থজলা ই-থসবা থকয়ন্দ্রর মােয়ম গ্রিণ করা িয়চ্ছ এবং ই-

িাইরলং, অনলাইন নরে ব্যবস্থাপনার মােয়ম এবং পাশাপারশ প্রিরলি পিরিয়ি নরে রনষ্পরত্ত করা িয়চ্ছ।  

 

৮. ন্যাশনাল থপাট োল থফ্রমওোকে (এনরপএি) এর আওিাে থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেয়নর সকল সরকারর 

অরিয়সর ওয়েবয়পাট োল সিররর কাজসম্পন জ িয়েয়ি এবংসংরলিষষ্ট রবভাগ কর্তেক ওয়েবয়পাট োলসমূি রনেরমি 

িালনাগাে করা িয়চ্ছ। 

৯. থজলাে রভরিও কনিায়ররন্সং এর সকল র্ন্ত্রপারি স্থাপন করা িয়েয়ি এবং রবরভন জ েপ্তর ও ঊর্ধ্েিন 

অরিয়সর সয়ঙ্গ রভরিও কনিায়রন্স করা িয়চ্ছ। 

১০. রিরজটাল ভূরম থরকি ে ব্যবস্থাপনার জন্য বরােকৃি অয়ে ে ল্যাপটপ/ করম্পউটার, র্ন্ত্রপারি অরিস সরঞ্জামারে 

ক্রে কয়র রবযমান রসএস/ আরওআর/এসএ/আরএস ইিোরে থরকি ে করম্পউটারাইজি ও 

রিরজটালাইয়জশয়নর কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ২৪,৩৭৮টি রসএস, এসএ এবং িাল 

জররয়পর পি োর আয়বেন গৃিীি িয়েয়ি। রসএস ও এসএ ৯,৭৫,৭৭০টি খরিোয়নর ময়ে এ পর্ েন্ত এরিকৃি 

খরিোন ৩,৮৩,৩০৯টি িমময়ে ৩,৫০,৯৪০টি খরিোন আকোইভ করা িয়েয়ি। এ কার্ েক্রমসম্পন জ িয়ল 

জনগণ স্বল্পসময়ে অনলাইয়ন সিয়জ খরিোন পি ো পায়ব। 

১১. টাঙ্গাইল থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও অধীন উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসমূি এবং সমাজ 

থসবা, রশক্ষা ও প্রােরমক রশক্ষা রবভায়গর থজলা ও উপয়জলা অরিসসমূয়ি ই-িাইরলং কার্ েক্রম শুরু িয়েয়ি। 

ঘ) অরিট আপরত্ত, থমাবাইল থকাট ে  অন্যান্য অে েিংিান্ত  কার্ োবলী: 

1.  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও অধীন উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসমূয়ির থমাট ১০টি  অরিট 

আপরত্তর েিশীট জবাব থপ্ররয়ণর মােয়ম  রনষ্পরত্তর উয়যাগ থনো িয়েয়ি। 

2.  থমাবাইল থকাট ে কার্ েক্রয়মর আওিাে থজলার রনব োিী ম্যারজয়েটগণ এবং উপয়জলা পর্ োয়ে উপয়জলা রনব োিী 

অরিসার ও সিকারী করমশনার (ভূরম)গণ কর্তেক ২০১৭-১৮ অে েবিয়র =১,৩৯৩টি থমাবাইল থকাট ে 

পররিালনা কয়র =২,৯৩৯টি মামলাে =৮০,৪৮,৭৯০/-(আরশ লক্ষ আটিরিশ িাজার সািশি নব্বই) টাকা 

জররমানা আোে করা িে। এর ময়ে=২,০৯৬জনয়ক অে ে েন্ড এবং =৯০১জনয়ক রবরভন জ থমোয়ে কারােন্ড 

প্রোন করা িে। 

3.  কর ব্যিীি রবরভন জ রাজস্ব প্রারপ্ত বাবে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র (১) ১৮৫৪-লাইয়সন্স রি খায়ি=৬১,৭৩,৬৫৫/- 

টাকা,  (২) ১৮৫৯-আয়গ্নোি লাইয়সন্স রি খায়ি =৫১,০৩,৪০০/- টাকা, (৩) ১৯০১-জররমানা ও েন্ড উপ-

খায়ি =৮৩,৬৯,৫১৫/- টাকা, (৪) ১৯১১-বায়জোপ্তকরণ উপ-খায়ি =৮,৬৫০/- টাকা, (৫) ২১১১-ভাো 

আবারসক উপ-খায়ি =৪,১৪,৮০০/- টাকা, (৬) ২৩১৭-েোম্প রবক্রে (জুরিরশোল) উপ-খায়ি 

=১,৪১,৯৪,৬৫৫/- টাকা এবং (৭) ২৬৮১-রবরবধ রাজস্ব প্রারপ্ত উপ-খায়ি =৪,৫৬,৮৫,৪০৫/- টাকাসি 

সব েয়মাট =৭,৯৯,৫০,০৮০/- (সাি থকাটি রনরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ িাজার আরশ) টাকা আোে করা িে। 

ঙ) গৃিীি উন জেনমূলক প্রকল্প: 

1.  উপয়জলা ভূরম অরিয়সর কাজ গরিশীল করার লয়ক্ষে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র কারলিািী ও নাগরপুর উপয়জলা 

ভূরম অরিয়সর TO&E-থি িবল থকরবন রপকআপ সংয়র্াজন (সরবরাি পাওো রগয়েয়ি) িয়েয়ি। 

2.  থজলা প্রশাসয়কর অরিস কক্ষ এবং উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসমূয়ির কম েকিো/কম েিরীয়ের 
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অরিস রুম ও অরিস থিস্ক সরেিকরণ আধুরনকীকরণ করা িয়েয়ি। 

3.  থজলা প্রশাসয়কর ও উপয়জলা  রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসমূয়ি েিব্যান্ড ও ওোইিাই ইন্টারয়নট 

সংযুরক্তর আওিাে আনা িয়েয়ি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রকয়শারগঞ্জ : 

সাধারণ কার্ োবরল : 

০১ । রকয়শারগঞ্জ থজলা রভক্ষুকমুক্তকরয়ণর রনরমত্ত কম েপররকল্পনা গ্রিণ 

০২। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের কম েিারীয়ের রশশুয়েরয়ক রেবাকালীন থেখাশুনা করার  

       জন্য থি-থকোর থসন্টার পররিালনা 

০৩। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলেসি প্ররিটি উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলয়ের সম্মুয়খ   

       রিরজটাল রিসয়ে থবাি ে স্থাপন 

০৪। সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে  েময়ন  উঠান সবঠক ও রনেরমি মিরবরনমে সভার আয়োজন 

০৫। মােয়কর অপব্যবিার থরাধ, নারী ও রশশু রনর্ োিন প্ররিয়রাধ এবং থর্ৌতুয়কর রবরুয়ি  

        জনসয়িিনিা বৃরিকয়ল্প রনেরমি মারসক সভার আয়োজন 

০৬। বাল্যরববাি থরাধকয়ল্প রবরভন জ কম েপররকল্পনা গ্রিণ ও বাস্তবােন 

০৭। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র গ্রামীণ অককাঠায়মা সংস্কার (কারবখা) কম েসূরির আওিাে ২১০ রক. রম. গ্রামীন রাস্তা রনম োণ 

করা িয়েয়ি 

০৮। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র গ্রামীণ অককাঠায়মা সংস্কার (কারবট) কম েসুরির আওিাে ১৫০ রক: রম: গ্রামীন রাস্তা রনম োণ 

করা িয়েয়ি 

০৯।  ২০১৭-১৮ অে েবিয়র দু:স্থ/অরি:েররদ্র ব্যরক্ত পররবারয়ক মানরবক সিােিা প্রোয়নর লয়ক্ষে ৮৩,৮৪৪টি কায়ি ে 

রবপরীয়ি (পররবার প্ররি ২০  থকরজ িায়র)  থমাট ১৬৭৬..৮৮০  থম: টন খাযশস্য (িাল) রবিরণ করা িয়েয়ি  

১০। জনসাধারয়ণর রনরাপত্তা প্রোন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাে  ১০৬টি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা   

১১। জনশৃঙ্খলা ও জনরনরাপত্তায়ক সংিি করয়ি আইন শৃঙ্খলা করমটির শিভাগ রসিান্ত  

       বাস্তবােন 

১২। মানব সম্পে উন জেন ও প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরিকয়ল্প থজলা প্রশাসয়নর ১১৪ জন  

        সরকারী কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন  

১৩।  রভসাপ্রাপ্ত রবয়েশ গময়নচ্ছুকমীয়ের িাটা এরি ও রিঙ্গার রপ্রন্টসম্পন জ করা, রবয়েয়শ      

       প্রিাররি কমীগণ কর্তেক আোলয়ি োয়েরকৃি মামলা িেন্ত করা, রবয়েশগামী ব্যরক্তয়ের  

        প্রিারণা ও িেরারন প্ররিয়রাধ এবং মানব পািার থরাধসি প্রবাসী কল্যায়ণ র্াবিীে কার্ েক্রম  

        গ্রিণ  

১৪। থজলাে প্ররিমায়স রনেরমি থজলা এনরজও সমন্বে করমটি সভা অনুষ্ঠান। সভার মােয়ম  

      এনরজওসমূয়ির কার্ েক্রম পররবীক্ষণ ও মূল্যােন। অে েবিয়র সব েয়মাট ২৬টি এনরজও  

      এর কার্ েক্রম পররবীক্ষণ ও মূল্যােন। ১০টি এনরজও এর ক্ষুদ্রঋণসি অন্যান্য কার্ েক্রম  

      মরনটররং;  

১৫। জািীে ই-গভন্যোন্স কার্ েক্রম বাস্তবােয়নর মােয়ম থসবা পিরি সিজীকরণ, প্ররিশ্রুি থসবা  

       প্রোন, থজলা িথ্য বািােন িালনাগােকরণ, থসাশ্যাল রমরিোর ব্যবিার এবং রবরভন জ পর্ োয়ে  

       িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসি অন্যান্য রবষয়ে প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম পররিালনা ও িোররক 
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১৬। শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়ন কম েপররকল্পনা গ্রিণ ও  বাস্তবােন   

১৭। স্থানীে রশল্প রবকায়শ রবরসয়কর মােয়ম পৃষ্ঠয়পাষকিাকরণ 

১৮।  যুবসমাজয়ক ক্রীো ও সাংস্কৃরিক কম েকায়ণ্ডর সয়ঙ্গ সম্পৃক্তকরণ। িয়ল  

        বাংলায়েশ সুইরমং থিিায়রশন কর্তেক আয়োরজি শীষ েক প্ররিয়র্ারগিাে ০৭টি ইয়ভয়ন্টর   

       ময়ে ০৬টিয়ি ১ম স্থান অরধকার; মরিলা বায়স্কটবল  প্ররিয়র্ারগিাে িোরম্পেন; মরিলা িরক      

        প্ররিয়র্ারগিাে রানার আপ; এবং 

১৯।   থজলার ১৩টি উপয়জলাে  ৩২৩ জন রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি। 

 

ভূরমিংিান্ত  কার্ োবরল : 

০১। গৃিিীনয়ের ময়ে খাসজরম বয়ন্দাবয়স্তা প্রোন; 

০২। ৮৩৭৬ একর কৃরষ জরম ১৬৩টি ভূরমিীন কৃষক পররবায়রর মায়  বয়ন্দাবস্ত প্রোন; 

০৩। র্ার জরম আয়ি ঘর থনই িার রনজ জরময়ি গৃি রনম োণ প্রকয়ল্পর আওিাে ২৮৩টি গৃি রনম োণ 

০৪। ০২টি  উপয়জলাে ০৩টি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবােন িয়েয়ি;  

০৫। ই-রমউয়টশন কার্ েক্রম পররিারলি িয়চ্ছ; 

০৬। ১৩টি উপয়জলা ভূরম অরিয়স থরকি েরুম থিল্পয়িস্ক ও ওয়েটিং থসি স্থাপন;  

০৭। ইউরনেন ভূরম অরিসসমূয়ি ৫৪টি ল্যাপটপ, ময়িম, রপ্রন্টার ও স্কোনার রবিরণ করাসি;      

       ইন্টারয়নট সংয়র্াগ প্রোন;  

০৮। ০২ উপয়জলাে িবল   থকরবন রপক আপ সরবরাি করা িয়েয়ি; 

০৯। ভূরম প্রশাসয়নর থমাট ১৫৩ জন কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন; 

১০। ২৭টি জলমিাল ইজারা প্রোন;  

১১। সােরাি মিাল বয়ন্দাবস্ত বাবে ১৩.১৩  থকাটি টাকা রাজস্ব আোে; 

১২। ৮.২৪ থকাটি টাকা ভূরম উন জেন কর আোে;  

১৩। ২২৯৭৩টি রমউয়টশন থকস রনষ্পত্তীকরণ; এবং 

১৪। ২২৯৭৩টি  খরিোন িালনাগােকরণ। 

  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নররসংেী : 

 

১.১  মিান স্বাধীনিা যুয়ির ইরিিাসয়ক নতুন প্রজয়মর কায়ি তুয়ল ধরয়ি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও 

উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসি  নররসংেী থজলার  সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মুরক্তযুি কন োর 

স্থাপন  করা িয়েয়ি; 

১.২ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলেসি নররসংেী থজলার (০৬ িে) উপয়জলাে অবরস্থি  সরকারর প্ররিষ্ঠানসমূয়ি 

রিরজটাল িারজরা থমরশন স্থাপন করা  িয়েয়ি;  

১.৩        থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের লাইয়েররয়ি রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর সেস্যগয়ণর প্রকারশি 

রবরভন জ গ্রন্থ সমন্বয়ে ‘Admin Corner’ নামক একটি Shelf প্রস্তুি কয়র প্রকারশি বই সংরক্ষণ করা 

িয়চ্ছ;   

১.৪   িাকররর আয়বেয়নর ময়িল িরম অনুর্ােী শূন্যপয়ে  (২৭) সািাশ জন র্তিীে থেরণর কম েিারী রনয়োগ 

প্রোন করা িয়েয়ি;     
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১.৫ ই-নরে-এর কার্ েক্রম থজারোর করা িয়েয়ি। ই-নরে এর কার্ েক্রয়মর মােয়ম জনগণয়ক দ্রুিিার সয়ঙ্গ 

থসবা প্রোন রনরশ্চি করা িয়েয়ি।বিেমায়ন থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের প্রাে শিভাগ কার্ েক্রম ই-নরেয়ি 

দ্রুিিা ও েক্ষিার সরিি করা িয়চ্ছ।  ই- নরে কার্ েক্রয়ম  ধারাবারিক ভায়ব “ রব” কোটাগররয়ি  নররসংেী 

থজলা  প্রেম স্থান অজেন কয়র আসয়ি;    

১.৬ সারকেট িাউয়জর রবরভন জ কয়ক্ষ আসবাবপত্র পররবিেন কয়র অিোধুরনক আসবাবপত্র এ শীিািপ রনেন্ত্রণ 

ব্যবস্থা িালু করা িয়েয়ি; 

১.৭ িাকরররি অবস্থাে মৃি ২৩ (িে) জন কম েিারীর পররবারয়ক ১,৩৩,০০,০০০/-(এক থকাটি থিরত্রশ লক্ষ ) 

টাকার থিক প্রোন করা িয়েয়ি; 

১.৮  ০৫ ( পাঁি ) জন র্তিীে  থেরণর কম েিারীয়ক েক্ষিা এবং থর্াগ্যিা অনুর্ােী রবরধ থমািায়বক পয়োন জরি 

প্রোন করা িয়েয়ি; 

১.৯  ই থসবা থকন্দ্র স্থাপন কয়র এক ঠিকানাে সকল আয়বেন গ্রিন কয়র জনগয়ণর িেরানী হ্রাস করা িয়েয়ি; 

১.১০ ০৮ (আট) জন কম েকিো এবং ০৫ (পাঁি) জন কম েিারীয়ক পাসয়পায়ট ের জন্য অনাপরত্ত জ্ঞাপন করা িয়েয়ি; 

১.১১ নবরনয়োগকৃি ২৭ (সািাশ) জন কম েিারীসি ১০০ (একশি)  জন ৩ে ও ৪ে ে থেরণর কম েিারীয়ক  In 

House Training প্রোন করা  িয়েয়ি;  

১.১২ প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ের এটুআই থপ্রাগ্রাম এর রনয়ে েশনা অনুর্ােী থজলা পর্ োয়ে ই-িাইল (নরে) 

ব্যবিারকারীয়ের প্ররশক্ষণবিষয়ক্  কম েশালার আয়োজন করা িয়েয়ি; 

১.১৩ এ থজলাে ৩৪০টি  থমাবাইল থকাট ে পররিারলি িে। জররমানা রিয়সয়ব ২৫,৬৯,৫০০/-( পঁরিশ লক্ষ উনষাট 

িাজার পাঁিশি টাকা) আোে িে। আোেকৃি অে ে সরকারী থকাষাগায়ররিংবিষ্ট খায়ি জমা প্রোন করা 

িয়েয়ি; 

১.১৪ ০৪টি  বালুমিাল ইজারা রেয়ে ১,২৪,২১,৯৯৮/- টাকা আোে িয়েয়ি; 

১.১৫ ৯,০৩,৫৭,০০৫/- টাকা ভূরম উন জেন কর আোে করা িয়েয়ি; এবং 

১.১৬ রাজস্ব শাখাে থরন্ট সাটি েরিয়কট মামলার মােয়ম ১২,৫৫,৯৭৬/- টাকা আোে করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মাোরীপুর : 

২০১৭-১৮ অে ে বিয়রর গণপূিে অরধেপ্তয়রর থমরামি ও সংরক্ষণ খায়ির রবপরীয়ি সম্পারেি কার্ োবরল : 

      (ক) মাোরীপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সাময়নর ব্লয়কর অভেন্তরীণ সবদুেরিক থমরামি কাজ; 

      (খ) মাোরীপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রপিয়নর ব্লয়কর অভেন্তরীণ সবদুেরিক থমরামি কাজ; 

      (গ) মাোরীপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের  কনিায়রন্স রুয়ম  নতুন একটি এোরকূলার সরবরাি ও 

স্থাপনসি আনুষরঙ্গক সবদুেরিক থমরামি কাজ; 

      (ঘ) মাোরীপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের বরিঃস্থ  সবদুেরিক থমরামি কাজ; 

      (ঙ) মাোরীপুর থজলা প্রশাসয়কর সরকারর বাসভবয়নর সবদুেরিক থমরামি কাজ; এবং 

      (ি) মাোরীপুর সারকেট িাউয়জর এোরকুলার থমরামিসি আনুষরঙ্গক সবদুেরিক থমরামি কাজ। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, শরীেিপুর : 

 

ক্র: নং প্রকল্প/উন জেন কায়জর রববরণ 

০১ থকায়টশন েরপয়ত্রর মােয়ম ৪,৯৯,২৩৪/-টাকা ব্যয়ে থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলনকক্ষ ৯৪টি  উন জিমায়নর 

থিোর ক্রে করা িয়েয়ি; 

০২ থকায়টশন েরপয়ত্রর মােয়ম থজলা প্রশাসয়কর কক্ষ ১,৪৯,৯০০/- টাকা ব্যয়ে ০১টি রিরজটাল 

ডুরেয়কটিং থমরশন ক্রে করা িয়েয়ি; 
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০৩ উমুক্ত েরপয়ত্রর মােয়ম থজলা প্রশাসয়কর কক্ষ ৬,৯৫,০০০/- টাকা ব্যয়ে রভরিও কনিায়ররন্সং 

রিভাইস ক্রে কয়র স্থাপন করা িয়েয়ি; 

০৪ থকায়টশন েরপয়ত্রর মােয়ম ৪,৪৯,৩৮০/- টাকা ব্যয়ে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রদ্বিীে িলার 

উত্তর-পরশ্চম পায়শ্বে করম্পউটারকক্ষ এবং পুরুষয়ের জন্য নামায়জর কক্ষ রনম োণসি রবরভন জ কয়ক্ষর 

থমরামি কাজ বাস্তবােন করা িয়েয়ি; 

০৫ থকায়টশন েরপয়ত্রর মােয়ম থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রবরভন জ শাখাে ব্যবিায়রর জন্য ২,২৯,০০০/- 

টাকা ব্যয়ে ০৪টি করম্পউটার ক্রে করা িয়েয়ি; 

০৬ থকায়টশন েরপয়ত্রর মােয়ম সারকেট িাউয়জর সয়ম্মলনকক্ষ ব্যবিায়রর জন্য ১,৯৬,৫০৭/- টাকা ব্যয়ে 

৩৭টি উন জিমায়নর থিোর ক্রে করা িয়েয়ি; 

০৭ থকায়টশন েরপয়ত্রর মােয়ম থজলা প্রশাসয়কর রবরভন জ শাখাে ব্যবিায়রর জন্য ৩,০৮,০০০/- টাকা ব্যয়ে 

রবরভন জ থররজোর মুদ্রণ কয়র থনজারি শাখার থোয়র মজুি করা িয়েয়ি; 

০৮ থকায়টশন েরপয়ত্রর মােয়ম থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সাধারণ প্রশাসয়ন কম েরি ২০িম থগ্রয়ির 

অরধন কম েিারীয়ের জন্য ১,৯৩,০০০/- টাকা ব্যয়ে সাজ-থপাশাক ক্রে/সরবরাি করা িয়েয়ি; 

০৯ থকায়টশন েরপয়ত্রর মােয়ম সারকেট িাউয়জর ২০িম থগ্রয়ির অরধনস্থ কম েিারীয়ের জন্য ৪৪,১০০/- 

টাকা ব্যয়ে সাজ-থপাশাক ক্রে/সরবরাি করা িয়েয়ি; 

১০ গণপূিে রবভায়গর মােয়ম ২৩,২২,৯৭০/- টাকা ব্যয়ে থজলা প্রশাসয়কর অরিসকক্ষ আধুরনকীকরণসি 

অন্যান্য কয়ক্ষর বারান্দা োরেক থপইন্ট ও থমরামি করা িয়েয়ি; 

১১ গণপূিে রবভায়গর মােয়ম ৪,৭৪,৯০২/- টাকা ব্যয়ে থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়ন ০১টি  আধুরনক থগইট 

রনম োণ করা িয়েয়ি; 

১২ গণপূিে রবভায়গর মােয়ম ১,৮৯,৭৫৬/- টাকা ব্যয়ে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের িার পায়শ্বের বাউন্ডারর 

থমরামি ও রং করা িয়েয়ি; 

১৩ গণপূিে রবভায়গর মােয়ম ৪,৭৩,৯১৮/- টাকা ব্যয়ে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের উত্তরাংয়শ একিলা 

ভবয়নর িায়ে প্যায়টন্ড থোন ঢালাই/য়মরামি কাজসম্পন জ করা িয়েয়ি; 

১৪ গণপূিে রবভায়গর মােয়ম ১,৪২,৪৩৮/- টাকা ব্যয়ে সারকেট িাউয়জর বাউন্ডারর ওোল আংরশক থমরামি 

ও রয়ঙর কাজসম্পন জ করা িয়েয়ি; 

১৫ গণপূিে রবভায়গর মােয়ম ১,৮৮,৮০১/- টাকা ব্যয়ে সারকেট িাউজ সয়ম্মলন কক্ষ ০৪ (িার)টি  নতুন 

এোরকুলার স্থাপন করা িয়েয়ি; এবং 

১৬ গণপূিে রবভায়গর মােয়ম ৩,৭৯,৯৬৩/- টাকা ব্যয়ে থজলা প্রশাসয়কর অরিস ভবন, সরকারর বাস ভবন 

এবং সারকেট িাউয়জ নতুন লাইটিং এয়রের স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 

 

থমাবাইল থকাট ে পররিালনাসংক্রান্ত  কার্ োবরল : 

০১। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র থমাবাইল থকাট ে পররিালনার মােয়ম থমাট জররমানা আোে 

৩৯,৬১,৭০০/- (উনিরিশ লক্ষে একষরি িাজার সািশি) টাকা। 

০২। উয়িখয়র্াগ্য থমাবাইল থকাট ে :  

 

(ক) থভাক্তা অরধকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর আয়লায়ক জররমানা ৪,৭৩,৬০০/-(িার লক্ষ 

রিোত্তর িাজার িেশি) টাকা; 

(খ) বালুমিাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর আয়লায়ক জররমানা ৬,০০,০০০/- (িে 

লক্ষ) টাকা এবং ৩ জনয়ক রবরভন জ থমোয়ে রবনােম কারােন্ড প্রোন; 
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(গ) মােকদ্রব্য রনেন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯ ধারাে ৮২ জনয়ক রবরভন জ থমোয়ে রবনােম 

কারােন্ড প্রোন এবং ২,২৭,৯০০/- (দুই লক্ষ সািাশ িাজার নেশি) টাকা জররমানা আোে; 

(ঘ) জাটকা রনধন: ১৩৫টি  থমাবাইল থকাট ে পররিালনার মােয়ম  ১৫,৮০,৯০০/- (পয়নর লক্ষ 

আরশ  িাজার নেশি) টাকা জররমানা আোে ও ৪১৬ জন অপরাধীয়ক রবরভন জ থমোয়ে রবনােম 

কারােণ্ড থেওো িয়েয়ি; 

(ঙ)। থমাবাইল থকায়ট ের মােয়ম বাল্যরববাি থরাধ করা িে: ০১টি  থমাবাইল থকাট ের মােয়ম 

জররমানা আোে ২,০০০/- (দুই িাজার) টাকা; এবং 

(ি)।  পয়ণ্যর পাটজাি থমােয়কর বােিামূলক ব্যবিারকয়ল্প ২২টি  থমাবাইল থকাট ে পররিালনার 

মােয়ম জররমানা আোে ৫৪,৪০০/- (চুোন জ িাজার িারশি) টাকা। 

 

রাজস্ব শাখা (রাজস্ব আোেসংক্রান্ত  কার্ োবরল) 

 ২০১৭-২০১৮অে েবিয়র থমাট ভূরম উন জেনকর আোয়ের পররমাণ ৩,৯২,৫৯,২৭০/- (রিন থকাটি 
রবরানববই লক্ষ উনষাট িাজার দুইশি সত্তর টাকা; 

 ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র থমাট খাসজরম বরায়ের পররমাণ ২৬৫.৩৭৫ একর; 
 ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র িাট বাজার ইজারা থেয়ক থমাট আোে ৯,০১,২২,৪৪৪/-(নে থকাটি এক 
লক্ষ বাইশ িাজার িারশি চুোরিশ) টাকা; এবং 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর থঘারষি সবার জন্য বাসস্থান রনরশ্চিকরণসংক্রান্ত  প্রকয়ল্পর কাজ িলমান।  
 

শারন্ত-শৃঙ্খলা রক্ষাে সম্পারেি কার্ োবরল : 

 

(ক) অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়েট-এর আোলি : 

 ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র ১৪৪ ধারার রনষ্পত্তীকৃি  মামলার সংখ্যা ৭৫৯টি । 
(খ) এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়েট এর আোলি : 

 ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র ১০৭ ধারার রনষ্পত্তীকৃি  মামলার সংখ্যা ৪৩৪টি । 
এর মে রেয়ে সমায়জর শারন্ত-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং এ থজলাে রবরভন জ রকয়মর অপ্রীরিকর ঘটনা 

এোয়না সম্ভব িয়েয়ি। এ িাো  জনগয়ণর জানমায়লর রনরাপত্তা রনরশ্চি করা সম্ভব িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িররেপুর : 

 

জনয়সবামুখী উন জেন কার্ েক্রম : 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে মরিলায়ের জন্য জরেিা অঙ্গন, থসবা প্রিোশীয়ের জন্য অরভমি বক্স, অরিস 

কক্ষ আধুরনকােন, কম েিারীয়ের জন্য রিরজটাল িারজরা িালু, থসবা প্রিোশীয়ের বসার জন্য আলাো কক্ষ 

এবং রসরস কোয়মরা স্থাপয়নর মােয়ম অরিয়সর রনরাপত্তা থজারোর করা িয়েয়ি। ২০১৬-১৭ অে েবিয়র এ 

রবষয়ে অগ্ররগি রিল শিকরা ৭০ ভাগ এ বির শিকরা ১০০ ভাগ অগ্রগরি িয়েয়ি;  

 সকল েপ্তয়র বাংলাে রসটিয়জন িাট োর প্রণেন করা িয়েয়ি এবং থসবা প্রিোশীয়ের কায়ি সিয়জ দৃরষ্ট 

থগাির িে এমন স্থায়ন প্রেশ েন করা িয়েয়ি। ২০১৬-১৭ অে েবিয়র এ রবষয়ে ৬০ ভাগ অগ্রগরি িয়লও এ 

অে েবিয়র শিকরা ১০০ ভাগ অগ্রগরি িয়েয়ি; 

 থসবা প্রিোশীয়ের বসবার জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে জন অঙ্গন স্থাপন করা িয়েয়ি এবং থসখায়ন 

পর্ োপ্তসংখ্যক থিোর, সবদুেরিক পাখা, সুয়পে পারনর ব্যবস্থা করা িয়েয়ি। ২০১৬-১৭ অে েবিয়র এ রবষয়ে 

অগ্রগরি শিকরা ৭০ ভাগ রিল  এবং এ অে েবির শিকরা ১০০ ভাগ অগ্রগরি িয়েয়ি; 
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 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে স্বচ্ছ মিামি বাক্স স্থাপন করা িয়েয়ি এবং িার সরন জকয়ট প্রয়োজনীে 

কাগজ, কলম রাখা িয়েয়ি থর্খায়ন থসবাপ্রােীগণ প্রাপ্ত থসবা সম্পয়কে িায়ের থর্য়কায়না মিামি বা 

অরভয়র্াগ রলরখি আকায়র রেয়ি পায়রন।  ২০১৬-১৭ অে েবিয়র তুলনাে ২০১৮ অে েবিয়র শিকরা ১০০ 

ভাগ অগ্রগরি িয়েয়ি; 

 থজলা প্রশাসক জুন ২০১৮ পর্ েন্ত একবিয়র ৬৯৪ জনয়ক, উপয়জলা রনব োিী অরিসার এবং সিকারী 

করমশনার (ভূরম) গণশুনারনর মােয়ম ২৪৫০ জনয়ক থসবা প্রোন কয়রয়িন; 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলেসি অন্যান্য েপ্তয়র রভরিও কনিায়রয়ন্সর মােয়ম গণশুনারন করা িয়েয়ি। এ 

িাো  থজলা প্রশাসক সাব েক্ষরণক থিায়নর মােয়ম জনগয়ণর অরভয়র্াগ গ্রিণ কয়র িা িাৎক্ষরণক 

সমাধায়নর থিষ্টা কয়রন এ িাো  থিল্প লাইন এবং SMS থসবা িালু করা িয়েয়ি।  

 প্ররিবন্ধীয়ের জন্য এলাকারভরত্তক অরভভাবক থিারাম গঠন করা িয়েয়ি; 

 প্ররিবন্ধীয়ের জন্য িররেপুর সের উপয়জলার থটপায়খালা এলাকাে রবনামূয়ল্য ‘থেরারপ থসন্টার’ িালু করা 

িয়েয়ি। িররেপুর থজলার সকল অরিয়টাররোম, রবয়নােন থকয়ন্দ্র প্ররিবন্ধীয়ের জন্য আসন সংরক্ষণ করা 

িয়চ্ছ এবং থশখ রায়সল রশশু পায়কে প্ররিবন্ধীয়ের জন্য রফ্র রাইয়ির ব্যবস্থা করা িয়েয়ি; 

 থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ের সকল করমটিয়ি জন প্ররিরনরধয়ের অন্তভু েক্ত করা িয়েয়ি এবং িায়ের 

মিামি গুরুেসিকায়র প্ররিপারলি িয়চ্ছ। ২০১৬-১৭ অে েবিয়র শিকরা ৯০ ভাগ িয়লও ২০১৭-১৮ 

অে েবিয়র শিকরা ১০০ ভাগ অগ্রগরি িয়েয়ি;  

 বৃিত্তর িররেপুর থজলার ইউরনেন ভূরম সিকারী কম েকিো, ইউরনেন ভূরম উপসিকারী কম েকিো, 

সায়ভ েোর, ও ভূরম অরিয়সর অরিস সিকারীয়ের রনয়ে ৫ রেনব্যাপী ভূরম ব্যবস্থা রবষয়ে প্ররশক্ষয়ণর 

আয়োজন করা িয়েয়ি;  

 থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ করম্পউটার ও ভাষা প্ররশক্ষণ, ই-থসবা বাস্তবােনবিষয়ক্  প্ররশক্ষণ ও উদ্ভাবনী 

উয়যাগরবষেক কম েশালা, ই থমাবাইল থকাট েরবষেক প্ররশক্ষণ এবং ই-নামজারর রবষয়ে প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা 

করা িয়েয়ি; 

 কাইয়জন-এর আওিাে  

 সকল উপয়জলা ভূরম অরিয়স থসবািািা স্থাপন করা িয়েয়ি র্ায়ি থসবা প্রিোশীরা িািার িাোে বসয়ি 

পায়রন। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র অগ্রগরি শিকরা ১০০ ভাগ।  

 রিষ্টােোে উপয়জলা ভূরম অরিয়স  আয়স েরনকমুক্ত পারনর ব্যবস্থা করা িয়েয়ি।  সকল উপয়জলা ভূরম 

অরিস এবং ইউরনেন ভূরম অরিয়স রিরজটাল নরে নম্বর প্রিরলি আয়ি। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র অগ্রগরি 

শিকরা ১০০ ভাগ।   

 সপ্তায়ি মঙ্গলবার এরসল্যান্ডগণ সকাল ১০.০০ টা িয়ি গণশুনারন গ্রিণ কয়র োয়কন।  

 Online এ পি োর আয়বেন গ্রিণ করা িে এবং অনরধক ১০ রেয়নর ময়ে স্বচ্ছিার সয়ঙ্গ সরবরাি করা 

িে। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র অগ্রগরি শিকরা ১০০ ভাগ। 

 সেরপুর উয়জলাে অবসর প্রাপ্ত কম েিারীয়ের জন্য থপনশন গ্রিয়ণর সমে র্ায়ি স্বাচ্ছয়ন্দ িায়ের থপনশন 

তুলয়ি পায়রন থসজন্য উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলয়ে প্রশারন্ত নামক খাবার পারন, পরত্রকা ও 

থটরলরভশন ও বসার জােগাসি একটি রুয়মর ব্যবস্থা করা িয়েয়ি।  

         

আয়োরজি সয়ম্মলন, থমলা ও প্রেশ েনী : 

 ঐরিিেবািী িররেপুর সরকারর রায়জন্দ্র কয়লজ মায়ঠ সরকায়রর গুরুেপূণ ে উন জেন কম েকাণ্ড রনয়ে ৯, ১০ ও 

১১ জানুোরর অিেন্ত জাকজমকপূণ েভায়ব উন জেন থমলা-২০১৮ আয়োজন করা িয়েয়ি;   
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 িররেপুর সরকারর রায়জন্দ্র কয়লজ মেোয়ন ১৫, ১৬ ও ১৭ থিব্রুোরর-২০১৮ িাররখ রিনরেন ব্যাপী 

রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলা, ২০১৮ আয়োজন করা িে; 

 ১ ৪ এরপ্রল থেয়ক ৩০ এরপ্রল ২০১৮ পর্ েন্ত িররেপুর জজয়কাট ে িত্তয়র ১৫ রেনব্যাপী সবশাখী থমলার 

আয়োজন করা িয়েয়ি;  

 িররেপুর রজলা স্কুয়ল ৪, ৫ ও ৬ থম, ২০১৮ িাররখ রিনরেন ব্যাপী ৩৯ িম জািীে রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

সপ্তাি-২০১৮ উের্াপন করা িয়েয়ি; 

 গি ২৫ জানুোরর ২০১৮ িাররয়খ জািীে রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত জাদুঘয়রর সিয়র্ারগিাে থজলা পর্ োয়ে 

রবজ্ঞানরবষেক  থসরমনার ও কুইজ প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন করা িে; এবং 

 িররেপুর থজলার রিনটি রিরজটাল ল্যায়ব গি ২৫ থেয়ক ২৮ থম ২০১৮ িাররখ জািীে িাইস্কুল থপ্রাগ্রারমং 

প্ররিয়র্ারগিা-২০১৮ ও জািীে রশশু রকয়শার থপ্রাগ্রারমং প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন করা িয়েয়ি।  

 

রশক্ষািংিান্ত : 

 িররেপুর থজলাে থমাট ২০টি  রবযালয়ে সনরিকরশক্ষার একটি রবয়শষ ময়িল বাস্তবােন করা িয়চ্ছ। এয়ি 

রশশুরা থিাটয়বলা থেয়কই সনরিকিা রশখয়ি; 

 থমাট ২০টি  অরভভাবক সমায়বশ করা িয়েয়ি থর্খায়ন অরভভাবকয়ের প্রাররম্ভক রশশু রবকাশিম্পবক্মত   

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি;  

 প্ররিটি উপয়জলাে দুইটি কয়র রবযালয়ে সিিা থোর িালু করা িয়েয়ি;  

 মান সম্মি রশক্ষা বাস্তবােয়ন থজলা প্রশাসয়নর পক্ষ থেয়ক প্রােরমক রবযালে ও মােরমক রবযালয়ের 

রশক্ষকয়ের রনয়ে থমাট ৫টি  থসরমনায়রর আয়োজন করা িয়েয়ি; 

 এনরজওসমূিয়ক থেয়শর উন জেয়নর সয়ঙ্গ সমৃ্পক্ত করার উয়েয়শ্য এ থজলাে ৭৫টি  এনরজও এর রনব োিী 

পররিালকয়ের রনয়ে রেনব্যাপী করমউরনটি থিয়ভলপয়ময়ন্টর উপর প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

 প্রমাপ অনুর্ােী থজলা প্রশাসক, অরিররক্ত থজলা প্রশাসক (সারব েক) এবং অরিররক্ত থজলা প্রশাসক (রশক্ষা 

ও আইরসটি) কর্তেক রবযালে পররেশ েন করা িয়েয়ি;  

 রবযালয়ের িাত্র-িাত্রীয়ের ময়ে মূল্যয়বায়ধর উন জেয়নর জন্য এ থজলার ৫০০ জন িাত্রিাত্রীয়ের রনয়ে 

অরম্বকা িয়ল মিরবরনমে সভার আয়োজন করা িয়েয়ি;  

 রবযালয়ের িাত্রিাত্রীয়ের ময়ে সনরিকিায়বাধ জাগ্রি করার জন্য থজলা প্রশাসয়কর রনজ উয়যায়গ ৫টি  

রবযালয়ে সনরিক িােরর রবিরণ করা িয়েয়ি;  

 জািীে রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত সপ্তায়ি িররেপুর থজলা িয়ি জািীে পর্ োয়ে জুরনের গ্রুপ িয়ি ১১িম, রসরনের 

গ্রুপ িয়ি ৫ম স্থান ও রবয়শষ গ্রুপ িয়ি ৪ে ে অবস্থান অরধকার কয়র; 

 জ্বালারন সােেবিষয়ক্  বক্তিৃা প্ররিয়র্ারগিাে-২০১৮ িররেপুর থজলা িয়ি জািীে পুরস্কার গ্রিণ কয়র; 

এবং 

 রশক্ষায়ক্ষয়ত্র সয়ব োচ্চ অবোন রাখার স্বীকৃরি স্বরূপ থজলা প্রশাসক, িররেপুর জািীে রশক্ষা পেক-২০১৮ 

অজেন  কয়রন।  

 

দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনািংিান্ত  : 

 

 প্রাকৃরিক দুয়র্ োগ ও রবপর্ েে প্রশমনিংিান্ত  থজলা করমটি গঠন করা িয়েয়ি;  

 দুস্থ ও অসিােয়ের জন্য ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১৫১৯.২৭০ থম. টন রভরজএি প্রোন করা িয়েয়ি; এবং  
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 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র শীিািেয়ের মায়  ৪৬,৪৩৮ রপস কম্বল,  অরগ্নকান্ড ও অন্যান্য প্রাকৃরিক দুয়র্ োয়গ 

ক্ষরিগ্রস্ত পররবারয়ক ৮৯৭ বারন্ডল থঢউটিন, ১৫৬.৬৫ থম. টন রজ আর িাউল এবং ২৬,৯১,০০০/-( 

িারব্বশ লক্ষ একানব্বই িাজার ) টাকা গৃিরনম োণ বাবে  রজ আর কোশ  রবিরণ করা িয়েয়ি। 

 

স্থানীে সরকার ও পিী উন জেনিংিান্ত  : 

 

 গ্রাম আোলি কার্ েকর ও সরক্রে করার জন্য থজলা প্রশাসক ও উপয়জলা রনব োিী অরিসারগণ রনেরমি 

ইউরনেন পররষে পররেশ েন কয়র আোলয়ির কার্ েক্রম রনরবেভায়ব পর্ েয়বক্ষণ করয়িন;   

 িররেপুর থজলার ৮১টি  ইউরনেয়ন গ্রাম আোলি কার্ েক্রম পররিারলি িয়চ্ছ;  

 মরন্ত্রপররষে রবভায়গর রনয়ে েশনা ময়ি প্ররিমায়সর ৩ে ররববার থজলা উন জেন সমন্বে সভা এবং থজলা 

পর্ োয়ে রবরভন জ করমটিয়ক সরক্রে, গরিশীল ও িলপ্রস করয়ি রনেরমি ভায়ব সকল সভা অনুরষ্ঠি িয়চ্ছ 

এবং সভার কার্ েরববরণী ঊর্ধ্েিন  কর্তেপক্ষ বরাবর থপ্ররণ করা িয়চ্ছ। সভাে গৃিীি রসন্ধায়ন্তর অগ্রগরি 

প্ররিয়বেন পরবিী সভাে রনেরমিভায়ব পর্ োয়লািনা করা িয়চ্ছ; এবং 

 সকল উপয়জলা রনব োিী অরিসার, অরিররক্ত থজলা প্রশাসকসি সকল কম েকিো স্ব স্ব অরধয়ক্ষয়ত্রর 

মসরজেগুয়লায়ি জুমার নামায়জর পূয়ব ে ৫ রমরনট জঙ্গীরবয়রাধী বক্তব্য প্রোয়নর রবষেটি মরনটররং করা 

িয়চ্ছ।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ এর উন জেন : 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ এর অরিস কক্ষ, সয়ম্মলনকক্ষসি থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের অভূিপূব ে 

উন জেন সারধি িয়েয়ি। কার্ োলয়ের সয়ম্মলনকক্ষ দৃরষ্টনন্দনভায়ব থঢয়ল সাজায়না িয়েয়ি। সয়ম্মলনকক্ষটির 

থসৌন্দর্ েবধ েনসি প্রাে ১৫০ জয়নর আসনসি আধুরনক ও আন্তজোরিক মায়নর করা িয়েয়ি। 

  

রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম পি ো প্রোন :  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের থরকি েরুম শাখা িয়ি রিরজটাল পিরিয়ি অনলাইয়ন খরিোন/পি ো সরবরায়ির 

আয়বেন গ্রিণ করা িয়চ্ছ এবং ০১/০৩/০৭ রেয়নর ময়ে পি ো সরবরাি করা িয়চ্ছ। এ িাো  সকল ইউরনেন িথ্য ও 

থসবায়কন্দ্র িয়িও অনলাইয়ন আয়বেন গ্রিণপূব েক রনধ োররি সময়ে পি ো সরবরাি করা িয়চ্ছ। িয়ল জনগণ দ্রুিিম 

সময়ে থসবা পায়চ্ছ। 

 

মােক, জরঙ্গবাে রনরসন, বাল্যরববাি প্ররিয়রাধ এবং ইভটিরজং রবষয়ে ব্যব¯ো গ্রিণ: 

থজলাে মােক মুক্ত সমাজ গঠন, জরঙ্গবাে রনমূ েল, বাল্যরববাি রনরসয়নর লয়ক্ষে সকল উপয়জলাে একারধক 

সমায়বয়শর আয়োজন করা িয়েয়ি। প্ররিটি সমায়বয়শ রকয়শার-রকয়শারীসি প্রাে ১০/১৫ িাজার থলায়কর সমাগম 

ঘয়টয়ি। এ িাো  জরঙ্গবাে রনরসয়ন থজলার আয়লম-ওয়লমাসি রবরভন জ থেরণ-থপশার মানুয়ষর সয়ঙ্গ মি রবরনমে 

করা িয়েয়ি। র্া ভরবষ্যয়িও িলমান োকয়ব। 

  

থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার উন জেন : 

থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার দৃরষ্টগ্রািে উন জেন কার্ ে সম্পারেি িয়েয়ি।  বাসভবয়নর রভিয়র পায়ে িাঁটার রাস্তা, 

সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান আয়োজয়নর স্থােী মঞ্চ ও বাগায়ন দৃরষ্টনন্দন ফুয়লর গাি লাগায়না িয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়কর 

আবারসক কার্ োলেটি নতুন আরঙ্গয়ক সাজায়না িয়েয়ি। এ িাো  বাংয়লার ড্রইং রুম, রবোমকক্ষ আধুরনকােয়নর 

কার্ েক্রম িলমান আয়ি ।  
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রনরাপে সেক ও র্ানজট রনরসয়ন ব্যবস্থা গ্রিণ: 

থজলার গুরুেপূণ ে থমাে এবং প্রধান সেক/অরধক র্ান িলািলরি রাস্তার পায়শ অবস্থানরি রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর 

সাময়ন েীি থেকার রনম োণ, অববধ স্থাপনা অপসারণ এবং থজলা শিয়র প্রধান সেক সংলগ্ন রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর 

িাত্র-িাত্রীরা ছুটির সময়ে র্ায়ি রনরব েয়ি রাস্তা পার িয়ি পায়র, থস লয়ক্ষে িারিক ব্যবস্থা রনরশ্চি করা িয়েয়ি।  

দুঘ েটনা এোয়ি প্ররিটি থমায়ে িারিক পুরলয়শর মােয়ম র্ানজট রনরসয়নর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

এ িাো  রনরাপে সেক রনরশ্চিকরণায়ে ে প্রধান সেয়কর রবরভন জ থমাে ও বাসেোয়ন্ড গারে িালকয়ক রনয়ে েশনা 

প্রোন সংবরলি থমাট ৭০টি রবলয়বাি ে স্থাপন করা িয়েয়ি। এয়ি আশানুরুপ িল পাওো র্ায়চ্ছ। 

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রাজবােী : 

 

মন্ত্রণালে/রবভাগসমূয়ির বারষ েক প্ররিয়বেন িক 

                    

 মন্ত্রণালে/রবভায়গর নাম : থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, 

রাজবােী।     

অধীন অরধেপ্তর/ সংস্থার সংখ্যা : ১০ (েশ) টি। 

 

প্ররিয়বেনাধীন বির : ২০১৭-২০১৮ প্ররিয়বেন প্রস্তুয়ির িাররখ :  ২৭/০৬/২০১৮ রি:। 

                                                                

(১) প্রশাসরনক 

 

১.১ কম েকিো/ কম েিারীয়ের সংখ্যা (রাজস্ব বায়জট) 

 

সংস্থার স্তর অনুয়মারেি 

পে 

পুরণকৃি পে শূন্য পে বিররভরত্তক সংররক্ষি 

(ররয়টশনকৃি) অস্থােী পে 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

রাজবােী।     

৪৯৩ ৩৭৬ ১১৭ --  

থমাট ৪৯৩ ৩৭৬ ১১৭ --  

 

 

১.২ শূন্যপয়ের  রবন্যাস 

 

অরিররক্ত সরিব/িদূর্ধ্ে  

পে 

থজলা 

কম েকিোর 

পে 

অন্যান্য ১ম 

থেরণর পে 

২ে থেরণর পে ৩ে থেরণর পে ৪ে ে থেরণর পে থমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

-- -- ১৬ ১৩ ৪৭ ৪১ ১১৭ 
 

 

১.৩ অিীব গুরুেপূণ ে (Strategic) পে (অরিররক্ত সরিব/সমপেমর্ োোসম্পন জ/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ে) শূন্য 

োকয়ল িার িারলকা : প্রয়র্াজে নে।  

 

১.৪ শূন্যপে পূরয়ণ বয়ো রকয়মর থকায়না সমস্যা োকয়ল িার বণ েনা : প্রয়র্াজে নে।  

 

১.৫ অন্যান্য পয়ের িথ্য : 
 

প্ররিয়বেনাধীন বিয়র উন জেন বায়জট থেয়ক রাজস্ব বায়জয়ট 

স্থানান্তররি  পয়ের সংখ্যা 

প্ররিয়বেনাধীন বিয়র উন জেন বায়জট থেয়ক রাজস্ব বায়জয়ট স্থানান্তয়রর  জন্য 

প্ররক্রোধীন পয়ের সংখ্যা 
১ ২ 

-- -- 
 
 

 

১.৬ রনয়োগ/পয়োন জরি প্রোন : 
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প্ররিয়বেনাধীন বিয়র পয়োন জরি নতুন  রনয়োগ প্রোন মন্তব্য 

কম েকিো কম েিারী থমাট কম েকিো কম েিারী থমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

-- ১ ১ -- ১০ ১০ -- 

  

 

১.৭ ভ্রমণ/পররেশ েন (থেয়শ) : প্রয়র্াজে নে। 
 

ভ্রমণ/পররেশ েন 

(থমাট রেয়নর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপয়েষ্টা প্ররিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী 

/থেশাল অোরসয়েন্ট 

সরিব মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন জেন প্রকল্প পররেশ েন -- -- --  

পাব েিে িিগ্রাম ভ্রমণ -- -- -  

 

১.৮ ভ্রমণ/পররেশ েন (রবয়েয়শ) : প্রয়র্াজে নে। 
 

 

ভ্রমণ/পররেশ েন 

(থমাট রেয়নর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপয়েষ্টা প্ররিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী 

/থেশাল অোরসয়েন্ট 

সরিব মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 
 

 

১.৯ উপয়রাক্ত ভ্রময়ণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পররেশ েন প্ররিয়বেন োরখয়লর সংখ্যা : প্রয়র্াজে নে। 

 

(২) অরিট আপরত্ত 

২.১ অরিট আপরত্তিংিান্ত  িথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেয়ক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ েন্ত) : 
 

ক্ররমক মন্ত্রণালে/ 

রবভাগসমূয়ির নাম 

অরিট আপরত্ত েিরশয়ট 

জবায়বর 

সংখ্যা 

রনষ্পরত্তকৃি  অরিট আপরত্ত অরনষ্পন জ অরিট আপরত্ত 

সংখ্যা টাকার পররমান 

(থকাটি টাকাে) 

সংখ্যা টাকার পররমান 

(থকাটি টাকাে) 

সংখ্যা টাকার পররমান 

(থকাটি টাকাে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১। থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলে, রাজবােী 
৪৭ .০০৬৩৩২৯ ২৯ ২৯ .০০১৯১০৮ ১৮ .০০৪৪২২১ 

 

 

২.২ অরিট ররয়পায়ট ে গুরুির/বয়ো রকয়মর থকায়না জারলোরি/অে ে আত্মসাি, অরনেম ধরা পয়ে োকয়ল  থস সব  থকস সমূয়ির িারলকা : প্রয়র্াজে নে। 

 

(৩)    শৃঙ্খলা/রবভাগীে মামলা (মন্ত্রণালে/রবভাগ এবং অরধেপ্তর/সংস্থার সরম্মরলি সংখ্যা) : 

 

প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়র (২০১৭-২০১৮) 

মন্ত্রণালে/অরধেপ্তর/সংস্থাসমূয়ির পুঞ্জীভূি  থমাট 

রবভাগীে মামলার সংখ্যা 

প্ররেয়বেনাধীন বিয়র রনষ্পরত্তকৃি  মামলার সংখ্যা অরনষ্পন জ রবভাগীে 

মামলার সংখ্যা 
িাকররচুেরি/ 

বরখাস্ত 

অব্যািরি অন্যান্য েণ্ড থমাট 

৩ ২ ৩ - ৫ ১ 

 

(৪) সরকার কর্তেক/সরকায়রর রবরুয়ি োয়েরকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১৭ থেয়ক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ েন্ত) : 

 

সরকারর সম্পরত্ত/স্বাে ে রক্ষায়ে ে 

মন্ত্রণালে/রবভাগ/অধীন সংস্থাসমূি 

কর্তেক োয়েরকৃি মামলার সংখ্যা 

মন্ত্রণালে/রবভাগ-এর 

রবরুয়ি োয়েরকৃি ররট 

মামলার সংখ্যা 

উন জেন প্রকল্প বাস্তবােয়নর  

থক্ষয়ত্র সরকায়রর রবরুয়ি 

োয়েরকৃি মামলার সংখ্যা 

োয়েরকৃি  থমাট 

মামলার সংখ্যা 

রনষ্পরত্তকৃি  থমাট  

মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ -- -- ১ -- 

 

(৫) মানবসম্পে উন জেন :  

৫.১ থেয়শর অভেন্তয়র প্ররশক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৭ থেয়ক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ েন্ত):  

  

প্ররশক্ষণ কম েসূরির  থমাট সংখ্যা মন্ত্রণালে এবং অধীন সংস্থাসমূি  থেয়ক অংশগ্রিণকারীর সংখ্যা 

১ ২ 

৬ 218 
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৫.২     মন্ত্রণালে/অরধেপ্তর কর্তেক প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়র (২০১৭-১৮) থকায়না ইন-িাউজ প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন 

করা িয়ে োকয়ল িার বণ েনা : িয়েয়ি । এই েপ্তয়র ০২ (দুই) জন রশক্ষানরবশ সিকারী করমশনার 

কম েরি। িাঁয়ের  িায়ি কলয়ম প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়চ্ছ।  

 

৫.৩ প্ররশক্ষণ কম েসূরিয়ি কম েকিো/কম েিারীয়ের অংশগ্রিণ বা ময়নানেয়নর থক্ষয়ত্র বয়ো রকয়মর থকায়না 

সমস্যা োকয়ল িার বণ েনা : কম েকিো অপ্রতুল োকাে এবং স্থােী কম েকিোর স্বল্পিার জন্য ময়নানেন 

প্রোয়ন সমস্যা িে। 

 

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন য জব থিরনং (OJT) এর ব্যবস্থা আয়ি রক-না; না োকয়ল অন য জব থিরনং আয়োজন 

করয়ি বয়ো রকয়মর থকায়না অসুরবধা আয়ি রক না : িোঁ।  

৫.৫ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়র (০১ জুলাই ২০১৭ থেয়ক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ েন্ত)  প্ররশক্ষয়ণর জন্য রবয়েশ 

গমনকারী কম েকিোর সংখ্যা : -০২ (দুই) জন। 

 

(৬) থসরমনার/ওোকেশপিংিান্ত  িথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেয়ক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ েন্ত) :  
  

থেয়শর অভেন্তয়র  থসরমনার/ওোকেশয়পর সংখ্যা থসরমনার/ওোকেশয়প অংশগ্রিণকারীয়ের সংখ্যা 

১ ২ 

১১ ৩০৯ 

 

   িথ্য প্রযুরক্ত  ও করম্পউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৭ থেয়ক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ েন্ত) :   

মন্ত্রণালে/রবভাগ/ 

সংস্থাসমুয়ি  

করম্পউটায়রর থমাট  

সংখ্যা 

মন্ত্রণালে/রবভাগ/ 

সংস্থাসমুয়ি ইন্টারয়নট 

সুরবধা আয়ি রক না 

মন্ত্রণালে/রবভাগ/ 

সংস্থাসমূয়ি ল্যান  

(LAN) সুরবধা 

আয়ি রক না 

মন্ত্রণালে/রবভাগ/ 

সংস্থাসমুয়ি ওোন 

(WAN) সুরবধা 

আয়ি রক না 

মন্ত্রণালে/রবভাগ/সংস্থাসমূয়ি 

করম্পউটার প্ররশরক্ষি 

জনবয়লর সংখ্যা 

কম েকিো কম েিারী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৫৫ িোঁ িোঁ িোঁ ৩০ ১৮০ 
                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

(৮) সরকারর প্ররিষ্ঠানসমূয়ি আয়ের লভোংশ/মুনািা/আোেকৃি রাজস্ব থেয়ক সরকারর থকাষাগায়র জমার পররমাণ : 

 (অে ে রবভায়গর জন্য) 

(টাকার অক থকাটি টাকাে প্রোন করয়ি িয়ব) 

 ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ হ্রাস(-)/বৃরি (+) িার 

      

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব 

আে 

ট্াক্স 

থররভরনউ 

- - - - - - 

নন-ট্াক্স 

থররভরনউ 

- - - - - - 

উদ বৃত্ত(ব্যাবসারেক আে 

থেয়ক 

- - - - - - 

লভোংশ রিয়সয়ব - - - - - - 

 

(৯) প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়র সম্পারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ োবরল/আইন, রবরধ ও নীরি প্রণেন/সমস্যা-সকট : 

প্রয়র্াজে নে। 

 

৯.১ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়র নতুন আইন, রবরধ ও নীরি প্রণেয়নর িারলকা : প্রয়র্াজে নে। 
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৯.২ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়র সম্পারেি গুরুেপূণ ে/উয়িখয়র্াগ্য কার্ োবরল :  

(১) থজলা প্রশাসন রাজবােী কর্তেক সাম্প্ররিক বিয়র উয়িখয়র্াগ্য অজেয়নর ময়ে থজলা প্রশাসয়কর 

প্রয়িষ্টাে  ও সমন্বয়ে থেৌলিরেো-পাটুররো থিররঘায়ট ২টি এয়প্রাস সেক রনম োয়ণর কাজ বাস্তবােন, দুটি 

পন্টুন সংয়র্াজন, রাজবােী শির রক্ষা বাঁধ স্থােীভায়ব সংরক্ষয়ণর জন্য ৩৪২ থকাটি টাকার প্রকল্প 

বাস্তবােয়নর কাজ শুরু করা;  

(২) বিেমান থজলা প্রশাসক থর্াগোয়নর ১ মায়সর ময়ে িাঁর প্রয়িষ্টা ও সুষ্ঠ ুসমন্বয়ের মােয়ম রাজবােীয়ি 

পাঁি (০৫) থমগাওোট রবদুেৎ সংয়র্াজন; 

(৩) সারব েক সমন্বয়ের মােয়ম রাজবােী থজলায়ক রভক্ষুকমুক্তকরয়নর জন্য সরকারী ও থবসরকারর 

সংস্থার কম েকিো ও কম েিারীয়ের ০১ (এক) রেয়নর থবিন বাবে প্রাে ২৫ লক্ষ টাকার অনুোন সংগ্রি এবং 

পররকল্পনা অনুর্ােী রভক্ষুকমুক্তকরয়ণর কার্ েক্রম গ্রিন অন্যিম; 

(৪) রবদুেৎ, জ্বালানী ও খরনজ সম্পে মন্ত্রণালয়ের মাননীে প্ররিমন্ত্রী এবং রবদুেৎ রবভায়গর সরিব 

ময়িােয়ের সয়ঙ্গ সাক্ষাৎপূব েক রবদুেয়ির িারিো রমটায়নাসি ওয়জাপারিয়কা এর আওিাে িররেপুর- 

রাজবােী ৩৩ থকরভ নতুন লাইন রনম োন এবং রাজবােীয়ি প্রস্তারবি গ্রীি উপয়কন্দ্র রনম োয়নর কাজ; 

(৫) মা ইরলশ র্ায়ি রনরাপয়ে প্রজনন করয়ি পায়র থসজন্য মৎস্য ও প্রারণ সম্পে মন্ত্রণালয়ের রনয়ে েশনাে 

থজলা প্রশাসন এবং মৎস্য অরধেপ্তর, রাজবােীর সারব েক কম েিৎপরিাে সারায়েয়শর ময়ে সব োরধক (৫০০ 

এর অরধক) থমাবাইল থকাট ে পররিালনার মােয়ম রাজবােীয়ি মা ইরলশ সংরক্ষণ অরভর্াণ  অিেন্ত 

সিলভায়ব বাস্তবারেি িয়েয়ি; 

(৬) এ িাো  কম েকিো কম েিারীয়ের বারষ েক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রোন, মােক রবয়রাধী সয়িিনিা ও 

বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধ সয়িিনিার জন্য থসরমনার আয়োজন, শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়ন ওোকেশয়পর 

আয়োজন ও থজলা োরন্ডং এর প্রিারনাে কম েশালার আয়োজন সি রবরভন জ ব্যবস্থা গ্রিন করা িয়েয়ি; 

(৭) রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনম োয়ন বিরব্যাপী েপ্তররভরত্তক কম েকিোগণ, রশক্ষক রশরক্ষকা ও 

কম েিারীয়েরয়ক ই-নরে রবষয়ে ও করম্পউটার প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম ই- থসবা রনরশ্চি করা িয়চ্ছ। রাজবােী 

সের উপয়জলাে ১০০% ই-রমউয়টশন প্ররক্রোর নামজারর রনরশ্চি করা িয়েয়ি। থমাবাইল থকাট ে ও 

রনব োিী ম্যারজয়েট আোলি রবরধ থমািায়বক পররিালনার জন্য রনব োিী ম্যারজয়েটগণয়ক িায়ি কলয়ম 

প্ররশক্ষণ ও রনেরমিভায়ব রেকরনয়ে েশনার ব্যবস্থা করা িয়চ্ছ; 

(৮) ইয়নায়ভশন িি োর মােয়ম জনয়সবা রনরশ্চি করয়নর জন্য ফ্রন্টয়িস্ক স্থাপন, রসটিয়জন িাট োর প্রকাশ 

রসটিয়জন কন োর স্থাপন করা িয়েয়ি; 

(৯) এ িাো  সরকারর ব্যে সংয়কািয়নর জন্য এবং সুষ্ঠ ু অরিস ব্যবস্থাপয়নর অংশ রিয়সয়ব থজলা 

প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রমরন রিরজটাল ল্যাব স্থাপন করা িয়েয়ি; 

(১০)টি রকউএম (থটাটাল থকাোরলটি ম্যায়নজয়মন্ট)-এর অধীয়ন থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, কনিায়রন্স 

রুম আধুরনকােন, থজলা পুল গ্যায়রজ আধুরনকােন, ওোকে থেশন আধুরনকােন ও রনরাপে পারনর 

রিল্টার স্থাপন করার মােয়ম পররচ্ছন জ ও স্বাস্থেসম্মি কম েপররয়বশ সৃরষ্ট করা িয়েয়ি; এবং 

(১১) থগাোলন্দ উপয়জলাে থেৌলিরেো ইউরনেয়নর পরিিা পরির থর্ৌন কমী মায়েয়ের রশশু সন্তানয়ের 

ভরবষ্যৎ অরনরশ্চি।  থসখায়ন ০৫ বির বেরস থমাট ৩৭৭ জন রশশুর জন্য সঠিক পুরষ্ট, বাসস্থান ও রশক্ষার 

জন্য থেৌলিরেো পরিিালয়ের কািাকারি একটি থি-থকোর থসন্টার স্থাপয়নর জন্য সরিব, মরিলা ও 

রশশুরবষেক  মন্ত্রণালয়ের সয়ঙ্গ আয়লািনাক্রয়ম পত্র থপ্ররণ করা িয়েয়ি।  

 

 

৯.৩ ২০১৭-১৮ অে েবিয়র মন্ত্রণালয়ের কার্ োবরল সম্পােয়ন বয়ো রকয়মর থকায়না সমস্যা/সংকয়টর আশকা 

করা িয়ল িার রববরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃরির সমস্যা/সকট উয়িয়খর প্রয়োজন থনই; উোিরণ: পে সৃজন, 

শূন্যপে পূরণ ইিোরে) : প্রয়র্াজে নে। 
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(১০) মন্ত্রণালয়ের উয়েশ্য সাধনিংিান্ত  :  

১০.১ ২০১৭-১৮ অে েবিয়র কার্ োবরলর মােয়ম মন্ত্রণালয়ের আরি উয়েশ্যাবরল সয়ন্তাষজনকভায়ব সারধি 

িয়েয়ি রক? :  সয়ন্তাষজনকভায়ব সারধি িয়েয়ি। 

১০.২ উয়েশ্যাবরল সারধি না িয়ে োয়ক িার কারণসমূি : প্রয়র্াজে নে। 

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরি উয়েশ্যাবরল আরও েক্ষিা ও সািয়ল্যর সয়ঙ্গ সাধন করার লয়ক্ষে থর্ সব 

ব্যবস্থা/ব্যবস্থা গ্রিণ করা থর্য়ি পায়র, থস সম্পয়কে মন্ত্রণালয়ের সুপাররশ : প্রয়র্াজে নে। 

 

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, ঢাকা : 

 

 

ক্র: 

নং 
প্রস্তারবি রবষে কার্ েক্রম 

বাস্তবােন

কাল 
প্রিোরশি িলািল 

পররমাপ (প্রিোরশি িলািল অজেন 

িয়েয়ি রক’না) 

১ উদ্ভাবনরবষেক   

প্ররশক্ষণ 

০৪ ব্যায়ি থমাট ১২০ জন 

কম েকিোয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন 

করা িয়ব। 

২০১৮-১৯ 

অে ে বির 

দ্রুিিম সময়ে নাগররকয়ের দুয়ভ োগ লাগয়ব 

স্বচ্ছ ও জবাবরেরি মূলক থসবা প্রোন 

রনরশ্চিকরণ। 

প্ররশক্ষয়ণ অংশগ্রিণকারী 

কম েকিোগয়ণর থসবা প্রোনসংক্রান্ত  

অরিস আয়েশ, সনে ও ররশে। 

২ ইয়নায়ভশন 

সায়কেল 

আয়োজন 

রবভাগীে ইয়নায়ভশন সায়কেল 

আয়োজন করা। 

থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ের কম েকিোগয়ণর 

উদ্ভাবনবিষয়ক্  কম েপররকল্পনা গ্রিণ ও িাঁয়ের 

ময়ে উক্ত কম েপররকল্পনার আন্তঃ থশোররং 

এবং কম েপররকল্পনা বাস্তবােন সিজির িয়ব। 

রবভাগীে পর্ োয়ে ইয়নায়ভশন 

সায়কেয়লর উপর বাস্তবােন অগ্রগরি  

প্ররিয়বেন। 

৩ ইয়নায়ভশনটি 

থমর  কার্ েক্রম 

িোররক 

রবভাগীে ইয়নায়ভশনটি থমর 

৩টি  সভা আয়োজন এবং 

থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ে 

সকল ইয়নায়ভশনটি ম 

সরক্রেকরণ। 

অধীন সকল ইয়নায়ভশনটি থমর রনেরমি সভা 

আয়োজন রনরশ্চি িয়ব। 

অধীন সকল ইয়নায়ভশনটি থমর 

রনেরমি সভার কার্ েরববরণী ও 

বাস্তবােন অগ্রগরি  প্ররিয়বেন। 

৪ উদ্ভাবয়নর 

স্বীকৃরি প্রোন 

ঢাকা রবভায়গ  রবভাগীে 

উদ্ভাবয়নর স্বীকৃরি প্রোন এবং 

ইয়নায়ভশন সায়কেয়ল কমপয়ক্ষ 

০৩ জন কম েকিোয়ক পুরস্কার  

প্রোন। 

উদ্ভাবনী উয়যায়গর স্বীকৃরি প্রোয়নর মােয়ম 

কায়জ উৎসারিি প্রোন রনরশ্চি িয়ব। 

উদ্ভাবনী উয়যায়গর বাস্তবােন ও 

িলািল এবং স্বীকৃরি প্রোয়নর 

অরিস  আয়েশ। 

৫ ইয়নায়ভশনসং

ক্রান্ত  প্রকাশনা 

ইয়নায়ভশনসংক্রান্ত  গৃিীি 

কার্ েক্রম এবং বাস্তবােন 

অগ্রগরি  প্ররিয়বেন  রনয়ে 

একটি প্রকাশনা প্রস্তুি করা 

িয়ব।  

ইয়নায়ভশনসংক্রান্ত  প্রকাশনার মােয়ম জনগণ 

ও এিংবিষ্ট সকয়ল উদ্ভাবন রবষয়ে সম্যক 

অবগি োকয়ব এবং এর একটি বাস্তব রিত্র  

ফুয়ট উঠয়ব।  

চুোন্ত প্রকাশনা 

৬ উদ্ভাবনী 

পাইলট প্রকল্প 

গ্রিণ  

প্ররি থজলাে কমপয়ক্ষ ০১টি 

কয়র উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প 

গ্রিণ এবং িা বাস্তবােয়ন 

কম েপররকল্পনা গ্রিণ করা। 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসংরলিষষ্ট রবষয়ে জনদুয়ভ োগমুক্ত, 

স্বচ্ছিা ও জবাবরেরিিা মূলক থসবা প্রোন 

িলপ্রসূ িয়ব। 

প্রকয়ল্পর থমোোয়ন্ত রনরে েষ্ট 

মানেয়ন্ডর সয়ঙ্গ তুলনামূলক 

পর্ োয়লািনা। 

৭ থসাশ্যাল 

রমরিোর 

ব্যবিার 

থসাশ্যাল রমরিোর ব্যবিার 

বৃরি করার কার্ েক্রম গ্রিণ। 

সরকারী সকল কায়জ জনগয়ণর সম্পৃক্তিা 

আরও বােয়ব এবং জবাবরেরিমূলক থসবা 

প্রোন রনরশ্চিকরা র্ায়ব। 

থসাশ্যাল রমরিোর মােয়ম 

আগি/প্রাপ্ত অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ও 

উন জেনমূলক কায়জর প্রিার। 
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ক্র: 

নং 
প্রস্তারবি রবষে কার্ েক্রম বাস্তবােনকাল প্রিোরশি িলািল 

পররমাপ (প্রিোরশি 

িলািল অজেন িয়েয়ি রক 

না) 

৮ 

 

কম েিারীয়ের 

আইরসটিবিষয়ক্  

অভেন্তরীণ প্ররশক্ষণ 

০৪ ব্যায়ি থমাট ৪০ জন কম েিারীয়ক 

অভেন্তরীণ প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা িয়ব। 

২০১৮-১৯ 

অে ে বির 

এ কার্ োলয়ের ই-নরেবিষয়ক্  

কার্ েক্রয়ম গরিশীলিা আনেন 

ও স্বল্পসময়ে নাগররক থসবা 

রনরশ্চকরণ। 

আইরসটির ব্যবিার। 

 

৯ 

সকল কার্ েক্রম ই-

নরেয়ি রনষ্পত্তীকরণ 

পত্র প্রারপ্ত, পত্র উপস্থাপন ও পত্র জাররসি 

সকল োপ্তররক কার্ েক্রম ই-নরেয়ি 

রনষ্পত্তীকরণ। 

সরকায়রর রিরজটাল 

বাংলায়েশ রবরনম োয়ণ সনািন 

পিরি পররিার এবং এবং 

স্বল্পসময়ে নাগররক থসবা প্রোন 

রনরশ্চকরণ। 

আগি পত্র ও 

উপস্থাপনয়র্াগ্য পয়ত্রর 

সিেিা র্ািাই। 

১০ অনলাইন থরসপন্স 

রসয়েম িালুকরণ 

ই-নরে, ই-থমইল, এসএমএস ও থিসবুক 

এর মােম আয়বেন ও অরভয়র্াগ 

রনষ্পত্তীকরণ। 

স্বচ্ছিা ও দ্রুিিার সয়ঙ্গ 

নাগররক থসবাপ্রোন 

রনরশ্চকরণ। 

অনলাইন এর মােয়ম 

প্রাপ্ত আয়বেন ও অরভয়র্াগ 

রনষ্পন জকরণ| 

১১ রভরিও কনিায়রন্স 

আয়োজন 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, ঢাকা 

িয়ি মাঠ পর্ োয়ের কার্ োলেসমূয়ির 

সয়ঙ্গ রনরে েষ্ট সময়ে রবরভন জ রবষয়ে 

রেকরনয়ে েশনা প্রোন ও মরন্ত্রপররষয়ের 

রনয়ে েশনা অনুর্ােী রভরিও/ 

অনলাইন /থটরল- কনিায়রন্স আয়োজন। 

রবভাগীে করমশনায়রর 

কার্ োলে, ঢাকা এবং মাঠ 

পর্ োয়ের কার্ োলে সমূয়ির 

কার্ েক্রম িরারন্বি করণ এবং 

সরকারর রসিান্ত/রনয়ে েশনা 

স্বল্পসময়ে  বাস্তবােন 

রনরশ্চকরণ। 

নাগররক থসবার সন্তুরষ্ট। 

১২ wWwRUvj D™¢vebx 

†gjv Av‡qvRb 

চবভােীয় পয মারয়  চডচজটাল উদ্ভাবেী  

গর্লা আরয়াজে করা। 

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােয়ন 

জনগয়ণর রনকট সরকায়রর 

উদ্ভাবনী কম ের্য়জ্ঞর প্রিারণা 

রনরশ্চকরণ। 

রমরিো কাভায়রজ, 

থমলাে অংশগ্রিণকারীর 

সংখ্যা এবং সন্তুরষ্ট। 
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থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা : 

 

মরন্ত্রপররষে রবভাগ ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়রর জন্য নতুনভায়ব বারষ েক উদ্ভাবন কম েপররকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােন অগ্রগরি 

মূল্যােন কাঠায়মা প্রস্তুি কয়রয়ি। নতুন কাঠায়মা অনুর্ােী ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়রর থজলা ইয়নায়ভশনটি থমর বারষ েক উদ্ভাবন 

কম েপররকল্পনার কাজ িলমান। কম েপররকল্পনা  প্রণেনপূব েক আগামী ১৬ আগে ২০১৮ রি. িাররয়খর ময়ে মরন্ত্রপররষে রবভাগ-এ 

থপ্ররণ করা িয়ব। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : 

থসাস ে রনয়োগ : বিেমান সময়ের থপ্রক্ষাপয়ট এবং ভরবষ্যয়ির িোয়লঞ্জসমূি র্োর্েভায়ব থমাকায়বলা করার জন্য 

থজলার অভেন্তয়র সংঘটিি রবরভন জ ঘটনার িথ্য িাৎক্ষরণকভায়ব থজলা প্রশাসয়ন পাওো অিেন্ত প্রয়োজন। সংঘটিি 

রবরভন জ ঘটনার িথ্য পাওোর জন্য থজলা প্রশাসনয়ক র োব, পুরলশ ও অন্যান্য থগায়েন্দা সংস্থার সিােিা গ্রিণ 

করয়ি িে। র্ার িয়ল র্োসময়ে ব্যবস্থা গ্রিণ রবলম্ব িে। এ সমস্যা সমাধায়নর জন্য থজলা প্রশাসয়নর আওিাে 

থসাস ে রনয়োগ করা আবশ্যক। থসাস ে রনয়োগ করা িয়ল থজলা প্রশাসয়নর পয়ক্ষ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার 

সয়ঙ্গ ভারসাম্য বজাে থরয়খ অপরাধ রনেন্ত্রণমূলক কার্ েক্রম পররিালনা অরধকির যুয়গাপয়র্ারগভায়ব পররিালনা 

সম্ভব িয়ব।    

মােকব্যাবসা রনেন্ত্রণ:  মােকব্যাবসারনেন্ত্রণ করা এবং মােক থসবীয়ের মােক থসবন থেয়ক রক্ষা করার জন্য 

স্থানীে জনপ্ররিরনরধসি সুশীল সমাজ, িাত্র এবং রবরভন জ ব্যাবসারে থনর্তবৃয়ন্দর সমন্বয়ের মােয়ম সয়িিনিামূলক 

প্রিারণা ও পূনব োসন কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি, র্া ভরবষ্যয়িও িলমান োকয়ব।  

জরঙ্গবাে  রনরসন : জরঙ্গবাে এবং জঙ্গী িৎপরিা বিেমান সময়ে িোয়লয়ঞ্জ রূপ রনয়েি। এ িোয়লঞ্জ থমাকায়বলাে 

থজলা প্রশাসন থজলা পুরলশ, র্ু্র্াবসি অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ কার্ েকর সমন্বে থরয়খ কাজ 

কয়র িয়লয়ি। জরঙ্গবাে  রনরসয়ন সমরন্বি কার্ েক্রয়মর এ ধারা অব্যািি োকয়ব।  

িাউরজং থকাম্পারন রনেন্ত্রণ :  নারােণগঞ্জ থজলাে র্ত্রিত্র অববধভায়ব গয়ে উঠা িাউরজং থকাম্পারন রনেন্ত্রণ করার 

লয়ক্ষে স্থানীে জনপ্ররিরনরধ, সুশীল সমাজ এবং িাউরজং থকাম্পারনর মারলকগয়ণর সয়ঙ্গ মিরবরনমে এবং 

আয়লািনা সভার মােয়ম প্রয়োজনীে কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। ভরবষ্যয়ি র্ায়ি নতুন কয়র থকায়না অববধ 

িাউরজং থকাম্পারন গয়ে উঠয়ি না পায়র থস লয়ক্ষে সমন্বয়ের মােয়ম কার্ েক্রম অব্যািি োকয়ব। 

রশল্প কারখানাে ইটিরপ স্থাপন : নারােণগঞ্জ রশল্প সমৃি থজলা িওোে পররয়বয়শর ভারসাম্য রক্ষাে রশল্প 

কলকারখানাে শিভাগ ইটিরপ স্থাপন করা এবং িা িালু রাখার রবষেটি বিেমায়ন বয়ো ধরয়ণর একটি িোয়লঞ্জ। এ 

িোয়লঞ্জ থমাকায়বলাে থজলা ও উপয়জলা প্রশাসন স্থানীে জনপ্ররিরনরধ, রবয়কএমইএ, থিম্বার অব কমাস ে এন্ড 

ইন্ডারের থনর্তবৃয়ন্দর সয়ঙ্গ মিরবরনমে ও আয়লািনা মােয়ম সাব েক্ষরণক সমন্বে সাধন কয়র িয়লয়ি এবং শিভাগ 

ইটিরপ স্থাপন ও িা িালু রাখয়ি থজলা ও উপয়জলা প্রশাসন এ কার্ েক্রম অব্যািি রাখয়ব।  

দূষণমুক্ত নেী ব্যবস্থাপনা : শীিলক্ষাসি থজলার অন্যান্য নেীসমূিয়ক দূষণমুক্ত রাখা রেয়ন রেয়ন জটিলরূপ ধারণ 

করয়ি। নেীমার্তক বাংলায়েয়শর নেীসমূয়ির স্বাভারবক প্রবাি বজাে রাখয়ি নেীসমূিয়ক দূষণমুক্ত রাখা অিেন্ত 

জরুরী িয়ে পয়েয়ি। নারােণগঞ্জ থজলা ও উপয়জলা প্রশাসন এ থজলার নেীসমূিয়ক দূষণমুক্ত রাখয়ি স্থানীে 

থনর্তবৃন্দসি থনৌ-বারিনী, ইন্ড্রারেোল পুরলশ, রবআইিরব্লউটিএসি রবরভন জ ব্যাবসােী থনর্তবৃয়ন্দর সয়ঙ্গ আয়লািনার 

মােয়ম কার্ েক্রম পররিালনা করয়ি, র্া ভরবষ্যয়িও অব্যািি োকয়ব।  

 

বজেে ব্যবস্থাপনা : নারােণগঞ্জ রশল্প সমৃি জনবহুল থজলা িওোে বজেে ব্যবস্থাপনা ক্রমান্বয়ে িোয়লঞ্জরূয়প থেখা 

রেয়চ্ছ। বজেে ব্যবস্থাপনা উন জি করা এবং বজেে থেয়ক রবদুেৎ উৎপােন করার লয়ক্ষে Waste to Energy Project  

এর আওিাে নারােণগঞ্জ থজলাে একটি রবদুেৎ থকন্দ্র স্থাপয়নর প্রােরমক আয়লািনা িলয়ি।   

র্ানজট রনরসন : র্ানজট সমস্যা ঢাকা, নারােণগঞ্জ ও গাজীপুরসি বাংলায়েয়শর সকল ব্যস্তিম থজলাে ক্রমাগি 

প্রকট আকার ধারণ করয়ি। এ সমস্যা িয়ি স্থােীভায়ব পররত্রাণ পাওোর লয়ক্ষে নারােণগঞ্জ থজলার কয়েকটি স্থায়ন 

ফুট ওভার রেজ রনম োণসি থজলা প্রশাসন কর্তেক করিপে কার্ েকর উয়যাগ গ্রিয়ণর পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

পররকল্পনাসমূি- 
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 িাষাো িয়ি পঞ্চবটি পর্ েন্ত রাস্তার দুই পায়শ থজলা পররষয়ের মারলকানাধীন জােগাে অববধভায়ব গয়ে 

ওঠা  স্থাপনাসমূি উয়চ্ছে এবং িার থলন রবরশষ্ট রাস্তা রনম োণ; 

 নারােণগঞ্জস্থ িাষাো থমায়ে মারল্টওয়েজ ফুটওভার রেজ রনম োণ, নারােণগঞ্জ ক্লায়বর সাময়ন টুওয়েজ 

ফুটওভার রেজ রনম োণ এবং ২নং থরলয়গয়ট টুওয়েজ ফুটওভার রেজ রনম োণ; 

 রবযমান নারােণগঞ্জ থরলয়েশনয়ক িাষাোে প্ররিস্থাপন করা এবং িাষাো থেয়ক ঢাকা পর্ েন্ত িবল  

থরললাইন কয়র দ্রুি গরির করমউটার থিন সারভ েস িালু করা; 

 নারােণগঞ্জ থরলয়েশন িয়ি িাষাো থরলওয়ে থেশন পর্ েন্ত রবযমান থরললাইন অপসারণ কয়র 

িেীেস্থয়ল সেকপে রনম োণ করা। বঙ্গবন্ধু সেয়কর রবকল্প রিয়সয়ব িাষাো থেয়ক নারােণগঞ্জ থরলয়েশন 

পর্ েন্ত বিেমান থরললাইয়নর উভে পায়শ্বের অববধ স্থাপনা উয়চ্ছেপূব েক সেক পে রনম োণ; এবং 

 কমলাপুর থেয়ক টঙ্গী পর্ েন্ত বাংলায়েশ থরলওয়ের িবল -লাইন িালু রয়েয়ি। নারােণগয়ঞ্জর ক্রমবধ েমান 

জনসংখ্যার র্ািাোি ব্যবস্থা সিজীকরণসি র্ানজট রনরসয়ন কমলাপুর থেয়ক িাষাো পর্ েন্ত িবল -

থরললাইন িালুকরণ। 

পর্ েটনসংক্রান্ত :  নারােণগঞ্জ থজলা একটি পর্ েটন সমৃি থজলা। এ থজলা থসানারগাঁ উপয়জলার পানাম নগরী এবং 

থসানারগাঁ থলাক ও কারুরশল্প িাউয়ন্ডশন পর্ েটকয়ের কায়ি একটি আকষ েণীে রবষে িয়ে উয়ঠয়ি। রবয়েরশ 

পর্ েটকয়ের সুরবধায়ে ে আধুরনক থশৌিাগার রনম োয়ণর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর : 

 

রবভাগীে করমশনার এবং থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলেসমূয়ির ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্তর মূল্যােন প্ররিয়বেন 

িক (অয়ক্টা:/১৭ িয়ি রিয়স:/১৭) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পা

েন 

সূিয়কর 

মান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicato

rs) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষজনক নে 

 

িলমান 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি মান িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

রাজস্ব প্রশাসন 

ও ব্যবস্থাপনাে 

গরিশীলিা 

আনেন 

উপয়জলা ভূরম 

অরিস পররেশ েন 

পররেশ েনকৃি 

অরিস 

সংখ্যা 

 

২.০০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮  ০৩ 

 ০৩ - - - -   

ইউরনেন ভূরম 

অরিস পররেশ েন 

পররেশ েনকৃি 

অরিস 

সংখ্যা ২.০০ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০  ০৬ 

 ০৬ - - - -   

ভূরম থরকি ে 

িালনাগােকরণ 

িালনাগােকৃ

ি খরিোন 

সংখ্যা ১০.০০ ১৭৪০০ ১৭২০০ ১৭০০০ ১৬৯০০ ১৬৮০০  ৪২০০ 

 - - - - ৪২০০   

কৃরষ খাস জরম 

বয়ন্দাবস্ত প্রোন 

পুনব োরসি 

পররবার 

সংখ্যা ২.০০ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪  ০৪ 

 - - - - ০৪ ০৪  

অকৃরষ খাস জরম 

বয়ন্দাবস্ত প্রোন 

বয়ন্দাবস্ত 

প্রোনকৃি 

জরম 

একর ২.০০ ৩.৪০ ৩.২০ ৩.০০ ২.৮০ ২.০০  ০.৩৩৫০ 

 - - - - ০.৩৩৫০ ০.৩৩৫০  

ভূরম উন জেন 

কয়রর সঠিক 

োরব রনধ োরণ 

গি বিয়রর 

আোে ও 

িলরি 

বিয়রর 

বয়কোর িার 

 টাকা 

(য়কাটি) 

২.০০ ২৪.০০ ২৩.৮০ ২৩.০০ ২২.৬০ ২২.০০  ৬.২৪ 

 ৬.২৪ - - - -   
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

িলমান 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি মান িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

রাজস্ব প্রশাসন ও 

ব্যবস্থাপনাে 

গরিশীলিা 

আনেন 

ভূরম রবয়রাধরবষেক  

মামলার এসএি রবজ্ঞ 

আোলয়ি থপ্ররণ 

থপ্ররয়ণর 

সমে 

রেন ১.০০ ৫০০ ৪৬০ ৪২০ ৪০০ ৩৭০   

 - - - - -   

থেওোনী মামলা 

রনষ্পরত্ত 

সরকায়রর 

রবপয়ক্ষ 

মামলার 

একিরিা 

রাে 

সংখ্যা 

 

 

১.০০ ২৫ ২৩ ২০ ১৭ ১৪   

 - - - - ০৩   

থরন্ট সাটি েরিয়কট 

মামলা রনষ্পরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃি  

মামলা 

% ৪.০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০  ৮০ 

 ৮০ - - - -   

১নং খরিোনভুক্ত 

সরকারর সম্পরত্তর 

অববধ েখল উিার 

উিারকৃি 

ভূরম 

% ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০  ১৫ 

  - - ১৫ - -   

অন্যান্য সরকারর 

সম্পরত্ত অববধ েখল 

উিার 

 

 

উিারকৃি 

ভূরম 

% ১.০০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪  ৪ 

  - - - - ৪   

ক্রীো, সংস্কৃরি ও 

নারী উন জেন 

েরারন্বিকরণ 

থজলা ক্রীো অরিস, 

গাজীপুর এর অধীন 

প্ররিটি ক্রীো 

প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন 

আয়োরজি 

ক্রীো 

প্ররিয়র্ারগিা  

সংখ্যা 

০৪টি 

অোেয়ল

টিকস্, 

ভরলবল,

োবা ও 

ফুটবল 

লক্ষেমাত্রা ১০০% - - - - - - 

অজেন ১০০% - - - - - - 

 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activiti

es) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

িলমান 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি মান িলরি মায়নর 

রনয়ম্ন 

  

ভূরম উন জেন কর 

আোে িোররক 

করা 

আোেকৃি 

ভূরম উন জেন 

কর 

টাকা 

(য়কাটি) 

২.০০ ২৩.০০ ২৫ ২৩ ২২ ২০  ৬.২৪ 

 ৬.২৪ - - - -   

সােরাি মামলা 

রনষ্পরত্ত 

আোেকৃি 

ইজারামূল্য 

টাকা 

(য়কাটি) 

১.০০ ২.০০ ১.৮০ ১.৫০ ১.৩০ ১.২০  ১.০০ 

 - - - - ১.০০   

রাজস্ব মামলা 

রনষ্পরত্ত 

মামলা 

রনষ্পরত্তর 

িার  

% ২.০০ ৬২ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৫৩  ২০ 

 ২০ - - - -   
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 থজলা ক্রীো 

অরিস, 

গাজীপুর এর 

অধীন 

ক্রীোরবেয়ের 

জন্য 

প্ররশক্ষয়নর 

আয়োজন 

আয়োরজি মাস 

ব্যাপী  ক্রীো 

প্ররশক্ষণ  

০৪টি 

সাঁিার, 

রক্রয়কট, 

িরক ও 

ফুটবল 

লক্ষেমাত্রা ১০০% - - - - - - 

অজেন ১০০% - - - - - - 

থজলা পর্ োয়ের 

েপ্তরসমূয়ির 

উন জেনমূলক 

কার্ েসমূয়ির 

কার্ েকর সমন্বে 

সাধন 

থজলা উন জেন 

সমন্বে 

করমটির সভা 

অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠি সভা সংখ্যা 

 

 ১০০%   

    

থজলা উন জেন 

সমন্বে 

করমটির 

সভার রসিান্ত 

বাস্তবােন 

রসিান্ত 

বাস্তবারেি 

%  ১০০%   

    

 

 

 

 

 

 

     ৯০%      

রবরভন জ 

উন জেনমূলক 

কার্ েক্রম 

পররেশ েন 

পররেশ েনকৃি 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

 

 ১০০%   

    

     ৯০%      

এনরজও 

কার্ েক্রম 

সমন্বেরবষে

ক  সভা 

সভা অনুরষ্ঠি সংখ্যা 

 

 ১০০%   

    

    ১০০%       

এনরজও 

কার্ েক্রম 

সমন্বেরবষে

ক  সভার 

রসিান্ত 

বাস্তবােন 

রসিান্ত 

বাস্তবারেি 

%  ১০০%   

    

     ৯০%      

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

িলমান 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি মান িলরি 

মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 এনরজওয়ের 

অনুকূয়ল িােকৃি 

অয়ে ের পররবীক্ষণ 

পররবীক্ষণকৃি 

এনরজও 

সংখ্যা 

 

 ১০০%   

    

     ৮০%      

ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রম 

পররেশ েন/েশ েন 

পররেশ েন/েশ েন সংখ্যা 

 

 
১০০%       

      ৮০%      

জনশৃঙখলা ও 

জনরনরাপত্তা 

সংিিকরণ 

থমাবাইল থকাট ে 

পররিালনা 

পররিারলি 

থমাবাইল থকাট ে 

সংখ্যা 

১৭৭টি 

 

 

    

৯৫% 

  

সুষু্ঠভায়ব পাবরলক 

পরীক্ষা পররিালনা 

পাবরলক পরীক্ষার 

প্রশ্নপয়ত্রর রনরাপত্তা 

রনরশ্চিকৃি 

% 

১০০ 

 

    

১০০% 

  

এরক্সরকউটিভ প্রমাপ অরজেি সংখ্যা      ১০০%   
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ম্যারজয়েয়টর 

আোলি পররেশ েন 

০৩টি 

 

 থজলা কারাগার 

পররেশ েন 

প্রমাপ অরজেি সংখ্যা 

০৩টি 

 
    

১০০% 
  

 োনা পররেশ েন প্রমাপ অরজেি সংখ্যা 

০৩টি 

 
    

১০০% 
  

 থজলা আইন-শৃঙখলা 

করমটির সভা 

অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

 

    

১০০% 

  

 িাঞ্চল্যকর ও 

থলামিষ ে ঘটনা 

অবরিিকরণ 

৪ ঘণ্টার ময়ে 

থগািয়র আনীি 

% 

১০০ 

 

    

১০০% 

  

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

িলমা

ন 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি মান িলরি 

মায়নর রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  ২৪ ঘণ্টার ময়ে 

থগািয়র আনীি 

  
    

 
  

 রনব োিী 

ম্যারজয়েয়টয়ের 

রনয়ে সভা আিবান 

আিবানকৃি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

 

    

১০০% 

  

 থজলা আইন-শৃঙখলা 

করমটির সভার 

রসিান্ত বাস্তবােন 

রসিান্ত 

বাস্তবােয়নর িার 

% 

১০০ 

 

 

    

৯০% 

  

 পারক্ষক থগাপনীে 

প্ররিয়বেন থপ্ররণ 

থপ্রররি 

প্ররিয়বেন 

সংখ্যা 

০৬টি 

 

 

    

১০০% 

  

 মােকদ্রয়ব্যর 

অপব্যবিার রনেন্ত্রয়ণ 

জনসয়িিনিা মূলক 

সভা আয়োজন 

আয়োরজি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

 

    

৯০% 

  

 নারী ও রশশু রনর্ োিন 

থরায়ধ জনসয়িিনিা 

মূলক সভা আয়োজন 

আয়োরজি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

    

৮০% 

  

 থর্ৌতুক রনয়রায়ধর 

লয়ক্ষে জনসয়িিনিা 

মূলক আয়োজন 

আয়োরজি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

    

৮৫% 

  

 বাল্যরববাি রনয়রায়ধর 

লয়ক্ষে জনসয়িিনিা 

মূলক সভা আয়োজন 

আয়োরজি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

    

৯০% 

  

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগ

ি 

উয়েশ্য 

(Strat

egic 

Objec

tives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

িলমান 

অসাধারণ অরি 

উত্তম 

উত্তম িলরি মান িলরি মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে  েময়ন 

জনসয়িিনিা মূলক সভা 

আয়োজন 

আয়োরজি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

    

৯০% 

  

 নারী ও রশশু পািার থরায়ধ 

জনসয়িিনিা মূলক সভা 

আোজন 

আয়োরজি সভা  সংখ্যা 

০৩টি 

 

 

    

৯০% 

  

 থিারািালান প্ররিয়রায়ধ আয়োরজি সভা সংখ্যা      ৯০%   
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জনসয়িিনিা মূলক সভা 

আয়োজন 

০৩টি 

 

 থর্ৌন িেরারন, জাল থনাট 

ও হুরন্ড ব্যাবসা রনেন্ত্রয়ণ 

এবং প্ররিয়রায়ধ 

জনসয়িিনিা মূলক সভা  

আয়োরজি সভা সংখ্যা 

০৩টি 

 

    

৯০% 

  

উয়েশ্য -

১ 

মানব 

সম্পে 

উন জেন ও 

প্রারিষ্ঠা

রনক 

সক্ষমিা 

বৃরিকরণ 

রব.রস.এস. (প্রশাসন) 

কোিায়রর রশক্ষানরবশ 

কমকিোয়ের ইনসারভ েস 

প্ররশক্ষণ আয়োজন 

নাই নাই নাই 

    

 

  

উয়েশ্য-

2 

প্রারিষ্ঠা

রনক 

সক্ষমিা 

বৃরিকরণ 

থজলা প্রশাসয়নর আওিাে 

কমরি 

কমকিো/কমিারীয়ের 

বাংলা বানায়নর 

শুিীকরণিংিান্ত  

প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন 

প্ররশক্ষয়ণর 

িাররখ 

১৭-১২-১৭ 

- ১০০% 

  ৯০%  

 

  

উয়েশ্য-

৩ 

 েক্ষিা 

ও 

সনরিক

িার 

উন জেন 

সরকারী কমসম্পােন 

ব্যবস্থাপনািংিান্ত  কমরি 

কমিারীয়ের জন্য 

প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন 

বাৎসররক ৬০ 

ঘণ্টা 

১ বির ১০০% 

  ৮০% 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক 

নে 

 

িলমান 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি মান িলরি মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

সামারজক 

রনরাপত্তামূলক 

কার্ক্রম 

বাস্তবােন 

থজারোর 

বেস্কভািা   লক্ষেমাত্রা ১০০%       

  অজন ১০০%       

প্ররিবন্ধীভািা   লক্ষেমাত্রা ১০০%       

  অজন ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

রবধবা ও স্বামী রনগৃিীিা   লক্ষেমাত্রা ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

  অজন ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

 প্ররিবন্ধী রশক্ষা উপবৃরত্ত   লক্ষেমাত্রা ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

  অজন ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

মুরক্তয়র্ািায়ের সম্মারন 

ভািা রবিরণ কার্ক্রম 

িোররক 

  লক্ষেমাত্রা ১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৬%   

  অজন 
১০০% ৯৬% ৯৬% ৯৬% 

৯৬% 
  

ক্রীো সংষ্কৃরিক 

ও নারী উন জেন 

েরারনিকরণ 

সাংষ্কৃরিক 

প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন 

আয়োরজি 

প্ররিয়র্ারগিা  

সংখ্যা ০.৫ 
২ ৩ ৫ ৪ 

৩ 
২ ১ 

সাংষ্কুরিক থক্ষয়ত্র রবরভন জ 

প্ররশক্ষণ আয়োজন 

আয়োরজি 

প্ররিয়র্ারগিা 

সংখ্যা ০.৫ 
২ ৩ ৫ ৪ 

৩ 
২ ১ 

সারকেট িাউজ সারকেট িাউজ মানসম্মি % লক্ষেমাত্রা ১০০%       
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ব্যবস্থাপনা পররয়বশ 

   অজেন   ৮৫%     

 

 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activitie

s) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

িলমান 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি মান িলরি মায়নর 

রনয়ম্ন 

 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 রভরভআইরপগয়ণ

র জন্য সভার 

আয়োজন 

আয়োরজি সভা % লক্ষেমাত্রা ১০০%     

  

    অজেন  ৯৩%      

 সারকেট িাউজ 

পররষ্কার 

পররচ্ছন জ রাখা 

মূল্যিারলকা 

অনুসৃি 

% লক্ষেমাত্রা ১০০%     

  

    অজেন   ৮৫%     

 আবাসন 

ব্যবস্থাপনা ও 

খায়যও গুনগি 

মান 

রনরশ্চিকরণ 

খায়যও গুনগি 

মান 

রনরশ্চিকরণ 

% লক্ষেমাত্রা ১০০%     

  

    অজেন  ৯৩%      

 অরিস ভবন ও 

আরঙ্গনা 

পররচ্ছন জ রাখা 

রনধ োররি 

সমেসীমার 

ময়ে অরিস 

ভবন ও আরঙ্গনা 

পররচ্ছন জ 

িাররখ লক্ষেমাত্রা ১০০%     

  

    অজেন  ৯৩%      

 থসবা প্রিোশী ও 

েশ েনােীয়ের 

জন্য টেয়লটসি 

অয়পক্ষাগার এর 

ব্যবস্থা করা 

রনধ োররি 

সমেসীমার 

ময়ে থসবা 

প্রিোশী ও 

েশ েনােীয়ের 

জন্য টেয়লটসি 

অয়পক্ষাগার 

িালুকৃি 

িাররখ লক্ষেমাত্রা ১০০%     

  

 

 

 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

থকৌশলগি 

উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পােন 

সূিয়কর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

  

লক্ষেমাত্রা/রনণ োেক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

সয়ন্তাষ 

জনক নে 

 

িলমা

ন 

অসাধারণ অরি উত্তম উত্তম িলরি মান িলরি 

মায়নর রনয়ম্ন 
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

    অজেন   ৮৫%     

 থসবার মান সম্পয়কে থসবা 

গ্রিীিায়ের মিামি 

পররবীক্ষয়ণর ব্যবস্থা িালু 

করা  

রনধ োররি 

সমেসীমার 

ময়ে থসবার 

মান সম্পয়কে 

গ্রিীিায়ের 

মিামি 

পররবীক্ষয়ণর 

ব্যবস্থা িালুকৃি 

িাররখ লক্ষেমাত্রা ১০০%     

  

    অজেন  ৯৩%      

আরে েক 

ব্যবস্থাপনা উন জেন 

অরিট আপরত্ত রনেরত্ত 

কার্ েক্রয়মর উন জেন 

বিয়র 

রনষ্পরত্তকৃি  

অরিট আপরত্তর 

শিকরা িার 

% লক্ষেমাত্রা ১০০%     

  

    অজেন     ৬০%   

 

প্রশাসয়কর কার্ োলে, মারনকগঞ্জ : 

 

২০১৮-১৯ অে েবিয়র রনম্নরূপ কম েপররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি : 

ক. থজলার আন্তঃরবভাগীে কম েকায়ন্ডর সমন্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুি প্রকল্পসমূিসি থজলার প্রধান উন জেন কম েকাণ্ড 

বাস্তবােয়ন সমন্বেকারীর োরেে পালন; 

খ. সরকার কর্তেক কৃরষ, স্বাস্িেয়সবা ও জনস্বাস্িে, পররবার পররকল্পনা, নারী ও রশশু, ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রােরমক ও 

গণরশক্ষা এবং রশক্ষারবষেক  গৃিীি সকল নীরিমালা ও কম েসূরির সুষ্ঠু বাস্তবােন, িত্ত্বাবধান, পররবীক্ষণ ও সমন্বেসাধন; 

গ.  দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা এবং ত্রাণ ও পুনব োসন কার্ েক্রম গ্রিণ, রজআর,টি আর, কারবখা, কারবটা, রভরজরি, রভরজএি, অরি 

েররদ্রয়ের জন্য কম েসৃজন ইিোরে কার্ েক্রম বাস্তবােন, িত্ত্বাবধান ও পররবীক্ষণ; 

ঘ. ভূ-প্রাকৃরিক সবরশষ্টেসমূি সংরক্ষণসি পররয়বশ দূষয়ণর িয়ল সৃষ্ট জলবায়ু পররবিেয়নর রবরূপ প্রভাব থমাকায়বলাে 

জনসয়িিনিা সৃরষ্ট, বনােন, রবরভন জ প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবােয়ন সারব েক সিােিা করা এবং সারব েক সমন্বে সাধন ও 

পররবীক্ষণ; 

ঙ. সামারজক রনরাপত্তা ও োররদ্রেরবয়মািয়ন রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভাগকর্তেক গৃিীি ন্যাশনাল সারভ েস কম েসূরি, একটি বারে 

একটি খামারসি রবরভন জ প্রকল্পবাস্তবােয়ন সারব েক সিােিা প্রোন ও কার্ েকর সমন্বে সাধন; 

ি. থজলার রাজস্ব প্রশাসয়নর সারব েক রনেন্ত্রণ, িত্ত্বাবধান এবং পররবীক্ষণ; 

ি. থজলা ম্যারজয়েরস ও রনব োিী ম্যারজয়েরসসম্পরকেি   র্াবিীে ক্ষমিা প্রয়োগ, থমাবাইল থকাট ে পররিালনা, থজলার 

সারব েক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব েক জনজীবয়ন স্বরস্ত আনেন এবং রভরভআইরপয়ের রনরাপত্তাসংক্রান্ত  কার্ োবরল সম্পােন; 

জ. জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্তব্যবস্িাপনার আওিাে অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত; 

 . রবরভন জ সামারজক সমস্যা থর্মন থর্ৌন িেরারন, নারী রনর্ োিন, মােক থসবন, থিারািালান, থর্ৌতুক, বাল্যরববাি ইিোরে  

প্ররিয়রাধ/রনরসয়ন কার্ েক্রম গ্রিণ; 

ঞ. স্থানীে সরকারসংক্রান্ত  কার্ েক্রম সম্পােন; 

ট.প্রবাসীয়ের িাটায়বস প্রস্তুি, রবয়েশগামী ব্যরক্তয়ের প্রিারণা ও িেরারন প্ররিয়রাধ এবং মানব পািার থরাধসি প্রবাসী 

কল্যায়ণ র্াবিীে কার্ েক্রম গ্রিণ; 

ঠ. এনরজওয়ের কার্ েক্রম িোররক ও সমন্বে, এনরজও কার্ েক্রয়মর ওভারল্যারপং প্ররিয়রায়ধ কম েয়ক্ষত্র রনধ োরয়ণ মিামি 

প্রোন এবং এনরজওয়ের অনুকূয়ল িােকৃি অয়ে ের পররবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসি অন্যান্য কার্ েক্রম পররেশ েন/েশ েন; এিং 

ি. জািীে ই-গভেয়নন্স কার্ েক্রম বাস্তবােন;য়সবা পিরি সিজীকরণ, থসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী থসবা প্রোন, থজলা িথ্য 

বািােন িালনাগােকরণ, থসাশ্যাল রমরিো ব্যবিার, এবং রবরভন জ পর্ োয়ে িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসি অন্যান্য রবষয়ে 

প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম পররিালনা ও িোররক।  

 

২০১৮-১৯  অে েবিয়র সম্ভাব্য প্রধান অজেনসমূি : 

 

ক. রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্িাপনাে গরিশীলিা আনেয়নর লয়ক্ষে 

- ৬ থকাটি ৬৪ লক্ষ টাকার ভূরম উন জেন কর আোে করা িয়ব এবং 

 - ভূরম রবয়রাধসংক্রান্ত  ৬০% মামলা রনষ্পরত্ত করা িয়ব; 
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খ. দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা, বনােন, জলবায়ু পররবিেন ও পররয়বশ সংরক্ষণসি থটকসই উন জেন লক্ষেমাত্রা অজেন 

েরারন্বিকরণ এর লয়ক্ষে-থজলা প্রশাসয়নর পক্ষ িয়ি ২০০০টি বৃক্ষয়রাপণ করা িয়ব; 

গ. থজলা ম্যারজয়েরসর মােয়ম জনশৃঙ্খলা ও জনরনরাপত্তা সংিিকরয়ণর লয়ক্ষে 

 জনসাধারয়ণর শারন্ত-শৃঙ্খলার জন্য ১৪৪ ধারাে ৮৬০টি  এবং ১০৭ ধারাে ৬৫০টি মামলা রনষ্পরত্ত করা িয়ব; 

ঘ. জনসিয়িনিামূলক কোর্ক্রয়ম জনউদ্বুিকরণ কার্ েক্রম থজারোরকরণ এর লয়ক্ষে শারন্ত-শৃঙ্খলা বজাে রাখা, ইভটিরজং, মােকমুক্ত 

সমাজ গঠন, বাল্যরববাি রনয়রাধ ইিোরে কার্ েক্রম সরক্রেভায়ব পররিালনার জন্য ৪৪০টি  থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা িয়ব; এবং 

ঙ. মানবসম্পে উন জেন ও প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরিকরয়ণর লয়ক্ষে 

-প্রােরমক রশক্ষাে শিভাগ ভরিে রনরশ্চি করার থিষ্টা করা িয়ব। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মুরন্সগঞ্জ : 

 

 E-File এর র্াধ্যডর্ িক্ল রািবরক্ ক্াজ িম্পারন, বেবজটাল গ্ররক্মেরুর্ িিলিাডি িাস্তিায়ন, অনলাইন ব্যাংবক্ংডয়র 

র্াধ্যডর্ ক্র্ মচারী, ইউবনয়ন পবরষডরর োর্ পুবলডশর গ্রিতন ও জনপ্রবতবনবধডরর িোবন িাতা প্ররান, ই-গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম পবরচালনা, 

স্বয়ংিম্পূণ ম গ্রজলা তথ্য িাতায়ন, জন ণডক্ আরও িিডজ গ্রিিা প্ররান ক্রার জন্য গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র িার্ডন আধুবনক্ ও 

বেবজটালাইজে ফ্রন্টডেস্ক্ স্থাপন। ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর প্রবশক্ষণ প্ররাডনর র্াধ্যডর্ রক্ষ প্রশািন  ডড় গ্রতালা। গ্রজলা প্রশািডনর িি 

ক্াজ বেবজলাইজে ক্রা। SDG ও ৭র্ পঞ্চিাবষ মক্ী পবরক্েনার িডঙ্গ িার্ঞ্জস্য গ্ররডখ গ্রজলা প্রশািডনর িক্ল পবরক্েনা প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন। তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯ এর আওতায় বনডয়া কৃত রাবয়ত্বপ্রাি ক্র্ মক্তমাডরর Online প্রবশক্ষণ প্ররান। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল : 

 

(ক) উন জেনমূলক প্রকল্প :  

1.  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ভবন ঊিেমুখী সম্প্রসারণ; 

2.  সারকেট িাউজ সম্প্রসারণ/উন জেন; 

3.  কম েকিো/কম েিারীয়ের জন্য িরয়মটরী রনম োণ; 

4. ৪

. 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ভবয়নর রনরাপত্তার জন্য ১ম ও ২ে িলার বারান্দা  (করেয়িার)-এ থলািার রগ্রল ও কলাপরসবল থগট 

রনম োণ; 

5. 5

. 

থজলা থরকি ে রুম ও থিজারর সম্প্রসারণ; 

6. ৬

. 

টাঙ্গাইল থজলায়ক রভক্ষুকমুক্তকরণ; 

7. ৭

. 

টাঙ্গাইল থজলায়ক স্কাউট থজলা থঘাষণা; এবং 

8. ৮

. 

গ্রীন টাঙ্গাইল ও রক্লন টাঙ্গাইল কম েসূরির আওিাে ঢাকা-টাঙ্গাইল মিাসেয়ক বৃক্ষয়রাপণ। 

(খ) সংস্থাপনবিষয়ক্  কম েপররকল্পনা: 

1.  েক্ষ জনবল সৃরষ্টর লয়ক্ষে কম েিারীয়ের স্থানীেভায়ব রবরভন জ প্ররশক্ষণসি কম েকিোয়ের জন্য থেয়শ রবয়েয়শ রবরভন জ প্ররশক্ষয়ণর 

ব্যবস্থাকরণ; 

2.  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসমূয়ির শূন্যপয়ে জনবল রনয়োয়গর কার্ েক্রমিম্পন্নকরণ; 

3.  থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর পয়োন জরিয়র্াগ্য শূন্য পেসমূয়ি পয়োন জরি প্রোয়নর ব্যবস্থাকরণ; এবং 

4.  কম েকিো-কম েিারীয়ের কল্যায়ণ রবরধ থমািায়বক র্াবিীে ব্যবস্থা গ্রিণ। 

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রকয়শারগঞ্জ : 

 

০১। ই-থসবা থকন্দ্রয়ক আরও জনবান্ধব এবং আধুরনকীকরণ; 

০২। সারকেট িাউজ ঊর্ধ্েমুখীকরণ; 

০৩। সারকেট িাউয়জর সমু্ময়খ সুপররসর আধুরনক িটক রনম োণ; 
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০৪। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সকল কম েিারীয়ক প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম       

       েক্ষ কয়র গয়ে থিালা; 

০৫। রভক্ষুকমুক্তকরয়ণর জন্য কম েপররকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােন;  

০৬। থজলার ভূরমিীন কৃষকয়ের কৃরষজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন;  

০৭। মােরমক রবযালেসমূয়ি মারল্টরমরিো ক্লাসরুম এর সংখ্যা বৃরিকরণ; 

০৮। ই-রমউয়টশন কার্ েক্রয়মর সম্প্রসারণ; 

০৯। ভূরম উন জেন কর ও করবরিভূ েি রবরভন জ খাি এবং অরপ েি সম্পরত্তর রলজ নবােন খাি িয়ি আরওরপি রাজস্ব আোে বৃরিকরণ;   

১০। একটি বারে একটি খামার প্রকয়ল্প সুরবধা থভাগীয়ের ময়ে ঋণ রবিরণ;  

১১। ভূরম উন জেন কর ও করবরিভূ েি রবরভন জ খাি এবং অরপ েি সম্পরত্তর রলজ  নবােন খাি িয়ি আরওরপি রাজস্ব আোে বৃরিকরণ;  এবং 

১২। একটি বােী একটি খামার প্রকয়ল্প সুরবধা থভাগীয়ের ময়ে ঋণ রবিরণ। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নররসংেী : 

 

২.১ ই-িাইরলং এর মােয়ম সকল নরে ব্যবস্থাপনা কার্ েক্রম থজারোরকরণ। শিভাগ বাস্তবােয়নর মােয়ম থপপারয়লস অরিস বাস্তবােন 

রনরশ্চি করা;  

২.২ লাইয়েররর থসৌন্দর্ ে বধ েণ ও জ্ঞান অয়ন্বষয়ন েৃিা বৃরির স্বায়ে ে থজলার রবখ্যাি ব্যরক্তয়ের িরব ও েশ েনীে স্থায়নর িরব বাধাঁই কয়র 

লাইয়েররয়ি আট ে গ্যালারী প্রস্তুি করা; 

২.৩ গণশুনারনর মােয়ম এবং রসটিয়জন িাট োর অনুর্ােী জনগণয়ক দ্রুি থসবা প্রোন; 

২.৪ মানব সম্পে উন জেয়ন গণকম েিারীয়ের জন্য বাৎসররক ৬০ (ষাট) ঘণ্টাব্যাপী প্ররশক্ষণ কম েসূিী বাস্তবােন; 

২.৫ কম েকিো/কম েিারীয়ের েক্ষিা অজেয়নর জন্য In House Training এর ব্যবস্থা গ্রিণসি অন্যান্য প্ররশক্ষণ থকয়ন্দ্র প্ররশক্ষয়ণর 

ব্যবস্থা গ্রিণ; 

২.৬ বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত (২০১৭-২০১৮)  েক্ষিার সয়ঙ্গ বাস্তবােন; 

২.৭ প্রমাপ অনুর্ােী থমাবাইল থকাট ে পররিালনা; 

২.৮ মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণসি সকল স্তয়রর রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর সারব েক মায়ন জােয়ন থজলা প্রশাসন কর্তেক রবরভন জ ধরয়ণর পররকল্পনা 

গ্রিণ করা িয়েয়ি । ইয়িাময়ে উক্ত পররকল্পনা বাস্তবােয়নর কার্ েক্রম িলমান আয়ি; 

২.৯  স্থানীর্ িারিোর রভরত্তয়ি রবরভন জ সামারজক থবষ্টনীমূলক কম েকাণ্ড গ্রিণ; এবং 

 ২.১০  রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা আরও গরিশীলিা আনেন। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মাোরীপুর : 

 

ক্র: নং প্রকল্প/উন জেণ কায়জর রববরণ বরাে মন্তব্য 

০১। মাোরীপুর সারকেট িাউয়জর বরিঃস্থ  সবদুেরিক থমরামি কাজ ১৫,০০,০০০/-  

০২। মাোরীপুর সারকেট িাউয়জর নতুন বরধ েি ভবন ৪,০০,০০,০০০/-  

০৩। মাোরীপুর সারকেট িাউয়জর গারে রাখার গ্যায়রজ রনম োণ ৩০,০০,০০০/-  

০৪। মাোরীপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের গারে রাখার গ্যায়রজ রনম োণ ৩০,০০,০০০/-  

০৫। মাোরীপুর সারকেট িাউয়জর ০৩ (রিনটি) এোরকূলার সংয়র্াজন ৪,০০,০০০/-  

০৬। মাোরীপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের ওোকেশপ রনম োণ (৩০ ফুট X ৪০ 

ফুট) 

১০,০০,০০০/-  

 থমাট টাকা = ৪,৮৯,০০,০০০/-  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, শরীেিপুর : 
 

ক্রঃ নং প্রকল্প/উন জেন কায়জর রববরণ 
০১ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের পরশ্চম ও েরক্ষণ পায়শ্বে ২টি  আধুরনক থগইট রনম োণ;    
০২ শরীেিপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সমু্ময়খ গায়ি েন লাইট স্থাপন; 
০৩ শরীেিপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রপিয়নর অংয়শ ১ম িলার িায়ে থমরামি;      
০৪ শরীেিপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের অধীন পরশ্চম পায়শ্বেরটি নয়সি ঘরগুয়লা থমরামি;       
০৫ শরীেিপুর থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে িেয়রর রবদুেয়ির পুরািন খু ৌঁটি পররবিেন কয়র নতুন খু ৌঁটি প্ররিস্থাপনসি 
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সবদুেরিক িার পররবিেন;       
০৬ শরীেিপুর থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর গারে ঘুরায়নার জন্য থগালিের রাস্তা রনম োণ অেবা ওোকওয়ের রাস্তা 

প্রশস্তকরণ;         
০৭ শরীেিপুর সারকেট িাউজ ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রসারণ;          
০৮ শরীেিপুর সারকেট িাউয়জর বাউন্ডারর ওোল উঁচুকরণসি আধুরনক থগট রনম োণ; 

০৯ শরীেিপুর সারকেট িাউয়জর ড্রাইভার থশি উন জেন; এবং 
১০ শরীেিপুর সারকেট িাউয়জর িেয়রর রবদুেয়ির পুরািন খু ৌঁটি পররবিেন কয়র নতুন খু ৌঁটি প্ররিস্থাপনসি সবদুেরিক িার 

পররবিেন।        
 

ভূরমসংক্রান্ত  থসবাপ্রোন সিরজকরয়ণ গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 
 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুরি বাস্তবােয়নর লক্ষে শরীেিপুর থজলার সকল গৃিিীয়নর জন্য আবাসয়নর ব্যবস্থা করার রনরমত্ত 

ভূরমিীনয়ের জন্য খাসজরমর বয়ন্দাবস্ত প্রোন এবং র্াকাি িিরবল থেয়ক অয়ে ে অস্বচ্ছল, অসিাে প্ররিবন্ধীয়ের পুনব োসন রনরশ্চি করা; 

 প্রয়িেক উপয়জলা ও ইউরনেন ভূরম অরিস পররেশ েনকায়ল সব েস্তয়রর জনগয়ণর সয়ঙ্গ রবযমান ভূরম ব্যবস্থাপনার সমস্যা রনরসয়ন 

মিরবরনমে ও উমুক্ত আয়লািনার আয়োজন করা; 

 জনসাধারয়নর অে েবনরিক কম েকায়ন্ড অন্তভু েরক্তকরয়ণ থমাবাইল ব্যাংরকং এর মােয়ম ভূরম উন জেন করসি অন্যান্য সকল কর আোে; 

 জরম মারলকানার স্বেরলরপ স্কোন কয়র সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ; 

 জনবান্ধব ভূরম ব্যবস্থাপনা; এবং 

 ভূরম ব্যবস্থাপনা রিরজটালাইজ করার জন্য প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ। 

িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসংক্রান্ত  গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 

 ইউরিরসয়ক অরধকির কার্ েকর করা (পি ো প্রোন, থমাবাইল ব্যাংরকং, পাসয়পাট ে প্রোন, ইউটিরলটি রবল প্রোন) এবং থসবা প্রোয়নর থক্ষয়ত্র 

ইউরিরসয়ক থজলা প্রশাসয়নর একটি ইউরনট রিয়সয়ব গয়ে থিালার জন্য প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ কম েসূরি গ্রিণ; 
 ব্যরক্তগি উয়যায়গ থসালার পাওোর পয়েন্ট স্থাপয়ন স্থানীে উয়যাক্তায়ের উৎসািী করা এবং সিােিা প্রোন করার লক্ষে  মিরবরনমে ও 

উমুক্ত আয়লািনার মােয়ম জনসয়িিনিা বৃরি; 
 

 জনবান্ধব ও আধুরনক ফ্রন্টয়িক্স থসবা এবং কম েকিো/কম েিারীয়ের েক্ষিা উন জেয়নর লয়ক্ষে যুয়গাপয়র্াগী ও আধুরনক ইন-িাউজ প্ররশক্ষণ 

প্রোয়নর মােয়ম জনগণয়ক দ্রুিিম সময়ে সয়ব োত্তম থসবা প্রোন; 
 

 রিরজটাল বাংলায়েয়শর সুিল জনগয়ণর থোেয়গাোে থপৌয়ি থেওোর লয়ক্ষে শরীেিপুর থজলাে Hi-Tech Park স্থাপয়নর লক্ষে ৭০নং 
েশররশ থমৌজার ১নং খাস খরিেয়নর ২৭৯ নং োয়গ ০৫ একর ভূরম রনধ োরণ; 

 সাধারণ জনগয়ণর জন্য ইন্টারয়নট ব্যবিায়রর সুয়র্াগ বৃরির লক্ষে ইউরনেন পর্ োয়ে উমুক্ত Wifi অঞ্চল প্ররিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রিণ; এবং 
 থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েকিো/কম েিারীয়ের প্রযুরক্তগি েক্ষিা বৃরির লক্ষে প্ররশক্ষণ কম েসূরি গ্রিণ। 
 

রশক্ষার মান বৃরিয়ি গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 
 

 স্বাক্ষরিার িার বাোয়ি ও রনরক্ষিার িার সব েরনম্ন পর্ োয়ে নারময়ে আনয়ি প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা এবং  য়রপো রশক্ষােীয়ের 

রবযালয়ে রিররয়ে আনয়ি কার্ েকর উয়যাগ গ্রিণ; 

 রবরভন জ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন কাব স্কাউট, বে স্কাউট ও থরাভার স্কাউট েল গঠন কয়র িায়েরয়ক রবরভন জ জনয়সবামূলক কায়জ রনয়োরজি 

করা; 

 রশক্ষাে মানউন জেয়ন প্রয়িেক রবযালয়ে রনেরমি অরভভাবক সমায়বয়শর আয়োজয়নর মােয়ম রশক্ষােীয়ের বিেমান অবস্থার রিত্র 

অরভভাবকয়ের সাময়ন উপস্থাপয়নর মােয়ম রশক্ষােীয়ের গুনগিমান পররবিেন সাধন করা; এবং 

 প্রয়িেকটি রবযালয়ে রনেরমি মারল্টরমরিো ক্লাস রনরশ্চিকরণ । 

 

পররয়বশ সংরক্ষয়ণ  গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 
 

 প্রাকৃরিক দুয়র্ োগ থমাকারবলাে থসচ্ছায়সবকটি ম গঠন কয়র ক্ষেক্ষরি হ্রায়স ব্যবস্থা গ্রিণ; 

 জলবায়ু পররবিেয়নর রবরূপ প্রভাব কমায়ি মানুয়ষর ময়ে সয়িিনিা বৃরির লয়ক্ষে বৃক্ষয়রাপণ ও বনােন কার্ েক্রম থজারোর করা; এবং 

 দুয়র্ োয়গ ক্ষেক্ষরির পররমাণ হ্রায়স সক্ষমিা অজেন। 

 
স্বাস্থে খায়ি গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা 

 

 থিায়টলসমূয়ি খাবার ও পররয়বশয়নর মান অনুর্ােী থজলার সকল থিায়টলগুয়লায়ক এ. রব. রস. কোটাগররয়ি ভাগ করার মােয়ম 

স্বাস্থেসম্মি রনরাপে খায়যর রনশ্চেিা প্রোয়নর লয়ক্ষে প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা। 

 

থমাবাইল থকাট ে পররিালনারবষেক  গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা 
 

 মােকদ্রব্য রনেন্ত্রয়ণ অরধক িায়র থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা; 
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 নারী রনর্ োিন, বাল্যরববাি ও ইভটিরজং উয়িখয়র্াগ্য পররমায়ণ হ্রাসকয়ল্প থমাবাইল  থকাট ে পররিালনা ও সয়িিনিা বৃরি করা; 

 থমাবাইল থকাট ে আইন ২০০৯ এর িিরসলভুক্ত রবরভন জ আইয়ন রনেরমি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা; 

 মােকদ্রয়ব্যর কুিল সম্পয়কে সয়িিন করা, মােক ব্যবিার সয়ঙ্গ জরেি ব্যরক্তয়ের আইয়নর আওিাে আনয়ি জনগয়ণর সিয়র্ারগিা 

িাওো এবং মােকয়সবী ও মােক ব্যাবসােীয়ের সামারজকভায়ব বেকটকরয়ণ জনসাধারণয়ক উদু্বি করা; 

 নারী ও রশশু রনর্ োিন সম্পয়কে সয়িিন করা, নারী ও রশশু রনর্ োিয়নর সয়ঙ্গ জরেি ব্যরক্তয়ের আইয়নর আওিাে আনেয়ন 

জনসয়িিনিা সৃরষ্ট করা; এবং 

 বাল্যরববায়ির কুিল সম্পয়কে জনগণয়ক সয়িিন করা এবং বাল্যরববািমুক্ত সমাজ গঠয়ন সকয়লর অংশগ্রিণ রনরশ্চি করা। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িররেপুর : 

 

 থরকি েরুম রিরজটালাইয়জশন ১০০%এ উন জরিকরণ; 

 ইউরিরস এর মােয়ম অনলাইন এ খরিোয়নর আয়বেন ও খরিোন প্রোন ১০০% রনরশ্চিকরণ;  

 থজলা থরকি েরুম, উপয়জলা এবং ইউরনেন ভূরম অরিয়স রমউয়টশন এর মােয়ম থরকি ে সংয়শাধন ও িালনাগাে কার্ েক্রম ১০০% 

রনরশ্চিকরণ; 

 থরন্ট সাটি েরিয়কট মামলা বৃরিকরণ; 

 উপয়জলা ও ইউরনেন ভূরম অরিয়সর কম েকিো-কম েিারীয়ের ভূরম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষণসি করম্পউটার প্ররশক্ষণ প্রোন 

কয়র েক্ষ মানব সম্পয়ে পররনি করা এবং সৎ, েক্ষ ও রনষ্ঠাবান কম েকিোয়ক পুরস্কৃি করা এবং অসৎ ও অেক্ষ কম েকিো-

কম েিারীর রবরুয়ি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ করা; 

 শিভাগ গৃিিীন পররবারয়ক ঘর রনম োণ; 

 প্ররি ইউরনেয়ন কমপয়ক্ষ ১টি  কয়র গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প স্থাপন; 

 বাল্যরববাি প্ররিয়রাধ, মােকমুক্ত সমাজ গঠন, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবায়ের রবরুয়ি সামারজক আয়ন্দালন গয়ে থিালার লয়ক্ষে 

র্তনমূল পর্ োয়ে থমাটিয়ভশন কার্ েক্রম পররিালনা করা; 

 আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাে  ও অপরাধ প্ররিয়রাধ কার্ েক্রয়ম থমাবাইল থকায়ির কার্ েক্রম থজারোর করা এবং থমাবাইল থকায়ট ের 

কার্ েক্রয়ম সিয়র্ারগিার জন্য পুরলয়শর পাশাপারশ ব্যাটারলোন আনসারয়ের অন্তভু েক্ত করা; এবং 

 থজলা পর্ োয়ে থজলা দুয়র্ োগব্যবস্থাপনা সঠিকভায়ব পররিালনার জন্য ত্রাণ সামগ্রী র্োর্ে সংরক্ষয়নর জন্য ত্রান গুোম রনম োণ 

কাজ শুরু করা িয়ব। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 
 

মােকব্যাবসারনেন্ত্রণ : 

মােকব্যাবসারনেন্ত্রণ করা এবং মােকয়সবীয়ের মােক থসবন থেয়ক রবরি রাখার জন্য স্থানীে জনপ্ররিরনরধসি সুশীল সমাজ, িাত্র এবং 

রবরভন জ ব্যাবসােীর সমন্বয়ে সয়িিনিামূলক প্রিারণা ও প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়চ্ছ। মােক ব্যাবসােী ও মােক গ্রিণকারীয়ের 

রবরয়ি রনেরমি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা মােয়ম আইরন ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়চ্ছ। এ কার্ েক্রম অব্যািি রাখা িয়েয়ি। এ িাো  থজলা 

প্রশাসয়নর, উপয়জলা পর্ োয়ের সকল কম েকিোগণয়ক থর্ থকায়না সভা, থসরমনার, কম েশালাে অংশগ্রিণকায়ল এ রবষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য 

রনয়ে েশনা প্রোন করা িয়েয়ি এবং এর র্োর্ে মরনটররং এর মােয়ম শিভাগ মােকমুক্ত সমাজ গোর কম ে-পররকল্পনা গ্রিণ কার্ েক্রম 

অব্যািি োকয়ব।  
 

জরঙ্গবাে রনরসন : 
 

জরঙ্গবাে রনরসয়ন পুরলশী ব্যবস্থার পাশাপারশ জনসয়িিনিা বৃরি এবং জরঙ্গবাে থমাকায়বলাে থজলা প্রশাসন, থজলা পুরলশ, র োব ও 

অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সয়ঙ্গ সমন্বে থরয়খ জরঙ্গবাে রনমূ েয়লর ধারা অব্যািি রাখা িয়ব।  এ িাো  ইসলারমক িাউয়ন্ডশয়নর 

সয়ঙ্গ সমন্বে কয়র জরঙ্গবাে রনরসয়ন সভা, থসরমনার আয়োজয়নর মােয়ম সয়িিনিামূলক কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়চ্ছ।  

 

বাল্যরববাি ও ইভটিরজং রবষয়ে ব্যবস্থা গ্রিণ : 

প্ররিটি ওোি ে, ইউরনেন, উপয়জলা ও থজলা সেয়র বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধ সরকারর, থবসরকারর পর্ োয়ের সকলয়ক স¤পৃক্ত করয়ণর মােয়ম 

এবং সংবায়ের রভরত্তয়ি বাল্যরববাি প্ররিয়রাধ ও ইভটিরজং সমাজ থেয়ক রনমূ েয়লর ব্যবস্থা গ্রিণ ও এর ধারাবারিকিা অব্যািি রাখা িয়ব।  

বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধ উপয়জলা রনব োিী অরিসারগণয়ক সমরন্বি রবয়শষ, পররকল্পনা গ্রিণ করার জন্য রনয়ে েশনা থেওো িয়েয়ি ।  এ িাো  

ইভটিরজং প্ররিয়রায়ধ থমাবাইল থকাট ে এর কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : (ক) থটকসই উন জেন লক্ষমাত্রা (SDG)-এর ৩নং লক্ষে স্বাস্থেকর জীবন 

রনরশ্চি করা এবং সমবেসী মানুয়ষর জন্য সমৃি জীবয়নর প্রয়ণােনা প্রোন। এ লক্ষেয়ক সাময়ন থরয়খ নারার্ণগঞ্জ 

থজলা প্রশাসন কাজ কয়র িয়লয়ি। িা িাো পররষ্কার  পররচ্ছন জ ও স্বাস্থেসম্মি পররয়বয়শ থভাক্তায়ের রনধ োররি মূয়ল্য 
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মানসম্মি খাবার পররয়বশয়নর জন্য থজলার কয়েকটি থিায়টলয়ক রনরে েষ্ট কয়র মরনটররং িলয়ি। পর্ োেক্রয়ম সকল 

থিায়টলয়ক এর আওিাে আনা িয়ব। থজলার অসিাে বরঞ্চি বেস্ক জনয়গাষ্ঠীর জন্য একটি বৃিােম সিররর 

পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি র্ার মােয়ম িায়েরয়ক মানসম্মি জীবয়নর প্রয়ণােনা প্রোন সিজ িয়ব।  

 

(খ) থটকসই উন জেন লক্ষমাত্রা (SDG)-এর ৪নং লক্ষে িল সাবাইয়ক অন্তভূ েক্ত কয়র ন্যায্য ও মানসম্মি রশক্ষা এবং 

সবার জন্য আজীবন থশখার সুয়র্াগ সৃরষ্ট করা। এ লক্ষে অজেয়ন নারােণগঞ্জ থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ রবরভন জ 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর প্রধান, রশক্ষক-রশরক্ষকায়ের সয়ঙ্গ সয়ম্মলন আয়োজন করা এবং িায়ের েক্ষিা পুরস্কার প্রোন 

করা িয়েয়ি।  মােয়কর আস্তানা উয়চ্ছে কয়র গয়ে থিালা িয়েয়ি ‘স্বপ্নিানা স্কুল’। থর্খায়ন বরস্তর সুরবধা বরঞ্চি 

রশশু এবং বেস্কয়ের রবনামূয়ল্য পাঠোন িলয়ি। িায়েরয়ক রবরভন জ সময়ে রবরভন জ প্রয়ণােনা প্রোন করা িয়চ্ছ। 

থজলার কায়েকটি মান সম্মি ও গুরুেপূণ ে রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন রিরজটাল ল্যাব, সাংস্কৃরিক কম েকায়ণ্ডর িি োর সুরবধায়ে ে 

স্থােী মঞ্চ এবং থসালার প্যায়নল স্থাপন করা িয়েয়ি। এর িয়ল রশক্ষাোন ও রশক্ষা গ্রিণ উভে প্ররক্রোই েরারন্বি 

িয়ব বয়ল আশা করা র্াে।  

 

(গ) থটকসই উন জেন লক্ষমাত্রা (SDG)-এর ৮নং লয়ক্ষে বলা আয়ি সবার জন্য মানসম্মি কাজ ও উৎপােনমুখী 

কম েসংস্থান রনরশ্চি করার মােয়ম থটকসই অে েবনরিক উন জেনয়ক উৎসাি প্রোন। এ লক্ষেয়ক সাময়ন থরয়খ থজলা 

প্রশাসন নারােণগঞ্জ পররকল্পনা গ্রিণ কয়রয়ি। এর ময়ে থজলা কারাগার উন জেন উয়িখয়র্াগ্য। থজলা কারাগায়র 

কয়েরেয়ের দ্বারা উৎপারেি পণ্য রবক্রয়ের জন্য থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ থসলস্ থসন্টার রনম োণ করা িয়েয়ি। িা 

িাো থজলা প্রশাসয়নর পররকল্পনা, িত্ত্বাবধান ও অে োেয়ন থজলখানার কারাবন্দীয়ের কম েসংস্থায়নর মােয়ম আে 

বৃরি এবং কারামুরক্তর পর িারা র্ায়ি স্বাভারবক জীবনর্াপন করয়ি পায়র থস লয়ক্ষে “রররজরলোন্স- নারােণগঞ্জ 

থজলা কারা গায়ম েন্টস ইন্ডারে ও জামোরন উৎপােন থকন্দ্র” নামীে নারােণগঞ্জ থজলা কারা গায়ম েন্টস ইন্ডারে ও 

জামোরন উৎপােন থকন্দ্র রনম োণ করা িয়েয়ি । 

(ঘ) থটকসই উন জেয়ন সমায়জর সবাইয়ক অন্তভু েক্ত কয়র শারন্ত প্ররিষ্ঠা সবার জন্য ন্যােরবিার প্রারপ্ত রনশ্চেিা, 

সব েয়ক্ষয়ত্র কার্ েকর ও জবাবরেরিমূলক প্ররিষ্ঠান গয়ে থিালা থটকসই উন জেন লক্ষমাত্রার ১৬ নং লক্ষে অজেয়ন 

নারােণগঞ্জ থজলা প্রশাসন কাজ করয়ি। এ লয়ক্ষে থজলা প্রশাসক কর্তেক রনেরমি গণশুনারন গ্রিণ, সয়িিনিা 

প্রিারণামূলক সমায়বশ অনুষ্ঠান, রবরভন জ অভাব অরভয়র্াগ শুয়ন র্িটা সম্ভব দ্রুি রনষ্পত্তীকরণ প্ররক্রো িলমান। িা 

িাো কম েকিো-কম েিারীগয়ণর জবাবরেরি রনরশ্চিকরয়ণ রনেরমি সভা অনুরষ্ঠি িয়চ্ছ। দুনীরি প্ররিয়রায়ধ স্বচ্ছিা 

রনরশ্চিকরয়ণ ইউরনেন পর্ োয়ে দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটি গঠন করা িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর : 

SDG- এর লক্ষেসমূি অজেয়নর লয়ক্ষে গাজীপুর থজলাে একটি কম েশালা আয়োজয়নর মােয়ম রনম্নরূপ 

কম েপররকল্পনা গ্রিণ কয়র রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ে থপ্ররণ করা িয়েয়ি : 

১। পররবিণ সুরবধা রবকাশ এবং পর্ েটন খায়ির রনরাপত্তা রনরশ্চি করা; 

২। প্রাকৃরিক থসৌন্দর্ ে ও প্রত্নিারত্ত্বক রেক রেয়ে পর্ েটক বন্ধুেপূণ ে পররয়বশ সিররর জন্য উন জি অবকাঠায়মাসি রবয়শষ 

পর্ েটন থজান সিরর করা; 

৩। রশয়ল্পর জন্য শিভাগ ইটিরপ কভায়রজ রনরশ্চি করা; 

৪। রশয়ল্পর ETM ইনেয়লশন এবং িাংশন রনরবি ়িত্ত্বাবধায়ন রনরশ্চি করা; 

৫।সবয়েরশক কম েসংস্থান সৃরষ্টর জন্য েক্ষ কমী উৎপােয়নর জন্য বৃরত্তমূলক রশক্ষা/কাররগরর প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম 

মানব সম্পে গয়ি ়থিালা; 

৬। প্রাকৃরিক গ্যায়সর অরিররক্ত িাপ কমায়নার জন্য পুনঃনবােনয়র্াগ্য শরক্ত উৎপােন রনরশ্চি করা; 

৭। নতুন ব্যাবসা উয়যাগ ও উয়যাক্তার জন্য প্ররক্রর়্া এবং রনবন্ধীকরণ রসয়েম হ্রাস; 
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৮। রপরপরপর মােয়ম উন জর়্ন প্রকল্পগুরল বিন করার থর্াগ্যিা উন জি করা; এবং 

৯।  িাত্রয়ের জন্য রশক্ষার মান এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা উন জি করয়ি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মারনকগঞ্জ : 

থটকসই উন জেন লক্ষেমাত্রা ২০৩০ এর ১৬ নং লয়ক্ষের আয়লায়ক সরকারর প্ররিষ্ঠায়ন জনগয়ণর সিয়জ 

প্রয়বশারধকার ও থসবা রনরশ্চিকরয়ণ সভা, থসরমনার ও প্রিারণামূলক কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মুরন্সগঞ্জ : 

 SDG-এর অভীষ্ট ও  লক্ষেসমূয়ির সয়ঙ্গ সামঞ্জস্য থরয়খ মুন্সীগঞ্জ থজলার ৩ বিয়রর কম েপররকল্পনা প্রণেন 

কয়র মরন্ত্রপররষে রবভায়গ থপ্ররণ করা িয়েয়ি। এ িাো  SDG-এর Target এর সয়ঙ্গ রমল থরয়খ বারষ েক 

কম েসম্পােন চুরক্ত সম্পােন করা িয়েয়ি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল : 

১. মায়ির উৎপােন বৃরির লয়ক্ষে সরকারর রবলসমূয়ি অভোেম সিরর করা িয়েয়ি; 

২. রবষমুক্ত সবরজ উৎপােয়নর জন্য কৃষকয়ের মায়  থসক্স থিয়রাম্যান্ট থিপ রবিরণ করা িয়েয়ি; এবং 

৩. প্রাকৃরিক দুয়র্ োগ থমাকায়বলাে আগাম প্রস্তুরির জন্য র্ন্ত্রপারি ক্রে করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রকয়শারগঞ্জ : 

 

১। কার্ েকর, জবাবরেরি ও অংশগ্রিণমূলক প্ররিষ্ঠান রিয়সয়ব থজলা প্রশাসনয়ক গয়ে থিালা; 

২। জনপ্ররিরনরধ, সুশীল সমাজ, উন জেন সিয়র্াগী সংস্থা, এনরজও সমূয়ির সিয়র্ারগিাে  

    সুপররকরল্পিভায়ব উন জেন কার্ েক্রম পররিালনা, কম েসংস্থান সৃরষ্ট, র্তণমূল পর্ োয়ে উয়যাক্তা সৃরষ্ট,   

    সয়িিনিা সৃরষ্ট এবং জনগয়ণর সরক্রে অংশগ্রিয়ণর মােয়ম োররদ্রে  হ্রাসকরণ; 

৩। সুস্বাস্থে রনরশ্চিকরয়ণর লয়ক্ষে জনসয়িিনিা সৃরষ্ট, খায়য পুরষ্টমান বাোয়না এবং   

    সুরিরকৎসার ব্যবস্থা করা; 

৪। মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুরি বাস্তবােয়নর রনরমত্ত সবার জন্য রশক্ষা ব্যবস্থা রনরশ্চি  

    করয়ি সব েস্তয়রর রশক্ষা ব্যবস্থাে রনরবে পর্ েয়বক্ষণ, পৃষ্ঠয়পাষকিা, পররকল্পনা প্রণেন ও  

    বাস্তবােন; 

৫। থজন্ডার সমিা অজেয়ন নারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোয়নর মােয়ম নারীর ক্ষমিােন রনরশ্চি করা; 

৬। উৎপােনমূলক কম েসংস্থান ও কায়জর পররয়বশ সৃরষ্ট; 

৭। ক্ষুধা ও োররদ্রে দুরীকরণ: অরিেররদ্রয়ের জন্য সামারজক রনরাপত্তামূলক কম েসূরি গ্রিণ ও বাস্তবােন থর্মন: 

বেস্কভািা, রবধবা ভািা, প্ররিবন্ধীভািা, একটি বারে একটি খামার প্রকল্প ইিোরে; 

৮। কৃরষ উৎপােন বৃরি ও খায়য স্বেংসম্পূণ েিা অজেন: প্রকৃি ভূরমিীনয়ের ময়ে কৃরষ খাস জরম রবিরণ। কৃরষ জরময়ি 

স্থাপনা রনম োয়ণ রনরুৎসারিিকরণ । কৃষকরা থর্ন িসয়লর ন্যায্য মূল্য পাে থসটা রনরশ্চি করয়ি রনেরমি বাজার 

মরনটররং এবং থমাবাইল থকাট ে পররিালনা;  

৯। সবার জন্য স্বাস্থে ও স্যারনয়টয়শয়নর জন্য কার্ েক্রম অব্যািি রাখা; 

১০। সবার জন্য মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ:  

   ক. থজলার  সকল প্রােরমক রবযালয়ে মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ;  

   খ. মারল্টরমরিো কনয়টয়ন্টর মােয়ম রশক্ষা প্রোন রনরশ্চিকরণ;  

   গ. ড্রপ আউট  প্ররিয়রায়ধ স্থানীে উয়যায়গ প্রােরমক রবযালয়ে রমি-থি রমল কার্ েক্রম সম্প্রসারণ;  
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   ঘ. থেণী কয়ক্ষ পাঠোন ও থকারিং বয়ন্ধ জনসয়িিনিামূলক সভা অব্যািি রাখা; এবং 

   ঙ. স্কাউটিং কার্ েক্রম থজারোরকরণ; 

১১। নারীর ক্ষমিােন:  

   ক. জরেিা অয়ন্বষণ এবং জেীিায়েরয়ক সংবধ েনা প্রোন; 

   খ. বাল্যরববাি থরায়ধ পররকল্পনা গ্রিণ ও রনেরমি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা;  

   গ. থর্ৌন িেরারন ও ইভটিরজং থরায়ধ থমাবাইল  থকাট ে পররিালনা; এবং 

   ঘ. গাল ে ইন স্কাউট কার্ েক্রম গ্রিণ।  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নররসংেী : 

৩.১ SDG থগাল ০৪ অনুর্ােী গুণগি রশক্ষা রনরশ্চি করার লয়ক্ষে রশক্ষা প্ররিষ্ঠান সমূয়ি থশখ রায়সল 

রিরজটাল ল্যাব ও মারল্টরমরিো ক্লাসরুয়মর মােয়ম ICT জ্ঞানিম্পন্ন ও সৃজনশীল রশক্ষােী গয়ে থিালা 

িয়চ্ছ। এরই পররপররয়প্ররক্ষয়ি নররসংেী থজলাস্থ ৫৬টি  থশখ রায়সল রিরজটাল ল্যাব প্ররিষ্ঠার জন্য িথ্য 

ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত অরধেিির বরাবর সম্ভাব্যিা র্ািাই পূব েক িারিোপত্র থপ্ররণ করা িয়েয়ি; 

৩.২ SDG থগাল -০৮ অনুর্ােী র্োর্ে কম েসংস্থান রনরশ্চি করার লয়ক্ষে ICT থি েক্ষ জনয়গাষ্ঠী গয়ে থিালার 

জন্য প্রয়িেক ইউরনেয়ন UDC এর মােয়ম একজন পুরুষ উয়যাক্তা এবং একজন নারী উয়যাক্তার 

কম েসংস্থান সৃরষ্ট িয়চ্ছ। পাশাপারশ UDC উয়যাক্তায়ের মােয়ম প্রিেন্ত অঞ্চয়ল ICT জ্ঞানিম্পন্ন জনয়গাষ্ঠী 

গয়ে উঠয়ি এবং নাগররক থসবা রনরশ্চি িয়চ্ছ। এ িাো  নারীয়ের জন্য নারী ICT রফ্র ল্যারন্সং থিরনং এর 

মােয়ম িায়ের রফ্র ল্যারন্সং এ েক্ষ জনশরক্ত রিয়সয়ব গয়ে থিালা িয়চ্ছ এবং স্বাবলম্বী করা িয়চ্ছ; 

৩.৪ SDG থগাল -০৯ অনুর্ােী ইয়নায়ভশন প্ররক্রোর অংশ রিয়সয়ব নাগররক থসবা সিজীকরয়ণর জন্য রবরভন জ 

প্ররক্রো ব্যবিার করা িয়চ্ছ। র্ো: ই-নরে, ই-রমউয়টশন, ই-থমরিরসন ইিোরে; 

৩.৫ োররদ্রেরবয়মািয়ন সরকার কর্তেক গৃরিি সকল কম েসূরি সািয়ল্যর সয়ঙ্গ বাস্তবােন করা িে। এর ময়ে 

একটি বারে একটি খামার প্রকয়ল্পর মােয়ম ৩৫,০৪৭টি  পররবারয়ক স্বাবলম্বী করা িয়েয়ি। এ িাো  ১২১ 

জন রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি। ১৬৮টি ভূরমিীন পররবারয়ক ১৭.৬৯ একর খাসজরম থেওো িয়েয়ি 

। রভক্ষুক পুনব োসয়নর জন্য জররপ কার্ েক্রম থজলা পররসংখ্যান অরিয়সর মােয়ম র্ািাই- বািাই িলয়ি;  

 

৩.৬ প্রােরমক রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর রশক্ষােীয়ের সুস্বাস্থে রনয়ে থবয়ে উঠার জন্য ঘয়রর সিরর খাবারটি রিন 

রিয়সয়ব আনার উৎসাি প্রোয়ন রবনামূয়ল্য টি রিন বক্স রবিরণ করা িয়েয়ি; এবং 

৩.৭ রভক্ষুক পুনব োসন করয়ি রভক্ষুকগনয়ক একটি বারে একটি খামার  প্রকয়ল্পর সেস্য কয়র রভক্ষুক পুনব োসন 

িান্ড থেয়ক রভক্ষুকয়ের ক্ষুদ্র ব্যাবসার উপকরণ প্রোন করা িয়চ্ছ ।   

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, শরীেিপুর : 

(ক) সমায়জর প্ররিটি স্তর থেয়ক োররদ্রে রনরশ্চিকরয়ণর লক্ষে শরীেিপুর থজলার ৫২ জন 

রভক্ষুকয়ক পুনব োসয়নর রনরমত্ত রবস্তাররি কম েপররকল্পনা প্রণেনপূব েক রভক্ষুক প্ররি ০১ জন কয়র 

িোরককারী কম েকিো রনয়োগ করা িয়েয়ি, িায়ের িারিো রনরূপণ কয়র পুনবাস েয়নর জন্য ক্ষুদ্র ব্যাবসা, 

িাঁস-মুরগী ও গবারে পশু পালনসি রবরভন জ আেবধ েক কম েসূরিয়ি রনয়োরজিকরণ কার্ েক্রম িলমান 

(লক্ষেমাত্রা-১) 

(খ) সব বেয়সর সবার জন্য সুস্থ জীবন ও কল্যাণ সাধন রনরশ্চিকরয়ণর লক্ষে ‘শরীেিপুর 

স্বাস্থেটি রভ’-এর মােয়ম সব েস্তয়রর জনসাধারয়ণর ময়ে স্বাস্থে সয়িিনিা বৃরি কার্ েক্রম িলমান 

(লক্ষেমাত্রা-৩)।  
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(গ) সবার জন্য মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরয়ণর লক্ষে ১২২টি  মােরমক স্কুয়ল মারল্টরমরিোর 

মােয়ম পাঠোন, প্রােরমক স্তয়র ৬৭৪টি  স্কুয়ল রমি থি রমল িালু করা িয়েয়ি এবং পর্ োেক্রয়ম সকল 

স্কুলয়ক বরণ েি কার্ েক্রয়মর অন্তভু েক্ত করা িয়ব (লক্ষেমাত্রা-৪)। 

 

(ঘ) বন্যা ও নেী ভাঙনকবরলি শরীেিপুর থজলার নেী িীরবিী এলাকার মানুয়ষর জীবন মান 

উন জিকরয়ণর লক্ষে সমরন্বিভায়ব সামারজক রনরাপত্তা কম েসূরিয়ি অন্তভু েক্তকরণ প্ররক্রো িলমান রয়েয়ি 

(লক্ষেমাত্রা-১)। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 

১) থটকসই উন জেন লক্ষেমাত্রা (SDG) এর ৩ নং লক্ষে স্বাস্থেকর জীবন রনরশ্চি করা এবং মানুয়ষর জন্য সমৃি 

জীবয়নর  প্রয়ণােনা  প্রোয়নর উয়েয়শ্য থজলা  প্রশাসন, থগাপালগঞ্জ রনরলসভায়ব কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। 

 

সেনরন্দন কার্ েক্রয়মর অংশ রিসায়ব বাজায়রর গুনগি মানসম্পন জ ও রবষাক্ত পে োে বরজেি িল ও খাযদ্রব্যর 

উপরস্থরি রনরশ্চিকয়ল্প থজলা প্রশাসন থগাপালগঞ্জ রনেরমি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করয়ি। শিয়রর 

থরয়স্তারাসমূিয়ক বাংলায়েশ থিায়টল ও থরয়স্তারা আইন-এর আওিাে আনােয়নর মােয়ম িায়ের গুণগিমান ও 

থভাক্তা অরধকার রনরশ্চিকয়ল্প থজারায়লা কার্ েক্রম এরগয়ে িলয়ি। স্বাস্থে থসবার মানউন জেয়নও থমাবাইল থকাট ে 

একটি গুরুেপূণ ে ভূরমকা পালন করয়ি। থজলা শিয়র অবরস্থি সরকারর রশশু পরি (বালক ও বারলকা) সমূয়ি এবং 

দুঃস্থ এরিমখানার গুণগুিমান রনরশ্চিকয়ল্প থজলা প্রশাসন, থগাপালগঞ্জ কাজ কয়র র্ায়চ্ছ র্ার মােয়ম িায়ের 

মানসম্মি জীবয়নর প্রয়ণােনা সিজ িয়ব। 

 

(২) থটকসই উন জেন লক্ষেমাত্রা (SDG) এর ৪ নং লক্ষে রিসায়ব ন্যায্য ও মানসম্মি রশক্ষা এবং সবার জন্য 

আজীবন থশখার সুয়র্াগ সৃরষ্টর উয়েয়শ্য উপ-আনুষ্ঠারনক রশক্ষা কার্ েক্রময়ক রনরবে িত্ত্বাবধােন করা িয়চ্ছ। থজলা 

প্রশাসন থগাপালগঞ্জ কর্তেক মানসস্মি রশক্ষা কার্ েক্রম রনরশ্চি করার উয়েশ্য ‘থজলা প্রশাসন স্কুল এন্ড কয়লজ’ 

থগাপালগঞ্জ প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি। বিেমায়ন এটি থগাপালগঞ্জ শিয়ও থশখ িজলুল িক মরন থেরিোয়ম অস্থােী 

কোম্পায়সর মােয়ম এর কার্ েক্রম িারলয়ে র্ায়চ্ছ। এর ভরবষ্যৎ পররকল্পনার অংশ রিয়সয়ব স্কুলটিয়ক এশটি স্থােী 

কোম্পায়স রুপােয়নর রনরমত্ত সরকারর খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন এবং ভবন রনম োয়ণর কার্ েক্রম এরগয়ে িলয়ি। 

এোো থজলার সারব েক রশক্ষার মান উন জেয়ন অরভভাবক, রশক্ষক ও প্রশাসন এই ত্রেী গ্রুয়পর সমন্বে কার্ েক্রম অিেন্ত 

সিলিার সয়ঙ্গ মাঠ পর্ োয়ে িলমান। থজলার স্কুলগুয়লায়ি রনেরমি সাংস্কৃরিক কম েকাণ্ড, থখলাধুলা এবং জারির 

রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান এর জম্মভূরম রিয়সয়ব িার থলখা ইরিিাস সমৃি বই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও 

কারাগায়রর থরাজনামিা’ বই দুইটি রনেরমি পাঠোন এবং িার রভরত্তয়ি কুইজ ও রিনা প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন 

করা িয়চ্ছ। সাম্প্ররিক সময়ে থগাপালগয়ঞ্জ জািীে নজরুল সয়ম্মলন আয়োজন করা িে এবং এই ধারা আগামীয়ি 

অব্যািি রাখার পররকল্পনা গৃিীি িয়েয়ি। িাোও থজলা প্রশাসন থগাপালগয়ঞ্জর উয়যায়গ রবরভন জ রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন 

থোলনা স্থাপন ও থকামলমরি রশশুয়ের রবরভন জ থখলনা সামগ্রী  প্রোন করা সি রবরভন জ রশক্ষা সিােক কার্ েক্রম 

পররিারলি িয়চ্ছ। আগামীয়ি এসকল কার্ েক্রয়মর সম্প্রসারন করা িয়ব। 

 

(৩) থটশসই উন জেন লক্ষেমাত্রা (SDG)-এর ৫ নং লক্ষে রবশুি পারন ও পে:রনষ্কাসন ব্যবস্থায়ক সাময়ন থরয়খ 

থজলার রবরভন জ রশক্ষা প্ররিষ্ঠানগুয়লায়ি ররভাস ে অসয়মারসস প্রযুরক্তর রিল্টার স্থাপন ও পররচ্ছন জ টেয়লট স্থাপন 

কার্ েক্রম পররিালনা করা িয়চ্ছ। এ সকল কার্ েক্রম থজলা প্রশাসয়নর একান্ত উযয়গ পররিারলি িয়চ্ছ। িাোও থপৌর 

এলাকার পররষ্কার পররচ্ছনিা রনরশ্চিকয়ল্প থজলা প্রশাসক, থগাপালগঞ্জ কর্তেক প্ররিরষ্ঠি রবরি রক্লন থগাপালগঞ্জ 

এবং আমরা সবাই পয়রাপকারী (আসপ) প্রভৃরি সংগঠন িায়েও কার্ েক্রম পররিালনা করয়ি। আগামীয়ি সুয়পে 

পারনর ব্যবস্থা রনরশ্চিকয়ল্প স্কুলগুয়লায়ি এই কার্ েক্রম আরও সম্প্রসারণ করা িয়ব। 
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(৪) থটকসই উন জেন লক্ষেমাত্রা (SDG) এর ৬ নং লক্ষে পররকরল্পি ও  বসবাসয়র্াগ্য শিয়রর লক্ষেয়ক সাময়ন থরয়খ 

থজলা প্রশাসন, থগাপালগঞ্জ এশটি আধুরনক ও সুদূরপ্রসারী পররকল্পনা গ্রিণ কয়রয়ি। আগামীয়ি পদ্মায়সতু 

বাস্তবারেি িয়ল রাজধানীর সয়ঙ্গ থগাপাগয়ঞ্জর সেক ও থরল থর্াগায়র্ায়গ এক যুগান্তকারী যুয়গর সূিনা ঘটয়ব। 

বঙ্গবন্ধুর জমস্থান রিয়সয়ব এবং আগামীয়ি রাজধানীর উপর িাপ কমায়ি প্রশাসরনক রবয়কন্দ্রীকরয়ণর উয়েয়শ্য 

থগাপালগঞ্জ থকরন্দ্রক এশটি বৃিৎ ও পররকরল্পি নগরী স্থাপয়নর সুয়র্াগ রয়েয়ি। এই উয়েয়শ্য থজলা প্রশাসন, 

থগাপালগঞ্জ এশটি প্রােরমক সায়ভ েও ব্যবস্থা গস্খিণ কয়রয়ি র্ার িলািল ইরিবািক এবং এর নামকরন করা 

িয়েয়ি বঙ্গবন্ধু ইয়কারসটি। বিেমায়ন পররকল্পনা প্রনেন ও বাস্তবােয়ন থজলা প্রশাসন নগর উন জেন অরধেপ্তয়রর সয়ঙ্গ 

থর্ৌে কার্ েক্রয়মর  সূিনা  ঘটিয়েয়ি  র্া ভরবষ্যৎ পররকল্পনা বাস্তবােয়ন সিােক িয়ব। 

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : 

 

অনলাইন থররিও-এর উন জেন এবং অনলাইন থটরলরভশন িালুকরন, থটরলয়মরিরসন (স্বাস্থে থসবািংিান্ত  call center) এর 
মানউন জেন, অন লাইয়নর মােয়ম থজলার দূরবিী এলাকাে ই-ক্লাস কার্ েক্রম পররিালনা, নারােণগঞ্জ থজলার প্ররিটি উপয়জলাে 

অনলাইয়ন পি ো প্রোন থসবা কার্ েক্রমটি শিভাগ িালু করা, নারােণগঞ্জ সের/রসরিরগঞ্জ রাজস্ব সায়কেয়ল ওয়েবসাইট সিরর করা 

িয়েয়ি এবং পর্ োেক্রয়ম অন্যান্য উপয়জলা ভূরম অরিস/সায়কেয়ল ও সকল ইউরনেন ভূরম অরিসসমূয়ি ওয়েবসাইট িালু করা, 

কারাবন্দী মােকাসক্তয়ের সংয়শাধন কার্ েক্রম রবরভন জ পররসয়র আরওও বৃরি করাসি নারােণগঞ্জ থজলার উন জেন করিপে ভরবষ্যি 

পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

 

 নারােণগঞ্জ থজলা ক্রীো সংস্থার রনজস্ব ভূরময়ি ক্রীো কময়েক্স রনম োণ। 

 রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনম োয়ণ নারােণগঞ্জ থজলার অবোনয়ক েরারন্বি করার জন্য এবং িথ্য প্রযুরক্তয়ক সকয়লর 

থোরয়গাোে সুলয়ভ থপৌৌঁয়ি থেওোর জন্য নারােণগঞ্জ সের উপয়জলার কারশপুয়র িাইয়টক পাকে  রনম োয়ণর উয়যাগ গ্রিণ 

করা িয়েয়ি। বাংলায়েয়শর অে েনীরিয়ি নীটওেোর রশয়ল্পর একটি বয়ো অবোন রয়েয়ি র্ার রসংিভাগ আয়স নারােণগঞ্জ 

নীটওেোর রশল্প থেয়ক। নীটওেোর রশয়ল্পর উৎপােন েরারন্বি করার লয়ক্ষে বন্দর উপয়জলাে “নীট পিী” স্থাপয়নর উয়যাগ 

গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

 ঢাকা-িিগ্রাম রলংকয়রায়ির সরন জকয়ট পূব োিয়লর আেয়ল একটি ময়িল উপশির রনম োয়ণর পররকল্পনা রয়েয়ি থর্খায়ন একটি 

থমরিকোল কয়লজ ও রবশ্বরবযালে োকয়ব। 

 রিএনরি এলাকার জলাবিিা রনরসয়নর জন্যিংবিষ্ট কর্তপয়ক্ষর রনকট বৃিৎ পররকল্পনা থপ্ররণ করা িয়েয়ি র্া বাস্তবারেি 

িয়ল জলাবিিা রনরসনসি রবয়নােন থকয়ন্দ্র রূপান্তররি িয়ব। 

 নারােণগঞ্জ থজলার সকল মানসম্মি রশক্ষা প্ররিষ্ঠানয়ক ওোই-িাই থজায়নর আওিাভুক্ত করা, গুরুেপূণ ে মানসম্মি রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠায়ন রিরজটাল ল্যাব স্থাপন করা এবং সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন স্থােী সাংস্কৃরিক মঞ্চ রনম োণ করার পররকল্পনা থনো 

িয়েয়ি।  

 থজলা প্রশাসয়নর সরাসরর িত্ত্বাবধায়ন থজলার অবয়িরলি, অসিাে, বেস্ক নাগররকয়ের জন্য বৃিােম রনম োয়নর উয়যাগ গ্রিণ 

করা িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর : 

 

থজলা প্রশাসক কময়প্রক্স রনমাণ ে কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি। এ িাো  রাজস্ব প্রশাসয়নর রিরজটাল পিরিয়ি কর্ োবরলসম্পন জ 

করার লয়ক্ষে কার্ েক্রম িলমান 

  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল : 

 

১. থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ের থবশ রকছুসংখ্যক অরিসসমূয়ি রিরজটাল নরে ব্যবস্থাপনার থনটওোয়কে আনেয়নর মােয়ম 

থপপারয়লস অরিস থনটওোকে ব্যবস্থাপনা কার্ েক্রম িালু করা িয়েয়ি এবং এ কার্ েক্রয়মর পাশাপারশ ম্যানুোরল রিঠিপত্র রনষ্পরত্ত 
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করা িয়চ্ছ। পর্ োেক্রয়ম এ কার্ েক্রম সকল সরকারর েপ্তয়র সম্প্রসারণ করা িয়ব। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রকয়শারগঞ্জ : 

 

১। উপয়জলা পর্ োয়ের েপ্তর/সংস্থাসমূিয়ক কায়নরক্টরভটির আওিাে আনা; 

২। েক্ষিা বৃরির লয়ক্ষে কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন; 

৩। থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ে রবরভন জ উদ্ভাবনী উয়যাগ গ্রিয়ণর মােয়ম  স্বল্প সমে, স্বল্প ব্যয়ে ও কম  

     রভরজয়ট (TCV) থসবা প্রোন ও জনগয়ণর থোরয়গাোে থসবা থপৌৌঁিায়না; 

৪। ই-িাইরলং এর মােয়ম  Paper less অরিস ব্যবস্থাপনা বাস্তবােন; 

৫। থজলার ১০৮টি  ইউরিরস এবং ৮টি রপরিরস আধুরনকােয়নর মােয়ম জনগয়ণর থোরয়গাোে  

      রিরজটাল থসবা থপৌৌঁয়ি থেওো; এবং 

৬। সকল উপয়জলা ভূরম অরিসয়ক জনবান্ধব ময়িল ভূরম অরিস রিয়সয়ব  

     রূপান্তর। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নররসংেী : 

 

 থজলা পর্ োয়ের সকল েপ্তর/সংস্থার সয়ঙ্গ রনরবে থর্াগায়র্াগ স্থাপন ও রনরশ্চিকরয়নর মােয়ম জনয়সবা প্রারপ্ত সুলভ ও গরিশীল করার 

জন্য অরিররক্ত থজলা প্রশাসক (সকল) ও রবজ্ঞ  অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়ষ্ট্রটয়ক ট্াগ অরিসার রিসায়ব রনয়োগ করা িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মাোরীপুর : 

 Kg©PvixMY‡K Kv‡R Drmvn cÖ`v‡bi Rb¨ cÖwZgv‡m †kÖô kvLv I †kÖô Kg©Pvix wbe©vPb Ges cyi¯‹vi cÖ`vb; 

 wWwRUvj Dcv‡q ¯^ímg‡q RbMY‡K †mev cÖ`vb; 

 শিভাগ ইয়লকিরনক িারজরা িালুকরণ; 

 থরকি ে রুয়মর শিভাগ আয়বেন অনলাইয়ন  গ্রিণ ও পি ো রবিরণ; 

 আধুরনক ও থটকসই রিরজটাল ভূরম ব্যবস্থার মােয়ম রাজস্ব প্রশাসয়ন জনবান্ধব থসবা রনরশ্চি করা । 

 থজলায়ক রভক্ষুকমুক্তকরণ; এবং 

 শিভাগ ই-িাইয়লর মােয়ম নরে উপস্থাপন ও রনষ্পত্তীকরণ। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, শরীেিপুর : 

 

২০১৮ রিষ্টায়ে বহুলকারিি পদ্মা থসতু িালু িবার িয়ল শরীেিপুর থজলার মানুয়ষর জীবন মায়নর সম্ভাব্য পররবিেন, সপ্তম 

পঞ্চবারষ েক পররকল্পনা, থটকসই উন জেয়নর লক্ষেমাত্রা ও রূপকল্প ২০২১- এর আয়লায়ক েপ্তরসমূয়ির অবকাঠায়মা ও থসবার মান উন জি 

করার লক্ষে সমরন্বি ভরবষৎ পররকল্পনা প্রণেন প্ররক্রোধীন। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িররেপুর :  

 

িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত/আইরসটিিংিান্ত : 

 ইয়নায়ভশন সায়কেল-এর আয়োজন; 

 রভরিও কনিায়রন্স এর মােয়ম থজলা প্রশাসক কর্তেক মায়স ১টি  উপয়জলা সমন্বে সভাে থর্াগোন;  

 মারল্টরমরিো কনয়টন্ট সিরর প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন; 

 মােরমক স্তয়রর রবরভন জ রশক্ষকয়ের মারল্টরমরিো ক্লাসরুম পররিালনা রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন;  

 থটরলয়মরিরসন (স্বাস্থে থসবািংিান্ত  call center) এর মান উন জেন; এবং 

 থজলার প্ররিটি রিরজটাল থসন্টার এর মােয়ম রবদুেৎ রবল প্রোন।  

        

রাজস্বিংিান্ত : 
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 ৩৬টি  গুচ্ছগ্রাম ও আেেন প্রকয়ল্পর মােয়ম ২০৯৯টি  পররবারয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি; 

 থজলা থরকি ে রুম িয়ি সেরনক গয়ে প্রাে ৪০০ িয়ি ৪৫০টি  খরিোয়নর জায়বো নকল ই-থসবা থকয়ন্দ্রর মােয়ম সুশৃঙ্খলভায়ব 

সরবরাি করা িয়চ্ছ; 

 অরিট আপরত্তর পররমান ৪৯টি  নারময়ে আনা িয়েয়ি এবং রাজস্ব আোলয়ি মামলার পররমাণ ৩৩টি থি নারময়ে আনা িয়েয়ি;  

 ইটভাটার লাইয়সন্স গ্রিয়ণ ২ একর জরম ব্যবিায়রর সীমাবিিা োকয়লও গয়ে ৫/৬ একর জরম ব্যবিার করাে ব্যবিার রভরত্তক 

ভূরম উন জেন কর আোে কয়র রাজস্ব আোে বৃরি িয়েয়ি;  

 প্ররিটি উপয়জলা ভূরম অরিয়সর রনজস্ব ওয়েব থপাট োল িালনাগােকরণ, থিল্পয়িক্স, ফ্রন্টয়িক্স স্থাপন, থসবা গ্ররিিায়ের বসার স্থান 

ও সুয়পে পারনর ব্যবস্থা, থরকি েরুম ইয়নায়ভশন, অরিরসোল থিসবুক থপজ, গণশুনারনর মােয়ম অরভয়র্াগ রনেরত্ত ও জনয়সবা 

রনরশ্চি করা িয়েয়ি; 

 িররেপুর সের ও থবাোলমারী উপয়জলাে পরীক্ষামূলকভায়ব-ই নামজারর কার্ েক্রম শুরু িয়েয়ি; 

                

আইন শৃঙ্খলািংিান্ত : 

 

 সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে  প্ররিয়রায়ধ সব েস্তয়রর জনসাধারণয়ক রবয়শষি রাজবনরিক ব্যরক্তবগ ে, সুশীল সমায়জর প্ররিরনরধ, যুব সমাজ, 

আয়লম ওলামাগণ এবং মসরজয়ের ইমামগণয়ক সমৃ্পক্ত কয়র মিরবরনমে সভার মােয়ম সন্ত্রাস ও জঙ্গীবায়ের থনরিবািক 

প্রভার সম্পয়কে সয়িিনিা সৃরষ্ট করা।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 

 

জনগয়ণর থোরয়গাোে সরকারর থসবা রনরশ্চি করা এবং জনগণয়ক কারক্সক্ষি থসবা প্রোন রনরশ্চি করার জন্য সরকারর েপ্তরসমূি 

গুরুেপূণ ে ভূরমকা পালন কয়র োয়ক। থজলা প্রশাসন, থগাপালগঞ্জ এর উয়যায়গ রনম্নরলরখি ভরবষ্যৎ পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি :  

 

(ক) থগাপালগঞ্জ শিয়রর প্রাণয়কয়ন্দ্র অবরস্থি থশখ কামাল থেরিোময়ক র্োর্ে ব্যবিার উপয়র্াগী করার লয়ক্ষে ও থেশীে / 

আন্তজোরিক থখলা আয়োজয়নর প্রয়োজয়ন থেরিোয়মর পায়শ আন্তজোরিক মানসম্মি একটি থগে িাউজ রনম োয়ণর উয়যাগ গ্রিণ করা 

িয়েয়ি; 

(খ) থগাপালগঞ্জ শিয়রর অদূয়র আধুরনক ও আন্তজোরিক মায়নর বাসয়র্াগ্য নতুন শির গয়ে থিালার লয়ক্ষে ’বঙ্গবন্ধু ইয়কারসটি’ নায়ম 

একটি অিোধুরনক শিয়রর নকশা প্রস্তুিসি র্াবিীে উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি;  

 

(গ) থজলা পর্ োয়ের অরিসারয়ের শারীররক ও মানরসক স্বাস্থে ঠিক রাখার জন্য ও কম েয়যামী রাখার জন্য থজলা প্রশাসন, থগাপালগঞ্জ 

এর অরিসাস ে ক্লাবয়ক সংস্কার কয়র উন জিির করা িয়েয়ি; 

 

(ঘ) থজলা প্রশাসয়কর উয়যায়গ সয প্ররিরষ্ঠি থজলা প্রশাসন স্কুল ও কয়লয়জর স্থােী ভবন রনম োয়ণর জন্য জরম বরাে প্রারপ্তর 

প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি; এবং 

 

(ঙ) থজলা শিয়র অবরস্থি পাঁচুরেো বাজার সংলগ্ন েরক্ষণ পায়শর থলক সংস্কার কয়র নান্দরনক পররয়বশ গয়ে থিালার জন্য প্রস্তাব ও 

পররকল্পনা র্োর্ে কর্তেপয়ক্ষর মােয়ম থপ্ররণ করা িয়েয়ি । 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রাজবােী :  

 

প্ররিমায়স থজলা উন জেন সমন্বে করমটির সভাে থজলা পর্ োয়ে রবরভন জ কম েকিোয়ের সয়ঙ্গ থজলার ভরবষ্যৎ উন জেয়নর পররকল্পনা ও 

বাস্তবােয়নর রবষয়ে কার্ েক্রম গ্রিন কয়র িািম্পন্ন করা িে। থজলা প্রশাসয়কর সভাপরিয়ে থজলা রবরভন জ েপ্তয়রর সয়ঙ্গ সমন্বয়ে 

সম্পারেি কার্ েক্রম :  

(১)  থজলা প্রশাসন রাজবােী কর্তেক সাম্প্ররিক বিয়র উয়িখয়র্াগ্য অজেয়নর ময়ে থজলা প্রশাসয়কর প্রয়িষ্টাে  ও সমন্বয়ে থেৌলিরেো-পাটুররো 

থিররঘায়ট ২টি এয়প্রাস সেক রনম োয়ণর কাজ বাস্তবােন, দুটি পন্টুন সংয়র্াজন , রাজবােী শির রক্ষা বাঁধ স্থােীভায়ব সংরক্ষয়ণর জন্য ৩৪২ থকাটি 

টাকার প্রকল্প বাস্তবােয়নর কাজ শুরু করা; 

(২) িতমর্ান গ্রজলা প্রশািক্ গ্রর্া রাডনর ১ র্াডির র্ডধ্য তাঁর প্রডচষ্টা ও সুষু্ঠ ির্ন্বডয়র র্াধ্যডর্ রাজিাড়ীডত পাঁচ (০৫) গ্রর্ াওয়াট বিদ্যযত িংডর্াজন; 

(৩) িাবি মক্ ির্ন্বডয়র র্াধ্যডর্ রাজিাড়ী গ্রজলাডক্ বিক্ষুক্মুক্তক্রডনর জন্য িরক্াবর ও গ্রিিরক্াবর িংস্থার ক্র্মক্তমা ও ক্র্মচারীডরর০১ (এক্) 

বরডনর গ্রিতন িাির প্রায় ২৫ লক্ষ টাক্ার অনুরান িংেি এিং পবরক্েনা অনুর্ায়ী বিক্ষুক্মুক্তক্রডনর ক্ার্ মির্ েিন অন্যতর্; 
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(৪) বিদ্যযৎ, জ্বালানী ও খবনজ িম্পর র্ন্ত্রণালডয়র র্াননীয় প্রবতর্ন্ত্রী এিং বিদ্যযৎ বিিাড র িবচি র্ডিারডয়র িডঙ্গ িাক্ষাৎপূি মক্ বিদ্যযডতর চাবিরা 

বর্টাডনািি ওডজাপাবেডক্া এর আওতায় িবররপুর- রাজিাড়ী ৩৩ গ্রক্বি নতুন লাইন বনর্মান এিং রাজিাড়ীডত প্রস্তাবিত েীে উপডক্ন্দ্র বনর্মাডনর 

ক্াজ; 

(৫) র্া ইবলশ র্াডত বনরাপডর প্রজনন ক্রডত পাডর গ্রিজন্য র্ৎস্য ও প্রাবণ িম্পর র্ন্ত্রণালডয়র বনডর মশনায় গ্রজলা প্রশািন এিং র্ৎস্য অবধরির, 

রাজিাড়ীর িাবি মক্ ক্র্মতৎপরতায় িারাডরডশর র্ডধ্য িি মাবধক্ (৫০০ এর অবধক্) গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম পবরচালনার র্াধ্যডর্ রাজিাড়ীডত র্া ইবলশ 

িংরক্ষণ অবির্ান  অতযন্ত িিলিাডি িাস্তিাবয়ত িডয়ডছ; 

 )৬(  এ িাো  কম েকিো কম েিারীয়ের বারষ েক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রোন, মােক রবয়রাধী সয়িিনিা ও বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধ সয়িিনিার জন্য 

থসরমনার আয়োজন, শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়ন ওোকেশয়পর আয়োজন ও থজলা োরন্ডং এর প্রিারণাে কম েশালার আয়োজন সি রবরভন জ ব্যবস্থা 

গ্রিন করা িয়েয়ি; এবং 

)৭(  রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনম োয়ন বিরব্যাপী েপ্তররভরত্তক কম েকিোগন, রশক্ষক রশরক্ষকা ও কম েিারীয়েরয়ক ই নরে রবষয়ে ও করম্পউটার 

প্ররশক্ষয়নর মােয়ম ই- থসবা রনরশ্চি করা িয়চ্ছ।  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : 

 কম েিারীয়ের শৃঙ্খলাজরনি গৃিীি ব্যবস্থা রিয়সয়ব র্তিীে থেরণর কম েিারীর রবরুয়ি শৃঙ্খলাজরনি কারয়ণ ০৪টি রবভাগীে 

মামলা রুজু করা িে। ০১টি মামলা রনষ্পরত্ত িয়েয়ি।  বারক মামলার িেন্ত কার্ েক্রম িলমান। ০১টি রনষ্পরত্তর পর্ োয়ে 

রয়েয়ি। 

 সরকারর রনয়ে েশনার পররয়প্ররক্ষয়ি ইউরনেনরভরত্তক দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটি গঠন করা িয়েয়ি; 

 বন্দর ও থসানারগাঁ উপয়জলাে দুনীরি েমন করমশন ও থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ দুনীরি রবয়রাধী সমায়বয়শর আয়োজন 

করা িয়েয়ি থর্খায়ন স্থানীে সংসে সেস্য, সরকারর কমকিো-কম েিারী, জনপ্ররিরনরধসি রবপুলসংখ্যক িাত্র-িাত্রীয়ের 

সমাগম ঘয়ট। িা িাো থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ অন্যান্য উপয়জলাসমূয়ি মােক ও জরঙ্গবাে  রনরসনসি দুনীরি রবয়রাধী 

সয়িিনিা বৃরির  লয়ক্ষে একারধক সমায়বয়শর আয়োজন করা িয়েয়ি থর্খায়ন সংসে সেস্য, জনপ্ররিরনরধ, সাধারণ 

জনগণসি রবপুলসংখ্যক িাত্র-িাত্রীর সমাগম ঘয়ট; এবং 

 দুেয়কর পৃষ্ঠয়পাষকিা ও থজলা প্রশাসয়নর সিয়র্াগীিাে কয়েকটি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন ‘সিিা থোর’ িালু করা িয়েয়ি। 

ভরবষ্যয়ি আরও প্ররিষ্ঠানয়ক এই কার্ েক্রয়মর আওিাে আনা িয়ব।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর : 

 

১ থজলা কার্ োলয়ে ও এর অধীন উপয়জলা সমূয়ি জনসাধারয়ণর থসবা প্রোয়নর লয়ক্ষে ৯টি থিল্প থিস্ক থখালা িয়েয়ি এবং িথ্য 

প্রোনসি প্রয়োজনীে থসবা প্রোন করা িয়চ্ছ; 

২ অরিয়সর অরিস প্রধানসি কম েিারীগণ জনগণ ও থসবা প্রিোশীয়ের সয়ঙ্গ আিারণ কয়র োয়কন। িা িাোও এ রবষয়ে 

মরনটররং করা িয়চ্ছ; 

৩ েপ্তর প্রধায়নর সয়ঙ্গ থসবা প্রােীয়ের সরাসরর সাক্ষায়ির সুয়র্াগ রয়েয়ি; 

৪ উয়িাপূয়ব ে িথ্য প্রোনকারী কম েকিো রনয়োগ করা িয়েয়ি এবং িথ্য প্রোনকারী কম েকিোর নাম ও থমাবাইল থিান নম্বর 

থনাটিশ থবাি ে প্রোন করা িয়েয়ি; 

৫ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর এর রসটিয়জন িাট োর ইয়িাময়ে ওয়েব থপাট োয়ল িালনাগাে করা িয়েয়ি। সম্প্ররি 

উপয়জলা পর্ োয়ে রসটিয়জন িাট োরবিষয়ক্  প্ররশক্ষণিম্পন্ন িয়েয়ি ও রসটিয়জন িাট োর িালনাগাে করার রনয়ে েশনা প্রোন 

করা িয়েি। এ িাো  রবরভন জ সরকারর েপ্তয়রর রবরভন জ িথ্যাবলী রনেরমি িালনাগাে কয়র ওয়েবসাইয়ট প্রোন করার 

কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি; 

৬ ব্যাপক প্রিারণার মােয়ম অরধকসংখ্যক জনগয়ণর অংশগ্রিণ রনরশ্চি কয়র িথ্য থমলা ও থসবা সপ্তায়ির রনেরমি 

আয়োজন করা িয়ে োয়ক; 

৭ ব্যাপক প্রিারণার মােয়ম অরধকসংখ্যক জনগয়ণর অংশগ্রিণ রনরশ্চি কয়র িথ্য থমলা ও থসবা সপ্তায়ির রনেরমি 

আয়োজন করা িয়ে োয়ক; 

৮ োলায়লর িাি িয়ি থসবাপ্রােীয়ের রক্ষার জন্য েপ্তয়রর সাময়ন প্রয়িেক কম েকিো ও কম েিারীর নাম, পেবী,ও থমাবাইল 

নম্বর ও  িরব রবল  থবায়ি ে প্রেশ েন করা িয়চ্ছ। 

৯ পররিেপত্র প্রোয়নর রবষয়ে কার্ েক্রম িলমান; 

১০ অরিয়স সরাসরর জনগয়ণর সয়ঙ্গ কাজ সম্পােন করা িয়ে োয়ক। থকায়না প্রকার োলালয়ক প্রেে থেওো িে না; 

১১ “আরম ও আমার অরিস দুনীরি মুক্ত” এ-সংক্রান্ত থঘাষণা অরিয়স টানায়না িয়েয়ি; 

১২ রনয়ে েশনা ময়ি কার্ েক্রম গ্রিণ প্ররক্রেধীন; 

১৩ থমাবাইল থিান ও অনলাইনরভরত্তক নতুন নতুন থসবা সম্প্রসারণ করা িয়চ্ছ; এবং 
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১৪ অধস্তন অরিসসমূি রনেরমি পররেশ েন ও অরিস সমূয়ির কার্ েক্রম মরনটররং করা িয়চ্ছ। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মারনকগঞ্জ : 

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ প্রিার-প্রিারণা, সভা, থসরমনারসি রবরভন জ কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। এ িাো ও ০৭ আগে 

২০১৮ িাররখ দুনীরি েমন করমশয়নর মাননীে করমশনার মারনকগঞ্জ থজলাে দুনীরি প্ররিয়রায়ধ মি রবরনমে সভা কয়রয়িন। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মুরন্সগঞ্জ : 

 

কম েকিো/কম েিারী সকল কম েকাণ্ড রনরবেভায়ব মরনটর করা িয়চ্ছ। প্রয়িেক মায়সর Staaa Peeting এবং রাজস্ব সভাে 

কম েিারীয়ের Meraormance মূল্যােনসি িায়েরয়ক শৃঙ্খলার সয়ঙ্গ কার্য্কস েম্পােয়ন সয়িিন ও উদ্বুি করা িয়েয়ি। এ িাো  

দুেক এর রবরভন জ কম েকাণ্ড ব্যাপক প্রিায়রর মােয়ম দুনীরি িয়ি দূয়র রাখার জন্য সকলয়ক সিকে করা িয়েয়ি। 

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল : 

 

১. থজলা পর্ োয়ে এবং উপয়জলা ও ইউরনেন পররষয়ের কম েকিো/কম েিারী, জনপ্ররিরনরধ, রাজবনরিক ব্যরক্তবগ েসি সকল থেরণ 

থপশার জনগয়ণর সমন্বয়ে জন-শৃঙ্খলাজরনি দুনীরি প্ররিয়রায়ধ “জনগয়ণর থোেয়গাোে জবাবরেরিিা” শীষ েক কম েসূরি 

বাস্তবােন করা িয়েয়ি; 

২. থজলা এবং উপয়জলা পর্ োয়ে প্রশাসয়নর সকল কম েকিো এবং সকল রবভাগ/সংস্থার কম েকিো/কম েিারী, জনপ্ররিরনরধ, থজলা ও 

উপয়জলা আইন-শৃঙ্খলা করমটির সেস্য, রাজবনরিক ব্যরক্তবগ েসি সকল থেরণ-থপশার জনগয়ণর সমন্বয়ে দুনীরি, সন্ত্রাস ও 

জরঙ্গবাে  েমন ও নাশকিা প্ররিয়রাধসি থর্ৌন িেরারন, বাল্যরববাি থরাধ, মােক অপরাধ েময়ন উদ্বুিকরয়ণর জন্য থজলা 

পর্ োয়ে এবং উপয়জলা পর্ োয়ে রবরভন জ সময়ে এবং রনেরমি সমন্বে সভা অনুষ্ঠান ও কার্ েক্রম বাস্তবােন করা িয়েয়ি; এবং 

৩. থজলা প্রশাসক/অরিররক্ত থজলা প্রশাসক/অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়েট/উপয়জলা রনব োিী অরিসার এবং পুরলশ রবভায়গর সমন্বয়ে 

রবরভন জ অনুষ্ঠান এবং উদ্বুধকরণ কম েসূরির মােয়ম জনগণয়ক জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্ েক্রম প্ররিয়রাধ, রনমূ েল ও রনেন্ত্রয়ণর জন্য 

সামারজক আয়ন্দালন গয়ে থিালার লয়ক্ষে রনেরমি সভা অনুষ্ঠানসি রবরভন জ কম েসূরি/কার্ েক্রম পররিারলি িয়চ্ছ। 

  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রকয়শারগঞ্জ : 

 

১। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের প্রয়বশদ্বায়র রিরজটাল িারজরা থমরশন স্থাপন করা িয়েয়ি; 

২। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রসরস কোয়মরা স্থাপন; এবং 

৩। সপ্তায়ির প্ররি বুধবার সরাসারর জনসাধারয়ণর রনকট িয়ি অরভয়র্াগ েবণ ও  রনষ্পত্তীকরণ।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নররসংেী : 

৬.১ নররসংেী থজলার ৬টি উপয়জলাে উপয়জলা রনব োিী অরিসারয়ের মােয়ম ১৯৮৪টি  রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন ‘সিিা সংঘ’ ক্লাব 

গঠন  করা িয়েয়ি; 

৬.২ গণশুনারনর মােয়ম দুনীরি প্ররিয়রায়ধ ব্যবস্থা থনো িয়েয়ি; এবং 

৬.৩  অরিয়স রসরস কোয়মরা এবং থিল্প থিস্ক স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মাোরীপুর : 

 

ক্রঃ নং গৃিীি কায়জর নাম অগ্রগরি 

০১। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলেয়ক রসরস 

কোয়মরার আওিাভুক্ত করা র্ায়ি 

থরকি েরুম ও অন্যান্য শাখাওোরর থসবা 

প্রোয়ন োলালমুক্ত করা ও রনরাপত্তা 

থরকি েরুম থসবা প্রিোশীয়ের থভাগারন্ত রনরসয়ন রসরস কোয়মরা স্থাপয়নর 

মােয়ম োলালমুক্ত করা িয়েয়ি। থসই সয়ঙ্গ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে 

রনরাপত্তা এবং কম েরি কম েকিো ও কম েিারীর কাজ ও রবরভন জ সমে মরনটররং 

করা িয়চ্ছ। 
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রনরশ্চি করা  

০২। ভূরম হুকুম েখল শাখা োলালমুক্তকরণ থসবা প্রিোরশয়ের র্োর্ে থসবা প্রোন ও োলালমুক্তকরয়ণর উয়েশ্য রসরস 

কোয়মরা স্থাপন করা িয়েয়ি এবং থসবা প্রিোরশয়ের নাম-পররিে থররজোর 

এ রলরপবি কয়র থসবা প্রোয়নর ব্যবস্থা করা িয়েয়ি। 

০৩। সরকারর থসবাগ্রিয়ণ সাধারণ মানুষ র্ায়ি 

থকায়নাভায়বই িেরারন বা বঞ্চনার রশকার 

না িন 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে ফ্রণ্টয়িয়ক্স সকল নাগররয়কর আয়বেন গ্রিণসি 

িায়ের িারিিময়ি রবরভন জ শাখার আয়বেয়নর অবস্থান এবং কার্ েক্রম সম্পয়কে 

অবরিি করা িয়চ্ছ । প্ররি বুধবার রনধ োররি িাররখসি সপ্তায়ির অন্যান্য 

রেয়নও সাধারণ নাগররয়কর গণশুনারন অনুরষ্ঠি িে এবং িায়ের রবরভন জ 

সমস্যা সমাধান করা িয়ে োয়ক। 

০৪। নারী ও রশশু রনর্ োিন এবং পািার, 

মােকদ্রয়ব্যর  

অপব্যবিার, থর্ৌতুক, ইভটিরজং এবং 

বাল্যরববািয়রায়ধ  কার্ েকর ব্যবস্থা গ্রিণ 

নারী ও রশশু রনর্ োিন এবং পািার, মােকদ্রয়ব্যর অপব্যবিার, থর্ৌতুক, 

ইভটিরজং এবং বাল্যরববািয়রায়ধ রনধ োররি মারসক সভাসি থজলা উপয়জলা 

পর্ োয়ে রবরভন জ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন রনেরমিভায়ব সয়িিনামূলক এবং উদু্বিকরণ 

মিরবরনমে সভার আয়োজন করা িয়চ্ছ। এ িাো ও এ সকল সামারজক 

অপরাধ প্ররিয়রায়ধ প্ররিরনেি থমাবাইলয়কাট ে পররিারলি িয়চ্ছ। 

  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িররেপুর : 

 

 বাল্যরববাি থরায়ধ সকল উপয়জলাে মারসক ২টি  কয়র উঠান সবঠক, মসরজয়ের ইমাম ও কাজী সায়িবয়ের রনয়ে সভার আয়োজন 

এবং ২০টি  স্কুয়লর িাত্র-িাত্রী ও অরভভাবকয়ের রনয়ে সমায়বয়শর আয়োজন করা িয়েয়ি; 

 জনপ্ররিরনরধয়ের সয়ঙ্গ পররচ্ছন জিা অরভর্ান, ইভটিরজং মােক ও জরঙ্গবাে সি সকল জনসয়িিনিা বৃরি কার্ েক্রয়ম রনেরমি সভা, 

র োরল করা িয়চ্ছ থর্খায়ন স্থানীে জনগণ, প্রশাসয়নর সকল থেরণর কম েকিোরা অংশ গ্রিণ কয়রন; 

 থভজাল খাযদ্রব্য বাজারজাি প্ররিয়রায়ধ থজলা থভাক্তা অরধকার সংরক্ষণ করমটির মােয়ম কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি। এ িাো ও 

রনেরমিভায়ব থভজাল রবয়রাধী থমাবাইল থকাট ে পররিারলি িয়চ্ছ। GQvovI থভাক্তা অরধকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীয়ন 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১৯৮টি  থমাবাইল থকায়ট ে ৩৬০টি  মামলাে ১৬,৫০,৭০০/- (থষায়লা লক্ষ পঞ্চাশ িাজার সািশি) টাকা জররমানা 

করা িে; 

 রনরাপে খায আইন ২০১৩ এর অধীন রনেরমি থমাবাইল থকাট ে পররিারলি িয়চ্ছ এবং ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১১টি থমাবাইল থকাট ে 

পররিালনা করা িে এয়ি ২৩টি  মামলাে ২৩ জনয়ক ১,৭৩,০০০/-( এক লক্ষ রিোত্তর িাজার) টাকা জররমানা করা িে;  

 মােক ব্যাবসা, মােক থিারািালান এবং এর অপব্যবিার বয়ন্ধ থজলা প্রশাসন রজয়রা টলায়রন্স নীরি গ্রিণ করয়ি। থজলা আইন-

শৃঙ্খলা সভাসি থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ে রবরভন জ রশক্ষা প্ররিষ্ঠায়ন রনেরমিভায়ব মােক রবয়রাধী উদ্ধুিকরণ সভা অনুরষ্ঠি িয়চ্ছ। 

রাস্তার থমায়ে থমায়ে মােক রবয়রাধী থিষু্টন টাঙ্গায়না িয়েয়ি । মােক দ্রব্য রনেন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এ ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১৬৪টি  

থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা িয়েয়ি এয়ি ১৫৬টি  মামলাে ১৫৬ জনয়ক রবরভন জ থমোয়ে সাজা প্রোন করা িয়েয়ি; এবং 

 িররেপুর থজলার কানাইপুর রবরসক রশল্পাঞ্চয়ল শারন্ত রক্ষা, পণ্য পররবিন ও আমোরন-রপ্তারন রনরব েি করয়ি মিাসেয়ক িাইওয়ে 

পুরলশ রনেরমিভায়ব প্রিরা রেয়ে োয়ক। 

 

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 

 

(ক) সরকারর রনয়ে েশনার পররপররয়প্ররক্ষয়ি থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন পর্ োয়ে দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটি গঠন করা িয়েয়ি। প্ররিটি 

েপ্তর, রশক্ষা প্ররিষ্ঠান ও অন্যান্য প্ররিষ্ঠায়নর কম েকিো/কম েিারীয়ের দুনীরি প্ররিয়রাধ রবষয়ে সয়িিনিামূলক ব্যবস্থা গ্রিণ করা 

িয়েয়ি;  

(খ) সেক দুঘ েটনা প্ররিয়রায়ধ ও গারেিালকয়ের সিকে করার জন্য রাস্তার গুরুেপূণ ে ও ব্যস্তিম অংয়শ রবরভন জ সয়িিনিামূলক 

রবলয়বাি ে স্থাপন করা িয়েয়ি;  

(গ)  দুনীরি েমন করমশয়নর রনয়ে েশনাে ও থজলা প্রশাসয়নর সিয়র্ারগিাে রবরভন জ রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন সিিা থোর িালু করা িয়েয়ি; 

(ঘ) দুনীরি েমন করমশন ও থজলা প্রশাসন, থগাপালগয়ঞ্জর উয়যায়গ থজলা এবং উপয়জলা পর্ োয়ে দুনীরি রবয়রাধী সমায়বশ আয়োজন 

করা িয়েয়ি, থর্খায়ন সরকারর কম েকিো, কম েিারী, জনপ্ররিরনরধসি রবপুলসংখ্যক রশক্ষােী দুনীরির রবরুয়ি রুয়খ োঁোয়নার শপে 

রনয়েয়ি; এবং  
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(ঙ) দুনীরি প্ররিয়রাধ করার জন্য থকউ র্ায়ি ররসেরবিীন থলনয়েন না কয়রন এবং রনয়োগ পরীক্ষাে োলায়লর খপ্পয়র না পয়েন, থস 

রবষয়ে সিকেিামূলক একারধক থনাটিশ অরিস িেয়র স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রাজবােী :  

 

 থজলা প্রশাসয়কর িত্ত্বাবধায়ন প্ররি মায়স জািীে শুিািার থকৌশয়লর ব্যাপক প্রিার এবং জন অবরিিকরয়ণর জন্য মিরবরনমে  সভার 

আয়োজন ও সভার রসিান্ত বাস্তবােন রনরশ্চি করা িে। শুিািার থকৌশয়লর বাস্তবােয়নর জন্য করমটি গঠন করা িয়েয়ি। এ িাো ও রনয়ম্নাক্ত 

রবষেসমূি রনরশ্চি করা িে : 

 (ক) রনরয়পক্ষভায়ব দ্রুিিম সময়ের ময়ে জনগয়ণর ন্যায্য থসবা প্রারপ্ত রনরশ্চিকরণ;  

 (খ) রনজ রনজ েপ্তরয়ক দুনীরিমুক্ত রাখা; 

 (গ) জনগণয়ক সঠিক থসবা প্রোন;  

 (ঘ) থেয়শর নাগররকয়ের ময়ে থেশয়প্রম জাগ্রিকরণ; 

 (ঙ) জািীে শুিািার থকৌশয়লর ব্যাপক প্রিার এবং জনঅবরিিকরয়ণর জন্য মি রবরনমে সভা আয়োজন; 

(ি)  গণশুনারনয়ি আগম  প্রয়িেক অরিস প্রধান, গণশানারিয়ি আগি থসবা প্রােীয়ের ঠিকান থসবার ধরণ এবং গণশুনারনয়ি 

িাৎক্ষরনক রক প্ররিকার থেওো িয়চ্ছ; িা থররজোয়র রলরপবি রনরশ্চিকরণ; 

(ি) প্রয়িেক শুিা িায়রর থকৌশল সম্পয়কে দ্রুিিম সময়ের মায়ে রিসয়ে থবাি ে ও ব্যানার প্রেশ েয়ণর ব্যবস্থাকরণ; এবং 

(জ) জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে থজলা পর্ োয়ের প্রয়িেক েপ্তয়রর সনরিকিা করমটি গঠন। 

 

 

 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, ঢাকা :  

 
 

ক্র: 

নং 

প্রস্তারবি 

রবষে 
কার্ েক্রম 

বাস্ত

বাে

নকা

ল 

প্রিোরশি িলািল 

পররমাপ (প্রিোরশি 

িলািল অজেন িয়েয়ি 

রক’না) 

১ উদ্ভাবনরবষে

ক   প্ররশক্ষণ 

০৪ ব্যায়ি থমাট ১২০ জন কম েকিোয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়ব। 

২০১

৮-

১৯ 

অে ে 

বি

র 

দ্রুিিম সময়ে নাগররকয়ের দুয়ভ োগ লাগয়ব 

স্বচ্ছ ও জবাবরেরিমূলক থসবা প্রোন 

রনরশ্চিকরণ। 

প্ররশক্ষয়ণ অংশগ্রিণকারী 

কম েকিোগয়ণর থসবা 

প্রোনসংক্রান্ত  অরিস 

আয়েশ, সনে ও ররশে। 

২ ইয়নায়ভশন 

সায়কেল 

আয়োজন 

রবভাগীে ইয়নায়ভশন সায়কেল আয়োজন 

করা। 

থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ের কম েকিোগয়ণর 

উদ্ভাবনবিষয়ক্  কম েপররকল্পনা গ্রিণ ও 

িাঁয়ের ময়ে উক্ত কম েপররকল্পনার 

আন্তঃয়শোররং এবং কম েপররকল্পনা বাস্তবােন 

সিজির িয়ব। 

রবভাগীে পর্ োয়ে 

ইয়নায়ভশন সায়কেয়লর উপর 

বাস্তবােন অগ্রগরি  

প্ররিয়বেন। 

৩ ইয়নায়ভশনটি 

থমর  

কার্ েক্রম 

িোররক 

রবভাগীে ইয়নায়ভশনটি থমর ৩টি  সভা 

আয়োজন এবং থজলা ও উপয়জলা 

পর্ োয়ে সকল ইয়নায়ভশনটি ম 

সরক্রেকরণ। 

সকল ইয়নায়ভশনটি থমর রনেরমি সভা 

আয়োজন রনরশ্চি িয়ব। 

অধীন সকল ইয়নায়ভশনটি 

থমর রনেরমি সভার 

কার্ েরববরণী ও বাস্তবােন 

অগ্রগরি  প্ররিয়বেন। 

৪ উদ্ভাবয়নর 

স্বীকৃরি 

প্রোন 

ঢাকা রবভায়গ রবভাগীে উদ্ভাবয়নর 

স্বীকৃরি প্রোন এবং ইয়নায়ভশন সায়কেয়ল 

কমপয়ক্ষ ০৩ জন কম েকিোয়ক পুরস্কার  

প্রোন। 

উদ্ভাবনী উয়যায়গর স্বীকৃরি প্রোয়নর মােয়ম 

কায়জ উৎসারিি প্রোন রনরশ্চি িয়ব। 

উদ্ভাবনী উয়যায়গর 

বাস্তবােন ও িলািল এবং 

স্বীকৃরি প্রোয়নর অরিস  

আয়েশ। 

৫ ইয়নায়ভশন

সংক্রান্ত  

প্রকাশনা 

ইয়নায়ভশনসংক্রান্ত  গৃিীি কার্ েক্রম 

এবং বাস্তবােন অগ্রগরি  প্ররিয়বেন  

রনয়ে একটি প্রকাশনা প্রস্তুি করা িয়ব।  

ইয়নায়ভশনসংক্রান্ত  প্রকাশনার মােয়ম 

জনগণ ও এিংবিষ্ট সকয়ল উদ্ভাবন রবষয়ে 

সম্যক অবগি োকয়ব এবং এর একটি বাস্তব 

রিত্র  ফুয়ট উঠয়ব।  

চুোন্ত প্রকাশনা 
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৬ উদ্ভাবনী 

পাইলট 

প্রকল্প গ্রিণ  

প্ররি থজলাে কমপয়ক্ষ ০১টি কয়র 

উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প গ্রিণ এবং িা 

বাস্তবােয়ন কম েপররকল্পনা গ্রিণ করা। 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসংরলিষষ্ট রবষয়ে জনদুয়ভ োগমুক্ত, 

স্বচ্ছিা ও জবাবরেরিিা মূলক থসবা প্রোন 

িলপ্রসূ িয়ব। 

প্রকয়ল্পর থমোোয়ন্ত রনরে েষ্ট 

মানেয়ন্ডর সয়ঙ্গ 

তুলনামূলক পর্ োয়লািনা। 

৭ থসাশ্যাল 

রমরিোর 

ব্যবিার 

থসাশ্যাল রমরিোর ব্যবিার বৃরি করার 

কার্ েক্রম গ্রিণ। 

সরকারর সকল কায়জ জনগয়ণর সম্পৃক্তিা 

আরও বােয়ব এবং জবাবরেরিমূলক থসবা 

প্রোন রনরশ্চিকরা র্ায়ব। 

থসাশ্যাল রমরিোর মােয়ম 

আগি/প্রাপ্ত অরভয়র্াগ 

রনষ্পরত্ত ও উন জেনমূলক 

কায়জর প্রিার। 

 

 
ক্র: 

নং 

প্রস্তারবি রবষে কার্ েক্রম 
বাস্তবােন

কাল 
প্রিোরশি িলািল 

পররমাপ (প্রিোরশি 

িলািল অজেন িয়েয়ি 

রক’না) 

৮ 

 

কম েিারীয়ের 

আইরসটিবিষয়ক্  

অভেন্তরীণ প্ররশক্ষণ 

০৪ ব্যায়ি থমাট ৪০ জন কম েিারীয়ক অভেন্তরীণ 

প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা িয়ব। 

২০১৮-১৯ 

অে েবির 

এ কার্ োলয়ের ই নরেবিষয়ক্  

কার্ েক্রয়ম গরিশীলিা আনেন 

ও স্বল্পসময়ে নাগররক থসবা 

রনরশ্চকরণ। 

আইরসটির ব্যবিার। 

 

৯ 

সকল কার্ েক্রম ই-

নরেয়ি রনষ্পত্তীকরণ 

পত্রপ্রারপ্ত, পত্র উপস্থাপন ও পত্র জাররসি সকল 

োপ্তররক কার্ েক্রম ই-নরেয়ি রনষ্পত্তীকরণ। 

সরকায়রর রিরজটাল 

বাংলায়েশ রবরনম োয়ণ সনািন 

পিরি পররিার এবং এবং 

স্বল্পসময়ে নাগররক থসবা প্রোন 

রনরশ্চকরণ। 

আগি পত্র ও 

উপস্থাপনয়র্াগ্য পয়ত্রর 

সিেিা র্ািাই। 

১০ অনলাইন থরসপন্স 

রসয়েম িালুকরণ 

ই-নরে, ই-থমইল, এসএমএস ও থিসবুক এর 

মােম আয়বেন ও অরভয়র্াগ রনষ্পত্তীকরণ। 

স্বচ্ছিা ও দ্রুিিার সয়ঙ্গ 

নাগররক থসবাপ্রোন 

রনরশ্চকরণ। 

অনলাইন এর মােয়ম 

প্রাপ্ত আয়বেন ও 

অরভয়র্াগ রনষ্পন জ 

করণ| 

১১ রভরিও কনিায়রন্স 

আয়োজন 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, ঢাকা িয়ি মাঠ 

পর্ োয়ের কার্ োলেসমূয়ির সয়ঙ্গ রনরে েষ্ট সময়ে 

রবরভন জ রবষয়ে রেক রনয়ে েশনা প্রোন ও 

মরন্ত্রপররষয়ের রনয়ে েশনা অনুর্ােী রভরিও/ 

অনলাইন /থটরল- কনিায়রন্স আয়োজন। 

রবভাগীে করমশনায়রর 

কার্ োলে, ঢাকা এবং মাঠ 

পর্ োয়ের কার্ োলেসমূয়ির 

কার্ েক্রম িরারন্বি করণ এবং 

সরকারী রসিান্ত/রনয়ে েশনা 

স্বল্পসময়ে  বাস্তবােন 

রনরশ্চকরণ। 

নাগররক থসবার 

সন্তুরষ্ট। 

১২ wWwRUvj D™¢vebx 

†gjv Av‡qvRb 

চবভােীয় পয মারয়  চডচজটাল উদ্ভাবেী  গর্লা 

আরয়াজে করা। 

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােয়ন 

জনগয়ণর রনকট সরকায়রর 

উদ্ভাবনী কম ের্য়জ্ঞর প্রিারণা 

রনরশ্চকরণ। 

রমরিো কাভায়রজ, 

থমলাে 

অংশগ্রিণকারীর 

সংখ্যা এবং সন্তুরষ্ট। 

 

                                                                                 

 

 

 প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা : 

সরকারী অরিয়সর কায়জর গরিশীলিা ও উদ্ভাবনী েক্ষিা বৃরি এবং নাগররকয়সবা প্রোন প্ররক্রো দ্রুি ও সিজীকরয়ণর পন্থা 

উদ্ভাবন ও িি োর লয়ক্ষে ঢাকা থজলার ইয়নায়ভশন অরিসায়রর থনর্তয়ে ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র নতুন কয়র থজলা ইয়নায়ভশন করমটি 

গঠন করা িয়েয়ি। সভাে ইয়নায়ভশন করমটির রসিান্ত থমািায়বক বারষ েক উদ্ভাবন কম েপররকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগরি মূল্যােন কাঠায়মা 

প্রণেয়নর লয়ক্ষে থজলা ও উপয়জলা সরকারর েপ্তর িয়ি উদ্ভাবনী উয়যাগ/ধারণা থপ্ররণ করার অনুয়রাধ করা িে। এ পররয়প্ররক্ষয়ি ১৬টি 

সরকারর েপ্তর িয়ি উদ্ভাবনী আইরিো/ধারণা পাওো রগয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : 
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অনলাইন থররিও এর মােয়ম স্বাস্থে-থসবাবিষয়ক্  কল থসন্টার, কৃরষ কল থসন্টার, ই-ক্লাশ, নারােণগঞ্জ সের উপজয়লা ভূরম 

অরিয়স রনজ উয়যায়গ ভূরম অরিয়সর রনজস্ব Web Portal িালুকরণ কার্ েক্রম িলমান। িা িাো থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলয়ে কম েিারীয়ের জন্য রিরজটাল িারজরা স্থাপন ও আইরি কাি ে প্রোন করা িয়েয়ি। ভূরম অরিসসমূয়ি রিরজটাল 

িারজরা িালু, কম েিারীয়েরয়ক আইরিকাি ে ও ইউরনিম ে প্রোন করা িয়েয়ি। থজলাে অনুরষ্ঠি মারসক উন জেন সমন্বে সভাে 

একটি উপয়জলা রভরিও কনিায়রয়ন্সর মােয়ম থজলা প্রশাসয়নর সয়ঙ্গ সংযুক্ত িে। থজলার গুরুেপূণ ে মারসক সভাসমূয়ি 

পাওোর পয়েন্ট থপ্রয়জয়ন্টশয়নর মােয়ম কার্ েপত্রসমূি উপস্থাপন করা িে। নারােণগঞ্জ থজলার আোইিাজার ও থসানারগাঁ  

উপয়জলার সকল ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম অনলাইয়ন পি োর আয়বেন গ্রিণ ও পি ো রবিরয়ণর কার্ েক্রম 

িলমান। পরবত্র ধম েগ্রয়ন্থর বাণী, রবখ্যাি মনীষী উরক্তসি নানা প্রকার রশক্ষামূলক বাণী অলংকরয়ণর মােয়ম েপ্তয়রর 

গুরুেপূণ ে স্থায়ন স্থাপন করা িয়েয়ি।   

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মুরন্সগঞ্জ  : 

 

ইয়নায়ভশনটিয়মর মােয়ম থসবা প্রোন সিজীকরণ রবষয়ে ইয়নায়ভশন করা িয়চ্ছ। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল  : 

১.  

 

থজলা  ই-থসবা কার্ েক্রম ও রিরজটাল নরে ব্যবস্থাপনার জন্য জািীে ই-সারভ েস রসয়েম (NESS)-এর কার্ েক্রম শুরু করা িয়েয়ি, 

ন্যাশনাল থপাট োল থফ্রমওোকে (এনরপএি) এর আওিাে থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন ওয়েবয়পাট োল সিররক্রয়ম থপাট োলসমূি 

রনেরমি িালনাগাে করা িয়চ্ছ। থজলা ও উপয়জলাে রভরিও কনিায়ররন্সং রসয়েম িালু করা িয়েয়ি; 

২. অরিরশোল কার্ েক্রয়মর সারব েক রনরাপত্তার স্বায়ে ে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রসরস কোয়মরা স্থাপনা করা িয়েয়ি; 

৩. উপয়জলা  রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসমূয়ি েিব্যান্ড ও ওোইিাই ইন্টারয়নট সংযুরক্তর আওিাে আনা িয়েয়ি; 

৪. Miles to go বা আমায়ের আগামী শীষ েক রশক্ষাসংক্রান্ত পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

৫. রিরজটাল পিরি ব্যবিার কয়র স্কুল-কয়লয়জ স্বাস্থে থসবা সম্পরকেি সয়িিনিা বৃরিমূলক কম েসূরি বাস্তবােন করা িয়চ্ছ; 

৬. থিজবুক থপয়জর মােয়ম রবরভন জ সরকারর েপ্তয়রর কার্ েক্রম পর্ েয়বক্ষণ করা িয়চ্ছ; 

৭. সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো ক্লাশরুম বাস্তবােন ও িোসয়বাি ে ব্যবস্থা গ্রিণ; 

৮. ইংয়ররজ ও গরণি রবষয়ে দুব েল রশক্ষােীয়ের জন্য প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ/উদ বুিকরয়ণর ব্যবস্থাগ্রিণ; এবং 

৯. ই-নামজারর ও ই-থমাবাইল থকাট ে িালু করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রকয়শারগঞ্জ  : 

 

ভূরমসংক্রান্ত থসবাপ্রোন সিরজকরয়ণ গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

 
  

           ইউরিরস-এর মােয়ম অনলাইয়ন খরিোয়নর সাটি েিাইি করপ সরবরায়ির আয়বেন গ্রিণ ও থররজরে িাকয়র্ায়গ খরিোয়নর    

               সাটি েিাইি করপ সরবরায়ির আয়বেন গ্রিণ ও থররজরে িাকয়র্ায়গ খরিোয়ন সাটি েিাইি করপ সরবরাি; 

           থেওোরন মামলার থনাটিশ স্কোন কয়র ইউরনেন ভূরম কম েকিোগয়ণর ই-থমইয়ল থপ্ররণ; 

         মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুরি বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে গৃিিীনয়ের জন্য আবাসয়নর ব্যবস্থা রনরশ্চি করার জন্য খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন এবং 

র্াকায়ির অে ে দ্বারা অস্বচ্ছল, অসিাে প্ররিবন্ধীয়ের পুনব োসন রনরশ্চি করা; 

   ই-থটন্ডার প্ররক্রোে রাজস্বসংক্রান্ত েরপত্র আহ্বান (জলমিাল/বালুমিাল/িাটবাজারসংক্রান্ত); 

 থমাবাইল  অোপস সিররর মােয়ম দ্রুিিম সময়ে জনগণয়ক ভূরমসংক্রান্ত থসবা প্রোন (য়র্মন : কৃরষ খাসজরম, অরপ েি 

সম্পরত্ত, গুোমঘর রলজ প্ররক্রো); 

 বয়ন্দাবস্ত থর্াগ্য খাসজরম এবং প্রকৃি ভূরমিীনয়ের িারলকা প্রস্ত্তিপূব েক ভূরমিীনয়ের খাসজরম    

       বয়ন্দাবস্ত প্ররক্রো রিরজটালাইয়জশন;  

 ভূরময়সবা সপ্তাি পালয়নর মােয়ম জনগণয়ক ভূরমসংক্রান্ত রবষয়ে সয়িিন করা; 

   স্বেংরক্রেভায়ব িালান থভরররিয়কশনসি সােরািমিাল থররজোর (৬ নং থররজোর) অনলাইন রভরত্তক থিটায়বজ প্রস্ত্তিকরণ; 

 অরপ েি সম্পরত্ত ও খাসজরমর সীমানা রিরিিকরণ ও সংরক্ষণ; এবং 

 জরম মারলকানার স্বেরলরপ স্কোন কয়র সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

 

িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসংক্রান্ত কম েপররকল্পনা 
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 প্ররিটি উপয়জলাে অিোধুরনক ফ্রন্ট থিস্ক স্থাপন এবং প্ররিটি উপয়জলাে অনলাইয়ন খরিোন প্রোন ও থসবা কার্ েক্রম িালুকরণ; 

       প্ররিটি উপয়জলাে ই-িাইরলং িালু করা; 

      থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের প্ররিটি শাখায়ক িথ্য প্রযুরক্ত খায়ি স্বেংসম্পূণ েকরণ; 

     সকল রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম রবদুেৎ রবল প্রোয়নর ব্যবস্থাকরয়ণর মােয়ম নাগররক থসবা বৃরি; 

 থজলা প্রশাসয়নর কম েরি কম েকিো ও কম েিারীয়ের প্রযুরক্তগি েক্ষিা উন জেয়নর লয়ক্ষে আধুরনক ইন-িাউজ প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থাকরণ; 

 থজলার সকল উপয়জলাে অনলাইয়ন খরিোন প্রোন করা; এবং 

     ভূরম উন জেন কর থমলার আয়োজন। 

রশক্ষার মান বৃরিয়ি কম েপররকল্পনা 

     থজলার প্রয়িেকটি রবযালয়ে সৃজনশীল ও মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরয়ণ মারল্টরমরিো ক্লাসরুম এর সম্প্রসারণ;  

     স্কাউটিং কার্ েক্রম থজারোরকরয়ণর মােয়ম থজলার পররষ্কার পররচ্ছন জিা রনরশ্চিকরণসি রবরভন জ জনয়সবামূলক কায়জ রনয়োরজি 

করা; 

    থজলার রবরভন জ রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান ও লাইয়েররয়ি বই রবিরণ এবং লাইয়েরর স্থাপন; 
   রশক্ষকয়ের মারল্টরমরিো ক্লাসরুম পররিালনা রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন এবং মারল্টরমরিো কনয়টন্ট সিরর প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। 

  পররয়বশ সংরক্ষয়ণ গৃিীি কম েপররকল্পনা 

   পররয়বশ সংরক্ষণ এবং থটকসই উন জেয়নর লক্ষেমাত্রা অজেন েরারন্বিকরয়ণ নরসুন্দা নেীয়ি থড্ররজং এবং থসৌন্দর্ ে বধ েয়নর মােয়ম 

রকয়শারগঞ্জ থপৌর শির এলাকায়ক ‘থলক রসটিয়ি’ রূপান্তর করা;  

    প্রাকৃরিক দুয়র্ োগ থমাকারবলাে জনগণয়ক সয়িিন কয়র থিালা;       

    পররয়বশ দূষয়ণর িয়ল সৃষ্ট জলবায়ু পররবিেয়নর রবরূপ প্রভাব সম্পয়কে জনগণয়ক সয়িিন কয়র থিালার লয়ক্ষে বৃক্ষয়রাপণ ও বনােন 

কার্ েক্রয়মর গুরুে অবরিিকরণ এবং রবরভন জ প্রকল্প গ্রিণ; এবং 

    থজলা পররয়বশ করমটির সভা আয়োজন এবং থজলা পররয়বশ করমটির রসিান্ত বাস্তবােয়ন সংরলিষষ্ট সকলয়ক জবাবরেরির ময়ে আনেন। 

স্বাস্থেয়সবা ও জনস্বাস্থে খায়ি গৃিীি কম েপররকল্পনা 

      থজলার থিায়টলগুয়লায়ক খাবায়রর মান ও পররয়বশ অনুর্ােী এ,রব,রস কোটাগররয়ি ভাগ করা;  

 থিায়টল/য়রস্টুয়রন্ট এর মারলক ও কম েিারীয়ের স্বাস্থেসম্মি খাবার পররয়বশন ও পররয়বশ সম্পয়কে প্ররশক্ষণ প্রোন; এবং 

      শিভাগ স্যারনয়টশন সুরবধা রনরশ্চিকরয়ণর লয়ক্ষে কার্ েক্রম গ্রিণ। 

থমাবাইল থকাট ে পররিালনারবষেক কম েপররকল্পনা 

      থমাবাইল থকাট ে আইন, ২০০৯-এর িিরসলভূক্ত রবরভন জ আইয়ন রনেরমি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা;  

      মােয়কর কুিল সম্পেয়ক জনগণয়ক সয়িিন কয়র গয়ে থিালার জন্য উদ্বদ্ধুকরণ সমায়বয়শর আয়োজন করা; এবং 

 থর্ৌন িেরারন, ইভটিরজং, বাল্যরববাি ও নারীর প্ররি সরিংসিা থরায়ধ জনসয়িিনিা সিরর ও থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা 

এনরজও কার্ েক্রম িোররক : 

  এনরজওয়ের কার্ েক্রম িোররক ও সমন্বে করা; 

 এনরজও কার্ েক্রয়ম ওভারল্যারপং প্ররিয়রায়ধ এনরজওয়ের কম েয়ক্ষত্র রনধ োরণ করা; 

 এনরজওয়ের অনুকূয়ল িােকৃি অয়ে ের পররবীক্ষণ করা; এবং 

 ক্ষুদ্রঋণসি অন্যান্য কার্ েক্রম পররেশ েন/েশ েন।  

 

ই-গভন্যোন্স কার্ েক্রম বাস্তবােন 

 রবরভন জ থসবা কার্ েক্রম সিজীকরণ; 

 প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী থসবা প্রোন রনরশ্চি করা; 

 থজলা িথ্য বািােন িালনাগাে করা; 

 থসাশ্যাল রমরিোর র্োর্ে ব্যবিার; এবং 

 িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসি অন্যান্য রবষয়ে প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম পররিালনা ও িোররক।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নররসংেী  : 

 

৭.১ Kiosk Av`vj‡Z wePvic«v_©x‡`i gvgjvi me©‡kl Ae¯’v Z_v cieZ©x ZvwiL Rvb‡Z Avi nqivwbi wkKvi n‡Z n‡e 

bv| AwZwi³ †Rjv c«kvmK (ivR¯̂), biwms`x-এর Ae¨eüZ U¨ve‡jU wcwm w`‡q we‡klfv‡e ‰Zwi K‡i w`‡q‡Qb 
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wKq¯‹ (Kiosk)| gvgjvi nvjbvMv` Z_¨mg…× AbjvBb WvUv‡eR Av‡MB ‰Zwi Kiv n‡q‡Q| GLb G wWfvB‡mi 

gva¨‡g †h †KD wbR wbR gvgjvi Z_¨ Rvb‡Z cvi‡Qb| 

৭.২ wWwRUvj nvwRiv †gwkb :   ‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi cÖavb dটকের cv‡k wWwRUvj nvwRiv †gwkb ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

G‡Z Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i mwVK mg‡q Awd‡m AvMgb I cÖ ’̄vb wbwðZ nq|  

 

৭.২ শিশু, ছাত্র-ছাত্রী ও নারীরা প্রায়ই ইভটিশ িং, অ্যাশিড শনক্ষেপ, বাল্যশববাহ, মানব পাচার এবিং শনর্ যাতনিহ শবশভন্ন িামাশ ক িমস্যা 

এবিং প্রতারনার শিকার হন। এ ধরক্ষনর িমস্যা থেক্ষক বাঁচার  ন্য এবিং ভাল োকার  ন্য তাৎেশিকভাক্ষব শনক্ষের নম্বক্ষর থ ান করা  

অ্েবা থমক্ষি  পাঠাক্ষনার  ন্য শনেশলশিত কম যকতযাগক্ষির থ ান নম্বার িকল শিোেীর বইক্ষয় শিল আকাক্ষর থেওয়া হয়। 

শবজ্ঞ অ্শতশরক্ত থ লা ম্যাশ ক্ষেট  

(থ াকাল পক্ষয়ন্ট কম যকতযা)  

01762 - 687 004     

উপক্ষ লা শনব যাহী অ্শ িার, িের  ০১৭৬২ – ৬৮৭ ০০৫  

িহকারী কশমিনার (ভূশম), িের  ০১৭৬২ – ৬৮৭ ০১১  

অ্শ িার ইন চা য, নরশিিংেী িের  ০১৭১৩ - ৩৭৩ ৪১২  

এিব নম্বক্ষর তাৎেশিকভাক্ষব িহায়তা পাওয়া না থগক্ষল শনক্ষের নম্বক্ষর থ ান অ্েবা থমক্ষি  থেওয়ার  ন্য বলা হয়। 

 

থজলা প্রশাসক, নররসংেী  :  

 

৭.৩ রিরজটাল রিসয়ে থবাি ে : থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের প্রয়বশ দ্বায়র গি ১৬.০৬.২০১৮ িাররখ একটি রিরজটাল রিসয়ে থবাি ে 

স্থাপন করা িে। রিসয়ে থবাি েটি উদ্ভাবন কয়রন িৎকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রসরনের সরিব জনাব থমাজায়ম্মল িক খান 

ময়িােে। রিসয়ে থবাি েটিয়ি সাব েক্ষরণক রসটিয়জন িাট োর এবং রবরভন জ জনগুরুেপূণ ে থনাটিশ প্রেশ েন করা িে; 

৭.৪  প্রশতটি স্কুক্ষল ছাত্র/ছাত্রীক্ষের শনক্ষয় বাল্যশববাহক্ষক লাল কাড য থেিাক্ষনা হক্ষয়ক্ষছ এবিং উপক্ষ লা শনব যাহী অ্শ িাক্ষরর উপশিশতক্ষত নারী উন্নয়ন 

থ ারাম এবিং আইন শৃঙ্খলা বাশহনীর মাধ্যক্ষম অ্শভযুক্ষক্তর বাশিক্ষত শগক্ষয় তাৎক্ষশিক শবক্ষয় থভক্ষে থেওয়া হয়; 

 

৭.৫  মিাসেয়কর পায়শর রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর রশক্ষােীয়ের রনরাপয়ে রাস্তা পারাপায়রর মােয়ম রশক্ষােীয়ের উপরস্থরি বৃরিকরণসি দূঘ েটনা ও 

র্ানজট রনরসয়ন রনরাপত্তা কমী রনয়োগ; 

৭.৬   ২১থশ থিব্রুোরর/১৭ শরিে রেবস ও আন্তজোরিক মার্তভাষা রেবসয়ক সাময়ন থরয়খ শরিে রমনাররবিীন সরকারর প্রােরমক রবযালেসমূয়ি 

শরিে রমনার স্থাপন প্রকল্প গৃিীি িে এবং উক্ত প্রকয়ল্পর কাজ ২১ থশ থিব্রুোরর/১৭ এর ময়ে সমাপ্ত কয়র নবরনরম েি শরিে রমনারসমূয়ি রেবসটি 

উদর্ারপি িে; 

৭.৭ সায়ভ েোর ও ইউরনেন ভূরম সিকারী কম েকিোগণ সয়রজরময়ন ভূরমসংক্রান্ত রবষয়ে িেন্ত করার সমে ঘটনাস্থয়ল উপরস্থি িয়ে স্মাট ে থিায়ন 

রভরিও কয়লর মােয়ম উপয়জলা রনব োিী অরিসার /সিকারী করমশনার (ভূরম)-এর সয়ঙ্গ সরাসরর থর্াগায়র্াগ স্থাপন কয়র সমস্যাসমূি 

থেখায়চ্ছন এবং বােী, রববােী ও উপরস্থি জনগয়ণর সয়ঙ্গ কো বয়ল সমস্যা অবয়লাকন ও শুনারন থশয়ষ দুনীরি ও পক্ষপািমুক্তভায়ব 

সমস্যার িাৎক্ষরণক  সমাধান রেয়ি পারয়িন। এয়ি দুনীরি,  পক্ষপারিে, সমে ও ব্যে হ্রাস পায়চ্ছ; 

৭.৮ উপয়জলা ভূরম অরিয়স আগি থসবাপ্রােীয়ের জন্য রবরভন জ নায়ম থসবাঘর রনম োয়ণর িয়ল থসবা প্রােীগয়ণর বসার ব্যবস্থা িয়েয়ি রবধাে অর্ো 

এরেক ওরেক ঘুরায়িরা করয়িন না। অয়পক্ষা/রবোম করার জােগা পাওোে নামজারর/রবরবধ মামলার শুনারনর সমে র্োসময়ে িারজর 

িয়ি পারয়িন; 

৭.৯ রবযালয়ে রশক্ষােীয়ের উপরস্থরি বৃরি িো  য়র পো থরাধ, মিাসেয়ক দুঘ েটনা রনেন্ত্রণ, এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরররস্থরির উন জেনসি 

রশক্ষার মান বৃরি পায়চ্ছ; 

৭ .১০  ২৫টি প্রােরমক রবযালয়েটিরিনবক্স রবিরণ করা িে; 

 

৭.১১ থপৌরসভার ১০টি রকন্ডারগায়ট েয়নর  অরভভাবক থশয়ি অয়পক্ষারি মরিলা অরভভাবকয়ের স্বাবলম্বী করার লয়ক্ষে থসলাই থমরশন ও 

রবউটি পাল োর প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে; 

৭.১২ উপয়জলা পররষেসি ২৪টি ইউরনেন পররষয়ের জন্য ওয়েবয়বজি ই-থমইল অোকাউন্ট সিরর করা িয়েয়ি; 

৭.১৩ পররচ্ছন জ রশক্ষাঙ্গন সৃরষ্টর লয়ক্ষে ৫০টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন োরষ্টক রবন রবিরণ করা িয়েয়ি; 

৭.১৪ থসবা প্রােীয়ের দ্রুি থসবা প্রোন ও সারব েক সিয়র্ারগিার লয়ক্ষে ‘থিল্পয়িস্ক’ স্থাপন করা িয়েয়ি; 

৭.১৫ দ্রুি ও সঠিক িথ্য প্রোয়নর লয়ক্ষে োগসূরি, থমৌজাম্যাপসি ভূরম অরিয়সর থসবাসংবরলি ওয়েবসাইট প্ররিষ্ঠা করার কাজ িলমান; 

৭.১৬ কম েকিো/কম েিারীগয়ণর কার্ েক্রয়ম সচ্ছিা আনেয়নর ও মরনটররংয়ের লয়ক্ষে রসরসটিরভ কোয়মরা স্থাপন করা িয়েয়ি; 

৭.১৭ জনদুয়ভ োগ লাঘয়বর রনরমত্ত রসটিয়জন িাট োরসি জনসয়িিনিামূলক থিস্টুন ও কম েিারীগয়ণর িরব ও থর্াগায়র্াগ নম্বরসি জবিাট ে 

স্থাপন করা িয়েয়ি; 
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৭.১৮ নররসংেী থজলার উত্তর সীমান্তবিী ময়নািরেী উপয়জলা ০১টি থপৌরসভা ও ১২ ইউরনেন রনয়ে গঠিি। এ উপয়জলাে প্রাে রিন 

লক্ষারধক থলায়কর বসবাস। বাল্যরববাি রনয়রায়ধ ময়নািরেী উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক ঐকারন্তক প্রোশ িালায়না িে। উয়যাগ গ্রিণ কয়র 

অরভভাবক, রশক্ষােী ও রশক্ষকয়ের অবরিিকরণ সভা কয়র রনকাি থররজোর ও ইমাম ও গণ্যমান্য োরেে কিেব্য রবষয়ে অবরিি ও 

উদ বুি কয়র এবং সয়ব োপরর ভ্রাম্যমাণ আোলয়ির মােয়ম অরভভাবক ও কাজীয়ের েণ্ড প্রোন কয়র বিেমায়ন ময়নািরেী উপয়জলা 

বাল্যরববাি প্রাে শূয়ন্যর থকাঠাে োঁরেয়েয়ি; 

 

৭ .১৯  পলাশ উপয়জলার সকল ইউরনেন ভূরম অরিয়সর অধীন ‘‘ক’’ িপরশলভুক্ত সম্পরত্ত রিরিিকরয়ণর লয়ক্ষে উক্ত জরমর িপরশল 

উয়িখপূব েক সাইনয়বাি ে স্থাপন; 

৭.২০ কাজী রভন জ অন্যান্য র্ারা রবয়ে পোন িায়ের থিটায়বজ সিরর কয়র প্ররিমায়স কাউরন্সরলং করা িয়চ্ছ। বাল্যরববািয়রায়ধ নররসংেী 

থজলার সকল সরকারর েপ্তর, থিম্বার অব কমাস ে, সকল থপৌরসভা, সকল উপয়জলা পররষে, সকল ইউরনেন পররষে ও স্বীকৃি 

এনরজওর সয়ঙ্গ এম ও ইউ স্বাক্ষর করা িয়েয়ি; এবং 

৭.২১ থকারবারনর পশু রনরে েে স্থায়ন জবাই করার জন্য সকল জনপ্ররিরনরধর সয়ঙ্গ আয়লািনা কয়র স্থান রনব োিন করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মাোরীপুর  : 

 

ক্ররমক নং রবয়বিে রবষে রববরণ 

১ রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলা  ও উন জেন 

থমলা আয়োজন 

০২ থিব্রুোরর, ২০১৮ িয়ি ০৪ থিব্রুোরর, ২০১৮ িাররখ পর্ েন্ত রিনরেনব্যাপী 

মাোরীপুর থজলার স্বাধীনিা অঙ্গয়ন অনুরষ্ঠি িে। ১১-১৩ জানুোরর, ২০১৮ 

িাররখ পর্ েন্ত রিনরেনব্যাপী সরকারর নারজমউরেন কয়লজ মায়ঠ উন জেন থমলা-

২০১৮ সিলভায়ব অনুরষ্ঠি িে। 

২ উদ্ভাবনী উয়যাগ গ্রিণ  অরিসার অি রে মান্থ, োি অি রে মান্থ থবাি ে স্থাপন। 

 ই-সারভ েয়সর মােয়ম দ্রুি খরিোন/পি ো রবিরণ; 

 কম েকিো ও কম েিারীয়ের িোররক এবং অরিয়সর সারব েক রনরাপত্তার 

জন্য থক্লাজ সারকেট কোয়মরা (রসরসটিরভ) স্থাপন; 

 মুরক্তযুয়ির থিিনা িরেয়ে থেওোর লয়ক্ষে অরিস থগয়ট জারির রপিা 

বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর মুরাল স্থাপন; 

 অরিস িেয়রর পররয়বশ সুরক্ষার জন্য ফুয়লর বাগান ও লাইটিং 

স্থাপন; 

 অরিয়সর নরেপত্র ও থরকি ে সুরবন্যস্তকরণ এবং সকল খরিোন স্কোন 

ও থিটায়বজ প্রস্তুিকরণ; 

 জনগয়ণর থসবা রনরশ্চিকরয়ণ থসবা থিস্ক ও ওয়েটিং রুম স্থাপন; এবং 

 রিরজটাল রররসভ থররজোর (পরীক্ষামূলকভায়ব রশবির ভূরম অরিস)। 

৩ থসাশ্যাল রমরিোর ব্যবিার Public Service Innovation Bangladesh  থপজ,  ই-নরের থপজ ও 

থজলা প্রশাসন, মাোরীপুর থিসবুক থপজ ব্যবিার করা িে। থজলা প্রশাসন, 

মাোরীপুর এর থিসবুক থপয়জর মােয়ম থজলা প্রশাসক জনসাধারয়ণর রবরভন জ 

সমস্যা বা পরামশ ে জানয়ি পারয়িন এবং িাৎক্ষরণক সমাধায়নর ব্যবস্থা গ্রিণ 

করা িয়চ্ছ থর্মন : থিসবুয়কর মােয়ম অবগি িয়ে বৃি মায়ক আরে েক সিােিা 

প্রোন, থবকার, প্ররিবন্ধী, অসিাে থলাকয়ের থসলাই থমরশন প্রোন, থমধাবী ও 

েররদ্র িাত্রীয়ক আরে েক সািায্য প্রোন, রিরকৎসার সুব্যবস্থা করা ইিোরে। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, শরীেিপুর  : 

(ক) স্বাস্থেটিরভ : সাধারণ জনগণ স্বাস্থে ও পুরষ্ট রবষয়ে সয়িিনিা না োকয়ল রবরভন জ থরায়গ আক্রান্ত িওোর সম্ভবনা থবরশ 

োয়ক। জনগয়ণর মায়  স্বাস্থে রবষয়ে সয়িিনিা বৃরির লয়ক্ষে শরীেিপুর সের উপয়জলাে থকবল টিরভর সিােিাে  ‘স্বাস্থেটিরভ’ 

িালু করা িয়েয়ি। স্বাস্থেটিরভ ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থেরবষেক িথ্য রেয়ে জনগণয়ক সয়িিন করয়ি ও সুস্থে নাগররক গঠয়ন সিােিা করয়ি। 
 

 (খ) প্রযুরক্তরনভের জনবান্ধব ভূরম অরিস রবরনম োণ : জনগণ ভূরম থসবা গ্রিয়ণ র্ায়ি োলাল ও প্রিারক িয়ক্রর িেরারনর 

রশকার না িে থসজন্য www.aclandzajira.com নামক একটি অোরেয়কশন থবজি ওয়েবসাইট ও অনলাইন থময়সরজং 
রসয়েম িালু, ফ্রন্টয়িস্ক স্থাপন, রফ্র ওোইিাই থজান সিরর ও আগি জনগয়ণর বসার জন্য মাটির পরশ নামক থগালঘর স্থাপন করা 

িয়েয়ি। 

http://www.aclandzajira.com/
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থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িররেপুর : 

 রশক্ষায়ক্ষয়ত্র রবয়শষ অবোয়নর জন্য িররেপুর থজলার থজলা প্রশাসক উয়ম্ম রিষ্টােমা িানরজো জািীে রশক্ষা পেক-২০১৮ লাভ 

কয়রয়িন।  

 থজলা প্রশাসক, িররেপুর থজলা প্রশাসয়নর উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রয়মর সরিত্র প্ররিয়বেন রনেরমি আপয়লাি, থজলা প্রশাসয়কর 

সেনরন্দন কম েসূরির িারলকা প্রকাশসি রবরভন জ নাগররক থসবা আইরসটির মােয়ম প্রোন করার জন্য ‘রিরজটাল ওোল্ডে-২০১৭ 

পুরস্কার-এর থেশয়সরা থজলা প্রশাসক রনব োরিি িয়েয়িন।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 

রশক্ষা কার্ েক্রময়ক আনন্দমে কয়র থিালার জন্য থগাপালগঞ্জ থজলার ১৮২টি স্কুয়ল মারল্টরমরিো ক্লাসরুম িালু করা িয়েয়ি। িা িাো 

রশক্ষােীয়ের ক্ষুধার কয়ষ্ট পায়ঠ অময়নায়র্ারগিা থরাধ করার জন্য ইয়িাময়েই ৭৮২টি স্কুয়লটিরিন বক্স এবং ৪৩৩টি স্কুয়ল রমি-থি 

রমল সরবরাি করা িয়চ্ছ। ভরবষ্যয়ি এ কার্ েক্রম আরও বৃরি করা িয়ব। জনগয়ণর িথ্য প্রারপ্তর অরধকারয়ক রনরশ্চি করার জন্য 

ইউরিরস-র উয়যাক্তায়ের একরত্রি কয়র থগাপালগঞ্জ থজলা থপাট োলয়ক (www.gopalgonj.gov.bd) সম্পূণ ে িথ্যবহুল ও 

িালনাগাে করা িয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলে এবং সিকারী করমশনার (ভূরম) 

কার্ োলয়ে রিরজটাল িারজরা ও আইরি কাি ে িালু করা িয়েয়ি। রবয়শষ রেবস পালয়নর সুরবধায়ে ে এ কার্ োলয়ের কম েকিোয়ের জয়ন্যও 

আইরি কায়ি ের ব্যবস্থা করা িয়েয়ি। ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম অনলাইয়ন পি োর আয়বেন প্রারপ্তসায়পয়ক্ষ জরুরর রভরত্তয়ি 

পি ো সরবরাি থেওো িয়চ্ছ। থজলার সকল মারসক সভাসমূয়ি পাওোর পয়েন্ট থপ্রয়জয়ন্টশয়নর মােয়ম কার্ েপত্রসমূি উপস্থাপন করা 

িে।  এসরিরজ-এর থগালসমূি ও থগাপালগয়ঞ্জর েশ েনীে প্রাকৃরিক স্থানগুয়লা সবাইয়ক পরররিি করার জন্য থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলয়ে এ সম্পরকেিিরব স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রাজবারে  : 

 

নাগররক থসবাে উদ্ভাবনী উয়যাগ বাস্তবােয়নর অগ্রগরি রবষেক িথ্য  : 

 

ক্রচর্ক 

েং 

গজলা/উপ-

গজলার োর্ 

 উদ্ভাবেী উরদ্যারের োর্ ও উদ্ভাবরকর োর্ গর্িচরং কায মক্ররর্ যুক্ত 

কর্ মকতমা 

গশারকচসংরযাগ্য 

উদ্ভাবেী উরদ্যাে 

উদ্ভাবেী 

উরদ্যাে 

সংখ্যা 

র্েব্য 

০১. রাজবাচড় সদর  ০১।  ই-োর্জাচর, ই-গরকড মরুর্, চভচপ জচর্ 

ও খাসজচর্ চিচিতকরণ, ইউচেয়ে র্ভচর্ 

অচিরসর খালী জায়োয় িলজ বৃযররাপণ, 

র্ভচর্ পরার্শ ম ও গসবা গকে স্থ্াপে, গোলঘর 

স্িাপে এবং র্ভচর্ উন্নয়ে কর সম্পরকম 

জেেণরক অবচিতকরণ।  

জোব  সাচদয়া ইসলার্ লুো, 

জোব  সাচদয়া ইসলার্  

লুো 

সিকারী কচর্শোর 

(র্ভচর্), রাজবাচড় সদর, 

রাজবাচড়।  

চভচপ জচর্ ও 

খাসজচর্ 

চিচিতকরণ। 

০৭ট  

০২ ১। ষষ্ঠ গশ্রচণ িরত দশর্ গশ্রচণ পয মে ছাত্র-

ছাত্রীরদর স্বাস্থ্ে সম্পচকমত চবরশষ চশযাদাে 

২। চবোমূরল্য েভমবতী র্ারয়রদর প্রসব 

পূব মবতী গিক-আপ ও ররক্তর গ্রুপ চেণ ময় 

করা। 

জোব ডাঃ গশখ গর্ািােদ আব্দুল িান্নাে 

উপরজলা স্বাস্থ্ে ও 

পচরবার পচরকল্পো 

কর্ মকতমা, রাজবাচড় 

সদর, রাজবাচড়। 

-- ০২ট  

০৩ ১। চেরাপদ সবচজ উৎপাদে 

২। উচ্চর্ারের বীজ উৎপাদে 

 

জোব গর্াঃ রচকব উচেে 

কৃচষ সম্প্রসারণ 

অচিদপ্তর, রাজবাচড় 

সদর, রাজবাচড়।  

১।বালাইোশক 

ব্যবিার উরল্লখরযাগ্য 

িারর হ্রাস 

২। স্বাস্থ্ে ঝুঁচক হ্রাস 

৩। উৎপাদে খরি 

হ্রাস 

৪। োয্যমূরল্য বীজ 

সরবরাি 

০২ট  

০৪ চেরাপদ র্ৎস্য উৎপাদে ও সরবরাি  

জোব সাঈদ আিরর্দ 

উপরজলা র্ৎস্য 

অচিসার, রাজবাচড় 

সদর, রাজবাচড়। 

চেরাপদ র্ৎস্য 

উৎপাদে ও সরবরাি 

০১ট  
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০৫ বয়স্কভাতা, চবিবা ও স্বার্ী চেগৃিীতা দ্যঃস্ি 

র্চিলা ভাতা, অস্বেল প্রচতবন্ধীভাতা, 

প্রচতবন্ধী চশযাথীরদর জন্য চশযা উপবৃচত্ত 

কর্ মসূচি ভাতা, চবরশষ বয়স্কভাতা, চবরশষ 

চশযাভাতা গলচর্রেটংকরণ। 

জোব চব. এর্ আসাদ্যজ্জর্াে 

উপরজলা সর্াজ গসবা 

অচিসার, রাজবাচড় 

সদর, রাজবাচড়।  

বয়স্কভাতা, চবিবা ও 

স্বার্ী চেগৃিীতা 

দ্যঃস্ি র্চিলা ভাতা, 

অস্বেল 

প্রচতবন্ধীভাতা, 

প্রচতবন্ধী 

চশযাথীরদর জন্য 

চশযা উপবৃচত্ত 

কর্ মসূচি ভাতা, 

চবরশষ বয়স্কভাতা, 

চবরশষ চশযাভাতা 

গলচর্রেটংকরণ। 

 

০৬ট  

০৬ চবদ্যালরয় সুরপয় পাচের ব্যবস্থ্া 

 

জোব োসচরে আক্তার 

উপরজলা চশযা 

অচিসার, রাজবাচড় 

সদর, রাজবাচড়। 

চবদ্যালরয় সুরপয় 

পাচের ব্যবস্থ্া 

চেচিতকরণ 

 

০১ট  

০৭  চশযাপ্রচতষ্ঠারে চেরাপদ ও সুরপয় পাচের 

ব্যবস্থ্া চেচিতকরণ 

জোব পারচর্স সুলতাে 

উপরজলা র্াধ্যচর্ক 

চশযা অচিসার, 

রাজবাচড় সদর, 

রাজবাচড়।  

চশযাপ্রচতষ্ঠারে 

চেরাপদ ও সুরপয় 

পাচের ব্যবস্থ্া 

চেচিতকররণর 

লরযে পাচের 

আরস মচেক পরীযা ও 

পাচে গশািক  

চিোর চবতরণ।  

০২ট  

০৮ অেলাইে-এর র্াধ্যরর্ ঋণ কায মক্রর্ 

পচরিালো 

জোব গর্াঃ শচরয়াতুল্লাি 

উপরজলা পচল্ল উন্নয়ে 

অচিসার, রাজবাচড় 

সদর, রাজবাচড়।  

-- ০১ট  

০৯ দপ্তররর সকলরক চি কচম্পউটার প্রচশযণ 

জোব মুন্সী মুচজবর রির্াে 

উপরজলা খাদ্য চেয়ন্ত্রক 

রাজবাচড় সদর, 

রাজবাচড়।  

-- ০১ট  

১০ যুবকরদররক চবচভন্ন চবষরয় প্রচশযণ প্রদাে 

জোব গর্াঃ আতািার আলী 

উপরজলা যুব উন্নয়ে 

অচিসার, রাজবাচড় 

সদর, রাজবাচড়। 

যুব ঋণ সিজীকরণ ০১ট  

১১ সর্বায় সচর্চতসমূিরক উন্নয়েমুখী 

কর্ মকারণ্ড উদ্ বুদ্ধকরণ 

জোব গসচলো পারভীে 

গজলা সর্বায় কর্ মকতমা 

রাজবাচড় 

গটইলাচরং, 

র্ৎস্যিাষ, োস মারী, 

কৃচষপণ্য 

০১ট  

১২ পাংশা উপরজলা পাংশা উপরজলারক র্াদক ও 

বাল্যচববািমুক্ত কররত চবচভন্ন সরকারর 

অচিস, ইউচেয়ে পচরষদ ও সকল 

চশযাপ্রচতষ্ঠারে গপাোর টাোরো, পাংশা 

গপৌরসভা ও ইউচেয়ে পচরষরদর সকল 

ওয়ারড ম জেসরিতেতামূলক র্তচবচের্য় 

সভা করা। 

গর্ািােদ রচিকুল ইসলার্ 

উপরজলা চেব মািী অচিসার 

পাংশা, রাজবাচড়।  

গর্ািােদ রচিকুল 

ইসলার্ 

উপরজলা চেব মািী 

অচিসার 

পাংশা, রাজবাচড়। 

১। র্াদকমুক্ত করা 

সম্ভব িরল গদরশর 

উন্নয়ে তরাচিত 

িরব।   

২। বাল্যচববাি গরাি 

করা সম্ভব িরল র্া 

ও চশশু মৃতুে গরাি 

িরব।  

৩। োরী চশযার 

প্রসার। 

৪। কর্ মজীবী োরীর 

সংখ্যা বৃচদ্ধ।  

০৪ -- 

১৪ 

 

গোয়ালন্দ 

উপরজলা 

১) ‘িরলা যাই োঁরয়র পরথ’ জেেরণর 

গদাররোড়ায় সরকাচর গসবা গপৌুঁরছ গদওয়ার 

কর্ মসূচি 

২) ‘আর্ার চবদ্যালয় আর্ার অিংকার 

পচরস্কার পচরেন্নতা আর্ার অংেীকার’ 

গিাোরে সকল চশযাপ্রচতষ্ঠাে পচরষ্কার 

পচরেন্ন রাখার কর্ মসূচি 

৩) চশযার গুণেত র্ােউন্নয়রে অচভজ্ঞতা 

চবচের্য় সভা 

উপরজলা চেব মািী 

অচিসার, গোয়ালন্দ। 

‘আর্ার চবদ্যালয় 

আর্ার অিংকার 

পচরস্কার পচরেন্নতা 

আর্ার অিীকার’ 

গিাোরে সকল 

চশযাপ্রচতষ্ঠাে 

পচরষ্কার পচরেন্ন 

রাখার কর্ মসূচি 

 

০৩(চতে)টি  
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উদ্ভাবরকর োর্ঃ জোব গর্াঃ আবু োসার 

উচেে 

১৫ গোয়ালন্দ 

উপরজলা 

েভমবতী র্ারয়রদর প্রসবপূব মবতী পচরিয মা ও 

ররক্তর গ্রুপ চিচিতকররণর  জন্য কচর্উচেট 

চিচেকচভচত্তক চবরশষ কোরম্পইে। 

উদ্ভাবরকর োর্ঃ ডাঃ আচসি র্ািমুদ  

গকাড েং-১২৪৪২১ 

উপরজলা স্বাস্থ্ে ও 

পচরবার পচরকল্পো 

কর্ মকতমা, গোয়ালন্দ। 

এ.এে.চস এবং লকোড 

গ্রুচপং 

২ 

(দ্যই)টি 

র্াতৃমৃতুে গরারির 

উরেরে ঝুঁচকপূণ ম 

েভমশোক্তকরণ ও 

প্রাচতষ্ঠাচেক 

গডচলভারী উৎসাচিত 

কররত িারয়ি / 

র্ারয়রদর স্বাস্থ্ে 

গসবারক গদাররোড়ায় 

গপৌুঁরছ গদওয়া 

প্ররয়াজে। 

১৬ দপ্তরর আেত গসবা গ্রিীতারদর গর্াবাইল 

গিাে সংরযণ ও গিাে করলর  র্াধ্যরর্ 

গসবা প্রদাে । 

 

উদ্ভাবরকর োর্ : জোব শাচর্র্া আক্তার, 

র্ৎস্য সম্প্রসারণ কর্ মকতমা 

চসচেয়র উপরজলা 

র্ৎস্য কর্ মকতমা, 

গোয়ালন্দ। 

গসবা গ্রিীতারদর 

গর্াবাইল গিাে 

সংরযণ ও গিাে 

করলর  র্াধ্যরর্ 

গসবা প্রদাে 

 

০১ 

(এক)

ট 

 

 

-- 

১৭ চডচজটাল পদ্ধচতরত তথ্য গসবা প্রদাে । 

উদ্ভাবরকর োর্: জোব খন্দকার আখতার 

গিারসে, গজ. এস. এ 

উপরজলা পচরসংখ্যাে 

অচিসার গোয়ালন্দ। 

চডচজটাল পদ্ধচতরত 

তথ্য গসবা প্রদাে । 

 

০১ 

(এক)

ট 

-- 

১৮ ভাতারভােীরদর বচি সিটকচপ সংরযণ 

করা। 

উদ্ভাবরকর োর্: জোব গর্াঃ জচিরুল 

ইসলার্ 

উপরজলা সর্াজরসবা 

অচিসার গোয়ালন্দ। 

ভাতারভােীরদর বচি 

সিটকচপ সংরযণ 

০১ 

(এক)

ট 

 

 

--- 

১৯ েলকূপ গর্রার্ত  ও গসবা সিজীকরণ । 

উদ্ভাবরকর োর্ঃ জোব গর্া : গর্রিদী 

চর্ল্লাত  

উপ-সিকারী প্ররকৌশলী, 

গোয়ালন্দ। 

েলকূপ গর্রার্ত ও 

গসবা সিজীকরণ । 

০১ 

(এক)

ট 

-- 

২০ বাল্যচববাি, ইভটচজং, োরী ও চশশু 

চেয মাতে প্রচতররারি জেসরিতেতা 

বৃচদ্ধমূলক কর্ মসূচি। 

উদ্ভাবরকর োর্: জোব গর্াঃ আঃ সালার্ 

চসচেকী  

উপরজলা র্চিলা 

চবষয়ক কর্ মকতমা, 

গোয়ালন্দ। 

বাল্যচববাি, 

ইভটচজং, োরী ও 

চশশু চেয মাতে 

প্রচতররারি 

জেসরিতেতা 

বৃচদ্ধমূলক কর্ মসূচি। 

০৩ 

(চতে)

ট 

-- 

২১ ঋণসংক্রাে গর্াবাইল খুরদ বাতমা। 

উদ্ভাবরকর োর্: জোব গর্াঃ জািািীর 

আলর্ 

উপরজলা পচল্ল উন্নয়ে 

কর্ মকতমা 

ক্ষুদ্র ঋণ সিজীকরণ ০১ 

(এক)

ট 

-- 

২২ গর্াবাইল ব্যাংচকং এর র্াধ্যরর্ ঋণ 

চবতরণ। 

উদ্ভাবরকর োর্: জোব আকবর গিারসে, 

প্রকল্প পচরিালক 

উপরজলা সর্িয়কারী 

একট বাচড় একট 

খার্ার প্রকল্প, গোয়ালন্দ 

ঋণ প্রচক্রয়া স্বে  ও 

সিজীকরণ  

০১ 

(এক)

ট 

-- 

 

৮। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা : 

কম েকিো/কম েিারীয়ের আইরসটি রবষয়ে েক্ষিা বৃরির জন্য ‘ই-িাইল (নরে) ব্যবিার’ রবষেক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। এ িাো 

নতুন রনয়োগপ্রাপ্ত কম েিারীয়ের েক্ষিা বৃরির জন্য অরিস ব্যবস্থাপনা রবষয়ে বিয়র ৬০ ঘণ্টাব্যাপী অভেন্তরীণ প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম গ্রিণ 

করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : 

 

 থমাঃ এনায়েি থিায়সন নায়ম একজন হৃেয়রায়গ আক্রান্ত কম েিারীয়ক অপায়রশয়নর জন্য আরে েক সিােিা প্রোন করা 

িয়েয়ি। এ িাো রবরভন জ সময়ে অন্যান্য অসিাে, দুস্থ এবং গররব থমধাবী রশক্ষােীয়ের থজলা প্রশাসয়কর পক্ষ থেয়ক রবরভন জ 

ধরয়নর সিয়র্াগীিা প্রোন করা িয়েয়ি;   
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 এ কার্ োলয়ে কম েরি কম েিারীয়ের কায়জর সুরবধায়ে ে স্থানীে উয়যায়গ করম্পউটার, স্কোনার, রপ্রন্টার, িয়টাকরপোর 

থমরশনসি অন্যান্য সরঞ্জমা সরবরাি করা িয়েয়ি; এবং  

 থজলাে কম েরি কম েকিো/কম েিারীয়ের আইরসটি রবষয়ে েক্ষিা বৃরির জন্য ‘থজলাপর্ মাডয় ই-িাইল (নরে) ব্যবিার’ রবষেক 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়নর কম েিারীয়ের েক্ষিা বৃরির জন্য অরিস ব্যবস্থাপনা রবষয়ে বিয়র ৬০ ঘণ্টা 

ব্যাপী অভেন্তরীণ প্ররশক্ষণ থেওো িয়েয়ি।   

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর  : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, ঢাকার স্মারক নং-০৫. ৪১. ৩০০০. ০১১. ০৩. ০০২.১৮-৬২৩ িাং-২/৭/১৮ ইং এর রনয়ে েশনার 

পররয়প্ররক্ষয়ি, মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুরি ও রনয়ে েশনাসমূয়ির বাস্তবােন অগ্রগরি পর্ োয়লািনা সভার কার্ েরববরণীর ৫ নম্বর 

আয়লািেসূরির রসিান্ত  অনুর্ােী, এই থজলার  থজলা ও উপয়জলা শিয়র সরকারর জােগা এবং পররিেক্ত সম্পরত্তসমূি অববধ েখলমুক্ত 

কয়র সরকারর কম েিারীয়ের জন্য উন জি আবাসন ব্যবস্থা রনরশ্চি করার লয়ক্ষে কার্ েক্রম িলমান। 

 এমিাবস্থাে থজলা ও উপয়জলা শিয়র সরকারর জােগা এবং পররিেক্ত সম্পরত্তসমূি অববধ েখলমুক্ত করি : জরমর িিরসলসি 

প্রস্তাব জরুরর রভরত্তয়ি এ কার্ োলয়ে থপ্ররণ করার জন্য সিকারী করমশনার (ভূরম)-গণয়ক পত্র থেওো িয়েয়ি।  সিকারী করমশনার 

(ভূরম)-গয়ণর রনকট িয়ি িথ্য পাওো থগয়ল এ রবষয়ে কার্ েকর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মারনকগঞ্জ : ০৩টি ব্যায়ি থমাট ৯০ জন কম েিাররয়ক অভেন্তরীণ অরিস ব্যবস্থাপনা শীষ েক প্ররশক্ষণ 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মুরন্সগঞ্জ  : 

(ক)   থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েিারীয়ের জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলেসি ৬ উপয়জলাে থমাট ৭টি কায়লক্টয়রট কল্যাণ  সরমরির 

অরিস কময়েক্স রনম োয়ণর জন্য পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি। থপনশনারয়ের জন্য কায়লক্টয়রট ভবয়নর নীয়ি থপনশনারস কন োর 

স্থাপন করা িয়েয়ি; 

(খ)   কম েকিোয়ের আবাসয়নর সুরবধার জন্য E ও F কোটাগররর দুটি ভবন রনম োয়ণর পররকল্পনা থনওো িয়েয়ি; এবং 

(গ)  থজলার সকল ৩ে ও ৪ে ে থেরণর কম েিারী, ইউরনেন পররষয়ের থিোরম্যান ও সেস্যয়ের সম্মারনভািা,  গ্রাম  পুরলশ   ও ইউরপ 

সরিবয়ের থবিন থমাবাইল ব্যাংয়কর  মােয়ম প্রোন করা িে। এর িয়ল থকায়নারূপ দুয়ভ োগ িাোই িারা থবিন ভািা গ্রিণ 

করয়ি পায়রন। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল  : 

 

১.  টাঙ্গাইল থজলা প্রশাসয়নর অধীয়ন কম েরি কম েিারীয়ের োপ্তররক কায়জ উদ বুিকরণসি কম েেক্ষিা মূল্যােয়নর লয়ক্ষে সাধারণ ও 

রাজস্ব রবভায়গর কম েিারীয়ের থজলা প্রশাসক রবয়শষ অোওোি ে প্রবিেনসি কম েেক্ষিা মূল্যােয়নর মােয়ম অোওোি ে প্রোন করা 

িয়েয়ি; 

২. থজলা প্রশাসয়কর অরিস কক্ষটি সু-সরেি ও আধুরনকীকরণ করা িয়েয়ি; এবং 

৩. উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসমূয়ির কম েকিো/কম েিরীয়ের অরিস রুম ও অরিস থিস্ক আধুরনকীকরণ করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নররসংেী  : 

 

৮.১ আরে েকভায়ব অসচ্ছল কম েিারীয়ের রিরকৎসার লয়ক্ষে িরক্াবর ও ব্যরক্তগি উয়যায়গ আরে েক সিােিা প্রোন; 

৮.২ অবসর প্রাপ্ত কম েিারীয়ক রনয়ে রবোে অনুষ্ঠান করা িয়েয়ি; এবং 

৮.৩ কল্যান কম েকিো রনয়োগ করা িয়েয়ি । 

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মাোরীপুর : 

কম েকিো/কম েিারীয়ের েক্ষিা উন জেয়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন বারষ েক গণকম েিারীয়ের জন্য বারষ েক ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্ররশক্ষণ আয়োজন 

অব্যািি আয়ি। 
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থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, শরীেিপুর : 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১৮০ জন কম েকিো ও ১৫০০০ জন কম েিারীয়ক রপরপআর, রশষ্টািারসি রবরভন জ রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 

জনাব থমা : আরজজুর রিমান, অরিস সিকারী কাম করম্পউটার মুদ্রাক্ষররক, থরকি েরুম শাখা এর জরুরর অপায়রশয়নর জন্য আরে েক 

সািায্য প্রোন করা িয়েয়ি। িা িাো থজলা প্রশাসক, থগাপালগয়ঞ্জর থস্বচ্ছাধীন িিরবল িয়ি স্বল্পয়বিনয়ভাগী কম েিারীসি েররদ্র ও 

অসিাে মানুষয়ক আরে েক সিােিা প্রোন করা িয়চ্ছ। এ িাো থগাপালগঞ্জ িাউয়ন্ডশন থেয়ক গররব ও অসিাে রশক্ষােীয়ের জন্য রশক্ষা 

সিােিা বাবে আরে েক ও অন্যান্য সিােিা করা িয়চ্ছ। কম েিারীয়ের োপ্তররক কম েেক্ষিা বৃরির লয়ক্ষে মায়স ৫ ঘণ্টা রিয়সয়ব প্ররিবির 

৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রোন কার্ েক্রম অব্যািি আয়ি। থজলাে কম েরি কম েকিো/কম েিারীয়ের আইরসটি রবষয়ে বৃরির জন্য ই-িাইল 

(নরে) ব্যবিার রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। সরকারর রনয়ে েশনার পররপররয়প্ররক্ষয়ি থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেনপর্ োয়ে দুনীরি 

প্ররিয়রাধ করমটি গঠন করা িয়েয়ি। প্ররিটি েপ্তর, রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান ও অন্যান্য প্ররিষ্ঠায়নর কম েকিো/কম েিারীয়েরও দুনীরি রবষয়ে 

সয়িিনিামূলক ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রাজবারে : 

(ক) রব.রস.এস. প্রশাসন কোিায়রর ০২ (দুই) জন কম েকিো দুরায়রাগ্য ব্যারধয়ি আক্রান্ত িওোে উন জি রিরকৎসার জন্য িায়ের িীর 

নায়ম ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুোন প্রোন করা িে।  

(খ) থজলা প্রশাসয়ন সারকেট িাউয়জ কম েরি কম েিারীর সন্তান সেক দুঘ েনাে মৃতুেবরণ করাে স্থানীে িিরবল িয়ি পররবার-থক 

৩০,০০০/- টাকা অনুোন প্রোন করা িে।  

 

৯। িথ্য অরধকার আইন ২০০৯-র আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ি থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে) : 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঢাকা : 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র িথ্য সরবরায়ির জন্য থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ১৩টি। সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ১১টি। িথ্য করমশন বরারব 

োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ০২টি । 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র িথ্য সরবরায়ির জন্য থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ০৬টি। সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ০৪টি। িথ্য করমশন বরারব 

োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা শূন্য। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর : 

থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা : ১৫, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা :১৫, িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা : িথ্য করমশয়ন 

থকায়না আরপল িেরন। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মারনকগঞ্জ : 

িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ০৫টি, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ০৪টি, িথ্য করমশনার বরাবর আরপল োয়ের করা 

িেরন। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মুরন্সগঞ্জ : 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর  আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম : 

 

রবষে সংখ্যা 

িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ০২ 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা - 

িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা  - 

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল : 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলেসি রবরভন জ েপ্তয়র িথ্য প্রোনকারী কম েকিো রনয়োগ 

প্রোন করা িয়েয়ি। িথ্য প্রোনিংিান্ত সংখ্যা রনম্নরূপ : 
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১.  িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা : ২৫ 

২. সরবরািকৃি িয়থ্যর  সংখ্যা : ২৫ 

৩. িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা : থনই। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রকয়শারগঞ্জ : 

১। ২০১৭-২-২০১৮ অে েবিয়র থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ২৯টি ;            

২। সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা  :  ২৬ িে ে ; 

৩। িথ্য করমশনার বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা  : ০২টি;  

৪। রবভাগীে করমশনার বরাবর োয়েরকৃি আরপল আয়বেয়নর সংখ্যা  :  ০২টি; এবং 

৫। থজলা প্রশাসক বরাবর োয়েরকৃি আরপল আয়বেয়নর সংখ্যা  : ১২টি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নররসংেী : 

৯.১ িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী থজলাে সকল েপ্তয়রর োরেে প্রাপ্ত কম েকিোয়ের িথ্য রনধ োররি িক অনুর্ােী িথ্য করমশয়ন 

থপ্ররণ করা িে। এ িাোও সকল েপ্তয়রর োরেে প্রাপ্ত কম েকিোয়ের অনলাইন প্ররশক্ষণ সম্পন জ করার পর প্রাপ্ত সনে িথ্য করমশয়ন 

থপ্ররণ করা। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের োরেেপ্রাপ্ত কম েকিো, রবকল্প োরেেপ্রাপ্ত কম েকিো এবং আরপল কর্তেপয়ক্ষর রবস্তাররি িথ্য 

ওয়েবসাইট ও থনাটিশ থবায়ি ে প্রকাশ করা িে। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মাোরীপুর : 

(ক)     থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা-৪৩টি; 
(খ)     সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা-২৬টি; এবং 

(গ)      ১৭টি আয়বেন থপরন্ডং আয়ি।  

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িররেপুর : 

 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর সয়িিনিা বৃরির জন্য ১১২টি সরকারর অরিস থবসরকারর অরিস ও এনরজও প্ররিরনরধসি 

থজলার রবরভন জ অরিয়সর ১১২ জনয়ক  প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; এবং 

 িথ্য সরবরায়ির মােয়ম রনষ্পরত্তকৃি আয়বেয়নর সংখ্যা ৫৫টি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 

২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র িথ্য সরবরায়ির জন্য ০১টি আয়বেন পাওো র্াে। িথ্য আয়বেনকারীর অনুকূয়ল সরবরাি করা িয়েয়ি ।  

বিেমায়ন থকায়না আরপল থপরন্ডং থনই।  িথ্য সরবরায়ির ধারা অব্যািি রাখা িয়েয়ি । 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রাজবারে  : 

 

 (ক) িথ্য অরধকার-২০০৯ অনুর্ােী থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ২২টি এবং সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ২২টি 

 (খ)  ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র িথ্য করমশয়নর থকায়নাআরপল িেরন। 

 

১০। মাঠপর্ মাডয় বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণায়ের অধীণ বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যরিি) : 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : 

ভূরম ব্যবস্থাপনা রিরজটালাইয়জশন : সিকারী করমশনার (ভূরম)-এর কার্ োলেসমূয়ি ইয়িাময়ে থিল্পয়িস্ক, আগি থসবা প্রােীয়ের 

বসার ব্যবস্থা, থসবা বক্স, রসটিয়জন িাট োর, সয়িিনিামূলক (ব্যানার, থপাোর), ওয়েবসাইট, এসএমএস এলাট ে সারভ েস, Call Your Ac 

Land, ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম অনলাইয়ন খরিোয়নর নকয়লর আয়বেন গ্রিণ ও িাকয়র্ায়গ খরিোন থপ্ররণ, গণশুনারন 

গ্রিণ, অরভয়র্াগ বক্স ও মিামি থররজোর, থসবা খাম, ই-িারজরা, রস রসটিরভ কোয়মরাে অরিস মরনটররং, থরকি েরুম সুরবন্যস্তকরণ, 
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কম েিারীয়ের আইরি কাি ে ও থপাষাক, সুসরেি অরিস কক্ষ, জরুরর কায়জর িারলকা থবাি েসি নানারবধ কার্ েক্রম ইয়িাময়ে গ্রিণ 

কয়র থসবা প্রোন সিজীকরণ করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর : 

প্রাকৃরিয়ি খাবার কয়ম র্াওোে, রবলুপ্ত প্রাে জীবববরিত্র রক্ষায়ে ে গাজীপুর থজলার শ্রীপুর উপয়জলাে বরমী বাজায়র বানয়রর জন্য দুই 

থবলা খাবার (পাউরুটি, কলা, রবস্কুট, কাঠাঁল ইিোরে) থেওো িয়চ্ছ। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মুরন্সগঞ্জ : 

i)     সৃজনশীল কম েকায়ণ্ডর ময়ে অন্যিম একটি প্রকল্প  িয়লা-‘সবুয়জ সাজাই মুন্সীগঞ্জ’। মুন্সীগঞ্জ থজলা সেয়রর রাস্তা ও খায়লর থর্ 

সব অংশ অববধ েখয়ল িয়ল রগয়েরিল িা উিার কয়র থসসব জােগাে সবুজােন করা িয়চ্ছ। মুন্সীগঞ্জ শিয়রর মে রেয়ে জুরবলী খাল 

নায়ম একটি খাল প্রবারিি রিল র্ার এক অংশ পদ্মা নেীয়ি এবং অন্য অংশ ধয়লশ্বরী নেীয়ি রগয়ে রমরলি িয়েয়ি। মুন্সীগঞ্জ শিয়র 

িলািয়লর জন্য পর্ োপ্ত রাস্তা না োকাে এ খালটির ধয়লশ্বরী নেী থেয়ক থজলখানা থরাি পর্ েন্ত অংশ ভরাট কয়র রাস্তা রনম োণ করা িে। 

িয়ল খায়লর বাকী অংশ অব্যবহৃি িয়ে র্াওোে কায়লর রববিেয়ন মেলা আবজেনা পয়ে খালটি প্রাে ভরাট িয়ে র্ারচ্ছল। শিয়রর 

পারন প্রবাি িলমান রাখা, বষ োকায়ল থনৌর্ান িলািল স্বাভারবক রাখা এবং খায়লর উভে িীয়র িলার পে সৃরষ্ট করার লয়ক্ষে সৃজনশীল 

প্রকল্প ‘সবুয়জ সাজাই মুন্সীগঞ্জ’ এর মােয়ম খালটির সারকেট িাউজ িয়ি কাটাখালী পর্ েন্ত অংশ সংস্কায়রর উয়যাগ থনওো িে। 

এলাকার জনপ্ররিরনরধ, সুশীল সমাজ, রশক্ষক, ও রশক্ষােীসি সব েস্তয়রর জনগণ এ কায়জ অংশগ্রিণ কয়রন। খালটি পুনরুিার করা 

থগয়ল এলাকার উন জেয়ন গুরুেপূণ ে অবোন রাখয়ব।   

ii)   সৃজনশীল প্রকয়ল্পর অংশ রিয়সয়ব ‘িোয়লা রিরস’ নামীে অোপস িালু করা িয়েয়ি। থর্ থকায়না Andriod M one িয়ি 

অোপসটি Mlay Store  অেবা  App Store িয়ি dotnload কয়র এখায়ন বাল্যরববাি, ইভটিরজং, জরম েখল ইিোরে রবষয়ে 

এ অোপস এর মােয়ম থজলা প্রশাসয়কর রনকট সরাসরর অরভয়র্াগ োয়ের করা র্াে। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে িয়ি এ ধরয়নর 

nets থপয়ল িা UNO/Ac(l) থের মােয়ম রনষ্পরত্ত করা িে। 

iii)  সৃজনশীল কায়জর ময়ে আরও একটি উয়িখয়র্াগ্য প্রকল্প িল ‘রিরস পাকে রনম োণ’। মুন্সীগয়ঞ্জ শিয়র রবয়নােয়নর থকায়না স্থান না 

োকাে এবং বয়োবৃিয়ের প্রাি : ভ্রমণ রকংবা বয়স রবোম থনওোর মি থকায়না সুরবধা রিল না। এমিাস্থাে মুন্সীগঞ্জ শিয়রর 

প্রাণয়কয়ন্দ্র অবরস্থি থজলা পররষে িাক বাংয়লার পূব েপায়শ মুন্সীগঞ্জ থমৌজাে ১ নং খরিোয়নর ২৭২০ নং োয়গ অব্যবহৃি ৪৫০ ফুট 

সেঘ েে ও ৪৮ ফুট প্রয়স্থ প্রাে ৫০ শিাংশ জােগা র্া একসমে গারের গ্যায়রজ সিরর কয়র অববধ েখয়ল রাখা িয়েরিল থসখায়ন ‘রিরস 

পাকে’ নায়ম পাকে স্থাপয়নর কাজ িায়ি থনওো িয়েয়ি। এ প্রকল্প সম্পন জ িয়ল এলাকাে সুস্থ রবয়নােন সুরবধাসি ব্যাোম ও 

প্রািঃভ্রময়ণর পে সুগম িয়ব। 

(iV) রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন সাংস্কৃরিক কম েকাণ্ড প্রসায়রর লয়ক্ষে ইয়িাময়ে ১০টি রবযালয়ে িারয়মারনোম ও িবলা সরবরাি করা িয়েয়ি 

এবং আরও রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন িারয়মারনোম ও িবলা সরবরাি করার কাজটি অব্যািি আয়ি। থেয়শ সংস্কৃরিমনস্ক জারি গঠন, নতুন 

প্রজয়মর ময়ে মুরক্তযুয়ির থিিনা ও অসাম্প্রোরেক আেয়শ ের থসানার বাংলা গয়ে থিালার লয়ক্ষে থজলার মােরমক রবযালেগুয়লায়ি 

পর্ োেক্রয়ম িারয়মারনোম ও িবলা সরবরাি করা িয়চ্ছ। এয়ি কয়র থজলার রশক্ষােীয়ের ময়ে পোয়লখার পাশাপারশ সংস্কৃরি িি োর 

উৎসাি উত্তয়রাত্তর বৃরি পায়চ্ছ; 

(V)  মুন্সীগঞ্জ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে একটি দৃরষ্টনরন্দি লাইয়েরর স্থাপন করা িয়েয়ি। এ িাো থজলার সকল উপয়জলা রনব োিী 

অরিসায়রর কার্ োলয়ে ৬টি লাইয়েরর, ২টি থপৌরসভাে ২টি এবং ৬৮টি  ইউরনেয়ন স্থােী ও  ভ্রাম্যমাণ লাইয়েরর প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি। 

থজলার ১২টি  রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন থখলার মাঠ গয়ে থিালা িয়েয়ি এবং অন্যান্য মাঠ সংস্কার কয়র িা রশক্ষােীয়ের ব্যবিায়রর উপয়র্াগী 

কয়র গয়ে থিালা িয়চ্ছ; 

(Vi) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ভবয়নর িায়ে স্থারপি ‘মুরক্ত কানন’ নামীে বাগায়ন িলজ, ঔষরধ, সবরজসি রবরভন জ প্রজারির ফুয়লর 

গায়ির সমায়রাি ঘটায়না িয়েয়ি এবৎ বাগায়নর রনেরমি পররির্ োসি মানয়নান জেন করা িয়েয়ি। সকল উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর 

কার্ োলে এবং সিকারী করমশনার (ভূরম) এর কার্ োলেসি থজলার সকল সরকারর কার্ োলয়ে বাগান স্থাপন করা িয়েয়ি; 

(Vii) পররবিেয়নর প্রিোশাে ‘মুন্সীগঞ্জ’ শীষ েক সৃজনশীল কম েসূরির আওিাে জািীে রেবসসি রবরভন জ গুরুেপূণ ে রেবস উপলয়ক্ষে 

বাংলায়েয়শর মুরক্তযুি ও রিরজটাল বাংলায়েশ ইিোরে রবষয়ের উপর স্কুল/কয়লজ মায়ঠ, শরিে রমনার প্রাঙ্গয়ন এবং থজলা 

থেরিোয়ম কুইজ প্ররিয়র্ারগিা, বঙ্গবন্ধুয়ক জানয়ি িাই, বঙ্গবন্ধুয়ক রিঠি থলখা রবষেক অনুষ্ঠায়নর আয়োজন করা িয়ে োয়ক। 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর রশক্ষক, অরভভাবক ও রশক্ষােীসি সকল মিয়লর ময়ে এ কম েসূরি ব্যাপক সাো জারগয়েয়ি এবং জনসাধারণসি 

সংরলিষষ্ট সকয়ল স্বিঃস্ফুিেভায়ব এ কম েসূরিয়ি অংশগ্রিণ করয়ি; 

(Viii) থজলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ এর স্ব-উয়যায়গ িে েিার িেটি িাি ও মুরক্তযুিকালীন বাংলায়েয়শর মানরিত্র খরিি পিাকার 

সমন্বয়ে ‘পিাকা একাত্তর’ নামক একটি পিাকা ভাস্কর্যে স্থাপন করা িয়েয়ি। এ ভাস্কর্ েটি নতুন প্রজয়মর ময়ে মুরক্তযুয়ির থিিনা 

বাস্তবােয়ন ভূরমকা রাখয়ব। ভাস্কর্ েটি ২রা মাি ে, ২০১৮ িাররখ উয়দ্বাধন করা িে।  এটি মুক্ত মঞ্চ রিয়সয়বও ব্যবহৃি িে; এবং 

(ix) থজলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ-এর িত্ত্বাবধায়ন ‘থপ্ররণা মুন্সীগঞ্জ’ নায়ম ২০১৭ রিষ্টায়ে একটি কম েসূরি গ্রিণ করা িে। র্ার মােয়ম 

রনর্ োরিিা নারীয়ের রবরভন জ আইনী সিােিা প্রোন করা িে। এ প্ররিষ্ঠায়নর মােয়ম  য়র পো, স্কুল কয়লজ পড়ুো থময়েয়ের 
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কম েেক্ষিা উন জেন করা িে। ২০১৭ রিষ্টায়ে এ কম েসূরির মােয়ম ৩০টি মােরমক রবযালয়ের িাত্রীয়েরয়ক থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ 

৬০টি বাইসাইয়কল রবিরণ করা িয়েয়ি। থবকার নারীয়ের ড্রাইরভং প্ররশক্ষণ থেওো িয়চ্ছ। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল : 

(গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) : 

১.  সরকার থঘারষি ‘জনগয়ণর থোরগিাে থসবা’ বা `Service at doorstep’ কম েসূরির আওিাে থজলা/উপয়জলাপর্ মাডয় এবং 

ইউরনেনপর্ মাডয় ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম প্রিেন্ত গ্রাম অঞ্চয়ল সরকারর রবরভন জ থসবা জনগয়ণর থোরয়গাোে থপৌৌঁয়ি 

থেওো িয়চ্ছ। 

২. থজলা প্রশাসয়কর বাসভবন ও সারকেট িাউজ সংলগ্ন ‘রিরস থলক’ এ পর্ েটক/েশ েনােীয়ের সুরবধার জন্য বাংলায়েশ টুেররজম থবাি ে 

(রবটিরব) এর অে োেয়ন =২৮,৭৫,০০০/- টাকা ব্যয়ে অবকাঠায়মাগি উন জেন করা িয়েয়ি। 

৩. থজলার ১২টি উপয়জলাে =৫৫,০৪,৫৮০/- টাকা ব্যয়ে উপয়জলা/ইউরনেন ভূরম অরিস থমরামি/সংস্কার করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রকয়শারগঞ্জ : এ থজলার ০৯টি উপয়জলাে উপয়জলা মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স ভবন রনম োণ করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নররসংেী  : 

 

১০.১ ির্রি কাবুল শাি নররসংেী কায়লক্টয়রট পাবরলক স্কুল স্থাপন এবং নবরনরম েি ৫ম িলা ভবয়নর ২ে িলা রনম োণ; 

১০.২ নররসংেী রবোম রজলা স্কুয়ল নবরনরম েি ৫ম িলা ভবয়নর ৩ে িলা রনম োণ; 

১০.৩ রশবপুর উপয়জলার কামরাব গ্রায়ম িাোবীরে স্কুল রনম োণ;  

১০.৪ পরবত্র থকারআন শরীয়ির প্রেম বাংলা অনুবােকারী ভাই রগররশ িন্দ্র থসয়নর বারে সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবােন করা িে; 

১০.৫ রশবপুর উপয়জলার রিনােী রবয়ল পর্ েটন থকন্দ্র এবং থবলাব উপয়জলাে আঁরেোল খাঁ নেীর িীয়র টুররষ্ট েট ‘অবকাশ’ রনম োণ করা 

িয়েয়ি; 

১০.৬ সুরবধা বরঞ্চিয়ের মূল থরািধারাে আনেয়নর জন্য ‘বাধঁনিারা’ সাংস্কৃরিক সংগঠন প্ররিষ্ঠা; 

১০.৭ ১৪ (থিৌে) রেনব্যাপী অমর একুয়শ বইয়মলা, আয়লািনা সভা ও সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান, প্রেমবায়রর মি মুরক্তযুয়ির রবজেয়মলা ও নবান জ 

উৎসব উের্াপন করা িয়েয়ি; এবং 

১০.৮ এস এ অোণ্ডটি অোক্ট অনুর্ােী থমাট ০.৫০ (েশরমক পঞ্চাশ ) একর জরম  উিার করা িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 

১।. রসটিয়জন িাট োর  :  থসবা  গ্রিয়ণর জন্য আগি জনসাধারয়ণর প্রয়োজনীে িথ্যারে প্রারপ্তয়ি সিােিা প্রোয়নর জন্য One stop 

service point রিয়সয়ব ‘ফ্রন্টয়িস্ক ’ পররিালনাসি অরধকির জবাবরেরিমূলক কার্ ে সম্পােয়নর জন্য রসটিয়জন িাট োর িালু করা 

িয়েয়ি; 

২. ভূরম ব্যবস্থাপনা রবষেক  : ভূরম উন জেন কর আোে, খাসজরমর িত্ত্বাবধান, সােরাি মিল ব্যবস্থাপনা, জনস্বায়ে ে ভূরম অরধগ্রিণ 

এবং  অরপ েি সম্পরত্ত ব্যবস্থাপনা রবষেক কার্ েক্রম গ্রিয়ণর মােয়ম ভূরম ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেন করা িয়েয়ি; 

৩. রসরসটিরভ কোয়মরা স্থাপন  :  সমগ্র থগাপালগয়ঞ্জর কিও গুয়লার রনরাপত্তার িারিো রবয়বিনাে থরয়খ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, 

জারির রপিার সমারধয়সৌধসি থজলার গুরুেপূণ ে স্থায়ন রসরসটিরভ কোয়মরা স্থাপন করা িয়েয়ি; 

৪. ইউরনেন রিরজটাল থসন্টার  : পাসয়পায়ট ের  আয়বেন, জরমর পি োর আয়বেন, রবশ্বরবযালয়ে ভরিের িরম সংগ্রি ও জমাোন, 

প্রােরমক রবযালয়ের রশক্ষক রনয়োগ পরীক্ষার িলািল, রবরভন জ ইউটিরলটি রবল পররয়শাধ, থেশ রবয়েয়শ কো বলা এবং থক্ষত্ররবয়শয়ষ 

থটরল-থমরিরসয়নর সুয়র্াগ প্রোন করা সম্ভব িয়চ্ছ;  

 ৫. E-Mobile Court  :  আইন-শৃঙ্খলা পরররস্থরি উন জেয়ন E-Mobile Court পররিালনার িয়ল জনময়ন থজলা প্রশাসয়নর প্ররি 

আস্থা বৃরি থপয়েয়ি; 

৬. ভূরম অরধগ্রিণসংক্রান্ত Web application  : থগাপালগঞ্জ থজলার অরধগ্রিণকৃি সকল জরমর িথ্য প্রকাশ এবং ক্ষরিপূরণ 

কায়জ স্বচ্ছিা আনার লয়ক্ষে একটি Web application  প্রস্তুি করা িয়েয়ি।  www.lagopalganj.com এই Web 

application এর মােয়ম অরধগ্রিণকৃি জরমর সঠিক অবস্থান জানা র্াে। এর মােয়ম ঘয়র বয়সই িায়ের  অরধগ্রিণ জরমর অবস্থা 

ও ক্ষরিপূরণ কায়জর অগ্রগরি সম্পয়কে জানয়ি পারয়ি; 

৭.  রিরজটাল থরকি েরুম :   থরকি ে রুয়ম সকল থরকি ে দ্রুি থসবা প্রােীয়ের িায়ি থপৌৌঁয়ি থেওোর  জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের 

থরকি ে রুয়ম রিরজটাল পিরি িালু িয়েয়ি; 
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৮.   Wifi থজান স্থাপন  : থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলে, জারির রপিার সমারধয়সৌধ এবং 

থপৌরসভাে রফ্র Wifi থজান স্থাপন করা িয়েয়ি; 

৯. ভরিে পরীক্ষা :  সরকারর ও থবসরকারর  মােরমক রবযালয়ে ভরিে পরীক্ষা অরধক স্বচ্ছিার জন্য আয়বেনপত্র গ্রিণ থেয়ক শুরু কয়র 

িলািল প্রোন পর্ েন্ত কায়জ রনরে েষ্ট সিটওেোর ব্যবিার করা িয়চ্ছ;  

১০. ররভাস ে অসয়মারসস োন্ট স্থাপন  : থগাপালগঞ্জ সের উপয়জলার রবরভন জ স্কুয়ল ইয়িাময়ে ররভাস ে অসয়মারসস োন্ট স্থারপি িয়েয়ি 

এবং রবরভন জ মাদ্রাসার রবশুি পারন সরবরায়ির উয়েয়শ্য ‘পারনর রিল্টার’ প্রোন করা িয়েয়ি; এবং 

১১. রবরভন জ স্কুয়ল থোলনা স্থাপন : উপয়জলা প্রশাসন িয়ি রবরভন জ স্কুয়ল এবং মাদ্রাসাে থোলনা স্থাপন করা িয়েয়ি । 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রাজবারে : 

(১) থজলা প্রশাসন রাজবারে কর্তেক সাম্প্ররিক বিয়র উয়িখয়র্াগ্য অজেয়নর ময়ে থজলা প্রশাসয়কর প্রয়িষ্টাে  ও সমন্বয়ে থেৌলিরেো-পাটুররো 

থিররঘায়ট ২টি এয়প্রাস সেক রনম োয়ণর কাজ বাস্তবােন, দুটি পন্টুন সংয়র্াজন ,রাজবারে শির রক্ষা বাঁধ স্থােীভায়ব সংরক্ষয়ণর জন্য ৩৪২ থকাটি 

টাকার প্রকল্প বাস্তবােয়নর কাজ শুরু করা;  

(২) বিেমান থজলা প্রশাসক থর্াগোয়নর ১ মায়সর ময়ে িাঁর প্রয়িষ্টা ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মােয়ম রাজবারেয়ি পাঁি (০৫) থমগাওোট রবদুেৎ 

সংয়র্াজন; 

(৩) সারব েক সমন্বয়ের মােয়ম রাজবারে থজলায়ক রভক্ষুকমুক্তকরয়নর জন্য সরকারর ও থবসরকারর সংস্থার কম েকিো ও কম েিারীয়ের ০১ (এক) 

রেয়নর থবিন বাবে প্রাে ২৫ লক্ষ টাকার অনুোন সংগ্রি এবং পররকল্পনা অনুর্ােী রভক্ষুকমুক্তকরয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ অন্যিম;  

)৪ ( রবদুেৎ, জ্বালানী ও খরনজ সম্পে মন্ত্রণালয়ের মাননীে প্ররিমন্ত্রী এবং রবদুেৎ রবভায়গর সরিব ময়িােয়ের সয়ঙ্গ সাক্ষাৎপূব েক রবদুেয়ির িারিো 

রমটায়নাসি ওয়জাপারিয়কা এর আওিাে িররেপুর-রাজবারে ৩৩ থকরভ নতুন লাইন রনম োণ এবং রাজবারেয়ি প্রস্তারবি রগ্রি উপয়কন্দ্র রনম োয়ণর 

কাজ; 

)৫(  মা ইরলশ র্ায়ি রনরাপয়ে প্রজনন করয়ি পায়র থসজন্য মৎস্য ও প্রারণ সম্পে মন্ত্রণালয়ের রনয়ে েশনাে থজলা প্রশাসন এবং মৎস্য অরধেপ্তর, 

রাজবারের সারব েক কম েিৎপরিাে সারায়েয়শর ময়ে সব োরধক (৫০০ এর অরধক) থমাবাইল থকাট ে পররিালনার মােয়ম রাজবারেয়ি মা ইরলশ 

সংরক্ষণ অরভর্ান  অিেন্ত সিলভায়ব বাস্তবারেি িয়েয়ি; 

)৬(  এ িাো কম েকিো কম েিারীয়ের বারষ েক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রোন, মােক রবয়রাধী সয়িিনিা ও বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধ সয়িিনিার জন্য 

থসরমনার আয়োজন, শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়ন ওোকেশয়পর আয়োজন ও থজলা ব্র্যারন্ডং-এর প্রিারণাে কম েশালার আয়োজনসি রবরভন জ 

পেয়ক্ষপ গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

)৭(  রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনম োয়ণ বিরব্যাপী েপ্তররভরত্তক কম েকিোগণ, রশক্ষক-রশরক্ষকা ও কম েিারীয়েরয়ক ই-নরে রবষয়ে ও করম্পউটার 

প্ররশক্ষয়নর মােয়ম ই-থসবা রনরশ্চি করা িয়চ্ছ। রাজবারে সের উপয়জলাে ১০০% ই-রমউয়টশন প্ররক্রোর নামজারর রনরশ্চি করা িয়েয়ি; 

থমাবাইল থকাট ে ও রনব োিী ম্যারজয়ষ্টট আোলি রবরধ থমািায়বক পররিালনার জন্য রনব োিী ম্যারজয়েটগণয়ক িায়ি কলয়ম প্ররশক্ষণ ও 

রনেরমিভায়ব রেকরনয়ে েশনার ব্যবস্থা করা িয়চ্ছ; 

(৮) ইয়নায়ভশন িি োর মােয়ম জনয়সবা রনরশ্চি করয়ণর জন্য ফ্রন্টয়িস্ক স্থাপন, রসটিয়জন িাট োর প্রকাশ রসটিয়জন কন োর স্থাপন করা িয়েয়ি; 

(৯) এ িাো সরকারর ব্যে সংয়কািয়নর জন্য এবং সুষ্ঠু অরিস ব্যবস্থাপয়নর অংশ রিয়সয়ব থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রমরন রিরজটাল ল্যাব 

স্থাপন করা িয়েয়ি; 

(১০)টিরকউএম (থটাটাল থকাোরলটি ম্যায়নজয়মন্ট ) এর অধীয়ন থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, কনিায়রন্স রুম আধুরনকােন, থজলা পুল গ্যায়রজ 

আধুরনকােন, ওোকে থেশন আধুরনকােন ও রনরাপে পারনর রিল্টার স্থাপন করার মােয়ম পররচ্ছন জ ও স্বাস্থেসম্মি কম েপররয়বশ সৃরষ্ট করা 

িয়েয়ি; এবং 

(১১) থগাোলন্দ উপয়জলাে থেৌলিরেো ইউরনেয়নর পরিিা পরির থর্ৌন কমী মায়েয়ের রশশু সন্তানয়ের ভরবষ্যৎ অরনরশ্চি।  থসখায়ন ০৫ বির 

বেসী থমাট ৩৭৭ জন রশশুর জন্য সঠিক পুরষ্ট, বাসস্থান ও রশক্ষার জন্য থেৌলিরেো পরিিালয়ের কািাকারি একটি থি-থকোর থসন্টার স্থাপয়নর 

জন্য সরিব, মরিলা ও রশশু রবষেক মন্ত্রণালয়ের সয়ঙ্গ আয়লািনাক্রয়ম পত্র থপ্ররণ করা িয়েয়ি।  

 

১১। প্ররিয়বেয়ন উবিখ করার ময়িা অন্য থকায়নারবষে :  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নারােণগঞ্জ : 

থজলা কারাগার উন জেন : নারােণগঞ্জ থজলা কারাগায়র কয়েরেয়ের দ্বারা উৎপারেি পণ্য রবক্রয়ের জন্য থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ 

থসলস্ থসন্টার রনম োণ করা িয়েয়ি। িা িাো থজলা প্রশাসয়নর পররকল্পনা, িত্ত্বাবধান ও অে োেয়ন থজলখানার কারাবন্দীয়ের 

কম েসংস্থায়নর মােয়ম কম েেক্ষিা বৃরি এবং কারামুরক্তর পর িারা র্ায়ি স্বাভারবক জীবন র্াপন করয়ি পায়র থস লয়ক্ষে থজলা 

কারাগায়রর অভেন্তয়র ‘রররজরলোন্স- নারােণগঞ্জ থজলা কারা গায়ম েন্টস ইন্ডারে ও জামোরন উৎপােন থকন্দ্র’ নামীে নারােণগঞ্জ থজলা 

কারা গায়ম েন্টস ইন্ডারে ও জামোরন উৎপােন থকন্দ্র রনম োণ করা িয়েয়ি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মারনকগঞ্জ : 

জনসাধারয়ণর স্বাস্থে সয়িিনিাকয়ল্প মারনকগঞ্জ সরকারর উচ্চরবযালে মায়ঠর িতুরে েয়ক ওোকওয়ে রনম োণ করা িয়েয়ি এবং 

মারনকগঞ্জ কায়লক্টয়রট পাবরলক স্কুয়লর আধুরনকােয়ন নতুন রদ্বিল ভবন রনম োণ করা িয়েয়ি। 
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থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাজীপুর : 

শ্রীপুর উপয়জলাে প্রারন্তক জনয়গারষ্ঠর জন্য  স্বল্প খরয়ি সকল ইউরনেয়ন ০১টি কয়র  গ্রামীণ এমু্বয়লন্স িালু করা িয়েয়ি এবং কারলগঞ্জ 

উপয়জলাে CRVS প্রকল্প সিলিার সয়ঙ্গ বাস্তবােন করা িয়েয়ি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, টাঙ্গাইল : 

১.  টাঙ্গাইল থজলাে অে েবনরিক অঞ্চল প্ররিষ্ঠার লয়ক্ষে ভূঞাপুর উপয়জলার পলরশো থমৌজাে নেীয়ি থজয়গ উঠা ৯৬.৩৪ একর 

বালুির থেরণর অকৃরষ খাসজরম বাংলায়েশ অে েবনরিক অঞ্চল কর্তেপয়ক্ষর অনুকূয়ল েীঘ েয়মোরে বয়ন্দাবস্ত প্রোয়নর কার্ েক্রম 

প্ররক্রোধীন; 

২. ভূরম থসবা জনগয়ণর থোরগোে থপৌৌঁয়ি রেয়ি টাঙ্গাইল সের উপয়জলাে শিভাগ ই-রমউয়টশন কার্ েক্রম িালু িয়েয়ি। অন্যান্য 

উপয়জলা ই-রমউয়টশয়নর আওিাে আনেয়নর জন্য কম েকিো-কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; এবং 

৩. মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী টাঙ্গাইল থজলাে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১২টি উপয়জলাে ১২৪.০৯ একর কৃরষ খাসজরম 

অববধ েখলমুক্ত কয়র ৬১৬টি ভূরমিীন পররবায়রর ময়ে বয়ন্দাবস্ত প্রোন করা িয়েয়ি। এ িাো রবরভন জ িাট-বাজায়রর 

থপররয়িররভুক্ত ৩.৫৭ একর ভূরম অববধ েখলমুক্ত কয়র সরকায়রর রনেন্ত্রয়ণ এয়ন প্রকৃি ব্যাবসােীয়ের মায়  নীরিমালা অনুর্ােী 

একসনা বয়ন্দাবস্ত প্রোন করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রকয়শারগঞ্জ :  

১। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের কম েিারীয়ের রশশুয়েরয়ক রেবাকালীন থেখাশুনা করার জন্য থি-থকোর থসন্টার পররিালনা; 

২। ১৩টি উপয়জলার সকল সরকারর প্রােরমক রবযালয়ের শিভাগ (১৬৩১১৫ জন) রশক্ষােীর মায়  রমি-থি রমল িালু  রয়েয়ি; এবং 

৩। থরকি ে রুয়ম নরে ও থররজোরগুয়লার সুরবন্যস্তকরণ। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, শরীেিপুর : 

১ জুলাই ২০১৭ থেয়ক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ েন্ত শরীেিপুর থজলার রবরভন জ রবযালে প্রাঙ্গয়ণ থমাট ৯,২৬৫টি মা সমায়বশ অনুরষ্ঠি িে িয়ল 

অরভভাবক ও িাত্র রশক্ষকয়ের ময়ে সয়িিনিার সৃরষ্ট িে র্া রশক্ষার প্ররি আগ্রি ও রশক্ষার মান বৃরিয়ি সিােক ভূরমকা পালন করয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ : 

১. সন্তুরষ্ট বক্স স্থাপন :  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থগাপালগঞ্জ এ আগি থসবাপ্রােীরা সন্তুষ্ট রক না থসটি জানার জন্য এ কার্ োলয়ে 

রবরভন জ স্থায়ন ‘সন্তুরষ্ট বক্স’ স্থাপন করা িয়েয়ি;  

 

২.মুরক্তয়র্ািায়ের সম্মানায়ে ে রবয়শষ থিোর স্থাপন : থজলা প্রশাসয়কর অরিসকয়ক্ষ মুরক্তয়র্ািায়ের জন্য আলাো বসার থিোর স্থাপন 

করা িয়েয়ি এবং থগাপালগয়ঞ্জর সকল উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলয়ে এ ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

৩. িাত্র-িাত্রীয়ের বৃরত্ত প্রোন  : থজলা প্রশাসন থগাপালগঞ্জ কর্তেক পররিারলি ‘থগাপালগঞ্জ িাউয়ন্ডশন’ থেয়ক েররদ্র এবং থমধাবী 

রশক্ষােীয়ের মায়  বই-খািা-কলম, িাইরজন রকটস, নগে অে ে প্রোন করা িে। 

 

৪.  সয়রজরময়ন এল.এ.থিক রবিরণ  : 

অরধগ্রিয়ণ ক্ষরিগ্রস্ত ব্যরক্তয়ের এল.এ.থিক রবিরণ কার্ েক্রম সুষ্ঠুভায়ব সম্পােয়নর লয়ক্ষে সয়রজরময়ন এল.এ.থিক রবিরণ করা িয়চ্ছ ।  

 

৫. থসবা প্রিোশীয়ের জন্য আলাো স্থান রনম োণ  : 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে আগি থসবা প্রিোশীয়ের জন্য এ কার্ োলয়ের রিন িলার িাঁয়েটিথনর িাউরন সংবরলি আলাো বসার স্থান 

রনম োণ করা িয়েয়ি। 

 

১১.২  িিগ্রাম রবভাগ 

০১। ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর সম্পারেি কার্ োবরল  : 

ক্রম রবভাগ/য়জলা

র নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে 

করমশনার 

অরিস, 

িিগ্রাম 

জনসাধারয়ণর থসবা প্রোয়নর সমে, খরি ও থভাগারন্ত কমায়নার মােয়ম থসবা প্রোন সিজীকরয়ণর লয়ক্ষে 

কম েকিো/কম েিারীয়ের ই-িাইরলং রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন, রবরভন জ রবষয়ে কম েকালীন প্ররশক্ষণ প্রোন, রিরজটাল িারজরা 

রনরশ্চিকরণ, কার্ োলয়ে CCTV স্থাপন, রবভাগীে রবজ্ঞান থমলা এবং রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলার আয়োজন করা িে। 

 

০২ িিগ্রাম থরকি েরুয়মর থমৌজারভরত্তক রবরভন জ খরিোনসমূি করম্পউটারাইয়জশয়নর মােয়ম ভূরম থরকি ে িালনাগাে করা িয়েয়ি।  িয়ল  
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স্বল্পিম সময়ে অনলাইয়ন পি ো/খরিোন সরবরাি করা িয়চ্ছ। থসবাপ্রােীয়ের সুরবধায়ে ে থসবা প্রিোশী ও েশ েনােী মরিলা ও 

পুরুষয়ের জন্য পৃেক পৃেক টেয়লটসি অয়পক্ষাগার (WAITING  ROOM) রনম োণ করা িয়েয়ি। রপআরএল শুরুর ২ মাস পূয়ব ে 

সংরলিষষ্ট কম েিারীর রপআরএল ও ছুটি নগোেন যুগপৎ রনরশ্চিকরয়ণর লয়ক্ষে প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। থসবার 

মান সম্পয়কে থসবাগ্রিীিায়ের মিামি পররবীক্ষয়ণর ব্যবস্থা িালু করা িয়েয়ি থসবা প্রিোশীয়ের সুরবধায়ে ে থজলা প্রশাসয়নর 

রসটিয়জন িাট োর প্রস্তুি কয়র িোনুর্ােী থসবা প্রোন করা িয়চ্ছ। এ িাো Chittagong Citizen Services (CCS) এর মােয়ম 

থসবাপ্রােীয়ের সয়ঙ্গ থজলার সকল সরকারর কার্ োলয়ের থসবার থর্াগসূত্র স্থাপন। মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রভক্ষুক পুন েবাসন 

কার্ েক্রম-এর উয়যাগয়ক সিলভায়ব বাস্তবােন করার লয়ক্ষে সরকারর ও থবসরকারর ব্যরক্ত ও প্ররিষ্ঠায়নর সারব েক সিয়র্ারগিাে 

রভক্ষুক পুন েবাসন কার্ েক্রময়ক এ থজলাে থবগবান করা িয়েয়ি। িিগ্রাম থজলার মিানগর/উপয়জলাে এ পর্ েন্ত রভক্ষুক পুনব োসন 

জররপ কার্ েক্রয়ম ৩,৮৯৬ জন রভক্ষুকয়ক শনাক্ত করা িয়েয়ি। ইয়িাময়ে থজলা/উপয়জলা প্রশাসয়নর সিয়র্ারগিাে 

স্থানীেভায়ব অনুোন সংগ্রয়ির মােয়ম ২৯,০০,০০০/- (উনরত্রশ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে ৫৯২ জন রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি। 

০৩ কক্সবাজার থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে ব্যাপক সংস্কার কাজ করা িয়েয়ি । থজলা প্রশাসয়নর অধীন থরকেিরুম সংলগ্ন সম্প্রসারণ, অরিস 

কক্ষ রনম োণ, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রদ্বিীে ও র্তিীে িলাে আগি থসবা প্রিোশীয়ের বসার স্থান রনম োণ, রিলটপ সারকেট 

িাউজ ও রিলিাউন সারকেট িাউয়জ সংস্কার ও রভআইরপ কয়ক্ষর আধুরনকােন করা িয়েয়ি। রিলিাউন সারকেট িাউয়জর 

রাস্তাসমূি সংস্কার করা িয়েয়ি।   

 

০৪ থনাোখালী ২০১৭-১৮ অে েবিয়র থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের বাউন্ডারর ওোল রনম োণ, থজলা প্রশাসয়কর অরিস কক্ষ, সয়ম্মলন কক্ষ 

সরেিকরণ, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের নামিলক পররবিেন ও আধুরনকভায়ব সরেিকরণ, রবদুেৎ লাইন পররবিেন, 

থসারিোম বারি ও গায়ি েন লাইট স্থাপন করা িয়েয়ি। সারকেট িাউয়জর পুরািন ভবয়নর বারিয়র আস্তরকরণ, রং ও রভআইরপ 

কয়ক্ষর টাইলস পররবিেন ও থমরামি কাজ করা িয়েয়ি। থজলা মিায়িজখানাে সংররক্ষি রসএস, এসএ, আর এস 

খরিোনসমূয়ির করম্পউটায়র িাটা এরির কার্ েক্রম িলমান। থনাোখালী থজলাে ১২৫৩টি স্কুয়ল রমি-থি রমল িালু করা িয়েয়ি 

। সরকায়রর রনয়ে েশনা থমািায়বক ১৫ আগে জািীে থশাক রেবস, ১৩ অয়ক্টাবর আন্তজোরিক দুয়র্ োগ প্রশমন রেবস, ১৬ 

রিয়সম্বর মিান রবজে রেবস, ১৮ রিয়সম্বর আন্তজোরিক অরভবাসন রেবস, ০২ থিব্রুোরর রনরাপে খায রেবস, ২১ থশ থিব্রুোরর 

শরিে রেবস ও আন্তজোরিক মার্তভাষা রেবস, ০৬ মাি ে জািীে পাট রেবস, ১০ মাি ে জািীে দুয়র্ োগ প্রস্তুরি রেবস, ১৫ মাি ে রবশ্ব 

থভাক্তা অরধকার রেবস, ১৭ মাি ে জারির জনক বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর জমরেবস ও জািীে রশশু রেবস, ২৬থশ মাি ে 

মিান স্বাধীনিা ও জািীে রেবস, ২৭ মাি ে রবশ্ব পারন রেবস, ১৪ এরপ্রল পেলা সবশাখ ও বাংলা নববষ ে, ০১ থম মিান থম 

রেবস, ০৫ জুন রবশ্ব পররয়বশ রেবস, ২৩ জুন আন্তজোরিক পাবরলক সারভ েস রেবস, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের উয়যায়গ 

র্োয়র্াগ্য মর্ োোে  পালন করা িয়েয়ি। 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৮৯টি ইউরনেন পররষে থিোরম্যান ও সেস্যগয়ণর সম্মারনভািা, ইউরনেন পররষয়ের ইউরপ সরিব ও 

গ্রামপুরলশগয়ণর থবিনভািা বাবে থমাট ৯,৯২,৫৪,৫২০/- টাকা  প্রোন করা িয়েয়ি এবং ৭৭৬ জন েিাোর ও মিিাোরয়ক 

থপাশাক ও সাজ-সরঞ্জামারে প্রোন করা িয়েয়ি। এ িাোও ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ইউরনেনপর্ মাডয় উন জেন প্রকল্প বাস্তবােয়নর 

জন্য এলরজএসরপ-৩ প্রকয়ল্পর আওিাে ইউরনেন পররষেসমূয়ির অনুকূয়ল ২৩,২৯,১৭,৩২৭/- টাকা বরাে প্রোন করা িয়েয়ি 

এবং বাংলায়েয়শ গ্রাম আোলি সরক্রেকরণ (২ে পর্ োে) প্রকয়ল্পর আওিাে ৪৬টি ইউরনেন পররষয়ে গ্রাম আোলি 

সরক্রেকরণ কার্ েক্রম িলমান। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রবাসী কল্যোণ শাখার মােয়ম ৪২ জন প্রবাসী বাংলায়েরশর অরভয়র্াগ 

িেন্তক্রয়ম রনষ্পরত্তর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। ২৬ জন প্রবাসী বাংলায়েরশর অনুকূয়ল সববারিক অবস্থা সম্পরকেি সনে ইসুে 

করা িয়েয়ি। রপএসরস ও রপরিরস, থজএসরস ও থজরিরস, এসএসরস, এসএসরস (থভাক :) ও োরখল, এইিএসরস, এইিএসরস 

(থভাক :) ও আরলম, ্ািক, কারমল ও িারজল, ম্যাটস, বাংলায়েশ কাররগরর রশক্ষায়বাি ে, বাংলায়েশ উমুক্ত রবশ্বরবযালে, 

কৃরষপ্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউট, রশক্ষক রনবন্ধন, বাংলায়েশ থিারমও থবাি ে-এর কার্ েক্রম ও প্রােরমক রশক্ষা অরধেপ্তরাধীন সিকারী 

রশক্ষক রনয়োগ পরীক্ষা এবং রবজ্ঞান থমলা, আন্তজোরিক সাক্ষরিা রেবসসি রবরভন জ রেবস এর কার্ েক্রম সম্পন জ করা িয়েয়ি।  

 

০৫ থিনী জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান এর থসানার বাংলা গোর স্বপ্ন বাস্তবােয়ন প্রধানমন্ত্রী থশখ িারসনার থনর্তয়ে রভশন 

২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে ক্ষুধা ও োররদ্রেমুক্ত মেম আয়ের থেয়শ পররণি করয়ি এবং একই সয়ঙ্গ জনগয়ণর থোেরয়গৌোে  

রিরজটাল থসবা থপৌৌঁিায়না, নারীর ক্ষমিােন, ঘয়র ঘয়র রবদুেৎ থপৌৌঁিায়না, পররয়বশ সুরক্ষা, রবরনয়োগ বৃরি, বাসস্থান, রশক্ষা, 

রিরকৎসা ও সামারজক রনরাপত্তার রবষেয়ক সয়ব োচ্চ অগ্রারধকার প্রোন কয়র মাননীে প্রধানমন্ত্রী থশখ িারসনা ১০টি রবয়শষ 

উয়যাগ গ্রিণ কয়রন। থসইসয়ঙ্গ জারিসংঘ থঘারষি ২০৩০ এয়জন্ডা িো থটকসই উন জেন অভীষ্ট (এসরিরজ) বাস্তবােয়ন ১৭টি 

অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষেমাত্রার ১৫৮টি লক্ষেমাত্রা বাংলায়েয়শর পররপররয়প্ররক্ষয়ি বাস্তবােনয়র্াগ্য। পাশাপারশ ২০৪১ 

রিষ্টায়ের ময়ে উন জি বাংলায়েশ গোর থক্ষয়ত্র মাননীে প্রধানমন্ত্রী থঘারষি েশটি রবয়শষ উয়যাগ বাস্তবােয়নর অংশ রিয়সয়ব 

একটি বারে একটি খামার প্রকল্প, আেেণ প্রকল্প, রিরজটাল বাংলায়েশ, রশক্ষা সিােিা কম েসূরি, নারীর ক্ষমিােন, ঘয়র ঘয়র 

রবদুেৎ, সামারজক রনরাপত্তা কম েসূরি, রবরনয়োগ রবকাশ, করমউরনটি রক্লরনক ও মানরসক স্বাস্থে এবং পররয়বশ সুরক্ষা 

বাস্তবােয়ন  থজলা প্রশাসন, থিনী ব্যাপক কার্ েক্রম গ্রিণ কয়রয়ি। ইয়িাময়ে ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম জরমর 

খরিোয়নর নকল, মামলার জায়বো নকল প্রারন্তকপর্ োয়ের থসবা গ্রিীিায়ের রনকট সরবরাি করা িয়চ্ছ। জািীে ই-সারভ েস 

এর মােয়ম নরে ব্যবস্থাপনা িালুকরণ, ই-থমাবাইল থকাট ে, থরকি ে রুয়মর জন্য পৃেক সিটওেোয়রর মােয়ম E-reporting 

িালুকরণ, ইন্টারয়নট সংয়র্াগ শরক্তশালী করা এবং ওোই-িাই িালু করা িয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রিরজটাল 
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িারজরা প্রবিেন করা িয়েয়ি ও ই- নরে এর কার্ েক্রম িলমান। থিনী থজলাে একটি দৃরষ্টনন্দন থকন্দ্রীে শরিে রমনার স্থাপন 

করা িয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়নর সারব েক িত্ত্বাবধায়ন পররবার পররকল্পনা রবভাগ ও স্থানীে প্রশাসয়নর সিয়র্ারগিাে থিনী সের 

উপয়জলাধীন িনুো ইউরনেনয়ক পররবার পররকল্পনা ,মা ও রশশু স্বাস্থে থসবাে  আেশ ে  ইউরনেন কার্ েক্রম ‘িনুো ময়িল’ 

রিয়সয়ব গয়ে থিালা িয়েয়ি র্া শিভাগ পররবার পররকল্পনা পিরি গ্রিণ, মা ও রশশু স্বায়স্থের উন জরি এবং নারী রশক্ষা প্রসায়র 

অভূিপূব ে সািল্য অজেন কয়রয়ি এবং এর মােয়ম উয়ত্তারয়ত্তার থসবা কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়নর একান্ত 

প্রয়িষ্টাে গি ২০১৭ রিষ্টায়ের ০১ থিব্রুোরর থিনী থজলার োগনভূঞা উপয়জলার সালামনগর গ্রায়মর ‘লক্ষণপুর সরকারর 

প্রােরমক রবযালে’ এর নাম ‘শরিে সালাম সরকারর প্রােরমক রবযালে’ নায়ম থগয়জট প্রকাশ িে। থিনী অে েবনরিক অঞ্চল 

প্ররিষ্ঠার জন্য ইয়িাময়ে থসানাগাজী উপয়জলার রবরভন জ থমৌজার ৪৫১২.৫৬ একর খাসজরমর কবুরলেি সম্পন জ িয়েয়ি। 

িাগলনাইো উপয়জলাধীন বাংলায়েশ-ভারি সীমায়ন্ত ‘বি োর িাট’ স্থাপন করা িয়েয়ি। রবগি রিন বিয়র ৮২৯টি ভূরমিীন 

পররবারবয়ক কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত থেওো িয়েয়ি। সারকেট িাউয়জর থসৌন্দয্য উন জেয়ন রসরস কোয়মরা স্থাপন এবং ওোই-

িাই সংয়র্াগ িালু করা িয়েয়ি। থিনীর প্রেম মিকুমা প্রশাসক এবং বাংলায়েয়শর একজন রবখ্যাি করব ও সারিরিেক এর 

নায়ম থিনী পাবরলক লাইয়েররটি ‘নবীন িন্দ্র থসন পাবরলক লাইয়েরর’ নায়ম নামকরণ করা িে। থজলা প্রশাসন, থিনীর 

উয়যয়গ থজলা প্রশাসনসি থজলার অন্যান্য রবভায়গ কম েরি ল্যাকয়টটিং মাোরসি অন্যান্য মরিলা কম েকিো/কম েিারীয়ের 

থিাট বাচ্চা রাখার জন্য এ কার্ োলয়ের রনি িলাে মার্তিাো নায়ম একটি ‘মাোস ে কন োর’ রনম োণ করা িে। থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলয়ের কম েিারীয়ের রনেরমি প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়চ্ছ। রবগি ২০১৬-২০১৭ অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা িার 

শিভাগ। 

০৬ কুরমিা *   সাধারণ জনগয়ণর অভাব-অরভয়র্াগ সম্পেয়ক প্ররি বুধবার গণশুনারন কার্ েক্রম                           : ১০০%;  

*   থেওোরন ও সায়ভ ে িাইবুেনাল মামলাে সরকারর স্বাে ে রক্ষাে রিরজটাল পিরি ব্যবিার                 :   ৯০% 

*   ওোন-েপ সারভ েস থসন্টায়রর মােয়ম অনলাইয়ন আয়বেন গ্রিণ ও ই-িাইরলং কার্ েক্রম বাস্তবােয়ন ব্যবস্থা গ্রিণ : ৯০% 

*   ইউরনেন রিরজটাল থকন্দ্র (ইউরিরস) স্থাপন সিলভায়ব পররিালনা                                          : ১০০% 

*   থজলা ওয়েব থপাট োল রনেরমি িালনাগােকরণ                                                               : ১০০% 

*   একটি বারে একটি খামার প্রকল্প বাস্তবােন ও রনেরমি পররেশ েন     :   ৯৫% 

*   কুরমিা কায়লক্টয়রয়টর শূন্যপে পূরয়ণর উয়যাগ গ্রিণ এবং ১৩ ও  ১৪ নং থগ্রয়ির ১১টি পয়ে            

     রনয়োগ কার্ েক্রম সম্পন জকরণ। 

*   নতুন রনয়োগপ্রাপ্ত কম েিারীয়েরয়ক বাি ে এর সিােিাে বুরনোরে প্ররশক্ষণ প্রোন                          

*   ২০ থেয়ক ১৮িম থগ্রয়ির থমাট ৬৫ জন কম েিারীয়ক রবরভন জ পয়ে পয়োন জরি প্রোন                     

*    সবার জন্য স্বাস্থে থসবা রনরশ্চিকরয়ণর লয়ক্ষে মাননীে প্রধানমন্ত্রীর উয়যায়গ স্থারপি করমউরনটি রক্লরনক রনেরমি    

     পররেশ েন  ইউরনেন পররবার কল্যাণ থকন্দ্র ও ইউরনেন স্বাস্থে উপয়কন্দ্র এবং উপয়জলা িাসপািাল রনেরমি পররেশ েন ও    

     স্বাস্থে থসবা প্রোন রনরশ্চিকরয়ণ সিােিাকরণ  : ১০০% 

*   ইউরনেন পররষে ও ইউরনেন রিরজটাল থসন্টার রনেরমি পররেশ েন ও গ্রাম আোলয়ির কার্ েক্রম মরনটর করা  : ১০০%  

*  সরকারর প্রােরমক রবযালেসি মােরমক ও উচ্চ মােরমক রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা রনেরমি পররেশ েন করা : ৯০% 

*  রশক্ষার মানউন জেয়নর লয়ক্ষে রশক্ষক-রশরক্ষকা, অরভভাবক ও িাত্র-িাত্রীয়ের সয়ঙ্গ মিরবরনমে করা ও থশখ রায়সল  

    রিরজটাল ল্যাবসি ল্যাংগুয়েজ ল্যাব রনেরমি পররেশ েন : ৯০% 

*   কুরমিা সারকেট িাউয়জর সংস্কার ও আধুরনকীকরণ কার্ েক্রম গ্রিণ  

*  কুরমিা কায়লক্টয়রয়টর োিয়ের িাটায়বজ সিরর এবং Face ID িারজরা কার্ েক্রম িালুকরণ : ১০০% 

*  কুরমিা কায়লক্টয়রট স্কুল ও কয়লয়জর রশক্ষােীয়ের আসন ব্যবস্থার জন্য রত্রিল ভবন রনম োণ 

*   থজলা প্রশাসয়কর সরকারর বাসভবয়নর পুকুয়রর পাে বাঁধাই ও সংস্কার কয়র দৃরষ্টনন্দন করা  

*  কুরমিা থজলাে রফ্র-ল্যারন্সং কার্ েক্রয়মর সয়ঙ্গ জরেি উয়যাক্তায়ের জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনি িলাে একটি       

     বে কয়ক্ষ Work station রনম োণ করা িয়েয়ি। উক্ত স্থায়ন দ্রুি গরিসম্পন জ ইন্টারয়নট সংয়র্াগসি সকল রিরজটাল    

     র্ন্ত্রপারির সুয়র্াগ-সুরবধা প্রোন  :  -- 

*  নারী উয়যাক্তায়ের উৎপারেি পণ্য পররয়বশন/রবরক্রর জন্য কুরমিা শিয়রর প্রাণ থকন্দ্র কারন্দরপায়ে অবরস্থি কুরমিা    

    রসটি মায়কেয়টর ৩ে িলাে একটি থফ্ল্ার রবনা ভাোে ব্যবিার ও বাজারজাি করার সুরবধা সৃরষ্ট করা িয়েয়ি  

*  রিজোয়ের পুনব োসয়নর লয়ক্ষে কুরমিা থজলার প্রাে ৩০০ রিজোর ময়ে প্রােরমকভায়ব ৫০ জন রিজোয়ক থসলাই  

     প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি।  প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রিজোয়েরয়ক কম েসংস্থায়নর ব্যবস্থা করা িয়চ্ছ। 

 

০৭ লক্ষ্মীপুর ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্তর  বাস্তাবেন অগ্রগরি ১০০%।  

২০১৬-২০১৭ অে েবিয়রর বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্তর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা িার ১০০%। 

 

০৮ িাঁেপুর (ক) গজলার সাচব মক আইে-শৃঙ্খলা পচরচস্থ্চত চস্থ্চতশীল রাখা : গজলার সাচব মক আইে-শৃঙ্খলা পচরচস্থ্চত চস্থ্চতশীল রাখার 

লরযে প্রচতর্ারস চেয়চর্তভারব গজলা আইে শৃঙ্খলা কচর্টর সদস্যেরণর সর্িরয় সভা করা িরয়রছ। সভায় আইে-শৃঙ্খলা 

পচরচস্থ্চত চস্থ্চতশীল রাখার জন্য চবচভন্ন চদক-চেরদ মশো প্রদাে করা িরয়রছ। বতমর্ারে এ গজলার আইে-শৃঙ্খলা পচরচস্থ্চত 

স্বাভাচবক ররয়রছ; 

(খ) র্ভচর্িীেরদর র্ারে ২০১7-20১8 অথ মবছরর ১৫1 একর কৃচষ খাসজচর্ বরন্দাবস্ত প্রদাে করা িরয়রছ। র্ভচর্িীে 

পচরবারগুরলারক পয মায়ক্ররর্ পুেব মাচসত করার  ২০১7-20১8 অথ মবছরর িাঁদপুর গজলায় ১০ট আশ্রয়ণ প্রকরল্পর কাজ িারত 

গেওয়া িরয়রছ। তন্মরধ্য ০4ট আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ে করা িরয়রছ। এরত ১০77ট র্ভচর্িীে পচরবাররক পুেব মাচসত করা  
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িরয়রছ; 

(ে) ২০১7-20১8 অথ মবছরর চশযার র্াে উন্নয়রে ৬25ট প্রাথচর্ক চবদ্যালরয় চডচজটাল কেরটি বতচর করা িরয়রছ;১০85ট 

প্রাক-প্রাথচর্ক গশ্রচণকয সচজ্জত করা িরয়রছ। র্াধ্যচর্ক চবদ্যালরয় জুে, ২০১8 পয মে ৩63ট চশযাপ্রচতষ্ঠারে চডচজটাল 

কেরটি বতচর করা িরয়রছ। আইচসট সরঞ্জার্প্রাপ্ত চশযাপ্রচতষ্ঠাে ৪০1ট। ১43ট ইে-িাউজ প্রচশযরণর ব্যবস্থ্া করা িরয়রছ। 

র্াদ্রাসাপর্ যায়ে কচম্পউটার ও ইংররচজ চশযকেরণর জন্য ২5ট প্রচশযণ কায মক্রর্ সম্পন্ন িরয়রছ। তা ছাড়া চশযার র্াে 

উন্নয়রের উরেরে গজলার সকল র্াধ্যচর্ক চবদ্যালয়/র্াদ্রাসার প্রিাে চশযক/সুপাররদর গদশীয় সংস্কৃচত, ইচতিাস, ঐচতিে 

বজায় গররখ বেচতক চশযার পাশাপাচশ ছাত্র-ছাত্রীরদর সরিতে করর ভচবষ্যরতর জন্য দয জেশচক্ত,  সুোেচরক চিরসরব 

তারদর েরড় গতালার উরেরে চবচভন্ন কায মক্রর্ গ্রিণ করা িরয়রছ। গজলার চবচভন্ন চশযাপ্রচতষ্ঠারে অধ্যয়েরত সপ্তর্ িরত দশর্ 

গশ্রচণ পয মে বাচষ মক পরীযায় প্রথর্, চদ্বতীয় ও তৃতীয় স্থ্াে অজমেকারী ৩,৭৩5 জে গর্িাবী চশযাথীরক কৃচতরত্বর জন্য 

উৎসািব্যঞ্জক আিাসরকাচর পত্র গদওয়া িরয়রছ। ৫ জে দচরদ্র গর্িাবী চশযাথীরক প্রচতর্ারস  গর্াট ১5,০০০ টাকা গজলা 

প্রশাসে চশযাবৃচত্ত প্রদাে করা িরে। গজলা সদরর অবচস্থ্ত ০৩ট সরকাচর র্াধ্যচর্ক চবদ্যালরয় অে-লাইরে ভচতম কায মক্রর্ 

সম্পন্ন করা িরয়রছ। ১25ট চশযাপ্রচতষ্ঠারে ওয়াইিাই সংরযাে স্থ্াচপত িরয়রছ। গজলার সকল পাবচলক পরীযা গকরে চসচস 

কোরর্রা স্থ্াপে করা িরয়রছ; 

(ঘ) সকল র্াধ্যচর্ক চশযাপ্রচতষ্ঠারে স্কুল ফুটবল টুে মারর্িসি চবচভন্ন ত্রীড়া প্রচতরযাচেতার আরয়াজে করা িরয়রছ; 

(ি) গজলার ক্রীড়ারর্াদী যুব সর্াজরক ক্রীড়ামুখী করার লরযে গজলা ক্রীড়া সংস্থ্ার র্াধ্যরর্ ১৭4তর্ গজলা প্রশাসক ফুটবল 

কাপ-২০১৭, গজলা ফুটবল লীে-২০১৭, র্িাে চবজয় চদবস ভচলবল টুে মারর্ি-২০১৭, বারস্কটবল টুে মারর্ি-২০১৭, উেুক্ত 

ব্যাডচর্িে টুে মারর্ি-২০১৭, উনু্মক্ত গটচবল গটচেস-২০১৭, আেঃস্কুল ফুটবল টুে মারর্ি-২০১৭ ও আেঃকরলজ ফুটবল 

টুে মারর্ি-২০১৭ আরয়াজে করা িরয়রছ। এ ছাড়া জাতীয়পর্ যায়ের চবচভন্ন গিডাররশে আরয়াচজত সকল গখলাধুলায় অংশগ্রিণ 

করা িরয়রছ; 

(ি) র্াদক চেমূ মরলর উরেরে গজলা ও উপরজলাপর্ যায়ে 375ট চবরশষ অচভযাে পচরিালো  করা িরয়রছ। তা ছাড়া ৪85টি 

র্ার্লা ই-গর্াবাইল গকারট ম চেষ্পচত্ত করা িরয়রছ;  

(ছ) ২০১7-20১8 অথ মবছরর প্লাবে র্ভচর্রত ১7০০ গর্.টে র্াছ িাষ এবং খাঁিায় ২৮9 গর্.টে র্াছ িাষ করা িরয়রছ। এ 

ছাড়াও একই সর্রয় ১৯450 গর্.টে ইচলশ উৎপাদে করা িরয়রছ। ইচলশ রযায় র্ৎস্য ও প্রাচণসম্পদ র্ন্ত্রণালরয়র চেরদ মশো 

গর্াতারবক গর্ঘো েদীর ষাটেল িরত িরভভরবী এলাকা পয মে র্া ইচলশ সংরযণ করার জন্য টাস্করিারস মর র্াধ্যরর্ ৩87টি 

অচভযাে পচরিালো করা িরয়রছ। এরত ২55ট র্ার্লা িরয়রছ এবং ২45 জে আইে অর্ান্যকারী গজরলরক চবচভন্ন গর্য়ারদ 

সাজা প্রদারের র্াধ্যরর্ গজলিাজরত গপ্ররণ করা িরয়রছ এবং অথ মদণ্ড ৪,১০,৫০০/- টাকা আদায় করা িরয়রছ। এ ছাড়া 995 

গর্. টে ইচলশ র্াছ আটক/জে করা িরয়রছ যা এচতর্ ও দ্যঃস্থ্রদর র্ারে চবতরণ করা িরয়রছ। আটককৃত জারলর পচরর্াণ 

9৫,51,৫5০ লয চর্টার। চবেত বছরর র্া ইচলশ সংরযরণ জেেরণর সরিতেতা বৃচদ্ধর লরযে ২০৬টি গদাকাে/আড়ত ও 

বাজারর অবতরণ/পচরদশ মে করা িরয়রছ; 

জ) জাটকা সংরযণ অচভযাে িলর্াে;  

(ে) গর্ঘো েদী গথরক অভবি বালু উরত্তালেকারীরদর চবরুরদ্ধ ১7ট অচভযাে পচরিালো করর ৩5ট র্ার্লা দারয়র  করা 

িরয়রছ। এরত ৫1 জেরক সাজা প্রদাে এবং ১19 জেরক জচরর্াো করা িরয়রছ। জচরর্াো বাবদ ১2,৫5,০০০ টাকা আদায় 

করা িরয়রছ। 

(ঞ) িাঁদপুর গপৌরসভার র্াধ্যরর্ স্কাউটরদর সিায়তায় গজলা শির পচরেন্ন রাখার কায মক্রর্ িলর্াে; 

(ট) চববাদর্াে চবচভন্ন ির্ীয় গ্রুরপর র্রধ্য সির্চর্ মতা ও সিেশীলতা প্রচতষ্ঠার উরদ্যাে গেওয়া িরয়রছ। এরযরত্র আলাপ 

আরলািোর র্াধ্যরর্ করয়কট বরড়া িররের চবররাি চেষ্পচত্ত করা সম্ভব িরয়রছ; 

(ঠ) ইউচডচস/চডচজটাল গসিাররর কায মক্রর্ েচতশীল করা িরয়রছ। এ গজলার ৯০ট ইউচডচস সবগুরলা িালু ররয়রছ। ৫৫ট 

চডচজটাল গসিারর গসালার প্যারেল স্থ্াপে করা িরয়রছ। তা ছাড়া ইউচডচসগুরলার কারজর েচতশীলতা বৃচদ্ধর লরযে 

উরদ্যাক্তারদর র্ারে গভন্ডার লাইরসন্স প্রদারের ব্যবস্থ্া গ্রিণ করা িরয়রছ। এ পয মে ৩৯ জে উরদ্যাক্তারদর র্ারে গভন্ডার 

লাইরসন্স ইসুে করা িরয়রছ; 

(ড) ইউচেয়ে পচরষরদর কারজর র্াে আরও উন্নয়রের লরযে ইউচেয়ে পচরষরদর সকল সচিবরক চবচভন্ন চবষরয় প্রচশযণ 

প্রদাে করা িরয়রছ; 

(ঢ) বাল্যচববাি গরািকরল্প চবরশষ ব্যবস্থ্া গেওয়া িরয়রছ। সকল চেকাি গরচজোর, স্কুল-র্াদ্রাসার প্রিাে এবং ইউচপ 

গিয়াম্যােরদররক চেরয় বাল্যচববাি গরািকরল্প চদেব্যাপী গসচর্োরসি ১৫5ট প্রিারণা করা িরয়রছ এবং প্রচতচেয়ত চেকাি 

গরচজোররদর সরি আলাপ আরলািোর র্াধ্যরর্ ব্যবস্থ্া গেওয়া িরে; 

(ণ) ইউচপ গিয়ারম্যােেণ কতৃমক সরকাচর উন্নয়ে কায মক্রর্ চেয়চর্ত করা িরয়রছ এবং গযত্র চবরশরষ তাঁরদর উদ্ বুদ্ধ করা 

িরে; 

(ত) গজলা প্রশাসরকর কায মালয়সি প্রায় সকল দপ্তরর চডচজটাল িাচজরা িালু করা িরয়রছ; এবং 

(থ) সাচব মক র্ভচর্ ব্যবস্থ্াপোর উন্নয়ে : সাচব মক র্ভচর্ ব্যবস্থ্াপোর উন্নয়রে োো রকর্ ব্যবস্থ্া গ্রিণ করা িরয়রছ। োর্জাচর 

খচতয়ারের কচম্পউটার চপ্রি কচপ র্ভচর্র্াচলকরদর প্রদাে করা িরে। উপরজলা র্ভচর্ অচিস িরত প্ররতেক োর্জাচর 

খচতয়ারের এক কচপ সংগ্রি করর গজলা গরকড মরুরর্ সংরযণ করা িরে। র্ভচর্ অচিরসর Application based একট 

পৃথক ওরয়বসাইরটর র্াধ্যরর্ োর্জাচরর পূণ মাি পদ্ধচতট পৃথক গডটারবরজর র্াধ্যরর্ ৪৫ চদরের পচরবরতম ২৫ কর্ মচদবরসর 

র্রধ্য সর্াপ্তকরণ করা িরে। 
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০৯ োহ্মণবারেো রভরিও কনিায়ররন্সং এর মােয়ম গণশুনারন কার্ েক্রম;  

ক. থেওোরন ও সায়ভ ে িাইবুেনাল  মামলাে সরকারর স্বাে ে  রক্ষাে রিরজটাল পিরির ব্যবিার;  

খ. রবযালে প্রধানগয়ণর জন্য মারল্টরমরিো ক্লাসরুম ব্যবিার, রিরজটাল কনয়টন্ট সিরর ও পাঠোনরবষেক প্ররশক্ষণ আয়োজন  

গ. অনলাইয়ন আয়বেন গ্রিণ;  

ঘ. জািীে ই-সারভ েস-এর মােয়ম  নরে ব্যবস্থাপনা িালুকরণ, ই-থমাবাইল  থকাট ে, থরকি েরুয়মর  জন্য পৃেক সিট্ওোয়রর 

মােয়ম ই-ররয়পাটি েং িালুকরণ, ইন্টারয়নট সংয়র্াগ শরক্তশালী করা এবং ওোইিাই িালু করা িয়েয়ি;  

ঙ. থজলা ওয়েবয়পাট োল স্থাপন ও রনেরমি িালনাগােকরণ;  

ি.  থজলাপ্রশাসয়কর কার্ োলয়ে আইরসটিরবষেক প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম গ্রিণ; 

ি. থমাবাইল থকাট ে পররিালনা, থিৌজোরী কার্ েরবরধর অধীন মামলা রনষ্পত্তীকরণ ও প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম গ্রিণ; 

জ. জািীে ও আঞ্চরলক মিাসেয়কর  র্ানজট  রনরসয়ন উয়যাগ গ্রিণ;  

 . একটি বারে একটি খামার প্রকল্প বাস্তবােন ও রনেরমি পররেশ েন;  

ঞ. রজও-এনরজও  মারসক সমম্বে সভা অনুষ্ঠান; 

ট. মােয়কর রবরুয়ি  জনসয়িিনিামূলক  সভা অনুষ্ঠান; 

ঠ. োহ্মণবারেোস্থ রিিাস নেীয়ি ঐরিিেবািী  থনৌকা বাইি প্ররিয়র্ারগিা সিলভায়ব আয়োজন;  

ি. থজলাপ্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রসরসটিরভ স্থাপন কয়র আগি  থলাকয়ের গরিরবরধ  পর্ েয়বক্ষণ; এবং  

ঢ. থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ  োহ্মণবারেো শিয়রর রবরভন জ গুরুেপূণ ে  ও জনসমাগমস্থয়ল  ৩০টি নান্দরনক, সিয়জ  বিনয়র্াগ্য  

ও ঢাকনারবরশষ্ট  িােরবন স্থাপন। 

 উয়িখ্য, রবগি  2016-17 অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন  অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা িার শিভাগ। 

 

১০ রাঙ্গামাটি (ক) ২০১৭-১৮ অে েবিয়র রবরভন জ জািীে ও আন্তজোরিক রেবস উদর্াপন; (খ) থজলাপ্রশাসকগয়ণর রবভাগীে সয়ম্মলয়নর গৃিীি 

রসিায়ন্তর বাস্তবােন অগ্রগরি প্ররিয়বেন; (গ) মরন্ত্রপররষে রবভায়গ রবভাগীে করমশনারগয়নর সয়ম্মলয়নর বাস্তবােন অগ্রগরি 

প্ররিয়বেন; (ঘ) থজলাপ্রশাসয়কর রত্রবারষ েক কম েপররকল্পনা প্রণেন; (ঙ) থজলা ক্রীো সংস্থািংিান্ত কার্ োবরল সম্পােন; (ি) 

িথ্য অরধকারিংিান্ত; (ি) মুরক্তয়র্ািা রবষেক; (জ) গ্রন্থাগারিংিান্ত; ( ) পাবরলক পরীক্ষাসমূি সুষ্ঠভুায়ব সম্পােয়ন 

প্রয়োজনীে ব্যবস্থা, িোররক, পরীক্ষা প্ররিয়বেন থপ্ররণ, রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান/মাদ্রাসােশ েন/পররেশ েন/মারল্টরমরিো ক্লাসরুমিংিান্ত 

প্ররিয়বেন/প্ররিবন্ধীকল্যাণিংিান্ত/রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান জািীেকরণ ও মানসম্মি রশক্ষাব্যাবস্থা/রবযালয়ে রমি-থি রমল ব্যাবস্থা 

িালুকরণ/রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত সপ্তাি উদর্াপনিংিান্ত কার্ েসম্পােন; (ঞ) আন্তজোরিক অরভবাসন রেবস থজলাপ্রশাসন ও থজলা 

কম েসংস্থান ও জনশরক্ত অরিয়সর সমন্বয়ে উের্াপন; (ট) জমাবরন্দ, খরিোন, ম্যাপ ও মাঠখসো ও রবরভন জ মামলার নকল 

জনসাধারয়ণর আয়বেনময়ি সরবরাি করা িে; (ঠ) থরকি েরুম সংস্কার, সম্প্রাসারণ ও আধুরনকােন এবং থরকি েরুয়মর 

ভুরমিংিান্ত র্াবিীে থরকি েপত্র স্কোন কয়র সংরক্ষণ; (ি)  আয়গ্নোি লাইয়সন্স/ উচ্চির আোলয়ির আয়েশ বাস্তবােন/ 

আইনশৃঙ্খলা পরররস্থরি রনেন্ত্রণ/পেজন ও এরসি ব্যবিার লাইয়সন্স/রনকািয়ররজোর/পরত্রকারবষেক/থমাবাইলয়কাট ে 

/থিারািালান ও মােকদ্রব্যরনেন্ত্রণ/মাইকব্যবিার/ নারী ও রশশুরনর্ োিন ও পািারয়রাধ/কারাগারপররেশ েন/রবভাগীে সয়ম্মলন; 

(ঢ) ই-নরের মােয়ম নরের কার্ েক্রম সম্পােন; (ণ) উন জেন প্রকল্পসমূি মরনটররং। 

 

১১ খাগোিরে গসবাপ্রাথীরদর সুচবিারথ ম কারলক্টররট ভবরের সেুরখ চবশ্রার্াোর চের্ মাণ করা িরয়রছ।  গসবাপ্রাথীরদর সুচবিারথ ম চবআরটএ 

অচিরসর বারান্দা চের্ মাণ করা িরয়রছ। কারলক্টররট ভবরের ৩য় তলায় কয সম্প্রসারণপূব মক অচিরসর কায মক্রর্ িালু করা 

িরয়রছ।  র্চিলারদর জন্য আলাদা প্রযালেকয চের্ মাণ করা িরয়রছ। র্ভচর্ ব্যবস্থ্াপোর আধুচেকায়রের অংশ চিরসরব স্বল্পতর্ 

সর্রয় দচলল সরবরাি করা িরে।  ইরতার্রধ্য র্িালছচড় ও পােছচড় উপরজলারক পাইলট প্রকরল্পর আওতায় এরে অগ্রাচিকার 

চভচত্তরত চভক্ষুকমুক্তকররণর কায মক্রর্ িলর্াে। গরকড ম রুরর্র এডজাে িোেসমূি প্রচতস্থ্াপে করা িরয়রছ এবং সেুখভারে 

আলাদা কয চের্ মাণ করা িরয়রছ। 

 

 

০২। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে 

করমশনার 

অরিস, িিগ্রাম 

রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনমায়ণ ের লয়ক্ষে জনয়সবাে উদ্ভাবনয়ক অগ্রারধকার প্রোন, ই-িাইরলং-এর মােয়ম নরে 

ব্যবস্থাপনা, থসবা প্রারপ্ত সিজীকরণ, সম্পয়ের সয়বাত্তেম ব্যবিার রনরশ্চি করা, পর্ েটন রশয়ল্পর রবকায়শর মােয়ম 

রবয়েরশ রবরনয়োগ আকৃষ্ট করা। 

 

০২ িিগ্রাম দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা  ও আে েসামারজক উন জেনসংক্রান্ত District Information Network Chittagong (DINC) 

বাস্তবােন কার্ েক্রম িলমান। িিগ্রাম থজলার িটিকিরে উপয়জলায়ক রভক্ষুকমুক্ত উপয়জলা রিয়সয়ব থঘাষণা কয়র িা 

বাস্তবােয়ন রনরলসভায়ব কার্ েক্রম পররিালনা করা িয়চ্ছ। অবরশষ্ট ৩,৩০৪ জন রভক্ষুকয়কর কম েসংস্থান সৃরষ্টর লয়ক্ষে 

আরে েক অনুোন রিয়সয়ব জনপ্ররি ১০,০০০/- টাকা িায়র থমাট ৩,৩০,৪০,০০০/-(রিন থকাটি রত্রশ লক্ষ িরিশ িাজার) 

টাকা এবং আনুষরঙ্গক ২০,০০,০০০/-(রবশ লক্ষ) টাকা ব্যেসি আরও ৩,৫০,৪০,০০০/- (রিন থকাটি পঞ্চাশ লক্ষ 

িরিশ িাজার) টাকার টাকা অে ে বরায়ের প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিয়ণর জন্য মাননীে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সরিব বরাবর 
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থপ্ররণ করা িয়েয়ি। থজলায়ক পর্ েটন বান্ধবকরণ এবং থজলা ব্র্যারন্ডং কার্ েক্রময়কয়বগবান করার লয়ক্ষে সংরলিষষ্ট 

থেকয়িাল্ডারয়ের সয়ঙ্গ সাব েক্ষরণক থর্াগায়র্াগ অব্যািি আয়ি। গজলার পচরচিচতমূলক ব্র্যাণ্ড বুক বতচরর কায মক্রর্ 

িলর্াে ররয়রছ। ই-িাইচলং কায মক্রর্ বাস্তবায়রের লরযে এটুআইরয়র চেরদ মশোর্রত িট্টগ্রার্ গজলা 

প্রশাসরের উরদ্যারে চবভােীয়, গজলা ও উপরজলার সকল সরকাচর অচিসসমূিরক ই-িাইচলংরয়র আওতায় 

আোর লরযে ইরতার্রধ্য কর্ মকতমা/কর্ মিারীরদর ব্যািচভচত্তক প্রচশযণ িলর্াে। চশযক-চশযাথীরদর িারস 

উপচস্থ্চতর িার বাড়ারো ও চশযা কায মক্রর্ র্চেটচরং করার  জন্য (EMS) কায মক্রর্ িলর্াে।  

০৩ কক্সবাজার থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের ২েিলা িয়ি ৩ে িলা পর্ েন্ত উর্ধ্েমুখী সম্প্রসারণ, রিলটপ সারকেট িাউয়জর থসরমনার িল 

আধুরনকােন, কম েকিোয়ের আবাসয়নর সুরবধায়ে ে অরিসাস ে িররমটরর রনম োণ, রিলিাউন সারকেট িাউয়জর পায়শ্বে 

আয়রকটি ০৬ িলা নতুন সারকেট িাউজ রনম োণ প্ররক্রোধীন রয়েয়ি।  

এ িাো প্রারিষ্ঠারনক থিরলভারর; উপয়জলা পররষয়ের রবরভন জ উন জেনমূলক প্রকল্প প্রণেন ও বাস্তবােনসংক্রান্ত িথ্যারে 

উপস্থাপয়নর জন্য পররকল্পনা রভরত্তক সিটওোর সিরর : সুরবধায়ভাগীয়ের ঋণ প্রোন কার্ েক্রম সিজীকরণ; িাত্র-

িাত্রীয়ের জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর আত্মজীবনী ও কম েমে জীবয়নর সম্যক ধারণা প্রোয়নর লয়ক্ষে 

সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন পুস্তক রবিরণ কম েসূরি; উম্মুক্ত অরিও রভজুেোল প্রিারণা, ভূরম থসবা থটকনাি শীষ েক অোপস; 

থটকনাি িাসপািায়ল রনরাপে প্রসব থসবা রনরশ্চিকরয়ণর মােয়ম নারীবান্ধব ও রশশুবান্ধব স্বাস্থে থকন্দ্র রিয়সয়ব গয়ে 

থিালা; ই-মরনটিররং করার জন্য রবযালে রভরত্তক অনলাইয়ন িাটা এরি করা; ইউরনেন স্বাস্থে থকয়ন্দ্রর থসবার মায়নর 

উন জরি ও থটরলয়মরিরসন িালু করা; পর্ েটন রবকায়শর মােয়ম কম েসংস্থান সৃজন, আয়লারকি পররবার গঠন; ওোন 

েপ সারভ েস িালুকরণ। 

 

০৪ থনাোখালী  ক. ২৫০০০ িাজার রমউয়টশন থকস রনষ্পরত্ত মােয়ম ২০০০০ িাজার খরিোন িালনাগাে করা িয়ব; খ. 

অরভভাবকয়ের সম্পকৃ্তকরয়ণর মােয়ম থনাোখালী থজলাে শিভাগ প্রােরমক রবযালয়ে থটকসই রমি-থি রমল 

িালুকরণ; গ. ভূরম উন জেন কর ও করবরিভূ েি রাজয়স্বর রবরভন জ খাি িয়ি প্রাে ১০ (েশ) থকাটি টাকা আোে করা 

িয়ব; ঘ. ১০০টি থরন্ট সাটি েরিয়কট থমাকেমা রনষ্পরত্ত করা িয়ব; ঙ. CDSP-4 এর আওিাে সুবণ েির ও িারিো 

উপয়জলাে নীরিমালা থমািায়বক ৪ িাজার পররবায়রর মায়  ৪০০০ একর কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন করা িয়ব; 

ি. িারিো উপয়জলাে ১০টি গুচ্ছগ্রাম প্ররিষ্ঠার কার্ েক্রম সম্পন জ করা িয়ব; ি. সুবণ েির উপয়জলাে ১০০ একয়রর ময়ে 

অে েবনরিক অঞ্চল গয়ে থিালার পররকল্পনা রয়েয়ি; জ. ইজারাভুক্ত সকল িাটবাজায়রর থপররয়িররভুক্ত সম্পন জ করা 

িয়ব;  . অরপ েি সম্পরত্ত রলজমারন বাবে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা আোে করা িয়ব; ঞ. থজলার সকল 

উপয়জলা ও থপৌর/ইউরনেন ভূরম অরিয়স রবরভন জ ভূরম থসবা অন-লাইয়নর মােয়ম সিজীকরণ ও শিভাগ ই-নামজারর 

িালুকরণ। 

 

০৫ থিনী থজলার উন জেয়নর জন্য থিনী থজলা প্রশাসন ব্যাপক কার্ েক্রম গ্রিণ কয়রয়ি। গৃিীি কার্ েক্রমসমূি বাস্তবােয়নর জন্য 

রনেরমি িোররক িলয়ি। থিনী অে েবনরিক অঞ্চল প্ররিষ্ঠার জন্য থসানাগাজী উপয়জলাে থমাট ৮২৩৯.৩৪  একর 

জরম বাংলায়েশ অে েবনরিক অঞ্চয়লর অনুকূয়ল বয়ন্দাবস্ত প্রোন করা িয়ব র্ার ময়ে প্রাে ৪,৫১২.৫৬  একর 

(ইয়িাময়ে বয়ন্দাবস্ত প্রোনকৃি) খাসজরম এবং বারক ৩৭২৬.৭৮ একর অরধগ্রিণ করা িয়ব। রবজে রসংি রেরঘ ও 

রাজার র রেরঘর িতুপ োশ সরেি কয়র ওোকওয়ে ও রবয়নােন পাকে স্থাপয়নর কাজ িলমান। ঝৌঁরকপূণ ে ( য়র পোর 

িার থবরশ) রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর িারলকা প্রস্তুিপূব েক প্রােরমক স্তয়র ১০০% ভরিে রনরশ্চি করার কার্ েক্রম িলমান। প্ররি 

উপয়জলাে সকল ঝৌঁরকপূণ ে রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রমি-থি রমল িালু করয়ণর উয়যাগ থনওো িয়েয়ি। প্রয়িেক উপয়জলাে 

নূেনপয়ক্ষ ১টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠানয়ক থসন্টার অব এরক্সয়লন্স রিয়সয়ব সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান ও রশশু পাকে সিরর করার 

কার্ েক্রম িলমান। থজলাে রশক্ষা িাে (আরে েকভায়ব অস্বচ্ছল রশক্ষােীয়ের জন্য) প্ররিষ্ঠা করা িয়ব। মােরমকপর্ োয়ের 

সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর (২৯৭টি) ওয়েবসাইট প্রস্তুি করা িয়েয়ি।ওয়েব সাইয়ট রনেরমি িথ্য ও উপাত্ত আপয়লাি 

করার জন্য থজলা রশক্ষা অরিসায়রর মােয়ম রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান অবরিি করা িয়েয়ি।  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে রসরস 

কোয়মরার আওিাে শিভাগ আনা িয়েয়ি এবং এ কার্ েক্রম অব্যািি আয়ি। ভাষা শরিে সালাম স্মৃরি র্াদুঘর সংলগ্ন 

স্থায়ন থবসরকারর উয়যায়গ শরিে সালাম রশশু পাকে রনম োণ করার কার্ েক্রম িলমান। জরির রােিান অরিটররোম 

রনম োণ করার জন্য সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালয়ে নতুন কয়র প্রস্তাব থপ্ররণ করা িয়ব। আইয়নর রবধান অনুসায়র থিনী 

থজলার সকল পাবরলক থেস ও পররবিন ধূমপানমুক্তকরণ এবং থজলার রক্লরনক ও িাোগয়নারেক থসন্টারসমূয়ি 

১০০% কমোয়েন্স রনরশ্চি করা িয়ব। থজলার সকল প্রােরমক রবযালয়ে ক্লাব স্কাউট িালু করা িয়ব। থজলার ১০টি 

মােরমক স্কুলয়ক সাংস্কৃরিক িি ো কার্ েক্রম পররিালনার জন্য সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব থপ্ররণ করা িয়ব।  

থিনী থজলার ১৩৫৮ জন শনাক্তকৃি রভক্ষুয়কর ময়ে ইয়িাময়ে ২৯৮ জনয়ক রভক্ষুকয়ক পুনব োসন কয়র অবরশষ্ট 

১০৫৮ জন শনাক্তকৃি রভক্ষুকয়ক পুনব োসয়নর লয়ক্ষে সরকারর-থবসরকারর প্ররিষ্ঠায়ন কম েরি কম েকিো কম েিারর 

একরেয়নর মূলয়বিন বাবে ৩৩,০৫,১২৮.৬৯ টাকা থজলা প্রশাসয়কর নামীে ব্র্যাক ব্যাংয়কর রভক্ষুক পুনব োসন 

প্রকয়ল্পর িলরি রিসাব নং-১৮০২২০৩৯১৩০৪২০০১-থি জমা প্রোন করা িে। এ পররমাণ অয়ে ে ১০৫৮ জন 

সনাক্তকৃি রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা সম্ভব না িওোে রবগি ১৮.০৭.২০১৮ িাররয়খ ৭৬৬ নং স্মারয়ক মাননীে 

প্রধানমন্ত্রী কার্ োলয়ের সরিব বরারব প্রয়োজনীে ৬৮,৮৩,৫৮২.৩১ টাকা অনুোন প্রোয়নর জন্য অনুয়রাধ করা িয়েয়ি। 

প্রয়োজনীে অনুোন পাওো মাত্রই ১০৫৮ জন সনাক্তকৃি রভক্ষুকয়ক পুনব োসয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়ব।   

 

এ িাো থিনী থজলায়ক শিভাগ বাল্যরববািমুক্ত থঘাষণা করার জন্য রবরভন জ গণমুখী ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। 
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কার্ েক্রম িলমান। সামারজক থর্াগায়র্াগ মােম ব্যবিার কয়র রসটিয়জন জান োরলজম গ্রুপ (Feni Citizen’s Voice)-

এর মােয়ম নাগররক থসবা প্রোন করা িয়চ্ছ। জািীে িথ্য থকয়ন্দ্রর থিল্প লাইন ১০৪-এর মােয়ম নাগররকয়সবা 

রনরশ্চি করা িয়ব। থজলা প্রশাসয়নর রবয়শষ উয়যাগ ’থিরনউররজম’-এর মােয়ম থিনীর ইরিিাস, ঐরিিে ও েশ েনীে 

স্থানসমূি রশক্ষােীয়ের অবরিি করার কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি। কায়লক্টয়রট লাইয়েরর আধুরনকােন করা িয়ব। 

কম েয়ক্ষয়ত্র েক্ষ জনবল গয়ে থিালা এবং শুিািার থকৌশল, িথ্য অরধকার আইন ও অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্থাপনা 

থজারোর করার কার্ েক্রম িলমান। কম েিারীয়ের রপ.আর.এল. ছুটি নগোেন ও থপনশন রপ.আর.এল. শুরু হুওোর ২ 

মাস আয়গ রনরশ্চি করার উয়যাগ থনওো িয়েয়ি। রিরজটাল থরকি েরুম গয়ে থিালার লয়ক্ষে ভূরম মন্ত্রণালে কর্তেক 

প্রণীি সিটওেোয়রর মােয়ম সকল ধরয়নর খরিোয়নর িাটা প্রস্তুিকরণ ও অনুয়মােন করা িয়েয়ি। বয়ন্দাবস্তয়র্াগ্য 

কৃরষ খাসজরমর িাটায়বস প্রস্তুি এবং অকৃরষ খাসজরম, অরপ েি সম্পরত্ত, থেয়বাত্তর সম্পরত্ত, ওোকি সম্পরত্তর 

থিটায়বজ প্রস্তুি করা। ভূরম থসবা গ্রিীিায়ের সন্তুরষ্ট ও কায়জর েক্ষিার রভরত্তয়ি ভূরমসংরলিষষ্ট কম েকিো/কম েিারীয়ের  

মারসক ও বারষ েক প্রয়ণােনা প্রোন ও ভূরম থমলা আয়োজন করা িয়ব। থজলা ও উপয়জলার সকল মােরমক ও উচ্চ 

মােরমক রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর লাইয়েররয়ি মুরক্তযুি কন োর স্থাপন করা িয়ব। শরিে মুরক্তয়র্ািায়ের নায়ম সেয়কর 

নামকরণ ও মুরক্তযুয়ির স্মৃরি রবজরেি স্থান সংরক্ষণ করার কার্ক্রম িলমান। থিনী থজলার জন্য িথ্য থকাষ প্রকাশ 

করা িয়ব। এ িাো থিনী থজলার রিন বির থমোরে অগ্রারধকাররভরত্তক কম েপররকল্পনা বাস্তবােয়নর জন্য রবয়শষ 

উয়যাগ থনওো িয়েয়ি। 

০৬ কুরমিা ক. থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে সম্মুখস্থ কুরমিা কায়লক্টয়রট পুকুর মামলা জরনি েীঘ েরেন সংস্কায়রর অভায়ব 

কচুররপানা ও মেলা আবজেনা জয়ম এলাকার পররয়বশ দুষণ ও থসৌন্দর্ ে নষ্ট িে। রবজ্ঞ আোলয়ি র্োর্েভায়ব মামলা 

পররিালনা কয়র সরকার পয়ক্ষ মামলার রাে পাওো র্াে। বিেমায়ন পুকুয়রর কচুররপানা ও মেলা আবজেনা পররষ্কার-

পররচ্ছন জ কয়র সুন্দর পররয়বশ সৃরষ্ট করা িয়েয়ি। পুকুয়রর িার পায়শ্বে ররয়টইরনং ওোল রনম োণ, ওোরকং ওয়ে রনম োণ ও 

ফুয়লর বাগান স্থাপন কয়র থসৌন্দর্ ে বৃরি করা িয়ব; 

খ. কুরমিা থজলাে রফ্র ল্যারন্সং কার্ েক্রয়মর সয়ঙ্গ জরেি উয়যাক্তায়ের জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনি িলাে 

একটি বয়ো কক্ষ বরাে প্রোন কয়র Work station রনম োণ করা িয়েয়ি। উক্ত কয়ক্ষ দ্রুি গরি সম্পন জ ইন্টারয়নট 

সংয়র্াগসি সকল রিরজটাল র্ন্ত্রপারির সুয়র্াগ-সুরবধা প্রোন করা িয়েয়ি। উক্ত কক্ষ ব্যবিার কয়র িারা িায়ের 

ব্যাবসা সুষ্ঠ-ুসুন্দরভায়ব পররিালনা করয়ি পারয়ব। একই সয়ঙ্গ প্ররশরক্ষি উয়যাক্তায়ের মােয়ম প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা 

কয়র নতুন নতুন উয়যাক্তা সৃরষ্ট করা িয়ব এবং থবকার যুবকয়ের কম েসংস্থায়নর ব্যবস্থা করা র্ায়ব। প্ররশরক্ষি 

উয়যাক্তায়ের মােয়ম প্ররিবির ৫,০০০ িাজার থবকার যুবকয়ক প্ররশরক্ষি কয়র থজলার থবকার সমস্যা দূরীকরয়ণর 

ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব; 

গ. নারী উয়যাগক্তায়ের কার্ েক্রয়ম সিােিার উয়েয়শ্য নারী উয়যাক্তায়ের উৎপারেি পণ্য পররয়বশন/রবরক্রর জন্য 

কুরমিা শিয়রর প্রাণয়কন্দ্র কারন্দরপায়ে অবরস্থি কুরমিা রসটি মায়কেয়টর ৩ে িলাে একটি থফ্ল্ার রবনা ভাোে ব্যবিার 

ও িায়ের পণ্য বাজারজাি করার ব্যবস্থা করা িয়েয়ি। এয়ি নারী উয়যাক্তা উৎসারিি িয়ব এবং নতুন নতুন নারী 

উয়যাক্তা সৃরষ্ট িয়ব; 

ঘ.  রিজোয়ের পুনব োসয়নর লয়ক্ষে কুরমিা থজলার প্রাে ৩০০ রিজোর ময়ে প্রােরমকভায়ব ৫০ জন রিজোয়ক থসলাই 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রিজোয়েরয়ক কুরমিা ইরপয়জিসি রবরভন জ থবসরকারর প্ররিষ্ঠায়ন 

কম েসংস্থায়নর ব্যবস্থা কয়র পুনব োসন করা িয়চ্ছ। পর্ োেক্রয়ম থজলার সকল রিজোর প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা কয়র পুনব োসন 

করা িয়ব; 

ঙ. কুরমিা শিয়রর ঋরষ পাোর অবয়িরলি জনয়গাষ্ঠীর স্বাস্থে সুরবধা, বাসস্থান ও জীবন মানউন জেয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ 

করা িয়েয়ি; 

ি. ২৮ প্রজারির রবরভন জ বৃক্ষয়রাপয়ণর মােয়ম পারখর অভোরণ্য সৃরষ্টর লয়ক্ষে ‘ থজলা প্রশাসক উযান’ প্ররিষ্ঠার 

কার্ েক্রম থনওো িয়েয়ি; এবং 

ি. ৩০ লক্ষ শিীয়ের স্মরয়ণ বৃক্ষ থরাপণ কম েসূরির আওিাে কুরমিার থগামিী নেীর িীর এবং বেভূরমসমূয়ি 

বৃক্ষয়রাপণ কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

 

০৭ লক্ষ্মীপুর ক. জািীে শুিািার থকৌশল কম েপররকল্পনা ২০১৮-২০১৯।  খসো প্রণেনক্রয়ম পররিালক, স্থানীে সরকার, িিগ্রাম 

বরাবর থপ্রররি; 

খ. লক্ষ্মীপুর থজলার নব রনযুক্ত থজলা প্রশাসক ময়িােয়ের ০৩ বির থমোরে অগ্রারধকাররভরত্তক কম ে-পররকল্পনা 

প্রণেন এবং মরন্ত্রপররষে রবভায়গ থপ্রররি; এবং 

গ. বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত ২০১৮-২০১৯ প্রণেন ও চুরক্ত সম্পারেি। 

 

০৮ িাঁেপুর (ক) গজলার সাচব মক আইে শৃঙ্খলা পচরচস্থ্চত চস্থ্চতশীল রাখা; 

(খ) সরকাররর গৃিীত সকল কর্ মসূচির সিল বাস্তবায়ে; 

(ে) গসবা সিজীকরণ  : োেচরক গসবার র্ারোন্নয়ে ও গসবা সিজীকররণর র্াধ্যরর্ জেেরণর গদাররোড়ায় দ্রুত ও 

কাচঙ্খত গসবা গপৌুঁরছ গদওয়ার লযে চেরয় োেচরক গসবা সেদগুরলারক সংকলে করর চেরদ মচশকা প্রকাশ করা। এই 

চেরদ মচশকাট গজলা প্রশাসরকর কায মালয় গথরক জেেণরক প্রদত্ত চবচভন্ন গসবা কীভারব, গকারোশাখা িরত, কত খররি, 

কত কর্ সর্রয়র র্রধ্য প্রদাে করা িরে গস চবষরয় সম্যক িারণা চদরত কায মকর র্ভচর্কা রাখরব; 

(ঘ) ই-িাইল  : ‘গপপার গলস’ অচিস বাস্তবায়রের জন্য ই-িাইচলং কায মক্রর্রক আরও ত্বরাচিত কররত গজলা 
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প্রশাসরকর কায মালরয়র সকল কর্ মকতমা/কর্ মিারীরদর ই-িাইচলং চবষরয় প্রচশযণ গদওয়া; 

(ি) অেলাইরে গসবা প্রদাে  : গজলা প্রশাসে প্রদত্ত যাবতীয় গসবাগুরলা যারত জেেণ তারদর গদাররোড়ায় পায় এজন্য 

প্রথােত গসবার পাশাপাচশ  www. dcceservice.com অেলাইরেও দ্রুত গসবা গদওয়ার ব্যবস্থ্া করা; 

(ি) ০৮ট র্ভচর্ অচিরস অেলাইরে গসবা প্রদাে  : িাঁদপুর গজলার ০৮ট উপরজলা র্ভচর্ অচিস িরত সকল জেেণরক 

অেলাইরে গসবা প্রদাে করা; 

(ছ) চবচভন্ন সরকাচর গবসরকাচর সংস্থ্ার সরি সর্িরয়র র্াধ্যরর্ িাঁদপুররর আথ ম সার্াচজক অবস্থ্ার উন্নয়ে করা; 

(জ) চশযার র্ারোন্নয়ে : চশযার র্ারোন্নয়রের লরযে গজলা প্রশাসে কতৃমক ২০১৮-20১৯ অথ মবছরর ১২৮৫ট 

চবদ্যালরয়র প্রাক-প্রাথচর্ক  গশ্রচণকয সচজ্জতকররণর লযের্াত্রা চেি মারণ করা িরয়রছ। এ কর্ মপচরকল্পোর র্াধ্যরর্ 

চডরসম্বর, ২০১৮-এর র্রধ্য িাঁদপুর গজলার শতভাে চবদ্যালরয়র প্রাক-প্রাথচর্ক গশ্রচণকয সুসচজ্জত করা িরব। 

চশযাথী েরর পড়া গরারি পয মায়ক্ররর্ সকল প্রাথচর্ক চবদ্যালরয় এবং র্াধ্যচর্ক চবদ্যালরয় চিচডং কায মক্রর্ িালু করা 

িরব। চডচজটাল করিি বতচরর চবচভন্নপর্ যায়ে র্াধ্যচর্ক চবদ্যালরয়র চশযকরদর সরকাচর প্রচশযণ ও ইেিাউজ 

প্রচশযণ কায মক্রর্ গ্রিণ করা িরব; 

(ে) সংস্কৃচতর র্ারোন্নয়ে  : িাঁদপুর গজলার সংস্কৃচতিি মার ঐচতিে ও িারাবাচিকতারক আরও সংেঠিত ও েচতশীল 

করার লরযে গজলা প্রশাসরের উরদ্যারে িাঁদপুরর প্রচতবছর র্াসব্যাপী সাংস্কৃচতক র্াস উদ্যাপে করা িরব। প্রচতবছর 

ববশাখ র্ারস এই কর্ মসূচি িারাবাচিকভারব বাস্তবায়ে করা িরব। তৎপচররপ্রচযরত পরপর চতেবার এই কর্ মসূচি 

বাস্তবায়রের িরল ইরতার্রধ্য সংস্কৃচত িি মার েচতশীলতা বৃচদ্ধর পাশাপাচশ সংস্কৃচতকর্ীরদর র্রধ্য উৎসাি বৃচদ্ধ এবং 

সাংস্কৃচতক সংেঠেগুরলার র্রধ্য প্রচতরযাচেতার প্রবণতা বৃচদ্ধ গপরয়রছ; 

(ঞ) ক্রীড়ার র্ারোন্নয়ে  : িাঁদপুর গজলার ক্রীড়ার র্ারোন্নয়রে প্রচতবছর েরভম্বর র্াসরক ক্রীড়া র্াস চিরসরব গঘাষণা 

করা িরব। প্রচতবছর উদযাচপত ক্রীড়া র্ারস ফুটবল, চক্ররকট, ভচলবল, বারস্কটবল, ব্যাডচর্িে, কাবাচড, অোথরলটি, 

গটচবল গটচেস, লে-গটচেস, দাবা, কোরার্ ও স্নুকারসি গর্াট ১৩ট ইরভরির আরয়াজে করা িরব।  ভচবষ্যরত ক্রীড়া 

র্াসরক আরও ব্যাপকভারব উদ্যাপরের পচরকল্পো গেওয়া িরব। গজলার বাচিরর অন্য গজলার গখরলায়াড়রাও যারত 

অংশগ্রিণ কররত পারর গস ব্যবস্থ্া করা িরব; 

(ট) আশ্রয়ণ প্রকরল্পর র্াধ্যরর্ র্ভচর্িীেরদর আবাসরের ব্যবস্থ্া করা  : চছন্নমূল, র্ভচর্িীে, গৃিিীে, অসিায় দচরদ্র 

জেরোষ্ঠীর পুেব মাসরের লযের্াত্রা ২০১8-2019 অথ মবছরর িাঁদপুর গজলায় আরও ০5টি আশ্রয়ণ প্রকল্প স্থ্াপে করা 

িরব; এবং 

(ঠ) ১৫9 একর কৃচষ খাসজচর্ বরন্দাবস্ত প্রদাে  : র্ভচর্িীেরদর র্ারে ১৫9 একর কৃচষ খাসজচর্ বরন্দাবস্ত প্রদাে করা 

িরব। 

০৯ োহ্মণবারেো Management Information System-এর মােয়ম  থেওোরন মামলা, আয়গ্নোি লাইয়সন্স, সাটি েরিয়কট মামলা ও 

থিৌজোরর মামলা  সুষ্ঠু  ব্যবস্থাপনার জন্য োহ্মণবারেো  থজলাে  উদ্ভাবনী  উয়যাগরবষেক রিরজটাল  ওয়েবয়বইজড্ 

থিটায়বজ  সিররর পররকল্পনা  গ্রিণ ও প্রণেন। 

 

১০ রাঙ্গামাটি থজলা আইন-শৃংখলা-সভার-রসিান্ত বাস্তবােন; থজলা রাজস্ব সভার রসিান্ত বাস্তবােন; থজলাপর্ োয়ের রবরভন জ সভার 

রসিান্ত বাস্তবােন; গৃিীি উন জেনপ্র কল্পসমূি বাস্তবােন; 
 

১১ খাগোিরে ক. কারলক্টররট ভবে সম্প্রসারণ : কারলক্টররট ভবরের সেখুভারে দ্যইট কয সম্প্রসাররণর কাজ িলচত অথ মবছরর 

সম্পন্ন করা িরব; খ. গজলারক চভক্ষুকমুক্তকরণ : গজলার কর্পরয ০৩টি উপরজলারক পয মায়ক্ররর্ চভক্ষুকমুক্তকরণ 

করা িরব; ে. পয মটে উন্নয়ে : গজলারক পয মটে বান্ধবকররণর চেচর্ত্ত কায মক্রর্ িলর্াে ররয়রছ; ঘ. ব্র্যাণ্ড বুক বতচর : 

গজলার পচরচিচতমূলক ব্র্যাণ্ড বুক বতচরর কায মক্রর্ িলর্াে; ি. ই-িাইচলং কায মক্রর্ বাস্তবায়ে : গজলা প্রশাসরকর 

কায মালরয়র সকল শাখা ও উপরজলা চেব মািী অচিসাররর কায মালয়রক ই-িাইচলং এর আওতায় আো িরব; ি. 

কারলক্টররট ভবরের ৩য় তলার অসম্পূণ ম অংশ সম্প্রসারণ : কারলক্টররট ভবরের ৩য় তলার অসম্পূণ ম অংশ 

সম্প্রসাররণর কায মক্রর্ িলর্াে। 

 

১২ বান্দরবান দ্রুত জেরসবা চেচিতকরণ। দাপ্তচরক কারজ সৃজেশীলতা আেয়ে। র্ভচর্ উন্নয়ে কর আদায় বৃচদ্ধকরণ ও র্ভচর্সংক্রাে 

চবষরয় স্বেতা আেয়ে এবং দ্রুত গসবা চেচিতকরণ। গজলা প্রশাসরের পয মটে গকেসমূরির সংখ্যা বৃচদ্ধ ও উন্নয়ে 

সািে। গজলা প্রশাসক এর কায মালয়, বান্দরবাে এর তৃতীয় তলা এর ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ। বান্দরবাে সাচকমট িাউরজর 

তৃতীয় তলা এর ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ। োচড় গিায়ার জন্য গজলা প্রশাসক এর কায মালয় প্রািরণ কার র োম্প স্থ্াপে 

করা। েীলািল পয মটে গকরে ডররর্টচরর চের্ মাণ কাজ সর্াপ্তকরণ। প্রাচেক গলরকর স্থ্াপোসমূি সংস্কার এবং েতুে 

চকছু করটজ চের্ মাণ। গজলা প্রশাসে র্ােচবক সিায়তা িাউরন্ডশরের সািারয্য বশল প্রপাত পয মটে গকরে ক্ষুদ্র নৃ-

গোষ্ঠীর আথ ম-সার্াচজক অবস্থ্ার উন্নয়ে তথা িস্তচশল্প চবক্ররয়র জন্য গশড চের্ মাণ। দচরদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আথ ম-সার্াচজক 

অবস্থ্ার উন্নয়রের জন্য র্চিলা চবষয়ক র্ন্ত্রণালরয়র সিায়তায় জচয়তা অরিষণ গকে (জচয়তা চবক্রয় গকে) চের্ মারণর 

কায মক্রর্ গ্রিণ। পয মটে গকেগুরলারত গসৌন্দয ম বি মরের প্রকল্প গ্রিণ। োিাকুর্ জলপ্রপারত যাতায়ারতর জন্য সড়ক 

চের্ মারণর কাজ সম্পন্নকরণ। উপবে ও বশল গশাভায় ১৫০ চর্টার দীঘ ম ঝলে চেজ, পয মটকরদর জন্য চপকচেক ঘর 

এবং রাচত্রযাপরের জন্য করটজ চের্ মাণ। প্রচতট ইউচেয়ে পচরষরদর জন্য চেজস্ব ভবে চের্ মাণ। প্রচতট উপরজলার 

সরি ইউচেয়েসমূরির সংরযাে সড়ক চের্ মাণ। উপরজলার দ্যে মর্ এলাকায় চভস্যাট এর র্াধ্যরর্ ইিাররেট 

সংরযাে স্থ্াপে। সািারণ জেেরণর পাচে সর্স্যা দূর করার জন্য বৃিদাকাররর ওয়াটার চট্রটরর্ি প্লাি স্থ্াপে। 

দূরবতী উপরজলাসমূরি  পয মাপ্ত খাদ্য গুদার্ চের্ মাণ। পাব মতে এলাকায় আদা, িলুদসি র্শলাজাতীয় শরস্যর িাষ 
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সম্প্রসাচরত করা এবং বাজারজাতকরণ এর ব্যবস্থ্া করা। সকল প্রাথচর্ক চবদ্যালরয়র তথ্য ওরয়বরপাট মারল 

সচন্নরবচশতকরণ। গজলা প্রশাসক গোডকাপ ফুটবল িালু করা। গজলার প্রচতট চবদ্যালরয় চবদ্যেৎ সংরযাে ও ইিাররেট 

সংরযাে প্রদাে। গজলা প্রশাসক এর বাসভবে চের্ মাণ। উরল্লখ্য, বতমর্াে ভবে ঝুঁচকপূণ ম এবং বসবাস অনুপরযােী। 

গরকড ম রুরর্ রচযত খচতয়াে স্কোে করা এবং গরকড ম সংরযণ ব্যবস্থ্া চডচজটাইজড করা। রাজস্ব র্ার্লার বছরওয়াচর 

গশ্রচণচবন্যাস করা, গরচজোরর এচি করা এবং ডাটারবজ প্রস্তুত। োরীর যর্তায়ে, জচয়তা কর্রপ্লি ও োরী উন্নয়ে 

গিারার্ কায মকর করা। চভক্ষুকমুক্ত গজলা গঘাষণাকরণ। অোথরলট বতচর, গেৌকা বাইি প্রচতরযাচেতার আরয়াজে। 

 

০৩। SDG –এর লক্ষে সমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে 

করমশনার 

অরিস, িিগ্রাম 

SDG-র লক্ষে সমূি অজেয়ন এ রবভায়গর সকল েপ্তয়রর ময়ে সমন্বে থজারোরকরয়ণর লয়ক্ষে কার্ েক্রম পর্ েয়বক্ষণ 

এবং প্রয়োজনীে রনয়ে েশনা প্রোন। 

 

০২ িিগ্রাম (ক) SDG-এর লক্ষেসমূি বাস্তবােয়নর সয়ঙ্গ সম্পৃক্ত রবভরন জ েপ্তর ও সংস্থাসমূয়ির থেকয়িাল্ডারয়ের সয়ঙ্গ 

রনেরমি সভা ও মরনটররং কার্ েক্রম অব্যািি আয়ি; এবং 

(খ) SDG-এর স্থানীেকরয়ণ থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয় থসরমনার আয়োজন। 

 

০৩ কক্সবাজার বিেমান সরকায়রর থজলা প্রশাসন এবং সংরলিষষ্ট সংস্থার িত্ত্বাবধায়ন োররদ্রে দূরীকরণ কার্ েক্রম িলমান। 

Affordable and Clean Energy বাস্তবােয়ন কুতুবরেোয়ি রবদুেৎ উৎপােয়নর রনরমত্ত উইণ্ডরমল স্থাপন 

করা িয়েয়ি। Life Below water অনুর্ােী সামুরদ্রক ও উপকূলীে সজব-সবরিত্রে দূষয়নর িাি থেয়ক রক্ষা এবং 

সামুরদ্রক মৎস্য প্রজননয়ক্ষত্রয়ক রক্ষার জন্য প্রয়োজনীে কার্ েক্রম িলমান। রবয়ি পর্ েটন রবকাশ, বীি ব্যবস্থাপনা, 

বীয়ি প্রাকৃরিক পররয়বশ সংক্ষণ, রবয়ির থসৌন্দর্ েবধ েনসংক্রান্ত সকল কার্ েক্রম সংরলিষষ্ট সরকারর েপ্তর, থবসরকারর 

সংস্থাসি সুশীল সমাজ সরম্মরলিভায়ব রবি ম্যায়নজয়মন্ট করমটির মােয়ম রনেরমি কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়ে 

োয়ক। 

 

০৪ থিনী থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ থজলা এবং উপয়জলার  সকল রবভাগীে কম েকিোয়ের উপরস্থয়ি থটকসই উন জেন 

অভীষ্টসমূি বাস্তবােয়ন সভা অনুরষ্ঠি িে। এ িাো রবগি ১৬/০১/২০১৮ িাররয়খ থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ 

থটকসি উন জেন অভীষ্ট (এসরিরজ) অজেয়ন স্থানীেকরণ, রবরনয়োগ পররকল্পনা এবং উয়যাক্ত সৃরষ্ট ও েক্ষিা 

উন জেনরবষেক ১০টি গ্রুয়প কম েশালা অনুরষ্ঠি িে। কম েশালাে  থটকসি উন জেন অভীষ্ট (এসরিরজ) অজেয়ন  

বাংলায়েয়শর জন্য বাস্তবােনয়র্াগ্য ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৫৮টি লক্ষেমাত্রার সয়ঙ্গ সম্পৃক্ত লক্ষেমাত্রার বাস্তবােন 

অগ্রগরি প্ররিয়বেন রনেরমিভায়ব প্রোয়নর জন্য রবগি ০৫ জুলাই ২০১৮ িাররয়খ থজলা ও উপয়জলা রবভাগীে 

কম েকিোয়ের সয়ঙ্গ পুনরাে সভা অনুরষ্ঠি িে। জারিসংঘ থঘারষি ২০৩০ রিষ্টায়ের ময়ে থটকসি উন জেন অভীষ্ট 

(এসরিরজ) অজেয়ন  থজলা প্রশাসন, থিনীর কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি।  ইয়িাময়ে থজলাধীন সের উপয়জলার 

িনুো ইউরনেনয়ক পররবার পররকল্পনা, মা ও রশশু স্বাস্থেয়সবাে আেশ ে ইউরনেন কার্ েক্রম ‘িনুো ময়িল’ রিয়সয়ব 

গয়ে থিালা িয়েয়ি। থিনী থজলায়ক বাল্যরববািমুক্ত থঘাষণার কার্ েক্রম এরগয়ে িলয়ি। ঝৌঁরকপূণ ে ( য়র পোর িার 

থবরশ) রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর িারলকা প্রস্তুিপূব েক প্রােরমক স্তয়র ১০০% ভরিে রনরশ্চি করা িয়ব। প্ররি উপয়জলাে 

সকল ঝৌঁরকপূণ ে রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রমি-থি রমল িালু করয়ণর উয়যাগ থনওো িয়ব। প্রয়িেক উপয়জলাে নূেনপয়ক্ষ ১টি 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠানয়ক থসন্টার অব এরক্সয়লন্স রিয়সয়ব সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান ও রশশু পাকে সিরর করা িয়ব। থজলাে 

রশক্ষা িাে (আরে েকভায়ব অস্বচ্ছল রশক্ষােীয়ের জন্য) প্ররিষ্ঠা করা িয়ব। মােরমকপর্ োয়ের সকল 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর (২৯৭টি) ওয়েবসাইট প্রস্তুি করা িয়ব। 

 

০৫ লক্ষ্মীপুর SDG বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে স্থানীেকরণ,রবরনয়োগ পররকল্পনা এবং ব্যরক্তপর্ মাডয় উয়যাক্তা সৃরষ্ট ও েক্ষিা 

উন জেয়নর লয়ক্ষে ১৭-০১-২০১৮রি. িাররয়খ রেনব্যাপী কম েশালা অনুষ্ঠান। 

 

০৬ িাঁেপুর ক. দাচরদ্রে চবরর্ািে  : একট বাচড় একট খার্ার প্রকরল্পর র্াধ্যরর্ দাচরদ্র দূরীকরণ করার লরযে চবরশষ 

কর্ মপচরকল্পো গ্রিণ করা িরয়রছ; 

খ. সুস্বাস্থ্ে ও কল্যাণ : গ্রার্ীণ দ্যঃস্থ্ ও অসিায় র্ানুষরদর স্বাস্থ্ে গসবা চেচিত করার জন্য চবচভন্ন উদ্ভাবেী 

কায মক্রর্ গ্রিণ করা িরয়রছ এবং তা বাস্তবায়রের লরযে কর্ মরকৌশল প্রণয়ে করা িরয়রছ। চি গর্চডকোল 

কোম্প স্থ্াপে করর চবরশষজ্ঞ চিচকৎসকরদর দ্বারা প্রাচেক জেেণরক স্বাস্থ্ে গসবা প্রদাে করা িরে। কচর্উচেট 

চিচেরকর র্াধ্যরর্ েভমবতী র্চিলারদর েভমকালীে ও প্রসব পরবতী স্বাস্থ্ে গসবা ও পরার্শ ম প্রদাে করা িরে। 

অসর্থ ম ও অসুস্থ্ গরােীরদররক ই-গিলথ গসবা প্রদে করা িরে; 

ে. র্ােসেত চশযা  : শতভাে ভচতম চেচিতকররণর জন্য চবশদ কর্ মপচরকল্পো গ্রিণ করা িরয়রছ। কর্ মপচরকল্পো 

গর্াতারবক উপরজলা, ইউচেয়ে ও চবদ্যালরয় টাস্করিাস ম কচর্ট েঠে করা িরয়রছ। শতভাে চবদ্যালরয় কাবদল 

েঠরের কর্ মসূচি গ্রিণ করা িরয়রছ। চডচজটাল করিি এর র্াধ্যরর্ পাঠদাে কায মক্রর্ িলরছ। চজচপএ ৫ বৃচদ্ধর 

 



159 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

লরযে চবচভন্ন লযের্াত্রা চেি মারণ করর তা বাস্তবায়রে কায মক্রর্ পচরিালো করা িরে; 

ঘ. গজন্ডার সর্তা  : গজন্ডার সর্তার জন্য চবচভন্ন কায মক্রর্ গ্রিণ করা িরে। বাল্যচববাি বরন্ধ কাচজ ব্যতীত যারা 

চবরয় পড়াে তারদর গডটারবজ বতচর করা িরয়রছ। চেকাি গরচজোর, চবদ্যালয়, র্াদ্রাসার প্রিাে ও ইউচপ 

গিয়াম্যােরদর চেরয় বাল্যচববাি গরারি সরিতেতামূলক প্রিারণা িালারো িরে; এবং 

ি. সামুচদ্রক সম্পরদর সংরযণ  : ইচলশ র্ারছর উৎপাদে বৃচদ্ধ ও র্া ইচলশ রযায় গর্াবাইল গকাট ম পচরিালো 

িলর্াে ররয়রছ। রুপাচল ইচলরশর প্রিার, প্রসার ও সংরযরণ সংলাপ অনুচষ্ঠত িরে।  
০৮ োহ্মণবারেো থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ  থটকসই উন জেন অভীষ্ট (এসরিরজ) অজেয়ন  স্থানীেকরণ, রবরনয়োগ পররকল্পনা এবং 

উয়যাক্তা সৃরষ্ট ও েক্ষিা উন জেন রবষেক কম েশালা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। িা িাো, ইউরপ সরিব, ইউরপ থিোরম্যান ও  

উপয়জলা রনব োিী অরিসারগণয়ক রনয়ে  এসরজরি রবষেক পৃেক কম েশালা অনুষ্ঠান এবং ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র 

থজলার রবরভন জ েপ্তর কর্তেক SDG-এর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্যপূণ ে  প্রকল্প গ্রিণ করা িয়চ্ছ। িা িাো, এসরিরজর রনম্নবরণ েি 

লক্ষেসমূি বাস্তবােয়ন কাজ করা িয়চ্ছ; 

ক. োররদ্রে  রবয়মািয়নর লয়ক্ষে রভক্ষুকয়ের কম েসংস্থান ও পুনব োসন িলয়ি। ইয়িাময়ে  এ  থজলাে ৫৩৮ জন 

রভক্ষুকয়ক রবরভন জমুখী কয়ম ে রনয়োরজি করার মােয়ম পুনব োসন করা িয়েয়ি;   

খ. খাযরনরাপত্তা ও উন জি পুরষ্টমান অজেন এবং কৃরষয়ি থটকসই প্রযুরক্তর ব্যবিায়র কৃরষ েপ্তর কর্তেক রবরভন জমুখী 

প্রকল্প গ্রিণ করা িয়েয়ি। রবজেনগর, নারসরনগর ও কসবা উপয়জলা কৃরষ প্ররশক্ষণ থকন্দ্র ভবন এবং বুধরন্ত  

ইউরনেয়ন  কৃষকয়সবা থকন্দ্র ভবন রনম োয়ণর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

গ. মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরয়ণ রিরজটাল কনয়টন্ট  এবং মারল্টরমরিো ক্লাসরুম ব্যবিারপূব েক িাত্র-

িাত্রীয়েরয়ক পাঠোন করা িয়চ্ছ এবং রনেরমি মরনটররং করা িয়চ্ছ; 

ঘ. প্রােরমক ও মােরমক পর্ মাডয় ইংয়ররজ ও গরণয়ি  রশক্ষােীয়ের েক্ষিা বৃরির জন্য সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন  

থজলা প্রশাসয়নর পক্ষ থেয়ক  পত্র  থপ্ররণ করা িয়েয়ি। রবষেটি  উপয়জলা রনব োিী অরিসার, থজলা রশক্ষা অরিসার 

ও  থজলা প্রােরমক রশক্ষা অরিসায়রর মােয়ম  রনেরমি মরনটররং করা িয়চ্ছ;  

ঙ. থজন্ডার সমিা অজেয়ন নারী রশক্ষার ব্যাপক প্রসার ও কম েস্থয়ল নারীয়ের রনরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

ি. পারন ও স্যারনয়টশয়নর থটকসই ব্যবস্থাপনার লয়ক্ষে সকল রবযালয়ে পারনর উৎস ও ওোশব্লক রনম োণ কাজ 

িলমান। স্যারনটারর ল্যারিয়নর কাজ এ  থজলার সরাইল, নবীনগর এবং কসবা উপয়জলাে শিভাগ সম্পন জ িয়েয়ি 

ও অন্যান্য উপয়জলাে শিভাগ সম্পন জকরয়ণর লয়ক্ষে কাজ িলয়ি; 

ি. সকল বেরস মানুয়ষর জন্য সুস্বাস্থে রনরশ্চি করার লয়ক্ষে ইউরনেন স্বাস্থে ও পররবার কল্যাণ রক্লরনকসমূিয়ক 

আধুরনকােন এবং িাক্তারয়ের ইউরনেয়ন অবস্থান বােিামূলক করার লয়ক্ষে কাজ করা িয়চ্ছ; এবং 

ি. জলবায়ু পররবিেন ও এর প্রভাব থমাকারবলার লয়ক্ষে ব্যাপক কাজ করা িয়চ্ছ।  সনািন পিরিয়ি ইট 

প্রস্তুিকায়ল সৃষ্ট দূষণয়রাধ করার জন্য ইট ভাটাসমূিয়ক আধুরনক প্রযুরক্তয়ি রূপান্তর করার লয়ক্ষে প্রয়োজনীে 

ব্যবস্থা থনওো িয়েয়ি। িা িাো, রশল্প কারখানার দূষণ থরাধ, পুকুর-জলাধার-নেী-খাল ভরায়ট োেী ব্যরক্তয়ের 

রবরুয়ি ব্যবস্থা থনওো িয়চ্ছ। 

 

০৯ রাঙ্গামাটি ক) এিশডশ  ও বািংলাক্ষেি িরকাক্ষরর রূপকল্প ২০২১-এর কাশঙ্খত লেয অ্ যক্ষনর পশরকল্পনা রক্ষয়ক্ষছ।  

১০ বান্দরবান লযের্াত্রা েং 1 : দাচরদ্রেচবরর্ািে : চভক্ষুকমুক্ত গজলা বাস্তবায়রের লরযে কায মক্রর্ িলর্াে। ইরতার্রধ্য চভক্ষুক 

জচরপ কায মক্রর্ সম্পন্ন িরয়রছ। চভক্ষুকমুক্ত গজলা বাস্তবায়রের লরযে গজলা কচর্ট েঠে করা িরয়রছ। চভক্ষুকরদর 

পুেব মাসে করার লরযে খাসজচর্ চিচিত করর বরন্দাবস্ত প্রদাে করা, এেচজওরদর র্াধ্যরর্ তারদর িাচিদা সংগ্রি 

এবং পয মটে স্পরট গদাকাে স্থ্াপরের র্াধ্যরর্ আরয়র ব্যবস্থ্া করার উরদ্যাে গ্রিণ করা িরয়রছ। 

লযের্াত্রা েং- 4 : র্ােসেত চশযা : অেভু মচক্তমূলক ও সর্তাচভচত্তক র্ােসেত চশযা চেচিতকররণর লরযে 

চবচভন্ন চবদ্যালরয় র্াচেচর্চডয়া িাসরুরর্র কায মক্রর্ তদারচক, ল্যাঙ্গুরয়জ িাব স্থ্াপে এবং গজলা প্রশাসক চশযা 

বৃচত্ত ও সিায়তা িাউরন্ডশে ও বিবন্ধু বৃচত্ত কায মক্ররর্র অিীরে দ্যঃস্থ্, অোথ ও গর্িাবী চশযাথীরদর বৃচত্ত প্রদাে 

করা। সকল প্রাথচর্ক চবদ্যালরয়র চশযকরদর োর্ ও গর্াবাইল েম্বরসংবচলত গডটারবজ বতচরর কাজ িলর্াে। 

লযের্াত্রা েং- 5 : চলি সর্তা : চলি সর্তা অজমে এবং সব োরী ও গর্রয়র যর্তায়ে করার লরযে র্চিলারদর 

গসলাই প্রচশযণ প্রদাে এবং গজলা প্রশাসক চশযা বৃচত্ত ও সিায়তা িাউরন্ডশে ও বিবন্ধু বৃচত্ত কায মক্ররর্র অিীরে 

বৃচত্ত প্রদারের গযরত্র ছাত্রীরদর অগ্রাচিকার গদওয়া। এ ছাড়াও বাল্যচববাি গরারি চবচভন্ন কায মক্রর্ গ্রিণ, জচয়তা 

কর্রপ্লি চের্ মাণ এবং োরী উন্নয়ে গিারার্ কায মকর করা; এবং 

লযের্াত্রা েং- 9 : উদ্ভাবে ও উন্নত অবকাঠারর্া : চডচজটাল বাংলারদশ েঠরের লরযে র্ভচর্ প্রশাসেসি গজলা 

প্রশাসরকর  কায মালরয়র অন্যান্য কায মক্ররর্ চবচভন্ন উদ্ভাবেী প্রকল্প গ্রিণ করা। 

 

 

০৪। আন্তজোরিক সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািাস্মারক/চুরক্ত এবং সবয়েরশক সিয়র অরজেি 

সিলিার রববরণ : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 
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০১ রবভাগীে 

করমশনার অরিস, 

িিগ্রাম 

গিব্রুয়াচর ২০১৮ গত অনুচষ্ঠত বাংলারদশ ও চর্য়াের্াররর স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রীপয মারয়র চদ্বপাচযক আরলািোর আরলারক 

সীর্ারের শূন্য গরখায় (Zero Line-গকাোরপাড়া সংলগ্ন) অবস্থ্াে করা প্রায় ৬০০০ চর্য়াের্ার অচিবাসীরদর 

তারদর চেজ আবাসস্থ্রল গিরত গযরত উৎসাচিত করার লরযে, দ্যই গদরশর সংচিষ্ট কর্ মকতমােরণর গযৌথ ববঠক 

অনুষ্ঠারের জন্য বাংলারদশ গথরক চবভােীয় কচর্শোর িট্টগ্রার্ র্রিাদরয়র গেতৃরত্ব ১৪ সদস্য চবচশষ্ট বাংলারদশ 

প্রচতচেচিদল এবং র্ংডুর চডচেক্ট কচর্শোররর গেতৃরত্ব ১২ সদস্য চবচশষ্ট চর্য়াের্ার প্রচতচেচিদরলর র্রধ্য 

২০.০২.২০১৮ চি. তাচররখ চর্য়াের্ার সীর্ারের ০২ চক.চর্. অভেেরর Taung Pyo Letwe-এর সরকাচর 

অচিরস ববঠক িয়। উভয়পরয চবস্তাচরত আরলািোয় চবভােীয় কচর্শোর, িট্টগ্রার্ র্রিাদরয়র বচলষ্ঠ র্ভচর্কায় 

চর্য়াের্ার কতৃমপয শূন্য গরখায় অবস্থ্ােরত গরাচিিারদর তাচলকাভুক্ত করর গিরত গেওয়ার চবষরয় সেত িে। 

চর্য়াের্াররর রাখাইে রারজে িলর্াে সচিংসতা ও র্ােবতা চবররািী র্ধ্ংসযরজ্ঞর কাররণ গজারপূব মক বাস্তুচুেত 

বাংলারদরশ অনুপ্ররবশকারী ও আশ্রয়গ্রিণকারী দশ লযাচিক চর্য়াের্ার োেচররকর প্রতোবাসে ও ত্রাণ কায মক্রর্ 

পচরিালোর চবষরয় UNHCR এর সরি সর্রোতাস্মারক স্বাযর অনুষ্ঠারে গযাে চদরত পররাষ্ট্র সচিব র্রিাদরয়র 

গেতৃরত্ব বাংলারদরশর প্রচতচেচি দল েত ১২.০৪.২০১৮ িরত ১৪.০৪.২০১৮ চি. তাচরখ সুইজারল্যাণ্ড সির কররে। 

উক্ত সিরর গডপুট চলডাররর দাচয়ত্ব পালে কররে চবভােীয় কচর্শোর, িট্টগ্রার্। সিরকারল প্রচতচেচিদল উদূ্ভত 

সর্স্যার চবষরয় আেজমাচতক সম্প্রদারয়র দৃচষ্ট আকষ মণ কররে। 

 

০২ িিগ্রাম েত ১৩/০৪/২০১৭ তাচরখ বাংলারদশ-ভারত গজলা প্রশাসক-গজলা ম্যাচজরেটপর্ যায়ে গযৌথ সীর্াে সরেলরে িট্টগ্রার্ 

গজলার িটকছচড় উপরজলা এবং ভাররতর চত্রপুরা সীর্াে এলাকায় অচতচরক্ত গজলা ম্যাচজরেট, িট্টগ্রার্ এবং 

অচতচরক্ত গজলা ম্যাচজরেট, দচযণ চত্রপুরা সররজচর্রে পচরদশ মেক্ররর্ সীর্ােিাট করার চবষরয় চসদ্ধাে গৃিীত িয়। 

 

০৫। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়ন ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে 

করমশনার 

অরিস, িিগ্রাম 

ই-িাইরলং কার্ েক্রম বাস্তবােন, ‘নাগররক থসবাে উদ্ভাবন’ পিরি প্রয়োয়গর মােয়ম জনয়সবা প্রোন, কায়জর 

গরিশীলিা বৃরি, স্বচ্ছিা ও জবাবরেরি রনরশ্চি করা। 

 

০২ িিগ্রাম ক. সাচকমট আউজ সম্প্রসারণ ও আধুচেকায়ে করা; খ. কারলক্টররট র্সচজদ স্থ্াপে; ে. েবীে কর্ মকতমারদর জন্য 

ব্যারিলর ডররর্টচর স্থ্াপরের উরদ্যাে গ্রিণ। 

 

০৩ কক্সবাজার থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে কম েকিোয়ের কম েেক্ষিা বৃরির জন্য কম েকালীন প্ররশক্ষণ িলমান। সরকারর 

কম েকিো/কম েিারীয়ের অরিস ব্যবস্থাপনা ও েক্ষিা বৃরিকরয়ণর লয়ক্ষে রনেরমি প্ররশক্ষণ কম েসূরি/কম েশালার আয়োজন 

করা িয়ে োয়ক। 

 

০৪ থনাোখালী থনাোখালী থজলাে অে েবনরিক অঞ্চল প্ররিষ্ঠা; এবং 

িাইয়টক পাকে স্থাপন থনাোখালী থজলাে একটি রবমান বন্দর স্থাপন থিৌমুিনী ফ্ল্াইওভার রনম োণ থিনী-থনাোখালী 

জািীে মিাসেক ৪ থলয়ন উন জীিকরণ। 

 

০৫ থিনী থজলা প্রশাসয়নর কম েকিোয়ের জন্য প্ররিমায়স রবরভন জ রবষে রভরত্তক উপস্থাপনা ও সপ্তায়ি একরেন রনরবেভায়ব 

ইংয়ররজয়ি কো বলার অভোস করা িয়ব। ই-নরেয়ি পত্র গ্রিণ, পত্রজাররসি র্াবিীে কার্ েক্রম বাস্তবােন করা িয়ব। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সকল শাখা ইন্টারকম ও রসরস কোয়মরার আওিাে আনা িয়ব। আইরসটি রবষয়ে সকল 

কম েকিো-কম েিারীগণয়ক েক্ষ কয়র গয়ে থিালার কার্ েক্রম অব্যািি রাখা এবং রনেরমি প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়ব। 

সরকারর গণকম েিারীয়ের জন্য বিয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রোয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়ব। কায়লক্টয়রট লাইয়েরর 

আধুরনকােন করা িয়ব। 

 

০৬ কুরমিা কুরমিা শিয়রর সকল পুকুর/ রেরঘ সংস্কায়রর মােয়ম নান্দরনক পররয়বশ সৃরষ্টর কার্ েক্রম গ্রিণ। কুরমিা শিয়রর 

 াউিলাস্থ শরিে থজলা প্রশাসক সামসুল িক খান সেক একটি গুরেপূণ ে সেক। এ সেক আন্তজোরিক মায়নর সেয়ক 

উন জনেয়নর পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি। ইয়িাময়ে সেয়কর পায়শ্বের থড্রয়নর উন জেন কাজ করা িয়েয়ি। সেক উন জেন, 

পূিে কাজ সম্পন জকরণ, পররয়বশ উন জেন ও থসৌন্দর্ ে বৃরির কার্ েক্রম গ্রিয়ণর জন্য সংরলিষষ্ট েপ্তরসমূিয়ক পত্র থেওো 

িয়েয়ি। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র উক্ত সেকটি আন্তজোরিক মায়নউন জেয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব। 

 

০৭ িাঁেপুর ক. আইচসট প্রচশযণ  : গজলা প্রশাসে িাঁদপুর-এর পয িরত আইচসট চবষয়ক সকল প্রচশযণরক গুরুত্ব সিকারর 

চবরবিো করা িরে। গজলা প্রশাসরের সকল কর্ মকতমা/কর্ মিারীরক আইচসট চবষরয় পারদশী করর গতালার জন্য 

আইচসট শাখার র্াধ্যরর্ সাব মযচণক প্রচশযরণর ব্যবস্থ্া করা; 

খ. ই-গর্াবাইল গকাট ম পচরিালো প্রচশযণ : গর্াবাইল গকারট ম স্বেতা ও জবাবচদচি করার লরযে এটুআই িরত গর্াবাইল 

গকাট ম পচরিালো চবষরয় প্রচশযণ প্রদাে করা িরয়রছ। সরকাররর এই  স্বেতা ও জবাবচদচি বাস্তরব রূপ গদওয়ার জন্য 

িাঁদপুর গজলা প্রশাসরের পয গথরক প্রচশযণ ও অন্যান্য আনুষচিক কায মক্রর্ অব্যািত ররয়রছ; 

ে.  িিরডস্ক উন্নয়ে ও আধুচেকায়ে : োেচরকরদর জন্য গসবা সিজীকররণর লরযে িিরডি এর উন্নয়ে ও 

আধুচেকায়রের িারা অব্যািত ররয়রছ; 

ঘ. সকল কর্ মকতমা কর্ মিারীরদর জন্য গড গকয়ার গসিার স্থ্াপে  : সকল র্চিলা কর্ মকতমা/কর্ মিারীরদর চশশুরদর জন্য 
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গড-গকয়ার গসিার গখালার কায মক্রর্ িারত গেওয়া িরয়রছ এবং ইরতার্রধ্য এর জন্য স্থ্াে চেি মারণ করা িরয়রছ; এবং 

ি. লাইরেচর শাখায় ৪ট কচম্পউটার স্থ্াপে করর প্রচশযরণর ব্যবস্থ্া  : লাইরেচর শাখায় ৪ট কচম্পউটার স্থ্াপে করর 

সকল কর্ মকতমা/কর্ মিারীরদর ই-িাইচলং, ই-গর্াবাইল গকাট ম, কচম্পউটার টাইচপং এবং আইচসটচবষয়ক সকল প্রচশযণ 

গদওয়া  িরে। র্াচসক োি চর্টং এ চবষয়ট চেয়চর্ত তদারচক করা িরে। 

০৮ োহ্মণবারেো গজলা ও উপরজলা প্রশাসরে ই-েচথ কায মক্রর্ বাস্তবায়ে করা িরে। গজলাপ্রশাসরকর কায মালরয় ইিাররেট ব্যবিার করর 

জেেণরক দ্রুতেচতর  গসবা প্রদাে কায মক্রর্ অব্যািত আরছ। 

 

১০ রাঙ্গামাটি কর্ মিারীরদর জন্য আবাসে ব্যবস্থ্া করা  

 

০৬। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার নাম কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে করমশনার 

অরিস, িিগ্রাম 

জনপ্রশাসয়নর জবাবরেরি রনরশ্চিকরণ, থসবার মায়নান জেন এবং সুশাসন সংিিকরয়ণর রনরমত্ত অরভয়র্াগ প্ররিকার 

ব্যবস্থাপনা িালু করা িয়েয়ি। অরভয়র্াগ প্ররিকার ব্যবস্থাপনাে একটি সুরনরে েষ্ট পিরি অনুসরয়ণর রনরমত্ত অরভয়র্াগ 

প্ররিকার ব্যবস্থাপনা রনয়ে েরশকা-২০১৫ এর অনুয়চ্ছে ৫.১ (ঘ)অনুসায়র অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত কম েকিো (অরনক) রিয়সয়ব 

রসরনের সিকারী করমশনার (রাজস্ব), রবভাগীে করমশনার অরিস, িিগ্রাম এবং আরপল কম েকিো রিয়সয়ব 

অরিররক্ত রবভাগীে করমশনার (রাজস্ব), িিগ্রাময়ক ময়নানেন প্রোন করা িয়েয়ি। 

 

০২ িিগ্রাম ক. কম েিারীয়ের জন্য শুিািার পুরস্কার প্রোয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ; খ. দুনীরি প্ররিয়রায়ধ থজলাপ্রশাসয়কর কার্ োলয়ে স্বচ্ছ 

অরভয়র্াগ বক্স স্থাপন; গ. জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তাবােয়ন সময়ে সময়ে সভা আয়োজন করা িে; ঘ. জনগণয়ক 

সয়িিন করার লয়ক্ষে গি বিয়রর ন্যাে এ বিরও ২৬ মাি ে িয়ি ০১ এরপ্রল ২০১৮ পর্ েন্ত থজলাে দুনীরি প্ররিয়রাধ 

সপ্তাি পালন করা িয়েয়ি। এ রবষয়ে থশাভার্াত্রা, মানব বন্ধন ও মি রবরনমে সভা করা িয়েয়ি; ঙ. রবরভন জ 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন সিিা িি োর জন্য স্কুলরভরত্তক সিিা সংঘ ও সিিা থোর িালুর কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি; ি. 

সপ্তায়ির প্ররি বুধবার রনেরমিভায়ব থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয় গণশুনারনর মােয়ম রবরভন জ অরভয়র্ায়গর রনষ্পরত্ত করা 

িয়ে োয়ক। 

 

০৩ কক্সবাজার থজলা প্রশাসনয়ক দুনীরিমুক্ত করয়ি সকল কম েকিো ও কম েিারীয়ের রনরলসভায়ব কাজ করার জন্য রনয়ে েশনা প্রোন 

করা িয়েয়ি। থকউ র্রে দুনীরি কয়র বা কাউয়ক িেরারন কয়র িা িয়ল িায়ের রবরুয়ি আইনানুগ কার্ েক্রম গ্রিণ করা 

িে। রবরভন জ সভা ও থসরমনায়র দুনীরি প্ররিয়রায়ধর রবষয়ে জনগণয়ক পরামশ ে প্রোন করা িয়চ্ছ। এ িাোও থকায়না 

কম েকিো/কম েিারীর রবরুয়ি অরভয়র্াগ উত্থারপি িয়ল িা িেন্তসায়পয়ক্ষ ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়চ্ছ।।  

 

০৪ থিনী থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেনপর্ োয়ে দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটি গঠন করা িয়েয়ি। দুনীরি রবয়রাধী মানববন্ধন, দুনীরি 

প্ররিয়রাধ সপ্তাি পালন ও সিিা থোর িালু করা িয়েয়ি এবং এ কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি। রবরভন জ রেবস উের্াপন 

উপলয়ক্ষে দুনীরি রবয়রাধী রবিকে, রিনা ও থপাোর অকন প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন করা িে। ইয়িাময়ে পরশুরাম 

উপয়জলাে দুইটি মােরমক রবযালয়ে দুনীরি রবয়রাধী থলাগানসংবরলি জোরমরি বক্স রবিরণ করা িয়েয়ি। মারসক 

োি সভাে এ রবষয়ে সকলয়ক সয়িিন োকার রবষয়ে উদ বুি করা িে 

 

০৫ কুরমিা *   জনগয়ণর অরভয়র্াগ রনষ্পরত্তকরয়ণর রনরমত্ত অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত কম েকিো রনয়োগ; * জািীে শুিািার থকৌশল 

বাস্তবােন কার্ েক্রম গ্রিণ এবং এর আওিাে পুরস্কার প্রোয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ; * োপ্তররক কায়জ স্বচ্ছিার লয়ক্ষে 

ওয়েবয়পাট োয়ল িথ্য সরন্বয়বশকরণ; * প্ররিরেন র্োসময়ে অরিয়স উপরস্থরি রনরশ্চি করার জন্য রিরজটাল 

িারজরার ব্যবস্থা এবং কম েস্থয়ল রসরস কোয়মরা স্থাপন কয়র পর্ েয়বক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রিণ। 

 

০৬ লক্ষ্মীপুর দুনীরি েমন করমশয়নর সমরন্বি থজলা কার্ োলে, থনাোখালী কর্তেক ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র দুনীরি প্ররিয়রাধ রবষয়ে 

একটি সমরন্বি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

 

০৭ িাঁেপুর ১. দ্যেীচত প্রচতররাি  : িাঁদপুর গজলা ও চবচভন্ন উপরজলার দ্যেীচত প্রচতররাি কচর্টগুরলা দ্যেীচত প্রচতররারি চবচভন্ন 

কায মক্রর্ িারত চেরয়রছ। এজন্য প্রিার প্রিারণা, র োলী, সর্ারবরশর আরয়াজে করা িরয়রছ এবং এ িররের কায মক্রর্ 

অব্যািত ররয়রছ; ২. অে-লাইে কায মক্রর্ : িাঁদপুর গজলার গজলা প্রশাসরকর কায মালয়সি প্রায় সকল দপ্তরর জেেরণর  

আরবদে  অে-লাইরে গ্রিণ করা িয়। এ ছাড়া সকল উপরজলা কর্রপ্লি িরত স্কাইরপ/চভচডও কেিাররচন্সং-এর 

র্াধ্যরর্ সরাসচর ইউচডচস-এর সিায়তায় প্রাচেক জেেণরক ই-গসবা প্রদাে করা িরে; ৩. অচভরযাে বি স্থ্াপে : 

জেেরণর চবচভন্ন অচভরযাে দাচখল করার জন্য গজলা প্রশাসক র্রিাদরয়র কায মালরয় ০৩ (চতে)টি অচভরযাে বি 

ররয়রছ। জেেণ তারদর অচভরযােগুরলা এরত জর্া চদরত পারর। অচভরযােকারীর পচরিয় সম্পূণ ম গোপে রাখা িয়; ৪. 

চসচসটচভ কোরর্রা স্থ্াপে : গজলা প্রশাসরকর কায মালয়, বাসভবে, সাচকমট িাউজসি গজলাপর্ যায়ের প্রায় সকল 

অচিস এবং উপরজলা পচরষদসি উপরজলা চেব মািী অচিসাররর কায মালয়, উপরজলা র্ভচর্ অচিস ও সকল থাোরত 

চসচসটিচভ লাোরো িরয়রছ; ৫. বদচল/শাচস্ত প্রদাে  : চবচভন্ন অচভরযারের পচররপ্রচযরত তদেপূব মক প্রর্াণসারপরয 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীরদর চবরুরদ্ধ বদচল/শাচস্তর ব্যবস্থ্া করা িরে। 

 

০৮ োহ্মণবারেো থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেনপর্ মাডয় দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটি গঠন করা িয়েয়ি। দুনীরিরবয়রাধী মানববন্ধন, দুনীরি 

প্ররিয়রাধ সপ্তাি পালন ও সিিা  থোর িালু করা িয়েয়ি এবং রনেরমি মরনটররং করা িয়চ্ছ। 

 

০৯ রাঙ্গামাটি োেচরক গসবা চেচিত করা এবং সরকাচর গসবা প্রদারে দ্যেীচত প্রচতররাি করার লরযে প্রচত বুিবার গজলাপ্রশাসক  
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কায মালরয়র সরেলেকরয েণশুোচে অনুচষ্ঠত িয়। বতমর্ারে চবচভন্ন উপরজলার সািারণ জেরোষ্ঠীর সরিও চভচডও 

কেিারররন্সর র্াধ্যরর্ েণশুোচের র্ধ্যরর্ জেেরণর চবচভন্ন সর্স্যা তাৎযচণক সর্ািাে/পরার্শ ম প্রদাে করা। 

১০ খাগোিরে জেেণরক সরিতে করার লরযে েত বছররর ন্যায় এবছরও ২৬ র্াি ম িরত ০১ এচপ্রল ২০১৮ পয মে গজলায় দ্যেীচত 

প্রচতররাি সপ্তাি পালে করা িরয়রছ। এ চবষরয় গশাভাযাত্রা, র্ােব বন্ধে ও র্ত চবচের্য় সভা করা িরয়রছ। এ ছাড়াও 

চবচভন্ন চশযাপ্রচতষ্ঠারে সততা িি মার জন্য স্কুলচভচত্তক সততা সংঘ ও সততা গোর িালুর কায মক্রর্ অব্যািত ররয়রছ। 

সপ্তারির প্রচত বুিবার চেয়চর্তভারব গজলা ও উপরজলাপর্ যায়ে েণশুোচের র্াধ্যরর্ চবচভন্ন অচভরযারের চেষ্পচত্ত করা 

িরয় থারক। 

 

১২ বান্দরবান শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রাধরবষেক রবরভন জ কার্ েক্রম িলমান।  

 

০৭। ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে 

করমশনার 

অরিস, িিগ্রাম 

২০১৭-১৮ অথ মবছরর চবচভন্ন দপ্তররর গর্াট ৮৭ জে কর্ মকতমার অংশগ্রিরণ ০৩ট োেচরক গসবায় উদ্ভাবেচবষয়ক কর্ মশালা 

অনুচষ্ঠত িয়। 

 

০২ িিগ্রাম ক. র্ভচর্ অচিগ্রিণ কায মক্ররর্ স্বেতা আেয়রের র্াধ্যরর্ োেচরক গসবার র্ােউন্নয়রের চেচর্ত্ত ইরোরভশরের র্াধ্যরর্ 

অচিগ্রিণসংক্রাে তথ্য উনু্মক্তকরণ লরযে সিটওয়ার চের্ মাণ করা িরয়রছ; খ. প্রাথচর্ক স্তরর চশযাথী েরর পড়া 

গরািকরল্প চবদ্যালয়চভচত্তক চর্ড-গড চর্ল কায মক্রর্ িালু ররয়রছ। 

 

০৩ কক্সবাজার সরকায়রর রসিান্ত থমািায়বক ইয়নায়ভশনটিয়মর সভা রনেরমি অনুরষ্ঠি িে এবং অগ্রগরি মারসক সমন্বে সভা ও থজলা 

আইরসটি করমটির সভাে উপস্থাপন করা িে । জনগয়ণর থসবা প্রোন প্ররক্রো সিজীকরণ করার জন্য থজলা 

ইয়নায়ভশনটিয়মর উয়যায়গ থজলাে কম েরি কম েকিো ও কম েিারীয়ের েক্ষিা ও কায়জর গরিশীলিা বৃরির লয়ক্ষে 

প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। থপপারয়লস অরিস গোর প্রিেয়ে ইয়নায়ভশনটিম গুরুেপূণ ে ভূরমকা পালন 

করয়ি। বিেমায়ন ই-িাইরলং রসয়েম বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে কম েকিো ও কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন সম্পন জ িয়েয়ি। 

বিেমায়ন এ রবষয়ে কার্ েক্রম িলমান। 

 

০৪ থনাোখালী থনােখালী থজলাে ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশ রবষয়ে ২৫টি ইয়নায়ভশন আইরিো গ্রিণ করা িয়েয়ি। আইরিোগুয়লার ময়ে 

অনলাইন িারজরা ১০০%,  ই-িাইরলং কার্ েক্রম ৯৫%, প্রবাসীয়ের থসবা প্রোন ও সমস্যা সমাধায়নর লয়ক্ষে থিটায়বজ 

সিরর ১০০%, থরকি েরুম রিরজটাল করার িলমান কার্ েক্রম, সকল েপ্তয়রর সয়ঙ্গ ১০০% থনট রমটিং িালুকরণ, 

থসারিষ্টাে রমরিো ব্যবিায়রর মােয়ম জনগণয়ক উন জেনমূলক কাজ ও নাগররক সমস্যা সমাধায়ন সম্পৃক্ত করা, গ্রামপুরলশ 

কার্ েক্রম সিজীকরয়ণর জন্য থিটায়বজ সিররর কার্ েক্রম িলমান ইিোরে উয়িখয়র্াগ্য। ১১টি আইরিোর পাইলটিং কাজ 

িলয়ি। UDC-এর মােয়ম অনলাইন রিরলং লাইয়সন্স প্ররক্রোকরণ, প্রোন ও নবােনসংক্রান্ত একটি ইয়নায়ভশন উয়যায়গ 

র্া এই থজলার রবজ্ঞ অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়েট কর্তেক উদ্ভারবি িয়েয়ি িার পাইলটিং কার্ েক্রম িলমান। প্ররিমায়স 

থজলা এবং উপয়জলা ইয়নায়ভশনটিথমর মারসক সভা অনুরষ্ঠি িে। 

 

০৫ থিনী থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে ই-নরে কার্ েক্রম বাস্তবােন, রিরজটাল িারজরা প্রবিেন, ই-থমাবাইল থকাট ে-এর ব্যবিার, থরকি ে 

রুয়মর জন্য পৃেক সিটওেোয়রর মােয়ম E-reporting িালুকরণ, ইন্টারয়নয়টর গরি বৃরি করা এবং ওোই-িাই 

িালু করা িয়েয়ি। রিআরআর প্রয়জয়ক্টর মােয়ম সকল খরিোয়নর িাটা এরিভুক্তকরয়ণর কার্ েক্রম িলমান। ইয়িাময়ে 

২,২৪,৫৭৩ খরিোয়নর িাটা এরি কার্ েক্রম সম্পন জ করা িয়েয়ি। ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম জরমর খরিোয়নর 

নকল, মামলার জায়বো নকল প্রারন্তকপর্ োয়ের থসবা গ্ররিিায়ের রনকট সরবরাি করা িয়চ্ছ। 

 

০৬ কুরমিা ক. সকল রিঠিপত্র অন-লাইয়ন গ্রিণ এবং ই-নরের মােয়ম উপস্থাপন ও রনষ্পত্তীকরণ; খ. জািীে িথ্য বািােন 

িালনাগােকরণ ও নতুন রিিার সমৃিকরণ; 

গ. জািীে িথ্য বািােন িালনাগােকরয়ণর রনরমত্ত থজলা/উপয়জলাপর্ মাডয়র কম েকিোয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন; ঘ. 

থজলাপর্ মাডয়র ২৩টি অরিস, উপয়জলা রনব োিী অরিস ও উপয়জলা ভূরম অরিসসমূি ই-নরে রসয়েয়মর আওিাভুক্তকরণ; 

ঙ. থেওোরন ও সায়ভ ে িাইবুেনাল মামলাে সরকারর স্বাে ে রক্ষাে রিরজটাল পিরি ব্যবিার; ি. ইয়নায়ভশন কার্ েক্রয়মর 

আওিাে থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয় উদ্ভাবনী আইরিো গ্রিণ ও বাস্তবােন; ি. জনগয়ণর সমস্যা ও উিার সমাধায়ন Face 

book-এর ব্যবিার রনরশ্চিকরণ; জ. প্ররিমায়স ইয়নায়ভশন করমটির সভা অনুষ্ঠান;  . কম েকিো/ কম েিারীয়েরয়ক 

ইয়নায়ভশনসংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্রোন; ঞ. নতুন নতুন আইরিো প্রণেয়ন কম েকিোয়েরয়ক উদ বুিকরণ 

 

০৭ োহ্মণবারেো ক. উপরজলা  ও ইউচেয়েপর্ যায়ে চভচডও কেিাররচন্সং এর র্াধ্যরর্ প্রচতসপ্তারি েণশুোচে করা িরয় থারক। েণশুোচে 

অরে চবচভন্ন সর্স্যার সম্ভাব্য সর্ািাে ও সংচিষ্ট চবষরয় চবচিসেত গসবা গদওয়া িয়; খ. গদওয়াচে ও সারভ ম ট্রাইবুেোল 

র্ার্লায় সরকাচর স্বাথ ম রযায় চডচজটাল পদ্ধচতর ব্যবিার; ে. চবদ্যালয় প্রিােেরণর জন্য র্াচেচর্চডয়া িাশরুর্ ব্যবিার, 

চডচজটাল কেরটি বতচর  ও পাঠদােচবষয়ক প্রচশযণ কায মক্রর্; ঘ. ইউচেয়ে র্ভচর্ অচিরস  গিল্পরডি  স্থ্াপরের র্াধ্যরর্  

র্ভচর্সংক্রাে  চবচভন্ন তথ্য  জেেণরক সিরজ প্রদাে করা িরে; ি. সকল উপরজলা র্ভচর্ অচিরসর  গরকড মরুর্  ব্যবস্থ্াপো 

উন্নয়ে  ও  গডটারবজ বতচরর র্াধ্যরর্  দ্রুত  গসবা চেচিত করা িরে; ি. উপরজলা র্ভচর্ অচিরস ই-োর্জাচর িালু করা 
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িরে।  এরত জেেণ দ্রুত ই-োর্জাচরসংক্রান্ত  গসবা গ্রিণ কররত পাররব।  

উদ্ধারকৃত  পচতত/খাসজচর্র  গর্াট পচরর্াণ- 22.3990 একর। 

০৮ রাঙ্গামাটি মরন্ত্রপররষে রবভায়গর রনয়ে েশনা থমািায়বক থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয় ইয়িাময়ে ইয়নায়ভশনটিম গঠন করা িয়েয়ি। ই-

গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন কার্ েক্রয়মর আওিাে থজলা প্রশাসন, রাঙ্গামাটি পাব েিে থজলা কর্তেক রবরভন জ ধরয়নর উয়যাগ করা 

গ্রিণ করা িয়েয়ি। নাগররক থসবা সিজীকরয়ণর লয়ক্ষে Permanent Residence Certificate Online 

System সিরর; রবয়েরশ পর্ েটকয়ের পাব েিে িিগ্রাম ভ্রময়ণর অনুমরি প্রোন সিজীকরয়ণর রনরময়ত্ত Foreign 

Tourists/Visitors Online Permission System সিরর; থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর কম েকিো/কম েিারীয়ের 

িথ্য ভান্ডার সিররর লয়ক্ষে পাবরলক সায়ভ েন্ট থিটায়বজ ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েম (PSDMS) সিরর; থমাবাইল প্রযুরক্ত 

ব্যবিায়রর মােয়ম পর্ েটন সুরবধা রনরশ্চি করার লয়ক্ষে Rangamati Tourism App প্রকাশ; থজলা প্রশাসয়নর 

সকল ধরয়নর থসবা এবং অন্যান্য িথ্যারে জনগয়ণর রনকট দ্রুি থপ্ররয়ণর জন্য DC Office, Rangamati নামক 

Android App সিরর; জনগণয়ক দ্রুি িথ্য থসবা থপৌৌঁয়ি থেওোর লয়ক্ষে নাগররক থসবাে Facebook Page  

ব্যবিার; থবসরকারর সংস্থার উন জেন কার্ েক্রম জনগয়ণর রনকট উপস্থাপয়নর লয়ক্ষে ‘এনরজও থপাট োল’ সিরর। থজলা 

প্রশাসন সম্পয়কে সিয়জই জানয়ি উইরকরপরিোে District Administration, Rangamati নায়ম রনবন্ধ 

(Article) সিরর; এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়েরস এবং থজলা ম্যারজয়েরস সম্পয়কে সিয়জই জানয়ি Executive 

Magistrate of Bangladesh নায়ম উইরকরপরিোে রনবন্ধ (Article) সিরর। নবজাি রশশুর জয়মর ৪৫ রেয়নর 

ময়ে ১০০% জমরনবন্ধন রনরশ্চিকরয়ণ ও স্বাস্থে সুরক্ষা কার্ েক্রম; বেঃসরন্ধকায়ল রকয়শারীয়ের স্বাস্থে সয়িিনিা সৃরষ্ট ও 

প্রয়ণােনা প্রোন কার্ েক্রম; রাঙ্গামাটি পাব েিে থজলাে বসবাসরি ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর কম েজীরব নারীয়ের উৎপারেি পণ্য 

থজলার গররব ও দুঃখী রশক্ষােীয়ের মায়  রশক্ষা উপকরণ  রবিরয়ণর মােয়ম উক্ত নারীয়ের জীবনমান উন জেন কম েসূরি; 

উয়িখ্য, Permanent Residence Certificate Online System উয়যাগটি প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলে কর্তেক 

পররিারলি সারভ েস ইয়নায়ভশন িায়ন্ড উদ্ভাবনী আইরিো রিয়সয়ব জমা প্রোন করা িয়ল িা গৃিীি িে এবং গি ০৭ জুন, 

২০১৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ের কররব িয়ল থজলা প্রশাসক/উদ্ভাবক এর সয়ঙ্গ সারভ েস ইয়নায়ভশন িাণ্ড কর্তেপয়ক্ষর ময়ে 

চুরক্ত স্বাক্ষর অনুরষ্ঠি িে। 

 

০৯ খাগোিরে  প্রাথচর্ক স্তরর চশযাথী েরর পড়া গরািকরল্প চবদ্যালয়চভচত্তক চর্ড-গড চর্ল কায মক্রর্ িালু ররয়রছ।  

১০ বান্দরবান ই- েভন্যমান্স চবষরয় কায মক্ররর্র আওতায় বতমর্ারে গজলা প্রশাসরকর কায মালরয় ই-িাইচলং (েচথ)-এর র্াধ্যরর্ অেলাইরে 

েচথ চেষ্পন্ন করা িরে। ই-িাইচলং(েচথ)-এর উপর কর্ মকতমা ও কর্ মিারীরদর প্রচশযণ প্রদাে করা িরয়রছ। গজলা ও 

উপরজলাপর্ যায়ের সরকাচর অচিরসর কায মক্রর্ ই-েচথ চসরেরর্র র্াধ্যরর্ চেষ্পন্ন করার জন্য চেয়চর্ত চেরদ মশো প্রদােসি 

সিরযাচেতা প্রদাে করা িরে। গজলাপর্ যায়ে গৃিীত ১৪টি ইরোরভটব আইচডয়াসমূি বাস্তবায়ে কায মক্রর্ িলর্াে।  

 

০৮। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে 

করমশনার 

অরিস, িিগ্রাম 

 কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ ২০১৭-১৮ অে েবিয়র বারষ েক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষয়ণর অংশ রিয়সয়ব রবভাগীে করমশনার 

অরিস, িিগ্রায়ম কম েরি ৩ে ও ৪ে ে থেরণর ৮৯ জন প্ররশক্ষণােীয়ক ২৫ ঘণ্টা (জনপ্ররি) কয়র প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

িয়েয়ি। 

 

০২ িিগ্রাম ক. চেয়চর্তভারব র্াচসক োি চরচভউ সভার আরয়াজে করা িরয় থারক; খ. রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর 

রশক্ষানরবশ কম েকিোয়ের ইন সারভ েস প্ররশক্ষণ আয়োজন এবং থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েকিো/কম েিারীয়ের জন্য 

প্ররশক্ষণ আয়োজন করা িয়ে োয়ক; ে. কম েিারীয়ের পয়োন জরিিংিান্ত রনেরমি সভা আহ্বান এবং রসিান্ত বাস্তবােন 

করা িয়ে োয়ক; ঘ. প্ররিমায়স ই-নরে ও ইয়নায়ভশন কার্ েক্রম বাস্তবােয়ন অবোন রাখার জন্য থসরা কম েিারী বািাই ও 

পুরস্কার প্রোন। 

 

০৩ কক্সবাজার থকায়না সরকারর কম েিারী িাকরররি অবস্থাে মৃতুেবরণ, োিন কািন, গুরুির আিি িয়ে স্থােী অক্ষম িয়ল সরকার 

কর্তেক আরে েক সিােিা প্রোন করা িয়ে োয়ক। মৃি সরকারর কম েিারীয়ের পররবারয়ক ৮,০০,০০০/- টাকার থিক 

প্রোয়নর কার্ েক্রম িলমান।  

 

০৪ থিনী কম েরি অবস্থাে মৃতুেবরণকারী সরকারর কম েকিো-কম েিারীয়েরয়ক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে থেয়ক রবগি ২০১৭-১৮ 

অে েবিয়র ৫ লক্ষ টাকা কয়র থমাট ১১ জনয়ক আরে েক অনুোন প্রোন করা িয়েয়ি। 

 

০৫ কুরমিা িাকরররি অবস্থাে মৃতুেবরণকারী ৭০ জন সরকাররকম েকিো/কম েিারীর অনুকূয়ল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে িয়ি প্রেত্ত 

৫/৮লক্ষ টাকার অনুোয়নর থিক রবিরণ। কম েয়ক্ষয়ত্র উৎসাি প্রোন উপলয়ক্ষে ১২ জন কম েিারীয়ক পুরস্কৃি করা। 

 

০৬ লক্ষ্মীপুর (ক) িাকরররি অবস্থাে মৃতুেবরণকারী কম েকিো/কম েিারীয়ের আরে েক অনুোয়নর প্রোয়নর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে থপ্রররি 

আয়বেন-২১টি। 

(খ) িাকরররি অবস্থাে মৃতুেবরণকারী কম েকিো/কম েিারীয়ের পররবায়রর সেস্যয়ের অনুকূয়ল প্রাপ্ত থিক প্রারপ্ত-১৭টি। 

(গ)  িাকরররি অবস্থাে মৃতুেবরণকারী কম েকিো/কম েিারীয়ের পররবায়রর সেস্যয়ের অনুকূয়ল প্রাপ্ত থিক রবিরণ-১৭টি 

 

০৭ িাঁেপুর গজলা প্রশাসরকর কায মালয় এবং উপরজলা চেব মািী অচিসসমূরি কর্ মরত কর্ মিারীরদর বত্রর্াচসক ই-িাইল কায মক্ররর্র 

তরথ্যর আরলারক একজেরক বত্রর্াচসক গসরা কর্ মিারী চিরসরব পুরস্কার প্রদাে করা িরে। 
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০৮ োহ্মণবারেো (ক) োহ্মণবারেো থজলাে থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ সমবাে রবভায়গর মােয়ম কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ সমবাে 

সরমরি গঠনপূব েক সরমরির সেস্যয়ের আবাসন সংকট রনরসয়ন ৩০০-এর অরধক পররবারয়ক  পূনব োসয়নর জন্য  একটি 

আবাসন প্রকল্প গ্রিণ করা িয়েয়ি। র্ার ৯০% কাজ ইয়িাময়ে সম্পন জ িয়েয়ি; (খ) সরকারর কম েকিো/কম েিারীর 

সন্তানয়ের ময়ে কৃিী িাত্র-িাত্রীয়ের সংবধ েনা ও বৃরত্ত প্রোয়নর ব্যবস্থাও থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ করা িয়ে োয়ক; (গ) 

থজলা প্রশাসয়নর কম েকিো/কম েিারী ও িাঁয়ের সন্তানয়ের রিত্তরবয়নােয়নর জন্য প্ররিবির বারষ েক ক্রীো প্ররিয়র্ারগিা ও 

বনয়ভাজন আয়োজন করা িয়ে োয়ক। 

 

০৯ রাঙ্গামাটি থজলা প্রশাসন কর্তেক রনেরমিভায়ব িরক্াবরকম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ রবরভন জ কার্ েক্রম বাস্তবােন করা িয়েয়ি। 

থর্মন, রিরকৎসা সিােিা,কম েিারীয়ের সন্তানয়ের রশক্ষােীয়ের মায়  রবনামূয়ল্য পাঠ্যপুস্তক রবিরণ ও োপ্তররক 

কার্ েক্রয়মর উপর রভরত্ত কয়র রবরভন জ প্রয়ণােনা পুরস্কার প্রোন। 

 

১০ বান্দরবান (ক) কারলক্টরররটর র্চিলা কর্ মকতমা/কর্ মিারীর জন্য োর্াজ ও আিাররর কয স্থ্াপে করা িরয়রছ; (খ) কারলক্টরররটর 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীর চবরোদরের জন্য বাচষ মক বেরভাজে করা িরে। 

 

 

০৯। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে) : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে 

করমশনার 

অরিস, িিগ্রাম 

র্চন্ত্রপচরষদ চবভাে িরত জাচরকৃত প্রজ্ঞাপে অনুযায়ী গজলা ও উপরজলাপয মারয় কচর্ট েঠরের জন্য চেরদ মশ প্রদাে করা 

িরয়রছ। চবভােীয়পয মারয় কচর্ট েঠে করর েত ০৬/০৮/২০১৮ তাচররখ ১র্ সভা অনুচষ্ঠত িয়। তথ্য অচিকার আইে 

২০০৯-এর চবিাে অনুযায়ী প্রাপ্ত ০২ট আচপল আরবদে চেষ্পচত্ত করা িরয়রছ। 

 

০২ িিগ্রাম ক. অচভরযাে চেষ্পচত্তকারক কর্ মকতমা ও আচপল কর্ মকতমা র্রোেয়ে প্রদাে; খ. প্রাপ্ত আরবদরের সংখ্যা : ৩০টি; ে. 

সরবরািকৃত তরথ্যর সংখ্যা : ৩০টি; ঘ. তথ্য কচর্শে বরাবর দারয়রকৃত আচপরলর সংখ্যা : োই। 

 

০৩ কক্সবাজার গণপ্রজািন্ত্রী বাংলায়েয়শর সংরবধায়ন রিন্তা, রবয়বক ও বাক-স্বাধীনিা নাগররকগয়ণর অন্যিম থমৌরলক অরধকার রিয়সয়ব     

স্বীকৃি। জনগণ প্রজািয়ন্ত্রর সকল ক্ষমিার মারলক ও জনগয়ণর ক্ষমিােয়নর জন্য িথ্য অরধকার রনরশ্চি করা 

অিোবশ্যক। জনগয়ণর িথ্য অরধকার রনরশ্চি করা িয়ল সরকারর, স্বােত্ত্বশারসি ও সংরবরধবি সংস্থা এবং সরকারর ও 

রবয়েরশ অে োেয়ন সৃষ্ট বা পররিারলি থবসরকারর সংস্থাগুয়লায়ি স্বচ্ছলিা ও জবাবরেরি বৃরি পায়ব এবং দুনীরি হ্রাস 

পায়ব, সুশাসন প্ররিরষ্ঠি িয়ব। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এর আয়লায়ক থকায়না আয়বেনকারীর থকায়না িথ্য জানা 

প্রয়োজন িয়ল িায়ক রনেমানুর্ােী আয়বেন করয়ি বলা িে। আয়বেন পাওোর পর র্ািাই-বািাই পূব েক িথ্যারে প্রোন 

করা িয়ে োয়ক। বিেমায়ন িথ্যপ্রারপ্তর জন্য থকায়না আয়বেন পাওো র্ােরন। 

 

০৪ থিনী রবগি অে েবিয়র ০১টি আয়বেন পাওো থগয়ি। নীরিমালা অনুর্ােী িথ্য প্রোনকারী কম েকিোর মােয়ম িথ্য প্রোন করা 

িয়েয়ি।  

 

০৫ কুরমিা িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা - ১০টি, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা - ১০টি, োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা - 

০১টি, আোেকৃি থকাট ে রি- ২০০/- টাকা। 

 

০৬ লক্ষ্মীপুর ক. িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা- ০৩টি; খ.  সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা-০৩টি।  

০৭ িাঁেপুর ১। ২৮ গসরেম্বর ২০১৭ তথ্য অচিকার চদবস উদযাপে করা িরয়রছ; ২। োেচরক গসবা গকরের র্াধ্যরর্ গসবা 

গ্রচিতারদররক গসবা প্রদারের সর্য় তথ্য অচিকার সম্পরকম অবচিত করা িরয়রছ; ৩। চডচজটাল উদ্ভাবেী গর্লা ২০১৮-এ 

অংশ গ্রিরণর র্াধ্যরর্ তথ্য প্রযুচক্তর র্াধ্যরর্ তথ্য প্রদারের গযরত্র এ কায মালরয়র োেচরক সুচবিা সম্পরকম অবচিত করা 

িরয়রছ; ৪। তথ্য অচিকার সম্পচকমত চলিরলট চবতরণ করা িরয়রছ; ৫। গজলা প্রশাসক কতৃমক চবচভন্ন গিারারর্র 

অনুষ্ঠারে তথ্য অচিকার সম্পরকম আরলািো করা িয়; ৬। গজলা প্রশাসরকর কায মালয়সি সকল প্রচতষ্ঠারে তথ্য 

প্রদােকারী কর্ মকতমা চেরয়াে চেচিত করা িরয়রছ; ৭। প্রচতর্ারস তথ্য অচিকার বাস্তবায়ে চবষরয় গজলাপয মারয়র 

উপরদষ্টা কচর্টর সভা অনুষ্ঠাে এবং উক্ত সভার চসদ্ধাে বাসস্তবায়রে কায মকর ব্যবস্থ্া গ্রিণ করা িরে; ৮। জেেরণর 

গদাররোড়ায় তথ্যরক গপৌুঁরছ গদওয়ার জন্য চবচভন্ন দপ্তর গথরক সরবরাি গযাগ্য সকল গসবারক পয মায়ক্ররর্ অেলাইে 

গসবার আওতায় আোর উরদ্যাে গ্রিণ করা িরয়রছ; ৯। চবচভন্ন চবভারের তথ্যাবলী চেয়চর্ত ওরয়বরপাট মারল আপরলাড 

করার চবষরয় গজলাপয মারয়র কর্ মকতমারদর জন্য একাচিকবার প্রচশযরণর আরয়াজে করা িরয়রছ; ১০। জেসািাররণর 

সরি সরাসচর গযাোরযারের র্াধ্যর্ চিরসরব গজলা প্রশাসরের গিসবুক গপজ চেয়চর্ত িালোোদ ও র্চেটচরং করা 

িরে। 

 

০৮ োহ্মণবারেো ক. তথ্য সরবরারির গর্াট  আরবদরের সংখ্যা-০2ট; খ. তথ্য সরবরারির সংখ্যা-০2ট; ে. দারয়রকৃত আচপরলর 

সংখ্যা- গেই। 

 

০৯ রাঙ্গামাটি ক) জুলাই ২০১৭ হক্ষত জুন ২০১৮ পর্ যন্ত 04টি  নগক্ষির আক্ষবেন/অ্শভক্ষর্াগ শনস্পশি করা হক্ষয়ক্ষছ।  

১০ খাগোিরে প্রাপ্ত আরবদরের সংখ্যা : ০২ট; সরবরািকৃত তরথ্যর সংখ্যা : োই; তথ্য কচর্শে বরাবর দারয়রকৃত আচপরলর সংখ্যা : 

োই। 
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১১ বান্দরবান তথ্য সরবরারির জন্য এ পয মে গর্াট 03 (চতে)টি আরবদে পাওয়া গেরছ এবং আরবদরের পচররপ্রচযরত তথ্য সরবরাি 

করা িরয়রছ। 

 

 

১০। মাঠপর্ মাডয় বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে 

করমশনার অরিস, 

িিগ্রাম 

কম েকিো কম েিারীয়ের েক্ষিা বৃরির জন্য সময়ে সময়ে প্ররশক্ষণ প্রোন, রিরজটাল িারজরা রনরশ্চিকরণ, রবজ্ঞান থমলা 

আয়োজন, ই-ভূরম থসবা প্রোয়নর জন্য One stop service-এর ব্যবস্থা, ভূরম থসবায়ক যুয়গাপয়র্াগী ব্যবস্থাপনাে 

উন জীিকরণ, প্রােরমক রবযালয়ে শিভাগ ভরিে রনরশ্চিকরণ, রমিয়ি রমল িালুকরণ, মারল্টরমরিো ক্লাসরুম, রিরজটাল 

কনয়টন্ট ব্যবিারকরণ, রভরিও কনিায়ররন্সং-এর মােয়ম গণশুনারন রনরশ্চিকরণ, প্রাপ্ত পয়ত্রর কার্ েক্রম দ্রুি 

রনরশ্চিকরণ, রবভাগাধীন কম েকিো/কম েিারীয়ের কম েসম্পােন মূলােয়ন পুরস্কৃিকরণ। 

 

০২ িিগ্রাম ক. িট্টগ্রার্ চিচড়য়াখাো আধুচেকায়ে; খ. কৃচষ ও পচল্ল ঋণ কায মক্রর্ সিজীকরণ এবং গজলার সকল উপরজলায় উক্ত 

কায মক্রর্ িালুকরণ। 

 

০৩ কক্সবাজার মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রারধকার প্রকল্পসি রবরভন জ প্রকয়ল্পর কার্ েক্রম সুষ্ঠুভায়ব বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে থজলা প্রশাসন 

রনরলসভায়ব কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। কক্সবাজার থজলাে থেয়শর সব েবৃিৎ কেলারভরত্তক িাপ রবদুেৎ প্রকল্প, আন্তজোরিক 

রবমান বন্দর রনম োণ প্রকল্প, থোিাজারর িয়ি কক্সবাজার পর্ েন্ত থরললাইন স্থাপন প্রকল্প, সাবরাং রবয়শষ অে েবনরিক 

অঞ্চল, জ্বালানী ও খরনজ সম্পে রবভায়গর রবরভন জ পাইপলাইন প্রকল্প, বাংলায়েশ থকাে গায়ি ের থেশন স্থাপন, 

বাংলায়েশ থসনাবারিনী কর্তেক কক্সবাজার টু থটকনাি থমররন ড্রাইভ সেক রনম োণ প্রকল্প, থনৌবারিনীর সাবয়মররন ঘাঁটি 

ও রবরভন জ অগ্রারধকারমূলক প্রকল্পসি ২৩টি এল,এ মামলা িলমান। মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রারধকার প্রকল্প রিয়সয়ব 

জরম অরধগ্রিণসি জরমর ক্ষরিপূরণ পররয়শায়ধর কার্ েক্রম িলমান। 

 

০৪ থিনী ২৭৮টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিোর মােয়ম ক্লাস িালু রয়েয়ি।  ৪৩টি ইউরনেন পররষয়ে ই-থসবা িালুসি ৫টি 

থপৌরসভাে ই-থসবা কার্ েক্রম িালু রয়েয়ি। ই-সারভ েয়সর মােয়ম জনগণয়ক সয়ব োত্তম থসবা প্রোন করা িয়চ্ছ। 

 

০৫ কুরমিা * থজলা প্রশাসয়কর সরকারর বাসভবয়নর পুকুয়রর পাে বাধাই ও সংস্কার কয়র দৃরষ্ট নন্দন করা; * কুরমিা থজলাে 

রফ্র-ল্যারন্সং কার্ েক্রয়মর সয়ঙ্গ জরেি উয়যাক্তায়ের জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনি িলাে একটি  বয়ো কয়ক্ষ 

Work station রনম োণ করা িয়েয়ি। উক্ত স্থায়ন দ্রুি গরিসম্পন জ ইন্টারয়নট সংয়র্াগসি সকল রিরজটাল      

র্ন্ত্রপারির সুয়র্াগ-সুরবধা প্রোন; * নারী উয়যাক্তায়ের উৎপারেি পণ্য পররয়বশন/রবরক্রর জন্য কুরমিা শিয়রর প্রাণ 

থকন্দ্র কারন্দরপায়ে অবরস্থি কুরমিা  রসটি মায়কেয়টর ৩ে িলাে একটি থফ্ল্ার রবনা ভাোে ব্যবিার ও বাজারজাি 

করার সুরবধা সৃরষ্ট করা িয়েয়ি; * রিজোয়ের পুনব োসয়নর লয়ক্ষে কুরমিা থজলার প্রাে ৩০০ রিজোর ময়ে 

প্রােরমকভায়ব ৫০ জন রিজোয়ক থসলাই প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি।  প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রিজোয়েরয়ক কম েসংস্থায়নর 

ব্যবস্থা করা িয়চ্ছ।   

 

০৬ লক্ষ্মীপুর ক. ভূরম মন্ত্রণালয়ের অধীন মাঠপর্ মাডয় রবগি ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৩৮,২৮,৯৬৬/- টাকা ব্যয়ে ভূরম অরিস থমরামি 

প্রকল্প বাস্তবােন করা িয়েয়ি।  

খ. থলাকাল গভন্যোন্স সায়পাট ে প্রয়জক্ট-৩ এর আওিাে ২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র প্রাপ্ত বরায়ের রবপরীয়ি ২০১৭-২০১৮ 

অে েবিয়র থজলার ৫৮টি ইউরনেনপর্ মাডয় ৮৭১টি প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবােন করা িয়েয়ি। 

 

০৭ িাঁেপুর গজলার সকল উপরজলা র্ভচর্ অচিরস গিল্পরডি স্থ্াপে  : জেেরণর গসবা সিজীকররণর চেচর্ত্ত গজলার সকল 

উপরজলা র্ভচর্ অচিরস গিল্পরডি স্থ্াপে  করা িরয়রছ। জেেণরক দ্রুত গসবা প্রদাে করার লরযে শািরাচস্ত উপরজলায় 

কল গসিার স্থ্াপে করা িরয়রছ। কল গসিাররর র্াধ্যরর্ জেেরণর িাচিত তথ্যগুরলা অচত দ্রুত গদওয়া সম্ভব িরে। 

 

০৮ োহ্মণবারেো (ক)  সেক ও জনপে রবভাগ  : োহ্মণবারেো শিয়রর থমৌোইল থরলওয়ে ওভারপাস রনম োণ  প্রকয়ল্পর কায়জর 

অগ্রগরি ১০০%। ঢাকা- রসয়লট মিাসেয়কর ৯৩িম রক.রম. এ শািবাজপুর থসতু রনম োণ  প্রকয়ল্পর অগ্রগরি ৪০%। 

োহ্মণবারেো শিয়রর রামরাইল রেজ এয়প্রাি থেয়ক পুরনোউট থমাে পর্ েন্ত জািীে মিাসেক মায়ন ও প্রশস্তিাে 

উন জীিকরণ প্রকয়ল্পর কায়জর অগ্রগরি ৬২.২৭%।  নবীনগর-রশবপুর-রারধকা আঞ্চরলক মিাসেক রনম োণ ও উন জেন 

শীষ েক প্রকয়ল্প রনম োণ কায়জর অগ্রগরি ৩.৩৫%।  

(খ)  পারন উন জেন থবাি ে  : মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুি ‘রিিাস নেী (আপার) পুনঃখনন-এর আওিাে ০২টি 

প্যায়কয়জর মােয়ম রিিাস নেীর ১৮রক.রম.এর ময়ে ৯ রক.রম. পুন :খনন কাজ সম্পন জ িয়েয়ি। অবরশষ্ট পুনঃখনন 

প্রকয়ল্পর কাজ। ৩নং প্যায়কয়জর মােয়ম বাংলায়েশ থনৌবারিনীর নারােনগঞ্জস্থ িকইোি ে অোণ্ড ইরঞ্জরনোররং ওোকেস 

রল.-এর মােয়ম ১০৩.৩২ রক.রম.থড্ররজং কাজ িলমান এবং এ পর্ েন্ত পাগলা ও রিিাস নেী  ১৬.৭৯৮রক. রম. ও 

পাগলা নেী ৭.৯৮০ রক.রম.থড্ররজং কাজ সম্পন জ িয়েয়ি। 

(গ) রবদুেৎ উন জেন থবাি ে  : আশুগঞ্জ  ৪৫০ থমগাওোট রসরসরপরপ (নে ে) এবং  আশুগঞ্জ  ৪৫০ থমগাওোট (সাউে)  দুটি 

প্রকল্প ইয়িাময়ে ১০০% বাস্তবােন িয়েয়ি। 
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(ঘ) োহ্মণবারেো সের উপয়জলার মারিিািা ইউরনেয়ন সমরম্বি উন জেন প্রকল্প িলমান। এ ইউরনেয়নর ২০৫২টি 

পররবারয়ক রশক্ষা,টিকাোন, পররবার পররকল্পনা, পুরষ্ট ও জনস্বাস্থে থসবা প্রোয়নর জন্য রনব োিন করা িয়েয়ি।   

০৯ রাঙ্গামাটি (ক) পঞ্চবাশষ যক পশরকল্পনার লেয অ্ যক্ষন ব্যবিা গ্রহি এবিং িিংশিষ্টক্ষের লেযমাত্রা অ্ যক্ষনর িাশব যক িহায়তা প্রোন; 

(ি) থ লায় বাশষ যক উন্নয়ন পশরকল্পনার আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়ক্ষন িিংশিষ্টক্ষের িহায়তা প্রোন; 

গ)  প্রােশমক স্বািয পশরচর্ যা কম যসূশচিমূহ বাস্তবায়ক্ষন িহক্ষর্াশগতা প্রোন; (ঘ)  স্যাশনক্ষটিন কার্ যক্রক্ষম থ লার শবশভন্ন 

সরকাররও থব-িরকাশর উক্ষযাক্ষগর িমন্বয় িাধন। 

 

১১। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

০১ রবভাগীে 

করমশনার 

অরিস, িিগ্রাম 

রমোনমায়রর রাখাইন রায়জে িলমান সরিংসিা ও মানবিারবয়রাধী র্ধ্ংসর্য়জ্ঞর কারয়ণ বাস্তুচুেি থরারিঙ্গা 

জনয়গাষ্ঠী বাংলায়েয়শ অনুপ্রয়বশ করয়ি োয়ক। জুলাই ২০০৫ িয়ি ২৪ আগে ২০১৭ পর্ েন্ত প্রাে ২,০৩,৪৩১ জন 

রমোনমার নাগররক বাংলায়েয়শ অনুপ্রয়বশ কয়র। আগে ২০১৭ মায়স রাখাইন রায়জে সরিংসিা বৃরি পাওোে 

ব্যাপকিায়র থরারিঙ্গা জনয়গাষ্ঠী বাংলায়েয়শ অনুপ্রয়বশ কয়র। ২৫ আগে ২০১৭ িয়ি জুলাই ২০১৮ পর্ েন্ত প্রাে 

৮,৯৬,৪২৩ জন রমোনমার নাগররক বাংলায়েয়শ অনুপ্রয়বশ ও আেেগ্রিণ কয়র। এ পর্ েন্ত বায়োয়মরিক পিরিয়ি 

রনবরন্ধি রমোনমার নাগররয়কর সংখ্যা প্রাে ১১,১৮,৫৭৬ জন। কক্সবাজার থজলার প্রাে ৬,০০০ একর ভূরময়ি 

বাংলায়েশ সরকার এবং রবরভন জ স্থানীে ও আন্তজোরিক সংস্থার সিােিার িায়ের জন্য বাসস্থান, খায ও রনরাপত্তা 

সি ত্রাণ কার্ েক্রম পররিারলি িে। রবভাগীে প্রশাসন ও থজলাপ্রশাসয়নর সারব েক িত্ত্বাবধােয়ন এবং সরকায়রর 

রবরভন জ সংস্থার সিয়র্ারগিাে িায়ের জন্য ত্রাণ কার্ েক্রম ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কার্ েক্রম সুষ্ঠভুায়ব পররিারলি 

িয়চ্ছ। রবগি ইদুল রিির ২০১৮ এ বলপূব েক বাস্তুচুেি থরারিঙ্গা নাগররকয়ের অনুপ্রয়বয়শর কারয়ণ ক্ষরিগ্রস্ত স্থানীে 

জনগয়ণর মায়  স্বল্পিম সময়ে রবভাগীে প্রশাসয়নর থনর্তয়ে থজলাপ্রশাসন কক্সবাজার কর্তেক মাননীে প্রধানমন্ত্রীর 

ত্রাণ িিরবল থেয়ক ১০ থকাটি টাকার ত্রাণ রবিরণ করা িে। 

 

০২ িিগ্রাম (ক) সারকেট িাউজ ব্যবস্িাপনা ও অরিরেয়ের থসবার মানউন জেন এবং অরিরেগয়ণর প্রয়টাকল, র্োর্ে সম্মান 

প্রেশ েন ও পুরলশ প্রয়টকশয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। এ িাোও, অরিরেগয়ণর জন্য উপযুক্ত র্ানবািন সরবরাি 

করা িয়ে োয়ক; (খ) চবচভন্ন আইরে ভ্রাম্যর্াণ আদালত ও চবিাচরক আদালত চেয়চর্তভারব পচরিালো করা িরয় 

থারক; (ে) গজলার চবচভন্ন চশযাপ্রচতষ্ঠাে চেয়চর্ত পচরদশ মে ও দশ মে কায মক্রর্ অব্যািত ররয়রছ। এরত 

চশযাপ্রচতষ্ঠারে চশযাথী েরর পড়া গরারি সিায়ক র্ভচর্কা রাখরছ। 

 

০৩ কক্সবাজার কক্সবাজায়র পর্ েটন রশয়ল্পর রবকায়শ এবং রিরজটাল কক্সবাজার গোর প্রোয়স waves of coxsbazar নায়ম 
একটি স্মাট ে থিান অোপরলয়কশন সিরর করা িয়েয়ি। র্া অরিয়রই সব েসাধারয়ণর জন্য উম্মুক্ত করা িয়ব। 

 

০৪ কুরমিা থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে সম্মখুস্থ কুরমিা কায়লক্টয়রট পুকুর সংস্কার ও দৃরষ্টনন্দন করা : থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলে সম্মুখস্থ কুরমিা কায়লক্টয়রট পুকুর মামলাজরনি েীঘ েরেন সংস্কায়রর অভায়ব কচুররপানা ও মেলা 

আবজেনা জয়ম এলাকার পররয়বশ দুষণ ও থসৌন্দর্ ে নষ্ট িে। রবজ্ঞ আোলয়ি র্োর্েভায়ব মামলা পররিালনা কয়র 

সরকার পয়ক্ষ মামলার রাে পাওো র্াে। বিেমায়ন পুকুয়রর কচুররপানা ও মেলা আবজেনা পররষ্কার-পররচ্ছন জ কয়র 

সুন্দর পররয়বশ সৃরষ্ট করা িয়েয়ি। পুকুয়রর িার পায়শ্বে ররয়টইরনং ওোল রনম োণ, ওোরকং ওয়ে রনম োণ ও ফুয়লর 

বাগান স্থাপন কয়র থসৌন্দর্ ে বৃরি করা িয়ব। 

 

০৫ িাঁেপুর ক. গৃিিীেমুক্ত গঘাষণা  : িাঁদপুর গজলার িাজীেঞ্জ উপরজলার গৃিিীে গলাকরদররক সরকাচর ও গবসরকাচর 

উরদ্যারে গৃিচের্ মাণ করর চদরয় িাজীেঞ্জ উপরজলারক গৃিিীেমুক্ত গঘাষণা করা িরয়রছ; খ. অথ মভেচতক অঞ্চল স্থ্াপে  

: গদরশর অথ মভেচতক উন্নয়রের লরযে র্তলব উত্তর ও িাইর্ির উপরজলায় অথ মভেচতক অঞ্চল স্থ্াপে করা িরে; ে. 

চভক্ষুকমুক্তকরণ  : িাঁদপুর গজলারক চভক্ষুকমুক্তকররণর লরযে টাকা সংগ্রি করা িরে। সংগৃিীত টাকা চদরয় 

পয মায়ক্ররর্ সকল চভক্ষুকরক পুেবাস মে করা িরব; ঘ. গজলা ব্র্যাচন্ডং চর্উচজয়ার্ স্থ্াপে : িাঁদপুর ব্র্যাচন্ডং গজলা 

চিরসরব ব্র্যাচন্ডংসংক্রাে যাবতীয় ডকুরর্ি সংরযরণর জন্য একট গজলা ব্র্যাচন্ডং চর্উচজয়ার্ স্থ্াপে করা িরয়রছ; 

ি. বাজার ব্যবস্থ্া র্চেটচরং এর উরেরে চডচজটাল মূল্য তাচলকা স্থ্াপে করা িরয়রছ  : িাঁদপুর গজলার উন্নয়ে 

কর্ মপচরকল্পোর অংশ চিরসরব চেতে প্ররয়াজেীয় দ্রব্যমূল্য সিেীয়পয মারয় রাখার লরযে গজলা পুরাে বাজারর একট 

(৮ ফুট x ২ ফুট) এলইচড চডচজটাল মূল্যতাচলকা গবাড ম স্থ্াপে করা িরয়রছ। 

 

০৬ খাগোিরে 

 

(ক) সরকাচর চেরদ মশো গর্াতারবক চবরদচশ োেচরকরদর এ গজলা ভ্রর্রণর অনুর্চত প্রদাে করা িরল তারদর 

চেরাপত্তার ব্যবস্থ্াও গ্রিণ করা িরয় থারক; (খ) চবচভন্ন আইরে ভ্রাম্যর্াণ আদালত ও চবিাচরক আদালত 

চেয়চর্তভারব পচরিালো করা িরয় থারক; (ে) গজলার চবচভন্ন চশযাপ্রচতষ্ঠাে চেয়চর্ত পচরদশ মে ও দশ মে কায মক্রর্ 

অব্যািত ররয়রছ। এরত চশযাপ্রচতষ্ঠারে চশযাথী েরর পড়া গরারি সিায়ক র্ভচর্কা রাখরছ। 

 

০৭ বান্দরবান (ক) গজলা প্রশাসে কতৃমক এ গজলায় ০৯ (েয়)টি পয মটে স্পট/গকে যথাক্ররর্ েীলািল, গর্ঘলা, চিমু্বক, প্রাচেক 

গলক, বশল প্রপাত ও বেপ্রপাত, েীল চদেে, চডর্ পািাড়, েীল চদেে েরড় গতালা িরয়রছ। যা গদশী চবরদচশ 

পয মটকরদর র্রোরযাে আকষ মণ কররছ এবং চবরশ্ব বান্দরবাে পাব মতে গজলা তথা বাংলারদরশর পয মটে চশরল্পর 
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পচরিয় তুরল িররছ; (খ) গজলা প্রশাসরকর কায মালরয়র চেরাপত্তা চেচিতকররণর লরযে CCTV কোরর্রা স্থ্াপে 

করা িরয়রছ; (ে) কর্ মকতমা ও কর্ মিারীরদর উপচস্থ্চত চেচিতকররণ ইরলক্ট্রচেক িাচজরা গর্চশে স্থ্াপে করা িরয়রছ। 

 

১। ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল :  

থজলা : বান্দরবান পাব েিে থজলা 

ক্রর্ সম্পাচদত কায মক্ররর্র চববরণ 
অগ্রেচতর 

শতকরা িার 

০১ ২০১৭-১৮ অথ মবছরর বদেচন্দে প্রশাসচেক কাজ সম্পাদেসি সরকার কতৃমক অচপ মত সকল দাচয়ত্ব পালে করা িরয়রছ। এর র্রধ্য 

চবরশষভারব উরল্লখরযাগ্য িরে, গজলা প্রশাসক সরেলে ২০১৭-এ গৃিীত চবচভন্ন চসদ্ধাে বাস্তবায়ে ও তিাবিাে। উক্ত সরেলরে গৃিীত 

স্বল্পরর্য়াচদ,  র্ধ্যরর্য়াচদ ও দীঘ মরর্য়াচদ চসদ্ধােসমূি যা গজলা প্রশাসরের জন্য প্ররযাজে তার বাস্তবায়ে প্রচতরবদে গপ্ররণ করা 

িরয়রছ। সরকার গঘাচষত চবচভন্ন চদবস ও উৎসব যথারযাগ্য র্য মাদার সরি উদযাপে করা িরয়রছ; 

-- 

০২ সরকার গঘাচষত চডচজটাল বাংলারদশ চবচের্ মারণ গজলা প্রশাসেসি সব মস্তররর সরকাচর দপ্তরর ইিাররেট সংরযাে প্রদাে, চবচভন্ন 

চডচজটাল চডভাইস সরবরাি, প্রচশযণ প্রদাে, চডচজটাল উদ্ভাবেী গর্লা-201৮ আরয়াজে করা িরয়রছ; 
-- 

০৩ গজলা প্রশাসরকর কায মালরয় ইংচলশ ল্যাংগুরয়জ িাব-এর কায মক্রর্ িলর্াে। 01 জুলাই 201৭ িরত 30 জুে 201৮ পয মে গর্াট 25ট 

গসশে অনুচষ্ঠত িরয়রছ। েত 201৬-১৭ অথ মবছরর ৩৮ট গসশে অনুচষ্ঠত িরয়চছল; 

হ্রাস - ৩৪% 

০৪ বতমর্াে সরকাররর চবচভন্ন উন্নয়েমূলক কর্ মকাণ্ড জেেরণর র্ারে ব্যাপক প্রিাররর লরযে গজলার চবচভন্ন গুরুত্বপূণ ম স্থ্ারে চবলরবাড ম 

স্থ্াপে করা িরয়রছ; 

 

০৫ বান্দরবাে ট্রাে গথরক চশযা, চিচকৎসা ও র্ােচবক সিায়তা প্রদাে করা িরয়রছ। 01 জুলাই 201৭ িরত 30 জুে 201৮ পয মে 

বান্দরবাে ট্রাে গথরক চশযা, চিচকৎসা ও র্ােচবক সিায়তা বাবদ ২৩৮ জেরক গর্াট ৪,9১,500/- (িার লয একােব্বই িাজার 

পাঁিশত) টাকা প্রদাে করা িয়। েত ২০১৬-১৭ অথ মবছরর ২৩৫ জেরক গর্াট 5,93,500/- (পাঁি লয চতরােব্বই িাজার পাঁিশত) 

টাকা প্রদাে করা িরয়চছল; 

হ্রাস -

১৭.১৮% 

০৬ গজলা প্রশাসক এর কায মালয়, বান্দরবাে, সকল উপরজলা চেব মািী অচিসাররর কায মালয়, বান্দরবাে এবং অন্যান্য গজলা এবং 

উপরজলাপয মারয়র দপ্তররর গর্াট ৩৫০ জে কর্ মকতমা/কর্ মিারীরক ই-িাইচলং (েচথ)-চবষয়ক প্রচশযণ গদওয়া িরয়রছ। েত ২০১৬-১৭ 

অথ মবছরর ২৫০ জেরক প্রচশযণ গদওয়া িরয়চছল; 

বৃচদ্ধ-৪০% 

০৭ গবসার্চরক প্রশাসরে িাকচররত অবস্থ্ায় গকারো সরকাচর কর্ মকতমা/কর্ মিারীর মৃতুেবরণ এবং গুরুতর আিত িরয় স্থ্ায়ী অযর্তার 

কাররণ আচথ মক অনুদাে েীচতর্ালা, 2013 অনুযায়ী 21টি আরবদে জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালয় এর কল্যাণ শাখায় গপ্ররণ করা িরয়রছ এবং 

18টি আরবদরের পচররপ্রচযরত 1,70,00,000/-(এক গকাট সত্তর) লয টাকার গিক প্রাচপ্তসারপরয চবতরণ করা িরয়রছ। েত ২০১৬-

১৭ অথ মবছরর 9টি আরবদরের পচররপ্রচযরত 48 লয টাকার গিক প্রাচপ্তসারপরয চবতরণ করা িরয়চছল;  

বৃচদ্ধ-২৫৪% 

০৮ গজলা প্রশাসরকর গস্বোিীে তিচবল িরত অসিায়, দ্যঃস্থ্, অোথ প্রভৃচত ব্যচক্তর র্ারে 1,50,০০০ (এক লয পঞ্চাশ িাজার) টাকার 

আচথ মক সিায়তা প্রদাে করা িরয়রছ; 

-- 

০৯ েীলািল, গর্ঘলা, প্রাচেক গলক, বেপ্রপাত, জীবেেের ও চিমু্বক পয মটে গকরের েতুে অবকাঠারর্া বতচর, সংস্কার এবং পয মটকরদর 

জন্য চবশুদ্ধ পাচে সরবরাি ও টয়রলট এর ব্যবস্থ্া করা িরয়রছ। পয মটে স্পটসমূরি চবচভন্ন প্রজাচতর িারা গরাপণ করা িরয়রছ; 

-- 

১০ প্রাকৃচতক দ্যরয মাে, বড়চদে, শারদীয় দ্যে মাপূজা ও অন্যান্য ির্ীয় অনুষ্ঠাে উপলরযে ১৩৯১.০০ গর্.টে চজ. আর. িাউল বরাে পাওয়া 

গেরছ। তার র্রধ্য ৬২১.৫৭৫ গর্. টে চবতরণ করা িরয়রছ। েত ২০১৬-১৭অথ মবছরর ১০৫০.০০ গর্. টে চজ. আর. িাউল চবতরণ করা 

িরয়চছল;  

হ্রাস-

৪০.৮৫% 

১১ গজলায় দ্যরয মাে গর্াকাচবলার লরযে দ্যরয মােগ্রস্ত জেেরণর র্রধ্য ত্রাণ সার্গ্রী চবতরণ করা িরয়রছ। জরুচর চবচভন্ন দ্যরয মাে গর্াকাচবলায় 

তাৎযচণক ব্যবস্থ্া গ্রিণ করা িরয়রছ। পািাড় িস এবং অচতবষ মরণর িরল সৃষ্ট বন্যায় বান্দরবাে পাব মতে গজলায় যচতগ্রস্তরদর 

সািায্যারথ ম গর্াট ৯,৩৫,৫০০/-(েয় লয পঁয়চত্রশ িাজার পাঁিশত) টাকাচজআর কোশ চবতরণ করা িরয়রছ। েত ২০১৬-১৭ অথ মবছরর 

১২,০০,৫০০ (বার লয পাঁিশত) টাকা চজআর কোশ এবং ৩৫৩.৫৪ গর্.টে চজআর িাউল চবতরণ করা িরয়চছল; 

-- 

১২ ক্ষুদ্র জারিয়গাষ্ঠীর নারীয়ের (বম সম্প্রোে) িায়ের উৎপারেি পণ্য রবক্রয়ের জন্য পর্ েটন থকন্দ্র নীলািয়ল থোকান বরাে থেওো 

িয়েয়ি; 

-- 

১৩ গজলার চবচভন্ন গুরূত্বপূণ ম স্থ্াে, পয মটে এলাকা, চবচভন্ন সরকাচর-গবসরকাচর কায মালয় প্রািণ, চশযাপ্রচতষ্ঠারে  প্রায় 3৩,০০0টি চবচভন্ন 

প্রজাচতর িারা গরাপণ করা িরয়রছ; 

-- 

১৪ ৫৬ জে ইউচডচস উরদ্যাক্তারদর চেরয় দযতা বৃচদ্ধমূলক প্রচশযণ এবং এরজি ব্যাংচকং চবষয়ক কর্ মশালা আরয়াজে করা িরয়রছ; -- 

১৫ কায়লক্টয়রট স্কুলয়ক কয়লয়জ রূপান্তর করা িয়েয়ি। কয়লয়জর ভূরম ক্রে প্ররক্রোধীন রয়েয়ি। কয়লজ পররিালনা নীরিমালা প্রণেণ করা 

িয়েয়ি। কয়লয়জর ভবন রনম োণ প্ররক্রোধীন এবং মারল্টরমরিো ক্লাসরুয়ম পোয়না িয়ব। ভরবষ্যয়ি কায়লক্টয়রট রবযালয়ের উন জেন 

অব্যািি রাখয়ি ৬২ (বাষরি) লক্ষ টাকার রিক্সি রিয়পারজট করা িয়েয়ি। গি ২০১৬-১৭ অে েবিয়র ৩০ (রত্রশ) লক্ষ টাকার রিক্সি 

বৃরি-

১০৬.৬৬% 
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রিয়পারজট করা িয়েরিল; 

১৬ গজলা প্রশাসরকর চশযাবৃচত্ত ও সিায়তা িাউরন্ডশে িরত ১,৩৯.১00/- (এক লয ঊেিচল্লশ িাজার একশত) টাকা চবতরণ করা 

িরয়রছ; 

-- 

১৭ 01 জুলাই 201৭ িরত 30 জুে 201৮ পয মে সর্রয় ১০২ট স্থ্ায়ী বাচসন্দা সেদ প্রদাে করা িরয়রছ। েত ২০১৬-১৭ অথ মবছরর ৩০৬ট 

স্থ্ায়ী বাচসন্দা সেদ প্রদাে করা িরয়চছল; 

হ্রাস-

৬৬.৬৬% 

১৮ পাব মতে িট্টগ্রার্ চবষয়ক র্ন্ত্রণালরয়র র্ােেীয় প্রচতর্ন্ত্রীর গস্বোিীে তিচবল িরত 01 জুলাই 201৭ িরত 30 জুে 201৮ পয মে সর্রয় 

১৩৯ জরের র্রধ্য ৪,৩৫,০০০/- টাকা চবতরণ করা িরয়রছ। েত ২০১৬-১৭ অথ মবছরর ৭,৫০,০০০/- টাকা চবতরণ করা িরয়চছল; 

হ্রাস- ৪২% 

১৯ সংস্কৃচত চবষয়ক র্ন্ত্রণালয় িরত 01 জুলাই 201৭ িরত 30 জুে 201৮ পয মে সর্রয় ৯ জে অস্বেল সংস্কৃচতরসবীরক 2,১৬,০00/- 

টাকা এবং 0৭ট অস্বেল সাংস্কৃচতক প্রচতষ্ঠােরক ১,৫০,000/- টাকা অনুদাে চবতরণ করা িরয়রছ। েত ২০১৬-১৭ অথ মবছরর ১৫ জে 

সংস্কৃচতরসবীরক ২,৩০,৪০০/- টাকা এবং ০৫ট অসেল সাংস্কৃচতক প্রচতষ্ঠােরক ১,৩৫,০০০/- টাকা অনুদাে প্রদাে করা িরয়চছল; 

বৃচদ্ধ- 

০.১৬% 

২০ বিবন্ধু ক্রীড়ারসবী কল্যাণ িাউরন্ডশে িরত 0২ জে অসর্থ ম ক্রীড়াচবদরক ৩0,000/- টাকা অনুদাে প্রদাে করা িরয়রছ। েত ২০১৬-

১৭ অথ মবছরর ০৪ জে অসর্থ ম ক্রীড়াচবদরক ৬0,000/- টাকা অনুদাে প্রদাে করা িরয়চছল; 

হ্রাস- ৫০% 

২১ জেেরণর গদাররোড়ায় গসবা গপৌুঁরছ গদওয়ার লরযে সপ্তারির প্রচত বুিবার গজলা প্রশাসক কতৃমক 01 জুলাই 201৭ িরত 30 জুে 

201৮ পয মে সর্রয় 1৫০২ জরের েণশুোচে গ্রিণ করা িয়। এরত দ্রুততর্ সর্রয় জেেরণর গসবা প্রাচপ্ত চেচিত িরয়রছ। েত ২০১৬-

১৭ অথ মবছরর ১৪৫৬ জরের েণশুোচে গ্রিণ করা িরয়চছল; 

বৃচদ্ধ- 

৩.১৫% 

২২ বান্দরবাে গজলা শিরর অবচস্থ্ত গিারটলসমূরির গডটারবজ প্রস্তুতপূব মক ওরয়বরপাট মারল আপরলাড করা িরয়রছ। 01 জুলাই 201৭ িরত 

30 জুে 201৮ পয মে সর্রয় ৫৮ (আটান্ন)ট গিারটরলর ডাটারবইরজ বতচর করা িরয়রছ। েত ২০১৬-১৭ অথ মবছররর সংখ্যা ৫৭ 

(সাতান্ন)ট; 

বৃচদ্ধ-১.৭৫% 

২৩ খারদ্য গভজাল ও র্াদরকর অপব্যবিার গরািসি জেকল্যাণমূলক চবচভন্ন আইরে চেয়চর্ত গর্াবাইল গকাট ম পচরিালো করা িরে। -- 

২৪ ইউচেয়ে ও গপৌর চডচজটাল গসিাররর োরী উরদ্যাক্তারদর জন্য উইরর্ে সাচভ মস ইচঞ্জচেয়ার বতচর চবষয়ক প্রচশযণ কর্ মশালা 

আরয়াজো করা িরয়রছ; 

-- 

২৫ গজলার 110 জে কর্ মকতমারক National E-govt Network ব্যবিারসংক্রান্ত প্রচশযণ প্রদাে করা িরয়রছ; -- 

২৬ গশখ রারসল চডচজটাল ল্যাব-এর ৬৫০ জে চশযাথীরক ‘গবচসক ম্যারেজরর্ি গট্রচেং’-চবষয়ক প্রচশযণ প্রদাে করা িরয়রছ; -- 

২৭ পয মটকরদর সুচবিারথ ম ‘Explore Bandarban’ োর্ক গর্াবাইল অোপস, ‘ববচিত্রের্য় বান্দরবাে’ োরর্ একট েচসউর এবং 

‘অপরূপা বান্দরবাে’ োর্ক একট ব্র্যাণ্ড বুক বতচর করা িরয়রছ; 

-- 

২৮ ‘গভাক্তা অচিকার সংরযণ আইে, 2009’ সম্পরকম জেেণরক উদ্ বুদ্ধকররণর জন্য গসচর্োর আরয়াজে করা িরয়রছ; -- 

২৯ কর্ মকতমা ও কর্ মিারীরদর উপচস্থ্চত চেচিতকররণ ইরলক্ট্রচেক িাচজরা গর্চশে স্থ্াপে করা িরয়রছ; -- 

৩০ গজলা প্রশাসরকর কায মালরয়র চেরাপত্তা চেচিতকররণর লরযে CCTV কোরর্রা স্থ্াপে করা িরয়রছ; -- 

৩১ র্ভচর্ উন্নয়ে কর শতভাে আদায় চেচিত করা িরয়রছ; -- 

৩২ গজলাব্র্যাচন্ডং-চবষয়ক কর্ মশালা আরয়াজে করা িরয়রছ; -- 

৩৩ োর্জাচর র্ার্লাসমূরির গডটারবজ বতচর করা িরয়রছ; -- 

৩৪ ১০ জুন ২০১৮ িাররখ থজলা প্রশাসক সয়ম্মলনকয়ক্ষ একটি বারে একটি খামার প্রকয়ল্পর অগ্রগরি পর্ োয়লািনা সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি; -- 

৩৫ বান্দরবাে ডায়ারবটক িাসপাতারলর উন্নয়রে আচথ মক ও প্রশাসচেক সিায়তা প্রদাে করা িরয়রছ।; -- 

৩৬ এ গজলা গথরক চবরদরশ ের্রেচ্ছুরদর অেলাইরে গরচজরেশে কায মক্রর্ বাস্তবায়ে করা িরয়রছ; -- 

৩৭ গর্ঘলা পয মটে গকরের চেজস্ব আরয় গরে িাউরজর সম্প্রসারণ করা িরয়রছ; -- 

৩৮ র্ােব পািার চবষরয় েণসরিতেতা সৃচষ্টর জন্য র্ােব পািার প্রচতররাি কচর্টর র্াধ্যরর্ চবচভন্ন পদরযপ গ্রিণ করা িরয়রছ; -- 

৩৯ র্তণমূল পর্ োে থেয়ক উেীেমান থখয়লাোে সিররর লয়ক্ষে থজলা ক্রীো সংস্থার সিয়র্ারগিাে রনেরমি প্ররশক্ষণ প্রোনসি রবরভন জ 

প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন করা িয়চ্ছ এবং এ কার্ েক্রম িলমান; 

-- 

৪০ কাচজ ব্যতীত যারা চববাি পড়াে তারদর গডটারবজ বতচর করা িরয়রছ; -- 

৪১ বাল্যচববাি বরন্ধ এবং সুষ্ঠভুারব পশু গকারবাচের লরযে কর্ মপচরকল্পো করা িরয়রছ; -- 
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৪২ কারলক্টরররটর র্চিলা কর্ মকতমা, কর্ মিারীর এবং আেত র্চিলা দশ মোথীরদর জন্য প্রযালে কয স্থ্াপে করা িরয়রছ; -- 

৪৩ সুষ্ঠভুারব গজলা/উপরজলায় পাবচলক পরীযা পচরিালো করা িরয়রছ; -- 

৪৪ গজলার চবচভন্ন প্রচতষ্ঠারে অবস্থ্ােরত অোথ, প্রচতবন্ধী ও এচতর্ চশশু/ছাত্র-ছাত্রীরদর র্রধ্য খাদ্য চবতরণ করা িরয়রছ; -- 

৪৫ উপরজলা চেব মািী অচিসার ও স্থ্ােীয় েণ্যর্ান্য ব্যচক্তবরে মর সিায়তায় বাল্যচববাি প্রচতররাি করা িরয়রছ;  

৪৬ সাট মচিরকট র্ার্লা পচরিালো করর ০১ জুলাই ২০১৭ িরত ৩০ জুে ২০১৮ পয মে সর্রয় গর্াট ৮৫,৪৫,৭৫০/- টাকা আদায় করা 

িরয়রছ। সাট মচিরকট র্ার্লার গডটারবজ প্রস্তুতপূব মক ওরয়বরপাট মারল প্রকাশ করা িরয়রছ। েত ২০১৬-১৭ অথ মবছরর ৯২,৫০,৮১৯/- 

টাকা আদায় করা িরয়চছল; 

হ্রাস- ৭.৬২% 

৪৭ গরকড ম রুরর্ রচযত খচতয়াে স্কোে করার কায মক্রর্ সম্পন্ন িরয়রছ; বৃচদ্ধ-৯৯% 

৪৮ ২০০ জেরক ই-গর্াবাইল গকাট মচবষয়ক প্রচশযণ প্রদাে করা িরয়রছ। েত ২০১৬-১৭ অথ মবছরর ১২৫ জেরক প্রচশযণ প্রদাে করা 

িরয়চছল; 

বৃচদ্ধ-60% 

৪৯ গজলা প্রশাসরের সাচব মক সিরযাচেতায় ১২০ জে স্কাউট সদরস্যর অংশগ্রিরণ বান্দরবাে সদর উপরজলা স্কাউট সর্ারবশ এবং 

বান্দরবাে গেচডয়ারর্ উপরজলার চবচভন্ন চবদ্যালরয়র ৬৭০ জে চলডার, স্কাউটস ও কারবর অংশগ্রিরণ উপরজলা কাব কোম্পুচর 

আরয়াজে করা িরয়রছ। ১০টি স্কাউট দল এবং ২০টি কাব স্কাউট দল েঠে করা িরয়রছ; 

-- 

৫০ গরকরড মর চেরাপত্তার জন্য গজলা গরকড মরুরর্ CCTV কোরর্রা স্থ্াপে করা িরয়রছ; -- 

৫১ আইে শৃঙ্খলা রযা এবং সন্ত্রাস ও োশকতা প্রচতররারি গজলা, উপরজলা, ইউচেয়ে ও ওয়ারড ম সভা অনুষ্ঠাে করা িরয়রছ। থজলার 

রবরভন জ স্থায়ন জরঙ্গবায়ের রবরুয়ি সয়িিনিা সিরর করয়ি রনেরমি সমায়বয়শ করা িয়েয়ি; 
-- 

৫২ বাল্যচববাি গরাি, পচররবশ রযা, জেসংখ্যা চেয়ন্ত্রণ, প্রাথচর্ক চবদ্যালরয় েরর পড়া গরাি ও স্বাস্থ্েরযা চবষরয় গজলা ও উপরজলায় 

সভা অনুষ্ঠাে করা িরয়রছ; এবং 
-- 

৫৩ সীর্ারে অভবি অনুপ্ররবশ গরারির চবষরয় সীর্াে সংলগ্ন এলাকায় সভা অনুষ্ঠাে করা িরয়রছ। -- 

৭। ই-েভন্যমান্স/ইরোরভশে চবষরয় গৃিীত কায মক্রর্ : 

গজলা : লক্ষ্মীপুর  
 

ক্রচর্ক 

েং 

চবষয় প্রস্তাচবত চবষয় 

(গৃিীতব্য কারজর 

োর্) 

বাস্তবায়েকাল দাচয়ত্বপ্রা

প্ত 

কর্ মকতমা 

প্রতোচশত িলািল (কাজট 

সম্পন্ন িরল গুণেত বা 

পচরর্াণেত কী পচরবতমে 

আসরব) 

পচরর্াপ (প্রতোচশত 

িলািল বতচর িরয়রছ চক ো 

তা পচরর্ারপর র্ােদণ্ড) 
শুরুর তাচরখ সর্াচপ্তর তাচরখ 

1.  গজলা প্রশাসরকর 

কায মালরয় 

কচম্পউটার ল্যাব 

স্থ্াপে। 

গজলা প্রশাসরকর 

কায মালরয় 

কচম্পউটার ল্যাব 

স্থ্াপে। 

01.07.২০১৮ 3০.12.২০১৮ 

 

গজলা 

ইরোরভশ

েটর্ 

কচম্পউটার ল্যাব স্থ্াপরের 

িরল গজলা প্রশাসরকর 

কায মালরয় কর্ মকতমা/ 

কর্ মিারীসি গজলাপয মারয় সকল 

সরকাচর দপ্তর/ অচিদপ্তরসমূি 

কচম্পউটার প্রচশযণ, তথ্য 

প্রযুচক্ত গসবার র্াে বৃচদ্ধ পারব। 

সকল সরকাচর অচিসসমূি 

কর্ মকতমা ও কর্ মিারীরদর 

কচম্পউটার গবচসক গকাস ম 

প্রচশযরণ সুরযাে পারব। 

 

2.  তথ্য প্রযুচক্তর 

সিায়তায় 

লক্ষ্মীপুর গজলার 

সকল উপরজলা 

ও ইউচেয়ে র্ভচর্ 

অচিস 

গসবামূলক, স্বে 

ও দ্যেীচতমুক্ত 

করণ। 

তথ্য প্রযুচক্তর 

সিায়তায় 

লক্ষ্মীপুর গজলার 

সকল উপরজলা 

ও ইউচেয়ে র্ভচর্ 

অচিস 

গসবামূলক, স্বে 

ও দ্যেীচতমুক্ত 

করণ। 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

গজলা 

ইরোরভশ

েটর্ 

তথ্য প্রযুচক্তর সিায়তায় গজলা, 

উপরজলা ও ইউচেয়ে র্ভচর্ 

অচিস গসবামূলক, স্বে ও 

দ্যেীচতমুক্ত িরব, সর্য়, খরি 

চকংবা যাতায়াত কর্ লােরব, 

বা গসবাগ্রিীতার গভাোচে 

কর্রব। 

গসবা প্রাচপ্তর গযরত্র 

গসবাগ্রিীতার সর্য় বা গসবা 

প্রাচপ্তর ব্যয় বা গসবা প্রাচপ্তর 

লরযে োর্জাচর প্রচক্রয়া 

সম্পন্ন িরত ৪৫ চদে বা 

গকারোরকারোরযরত্র তার 

গবচশ সর্য় লােরলও এখে 

অচিকাংশ গযরত্র ৩০ চদরের 

র্রধ্যই োর্জাচর কায মক্রর্ 

সম্পন্ন িরব।  

 

3.  গিসবুক ও 

ওরয়বরপাট মাল 

চভচজট চবষরয় 

জেসরিতেতা 

বৃচদ্ধরত প্রিারণা। 

গিসবুক ও 

ওরয়ব গপাট মাল 

চভচজট চবষরয় 

জেসরিতেতা 

বৃচদ্ধরত প্রিারণা। 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

গজলা 

ইরোরভশ

েটর্ 

গিইসবুক ও ওরয়বরপাট মাল 

চভচজট চবষরয় জেসরিতেতা 

বৃচদ্ধরত প্রিারসংক্রাে কায মক্রর্ 

িলর্াে। 

গজলা প্রশাসরকর 

কায মালয়সি অন্যান্য 

সরকাচর অচিরসর োরর্ 

গিসবুক গপজ গখালা। 

4.  চেজস্ব উরদ্যারে 

উরদ্যাক্তারদররক 

চেজস্ব উরদ্যারে 

উরদ্যাক্তারদররক 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

   গসবা প্রদারের গুণেতর্াে বৃচদ্ধ 

ও জেেরণর গসবা প্রাচপ্ত অল্প 

উরদ্যাক্তারদররক উৎসাচিত 

করার িরল গসবা প্রদারের 
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উৎসাচিত কররত 

গসবা প্রদারের 

গুণেতর্াে ও 

পচরর্াণ 

চবরবিোয় 

পুরস্কার চবতরণ   

উৎসাচিত কররত 

গসবা প্রদারের 

গুণতর্াে ও 

পচরর্াণ 

চবরবিোয় 

পুরস্কার চবতরণ   

সর্রয় চেচিত করা। 

 

গুণেতর্াে আরও বৃচদ্ধ 

গপরয়রছ। 

 

5.  উপরজলা র্ভচর্ 

অচিস 

ওরয়বসাইরটর 

র্াধ্যরর্ গসবা 

প্রদাে 

উপরজলা র্ভচর্ 

অচিস 

ওরয়বসাইরটর 

র্াধ্যরর্ গসবা 

প্রদাে 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

গজলা 

ইরোরভশ

েটর্ 

র্ভচর্ অচিসগুরলারত ওরয়ব 

সাইরটর র্াধ্যরর্ গসবা প্রদারের 

র্াধ্যরর্ গুণেতর্াে বৃচদ্ধ ও 

জেেরণর গসবা প্রাচপ্ত অল্প 

সর্রয় চেচিত করা। 

 

ওরয়ব সাইরটর র্াধ্যরর্ 

গসবা প্রদারের িরল সািারণ 

জেেণ উৎসাচিত িরে এবং 

গসবা প্রদারের গুণেতর্াে 

আরও বৃচদ্ধ গপরয়রছ। 

 

6.  খাসজচর্ 

বরন্দাবস্ত 

প্রদারের কায মক্রর্ 

অেলাইেভুক্ত 

করার পচরকল্পো 

গ্রিণ 

খাসজচর্ 

বরন্দাবস্ত প্রদারের 

কায মক্রর্ 

অেলাইেভুক্ত 

করার পচরকল্পো 

গ্রিণ 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

গজলা 

ইরোরভশ

েটর্ 

উপরজলা র্ভচর্ অচিসগুরলারত 

খাসজচর্ বরন্দাবস্ত প্রদারের 

কায মক্রর্রক অেলাইেভুক্ত 

করার িরল সািারণ জেেরণর 

গসবা প্রাচপ্ত গযরত্র গুণেতর্াে 

বৃচদ্ধ ও অল্পসর্রয় গসবা চেচিত 

করা যারব। 

অেলাইে র্াধ্যরর্ 

খাসজচর্র বরন্দাবস্ত 

প্রদারের িরল সািারণ 

জেেণ উৎসাচিত িরে এবং 

গসবা প্রদারের গুণেতর্াে 

আরও বৃচদ্ধ গপরয়রছ। 

7.  ইউচডচস িরত 

পচল্ল চবদ্যেৎ চবল 

গ্রিণ 

ইউচডচস িরত 

পচল্ল চবদ্যেৎ চবল 

গ্রিণ 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

গজলা 

ইরোরভশ

েটর্ 

ইউচডচস িরত পচল্ল চবদ্যেৎ 

গ্রিরণর িরল সািারণ জেেরণর 

গসবা প্রদারের  গুণেতর্াে বৃচদ্ধ 

ও জেেরণর গসবা প্রাচপ্ত অল্প 

সর্রয় চেচিত করা। 

ইউচডচস র্াধ্যরর্ চবদ্যেৎ চবল 

গ্রিরণর িরল গসবা প্রদারের 

গুণেতর্াে আরও বৃচদ্ধ 

গপরয়রছ। 

 

8.  পরীযারকরে 

েকল প্রচতররাি 

ও সুষু্ঠ পচররবশ 

চেচিতকরল্প 

CCTV বসারোর 

চসদ্ধাে গ্রিণ  

পরীযারকরে 

েকল প্রচতররাি 

ও সুষু্ঠ পচররবশ 

চেচিতকরল্প 

CCTV বসারোর 

চসদ্ধাে গ্রিণ 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

গজলা 

ইরোরভশ

েটর্ 

পরীযারকরে েকল প্রচতররাি 

ও সুষু্ঠ পচররবশ চেচিতকরল্প 

CCTV স্থ্াপরের কায মক্রর্ 

প্রচক্রয়ািীে। CCTV স্থ্াপরের 

িরল পরীযা গকরে েকল 

প্রচতররাি ও সুষু্ঠ পচররবশ 

চেচিত করা যারব। এরত 

চশযার গুণেতর্াে বৃচদ্ধ পারব। 

---- 

 

 

লক্ষ্মীপুর সদর উপরজলা  

ক্রচর্ক 

েং 

চবষয় প্রস্তাচবত চবষয় (গৃিীতব্য 

কারজর োর্) 

বাস্তবায়েকাল দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা 

প্রতোচশত িলািল 

(কাজট সম্পন্ন 

িরল গুণেত বা 

পচরর্াণেত কী 

পচরবতমে আসরব) 

পচরর্াপ (প্রতোচশত 

িলািল বতচর িরয়রছ 

চক ো তা পচরর্ারপর 

র্ােদণ্ড) 

শুরু  গশরষ 

1.  রসরস কোয়মরা 

স্থাপন 

লক্ষ্মীপুর সের উপয়জলা 

পররষে, আবারসক 

এলাকার রনরাপত্তার জন্য 

রসরস কোয়মরা স্থাপন। 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

উপয়জলা রনব োিী 

অরিসার 

লক্ষ্মীপুর সের, 

লক্ষ্মীপুর। 

উপয়জলা পররষে 

আবারসক এলাকার 

রনরাপত্তা রনরশ্চি 

িয়ব 

উপয়জলা পররষে 

আবারসক এলাকার 

রনরাপত্তা বৃরি 

থপয়েয়ি 

2.  সনে ব্যবস্থাপনা 

রসয়েম 

ইউরনেন সনে ব্যবস্থাপনা 

রসয়েম সিরর 

০১.০৭.২০১৬ ২৮.০২.২০১৮ ঐ ম্যানুয়েল পিরির 

অবসায়নর মােয়ম 

ইউরনেন 

সনেসমূয়ির থসবা 

দ্রুিিম সময়ের 

ময়ে প্রোন 

সম্ভব িয়ব 

ম্যানুয়েল পিরির 

অবসায়নর মােয়ম 

ইউরনেন 

পররষেসমূয়ি প্রযুরক্তর 

ব্যবিার বৃরি থপয়েয়ি 

এবং একই ব্যরক্তর 

িথ্য থগাপন কয়র 

একারধক নায়ম সনে 

সংগ্রি করা থরাধ 

থপয়েয়ি 



171 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

3.  ওোইিাই থজান 

স্থাপন 

সের উপয়জলাধীন সকল 

ইউরনেন পররষে 

ওোইিাই থজান-এর 

আওিাে আনা 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ ইন্টারয়নট 

োউরজং-এর 

মােয়ম রবরভন জ 

রবষে সিয়জ জানা 

র্ায়ব 

প্রিেন্ত অঞ্চয়লর মানুষ 

ইন্টারয়নয়টর মােয়ম 

সরকারর থসবা 

সম্পয়কে জানয়ি 

পারয়ি 

4.  রিরজটাল 

িারজরা থমরশন 

স্থাপন 

প্রেমপর্ মাডয় ১১টি 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রিরজটাল 

িারজরা থমরশন স্থাপন 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ ম্যানুয়েল পিরির 

িারজরা রসয়েয়মর 

অবসান এবং 

সময়ের অপিে 

থরাধ 

সিয়জ রশক্ষক ও 

রশক্ষােীয়ের 

রবযালয়ে আগমন 

প্রস্থান সম্পয়কে 

অবরিি িওো এবং 

থিটায়বজ সংরক্ষণ 

5.  মারল্টরমরিো 

ক্লাস পররিালনা 

প্রেমপর্ মাডয় ৫০টি প্রােরমক 

রবযালয়ে মারল্টরমরিো 

ক্লাস পররিালনার জন্য 

এলইরি মরনটর রবিরণ 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ ম্যানুয়েল পিরিয়ি 

ব্যবহৃি ব্লাকয়বাি ে, 

িক এর ব্যবিার 

হ্রাস এবং 

রিরজটাল প্রযুরক্তর 

ব্যবিার বৃরি 

শিভাগ মারল্টরমরিো 

ক্লাস বাস্তবােয়নর 

মােয়ম মানসম্মি 

রশক্ষা বাস্তবােন 

6.  কয়প োয়রট রসম 

রবিরণ 

প্রেমপর্ োয়ে সের 

উপয়জলাধীন রবরভন জ 

রবভাগীে প্রধান, ইউরনেন 

পররষে থিোরম্যান, 

ইউরিরস উয়যাক্তাবৃন্দ, 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান প্রধান ও 

গুরুেপূণ ে ব্যরক্তয়ের মায়  

৫০০টি কয়প োয়রট রসম 

রবিরণ এবং প্রেত্ত 

কয়প োয়রট রসয়ম িোরকং ও 

অনলাইন থময়সজ রসয়েম 

িালু। 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ থর্-থকায়না জরুরর 

বািো সিয়জ থপ্ররণ 

জরুরর রবষয়ে সিয়জ 

অবরিিকরণ 

7.  রিরজটাল 

িারজরা থমরশন 

স্থাপন 

উপয়জলা পররষয়ে 

রিরজটাল িারজরা থমরশন 

স্থাপন 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ কম েকিো-

কম েিারীয়ের 

অরিস আগমন ও 

প্রস্তায়নর সমে 

সিয়জ জানা 

োরেেয়বাধ বৃরি, 

সঠিক থিটায়বজ 

সংরক্ষণ ও 

জবাবরেরি রনরশ্চি 

করণ 

8.  কয়প োয়রট রসম 

রবিরণ 

রদ্বিীেপর্ োয়ে সের 

উপয়জলাধীন ইউরনেন 

পররষে সরিব, ইউরপ 

সেস্য, গ্রাম পুরলশ, 

মিিাোয়রর মায়  ৫০০টি 

কয়প োয়রট রসম রবিরণ 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ থর্-থকায়না জরুরর 

বািো সিয়জ থপ্ররণ 

জরুরর রবষয়ে সিয়জ 

অবরিিকরণ 

9.  রিরজটাল 

িারজরা থমরশন 

স্থাপন 

রদ্বিীেপর্ োয়ে ১২টি 

প্রােরমক রবযালয়ে 

রিরজটাল িারজরা থমরশন 

স্থাপন 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ ম্যানুয়েল পিরির 

িারজরা রসয়েয়মর 

অবসান এবং 

সময়ের অপিে 

থরাধ 

সিয়জ রশক্ষক ও 

রশক্ষােীয়ের 

রবযালয়ে আগমন 

প্রস্থান সম্পয়কে 

অবরিি িওো এবং 

থিটায়বজ সংরক্ষণ 

10.  সনরমরত্তক ছুটির 

আয়বেন 

অনলাইন করণ 

উপয়জলাপর্ োয়ের রবরভন জ 

রবভায়গর কম েকিো-

কম েিারীয়ের সনরমরত্তক 

ছুটির আয়বেন অনলাইন 

করণ 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ ম্যানুয়েল পিরির 

অবসায়নর মােয়ম 

অনলাইনরভরত্তক 

ছুটির আয়বেন 

গ্রিণ 

সঠিক থিটায়বজ 

সংরক্ষণ ও 

জবাবরেরি 

রনরশ্চিকরণ 

11.  মারল্টরমরিো 

ক্লাস পররিালনা 

২০টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন 

ল্যাপটপ ও মারল্টরমরিো 

প্রয়জক্টর রবিরণ 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ ম্যানুয়েল পিরিয়ি 

ব্যবহৃি ব্লাকয়বাি ে, 

িক-এর ব্যবিার 

হ্রাস এবং 

রিরজটাল প্রযুরক্তর 

ব্যবিার বৃরি 

শিভাগ মারল্টরমরিো 

ক্লাস বাস্তবােয়নর 

মােয়ম মানসম্মি 

রশক্ষা বাস্তবােন 

12.  স্কুল ম্যায়নজয়মন্ট স্কুল ম্যায়নজয়মন্ট 0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ ঐ রবযালেসমূয়ির উপয়জলাে বয়স  
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রসয়েম সিটওেোর সিরর  িাত্র-রশক্ষকয়ের 

অনলাইন 

থিটায়বজ সিরর, 

পরীক্ষার প্রয়বশপত্র 

সিরর, িলািল 

সিরর, িােপত্র 

প্রস্তুি, রিসাব-

রনকাশকরণসি 

রবরভন জ কার্ েক্রম 

সিজীকরণ করা 

রবযালেসমূয়ির 

রবরভন জ কার্ েক্রম 

সিয়জ মরনটররং ও 

থিটায়বজ সংরক্ষণ 

13.  প্রকল্প 

ম্যায়নজয়মন্ট 

রসয়েম 

প্রকল্প ম্যায়নজয়মন্ট 

সিটওেোর সিরর 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ ইউরনেন সমূি 

থেয়ক োরখলীে 

অস্থীেরবিীন প্রকল্প 

রনধ োরণ, প্রকল্প 

অনুয়মােন, িলমান 

প্রকয়ল্পর সব েয়শষ 

অবস্থা রনধ োরয়ণর 

মােয়ম প্রকল্প 

বাস্তবােয়ন স্বচ্ছিা 

আনেন 

প্রকল্পসমূয়ি স্বচ্ছিা 

আনেয়নর মােয়ম 

ইউরনেন 

পররষেসমূয়ি 

বাস্তবারেি 

প্রকল্পসমূয়ির  সঠিক 

থিটায়বজ সংরক্ষণ, 

জবাবরেরি 

রনরশ্চিকরণ ও 

ডুরেয়কশন থরাধ 

14.  থিারল্ডং ট্াক্স 

ম্যায়নজয়মন্ট 

রসয়েম 

থিারল্ডং ট্াক্স ম্যায়নজয়মন্ট 

রসয়েম সিরর 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ অরনেম, দুনীরি, 

স্বজনপ্রীরি দূর 

কয়র জবাবরেরি 

রনরশ্চি করয়ণর 

মােয়ম 

ইউরনেনসমূয়ির 

রাজস্ব আোয়ে 

গুরুেপূণ ে ভূরমকা 

পালন করয়ব 

এ পিরির শরক্তশালী 

মরনটররং ব্যবস্থা 

কারয়ণ কর 

আোেকারীগয়ণর 

থকায়না অরনেম করার 

সুয়র্াগ োকয়ব না। এ 

পিরিয়ি স্বচ্ছিার 

রভরত্তয়ি কর আোে 

িওোে ইউরনেন 

পররষে সমূয়ির 

রাজস্ব বৃরি ও 

কারিি লক্ষেপূরণ 

সম্ভব িয়ব বয়ল। 

15.  রিরজটাল আইরি 

কাি ে ও িাোরর  

ক্রমান্বয়ে প্রােরমক, 

মােরমক ও মাদ্রাসাসমূয়ি 

রিরজটাল আইরি কাি ে  ও 

িােরর প্রোন 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ িাত্র-িাত্রীয়ের 

সেনরন্দন পাঠ ও 

গুরুেপূণ ে রবষয়ে 

িায়ের 

অরভভাবকয়ের 

অবরিি করার 

মােয়ম িাত্র-িাত্রী 

ও অরভভাবকয়ের 

মায়  জবাবরেরি 

রনরশ্চিকরণ 

িাত্র-িাত্রীয়ের 

সেনরন্দন পাঠ ও 

গুরুেপূণ ে রবষয়ে 

িায়ের 

অরভভাবকয়ের 

অবরিি করার 

মােয়ম অরভভাবক ও 

িাত্র-িাত্রীয়ের মায়  

সয়িিনিা বৃরি ও 

মানসম্মি রশক্ষা 

বাস্তবােন 

16.  করম্পউটার ল্যাব 

স্থাপন 

প্রেমপর্ োয়ে দুটি 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন করম্পউটার 

ল্যাব স্থাপন 

0১.07.২০১৮ 31.১২.২০১৮ 

 

ঐ ম্যানুয়েল পিরিয়ি 

ব্যবহৃি ব্লাকয়বাি ে, 

িক এর ব্যবিার 

হ্রাস এবং 

রিরজটাল প্রযুরক্তর 

ব্যবিার বৃরি 

শিভাগ মারল্টরমরিো 

ক্লাস বাস্তবােয়নর 

মােয়ম মানসম্মি 

রশক্ষা বাস্তবােন 

17.  থবরসক 

করম্পউটার  

প্ররশক্ষণ 

পর্ োেক্রয়ম সকল প্রােরমক, 

মােরমক ও মাদ্রাসা প্রধান 

ও সিকারী রশক্ষকয়ের 

করম্পউটার থবরসক 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

০১.০১.২০১৮ িলমান ঐ রশক্ষকয়ের 

আইরসটি রবষেক 

েক্ষিা উন জেন 

চশযকরদর 

কচম্পউটার ও 

আইচসট চবষরয় 

দযতা, সরিতেতা 

বৃচদ্ধ গপরয়রছ এবং 

প্রচতষ্ঠারে এ-সংক্রাে 

অনুকূল পচররবশ সৃচষ্ট 

িরয়রছ; যা তথ্য 
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প্রযুু্চক্ত চেভমর চশযার 

র্ােউন্নয়রে গুরুত্বপূণ ম 

র্ভচর্কা রাখরছ। 

18.  করম্পউটার ল্যাব 

স্থাপন 

রবরভন জ রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন 

করম্পউটার ল্যাব স্থাপন 

০১.০৫.২০১৮ িলমান ঐ ম্যানুয়েল পিরিয়ি 

ব্যবহৃি ব্লাকয়বাি ে, 

িক এর ব্যবিার 

হ্রাস এবং 

রিরজটাল প্রযুরক্তর 

ব্যবিার বৃরি 

শিভাগ মারল্টরমরিো 

ক্লাস বাস্তবােয়নর 

মােয়ম মানসম্মি 

রশক্ষা বাস্তবােন 

19.  থবরসক 

করম্পউটার 

প্ররশক্ষণ 

ইউরনেনপর্ োয়ে স্বল্পমূয়ল্য 

থবরসক করম্পউটার 

প্ররশক্ষণ আয়োজন 

০১.০৪.২০১৮ িলমান ঐ গ্রাম অঞ্চয়লর 

রশরক্ষি থবকার 

যুবক-যুবরিয়ের 

আইরসটি রবষয়ে 

েক্ষিা উন জেন 

প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম 

আইরসটি রবষয়ে 

েক্ষিা উন জেন ও 

সয়িিনিা বৃরি 

20.  করম্পউটার ল্যাব 

স্থাপন 

উপয়জলা পররষে 

করম্পউটার ল্যাব স্থাপন 

িলমান  ঐ উপয়জলার রবরভন জ 

আইরসটি রবষেক  

প্ররশক্ষণ সিয়জ 

সম্পােন 

সিয়জ 

উপয়জলাপর্ োয়ে 

আইরসটি 

প্ররশক্ষণসমূি 

সম্পােন সম্ভব িয়ব। 

21.  রমি-থি রমল সকল রবযালয়ে 

রশক্ষােীয়ের মায়  রমি-থি 

রমল রনরশ্চি করা িয়চ্ছ 

িলমান  ঐ রশক্ষােীয়ের স্বাস্থে 

ও পুরষ্টর রবষেটি 

মাোে রাখয়ি 

রমি-থি রময়লর 

গুরুে অপররসীম 

েীঘ েক্ষণ ক্লায়স ধয়র 

থরয়খ পো থলখাে 

ময়নায়র্াগী রাখয়ি 

িয়ল রমি থি রময়লর 

থকায়না রবকল্প নাই 

 

 

 

রার্েঞ্জ উপরজলা : 

ক্রচর্ক 

েং 

চবষয় প্রস্তাচবত চবষয় 

 (গৃিীতব্য কারজর োর্) 

বাস্তবায়েকাল দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা প্রতোচশত 

িলািল (কাজট 

সম্পন্ন িরল 

গূণেত বা 

পচরর্াণেত কী 

পচরবতমে আসরব) 

পচরর্াপ 

(প্রতোচশত 

িলািল বতচর 

িরয়রছ চক ো তা 

পচরর্ারপর 

র্ােদণ্ড) 

শুরু  গশরষ 

1.  

চেরাপত্তা 
উপরজলার গুরুত্বপূণ ম চবচভন্ন 

জায়োয় চসচসটচভ  স্থ্াপে। 

০১-০৭-

২০১৮ 

৩০-

০৬-

২০১৮ 

উপরজলা চেব মািী  

অচিসার 

চুচর, ডাকাচত ও 

জেচেরাপত্তা 

চেচিত িরব 

স্বাভাচবক 

জীবেিারা উন্নত 

িরব 

2.  

েচথ 

সংরযণ 

গডটারবজ পদ্ধচতর র্াধ্যরর্ 

েচথ সংরযরণর ব্যবস্থ্া। 

০১-০৭-

২০১৮ 

৩০-

০৬-

২০১৮ 

সিকারী গপ্রাগ্রার্ার, 

রার্েঞ্জ 

সিরজই েচথ 

ব্যবস্থ্াপো গ্রিণ 

করা যারব 

গসবা প্রতোশী 

এবং ঊর্ধ্মতে 

কতৃমপয িাচিত 

তথ্য দ্রুত প্রদাে 

সম্ভব িরব 

3.  

র্াচেচর্

চডয়া 

িাসরুর্ 

উপরজলািীে র্াধ্যচর্ক 

পর্ যায়ের সকল 

চশযাপ্রচতষ্ঠােরক 

র্াচেচর্চডয়া িাসরুরর্র 

আওতায় আো। 

০১-০৭-

২০১৮ 

৩১-১২-

২০১৮ 

উপরজলা র্াধ্যচর্ক 

চশযা অচিসার 

চশযার গুণেত 

র্ারোন্নয়ে 

গুরুত্বপূণ ম র্ভচর্কা 

পালে কররব 

চশযা প্রসারর 

অগ্রণী র্ভচর্কা 

লযণীয় 

4.  সকল ১। সরকারর ভাতা- ০১-০৭- ৩১-১২- ১। উপরজলা সিরজ জেেণ িয়রাচে 
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ভাতারভা

েীরদর 

তথ্য 

অেলাইে 

ডাটারব

গজ 

সংরযণ 

গভােীরদর তথ্য অেলাইে 

ডাটারবরজ সংরযণ; 

২। অেলাইে এর র্াধ্যরর্ 

গসবা-গ্রিীতারদর তথ্য গ্রিণ 

ও সংরযণ। 

২০১৮ ২০১৮ সর্াজরসবা অচিসার 

২। সিকারী 

গপ্রাগ্রার্ার, রার্েঞ্জ 

গযরকারোতথ্য 

অনুসন্ধাে করর 

গসবা প্রদাে 

সিজতর িরব 

মুক্ত িরব এবং 

কতৃমপয কতৃমক 

িাচিত তথ্য দ্রুত 

গপ্ররণ সিজতর 

িরব 

5.  

অেলাই

গে গসবা 

প্রদাে 

১। সার্াচজক গযাোরযাে 

র্াধ্যর্ ব্যবিাররর  র্াধ্যরর্ 

জেেরণর অচভরযাে গ্রিণ; 

২। অেলাইে র্াধ্যরর্ 

গসবা-গ্রিীতারদর তথ্য গ্রিণ 

ও সংরযণ। 

০১-০৭-

২০১৮ 
িলর্াে 

১। উপরজলা চেব মািী 

অচিসার 

২। সিকারী 

গপ্রাগ্রার্ার, রার্েঞ্জ 

োেচরক সর্স্যা 

সর্ািারে ও 

সর্াজ উন্নয়রে 

গুরুত্বপূণ ম র্ভচর্কা 

রাখরব 

দ্রুত গসবা প্রদারে 

অগ্রণী র্ভচর্কা 

রাখরব  

6.  

আরলাকস

জ্জা ও 

গসৌন্দয ম 

বি মে 

১। সড়ক ও গুরুত্বপূণ ম স্থ্ারে 

রাচত্র গবলায় আরলার 

ব্যবস্থ্া করণ; 

২। উপরজলা পচরষদ ও 

ইউচেয়ে পচরষরদর গসৌন্দয ম 

বি মে কর্ মসূচি গ্রিণ। 

০১-০৭-

২০১৭ 

৩০-

০৬-

২০১৮ 

১। উপরজলা চেব মািী 

অচিসার 

২। উপরজলা 

প্ররকৌশলী, রার্েঞ্জ 

জেসািাররণর 

িলািরল সুচবিা 

এবং প্রাকৃচতক 

গসৌন্দয ম বৃচদ্ধ িরব 

পচররবশ এর 

গসৌন্দয ম বৃচদ্ধ িরব 

7.  

প্রচশযণ 

ও 

পুেবাস মে 

কায মক্রর্  

১। ইউচেয়রের গবকার 

যুবকরদর কচম্পউটার 

প্রচশযরণর র্াধ্যরর্ 

কর্ মসংস্থ্ারের সুরযাে 

সৃচষ্টরত সিায়তা করণ; 

২। ইউচেয়রের চভক্ষুকরদর 

পুেব মাসরের কায মক্রর্ গ্রিণ। 

০১-০৭-

২০১৭ 

৩০-

০৬-

২০১৮ 

১। উপরজলা যুব 

উন্নয়ে অচিসার 

২। সিকারী 

গপ্রাগ্রার্ার, রার্েঞ্জ 

কর্ মযর্ ব্যচক্তর 

সংখ্যা বৃচদ্ধ পারব 

এবং দাচরদ্রেতা 

হ্রাস পারব 

গবকার সর্স্যার 

লাঘব িরব 

8.  ‘চডচজট্যা

ল 

িাচজরা 

গর্চশে 

স্থ্াপে’ 

উপরজলা চেব মািী 

কায মালরয়র আধুচেকায়ে 

লরযে ‘চডচজটাল িাচজরা 

গর্চশে স্থ্াপে’। 

০১-০৭-

২০১৭ 

৩০-

০৬-

২০১৮ 

উপরজলা চেব মািী 

অচিসার 

চেচদ মষ্ট সর্রয় দপ্তরর 

উপচস্থ্চত/প্রস্থ্াে 

চেচিত  িরব 

জবাবচদচি ও করর্ মর 

প্রচত আস্থ্া অচজমত 

িরব 

9.  

গসবাগ্রিী

তা 

ছাউচে 

চের্ মাণ ও 

গোটশ 

সাঁটারো 

‘যাত্রী ছাউচে’ এর আদরল 

উপরজলারত গসবা 

গ্রিীতারদর চেরাপদ বসার 

জন্য উপরজলা িত্বররর 

র্রধ্য ‘গসবাগ্রিীতা ছাউচে’ 

বতচর করা এবং জেেরণর 

সুচবিারথ ম ‘গসবাগ্রিীতা 

ছাউচেরত গোটশ গবাড ম 

প্রদশ মে। 

০১-০৭-

২০১৭ 

৩০-

০৬-

২০১৮ 

১। উপরজলা চেব মািী 

অচিসার 

২। উপরজলা 

প্ররকৌশলী, রার্েঞ্জ 

গসবা গ্রিীতারদর 

গয-গকারো 

পরার্শ ম সরাসচর 

গ্রিণ এবং তদ্যপচর 

কায মকর চসদ্ধাে 

গ্রিণ সিজতর 

িরব 

জেেরণর সর্স্যা 

সর্ািারে আস্থ্া 

অজমে সৃচষ্ট িরব 

10.  

web 

portal  

িালোো

দকরণ 

জেসািাররের সুচবিারথ ম 

web portal-এর একই 

চলঙ্ক-এ উপরজলার সকল 

অচিরসর অচিস প্রিাে/ 

তথ্য প্রদােকারী কর্ মকতমার 

তথ্য প্রদশ মে ও জেেণরক 

অবচিত করে। 

০১-০৭-

২০১৭ 
িলর্াে 

সিকারী গপ্রাগ্রার্ার, 

রার্েঞ্জ 

জেসািারণ তারদর 

কাচঙ্খত গয-গকারো 

তথ্য খুব সিরজই 

উক্ত সাইরট প্ররবশ 

করর খু ুঁরজ পারব 

গসবা সিজীকররণর 

র্াধ্যরর্ জেেণ 

উপকৃত িরব 

11.  গর্াবাইরল 

খুরদ বাতমা 

সকল চশযাপ্রচতষ্ঠারে  
০১-০৭- ৩০-

১। উপরজলা র্াধ্যচর্ক 

চশযা অচিসার 

চেয়চর্ত/সর্য়র্ত 

উপচস্থ্চত চেচিত 

চশযাথীরদর 

জবাবচদচি চেচিত 
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গপ্ররণ ছাত্র/ছাত্রীরদর উপচস্থ্চত ও 

প্রস্থ্াে চেচিতকররণ 

অচভভাবকরদর চেকট 

গর্াবাইরল খুরদ বাতমার 

র্াধ্যরর্ অবচিতকরণ। 

২০১৭ ০৬-

২০১৮ 

২। উপরজলা চশযা 

অচিসার 

িরব । িরল চশযার 

র্ারোন্নয়ে িরব 

িরব 

12.  

উনু্মক্ত 

স্থ্ারে 

গসবা গ্রিণ 

প্রচতবন্ধী/বৃদ্ধ গসবা 

গ্রিীতারদর জন্য অন্যান্য 

চদে ছাড়াও র্ারসর একট 

চেচদ মষ্ট চদরে গখালা িত্বরর 

গসবা প্রদারের ব্যবস্থ্াকরণ 

০১-০৭-

২০১৭ 
িলর্াে 

উপরজলা চেব মািী 

অচিসার 

সর্ারজর অবরিচলত 

এসকল ব্যচক্তরদর 

জীবে র্ারোন্নয়রে 

অগ্রণী র্ভচর্কা পালে 

কররব 

সার্াচজক 

দায়বদ্ধতায় উদ্ধুব্ধ  

করা 

13.  

র্ভচর্সংক্রা

ন্ত গসবা 

সিজীকর

ণ 

১। র্ভচর্সংক্রান্ত সািারণ 

জেেরণর চবচভন্ন চজজ্ঞাসা 

ও সর্স্যা সর্ািারের 

চেচর্ত্ত প্রচতচদে সকাল ৯ 

:০০ টা িরত দ্যপুর ১ :০০ 

টা পয মে গসবা প্রাথীরদর 

Service Umbrella-গত 

গসবা প্রদাে; 

২। উপরজলা র্ভচর্ অচিরস 

আেত সকল গসবাপ্রাথীরদর 

গসবাসংক্রান্ত আরবদে 

িরর্ ও িাচজরা পত্র 

চবোমূরল্য সরবরাি করা 

িয়। 

০১-০৭-

২০১৭ 
িলর্াে 

সিকারী কচর্শোর 

(র্ভচর্), রার্েঞ্জ 

চবচভন্ন অচেয়র্ দূর 

চেচিত করা িরব। 

তা ছাড়া সরাসচর 

গসবাপ্রাথীরদর 

অচভরযাে গ্রিণ 

ওপরার্শ ম প্রদাে 

চেচিত িরব।  

জেেণ সিরজই 

তারদর সর্স্যা 

সর্ািাে কররত 

পাররব 

 

রার্েচত উপরজলা : 

ক্রচর্ক 

েং 

চবষয় প্রস্তাচবত চবষয় 

 (গৃিীতব্য কারজর 

োর্) 

বাস্তবায়েকাল দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা 

প্রতোচশত 

িলািল (কাজট 

সম্পন্ন িরল 

গুণেত বা 

পচরর্াণেত কী 

পচরবতমে আসরব) 

পচরর্াপ (প্রতোচশত 

িলািল বতচর 

িরয়রছ চক ো তা 

পচরর্ারপর র্ােদণ্ড) 

শুরু  গশরষ 

1.  

ওয়াে েপ 

সাচভ মস স্থ্াপে  

উপরজলা চেব মািী 

অচিসাররর কায মালরয় 

ওয়াে েপ সাচভ মস 

গসিার স্থ্াপে 

01/07/2017 30/06/2018 

উপরজলা 

চেব মািী 

কর্ মকতমা 

সিরজ ও অচত 

অল্পসর্রয় গসবা 

পারব 

 

2.  অেলাইরে 

োর্জাচর 

প্রচক্রয়ার কাজ 

অেলাইরে োর্জাচর 

প্রচক্রয়ার কাজ  
01/07/2017 30/06/2018 

সিকারী 

কচর্শোর 

(র্ভচর্)  

সিরজ ও অচত 

অল্পসর্রয় গসবা 

পারব 

 

3.  অেলাইরে র্ভচর্ 

উন্নয়ে কর 

আদায় প্রকল্প  

অেলাইরে র্ভচর্ 

উন্নয়ে কর আদারয়র 

পাইলট প্রকল্প 

01/07/2017 30/06/2018 

সিকারী 

কচর্শোর 

(র্ভচর্) 

সিরজ ও অচত 

অল্পসর্রয় গসবা 

পারব 

 

4.  গরকড ম রুরর্র 

তথ্যসি 

প্ররয়াজেীয় সকল 

তথ্য সংবচলত 

একট পূণ মাি 

ওরয়বসাইট বতচর 

রার্েচত উপরজলার 

গরকড ম রুরর্র তথ্যসি 

প্ররয়াজেীয় তথ্য 

সংবচলত একট 

পূণ মাি ওরয়বসাইট 

বতচর 

01/07/2017 30/06/2018 

সিকারী 

কচর্শোর 

(র্ভচর্) 

সিরজ ও অচত 

অল্পসর্রয় গসবা 

পারব 

 

5.  
েবাচদ পশুর গরাে 

চবষরয় পরার্শ ম 

গকে স্থ্াপে 

ইউচেয়েপর্ যায়ে 

েবাচদ পশুর গরাে 

চবষরয় পরার্শ ম গকে 

স্থ্াপে  

01/07/2017 30/06/2018 

উপরজলা প্রাণী 

সম্পদ 

কর্ মকতমা 

সিরজ ও অচত 

অল্পসর্রয় গসবা 

পারব 
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6.  গর্ার্ ও কােরজর 

প্যারকট বাোরো 

প্রচশযণ 

গর্ার্ ও কােরজর 

প্যারকট বাোরো 

প্রচশযণ 

01/07/2017 30/06/2018 

উপরজলা যুব 

উন্নয়ে 

কর্ মকতমা 

আত্মকর্ী ও দয 

জেশচক্ত বৃচদ্ধ 

পারব 

 

7.  ক্রর্ািরয় 

বজবচেরাপত্তা 

উন্নয়রের র্াধ্যরর্ 

গপাচি খার্াররর 

উৎপাদে বৃচদ্ধ 

চেব মাচিত খার্ারর 

বজবচেরাপত্তার উন্নচত 

সািে 

01/07/2017 30/06/2018 

উপরজলা 

প্রাচণসম্পদ 

কর্ মকতমা 

েয়লার র্াংরসর 

উৎপাদে বৃচদ্ধ 

পারব 

 

 
 

কর্লেের উপরজলা : 

 

ক্রচর্ক 

েং 

চবষয় প্রস্তাচবত চবষয় 

(গৃিীতব্য কারজর 

োর্) 

বাস্তবায়েকাল দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা 

প্রতোচশত িলািল 

 (কাজট সম্পন্ন িরল 

গুণেত বা 

পচরর্াণেত কী 

পচরবতমে আসরব) 

পচরর্াপ  

(প্রতোচশত 

িলািল বতচর 

িরয়রছ চক ো 

তা পচরর্ারপর 

র্ােদণ্ড) 

শুরু গশরষ 

1.  

গসবা গবল 

পঙ্গু, প্রচতবচন্ধ ও 

প্রবীণ কচলং গবরল 

িাপ চদে। ইউ এে ও 

এর গসবা চেে। (গসবা 

গবল) 

01/07/2017 30/06/2018 

উপরজলা 

চেব মািী 

অচিসার 

জেবান্ধাব প্রশাসে 

চেচিত িরব। 
-- 

2.  বাল্যচববাি 

শতভাে প্রচতররাি 

করা  

বাল্যচববাি শতভাে 

প্রচতররাি করা  
01/07/2017 30/06/2018 

উপরজলা 

চেব মািী 

অচিসার 

জেসংখ্যা বৃচদ্ধর িার 

কর্রব। 
-- 

3.  চশযাপ্রচতষ্ঠারে 

শতভাে চর্রডচর্ল 

িালু 

চশযাপ্রচতষ্ঠারে 

শতভাে চর্ড-গডচর্ল 

িালু 

01/07/2017 30/06/2018 

উপরজলা 

চেব মািী 

অচিসার 

চশযার র্াে বৃচদ্ধ 

পারব। 
-- 

4.  শতভাে চবশুদ্ধ 

পাচে সরবরাি 

চেচিত করা 

শতভাে চবশুদ্ধ পাচে 

সরবরাি চেচিত 

করা 

01/07/2017 30/06/2018 

উপরজলা 

চেব মািী 

অচিসার 

জেস্বাস্থ্ে রযা 

পারব। 
-- 

5.  
গৃিিীেরদর 

পুেব মাসে করা 

গৃিিীেরদর পুেব মাসে 

করা 
01/07/2017 --- 

উপরজলা 

চেব মািী 

অচিসার 

গৃিিীে পুেব মাসে -- 

6.  
চভক্ষুক পুেব মাসে 

করা  
চভক্ষুক পুেব মাসে করা  01/07/2017 30/06/2018 

উপরজলা 

চেব মািী 

অচিসার 

চভক্ষুক মুক্ত এলাকা 

গঘাষণা। 
-- 

7.  র্চতর িাট র্াছ 

ঘাট পচরষ্কার 

পচরেন্ন করা 

র্চতর িাট র্াছ ঘাট 

পচরষ্কার পচরেন্ন 

করা 

01/07/2017 30/06/2018 

চসচেয়র 

উপরজলা র্ৎস্য 

কর্ মকতমা 

র্ারছর গুণেতর্াে 

ঠিক থাকরব। 
-- 

 

৭। ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

থজলা : িাঁেপুর 

ক্রচর্ক উদ্ভাবরের গযত্র প্রস্তাচবত চবষয় (গৃিীতব্য কারজর 

োর্) 

বাস্তবায়েকাল 

(শুরু/সর্াচপ্তর 

তাচরখ) 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা  

(রয কর্ মকতমার 

গেতৃরত্ব সম্পাচদত 

িরব তাঁর োর্ ও 

পদচব) 

প্রতোচশত িলািল  

(কাজট সম্পন্ন িরল 

গুণেত বা পচরর্াণেত 

কী পচরবতমে আসরব) 

পচরর্াপ 

(প্রতোচশত িলািল বতচর িরয়রছ চক 

ো তা পচরর্ারপর র্ােদণ্ড) 

৭.১ গসবা প্রচক্রয়া 

সিজীকরণ 

এ গজলার ৮ট উপরজলা র্ভচর্ 

অচিরস অরটারর্শে ব্যবস্থ্া 

িালুকরণ 

জানুয়াচর, 

২০১৮ 

সিকারী কচর্শোর 

(র্ভচর্) সকল, িাঁদপুর 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

করর্রছ 

সম্পন্ন 
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সকল উপরজলা র্ভচর্ অচিরস 

গসবাঘর স্থ্াপে 

জানুয়াচর, 

২০১৮ 

সিকারী কচর্শোর 

(র্ভচর্) সকল, িাঁদপুর 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

করর্রছ 

সম্পন্ন 

গজলা র্ারকমটং অচিসাররর 

তিাবিারে র্ারকমটং লাইরসন্স 

গ্রিণকারী সকল ব্যাবসায়ীরদর 

ডাটারবজ বতচরর কাজ িলর্াে।  

জুে, ২০১৮ গজলা র্ারকমটং 

অচিসার িাঁদপুর। 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

কর্রব 

িলর্াে 

গ্রার্ পুচলরশর ডাটারবজ বতচর  জুে, ২০১৮ উপপচরিালক, স্থ্ােীয় 

সরকার ও উপরজলা 

চেব মািী অচিসার 

(সকল), িাঁদপুর 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

করর্রছ 

সম্পন্ন 

গজরলরদর ডাটারবজ বতচর  জুে, ২০১৮ গজলা র্ৎস্য 

অচিসার, িাঁদপুর 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

করর্রছ 

সম্পন্ন 

 

প্রবাসীরদর ডাটারবজ বতচর জুে, ২০১৮ সিকারী পচরিালক,  

শ্রর্ ও কর্ মসংস্থ্াে 

বুেররা, িাঁদপুর 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

করর্রছ 

িলর্াে 

এ গজলার সকল র্ৎস্য িাচষরদর 

ডাটারবস করা িরব। 

জুে, ২০১৮ গজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, 

িাঁদপুর। 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

করর্রছ 

সম্পন্ন 

এ গজলার সকল সর্বায়ীরদর 

ডাটারবজ করা িরব। 

জুে, ২০১৮ গজলা সর্বায় 

কর্ মকতমা, িাঁদপুর। 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

কর্রছ 

সম্পন্ন 

৭.২ গসবা প্রচক্রয়া 

সিজীকরণ 

মূু্ল্য তাচলকার  চডচজটাল চডসরপ্ল 

গবাড ম স্থ্াপে 

  

 গজলা র্ারকমটং 

অচিসার, িাঁদপুর 

িাঁদপুর গজলার সদর 

উপরজলািীে 

ঐচতিেবািী চবপেীবাে 

বাজারর চডচজটাল 

চডসরপ্ল গবাড ম স্থ্াপে 

প্রচক্রয়ািীে ররয়রছ। 

উক্ত বাজারর পূরব ম 

প্রদচশ মত মূল্য তাচলকা 

অনুযায়ী প্রচতচদে 

চেতেপ্ররয়াজেীয় পরণ্যর 

মূল্য র্চেটর করা 

িরে। িরল গক্রতা 

সািারণ সঠিক ও 

ন্যায্যমূরল্য পণ্য ক্রয় 

কররত পাররছে।  

চেতে প্ররয়াজেীয় পরণ্যর িালোোদ   

মূল্যতাচলকা প্রচতচদে প্রদশ মে করা 

িরে। 

৭.৩ দাপ্তচরক অভেেরীণ 

কর্ মপ্রচক্রয়ার উন্নয়ে 

গজলা গরকড মরুর্রক চডচজটাল করা চডরসম্বর, 

২০১৮ 

অচতচরক্ত গজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব), 

গরচভচেচউ গডপুট 

কারলক্টর, ভারপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা, গজলা 

গরকড মরুর্। 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

কর্রব 

আউট গসাচস মং এর র্াধ্যরর্ গলাক 

চেরয়াে গদওয়া িরয়রছ। অেলাইরে 

পি মা এচি অব্যািত আরছ। 
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এ গজলার ৩০ট দপ্তরর ই-

এরটেরডন্স বা চডচজটাল িাচজরা 

িালু করা। 

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

অচতচরক্ত গজলা 

প্রশাসক (সাচব মক) ও 

সিকারী কচর্শোর, 

আইচসট শাখা 

যথাসর্রয় অচিরস 

উপচস্থ্চত চেচিত িরব। 

ইরতার্রধ্য ৩০ট দপ্তরর চডচজটাল 

িাচজরা িালু করা িরয়রছ 

 

চবচভন্ন চবভারের চিঠি পত্র/রোটশ 

জাচর করার পচরবরতম ১০০% ই-

গর্ইরল গপ্ররণ করা 

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

গজলা প্রশাসরকর 

কায মালরয়র সকল 

শাখার ভারপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা 

কােজ ও কাচলর খরি 

সাশ্রয় িরে। 

ই-গর্ইরল গোটশ জাচর িলর্াে। 

গজলা প্রশাসরকর কায মালয় গথরক  

চডচলং লাইরসন্স প্রদারের চবষরয় 

অেলাইরে কাযক্রর্ িালু করা 

িরয়রছ।  

জুে, ২০১৮ অচতচরক্ত গজলা 

প্রশাসক (সাচব মক) ও 

সিকারী কচর্শোর, 

ব্যাবসা বাচণজে শাখা। 

জেসািাররণর সর্য়, 

খরি ও সাযাৎ কর্রব 

আরবদেকারী গয-গকারো জায়ো িরত 

www.dcceservice.com 

ওরয়বসাইরটর র্াধ্যরর্ সরাসচর 

আরবদে কররত পাররে।  অেলাইরের 

র্াধ্যরর্ আরবদেকারীরা আরবদে  শুরু 

করররছে। েতুে চডচলং লাইরসন্স ০৭ 

চদরের র্রধ্য ও েবায়েকৃত লাইরসন্স 

০৩ চদরের র্রধ্য প্রদাে করা িয়। 

৭.৪ দাপ্তচরক অভেেরীণ 

কর্ মপ্রচক্রয়ার উন্নয়ে 

ইটভাটার লাইরসন্স প্রদারের চবষরয় 

অেলাইরে কাযক্রর্ িালু করা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

জুে, ২০১৮ অচতচরক্ত গজলা 

প্রশাসক (সাচব মক) ও 

সিকারী কচর্শোর, 

ব্যাবসা বাচণজে শাখা। 

জেসািাররণর সর্য়, 

খরি ও সাযাৎ কর্রব 

আরবদেকারী গয-গকারো জায়ো গথরক  

www.dcce 

service.com ওরয়বসাইরটর 

র্াধ্যরর্ সরাসচর আরবদে কররত 

পাররে। বতর্ারে অেলাইরের র্াধ্যরর্ 

আরবদেকারীরা আরবদে কররত শুরু 

করররছে। েতুে লাইরসন্স প্রদাে করা 

িয় ১৫ চদরের র্রধ্য ও েবায়ে করা 

িয় ০৭ চদরের র্রধ্য।                              

  প্রচতট ইউচডচস িরত যারত প্রতেে 

অঞ্চরলর গরােীরা উপরজলা সদরর 

অবচস্থ্ত িাসপাতা/ গজলা সদররর 

িাসপাতাল িরত অেলাইরে/ 

স্কাইরপর র্াধ্যরর্ চিচকৎসা গসবা  

(রটচল গর্চডচসে) গ্রিণ কররত পারর 

গস ব্যবস্থ্া চেচিতকরণ। 

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

চসচভল সাজমে ও 

উপরজলা চেব মািী 

অচিসার (সকল), 

িাঁদপুর। 

সািারণ অসুস্থ্েতার 

জন্য প্রতেে অঞ্চল 

গথরক োচড় ভাড়া চদরয় 

িাসপাতারল আসরত 

িয় ো। চেজ 

ইউচডচসরত বরসই 

চবরশষজ্ঞ ডাক্তাররর 

গপ্রসচক্রপশে পাওয়া 

যারে। 

ইরতার্রধ্য সকল উপরজলায় ইউচডচস 

িরত গটচল গর্চডচসে গসবা প্রদাে করা 

িরে। 

৭.৫ উদ্ভাবে সিায়ক 

পচররবশ বতচর 

গপৌরসভার উরদ্যারে এবং গজলা 

প্রশাসরের সাচব মক তিাবিারে 

িাঁদপুর শিররর রাস্তার ব্যবস্থ্াপো, 

ট্রাচিক ব্যবস্থ্াপো ও যােবািে 

চেয়ন্ত্রণ, উন্নয়ে ও সংস্কার  কারয মর  

উরদ্যাে গেওয়া িরয়রছ। 

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

গজলা প্রশাসে, পুচলশ 

সুপার, গর্য়র, িাঁদপুর 

গপৌরসভা, িাঁদপুর। 

চগ্রে িাঁদপুর-চিে 

িাঁদপুর কর্ মসূচি 

িলর্াে। 

িলর্াে   

৭.৬ পাট মোরচশপ ও 

গেটওয়াচকমং 

িাঁদপুর গজলা শিররক ওয়াইিাই 

গজারে অেভু মচক্ত 

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

 গেজারত গডপুট 

কারলক্টর,  

সিকারী গপ্রাগ্রার্ার 

পয মাপ্ত ইিাররেট সুচবিা 

োেচরক জীবরে েচত 

এরসরছ  

িলর্াে   
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এ বছর গজলার ৩ট সরকাচর 

চবদ্যালরয় অেলাইে ভচতম কায মক্রর্ 

সম্পন্ন িরয়রছ। ১৫ট গবসরকাচর 

চবদ্যালরয় অেলাইে ভচতম কায মক্রর্ 

সম্পন্ন করা িরব। 

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

 গজলা প্রশাসে ও 

গজলা চশযা 

অচিসার, িাঁদপুর। 

জেেণ ঘরর বরস 

আরবদে কররত 

পাররছ। সর্য় ও খরি 

সাশ্রয় িরে। 

িলর্াে   

ইউচডচসর আধুচেকায়ে  চডরসম্বর, 

২০১৮ 

উপরজলা চেব মািী 

অচিসার (সকল), 

িাঁদপুর। 

সর্য় ও খরি সাশ্রয় 

িরে 

িলর্াে 

সকল দপ্তররর সরি গেট চর্টং 

িালুকরণ  

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

সিকারী কচর্শোর, 

আইচসট শাখা ও 

সিকারী গপ্রাগ্রার্ার 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

কর্রব 

িলর্াে 

সকল কর্ মকতমারক আইচসট বান্ধব 

করার উরদ্যাে গ্রিণ   

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

সিকারী কচর্শোর, 

আইচসট শাখা ও 

সিকারী গপ্রাগ্রার্ার 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

কর্রব 

িলর্াে 

৭.৭ 

 

গসাোল চর্চডয়ার 

ব্যবিার 

সকল সরকাচর দপ্তররক গসাোল 

চর্চডয়া ( গিসবুক গ্রুরপ) অেভু মচক্ত 

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

ঐ সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

কর্রব 

িলর্াে 

গজলার একই চবষরয়র সকল 

চশযকরক একট গিসবুক গ্রুরপ 

অেভু মচক্তর র্াধ্যরর্ চবষয়চভচত্তক 

জ্ঞাে িি মার সুরযাে সৃচষ্ট। 

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

অধ্যয, িাঁদপুর 

সরকাচর র্চিলা 

করলজ ও সংচিষ্ট 

কচর্ট 

সর্য়, খরি ও সাযাৎ 

কর্রব 

িলর্াে 

উঠাে ববঠরকর সর্য় চভচডও 

কেিাররচন্সং-এর র্াধ্যরর্ সািারণ 

জেেরণর র্ারে সরকাচর তথ্য 

গপৌুঁরছ গদওয়া িরব। 

চডরসম্বর, 

২০১৮ 

গজলা তথ্য অচিসার, 

িাঁদপুর। 

সর্য়, খরি ও সাযাত 

কর্রব 

িলর্াে 

 

 

১১.৩ রাজশািী রবভাগ 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, রাজশািী 

১। ২০১৭-২০১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল  : 

 ২০তর্ গ্রেডের অবিি িিায়ক্-০৮ জন এিং পবরিন্নতাক্র্ী-০১ জন ক্র্ মচারীর বনডয়া  ক্ার্ মির্ িম্পন্ন ক্রা িডয়ডছ; 

 বিবপইউ-১০টি, র্বনটর-১০টি, ইউবপএি-০৮টি বপ্রন্টার-১০টি, ফ্লযাশ ড্রাইি-০৮টি িয় ক্রা িডয়ডছ; 

 গ্ররক্ে ম রুডর্ রবক্ষত িাইলিমূি িংরক্ষডণর জন্য ২৬টি র যাক্ িয় ক্রা িডয়ডছ;  

 বেবজটাল িাবজরা গ্রর্বশডন প্রডতযক্ ক্র্ মচারীর িাবজরা বনবিত ক্রা িয়; 

 র্ানিিম্পর উন্নয়ডন ক্র্ মচারীডরর িাৎিবরক্ ৬০ র্ণ্টাব্যাপী প্রবশক্ষণ গ্ররওয়া িডয়ডছ; 

 অবেট আপবি বনষ্পবির লডক্ষয দ্রুত জিাি গ্রপ্ররণ ক্রা িয়; 

 রািবরক্ ক্াডজ  বতশীলতা আনয়ডনর লডক্ষয ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর অোওয়াে ম প্ররাডনর ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডয়ডছ;  

 ৩য় তলায় ক্র্ মক্তমার ক্ডক্ষ ওয়াশরুর্ বনর্ মাণ ক্রা িডয়ডছ; 

 ওয়াশরুডর্ ৪টি গ্রিবিন, ৪টি িাইক্ডর্াে, ১০টি মুবিং বপলার ক্ক্ এিং বিবিন্ন পডয়ডন্ট ৯টি ট্যাপ স্থাপন ক্রা িডয়ডছ;    

 িাংডলাস্থ ড্রইং রুর্, বপ.এি. স্যাডরর গ্র াপনীয় শাখা, বিিা ীয় ক্বর্শনার র্ডিারডয়র গ্রচম্বার, বরবিপশন রুর্ ও 

িারান্দায় টাইলি ও র্াডি মল পাের দ্বারা িাঁধাই ক্রা িডয়ডছ; 
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 পুডরা িাংডলা রংক্রণ ক্রা িডয়ডছ; এিং 

 ২০১৬-১৭ অে মিছডরর িডঙ্গ প্রবতডিরনাধীন অে মিছডরর অে বতর িার ৯৪%।  

২।  ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  : 

 িছডর ৬০ র্ণ্টা িাধ্যতামূলক্ প্রবশক্ষডণর অংশ বিডিডি ১১-২০তর্ গ্রেডের ক্র্ মচারীডরর প্রবশক্ষণ প্ররাডনর ব্যিস্থা েিণ;  

 জাতীয় শুিাচার গ্রক্ৌশল িাস্তিায়ডন ০১ জন ক্র্ মক্তমা এিং ০১ জন ক্র্ মচারীডক্ শুিাচার পুরস্ক্ার প্ররাডনর ব্যিস্থা েিণ;   

 গ্রেষ্ঠ ক্র্ মচারী বনি মাচনপূি মক্ উৎিাি প্ররাডনর লডক্ষয পুরস্ক্ার প্ররাডনর ব্যিস্থা েিণ;  

  ই-িাইবলং ক্ার্ মির্ গ্রজাররারক্রণিি পূণ মিাডি ই-িাইবলং এর র্াধ্যডর্ িক্ল বচঠিপে বনষ্পবির ব্যিস্থা 

েিণ;  

 ক্র্ মচারীডরর রক্ষতা বৃবির লডক্ষয প্রবশক্ষণ েিডণ ক্ার্ মক্র ব্যিস্থা েিণ;  

 এ ক্ার্ মালডয়র বনউন িাইন গ্রিাে ম িংস্ক্ার/ডর্রার্ত ক্রণ;  

 অবিি প্রাঙ্গডণ নতুন  াবড়র গ্যাডরজ বতবর; 

o অবিডির মূলিটডক্র উির ও পবির্ প্রাচীডরর গ্রক্াল গ্রর্ডষ পাম্প র্র পর্ মন্ত ওয়াক্ওডয় বতবর ক্রণ; 

 িাংডলাস্থ িািিিডনর চাবরবরডক্ গ্রড্রন বনর্ মাণ; এিং 

 িাংডলার পূি ম বরডক্র গ্র ট িডত গ্যাডরজ পর্ মন্ত ২ গ্রলডনর রাস্তা বনর্ মাণ। 

11.3.1 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রাজশািী; 

11.3.2  ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল :  

 বিক্ষুক্ পুনি মািডনর লডক্ষয অবজমত তিবিডলর পবরর্াণ ৫৮,০৮,৪৭৬/- টাক্ায় উন্নীত ক্রা এিং শনাক্তকৃত 

৫,৭৬৭ জন  বিক্ষুডক্র র্ডধ্য ৪৯ জনডক্ প্রবতবষ্ঠত ক্রা িডয়ডছ; 

 ২১৬ জন বিডশষ চাবিরািম্পন্ন বশক্ষােীর র্ডধ্য বেিাইি বিতরণ; 

 ক্যাোর িাবি মডির ক্র্ মক্তমাডরর বুবনয়াবর, আইন ও প্রশািন, পািবলক্ প্রবক্উরডর্ন্ট, আধুবনক্ অবিি 

ব্যিস্থাপনা, গ্রর্ািাইল  গ্রক্াট ম আইন, ই-নবে প্রবশক্ষণ, িাৎিবরক্ ৬০ র্ণ্টা প্রবশক্ষণিি অন্যান্য প্রবশক্ষডণ 

অংশেিণ বনবিত ক্রা িডয়ডছ; 

 বিটি ক্ডপ মাডরশন ও গ্রপৌর এলাক্ায় ৭,৮৫০ জন ক্র্ মজীিী র্বিলাডক্ ল্যাক্ডটটিং র্ারার িাতা প্ররান;  

 ২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র ‘পদ্মা নরীর িাঙ্গন িডত রাজশািী ক্যাডেট ক্ডলজ ও িংলগ্ন  গুরুত্বপূণ স্থাপনা রক্ষা’ 

শীষ মক্ প্রক্ডের আওতায় ক্যাডেট ক্ডলজিংলগ্ন নরীতীর িংরক্ষণ ক্াজ শতিা  িিলিাডিিম্পন্ন ক্রা 

িডয়ডছ;  

 ন্যাশনাল িাবি মি ক্র্ মসূবচর অধীডন বশবক্ষত গ্রিক্ার যুিক্ডরর প্রবশক্ষণ প্ররাডনর র্াধ্যডর্ শতিা  অস্থায়ী 

ক্র্ মিংস্থান সৃবষ্ট;  

 গ্রজলার িক্ল গ্রিাডটল ও গ্রিক্াবরর োটাডিজ সিররক্রণ, র্াবলক্ডরর অপরাধ ও শাবস্ত িম্পডক্ম অি তক্রণ 

এিং বিশুি খায প্রস্তুত ও িরিরাডি উদু্বিক্রণ ক্ার্ মির্ িাস্তিায়ন ক্রা িডয়ডছ; 

 ৯০০ স্যাবনটাবর ল্যাবেন, ৬টি ক্বর্উবনটি ল্যাবেন, ২০টি ওয়াশিক্, ৩১০ িাির্াবি মিল পাম্প স্থাপন;  

 ৫,৫৮৫ জন গ্রিক্ার যুিডক্র রক্ষতা বৃবিমূলক্ প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 অনলাইডন জবর্র খবতয়ান প্রাবির আডিরনিংিান্ত  ক্ার্ মির্ িাস্থিায়ন;  

 ই-নবে ক্ার্ মিডর্র আওতায় অবিডির িক্ল ক্ার্ মির্ On Line এ িম্পন্ন ক্রা িডি;  
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 র্বন্ত্রপবরষর বিিাড  ও জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয় অনুবষ্ঠত বিিা ীয়  ক্বর্শনার ডণর ির্ন্বয় িিায় েিীত 

বিিান্তিমূি িাস্তিায়ডন ক্ার্ মক্র ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডয়ডছ;  

 গ্রজলা প্রশািক্ িডেলডনর গৃিীত বিিান্তিমূি িাস্তিায়ডন প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রনয়া িডয়ডছ;  

 গ্রজলা উপডজলা পর্ মাডয় ক্র্ মরত ক্র্ মচারীডরর ক্ার্ মির্ তরারবক্র  র্াধ্যডর্ জনডিিার র্ানউন্নয়ডন গৃিীত 

ক্ার্ মির্ িাস্তিায়ন ক্রা িডয়ডছ।  

11.3.3  ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 

 জনপ্রশািনডক্ জনিান্ধি ক্রার ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা; 

 গ্রজলার ওডয়িডপাট মাডলর তথ্যাবর শতিা  িালনা ার ক্রা, উপডজলা ও ইউবনয়ন পর্ মাডয়র অবিিিমূডির 

ওডয়িডপাট মাল িালনা ারক্রডণ ক্ার্ মির্ েিণ এিং িক্ল উপডজলা ভূবর্ অবিডির জন্য বনজস্ব গ্রোডর্ইন সৃবষ্ট 

ক্রা;  

 গ্রজলা পর্ মাডয়র িক্ল অবিিিমূিডক্ ই-নবের আওতায় বনডয় আিা; 

 নতুন গ্রেজাবর িিন বতবরর জন্য ক্ার্ মির্ ত্বরাবন্বত ক্রা; 

 পদ্মা নরীর িাঙন িডত রাজশািী র্িান রীর অন্তভ্য মক্ত গ্রিানাইক্াবন্দ িইডত বুলনপুর পর্ মন্ত এলাক্া রক্ষা ক্রা; 

 ক্াডলক্টডরট বিযালয় ও বিয়ার্ বিযালডয় আধুবনক্ র্ানিেত বশক্ষা বনবিত ক্রা; 

 নারীর ক্ষর্তায়ন ও গ্রিক্ারত্ব দূরীক্রডণ বিবিন্ন প্রবশক্ষণ বনবিত  ক্রা; এিং 

 পদ্মার পাড় গ্রক্ন্দ্রীক্ পর্ মটন গ্রক্ন্দ্র বনর্ মাণ। 

11.3.4 SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

 প্রবত ৫০ জডনর জন্য এক্টি িরক্াবর পাবনর উৎি স্থাপন ও শতিা  স্যাবনডটশন ব্যিস্থা বনবিত ক্রা; 

 পবরডিশ িংরক্ষডণ পাবন ও কৃবষ ব্যিস্থাপনা; 

 রাবরদ্রযবিডর্াচডন এিং গ্রিক্ারত্ব দূরীক্রডণ আইটি বনিমর ক্ার্ মির্ বনবিত ক্রা; 

 র্ানিেত বশক্ষা ব্যিস্থা বনবিত ক্রার লডক্ষয পাইলট প্রক্ে েিণ এিং গ্রটক্িই অিক্াঠাডর্া বনর্ মাণ; এিং 

 যুি ঋডণর পবরর্াণ বৃবি এিং যুড াপডর্া ী প্রবশক্ষণ বনবিত ক্রা। 

11.3.5 েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 

 গ্রজলা প্রশািক্ ডণর বতন িছর গ্রর্য়াবর অোবধক্ার বিবিক্  ক্র্ মপবরক্েনা প্রণয়ন ক্রা িডয়ডছ; 

 বর্ে-গ্রে বর্ল ক্র্ মসূবচডক্ ত্বরাবন্বত ক্রডত স্থানীয় ক্বর্উবনটিডক্ িমৃ্পক্ত ক্রা; এিং 

 আইবিটি বনি মর রক্ষ জনিল সৃবষ্ট ক্রা।  

11.3.6 শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : 

 অবিডর্া /পরার্শ ম িক্স স্থাপন এিং অবিডর্া  িাডক্স প্রাি অবিডর্াড র িতযতা িাডপডক্ষ তাৎক্ষবনক্ ব্যিস্থা 

েিণ; 

 শুিাচার গ্রক্ৌশল ক্র্ মশালা আডয়াজন; 

 র্াবিক্ ক্ার্ মিডর্র বিবিডত পুরস্কৃত ও বতরস্কৃত ক্রা। 

11.3.7 ই-গভেয়নন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

 গ্রজলা ও উপডজলায় ইডনাডিশনটি র্ডক্ পুন মঠন; 

 প্রবতর্াডি ইডনাডিশন িিা আহ্বান ক্ডর ইডনাডিশন ক্ার্ মিডর্র অে বত মূল্যায়ন; এিং 
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 বনবরষ্ট ির্য় অন্তর অন্তর ইডনাডিশন ক্ার্ মির্ তরারবক্ ক্রা। 

11.3.8 কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : 

 অবিিারডরর েরডর্টবর বতবরর ব্যাপাডর বিিান্ত েিণ;  

 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর জডন্য র্ানিেত ক্যাবন্টন বতবরর ব্যাপাডর বিিান্ত েিণ;  

ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর জডন্য বনয়বর্ত গ্রখলাধুলার ব্যিস্থা েিণ; এিং 

 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর স্বাে মিংবিষ্ট িক্ল বিষডয়র বনবিড় তরারবক্ ক্রা িয়।  

11.3.9 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর 

সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা) : 

 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র তথ্য িরিরাডির জডন্য ১৫০টি আডিরডনর তথ্য িরিরাি ক্রা িডয়ডছ। এ পর্ মন্ত তথ্য 

ক্বর্শডনর বনক্ট গ্রক্উ আবপল রাডয়র ক্ডরবন িা তথ্য িরিরাি ক্রা িয়বন এ র্ডর্ ম গ্রক্উ অবিডর্া  ক্ডরবন; 

এিং 

 এক্জন িিক্ারী ক্বর্শনার ও এবক্সবক্উটিি ম্যাবজডিট গ্রক্ তথ্য প্ররানক্ারী ক্র্ মক্তমা বিডিডি বনডয়া  

গ্ররওয়া িডয়ডছ। 

11.3.10 মাঠ পর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ/দুয়র্ োগ 

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) : 

 ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র ভূবর্ অবিিগুডলা গ্রর্রার্ত/িংস্ক্ার ক্ার্ মির্িম্পন্ন িডয়ডছ; এিং 

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয় এিং িাবক্মট িাউডজ ক্াডজর দ্রুত বত ও র্ানিম্পন্ন গ্রিিার  জন্য ল্যাপটপ, 

স্ক্যানার, বপ্রন্টার, আইবপএি,  ইউবপএি, গ্রটবলবিশন, গ্রপ্রাডজক্টর বিতরণ ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.11 প্রবতডিরন উডল্লখ ক্রার র্ত অন্য গ্রক্াডনা বিষয় :  

 গ্রর্া: আডনায়ার িারাত, উপডজলা বনি মািী অবিিার, দ্য মাপুর এর জনপ্রশািন পরক্ প্রাবি; এিং 

 ধারািাবিক্ িাডি ই-নবে ক্ার্ মিডর্ িিলতা। 

11.3.12 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, বিরাজ ঞ্জ : 

11.3.13 ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল : 

 এ ক্ার্ মালয় ও বনয়ন্ত্রণাধীন অবিিিমূডির ৪ে ম গ্রেবণর িাধারণ প্রশািডনর আওতায় ১২টি শূন্যপডরর র্ডধ্য ১২টি  

পডর জনিল বনডয়া  থেওো িডয়ডছ; 

 এ গ্রজলায় ক্র্ মরত ২ জন িিক্ারী ক্বর্শনার ও ০১ জন িিক্ারী ক্বর্শনার (ভূবর্) আইন ও প্রশািন প্রবশক্ষণ 

গ্রক্াি মিম্পন্ন ক্ডরডছন; 

 এ গ্রজলায় এক্াবধক্িার বিবিন্ন পর্ মাডয়র ২৬ জন ক্র্ মক্তমা ১৯টি িিা/ডিবর্নার/ক্র্ মশালায় অংশেিণ 

ক্ডরডছন; 

 এ ক্ার্ মালয় ও ইিার বনয়ন্ত্রণাধীন অবিিিমূডি ক্র্ মরত বিবিন্ন পরবির ৭৫৬ জন ক্র্ মচারীডক্ ২০১৭-১৮ 

অে েবিয়র অিযন্তরীণ প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডয়ডছ এিং ০৬ জন ক্র্ মচারীডক্ আঞ্চবলক্ গ্রলাক্ প্রশািন প্রবশক্ষণ 

গ্রক্ন্দ্র, রাজশািী-গ্রত বিবিন্ন রািবরক্ বিষডয় প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডয়ডছ; 

 জন নডক্ স্বেির্ডয় িয়রাবনমুক্ত গ্রিিা প্ররাডন ওয়ানস্টপ িাবি মি চালু ক্রা িডয়ডছ। িারপ্রাি ক্র্ মক্তমা 

জন ডণর প্রডয়াজন অনুিাডর দ্রুততর গ্রিিা প্ররান ক্ডর োডক্ন; 
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 গ্রপনশনভ্যক্ত ক্র্ মচারীডরর সুবিধাডে ম গ্রজলা বিিািরক্ষণ অবিিিংলগ্ন স্থাডন িিার ব্যিস্থা ক্রা িডয়ডছ। তাডরর 

জন্য পৃেক্ ওয়াশরুর্ বনর্ মাণ ক্রা িডয়ডছ; 

 এ ক্ার্ মালডয়র প্রডতযক্ শাখায় বিটিডজন চাট মার প্রস্ত্িতপূি মক্ দৃমানর্ান স্থাডন লটক্াডনা িডয়ডছ; 

 এ ক্ার্ মালডয়র এ িডক্র বনচ তলায় ওডয়টিং রুর্ বনর্ মাণ ক্রা িডয়ডছ; 

 িাবক্মট িাউডজ নার্াজ র্র স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; এিং 

 বেবজটাল িাবজরা গ্রর্বশন স্থাপন ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.14 ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 

 উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালডয়র অবিি সুপার পডরর ০৭টি এিং বি, এ-ক্ার্-ইউবেএ পডরর ০২টি  

শূন্যপর পডরান্নবতর র্াধ্যডর্ পূরডণর ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডি; 

 িাৎিবরক্ ৬০ র্ণ্টা প্রবশক্ষণ ক্র্ মসূবচর আওতায় র্াবিক্ ০৫ র্ণ্টাব্যাপী ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর 

বিষয়বিবক্তক্ র্াবিক্ প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 এ গ্রজলায় ক্র্ মরত বিবিন্ন পর্ মাডয়র ১৩ জন ক্র্ মক্তমাডক্ বিবিন্ন বিষডয়র িংবক্ষি প্রবশক্ষডণ গ্রপ্ররডণর 

পবরক্েনা রডয়ডছ; 

 ই-িাইবলং ক্ার্ মির্ গ্রজাররার ক্রণিি পূণ মিাডি ই-িাইবলং এর র্াধ্যডর্ িক্ল বচঠিপডের বনষ্পবির ব্যিস্থা 

েিডণর পবরক্েনা রডয়ডছ; 

 ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ প্রবত র্াডি স্বাস্থয পরীক্ষা ক্রার পবরক্েনা েিণ ক্রা িডয়ডছ। এ লডক্ষয প্রডতযক্ 

ক্র্ মচারীডক্ স্বাস্থয ক্াে ম (Health Card) প্ররান ক্রা িডি; 

 

 শুিাচার গ্রক্ৌশল িাস্তিায়ন এিং সুশািন বনবিতক্ডে িৎ, ক্র্ মডযার্ী ও দৃঢ় বনবতক্তমািম্পন্ন ক্র্ মচারীডক্ 

র্াবিক্ ক্র্ ম-তৎপরতার বিবিডত প্রবতর্াডি ০২ জন ক্র্ মচারী বনি মাচন ক্ডর পুরস্ক্ার প্ররাডনর ব্যিস্থা ক্রা 

িডি; এিং 

 এ ক্ার্ মালডয়র রািবরক্ ক্াডজর  বতশীলতা বৃবির লডক্ষয িক্ল ক্র্ মক্তমা ণডক্ ০১টি ক্ডর ল্যাপটপ এিং ৩য় 

গ্রেবণর ক্র্ মচারী ডণর অনুকূডল ০১টি ক্ডর গ্রেস্ক্টপ ক্বম্পউটার স্থাপডনর পবরক্েনা রডয়ডছ। 

11.3.15 SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

 এ গ্রজলার বিবিন্ন বশক্ষা প্রবতষ্ঠাডন ৪৬২টি র্ালটিবর্বেয়া ক্লািরুর্ বনর্ মাণ ক্রা িডয়ডছ এিং ১০০% 

বিযালডয়র র্ালটিবর্বেয়া ক্লািরুর্ বনর্ মাডণর পবরক্েনা রডয়ডছ; 

 এ গ্রজলার িাল্যবিিাি বনডরাধক্ডে জনিডচতনতা বৃবির লডক্ষয প্রডয়াজনীয় ক্ার্ মির্ চলর্ান এিং এবিষডয় 

চলর্ান ক্ার্ মির্ডক্ আরও গ্রজাররার ক্ডর ১০০% এ উন্নীত ক্রডণর পবরক্েনা রডয়ডছ; 

 এ গ্রজলায় র্ানি পাচার প্রবতডরাধক্ডে জনিডচতনতা বৃবির লডক্ষয প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা আরও তরাবন্বতক্রণ 

এিং এ বিষডয় চলর্ান ক্ার্ মির্ আরও গ্রজাররার ক্রার পবরক্েনা রডয়ডছ। 

 

11.3.16 রির/িংিিািমূডির উন্নয়ডনর িবিষ্যৎ পবরক্েনা ও ক্ার্ মিডর্র বিিরণ :  

 

 এ গ্রজলার জন ডণর গ্ররারড াড়ায় গ্রিিা গ্রপৌৌঁছাডনার লডক্ষয এ ক্ার্ মালয় ও বনয়ন্ত্রণাধীন অবিিিমূিডক্ 

জনিান্ধি বিডিডি  ডড় গ্রতালার ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডয়ডছ; 
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 এ ক্ার্ মালয় ও বনয়ন্ত্রণাধীন অবিিিমূডির িক্ল ক্ার্ মির্ ই-গ্রিিার আওতাভ্যক্ত ক্ডর জন নডক্ দ্রুত গ্রিিা 

প্ররান বনবিতক্রণ; 

 ভূবর্িংিান্ত  গ্রিিািমূি িিজ ক্রডত আইবিটির ব্যিিার বৃবির ব্যিস্থা েিণ। 

 

11.3.17 শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ০৭টি  বিিা ীয় র্ার্লা রাডয়র িডয়ডছ, তন্মডধ্য ০৩টি র্ার্লা বনষ্পবি িডয়ডছ এিং 

অিবশষ্ট ০৪টি  র্ার্লার ক্ার্ মির্ বিবিন্ন পর্ মাডয় চলর্ান; 

 অবিডর্া   বনষ্পবি বিষডয় র্বন্ত্রপবরষর বিিা  ক্র্তমক্ প্রণীত বনডর মশনা বিষডয় এ গ্রজলার িক্ল রির 

প্রধান ণডক্ বনডয় আডলাচনা িিা অনুবষ্ঠত িডয়ডছ। এ গ্রজলার বিজ্ঞ অবতবরক্ত গ্রজলা ম্যাবজডিটডক্ অবিডর্া  

বনষ্পবি ক্র্ মক্তমা বনডয়া  ক্রা িডয়ডছ। এ বিষডয় ক্ার্ মির্ চলর্ান আডছ; 

 দ্যনীবত প্রবতডরাডধর লডক্ষয জন ডণর অবিডর্া  েিডণর জন্য ক্াডলক্টডরডটর বনচতলায় ‘অবিডর্া  িাক্স’ 

স্থাপন ক্রা িডয়ডছ এিং প্রাি অবিডর্াড র বিষডয় র্োর্ে আইন ত ব্যিস্থা েিণ ক্রা িয়; এিং 

 গ্রজলা প্রশািডনর গ্রিিবুক্ গ্রপজ, গ্রজলা প্রশািডক্র  ণশুনাবনডত প্রাি অবিডর্া িমূি দ্রুততর বনষ্পবি ক্রা 

িডি। 

 

11.3.18 ই-গভন্যান্স/ইডনাডিশন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

 এ গ্রজলায় গ্রজলা পর্ মাডয় ০৭টি  ও উপডজলা পর্ মাডয় ০৯টি  ইডনাডিশন িাডক্মল  ঠন ক্রা িডয়ডছ; 

 এ গ্রজলার গ্রর্াট ৮৩টি  ইউবনয়ন পবরষর অবিডি ৮৩টি  বেবজটাল গ্রিন্টার স্থাবপত িডয়ডছ। এর র্াধ্যডর্ 

জন ণডক্ ই-গ্রিিা প্ররানিি ই-গভন্যান্স/ইডনাডিশন ক্ার্ মির্ চলর্ান। আরও নতুন নতুন গ্রিিা িংডর্াজন 

ক্রা িডয়ডছ; 

  ত এক্ িছডর ইউবনয়ন বেবজটাল গ্রিন্টার িডত ১০,৮৯১ জন গ্রিিা েিীতা গ্রিিা েিণ ক্ডরডছন; 

 এ ক্ার্ মালডয়র বনরাপিা বনবিতক্রণ জন িয়রাবন প্রবতডরাধ ও ক্র্ মচারীডরর  বতবিবধ পর্ মডিক্ষণ ক্রার 

লডক্ষয ১৬টি  গুরুত্বপূণ ম পডয়ডন্ট বিবি ক্যাডর্রা স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; 

 নবে ব্যিস্থাপনাডক্ আধুবনক্ায়ডনর লডক্ষয ই-িাইবলং বিষডয় এ গ্রজলার ২৮টি  রিডরর ক্র্ মক্তমা ও 

ক্র্ মচারীডক্ প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডয়ডছ;  

 জাতীয় শুিাচার গ্রক্ৌশল িাস্তিায়ডন এ গ্রজলার ১র্ ও ২য় গ্রেবণর গ্রর্াট ০৩ জন ক্র্ মক্তমাডক্ প্রবশক্ষণ প্ররান 

ক্রা িডয়ডছ; 

 গ্রজলা ই-গ্রিিা গ্রক্ডন্দ্রর র্াধ্যডর্ গ্রজলা গ্ররক্ে মরুর্ িডত ৪৬,৩০৯টি  খবতয়াডনর জাডিরা নক্ল ও ১,৭৮৭টি  

গ্রর্ৌজা ম্যাপ জন ডণর র্ডধ্য িরিরাি ক্রা িডয়ডছ; এিং 

 এি.এ. খবতয়ান র্ধ্ংি িওয়া গ্রেডক্ রক্ষা ক্রডত গ্রজলা প্রশািডনর বনজস্ব ব্যিস্থাপনায় এি,এ খবতয়ানিমূি 

স্ক্যাবনং ক্ার্ মির্ গ্রশষ িডয়ডছ। 

11.3.19 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

 ক্াডলক্টডরট িিডনর পাডশ্বম  বনবর্ মত অবিিাি ম ক্লাডি ২০১৭-১৮ অে েবিয়র এ/বি, গ্রিালার বিডস্টর্ এিং 

প্রডজক্টর স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; 
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 এ ক্ার্ মালডয় ক্র্ মরত ৩য় ও ৪ে ম গ্রেবণর ক্র্ মচারীডরর ক্লাি/িবর্বতর অবিি র্র বনর্ মাডণর জন্য জায় া প্ররান 

ক্রা   িডয়ডছ; এিং 

 এ ক্ার্ মালডয়র অিির-উির ছুটি গ্রিা রত  ত ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৩য় ৪ে ম গ্রেবণর ০৬ জন ক্র্ মচারীডক্ 

বিরায় িংিধ মনা প্ররান ক্রা িডয়ডছ। 

 

11.3.20 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯-র আডলাডক্ গৃিীত ক্ার্ মির্ (তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরডনর িংখ্যা, 

িরিরািকৃত তডথ্যর িংখ্যা এিং তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা ইতযাবর) : 

তথ্য িরিরাডির জন্য গ্রর্াট প্রাি আডিরডনর িংখ্যা : ৪৭টি 

িরিরািকৃত তডথ্যর িংখ্যা (প্রাি আডিরডনর বিবিডত) : ৪৭টি  

তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা  : িয়বন। 

 

11.3.21 র্াঠ পর্ মাডয় িাস্তিাবয়ত উডল্লখডর্াগ্য ক্ার্ মির্ ( ণপূতম বিিা /স্থানীয় িরক্ার বিিা , দ্যডর্ মা  

ব্যিস্থাপনা ও োণ র্ন্ত্রণালডয়র অধীন িাস্তিাবয়ত প্রক্ে ব্যতীত) : 

 বিরাজ ঞ্জ গ্রজলার ক্াবজপুর উপডজলাধীন  ান্ধাইল গ্রর্ৌজায় গ্রি র্ আবর্না-র্নসুর গ্রটক্সটাইল 

ইবঞ্জবনয়াবরং ইনবস্টটিউট বনর্ মাডণর জন্য ৫.০০ (পাঁচ) এক্র জবর্ অবধেিণ ক্রা িডয়ডছ। উক্ত 

জবর্ডত িবণ মত প্রক্ডের িাস্তিায়ন ক্ার্ মির্ চলর্ান; 

 বিরাজ ঞ্জ গ্রজলার ক্াবজপুর উপডজলাধীন র্কবলয়া াছা গ্রর্ৌজায় গ্রর্বেক্যাল অযাবিিডটন্ট গ্রেবনং স্কুল 

(ম্যাটি) ও গ্রিবর্বল ওডয়ল গ্রিয়ার বিবজটরি গ্রেবনং ইনবস্টটিউট বনর্ মাডণর জন্য গ্রর্াট ৬.২২এক্র 

জবর্ অবধেিণ ক্রা িডয়ডছ। উক্ত অবধেিণকৃত জবর্ডত িবণ মত প্রক্ডের ক্ার্ মির্ চলর্ান; 

 এ গ্রজলার শািজারপুর উপডজলায় ২২টি  গ্রর্ৌজায় িাট পাঁবচল িডত আিেরপুর পর্ মন্ত িাঁধ-ক্ার্-রাস্তা 

বনর্ মাণ প্রক্ডের জন্য ২৩৫.০০ (দ্যই শত পঁয়বেশ) এক্র জবর্ অবধেিণ ক্রা িডয়ডছ। উক্ত 

অবধেিণকৃত জবর্ডত প্রক্ে িাস্তিায়ন ক্ার্ মির্ চলর্ান এিং প্রক্েটি িাস্তিাবয়ত িডল শািজারপুর 

উপডজলার বিস্তৃণ ম এলাক্া িন্যার িািন িডত রক্ষা পাডি ও জন ডণর চলাচডলর জন্য ব্যাপক্ সুবিধা 

িগ্রি; এিং 

 এ গ্রজলার ক্ার্ারখন্দ উপডজলাধীন গ্রক্ানািাড়ী গ্রর্ৌজায় িাংলাডরশ ধান  ডিষণা ইনবস্টটিউট 

বনর্ মাডণর জন্য ১০.০০ (রশ) এক্র জবর্ অবধেিণ ক্রা িডয়ডছ। অবধেিণকৃত জবর্ডত প্রক্ে 

িাস্তিায়ডনর ক্াজ চলর্ান এিং প্রক্েটি িাস্তিাবয়ত িডল এই এলাক্ার ধাডনর উৎপারন ক্ষর্তা 

বৃবিডত িিায়ক্ িডি। 

 

11.3.22 প্রবতডিরডন  উডল্লখ ক্রার র্ডতা অন্য গ্রক্াডনা বিষয় : 

 গ্রশখ রাডিল গ্রপৌর বশশু পাক্ম উন্নয়ডনর ক্াজ চলর্ান রডয়ডছ; 

 জাতীয় স্ক্াউট প্রবশক্ষণ গ্রক্ন্দ্র স্থাপডনর জন্য ঘুরক্া ও রাণীোর্ গ্রর্ৌজায় বিবিন্ন রাড  গ্রর্াট ২২.৬৬৫০ এক্র 

জবর্ িডন্দািস্ত প্ররান ক্রা িডয়ডছ; 

 এ গ্রজলার শািজারপুর উপডজলায় র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী ক্র্তমক্ রিীন্দ্র বিশ্ববিযালয়, িাংলাডরশ এর বিবিপ্রস্তর 

স্থাপন ক্রা িডয়ডছ। পূণ ম ক্ার্ মির্ চলর্ান; এিং 
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 DLRS-এর র্াধ্যডর্ র্ডর িডি জবর্র পচ মা ও জবর্র নক্শা প্রাবির ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডয়ডছ। 

 

 

11.3.23 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, পাবনা : 

11.3.24 ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল : 

 িাটি মবিডক্ট র্ার্লা অে বতর িার ২০%; 

 গ্ররওয়াবন গ্রর্াক্দ্দর্া রাডয়ডরর তুলনায় বনষ্পবির িার ১১২%; 

 ভূবর্ উন্নয়ন ক্র আরায়; িাধারণ- ১০৮.৫৯%, িংস্থা- ৯৭.০৬%, িাধারণ+িংস্থা- ১০৫.৮১%; 

 জাতীয় শুিাচার গ্রক্ৌশল িাস্তিায়ডন উপডজলা পর্ মাডয় ৪-১০ গ্রেডের এক্জন, গ্রজলা পর্ মাডয় ৪-১০ গ্রেডের 

এক্জন এিং ১১-২০ গ্রেডের এক্জন ক্র্ মচারীডক্ ‘শুিাচার পুরস্ক্ার-২০১৭’ প্ররান ক্রা িডয়ডছ; 

 ক্যাোর িাবি মডির ক্র্ মক্তমাডরর বুবনয়াবর, আইন ও প্রশািন, িাডি ম ও গ্রিডটলডর্ন্ট প্রবশক্ষণিি অন্যান্য 

প্রবশক্ষডণ র্ডনানয়ন ও অংশেিণ বনবিত ক্রণ; 

 নিবনডয়া প্রাি িিক্ারী ক্বর্শনার ণডক্ িছরব্যাপী On The Job Training প্ররান ক্ডর তাডররডক্ রক্ষ ক্ডর 

তুলডত িিায়তা প্ররান; 

 র্বন্ত্রপবরষর বিিা  ও জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয় অনুবষ্ঠত বিিা ীয় ক্বর্শনার ডণর ির্ন্বয় িিায় গৃবিত 

বিিান্তিমূি িাস্তিায়ডন প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা েিণ; 

 গ্রজলা ও উপডজলা পর্ মাডয় ক্র্ মরত ক্র্ মচারীডরর ক্ার্ মির্ তরারবক্র র্াধ্যডর্ জনডিিার র্ানউন্নয়ডন ভূবর্ক্া 

রাখা; 

 বিক্ষুক্ পুনি মািডনর লডক্ষয এক্বরডনর গ্রিতন প্ররান ক্ডর অবজমত তিবিডলর পবরর্াণ ৭০ লক্ষ টাক্ায় উন্নীত 

ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.25    ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 

 িংস্থাওয়াবর িাটি মবিডক্ট র্ার্লার তাবলক্া সিরর ক্ডর পুবলশ সুপাডরর র্াধ্যডর্ গ্রেিতাবর পডরায়ানা 

তাবর্ডলর ব্যিস্থা এিং পাওনারাডরর িিডর্াব তায় জাবরক্ারডক্র র্াধ্যডর্ খাতক্ডরর গ্রর্ািাইল নম্বর িংেি 

ক্ডর িরক্াবর পাওনা আরাডয়র ক্র্ মপবরক্েনা েিণ ক্রা িডয়ডছ; 

 িিক্ারী ক্বর্শনার (ভূবর্), ইউবনয়ন ভূবর্ িিক্ারী ক্র্ মক্তমা ও িরক্ার পডক্ষর বনযুক্ত িরক্াবর ও বিবপ 

গ্রক্ৌৌঁসুবল ডণর িডঙ্গ বিডশষ বিঠক্ ও বনবিড় তরারবক্র র্াধ্যডর্ গ্ররওয়াবন গ্রর্াক্দ্দর্া িরক্ার পডক্ষ রায় 

আনয়ন ও বনষ্পবির িার বৃবির জন্য বিডশষ উডযা  েিণ ক্রা িডি; 

 ই-নার্জাবর ১০০% চালু ক্রার জন্য ক্ার্ মির্ অব্যািত আডছ; 

 িক্ল গ্ররক্ে মরুডর্ ই-গ্রপডর্ন্ট বিডস্টর্ চালু ক্রা িডি; 

 ইউবনয়ন/উপডজলার সয়ঙ্গ গ্রজলার ওডয়িিাইডট পে আপডলাে ক্রা অব্যািত আডছ; 

 ভূবর্ডিিা িিজীক্রণ; 

 খািজবর্র িক্ল গ্ররবজিার িালনা ার ক্রা; 

 িিক্ারী ক্বর্শনার (ভূবর্) এর গ্ররক্ে মরুর্ উন্নত ক্রণ ও গ্ররক্ডে মর র্োর্ে িংরক্ষণ ক্রা িডি; 

 প্রবতিছর ভূবর্ গ্রিিা িিাি পালন ক্রা; 
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 গ্রিিা েিীতাডরর িিার জায় ার ব্যিস্থা ও সুডপয় পাবনর ব্যিস্থা ১০০% বনবিত ক্রণ; 

 গ্রিিা েিীতাডরর প্রাি গ্রিিা িম্পডক্ম র্ন্তব্য/পরার্শ ম গ্ররবজিার গ্রখালা; 

  ত ২০১৬-২০১৭ অে মিছডরর রাবি ও আরায় এিং ২০১৭-২০১৮ অে মিছডরর রাবি ও আরায় অডপক্ষা ২০১৮-

২০১৯ অে মিছডর ব্যিিার বিবিক্ বরটান ম-৩ প্রস্তুত পূি মক্ গ্রিাবডং ও রাবির পবরর্াণ বৃবিিি আরাডয়র 

ক্ার্ মির্ গ্রজাররার ক্রা িডি; 

 ১০০% বশক্ষা প্রবতষ্ঠাডন ক্াি ও স্ক্াউট রল  ঠণ; 

 ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র িরক্াবর ব্যিস্থাপনায় িজর্ােীর িংখ্যা বৃবিক্রণ; 

 বশক্ষা র্ন্ত্রণালয়/ ধর্ ম র্ন্ত্রণালয়/ িংস্কৃবতবিষয়ক্  র্ন্ত্রণালয়/ যুি ও িীড়া র্ন্ত্রণালয় িডত প্রাি ছাে-ছােী, 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও বশক্ষক্ডরর অনুকূডল রাজস্ব িাডজট িঠিক্িাডি বিতরণ; 

 িক্ল বশক্ষা প্রবতষ্ঠাডন িততা গ্রস্টার  ঠডণ িিায়তা প্ররান; 

 বশক্ষা প্রবতষ্ঠানিমূডির পাঠরাডনর জন্য সুষ্ঠ ুপবরডিশ বনবিতক্রণ; 

 প্রবতর্াডি গ্রেষ্ঠ ক্র্ মচারী বনি মাচনপূি মক্ উৎিাি প্ররাডনর লডক্ষয পুরস্ক্ার প্ররান প্রিতমন ক্রা িডয়ডছ।  

11.3.26 েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 

 িাবষ মক্ ক্র্ মিম্পারন চুবক্ত ২০১৮-১৯ প্রণয়ন; 

 জাতীয় শুিাচার গ্রক্ৌশল ২০১৮-১৯ প্রণয়ন; 

 বিটিডজন চাট মার প্রণয়ন ক্রা িডয়ডছ; এিং 

 বতন িৎিডরর ক্র্ মপবরক্েনা প্রণয়ন ক্রা িডয়ডছ।  

11.3.27 শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : 

 অবিডর্া  বনষ্পবিক্ারী ক্র্ মক্তমা অবনক্ বনডয়া  ক্রা িডয়ডছ; 

 শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ বজডরা টলাডরন্স নীবত েিণ ক্রা িডয়ডছ। গ্রক্াডনা ক্র্ মচারীর বিরুডি 

গ্রর্ডক্াডনা অবনয়ডর্র অবিডর্া  পাওয়া র্াে বিিা ীয় ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডি। 

11.3.28       ই-গভন্যান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

 উন্নয়ন প্রক্ডের বদ্বততা পবরিার; 

 প্রবতটি বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাডন মুবক্তযুি ক্ন মার স্থাপন; 

 িীরমুবক্তডর্ািাডরর স্বিডস্ত বলবখত মুবক্তযুডির স্মৃবতচারণমূলক্ েন্থ প্রক্াশ; 

 ই-িাইবলং ক্ার্ মির্ ১০০% িিল ক্রা; 

 অনলাইডন িি মিাধারডণর জন্য খবতয়াডনর আডিরন, ম্যাডপর আডিরন, না বরক্ আডিরন ও অবিডর্া  েিণ 

ক্রা িয়; এিং 

 ‘বিলচাপড়ী আরশ ম োর্’ এক্টি ির্বন্বত উডযা  েিণ ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.29  কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

 িছডর ৬০ র্ণ্টা িাধ্যতামূলক্ প্রবশক্ষডণর অংশ বিডিডি ১১-২০ গ্রেডের ক্র্ মচারডরর প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা 

িডয়ডছ; 

 গ্রজলার িক্ল ইউবপ িবচিবৃন্দডক্ আইবে ক্াে ম িরিরাি ক্রা িডয়ডছ; 
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 চাক্বররত অিস্থায় মৃতুযিরণক্ারী িরক্াবর ক্র্ মক্তমা/ ক্র্ মচারীডরর পবরিাডরর িরস্যডরর আবে মক্ অনুরাডনর 

আডিরনিমূি দ্রুততর্ ির্ডয় প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা েিডণর জন্য জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় িরাির গ্রপ্ররণ ক্রা িডি। 

িয়চ্ছ। 

11.3.30 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর 

সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে) : 

 ২০১৭-১৮ অে মিছডর তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরন িংখ্যা- ১০ (রশ)টি, িরিরািকৃত তডথ্যর িংখ্যা- ১০ 

(রশ) টি, তথ্য ক্বর্শন িরাির গ্রক্াডনা আবপল রাডয়র িয়বন; 

 ৪ (চার) জন ক্র্ মক্তমা তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯ এর অনলাইন প্রবশক্ষণিম্পন্ন ক্ডরডছন। 

11.3.31 প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে : 

পাবনা থজলার রবলুপ্তপ্রাে ইিামরি নেী খনন কয়র নেীর পারন প্রবাি সিল করা প্রয়োজন। 

 

11.3.32 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নায়টার: 

11.3.33 ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল :  

 ক্যাোর িাবি মডির ক্র্ মক্তমাডরর বুবনয়াবর, আইন ও প্রশািন পািবলক্ প্রবক্উরডর্ন্ট, গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম, 

িাৎিবরক্ ৬০ র্ণ্টা প্রবশক্ষণিি  অন্যান্য প্রবশক্ষডণ অংশেিণ বনবিত ক্রা িডয়ডছ।  

 নতুন বনডয়া প্রাি িিক্ারী ক্বর্শনার ণডক্ On the job Traning এর ক্র্ মসূবচ িাস্তিায়ন ক্রা 

িডয়ডছ। 

 ই-নবে ক্ার্ মিডর্র আওতায় অবিডির িক্ল ক্ার্ মির্ On Line এিম্পন্ন ক্রা িডি। 

 র্বন্ত্রপবরষর বিিাড  ও জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয় অনুবষ্ঠত বিিা ীয় ক্বর্শনার ডণর ির্ন্বয় িিায় গৃিীত 

বিিান্তিমূি িাস্তিায়ডন ক্ার্ মক্র ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডয়ডছ।  

 গ্রজলা প্রশািক্ িডেলডনর গৃিীত বিিান্তিমূি িাস্তিায়ডন প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রনয়া রডয়ডছ।  

 তথ্য প্রযুবক্ত ব্যিিাডরর র্াধ্যডর্ বেবজটাল িাবজরা প্রযুবক্ত িাস্তিায়ন ক্রা িডয়ডছ।  

 গ্রজলার িক্ল গ্রিাডটল ও গ্রিক্াবরর োটাডিজ সিররক্রণ, র্াবলক্ডরর অপরাধ ও শাবস্ত  িম্পডক্ম প্রবশক্ষণ 

প্ররান এিং বিশুি খায প্রস্তুত ও িরিরাডি উদু্বিক্রণ ক্ার্ মির্ িাস্তিায়ন ক্রা িডয়ডছ। 

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয় বেবজটাল পিবতডত ক্বম্পউটার ল্যাি স্থাপন ক্রা িডয়ডছ। 

 গ্রজলা উপডজলা পর্ মাডয় ক্র্ মরত ক্র্ মচারীডরর ক্ার্ মির্ তরারবক্র র্াধ্যডর্  জনডিিার র্ান উন্নয়ডন গৃিীত 

ক্ার্ মির্ িাস্তিায়ন ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.34 ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 

 ই-নবে ক্ার্ মির্ ১০০% িাস্তিায়ন ক্রা; 

 গ্রজলা পর্ মাডয় িক্ল িরক্াবর অবিি িমূিডক্ ই-নবের আওতায় আনার ব্যিস্থা ক্রা িডি; 

 ক্র্ মক্তমা ক্র্ মচারীডরর রক্ষতা বৃবির লডক্ষয প্রবশক্ষণ েিডণ ক্ার্ মক্র ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডি; 

 জনপ্রশািনডক্ জনিান্ধি ক্রার ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা; 

 গ্রজলা ই-গ্রিিা গ্রক্ন্দ্রডক্ আধুবনক্ায়ডনর র্াধ্যডর্ গ্রিিার র্ান উন্নয়ন (ওয়ান স্টপ িাবি মি চালুক্রণ) ক্রা; 

 গ্রজলার িক্ল উপডজলা ভূবর্ অবিডির জন্য বনজস্ব গ্রোডর্ইডন ওডয়িিাইট সিরর ক্রা; 
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 গ্রজলার িক্ল ( প্রােবর্ক্ ও র্াধ্যবর্ক্) বিযালডয় ওডয়িিাইট প্রস্তুতক্রণ; 

 স্থানীয় পর্ মটডনর উপর ওডয়িিাইট সিরর ও প্রচার ক্ার্ মির্; 

 িল চাডষ নাডটার গ্রজলাডক্ গ্ররাল র্ডেল বিডিডি  ডড় গ্রতালা; 

 গ্রজলার গ্রিক্ারত্ব ও রাবরদ্রয দূরীক্রডণ বফ্র-ল্যাবন্সং এর র্াধ্যডর্ আয়িধ মনমূলক্ প্রবশক্ষণ ক্ার্ মির্ েিণ; 

 িাল্যবিিাি গ্ররাডধ র্বনটবরং গ্রিল  ঠন; 

 উিরা  ণিিডন িম্প্রবত চালু িওয়া িংেিশালার আধুবনক্ায়ন; এিং 

 নাডটার গ্রজলার লালপুর উপডজলায় এক্টি অে মননবতক্ অঞ্চল প্রবতষ্ঠা। 

11.3.35 SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি পররকল্পনা :  

গ্রটক্িই উন্নয়ন অিীষ্ট লক্ষয অজমডন নাডটার  গ্রজলা প্রশািন ক্র্তমক্ এক্টি িার্বেক্ ক্র্ মপবরক্েনা প্রণয়ন 

ক্রা িডয়ডছ। গ্রটক্িই উন্নয়ন অিীষ্ট লক্ষয ২০৩০ এিং রূপক্ে ২০২১ ও ২০৪১ নাডটার গ্রজলায় িাস্তিায়ন 

পবরক্েনা। এ ছাড়া  SDG-এর অন্যান্য  ক্র্ মপবরক্েনার র্ডধ্য রডয়ডছ র্ানিেত বশক্ষার জন্য ০৫ 

(পাঁচ)টি  বশক্ষা প্রবতষ্ঠান বনডয় পাইলটিং প্রক্ে। এ প্রক্ডের র্াধ্যডর্ প্রবতষ্ঠাডনর বশক্ষক্-বশক্ষােীর 

িাবি মক্ উন্নয়ন িাবধত িডি।  

বিক্ষুক্মুক্তক্রণ প্রক্ে : 

রাবরদ্রযবিডর্াচডনর গ্রক্ষডে রক্ষতা উন্নয়ন, আইটি খাডত উডযক্তা সিরর, বফ্রল্যাবন্সং ও গ্রশখ ক্ার্াল 

ইনবক্উবিশন গ্রিন্টাডরর র্ডধ্য গ্রিক্ার ির্স্যা ির্াধান ও রাবরদ্রযদূরীক্রণ। 

র্ানিেত খায :  

১. খায বনরাপিার জন্য প্রডয়াজনীয় বনডর মশনা ও ক্ার্ মির্ গ্রিণ; 

২. পবরডিশ িংরক্ষডণ পাবন ব্যিস্থাপনা;  

৩. নরী িংস্ক্ার, খাল খনন; এিং  

৪. কৃবষ ব্যিস্থাপনা। 

11.3.36 েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 

থজলা প্রশাসকগয়ণর ০৩ বির থমোরে অগ্রারধকাররভরত্তক কম েপররকল্পনা প্রণেন করা িয়েয়ি। মরন্ত্রপররষে 

রবভাগ কর্তেক রনয়োগপ্রাপ্ত  থমন্টর ময়িােয়ের পরামশ ে অনুর্ােী কম েপররকল্পনা বাস্তবােন করা মূল লক্ষে। 

11.3.37 শৃঙ্খলাজরনি  ও দুনীরি  প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : 

শৃঙ্খলাজবনত ও দূনীরি প্রবতডরাডধ এ ক্ার্ মালডয়র ক্র্ মচারীডরর শুিাচার গ্রক্ৌশল ক্র্ মশালািি এ ধরডনর 

ওয়াক্মশপ/প্রবশক্ষণ ক্ার্ মির্ অব্যািত রাখা িডয়ডছ এিং র্বনটবরং ব্যিস্থা চালু ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.38 ই-গভেয়নন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

ই-েভমরেন্স/ইরোরভশে চবষরয় সকল কর্ মকতমা-কর্ মিারীরদর প্রচশযণ অব্যািত ররয়রছ। গজলা ও 

উপরজলায় ইরোরভশেট র্রক পুে মেঠে করর কর্ মপচরকল্পো গ্রিণ করা িরয়রছ।   

11.3.39 কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম:  

(ক্)  এ রিডরর এক্জন ক্ল্যাণ ক্র্ মক্তমা বনডয়া  বরডয় ক্র্ মচাবরর স্বাে ম িংবিষ্ট িক্ল বিষডয় বনবিড় 

তরারবক্ ক্রা িডি; এিং  

(খ) ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ বনডয়াবজত গ্রখলাধুলার ব্যিস্থা ক্রা িডয় োডক্। িম্প্রবত এ ক্ার্ মালডয়       

ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর জন্য এক্টি র্ানিেত ক্যাবন্টন বনর্ মাডণর প্রস্তুবত চলর্ান রডয়ডছ। 
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11.3.40 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে) : 

২০১৭-১৮ অে মিছডর  তথ্য িরিরাডির জন্য প্রাি ০২টি আডিরডনর তথ্য িরিরাি  ক্রা িডয়ডছ। এ পর্ মন্ত 

তথ্য ক্বর্শডন গ্রক্ি আবপল রাডয়র ক্ডরবন এিং তথ্য না পাওয়ার গ্রক্াডনা অবিডর্া  পাওয়া র্ায়বন। 

11.3.41 মাঠ পর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ)/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ 

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) : 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৫১,২৯,৩৩৫.০০ (এক্ান্ন লক্ষ উনবেশ িাজার বতনশত পঁয়বেশ) টাক্া ব্যডয় ১৯টি ইউবনয়ন 

ভূবর্ অবিি গ্রর্রার্ত/িংস্ক্ার ক্ার্ মির্িম্পন্ন ক্রা িডয়ডছ। এ ছাড়া ও ০৬টি উপডজলা ভূবর্ অবিি এিং ৩১টি 

ইউবনয়ন  ভূবর্ অবিডি ল্যাপটপ, স্ক্যানার  ও বপ্রন্টার বিতরণ ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.42 প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে : 

 ১. উিরা  ণিিন িংস্ক্ার ক্ডর পর্ মটন সুবিধািি অন্যান্য ক্াডজর কৃবতত্বস্বরুপ  নাডটাডরর গ্রজলা প্রশািক্ 

জনাি শাবিনা খাতুন ও তাঁর রল ‘জনপ্রশািন পরক্-২০১৮’ গ্রপডয়ডছন।  ত ২৩ জুলাই, ২০১৮ রাজধানীর 

ওির্ানী স্মৃবত বর্লনায়তডন ‘পািবলক্ িাবি মি গ্রে’-গ্রত র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী গ্রশখ িাবিনার বনক্ট গ্রেডক্ 

গ্রজলা প্রশািক্ শাবিনা খাতুন এিং তাঁর রডলর অন্য ০৪ (চার) জন্য ক্র্ মক্তমা এ পরক্ েিণ ক্ডরডছন; 

২. নারর নর  িংস্ক্ার ও নডরর স্বািাবিক্ পাবন প্রিাি বনবিতক্রডণ প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা েিণ; 

৩. গ্রজলা পবরষর নাডটার এর িেুখ িডত চার্ড়া বশেটি স্থানান্তডরর জন্য প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা েিণ; 

৪. নাডটার-গ্রক্ পর্ মটন এলাক্া বিডিডি প্রবতবষ্ঠত ক্রার জন্য প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা েিণ; এিং 

৫. নাডটার উিরা  ণিিডন িাধারণ পর্ মটক্ডরর জন্য িংেিশালা চালু ক্রা িডয়ডছ। এডত বিবিন্ন 

ঐবতিাবিক্ মূল্যিান প্রর্ানাবর তথ্য িংেি ক্রা িডয়ডছ। 

 

11.3.43 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নওগাঁ : 

11.3.44 ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল : 

(ক্) র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর বনডর মডশ গ্ররশ ও জাবতর ক্ল্যানাডে ম বিশন-২০২১ এিং বেবজটাল 

িাংলাডরশ বিবনর্ মাডনর উডযা  িিল ক্রার লডক্ষয ইউবনয়ন তথ্য গ্রিিা গ্রক্ডন্দ্র (UDC) ই-গ্রিিার র্াধ্যডর্ 

বিবিন্ন গ্রিিা জন ডণর গ্ররৌরগ্র াড়ায় গ্রপৌৌঁডছ থেওো িডি; 

(খ) বেবজটাল িাংলাডরশ  ড়ার লডক্ষয ই-নবের র্াধ্যডর্ অবিডির িক্ল ক্ার্ মির্ (আবে মক্ বিষয় 

ব্যতীত) চলর্ান রডয়ডছ। ইডতার্ডধ্য এ ক্ার্ মালডয়র িক্ল শাখার ক্ার্ মির্ ই-নবেডত উপস্থাপন ও বনষ্পবি 

ক্রা িডি; 

( ) আিিাি পে, ক্বম্পউটার এিং ক্বম্পউটাডরর র্ন্ত্রাংশ িয় এিং গ্রর্রার্ত ক্ার্ মির্িম্পন্ন ক্রা 

িডয়ডছ; 

(র্) এ ক্ার্ মালডয়র লাইয়েরর শাখায় ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর অিযন্তরীণ প্রবশক্ষডণর জন্য এিং িই  

পড়ার র্াধ্যডর্ জ্ঞান িমৃি  িওয়ার লডক্ষয এক্টি স্বে পবরিডর ‘িডেলন ক্ক্ষ সিরর ক্রা িডয়ডছ; 

(ঙ) ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর প্রবশক্ষডণর র্াধ্যডর্ রক্ষতা বৃবি এিং নও াঁ গ্রজলার ইবতিাি, 

ঐবতিযিি বিবিন্ন বিষডয় এক্টি র্ানিেত প্রক্াশনা প্রক্াডশর বনবর্ি এ ক্ার্ মালডয় গ্রেবনং এন্ড 

ের্কডর্ডন্টশন ইউবনট  ঠন ক্রা িডয়ডছ। ইডতার্ডধ্য এ ইউবনডটর র্াধ্যডর্ ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর জন্য 
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বিবিন্ন গ্রর্য়ারী প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডি এিং বরডিাি ম পুডলর র্াধ্যডর্ নও াঁ গ্রজলার ইবতিাি, ঐবতিযিি 

বিবিন্ন বিষডয় এক্টি র্ানিেত প্রক্াশনা ক্ার্ মির্ অব্যািত আডছ;  

(চ) গ্রজলা  প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র িক্ল শাখায় 32mbps  বতিম্পন্ন  ইন্টারডনট সুবিধা প্ররান 

ক্রা িডয়ডছ; 

(ছ) িরক্াডরর বনডর মশনা গ্রর্াতাডিক্ ফ্রন্ট গ্রেডক্সর র্াধ্যডর্ গ্রিিা ক্ার্ মির্ পবরচালনািি এটিডক্ 

আরও জনডিিা িান্ধি ক্রার ক্ার্ মির্ চলডছ; 

(জ) ২য় প্রজডন্মর না বরক্ িনর প্রণয়ন ও প্ররশ মডনর ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডয়ডছ এিং ওডয়ি গ্রপাট মাডল 

প্রক্াশ ক্রা িডয়ডছ; 

( ) গ্রিিা প্রতযাশী জন ডণর অিাি-অবিডর্া  িরািবর েিডণর র্াধ্যডর্ গ্রিগুবল বনষ্পবি এিং 

না বরক্ গ্রিিা প্ররাডনর র্ান ও  বত বৃবির লডক্ষ নও াঁ গ্রজলা প্রশািডনর ব্যিস্থাপনায় গ্রজলা প্রশািনিি 

অবধনস্থ অবিিিমূডি িিাডির প্রবত বুধিার  ণশুনাবন ক্ার্ মির্ পবরচালনা ক্রা িডি; 

(ঞ) জনিাধারডণর সুবিধাডে ম ইউবনয়ন তথ্য গ্রিিা গ্রক্ডন্দ্রর (UDC) র্াধ্যডর্ জবর্র গ্ররক্ে ম পচ মার 

আডিরন েিণ ও দ্রুত িরিরাি ক্রা িডি; 

(ট) উন্নয়ন গ্রর্লা ও বেবজটাল গ্রর্লার র্াধ্যডর্ িরক্াডরর বিবিন্ন উন্নয়ন ক্ার্ মির্ জনিাধারডণর 

বনক্ট প্ররশ মন ও প্রচার ক্রা িডয়ডছ; 

(ঠ) নারী, বশশু বনর্ মাতন ও িাল্যবিিাি প্রবতডরাধ, গ্রর্ৌতুক্ প্রো বিডরাধী ব্যিস্থা এিং র্ারক্মুক্ত 

ির্াজ প্রবতষ্ঠার লডক্ষয িরক্াবর/ডিিরক্াবরিাডি অনুবষ্ঠত বিবিন্ন বরিি ও িিা/ডিবর্নাডর আডলাচনার 

পাশাপাবশ বিবেও বচে প্ররশ মন এিং ইর্ার্/মুয়াবেনডরর প্রবশক্ষডণর র্াধ্যডর্ জনিডচতনতা বৃবি ক্রা 

িডয়ডছ; 

(ে) গ্রিজাল খায প্রবতডরাধ, গ্রিাক্তা অবধক্ার িংরক্ষণ ও র্ানিেত বচবক্ৎিা গ্রিিা বনবিতক্রডণ 

বনয়বর্ত গ্রর্ািাইল গ্রক্াট পবরচালনা ক্রা িডয়ডছ; 

(ণ) অবিডির ক্াডজর  বতশীলতা বৃবিিি শাখা ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর ক্াডজর সুবিধাডে ম প্রবতটি 

শাখার ক্াডজর গ্রফ্লাচাট মিি িাবি মি বুক্ প্রস্তুত ক্রা িডয়ডছ; 

(ত) িৎ, রক্ষ ও গ্রর্াগ্য ক্র্ মচারীডরর ক্াডজর স্বীকৃবত স্বরূপ প্রবতর্াডি র্ািডিরা ক্র্ মচারী বনি মাচন ও 

পুরস্ক্ার প্ররান ক্রা িডি; 

(ে) গ্রজলার বশক্ষা প্রবতষ্ঠানিমূি বনয়বর্ত আক্বষ মক্ পবররশ মডনর র্াধ্যডর্ প্রবতষ্ঠাডনর বশক্ষার 

র্াডনান্নয়ডন প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডি; এিং 

(র) স্বাস্থয সুরক্ষায় বনয়বর্ত িাটার অিযািিি নও াঁ শিরডক্ পবরিন্ন শির বিডিি  ডড় গ্রতালার 

লডক্ষয ক্াডলক্টডরডটর ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীিি বিবিন্ন িার্াবজক্ িং ঠন এিং িি মস্তডরর জনিাধারণডক্ 

বনডয় প্রবত শুিিার িক্াডল ওয়াে মবিবিক্ িাঁটা এিং পবরিন্নতা অবির্ান পবরচালনা ক্রা িডি। 

 

11.3.45 ২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম ে পররকল্পনা : 

(ক্) ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর রক্ষতা বৃবির জন্য িছডর ৬০ র্ণ্টা প্রবশক্ষডণর পাশাপাবশ গ্রেবনং এন্ড ের্কডর্ডন্টশন 

ইউবনডটর র্াধ্যডর্ বিবিন্ন গ্রর্য়াবর প্রবশক্ষণ গ্রর্র্ন, ই-নবেবিষয়ক্, প্রবতডিরন বলখন, িারিংডক্ষপ বলখন, 

বপবপআর, প্রক্ে ব্যিস্থাপনা ও অবিি ব্যিস্থপনা বিষডয় প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডি; 
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(খ) এ ক্ার্ মালডয়র শাখািমূডির গ্রিৌন্দর্ ম বৃবিিি ক্র্ মচারীডরর  বতশীলতা বৃবির জন্য পর্ মায়িডর্ 

শাখাগুডলাডক্ ইডন্টবরয় বেজাইডন আধুবনক্ ক্যাবিডনট, গ্রচয়ার, গ্রটবিল ও আিিািপডে সুিবেত ক্রা 

িডি; 

( ) ই-গ্রিিা ক্ার্ মির্ পবরচালনা, ইন্টারডনট ব্যিিার এিং স্ক্যানিি ই-গ্রর্ইল ক্ার্ মির্ পবরচালনার 

বিষডয় প্রবশক্ষণ প্ররাডনর র্াধ্যডর্ রক্ষিম্পর  ডড় গ্রতালার লডক্ষয অিযন্তরীণ প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডি। 

(র্) জন ণডক্ দ্রুত গ্রিিা প্ররান এিং গ্রিিার র্ান ও  বত বৃবির জন্য বিবিন্ন প্রবশক্ষণ প্ররান এিং 

প্রডতযক্  ক্র্ মচারীডক্ ল্যাপটপ/ক্বম্পউটার প্ররান এিং প্রবতটি শাখায় প্রডয়াজনীয়িংখ্যক্ স্ক্যানার 

গ্রর্বশন ও বপ্রন্টার িরিরাি ক্রা িডি; 

(ঙ) এ ক্ার্ মালডয়র িক্ল শাখায় শতিা  ই-নবের ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডি; 

(চ) নও াঁ ক্াডলক্টডরডটর গ্ররক্ে মরুর্ ক্র্তমক্ বেবজটাল পিবতডত ভূবর্ জবরপ ও গ্ররক্ে ম প্রণয়ন এিং 

িংরক্ষণ শীষ মক্ প্রক্ডের আওতায় ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৬,২৩,১৪১টি  খবতয়াডনর োটা এবন্ট্রিম্পন্ন 

িডয়ডছ এিং চলবত ২০১৮-১৯ অে েবিয়র অিবশষ্ট প্রায় ৫,৩৮,২০৬টি খবতয়াডনর োটা এবন্ট্র 

ক্ার্ মির্িম্পন্ন ক্রা িডি;  

(ছ) িৎ, রক্ষ ও গ্রর্াগ্য ক্র্ মচারীডরর ক্াডজ উৎিাবিত ক্রার জন্য প্রবতর্াডি র্ািডিরা ক্র্ মচারী 

বনি মাচন ও পুরস্ক্ার প্ররান ক্ার্ মির্ অব্যািত রাখা িডি; 

(জ) রব.রস.এস. প্রশািন ক্যাোর ক্র্ মক্তমাডরর ন্যায় নও াঁ গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয় ও অধীন 

অবিিিমূডির িক্ল ক্র্ মচারীডরর বপবেএি বতবর ক্রা িডি; 

( ) গ্রজলার বশক্ষাপ্রবতষ্ঠানিমূি বনয়বর্ত আক্বষ মক্ পবররশ মডনর র্াধ্যডর্ প্রবতষ্ঠাডনর বশক্ষার 

র্াডনান্নয়ডন প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা েিণ অব্যািত রাখা িডি; 

(ঞ) স্বাস্থয সুরক্ষায় বনয়বর্ত িাটার অিযািিি নও াঁ শিরডক্ পবরিন্ন শির বিডিি  ডড় গ্রতালার 

লডক্ষয ক্াডলক্টডরডটর ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীিি বিবিন্ন িার্াবজক্ িং ঠন এিং িি মস্তডরর 

জনিাধারণডক্ বনডয় প্রবত শুিিার িক্াডল ওয়াে মবিবিক্ িাটা এিং পবরিন্নতা অবির্ান পবরচালনা 

অব্যািত রাখা িডি; এিং 

(ট) গ্রেবনং এন্ড ের্কডর্ডন্টশন ইউবনডটর র্াধ্যডর্ নও াঁ গ্রজলার ইবতিাি, ঐবতিযিি বিবিন্ন বিষডয় 

এক্টি র্ানিেত প্রক্াশনা প্রক্াশ ক্রা িডি।কম েকিো ও কম েিারী বসার জােগা না োকাে একই রুয়ম 

একারধক শাখাে কাজকম ে পররিালনা করা িয়ে োয়ক। িয়ল সেনরন্দন কাজকম ে রবরিি,িে। এ জন্য 

অত্র কার্ োলে ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ইয়িাময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে 

থপ্ররণ করা িয়েয়ি।  

11.3.46 SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম ে পররকল্পনা : 

 এ গ্রজলা ও উপডজলা পর্ মাডয় SDG-এর লক্ষযিমূি অজমডন গ্রজলা ও উপডজলা পর্ মাডয়র িরক্াবর 

ক্র্ মক্তমা, জনপ্রবতবনবধ, ছাে ও বশক্ষক্, গ্রপশাজীিী িং ঠন, এনবজও, ধর্ীয় গ্রনতা, আবে মক্ 

প্রবতষ্ঠাডনর প্রবতবনবধ, গ্রচম্বার, র্বিলা িং ঠনিি বিবিন্ন ব্যবক্ত ও প্রবতষ্ঠাডনর ির্ন্বডয় 

িিা/গ্রিবর্নাডরর আডয়াজন ক্রা িডি। এ ছাড়া  লক্ষযিমূি অজমডন প্রবতর্াডি গ্রজলা উন্নয়ন ও ির্ন্বয় 

িিায়িংবিষ্ট িক্লডক্ প্রডয়াজনীয় বনডর মশনা প্ররান অব্যািত রাখা িডি; 

11.3.47 েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 
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গ্ররক্ে মরুডর্র খবতয়ান বেবজটাল পবিবতডত ভূবর্ গ্ররক্ে ম িংরক্ষডনর ক্ার্ মির্িম্পন্ন ক্রা, 

িিটওয়াডরর র্াধ্যডর্ নার্জাবর র্ার্লার আডিরনক্ারীডক্ র্ার্লার তাবরখ ও অনুডর্ারডনর পর 

বেবিআর এর খরচ জানাডনা, ন-নবে ব্যিস্থা ও ই-গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম ক্ার্ মির্ শতিা  িাস্তিায়ন, 

িরক্াবর উচ্চ বিযালয়গুডলার িক্ল গ্রেবণক্ক্ষ ও বিযালয় চত্বর বিবিটিবির আওতায় আনা এিং 

িক্ল বশক্ষা প্রবতষ্ঠাডন ওডয়িিাইট প্রস্তুডতর উডযা  েিণ। 

11.3.48 শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : 

শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধর বনবর্ি প্রডতযক্ র্াডি র্াবিক্ িিা অনুবষ্ঠত িয় এিং িিায় 

গৃিীত বিিান্তিমূি র্োর্েিাডি িাস্তিায়ন ক্রা িয়। এ ছাড়া  দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গ্রজলা দ্যনীবত 

প্রবতডরাধ ক্বর্টির র্াধ্যডর্ বিবিন্ন জনিডচনতামুলক্ ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িয়। 

11.3.49 ই-গভন্যান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

এ গ্রজলায় ইডনাডিশন-এর ক্ার্ মির্ চলর্ান রডয়ডছ। অবতবরক্ত গ্রজলা প্রশািক্ (বশক্ষা ও আইবিটি), 

নও াঁিি ০৬ (ছয়) িরস্য বিবশষ্ট ইডনাডিশন ক্বর্টি  ঠন ক্রা িডয়ডছ। প্রডতযক্ র্াডি ক্বর্টির 

র্াবিক্ িিা অনুবষ্ঠত িয়। িতমর্াডন এ ক্ার্ মালয় ক্র্তমক্ গ্রর্ িক্ল ইডনাডিশন ক্ার্ মির্ চলর্ান রডয়ডছ 

: 

(১) জনিাধারণ র্াডত স্বেির্ডয় ও িিডজ জবর্র খবতয়ান গ্রপডত পাডর গ্রি জন্য "ইউবেবির র্াধ্যডর্ 

অনলাইডন খবতয়ান প্ররান" ক্ার্ মির্ চলর্ান; 

(২) প্রিািীডরর োটাডিজিি প্রিািীডরর ক্ল্যাডণ গ্রজলায় ‘এক্সপাবেডয়ট ওডয়ি গ্রপাট মাল’ ক্ার্ মির্ 

চলর্ান রডয়ডছ; এিং 

(৩) স্বাস্থয সুরক্ষায় বনয়বর্ত িাটার অিযািিি নও াঁ শিরডক্ পবরিন্ন শির বিডিি  ডড় গ্রতালার 

লডক্ষয ক্াডলক্টডরডটর ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীিি বিবিন্ন িার্াবজক্ িং ঠন এিং িি মস্তডরর 

জনিাধারণডক্ বনডয় ‘Walk for healthy life and clean environment’ ক্ার্ মির্ চলর্ান। 

11.3.50 কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : 

(ক্) র্ানিিম্পর উন্নয়ডনর অংশ বিডিডি জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় ক্র্তমক্ প্ররি নীবতর্ালা অনুর্ায়ী এ 

ক্ার্ মালয় ও অবধনস্থ অবিিিমূডির ক্র্ মরত িক্ল ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর িছডর ৬০ র্ণ্টা প্রবশক্ষডণর 

ক্ার্ মির্িি চাক্বরর সয়ঙ্গ িং বতপূণ ম বিবিন্ন বিষডয় প্রবশক্ষণ ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডয়ডছ। 

(খ) গ্রজলা প্রশািডনর ক্র্ মচারীডরর ব্যবক্ত ত ও চাক্বরিংিান্ত  তথ্য িংরক্ষডণর বনবর্ি রব.রস.এস. 

প্রশািন ক্যাোর ক্র্ মক্তমাডরর ন্যায় িক্ল ক্র্ মচারীডরর বপবেএি বতবরর ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডয়ডছ। 

ইডতার্ডধ্য এর িিটওয়ার প্রস্তুত ক্রা িডয়ডছ। িতমর্াডন িিটওয়াডর ক্র্ মচারীডরর তথ্য অন্তভূ মবক্তর 

ক্াজ চলডছ। 

11.3.51 ৯। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক  গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর 

সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে): 

িথ্য সরবরায়ির জন্য থমাট প্রাপ্ত আয়বেন ৪টি এবং সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ৪টি, িথ্য করমশন 

বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্য নাই; 

11.3.52  মাঠ পর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ 

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) : 
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(ক্) নও াঁ গ্রজলা বিক্ষুক্মুক্তক্রডণর বনবর্ি নও াঁ গ্রজলা িররিি ১১টি উপডজলায় গ্রর্াট ৫,৩৭৯ জন 

বিক্ষুক্ডরর োটাডিজ ক্রা িডয়ডছ; এিং 

(খ) বিক্ষুক্ পুনি মািন ক্র্ মসূবচর অংশ বিডিডি গ্রজলায় এক্টি বিক্ষুক্ পুনি মািন িান্ড গ্রখালা িডয়ডছ। 

গ্রজলা প্রশািনিি গ্রজলা ও উপডজলার বিবিন্ন বিিাড র ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারী ণ ইডতার্ডধ্য এ িাডন্ড 

তাঁডরর এক্ বরডনর গ্রিতন জর্া বরডয়ডছন। িতমর্াডন এ িাডন্ড গ্রর্াট ৫৬,৯০,২৩৫/৬৬ টাক্া জর্া 

িডয়ডছ। জর্াকৃত অে ম ব্যিিাডরর র্াধ্যডর্ নও াঁ গ্রজলায় বিক্ষুক্ডরর পুনি মািডনর জন্য ক্র্ মপবরক্েনা 

প্রণয়ডনর ক্াজ চলর্ান রডয়ডছ। 

11.3.53 প্ররিয়বেয়ন  উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে : 

এ ক্ার্ মালডয়র ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর বনয়বর্ত উপবস্থবত বনবিতক্রডণর বনবর্ি বেবজটাল িাবজরার 

ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডয়ডছ। না বরক্ িনর (বিটিডজন চাট মার) প্রস্তুত ক্ডর এ ক্ার্ মালডয়র প্রডিশ মুডখ 

স্থাপন ক্রা িডয়ডছ। তা ছাড়া জনিাধারডণর বনক্ট জিািবরবিবিষয়ক্   ণশুনাবন ক্ার্ মির্ চালু 

রডয়ডছ। িিাডির প্রবত বুধিাডর  ণশুনাবন ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডয় োডক্। তা ছাড়া জনডিিার লডক্ষয 

এক্টি ফ্রন্ট গ্রেক্স চালু ক্রা িডয়ডছ।  

11.3.54 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, জেপুরিাট : 

11.3.55 জয়পুরিাট গ্রজলার ২০১৭-১৮ অে েবিয়র িম্পাবরত উডল্লখডর্াগ্য ক্ার্ মািবল 

 ‘আইবিটি বফ্রল্যান্সার’ি িাটির্ ম’-এ  যুি ও যুি র্বিলাডরর প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 গ্রজলার বশবক্ষত গ্রিক্ার যুি ও যুি র্বিলাডরর ক্র্ মিংস্থান সৃবষ্টর লডক্ষয গ্রজলা প্রশািডনর উডযাড  স্থাবপত    

বফ্রল্যাবন্সং িাটিডর্ ম ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র ০২টি ব্যাডচ গ্রর্াট ৪০ জন যুি ও যুি র্বিলাডক্ োবিক্ বেজাইন, 

ওডয়ি বেজাইন এন্ড গ্রেডিলপডর্ন্টবিষয়ক্  প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডয়ডছ। প্রবশক্ষণপ্রাি যুি ও যুি র্বিলাডরর 

বফ্রল্যাবন্সং এর র্াধ্যডর্ আয়িধ মক্ ক্র্ মক্াডন্ড িািল্য লাডির পবরডপ্রবক্ষডত এর সুডর্া  সুবিধা বৃবির পবরক্েনা 

েিণ ক্রা িয় এিং এ ক্ার্ মির্ িম্প্রিারণ ক্রার উডযা  েিণ ক্রা িয়। এরই ধারািাবিক্তায় জয়পুরিাট 

ক্াডলক্টডরডট ২০টি  ক্বম্পউটার ও অন্যান্য প্রবশক্ষণ প্ররাডনর জন্য বফ্র  Wi-Fi  সুবিধািি ‘আইবিটি 

বফ্রল্যান্সার’ি িাটির্ ম’ স্থাপন ক্রা িডয়ডছ। বফ্রল্যান্সার ণ বনজ বনজ সুবিধাজনক্ ির্য় অনুর্ায়ী বফ্রল্যান্সার’ি 

িাটির্ ম-এ এডি অনুশীলন ক্রডত পাডরন। এ ছাড়া  ২০১৭-১৮ অে মিছডর  বনম্নিবণ মত ক্ার্ মির্ িম্পারন ক্রা 

িডয়ডছ; 

 প্রবত র্াডি বনয়বর্ত ১টি ক্ডর ২০১৭-১৮ অে েবিয়র গ্রর্াট ১২টি গ্রজলা উন্নয়ন ির্ন্বয় ক্বর্টির িিা,  গ্রজলা 

আইন-শৃঙ্খলা ক্বর্টির িিা, গ্রক্ার ক্বর্টির িিা, গ্রজলা টাক্সডিাি ম ক্বর্টির িিা, রাজস্ব িডেলন ও গ্রজলা 

এনবজওবিষয়ক্  ির্ন্বয় িিা অনুবষ্ঠত িয়; 

 গ্রজলা পর্ মাডয় ০১টি এিং উপডজলা পর্ মাডয় ০৫টি ক্ডর িাল্যবিিাি বনডরাডধ ইর্ার্ ও বনক্াি গ্ররবজিার এিং 

বনক্াি গ্ররবজিার ব্যতীত র্ারা বিিাি পড়ান তাডরর উদ্বিুক্রণ িিা অনুবষ্ঠত িয়; 

 নারী িিক্র্ীডরর ক্র্ মপবরডিডশর র্াডনান্নয়ডন পৃেক্ প্রক্ষালনক্ক্ষ স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; 

 রালালডরর গ্ররৌরাত্ম্য ক্র্াডত এিং ক্াডজর  বত বৃবি ক্রডত ০৫টি  উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালয়, 

০৫টি িিক্ারী ক্বর্শনার (ভূবর্)-এর ক্ার্ মালয়িি গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয় বিবিটিবি স্থাপন। 

 গ্রজলা প্রশািডক্র িডেলন ক্ক্ষ আধুবনক্ীক্রণ; 
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 বশক্ষার র্াডনান্নয়ডন গ্রজলার গ্রিিরক্াবর র্াধ্যবর্ক্ বিযালডয়  বণত ও ইংডরবজ বিষডয়র ৬০ জন বশক্ষক্ডক্ 

গ্রজলা প্রশািডনর উডযা  ও ব্যিস্থাপনায় ৫ বরনব্যাপী সৃজনশীল প্রশ্নপে প্রণয়নবিষয়ক্  প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা 

িডয়ডছ; 

 জয়পুরিাট গ্রজলা শিডর বিয়ার্ ল্যািডরটবর স্কুল এন্ড ক্ডলজ এিং পাঁচবিবি উপডজলায় বিয়ার্ র্ডেল স্কুল এন্ড 

ক্ডলজ স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; 

 বনধ মাবরত স্থাডন পশু জিাই বনবিত ক্রডত ২০১৭ বিষ্টাডের পবিে ঈর-উল- আর্িা উপলডক্ষয ২৪৭টি পশু 

জিাই স্থান বনধ মারণ ক্রা িয় এিং স্ক্াউডটর িরস্যডরর র্াধ্যডর্ পবরডিডশর পবরষ্কার পবরিন্নতা িজায় রাখা 

িয়; 

 এক্টি িাবড় এক্টি খার্ার প্রক্ে সুষ্ঠুিাডি িাস্তিায়ন এিং এ গ্রজলাডক্ বিক্ষুক্মুক্তক্রডণর বিষডয় উপডজলার 

সয়ঙ্গ ০২টি বিবেও ক্নিাডরন্স অনুবষ্ঠত িয়; 

 জাতীয় শুিাচার গ্রক্ৌশল, প্রাতযবিক্ ক্াডজিংবিষ্ট বিবধর্ালা, রািবরক্ র্ন্ত্রপাবত ব্যিিার, গ্রটবলডিান 

নীবতর্ালা, বিটিডজন চাট মার প্রভৃবত বিষডয় ক্র্ মক্তমা-ক্র্ মচারীডরর ৬০ র্ণ্টার প্রবশক্ষণিম্পন্ন িডয়ডছ;   

 র্াবিক্ আইন-শৃঙ্খলা িিায় জবঙ্গিার  ও িন্ত্রাি দূরীক্রডণ বনয়বর্ত আডলাচনািি িডচতনতা বৃবি এিং 

জবঙ্গিার  ও িন্ত্রাি রর্ন নাডর্ পৃেক্ ১টি গ্রিল স্থাপন; 

 গ্রিিােিণ িিজীক্রণ ও জনিান্ধি ক্রডত নারী গ্রিিা প্রতযাশীডরর জন্য পৃেক্ বিোর্া ার স্থাপন ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.56 ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীতব্য ক্র্ মপবরক্েনা; 

 জবঙ্গিার  ও র্ারক্দ্রব্য বনমূ মলক্ডে িডচতনতামূলক্ িিা/ির্াডিশ/প্রচারণা ক্ার্ মির্ গ্রজাররারক্রণ; 

 গ্রজলা/উপডজলা পর্ মায়িি র্াধ্যবর্ক্ ও উচ্চ বশক্ষা প্রবতষ্ঠাডনর লাইয়েররয়ি মুবক্তযুি ক্ণ মার স্থাপন; 

 বশক্ষার র্াডনান্নয়ডনর লডক্ষয গ্রজলা ও উপডজলা পর্ মাডয় ক্র্ মরত ও অিিরপ্রাি িরক্ারী ক্র্ মক্তমা/ অিিরপ্রাি 

বশক্ষক্/গুণীজন/সুশীল ব্যবক্তি ম দ্বারা গ্রেণীক্ডক্ষ পাঠরাডনর ব্যিস্থা ক্রা; 

 গ্রজলার বিবিন্ন উন্নয়ন ক্ার্ মিডর্র িালনা র িাটায়বজ সিরর; 

 বশশু, নারী, প্রিীণ, ৩য় বলঙ্গ ও ক্ষুদ্র নৃ-গ্র াষ্ঠীর প্রাবন্তক্ জনড াষ্ঠীডক্ িার্াবজক্ বনরাপিার আওতায় 

আনয়ডনর লডক্ষয োটাডিজ বতবর; 

 বিক্ষুক্মুক্ত গ্রজলা গ্রর্াষণা; 

 বিবিন্ন িার্াবজক্ ির্স্যা গ্রর্র্ন গ্রর্ৌন িয়রাবন, নারী ও বশশু বনর্ মাতন, র্ারক্ গ্রিিন, গ্রচারাচালান, গ্রর্ৌতুক্, 

িাল্যবিিাি ইতযাবর  প্রবতডরাধ/বনরিডন ক্ার্ মির্ েিণ;     

 গ্রজলার আন্তোঃবিিা ীয় ক্র্ মক্াডন্ডর ির্ন্বয়, প্রধানর্ন্ত্রীর প্রবতশ্রুত প্রক্েিমূি িাস্তিায়নিি গ্রজলার উন্নয়ন 

ক্র্ মক্াণ্ড িাস্তিায়ডন ির্ন্বয়িাধন;                                                                                               

 িরক্ার ক্র্তমক্ কৃবষ, স্বাস্ত্িযডিিা ও জনস্বাস্ত্িয, পবরিার পবরক্েনা, নারী ও বশশু, ক্ষুদ্র নৃ-গ্র াষ্ঠীর ক্ল্যাণ, 

প্রােবর্ক্ ও  ণবশক্ষা এিং বশক্ষাবিষয়ক্  গৃিীত িক্ল নীবতর্ালা ও ক্র্ মসূবচর সুষু্ঠ িাস্তিায়ন, তত্ত্বািধান, 

পবরিীক্ষণ ও ির্ন্বয়িাধন;                                                                                                                                  

 দ্যডর্ মা  ব্যিস্ত্িাপনা এিং োণ ও পুনি মািন ক্ার্ মির্ েিণ, বজআর,টি আর, ক্াবিখা, ক্াবিটা, বিবজবে, 

বিবজএি, অবত রবরদ্রডরর জন্য ক্র্ মসৃজন ইতযাবর ক্ার্ মির্ িাস্তিায়ন, তত্ত্বািধান ও পবরিীক্ষণ;                               
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 ভূ-প্রাকৃবতক্ বিবশষ্টযিমূি িংরক্ষণিি পবরডিশ দূষডণর িডল সৃষ্ট জলিায়ু পবরিতমডনর বিরূপ প্রিাি 

গ্রর্াক্াবিলায় জনিডচতনতা সৃবষ্ট, িনায়ন, বিবিন্ন প্রক্ে েিণ ও িাস্তিায়ডন িাবি মক্ িিায়তা ক্রা এিং 

িাবি মক্ ির্ন্বয় িাধন ও পবরিীক্ষণ;                                                                                                                              

 গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম পবরচালনািি, গ্রজলার িাবি মক্ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূি মক্ জনজীিডন স্ববস্ত আনয়ন এিং 

বিবিআইবপডরর বনরাপিািংিান্ত  ক্ার্ মািবল বনবিত ক্রণ; এিং                                                                                                                                                         

এলাক্ািািীডরর োটাডিি প্রস্তুত, বিডরশ ার্ী ব্যবক্তডরর প্রতারণা ও িয়রাবন িডত রক্ষা এিং  র্ানিপাচার 

গ্ররাধিি প্রিািী ক্ল্যাডণ র্ািতীয় ক্ার্ মির্ েিণ ।  

11.3.57 SDG-এর লক্ষযিমূি অজমডন গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা : 

 গ্রজলার প্রবতটি বিযালডয় বর্েডে বর্ল চালু ক্রার লডক্ষয ক্র্ মসূবচ েিণ ক্রা িডয়ডছ;    

 িার্াবজক্ বনরাপিা ও রাবরদ্রযবিডর্াচডন বিবিন্ন র্ন্ত্রণালয়/বিিা  ক্র্তমক্ গৃিীত  ক্র্ মসূবচ িাস্তিায়ণ।                                                                                                                                                          

এক্টি িাবড় এক্টি খার্ারিি বিবিন্ন  প্রক্ে িাস্তিায়ডন িাবি মক্ িিায়তা প্ররান ও ক্ার্ মক্র ির্ন্বয় িাধন;     

 ২০১৮ বিষ্টাডের র্ডধ্য গ্রজলার িাল্য বিিাডির িার ৫০% এ নাবর্ডয় আনা এিং ২০১৯ বিষ্টাডের র্ডধ্য 

গ্রজলাডক্ িাল্যবিিািমুক্ত গ্রর্াষণা ক্রার লডক্ষয ক্র্ মসূবচ েিণ ক্রা িডয়ডছ; এিং 

 র্ানিেত বশক্ষা বনবিতক্রডণ প্রােবর্ক্ ও র্াধ্যবর্ক্ পর্ মাডয়  বিযালডয়র পবরডিশ ও অিক্াঠাডর্া উন্নয়ন 

এিং ইংডরবজ ও  বণত বিষডয়র বশক্ষক্ডরর গ্রজলা প্রশািডনর উডযাড  বিডশষ প্রবশক্ষণ প্ররান। 

11.3.58 রির/িংস্থািমূডির উন্নয়ডন িবিষ্যৎ পবরক্েনা ও ক্ার্ মিডর্র বিিরণ :           

এ গ্রজলার রির/িংস্থািমূডির উন্নয়ডন বনম্নিবণ মত িবিষ্যৎ পবরক্েনা ও ক্ার্ মিডর্র উডযা  গ্রনয়া 

িডয়ডছ:   

 (ক্) স্বেডর্য়াবর :                                                                                               

 (১)  ২০১৯ বিষ্টাডের র্ডধ্য িক্ল র্াধ্যবর্ক্ বিযালয় ও র্াদ্রািায় School Management System 

Software-এর আওতায় আনা।                                                       

(২)  ২০১৯ বিষ্টাডের র্ডধ্য জয়পুরিাট গ্রজলাডক্ িাল্যবিিাি মুক্ত গ্রজলা গ্রর্াষণা ক্রা। 

 (৩)  িাবক্মট িাউজ আধুবনক্ীক্রণ। 

(খ)  র্ধ্যডর্য়াবর :                                          

(১)  বফ্রল্যান্সাি ম ফ্লাটির্ মডক্ এক্টি ইন্সটিটিউট-এ রূপান্তর ক্রা; এিং                                                      

(২)  গ্রজলার িক্ল িরক্াবর রিডর e-Filing System চালু ক্রা । 

( )  রীর্ মডর্য়াবর :                                                                                                             

(১) পর্ মায়িডর্ উপডজলা ভূবর্ অবিিগুডলাডক্ শতিা  বেবজটালাইজড্ ভূবর্ অবিডি রূপান্তর ক্রা । 

11.3.59 শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

 জাতীয় শুিাচার গ্রক্ৌশল িাস্তিায়ন। জাতীয় শুিাচার গ্রক্ৌশল বিষডয় িংবিষ্টডরর ির্ন্বডয় গ্রজলা পর্ মাডয় 

ক্র্ মশালা আডয়াজন ক্রা িডয়ডছ; 

 ক্র্ মক্তমা-ক্র্ মচারীডরর শৃঙ্খলা রক্ষাডে ম বনয়বর্ত প্রবশক্ষডণর ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডয়ডছ; এিং 

 জন ডণর অংশীরাবরডত্বর র্াধ্যডর্ গ্রিিার গুন ত র্ান উন্নয়ন, অবিডির অিযন্তরীণ শৃঙ্খলা ও গ্রিৌন্দর্ ম 

বনবিতক্রণ এিং ভূবর্ অবিিডক্বন্দ্রক্ রালালচডির গ্ররৌরাত্ম্ ও  িয়রাবন িন্ধ ক্ডর দ্যনীবতমুক্ত আরশ ম ভূবর্ 

অবিি প্রবতষ্ঠার লডক্ষয পাইলট উদ্ভািনী  বিডিডি পাঁচবিবি উপডজলা ভূবর্ অবিডির ক্ার্ মির্ চলর্ান।    
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11.3.60 ই- িডন মি/ইডনাডিশন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

২০১৮ বিষ্টাডের জন্য জয়পুরিাট গ্রজলা ইডনাডিশনটির্ ক্র্তমক্ গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা বনম্নরূপ : 

 স্থানীয়িাডি উদ্ভািনী প্রবশক্ষণ প্ররান      : ৬০ জন  

 নতুন উদ্ভািনী পাইলট উডযা  েিণ      :  ৬টি  

 উদ্ভািনী পাইলট উডযা                                                      : ০২টি  

 নতুন গ্রর্ন্টর প্রস্তুতক্রণ;               : ০৩ জন  

 উদ্ভািডনর জন্য স্বীকৃবত প্ররান;            : ০২ জন  

 ম্যাডনজডর্ন্ট ইডনাডিশন উডযা  েিণ;                              :  ০২টি 

 িার্াবজক্ উদ্ভািনী উডযা  েিণ;      : ০১টি  

 গ্রিামানাল বর্বেয়া িংলাপ আডয়াজন;                : ০২টি  

 গ্রিামানাল বর্বেয়া িংলাডপর র্াধ্যডর্ না বরক্ডরর িম্পৃক্তক্রণ;  : ২০০০টি 

 গ্রজলা ইডনাডিশন িাডক্মডলর আডয়াজন;     : ০৪টি  

 প্রক্াশনা;                             : ০১টি 

 ইউবেবি/ডিন্টার); 

 িক্ল ইউবেবিডত নারী উডযাক্তা বনডয়া   বনবিতক্রণ;   

 উডযাক্তাডরর প্রডয়াজনীয় প্রবশক্ষণ প্ররান;  

 অপটিক্যাল িাইিার িংডর্া  প্ররান;  

 গ্রিিা প্ররাডনর খাত বৃবি ও গ্রিিা প্ররাডনর পিবত উন্নতক্রণ; 

 এডজন্ট ব্যাংবক্ং গ্রজাররারক্রণ; 

 এর্এর্বি (র্াবি বর্বেয়া ক্লািরুর্);  

 িক্ল বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাডন র্াবিবর্বেয়া ক্লািরুর্ স্থাপন বনবিতক্রণ; 

 িক্ল বশক্ষক্ডক্ বশক্ষক্ িাতায়ডনর িরস্যক্রণ;  

 র্ানিেত ক্নডটন্ট প্রস্তুতক্রডণ প্রডয়াজনীয় প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 িক্ল বিষডয়র ক্নডটন্ট বতবর ও পাঠরান িাধ্যতামূলক্ক্রন;  

 িক্ল বিযালডয় এর্এর্বি চালুক্রণ;  

 গ্রপাট মাল;  

 গ্রজলা, উপডজলা ও ইউবনয়ন গ্রপাট মাডলর তথ্য িমৃি ও িালনা ারক্রণ;   

 গ্রজলা ও উপডজলাপর্ মাডয়র িক্ল িরক্াবর ও গ্রিিরক্াবর রিরডক্ গ্রপাট মাডল িবন্নডিবশতক্রা;  

 গ্রপাট মাডলর পবরবধ িবধ মতক্রণ;  

 িবিয় ইডনাডিশনটির্;  

 গ্রজলা ও উপডজলায় ইডনাবিশনটিডর্র ক্ার্ মির্ গ্রজাররারক্রণ;   

 গ্রজলা ও উপডজলার অন্যান্য রিডরর িডঙ্গ ইডনাডিশনটিডর্র ির্ন্বয় িাধন ক্রা;;  
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 অন্যান্য;  

 অনলাইডন গ্রিিা প্ররাডনর গ্রক্ষডে িিজ ও িিল ইডনাডিশন প্রক্ে িক্ডলর িডঙ্গ গ্রশয়াডরর র্াধ্যডর্ 

িাস্তিায়ন;  

11.3.61 ক্র্ মক্তমা-ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ গৃিীত ক্ার্ মির্  :   

 বজবপএি তিবিল িডত গৃি বনর্ মাণ/গ্রর্রার্ত, স্ত্রীর গ্রর্ািরানা, গ্রর্ডয়র বিিাি, িন্তাডনর উচ্চবশক্ষা এিং  

বচবক্ৎিাজবনত গ্রলান গ্ররওয়ার ব্যিস্থা েিণ; 

 গ্রর্াটরিাইডক্ল িডয়র  গ্রলান;   

 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীর চাক্বররত মৃতুযজবনত িংবিষ্টডরর ইতোঃপূডি ম ৫,০০,০০০/- টাক্ার অনুরাডনর গ্রচক্ 

িরিরাি ক্রা িডয়ডছ। িতমর্াডন িরক্াডরর বনডর মশনা অনুর্ায়ী ৫,০০,০০০/- টাক্ার পবরিডতম ৮,০০,০০০/- 

টাক্ার গ্রচক্ গ্ররওয়ার ব্যিস্থা েিণ।      

11.3.62 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯-এর আডলাডক্ গৃিীত ক্ার্ মির্ (তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরডনর িংখ্যা, 

িরিরািকৃত তডথ্যর িংখ্যা এিং তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা ইতযাবর)  : 

ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডি; 

 র্াঠপর্ মাডয় িাস্তিাবয়ত উডল্লখডর্াগ্য ক্ার্ মির্ ( ণপূতম বিিা /স্থানীয় িরক্ার বিিা , দ্যডর্ মা  ব্যিস্থাপনা ও 

োণ র্ন্ত্রণালডয়র অধীন িাস্তিাবয়ত প্রক্ে ব্যতীত); 

 বিয়ার্ ল্যািডরটবর স্কুল অযাণ্ড ক্ডলজ িিন বনর্ মাণ । 

 এক্টি পূণ মাঙ্গ গ্রটবনি গ্রক্াট ম, িীবর্ত পবরিডরর ব্যায়ার্া ার এিং বক্ছু ইনডোর গ্র র্ডির সুবিধািি 

জয়পুরিাট অবিিাি ম ক্লাডির র্াো শুরু;                                    

 গ্রজলার িক্ল র্বিলা ক্র্ মক্তমাডরর জন্য বনবর্ মত গ্রলবেি ক্লাডির র্াো শুরু;                    

 অবিিাি ম ক্লাডির পাডশ এক্টি পূণ মাঙ্গ ইনডোর ব্যােবর্ন্টন গ্রক্াট ম বনর্ মাডণর পবরক্েনা েিণ; এিং                                                                                              

 বেবি গ্রলক্ খনন ও গ্রিৌন্দর্ ম বৃবিক্রণ। 

11.3.63 প্রবতডিরডন উডল্লখ ক্রার র্ডতা অন্য গ্রক্াডনা বিষয় (র্বর োডক্)  :  

 অনলাইন-এ আডিরডনর র্াধ্যডর্ ইউবনয়ন বেবজটাল গ্রিন্টাডরর র্াধ্যডর্ গ্ররক্ে মরুর্ িডত  বিএি, এিএ 

এিং আরএি  িরিরাি গ্ররওয়ার ব্যিস্থা েিণ প্রবিয়াধীন;                                                           

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয় লাইডব্রবর শাখায় প্রাতযবিক্ গ্রিিা প্ররানিি  প্রবত িিাডি পাঠচডির   

আডয়াজন;                                                                               

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র বনরাপিা বনবিত ক্রার লডক্ষয  ১৬টি অিস্থাডন বিবিটিবি ক্যাডর্রা  

 স্থাপন এিং;  

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র বর্বেয়া ও বরিাচ ম গ্রিল  ঠন। 

11.3.64 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িাঁপাইনবাবগঞ্জ  : 

11.3.65 SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  :  

১। এিবেবজবিষয়ক্ ক্র্ মশালা  : লক্ষয অজমডনর ির্য়িীর্া-১১ বেডিম্বর ২০১৭ 

২। এিবেবজর লক্ষয অজমডন স্থানীয়পর্ মাডয়র িিা  :  

(ক্) ওয়াে মপর্ মাডয়  : ২৮ জানুয়াবর ২০১৮ 

(খ) ইউবনয়নপর্ মাডয়  : ০৬ গ্রিব্রুয়াবর ২০১৮ 
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( ) উপডজলাপর্ মাডয়  : ১২ গ্রিব্রুয়াবর ২০১৮ 

(র্) গ্রজলাপর্ মাডয়  : X 

৩। স্থানীয়পর্ মাডয়র িিায় গৃিীত প্রক্ে প্রস্তাি গ্রপ্ররণ  : ২৫ গ্রিব্রুয়াবর ২০১৮  

11.3.66 শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

১। িরক্াডরর বিবিন্ন বিিাড র গ্রিিার র্ান বৃবি ও বনবিতক্ডে দ্যনীবত রর্ন ক্বর্শডনর সুপাবরশিমূি 

িাস্তিায়ডনর লডক্ষয এ ক্ার্ মালডয়র ০১.১১.২০১৭ বখ. তাবরডখর ০৫.৪৩.৭০০০.০১২.০১. 

০০৯১৭-২৩৭৯(৪০) নম্বর স্মারডক্ গ্রজলা/উপডজলাপর্ মাডয় িংবিষ্ট রিরডক্ অনুডরাধ জানাডনা িডয়ডছ। এ 

ছাড়া দ্যনীবতমুক্ত গ্ররশ  ড়ডত িক্লডক্ স্বস্ব অিস্থান গ্রেডক্ আন্তবরক্িাডি ক্াজ ক্রডত বিবিন্ন গ্রিারাডর্ 

গ্রজলা প্রশািক্ র্ডিারয় প্রডয়াজনীয় বরক্বনডর মশনা বরডয় র্াডিন; 

২। ২য় প্রজডন্মর বিটিডজন চাট মার তো গ্রিিাবিবিক্ বিটিডজন চাট মার অনুিরণ ক্রা িডি; এিং 

৩। জাতীয় শুিাচার গ্রক্ৌশল অনুিরণ ও িাস্তিায়ন ক্রা িডি। 

11.3.67 ই-গভন্যোন্স রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : 

১। িাবষ মক্ উদ্ভািন ক্র্ মপবরক্েনা প্রণয়ন ক্রা িডয়ডছ। 

২। বেবজটাল পিবতডত তাৎক্ষবণক্িাডি খবতয়ান প্ররাডনর ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডয়ডছ; এিং 

৩। গ্রিিাবিবিক্ বিটিডজন চাট মার প্রণয়ন ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.68 কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

অবিি িিডন আইবিটি ল্যাি স্থাপন। 

11.3.69 মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ 

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি)  : 

১। বেবজটাল পিবতডত ০১ বরডনই খবতয়ার িরিরাি; 

২। ক্ষবতক্র রািায়বনক্মুক্ত ও স্বাস্থযিেত িল উৎপারডন ফ্রুট ব্যাব ং প্রযুবক্ত ব্যিিার; এিং 

৩। গ্রিিাবিবিক্ বিটিডজন চাট মার প্রণয়ন ক্রা িডয়ডছ। 

11.3.70 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর 

সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে)  

: 

িথ্য প্রারপ্তর সংখ্যা ০৪ এবং  িথ্য প্রোন করা িে ০৪। 

11.3.71  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, বগুো। 

 

০১।  ২০১৭-২০১৮ অে েবির-সংক্রান্ত কার্ োবরল  :  

 

ক্ররমক 

নং 
প্রকল্প/উন জেনমূলক কায়জর রববরণ 

বরােকৃি 

অয়ে ের 

পররমাণ 

ব্যরেি অয়ে ের 

পররমাণ 

শতক্রা িার 

মন্তব্য 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
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০১. করম্পউটার সামগ্রী ক্রে ৪,৫০,০০০/- ৪,৪৯,৯৩০/- ৯৬.৪৬% ৯৯.৪৮%  

০২. করম্পউটার ও অরিস সরঞ্জাম ক্রে ১,২৫,০০০/- ১,২৪,৫৯১/- ৯৯.৪৩% ৯৯.৬৭%  

০৩. থমরামি ও সংরক্ষণ র্ন্ত্রপারি ও সরঞ্জাম ক্রে ৮০,০০০/- ৬৩,৪৬৮/- ৯৯.৯৬% ৭৯.৩৩%  

০৪. আসবাব পত্র থমরামি (সারকেট িাউজ) ৪৫,০০০/- ৪৪,৫৫০/- - ৯৯%  

০৫. থমরামি ও সংরক্ষণ  (সারকেট িাউজ) ১,০০,০০০/- ৯৯,৮৫০/- - ৯৯.৮৫%  

                                                   সব েয়মাট   : ৮,০০,০০০/- ৭,৮২,৩৮৯/- ৯৪.৯৭% ৯৭.৭৯%  

 

০২. শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  :   ৩ে ও ৪ে ে কম েিারীয়ের ০৪টি রবভাগীে মামলা রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি;  

০৩. কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  :  প্ররিমায়স ০১ (এক) জন থেষ্ট কম েিারীয়ক পুরস্কার প্রোন করা িে;  

০৪. িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-র আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম ( িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং  

     িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে  :  িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেন ১৪টি, সরবরািকৃি িথ্য থমাট ১৩টি; এবং 

০৫. এস.এ.অোণ্ডটি. অোক্ট অনুর্ােী উিারকৃি পরিি/খাসজরমর পররমাণ  : ২.২৯১৯ একর।   

১১.৪ রংপুর রবভাগ 

২০১৭-১৮ অে েবির-সংক্রান্ত কার্ োবরল  : 

 রবভাগীে থজলা প্রশাসক সয়ম্মলন-১২টি, রবভাগীে আইন শৃঙ্খলা করমটির সভা-৬টি, থিারািালান প্ররিয়রাধ টাক্সয়িাস ে 

করমটির সভা-১২টি, রবভাগীে উন জেন সমন্বে করমটির সভা-৪টি, থকার করমটির সভা-৩টি, মারসক রবভাগীে রাজস্ব সভা-

১২টি সম্পন জ করা িে; 

 রবভাগীে করমশনার ময়িােয়ের অনুকূয়ল প্রাপ্ত ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৫০০ থম.ট.টিআর রংপুর রবভায়গর রবরভন জ প্রকল্পসমূয়ি  

উপ-বরাে প্রোন করা িে; 

 থপৌরসভার রনব োরিি থমের/ কাউরন্সলরগয়ণর শপে গ্রিণ সম্পন জ করা িে; 

 জািীে স্যারনয়টশন মাস উদর্াপন উপলয়ক্ষে কম েশালা আয়োজন করা িে; 

 ভূরম প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকয়ন্দ্রর সিয়র্ারগিাে রবভাগীেপর্ োয়ে ইউরনেন ভূরম সিকারী কম েকিো, সায়ভ েোর, রাজস্ব সিকারী, 

থপশকার, সাটি েরিয়কট সিকারীসি সমপর্ োয়ের কম েিারীয়ের ৪০ জয়নর ০৪টি ব্যায়ি ১৬০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

িয়েয়ি; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন গণকম েিারীয়ের জন্য বাৎসররক ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্ররশক্ষণ কম েসূরির আওিাে প্ররশক্ষণ 

ম্যানুয়েল অনুর্ােী এ কার্ োলয়ের ৩ে থেরণর ৩৪ জন এবং ৪ে ে থেরণর ২৯ জন কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

 ই-িাইরলং প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে; 

 রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলা আয়োজন করা িে।য়সাশ্যাল রমরিো সংলাপ আয়োজন করা িয়েয়ি; 

 ভূরম উন জেন কয়রর সাধারণ োরবর শিভাগ অে ে আোে করা িয়েয়ি; 

 KPI অনুর্ােী লক্ষেমাত্রা অরজেি িয়েয়ি; 

 অববধ েখলোর িয়ি কৃরষ ও অকৃরষ জরম উিার করা িয়েয়ি; 

 অরিট আপরত্ত ও আরপল/রররভশন মামলা রনষ্পরত্তসি ভূরম অরধগ্রিয়ণর চূোন্ত রসিান্ত প্রোন করা িে; 

 লালমরনরিাট থজলার থরন্ট সাটি েরিয়কট মামলা শিভাগ রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি; 
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 RFQ NO :- ০১-এর মােয়ম রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ের িরলসি ০২টি (দুটি) িয়টাকরপ থমরশন ক্রে করা 

িয়েয়ি; 

 RFQ NO :- ০২-এর মােয়ম রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ের জন্য ৬৫টিরভ ক্রে করা িয়েয়ি; 

 RFQ NO :- ০৩-এর মােয়ম রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ের জন্য রপ্রন্টারসি ০২টি করম্পউটার ক্রে করা িয়েয়ি; 

 RFQ No : ০৪-এর  মােয়ম রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ের জন্য থটরবলসি থসািা ক্রে; 

 RFQ No : ০৫-এর  মােয়ম রবভাগীে করমশনার ময়িােয়ের অরিসকয়ক্ষ টাইলস্ স্থাপন; 

 RFQ No : ০৬-এর  মােয়ম রবভাগীে করমশনার ময়িােয়ের অরিসকয়ক্ষ ওোল প্যায়নরলং স্থাপন ও ইয়ন্টররের 

রিজাইন; 

 RFQ No : ০৭-এর  মােয়ম রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ের  ২৫টি রেল থিোর ক্রে; 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, পঞ্চগে-এর ১৫টি, গাইবান্ধা-এর ৩৪টি এবং রেনাজপুর-এর ৩৫টি থমাট ৮৪টি ৩ে থেরণর শূন্য 

পয়ে জনবল রনয়োয়গর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িে; এবং 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রংপুর-এর ২০টি, গাইবান্ধা-এর ১২টি এবং পঞ্চগে-এর ১১টি থমাট ৩৩টি ৩ে থেরণর পয়ে 

পয়োন জরির কার্ েক্রম গ্রিণ করা িে। 

 

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  : 

 রবভাগীে থজলা প্রশাসক সয়ম্মলন-১২টি, রবভাগীে আইন- শৃঙ্খলা করমটির সভা-৬টি, থিারািালান প্ররিয়রাধ টাক্সয়িাস ে 

করমটির সভা-১২টি, রবভাগীে উন জেন সমন্বে করমটির সভা-৪টি, থকার করমটির সভা-৩টি, মারসক রবভাগীে রাজস্ব সভা-

১২টি সম্পন জ করার পররকল্পনা রয়েয়ি; 

 রবভাগীে ইয়নায়ভশন সায়কেল আয়োজন করা িয়ব; 

 ইয়নায়ভশন সায়কেয়ল রবরভন জ কোটাগররয়ি থসরা ০৮ জন থক পুরস্কৃি করা িয়ব; 

 পাইলট উয়যাগ বাস্তবােনকারীয়ের সয়ঙ্গ রনরে েষ্ট রবররিয়ি সভা/রভরিও কনিায়রন্স আয়োজন করা িয়ব এবং রবভাগীে 

থমন্টরয়ের সয়ঙ্গ সভা আয়োজন করা িয়ব; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন গণকম েিারীয়ের জন্য বারষ েক ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্ররশক্ষণ কম েসূরির আওিাে প্ররশক্ষণ ম্যানুয়েল 

অনুর্ােী এ কার্ োলয়ের ৩ে থেরণর ৩৪ জন এবং ৪ে ে থেরণর ২৯ জন কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন অব্যািি োকয়ব; 

 এ রবভায়গ কম েরি উপয়জলা রনব োিী অরিসার, সিকারী করমশনার (ভূরম) এবং সিকারী করমশনারগয়ণর অভেন্তরীণ 

প্ররশক্ষণ অব্যািি োকয়ব; 

 দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা শরক্তশালীকরণ (বন্যা, ভূরমকম্প ও অরগ্নসংয়র্াগসি থমাকারবলার পূব ে প্রস্তুরি গ্রিণ)।; 

 ভূরম উন জেন কয়রর সাধারণ োরব শিভাগ আোেকরণ, KPI অনুর্ােী  প্রকৃি ভূরমিীনয়ের মায়  কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত 

প্রোন, অববধ েখলোর িয়ি কৃরষ ও অকৃরষ জরম উিার থজারোরকরণ, স্বচ্ছ ভূরম রাজস্ব ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা 

রনরশ্চিকরণ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্রোন (বায়জট প্রারপ্তসায়পয়ক্ষ) এবং আরপল/রররভশন মামলা দ্রুি 

রনষ্পরত্তকরয়ণর পররকল্পনা রয়েয়ি। বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্তর আয়লায়ক থজলা পররষয়ের প্রধান রনব োিী কম েকিোগয়ণর 

সমন্বয়ে সত্রমারসক সভা ও উপপররিালক, স্থানীে সরকারগয়ণর সমন্বয়ে সত্রমারসক সভা আয়োজন করা িয়ব; 

 জািীে স্যারনয়টশন মাস উের্াপন উপলয়ক্ষে কম েশালার আয়োজন করা িয়ব; 

 স্থানীে সরকার শাখার শূন্যপয়ে দ্রুি জনবল রনয়োগ করা িয়ব; 

 েক্ষিার সয়ঙ্গ বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত বাস্তবােন করা িয়ব; 

 রবরভন জ শাখার িারিোর  পররপররয়প্ররক্ষয়ি করম্পউটার ও র্ন্ত্রাংশ থকায়ির রবরভন জ সামগ্রী, সবদুেরিক সরঞ্জাম থকায়ির 

রবরভন জ সামগ্রী ও আসবাবপত্র থকায়ির রবরভন জ সামগ্রী ক্রে করা িয়ব; 

 ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর এই কার্ োলয়ে প্রাপ্ত বরাে  প্রিরলি আরে েক ও প্রশাসরনক রনেমাবরল থময়ন ব্যে করা িয়ব; 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের ৩ে থেরণর রবরভন জ পয়ে জনবল রনয়োয়গর কার্ েক্রম গ্রিণ; 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের ৩ে থেরণর রবরভন জ পয়ে পয়োন জরির কার্ েক্রম গ্রিণ; 

 পুরলশ সুপায়রর কার্ োলয়ের ৩ে থেরণর রসরভল োি রনয়োয়গর কার্ েক্রম গ্রিণ ও েরখাস্ত বািাইকরণ; এবং 

 ওয়েবয়পাট োয়ল রনয়োগ ও পয়োন জরিসংক্রান্ত িথ্য আপয়লাি। 
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৩। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ  : 

 শাখার কম েকিো/ঊর্ধ্ে কম েকিো কর্তেক রনেরমি পররে েশয়নর মােয়ম সরকারর কায়জর মান উন জেন ও জবাবরেরি 

রনরশ্চিকরণ করা িয়ব; 

 শাখার আসবাবপত্র, ইয়লকিরনক্স মালামাল, ব্যবহৃি থেশনারর দ্রবারের অপিেয়রাধকরণ, িাইল রবন্যস্তকরণ, রবরভন জ 

থররজোর আপয়িটকরণসি থসবার মানউন জেন পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়ব। 

 

৪। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

 শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধর রনরমত্ত সংরলিষষ্ট েপ্তরসমূিয়ক রনয়ে েশনা প্রোন; 

 উপয়জলার থিোরম্যায়নর রবরুয়ি আনীি রবরভন জ প্রকার দুনীরিরবষেক অরভয়র্াগ িেন্ত করা িে; 

 থজলা পররষয়ের প্রধান রনব োিী কম েকিো, উপয়জলা থিোরম্যান ও ইউরনেন পররষয়ের থিোরম্যায়নর রবরুয়ি আনীি রবরভন জ  

প্রকার দুনীরিরবষেক অরভয়র্াগ িেন্ত করা িে; 

 দুনীরি প্ররিয়রায়ধর থক্ষয়ত্র রবরভন জ রনয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণেন, সংরক্ষণ, রবিরণ এবং থগাপনীেিা রক্ষার থক্ষয়ত্র র্য়েষ্ট 

সিেকিা অবলম্বন করা িে। 

 • Nothi এর র্াধ্যডর্ পেজাবরর িার বৃবির পবরক্েনা েিণ ক্রা িডয়ডছ; 

• প্রবতর্াডি বিিা ীয় ইডনাডিশন ক্বর্টির িিা আডয়াজন ক্রা িয়। গ্রিামানাল বর্বেয়াগুডলাডত রংপুর বিিা ীয় ইডনাডিশনটির্ 

বনয়বর্তিাডি তাডরর ক্ার্ মির্ পবরচালনা অব্যািত গ্ররডখডছ এিং অডনক্ গ্রক্ষডেই বিবিন্ন অনুষ্ঠাডনর র্াধ্যডর্ িংিার র্াধ্যর্ িমূিডক্ 

অিবিত ক্রা িডয়ডছ। এক্ই িডঙ্গ Public Service Innovation,  ন্যাশনাল ওডয়িডপাট মল গ্রফ্রর্ওয়াক্ম িি অন্যান্য গ্রিিবুক্ 

গ্রপজ এর পরার্শ ম বিিা ীয় ইডনাডিশনটির্ িাস্তিায়ন ক্ডর চডলডছ; 

• রংপুর বিিাড র অধীন িাংলাডরশ পুবলশ বিিাড র বিবিন্ন অবিডির বিবিল স্টাি বনডয়াড র গ্রক্ষডে আডিরন িাছাই পূডি ম গ্রজলা 

িাছাইক্বর্টির র্াধ্যডর্ ক্রা িডত। র্ার িডল ছাড় পডের বনধ মাবরত ০১ (এক্) িছডরর র্ডধ্য বনডয়া  প্রবিয়া িম্পন্ন ক্রা িম্ভি িত না। 

িতমর্াডন এ ক্ার্ মালয় ক্র্তমক্ আডিরন িাছাইডয়র ক্ারডণ ছাড়পডের বনধ মাবরত ির্ডয়র ক্র্ অে মাৎ ৬ র্াডির র্ডধ্য বনডয়াড র ক্ার্ মির্ 

েিণ ক্রা িম্ভি িডি।  

 

৫। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

 কম েকিো/কম েিারীয়ের থবিন-ভািারে প্ররিমায়সর প্রেম কম েরেবয়স পররয়শাধ করা িে; 

 টিএ, রিএ-এর আয়বেন প্রারপ্তর ০৭ (সাি) কম েরেবয়সর ময়ে অনুয়মােন করা িে; এবং 

 মরিলা কম েিারীয়ের জন্য নামাজখানা সিরর করা িয়েয়ি। 

 

৬। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে)  : 

 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক থকায়না আয়বেন পাওো র্ােরন। িয়ব থমৌরখকভায়ব িারিি রবরভন জ িথ্য প্রোন 

করা িে। 

 

৭। মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্াগ ে ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 

অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি)  : 

 সকল উপয়জলা ভূরম অরিয়স থসবা প্রিোশীয়ের জন্য থিল্প থিস্ক স্থাপন করা িয়েয়ি। 
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ক্রম  রবষে রববরণ 

০১ ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল; ২০১৬-১৭ 

অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর 

অগ্রগরির শিকরা িার উয়িখসি  

1. ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল  :  

2. কার্ োলয়ের কনিায়রন্স রুয়ম িলস রসরলং লাইটিং ও এরস 

করণ; 

3. ফ্রন্টয়িস্ক ও থিল্পয়িস্ক সরেিকরণ; 

4. থসবা প্রােীয়ের জন্য বসার জন্য থিোর ও থবঞ্চ স্থাপন ও থেে 

রিরিং রনম োণ; 

5. র্ানবািন রাখার জন্য ৫০³× ৯০³ গ্যায়রজ রনম োণ; 

6. রবশুি পারনর জন্য ওোটার রিল্টার স্থাপন; 

7. থিল্পয়িয়স্ক পারনর কয়ন্টইনার স্থাপন; 

8. কার্ োলয়ের সাময়ন গুরুেপূণ ে স্থায়ন রস.রস. কোয়মরা স্থাপন; 

9. থিসবুকটিরভ স্থাপন; 

10. সারকেট িাউয়জ আগি রভ.রভ.আই.রপ ও রভ.আই.রপ-থের 

আরামোেক অবস্থায়নর জন্য সকল কয়ক্ষ এরস এবং 

থটরলরভশন স্থাপন; 

11. রভ.রভ.আই.রপ ও রভ.আই.রপ-থের প্রয়টাকল প্রোন এবং 

আবাসন, র্ানবািয়নর ব্যবস্থাকরণ; 

12. থরকি েরুম শাখাে ELRS সিটওেোর-এর মােয়ম খরিোন 

সরবরািকরণ; 

13. প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ের এটুআই প্রকয়ল্পর সিয়র্ারগিাে ৯ (নে) 

প্রকার লাইয়সন্স সিটওেোয়র অন্তভূ েক্তকরণ; 

14. ২০১৬-২০১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর 

অগ্রগরির িার ১০০%। 

০২ ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  :  ১। প্রাপ্ত রিঠিপয়ত্রর কার্ েক্রম ই-নরের মােয়ম সম্পন জ কয়র দ্রুি থসবা  

    প্রোন রনরশ্চিকরণ; 

২।  জািীে শুিািার কম ে পররকল্পনা বাস্তবােন; 

৩। ইয়নায়ভশনটিম কিেক উপস্থারপি উদ্ভাবনী ধারণা (Inovation 

Idea) বাস্তবােন; 

৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ের এটুআই প্রকয়ল্পর সিয়র্ারগিাে অনলাইন 

লাইয়সন্স ম্যায়নজয়মন্ট রসয়ষ্টয়মর মােয়ম রংপুর থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলে কিেক প্রেত্ত ৯ (নে) প্রকার লাইয়সন্স (১) েোম্প থভরন্ডং 

লাইয়সন্স, (২) ইট থপাোয়না লাইয়সন্স, (৩) বন্দুক/রাইয়িয়লর 

লাইয়সন্স, (৪) রপস্তল/ররভলভার লাইয়সন্স, (৫) অোরসি ব্যবিার 

লাইয়সন্স, (৬) এরসি পররবিন লাইয়সন্স, (৭) অোরসি রবক্রে লাইয়সন্স, 

(৮) থিায়টল (আবারসক) লাইয়সন্স এবং (৯) থরয়স্তারা লাইয়সন্সসমূি 

অনলাইন কার্ েক্রম বাস্তবােন; 

(৫) ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম েসূরির মােয়ম থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

এবং অধীন অরিস সমূয়ির কম েকিো/কম েিারীগণয়ক েক্ষ রিয়সয়ব গয়ে 

থিালা; 

(৬) িথ্য অরধকার আইন বাস্তবােন; 

(৭) স্বচ্ছিা ও জবাবরেরির সয়ঙ্গ থসবা প্রোয়ন সরকারর 

কম েকিো/কম েিারীগণয়ক অনুপ্রারণিকরণ; এিq 

(৮) দ্রুিিম সময়ে অরভয়র্াগ রনষ্পত্তীকরণ এবং সংরলিষষ্ট ব্যরক্তয়ক 

এস.এম.এস.-এর মােয়ম অবরিিকরণ।  

০৩ েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলে, 



204 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

ও কার্ েক্রয়মর রববরণ (র্রে োয়ক); উপয়জলা ভূরম অরিস এবং ইউরনেন ভূরম অরিস সমূয়ির  অরিস 

ভবন রনম োণ/সংস্কার  ও  প্রয়োজনীে  আসবাবপত্র  ও  র্ন্ত্রপারি 

সরবরািকরণ।   

০৪ শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি 

কার্ েক্রম  : 

১।  দুদুয়কর স্থারপি িটলাইন নম্বর ১০৬ (থটাল রফ্র) 

www.rangpur.gov.bd িথ্য বািােয়ন সংযুক্তকরণ এবং সকল 

কম েকিো/কম েিারীয়ক অবরিিকরণ; 

২। কম েকিো/কম েিারীয়ের দুনীরি প্ররিয়রায়ধ থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলয়ের সাময়ন অরভয়র্াগ বাক্স স্থাপন এনং দুনীরিগ্রস্ত কম েকিো/ 

কম েিারীয়ের রবরুয়ি রবভাগীে মামলা/য়িৌজোরর মামলা োয়েয়রর 

মােয়ম দুনীরি প্ররিয়রায়ধর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

০৫ ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  

: 

 ই-িাইরলং, লারন েং অোণ্ড আরন েং রবষেক প্ররশক্ষণ এবং লাইয়সন্স 

ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েয়মর মােয়ম অনলাইয়ন ০৯ (নে) প্রকার লাইয়সন্স 

প্রোন।  

০৬ কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  

: 

কম েকিো/কম েিারী ও িায়ের থিয়ল-থময়েয়ের বারষ েক ক্রীো 

প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন এবং থমধাবী রশক্ষােীয়েরয়ক বৃরত্ত প্রোন। 

০৭ িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এর আয়লায়ক 

গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট 

আয়বেয়নর সংখ্যা সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা 

এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর 

সংখ্যা ইিোরে)  : 

িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ১৪টি, সরবরািকৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা ১৪টি।  

 িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা নাই।  

০৮ মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম 

(গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভগ, দুয়র্ োগ 

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন 

বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি)  : 

১। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সাময়ন গাি ও গায়ির গুরের আেয়ল 

থসৌন্দর্ ে বধ েন, েশ েনােীগয়ণর রবোয়মর জন্য কার্ োলয়ের সাময়ন বট  ও 

পাকইর গায়ির থগাো বাঁধাই ও টাইলসকরণ; 

২। কায়লক্টয়রট সুররভ উযায়ন রবয়নােয়নর জন্য থজলা প্রশাসয়কর 

রনজস্ব এবং বাংলায়েশ টুেররজম থবায়ি ের অে োেয়ন রাস্তা রনম োণসি 

রবরভন জ কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

৩। রংপুর সারকেট িাউস আধুরনকােন।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রেনাজপুর 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-১৮ 

১। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র-সংক্রান্ত কার্ োবরল; ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরি শিকরা িার 

উয়িখসি  : 

ক্ররমক নং প্রকল্প/উন জেন কায়জর রববরণ বায়জট বরাে ব্যরেি অে ে মন্তব্য 

১ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে নতুন ১৫টি করম্পউটার 

ও ১৫টি রপ্রন্টার থমরশন 

৯,০০,০০০/- ৭,৯৫,০০০/- সরকারর বরাে (অবরশষ্ট 

অব্যরেি অে ে থিরি প্রোন 

করা িয়েয়ি। 

২ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে নতুন ০২টি প্রয়জক্টর 

ক্রে 

১,৫০,০০০/- ১,৪৯,৯৫০/- সরকারর বরাে 

৩ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে নতুন থজলা ব্র্যারন্ডং বই 

মুদ্রণ 

১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- সরকারর বরাে 
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৪ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে মরিলা কম েকিোরয়ের 

জন্য নতুন ওোশরুম বােরুমসি কক্ষ সিরর 

-- ৩ ,০০, ০০০/- স্থানীে সংকুলান পূব েক কাজ 

সম্পন জ করা িয়েয়ি। 

৫ থগার-এ-শরিে বয়ো মেোয়ন স্থােীভায়ব জনগয়ণর 

জন্য ঈয়ের নামাজ আোয়ের রনরমত্ত ওজুর ব্যবস্থা 

সিররকরণ 

-- ২ ,০০,০০০ /- স্থানীে সংকুলান পূব েক কাজ 

সম্পন জ করা িয়েয়ি। 

৬ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে িতুরে েয়ক পারন রনষ্কাশন 

ব্যবস্থা সিররকরণ 

-- ২ ,৫০,০০০ /- স্থানীে সংকুলান পূব েক কাজ 

সম্পন জ করা িয়েয়ি। 

 

 

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  : 

(ক) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে আগি থসবাগ্রিীিায়ের জন্য বসার আসার সংখ্যা বৃরিকরণ; 

(খ) সারকেট িাউয়জ গারের রনরাপত্তার স্বায়ে ে গ্যায়রজ রনম োণ; 

( ) অরিররক্ত থজলা প্রশাসক ময়িােয়ের কক্ষগুয়লার থসৌন্দর্ ে বৃরিকরণ; 

(ঘ) সারকেট িাউয়জ থগেরুয়মর থসৌন্দর্ ে বৃরিকরণ। 

(ঙ) থজলা প্রশাসকয়র কার্ োলে কম েরি নারী কম েকিোয়ের জন্য থেে রিরিং কন োর ও প্রক্ষালনকক্ষ রনম োণ।; 

(চ)  থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন কক্ষ-০১ (কাঞ্চন) এর সম্প্রসারণ ও সংস্কার; 

(ছ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সমু্মখস্থ প্রাঙ্গয়ণ বাগান সৃজন  ও সরেিকরণ; এবং 

(জ) অরিস িেয়র গারেগুয়লা সুশৃঙ্খলভায়ব রাখার জন্য থশি রনম োণ। 

৩। SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  : 

(ক) রবষমুক্ত আম, রলচু উৎপােয়নর জন্য কৃষকয়ের প্ররশক্ষণ ও সয়িিনিা সৃরষ্ট;   

(খ) ১০০% স্যারনয়টশন রনরশ্চিকরণ; 

(গ) মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ; 

(ঘ) এসএমএস পিরিয়ি বেস র্ািাইয়ের মােয়ম বাল্যরববাি বন্ধকরণ; 

(ঙ) ৫৬টি উদ্ভাবনী প্রকল্প বাস্তবােন; 

(ি) জলবায়ুর থনরিবািক পররবিেন এর প্রভাব থরায়ধ বনােন কম েসূরি গ্রিণ; 

(ি) বনসম্পে থটকসই ব্যবস্থাপনা ও মরুমেিা প্ররিয়রাধ, বনজ সম্পে সুরক্ষাও জীব সবরিয়ত্রের ক্ষরি বয়ন্ধ দ্রুি ব্যবস্থা গ্রিণ;  এবং 

(জ) এসরিরজ বাস্তবােয়ন সকয়লর অংশগ্রিয়ণর লয়ক্ষে কার্ েকর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা রনরশ্চিকরণ। 

৩।  শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

(ক) শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রাধসংক্রান্ত সভা-সমায়বশ িলমান; 

(খ) রনেন্ত্রণাধীন কম েিারীয়ের রবরুয়ি রবভাগী থমাকােমার রবষয়ে শারস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

(গ) Citizen Charter অনুসায়র কার্ েক্রম পররিারলি িয়চ্ছ; 

(ঘ) সনরিকিা করমটি গঠন করা িয়েয়ি; 

(ঙ) শুিািার িি ো বাোয়নার লয়ক্ষে পুরস্কার প্রোন করা িয়েয়ি; এবং 

(ি) অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত কম েকিো রনয়োগ করা িয়েয়ি। 

 

৪। ই-গয়ভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : 

(ক) রিরজটাল থসন্টার শরক্তশালী ও থটকসইকরণ রবষয়ে থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয় উয়যাক্তায়ের েক্ষিা বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ 

কম েশালাে ৫টি ব্যায়ি থমাট ২০০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি।; 

(খ)  নারী আইরসটি রফ্র-ল্যান্সার এবং উয়যাক্তা উন জেন কম েসূরির আওিাে আয়োরজি ওয়েবরিজাইন ও গ্রারিক্স রিজাইনরবষেক     

প্ররশক্ষণ কম েশালাে ২টি ব্যায়ি থমাট ৪০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

(গ)  ই-নরে রসয়েয়মর উপর থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয়র কম েকিো ও কম েিারীয়ের রনয়ে  ০১ (এক) রেয়নর ররয়ফ্রশাস ে প্ররশক্ষণ      

কম েশালাে ১টি ব্যায়ি  ৫০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন  করা িয়েয়ি; 
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(ঘ)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলে, সিকারর করমশনার (ভূরম) এর কার্ োলে, এবং থজলার       

সকল  সরকারর েপ্তয়র কম েরি কম েকিো ও কম েিারীয়ের রনয়ে ই-নরে রসয়েয়মর উপর End User Training-এ   ০২ (দুই) 

রেয়নর প্ররশক্ষণ কম েশালাে ১৩টি ব্যায়ি ২৫ জন কয়র থমাট  ৩২৫ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

(ঙ)  রসটিয়জন িাট োরিংিান্ত প্ররশক্ষণ কম েশালাে উপয়জলা রনব োিী অরিসার ও কম েিারীয়ের রনয়ে ১ (এক) রেয়নর প্ররশক্ষণ      

কম েশালাে ১টি ব্যায়ি ২৬ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

(ি)  জািীে িথ্য বািােয়ন নতুন থফ্রমওোয়কের (নতুন রিিারসমৃি) ররয়ফ্রশাস ে  প্ররশক্ষণ কম েশালাে উপয়জলা রনব োিী অরিসার ও     

থজলাপর্ মাডয় কম েকিোয়ের রনয়ে ০১ (এক) রেয়নর প্ররশক্ষয়ণ ২টি ব্যায়ি ৬০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

(ি) থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয় সরকারর েপ্তয়রর কম েকিো ও কম েিারীয়ের রনয়ে ই-নরে (িাইরলং)-রবষেক প্ররশক্ষণ কম েশালাে (নে)টি 

ব্যায়ি ২৫ জন কয়র থমাট ২২৫ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

(জ) জািীে িথ্য বািােয়নর নতুন থফ্রমওোয়কের আওিাে ( নতুন রিিারসমৃি) ০১ (এক) রেয়নর ররয়ফ্রশাস ে প্ররশক্ষয়ণ ০২ (দুই)টি  

ব্যায়ি ৬০ (ষাট) জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

( ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রিরজটাল থসন্টার থেয়ক এয়জন্ট ব্যাংরকং থসবা িালুকরয়ণর জন্য ১০২ জন উয়যাক্তায়ের রনয়ে       

কম েশালার আয়োজন করা িয়েয়ি; এবং 

ঞ) থশখ রায়সল রিরজটাল ল্যায়বর প্রধান রশক্ষক ও ল্যাব থকা-অরি েয়নটরয়ের রনয়ে গি ২৮ জুন, ২০১৮ িাররয়খ একটি মি      

রবরনমে সভার আয়োজন করা িয়েয়ি। 

 

৫। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-র আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর     

সংখ্যা  এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে) : 

(ক) িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ০৭ (সাি)টি। 

(খ) সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা- ০৭ (সাি)টি। 

(গ) িথ্য করমশন বরাবর আরপয়লর সংখ্যা- শূন্য। 

 রবয়শষ দ্রষ্টব্য  : এস.এ.অোণ্ডটি অোক্ট অনুর্ােী এ থজলাে থমাট উিারকৃি পরিি/খাসজরমর পররমাণ ২৭.১৫ একর। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, কুরেগ্রাম। 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-১৮ 

১। ২০১৭-১৮ অে েবির-সংক্রান্ত কার্ োবরল  

 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কুরেগ্রাম থজলার সম্পারেি কার্ োবরলসংক্রান্ত িথ্য  : 

(ক) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে/বাসভবন/সারকেট িাউয়জর টুরকটারক থমরামিসি রং করা িয়েয়ি;   

(খ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে/বাসভবন/সারকেট িাউয়জর থশাভাবধ েয়ণর জন্য রবরভন জ ধরয়নর ফুয়লর টব/ফুয়লর িারা লাগায়না িয়েয়ি; 

(গ) প্রাপ্ত বরাে অনুর্ােী করম্পউটার সামগ্রী সরবরাি করা িয়েয়ি;  

(ঘ) অবসরয়ভাগীয়ের জন্য থপনশন ক্ন মার স্থাপনসি িায়ের  রবশুি পারনর ব্যবস্থাসি টেয়লট স্থাপন করা িয়েয়ি; 

(ঙ) ৩ে ও ৪ে ে থেরণর কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোয়নর জন্য ‘উত্তরণ’ নায়ম একটি আধুরনক প্ররশক্ষণ থকন্দ্র স্থাপন করা িয়েয়ি; 

(ি) অরিয়ি ব্যবহৃি অরিস সরঞ্জমারের সংরক্ষণাগার রিয়সয়ব ঐরিিে নায়ম একটি জাদুঘর স্থাপন করা িয়েয়ি; 

(ি) কম েকিো/কম েিারীয়ের বারষ েক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষয়ণর কার্ েক্রম সম্পন জ করা িয়েয়ি;  

(জ) কুরেগ্রাম থজলায়ক স্কাউট থজলাে পররণি করা িয়েয়ি । 

 

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  :  

(ক) উপযুক্ত প্ররশক্ষণ প্রোন ও জ্ঞানিচ্চোে উদ বুিকরয়ণর মােয়ম কম েকিো/কম েিারীয়ের প্রকৃি ও েক্ষ জনয়সবক রিয়সয়ব গয়ে 

থিালা;  

(খ) কুরেগ্রাম থজলা প্রশাসন কর্তক গৃিীি এটুআই (a2i) প্রকয়ল্পর সারভ েস ইয়নায়ভশন িায়ন্ডর সিয়র্ারগিাে পররিারলি বাল্যরববাি 

রনয়রাধ প্রকয়ল্পর অসমাপ্ত কাজ র্োসময়ে সমাপ্তকরণ/বাস্তবােন;  

(গ) সাধারণ জনগণয়ক সিয়জ সুরবিার প্রোন ও মামলার জট কমায়ি কুরেগ্রাম থজলার ৭৩টি গ্রাম আোলিয়ক শরক্তশালীকরণ;  
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(ঘ) ইউটিউয়ব আপয়লািয়র্াগ্য কুরেগ্রাম থজলার সংস্কৃরি ও ইরিিাস রনভ ের িকুয়মন্টারর প্রস্তুিকরণ;  

(ঙ) কুরেগ্রাম থজলার রবরভন জ ইরিিাস ও ঐরিিেপূণ ে এলাকায়ক পর্ েটন এলাকা রিয়সয়ব গয়ে থিালার লয়ক্ষে কম েপররকল্পনা গ্রিণ করা 

িয়েয়ি; 

(ি) কুরেগ্রাম ধরলা থসতুর পূব ে পায়ে থশখ রায়সল রশশু পাকে স্থাপন; এিং 

(ি) বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্তর র্োর্ে বাস্তবােন।  

 

৩। SDG -এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  :  

(ক) থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ সরকার গৃিীি মানসম্মি রশক্ষার বাস্তবােন;  

(খ) কুরেগ্রাম থজলাে ১০০% বাল্যরববাি রনয়রাধকয়ল্প পররকল্পনা গ্রিণ ও বাস্তবােন। 

 

৪। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ  : 

(ক) অরিয়সর রনরাপত্তা স্বায়ে ে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে/থজলা প্রশাসয়কর বাসভবন/সারকেট িাউজয়ক ১০০%রসরস কোয়মরার 

আওিাে আনেন; 

(খ) অরিস িেয়রর থসৌন্দর্ ে বধ েন; 

(গ) সারকেট িাউয়জ ফ্রন্ট থিস্ক স্থাপন; এবং 

(ঘ) এ কার্ োলয়ের সকল শাখার ময়ে ইন্টারকম ব্যবস্থা িালুকরণ।  

 

৫। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  : দুনীরি প্ররিয়রায়ধ থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেনপর্ মাডয় দুনীরি প্ররিয়রাধ 

করমটি গঠন করা িয়েয়ি। করমটির কার্ েক্রম িলমান আয়ি।  

 

৬। ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  :  

(ক) নামজারর প্ররক্রো সিজীকরণ  : নামজাররসি ভূরমসংক্রান্ত কায়জ জনসাধারণয়ক উপয়জলা ভূরম অরিয়স থর্য়ি িে। রাজারিাট, 

উরলপুর, ফুলবারে উপয়জলা ভূরম অরিয়স নামজারর প্ররক্রো সিজীকরয়ণর লয়ক্ষে অরিস িেয়র রবরভন জ রিসম্পরকেি থনাটিশ থবাি ে 

এবং রসটিয়জন িাট োর প্রেশ েয়নর ব্যবস্থা করা িয়েয়ি। িয়ল রনধ োররি রি সম্পয়কে অবগি িওোসি জনসাধারয়ণর থসবা প্রারপ্ত 

সিজির িয়েয়ি। উক্ত অরিসয়ক ইয়িাময়ে দুনীরিমুক্ত ভূরম অরিস রিয়সয়ব থঘাষণা করা িয়েয়ি। এ প্ররক্রোটি িালু করার জন্য 

অন্যান্য উপয়জলা ভূরম অরিসয়ক রনয়ে েশনা প্রোন করা িয়েয়ি। 

 

(খ) যুবয়ের আত্মকম েসংস্থান সৃজয়ন িথ্য প্রযুরক্তর মােয়ম প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম সিজীকরণ  : উপয়জলা যুব উন জেন কম েকিো, নায়গশ্বরী 

িথ্য প্রযুরক্তর মােয়ম যুব প্ররশক্ষয়ণর আয়বেন প্ররক্রো সিজির কয়রয়িন। এ প্ররক্রো কায়জ লারগয়ে যুবয়ের প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রিণ 

করাে যুবয়ের আত্মকম েসংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃরষ্ট িয়েয়ি। যুবয়করা ইউরিরস, ওয়েবয়পাট োল, ব্যরক্তগি থমাবাইল থিান, ল্যাপটপ বা 

সাইবার কোয়িয়ি রগয়ে একটি রনরে েষ্ট রলংকটি ব্যবিার কয়র সিয়জই প্ররশক্ষয়ণর আয়বেন করয়ি পারয়ি। প্রকল্পটির আওিাে 

প্ররশক্ষণােীয়ের িারিোমারিক পররকরল্পি প্ররশক্ষণ থেওো িয়চ্ছ। এ প্রকল্প গ্রিণকারীয়ের ঋণ প্রারপ্তয়ি সিােিা প্রোন করা িয়চ্ছ।  

 

 

(গ) ভূরম ও েরলল থররজয়েশন িথ্যপ্রারপ্ত সিজীকরয়ণ আধুরনক প্রযুরক্তর ব্যবিার  : আধুরনক িথ্য প্রযুরক্তর যুয়গ জনগণ ঘয়র বয়স 

থমাবাইল অোপস, ওয়েবসাইট ও থিসবুক থপয়জর মােয়ম েরলয়লর িরয়মট ও অন্যান্য িথ্য থপয়ে মাত্র একবার অরিয়স এয়স 

িেরারন ও অরিররক্ত ব্যে িাোই ঐ রেনই  েরলল থররজরেসি অন্যান্য থসবা গ্রিণ করয়ি পায়রন এবং প্রয়োজনীে িথ্যারে জানয়ি 

পায়রন থস রবষয়ে সাব-থররজোর, ভূরুঙ্গামারী একটি প্রকল্প গ্রিণ কয়রয়িন। এ প্ররক্রোে েরলল থররজেশয়নর  সমে জনসাধারণ 

িায়ের থমাবাইল থিান নম্বর জমা রেয়ে েরলল থররজরে কার্ েক্রম সম্পন জ করয়ি পারয়িন। অরিস থেয়ক থমাবাইল থিায়নর মােয়ম 

এসএমএস পাঠায়না এবং কল করা িয়চ্ছ। িয়ল থসবাগ্রিীিাগণ একবার অরিয়স এয়স এসএমএস ও কল িাজে বাবে মাত্র= ৫/-(পাঁি) 

টাকা খরি কয়র মূল েরলল গ্রিণ করয়ি পারয়িন। এয়ি জনসাধারণ অরি অল্পখরি ও কমসময়ে েরলল থররজরে করয়ি পারয়িন  

এবং োলালয়ের থেৌরািে কয়ম এয়সয়ি।  
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(ঘ) ইউরনেন প্রারণ স্বাস্থে থসবা থকন্দ্র স্থাপন  : গবারে পশু ও িাঁস-মুররগ পালয়ন এবং খামার স্থাপয়ন কৃষকয়ের আগ্রি রেন রেন বৃরি 

পায়চ্ছ। প্রারণজ উৎপােন বৃরির মােয়ম অে েবনরিক উন জেন সাধয়নর লয়ক্ষে কুরেগ্রাম সের সায়বক উপয়জলা প্রারণ সম্পে কম েকিো 

জনাব অরমিাভ িক্রবিী ইউরনেন প্রারণ স্বাস্থে থসবা থকন্দ্র স্থাপন/সারভ েয়লন্স পিরি িালু কয়রয়িন। এয়ি থজয়নটিক থরায়গর প্রাদুভ োব 

(পশু-পারখ থেয়ক মানুষ এবং মানুষ থেয়ক পশু-পারখয়ি সংক্রমণ) থরাধ করা সিজ িয়েয়ি। এ প্ররক্রোে অয়নক আত্মকম েসংস্থায়নর 

সৃরষ্ট িয়েয়ি।  

 

৭। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

কুরেগ্রাম থজলার অবসরপ্রাপ্ত কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গঠিি কম েিারী কল্যাণ সরমরির বরােকৃি অরিস ঘরটি থমরামিসি আধুরনকােন 

করা িয়েয়ি। 

 

৮। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আবেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা 

এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে)  :  

(ক) িথ্য সরবরায়ির জন্য থমাট আয়বেনকারীর সংখ্যা-০২; 

(খ) িথ্য সরবরায়ির সংখ্যা-০২; এবং 

(গ) আরপয়লর সংখ্যা- থকায়নাআরপল আয়বেন পাওো র্ােরন।  

 

৯। মাঠপর্ মাডয় বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন 

বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি)  : 

(ক) SMS Based Certification Before Marriage Registration to Stop Child Marriage Project 

একটি পাইলট প্রকল্প। কুরেগ্রাম থজলার আে ে-সামরজক অবস্থার থপ্রক্ষাপয়ট নারী উন জেয়ন থজলার ৩টি উপয়জলাে বাস্তবােনাধীন এ টু 

আই কম েসূরির সারভ েস ইয়নায়ভশন িাণ্ড (২ে পর্ োে) থেয়ক আরে েক সিােিা ও স্থানীে অে ে সিয়র্ারগিাে পররিারলি। জািীে িাটা 

থসন্টায়র সংররক্ষি জম িয়থ্যর িাটাসমূি ব্যবিার কয়র ইয়লক্ট্ররনক রববাি রনবন্ধন কার্ েক্রম িালু এবং রববাি রনবন্ধকগয়ণর কার্ েক্রম 

সাব েক্ষরণক মরনটররং-এর মােয়ম এ থজলার শিকরা ৭৮.১% বাল্যরববায়ির িার শূন্যয়ি নারময়ে আনয়ি িথ্য প্রযুরক্ত রনভ ের এ 

প্রকল্পটি থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ বাস্তবারেি িয়চ্ছ।                                                                                                                                               

থজলার স্বাস্থে রবভাগ, পররবার পররকল্পনা অরধেপ্তর, রবআররিরব, আররিআরএস, জীরবকা, মরিয়েব, সূয়র্ ের িারস রক্লরনক কমীয়ের 

সমন্বয়ে প্রকল্পভুক্ত রিনটি উপয়জলাে (কুরেগ্রাম সের, রাজারিাট, উরলপুর উপয়জলা এবং কুরেগ্রাম ও উরলপুর থপৌর এলাকা) 

থবসলাইন সায়ভ ে সম্পােন করা িয়েয়ি। থকাোও বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধ স্থানীেভায়ব গৃিীি প্রয়িষ্টা ব্যে ে িয়ল থজলা ও উপয়জলা 

প্রশাসনয়ক অরভয়র্াগ জানায়ি একটি থিল্প-লাইন িালু করা িয়েয়ি। অরভয়র্াগকারী থর্য়কায়নায়মাবাইল থিান থেয়ক ১৬১০০ নম্বয়র 

কল কয়র উপয়জলার উপয়জলা রনব োিী অরিসার বা থজলা প্রশাসয়নর একজন এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়েট-এর সয়ঙ্গ কো বলয়ি 

পায়রন। প্রকয়ল্পর অধীয়ন বাল্যরববাি বয়ন্ধ স্থানীে উয়যাগয়ক শরক্তশালীকরয়ণর লয়ক্ষে মুসরলম/রিন্দু রববাি রনবন্ধকগয়ণর পাশাপারশ 

গ্রাম পুরলশ, ওোি ে থমম্বার, সংররক্ষি নারী ইউরপ সেস্য, োনার ভারপ্রাপ্ত কম েকিো, মরিলা রবষেক কম েকিো, থজলা/উপয়জলা যুব 

উন জেন/সমাজয়সবা কম েকিো, ইউরনেন পররষে থিোরম্যান, থমের, উপয়জলা পররষে থিোরম্যান, থপৌরসভার কাউরন্সলর, ইউরপ 

সরিব, স্থানীে এনরজও কমী, এলাকার রবরভন জ মসরজয়ের ইমাম, গণ্যমান্য থনর্তস্থানীে ব্যরক্ত/প্ররিষ্ঠানয়ক প্ররি উপয়জলাে ০২ (দুই) 

রেনব্যাপী কাররগরর প্ররশক্ষণ থেওো িয়েয়ি।  

 

 

প্রােরমকভায়ব প্রকল্পটির বাস্তবােয়নর কার্ েক্রম ০৬ জুন ২০১৪ িাররখ িয়ি িালু করা িয়লও কাররগরর প্রযুরক্ত রনম োণ সমাপনায়ন্ত মূল 

কার্ েক্রম পূণ েভায়ব শুরু িে ২০১৬ রিষ্টায়ের জুন মাস থেয়ক। প্রকয়ল্পর রসয়েম জানুোরর ২০১৭ মাস থেয়ক ব্যবিার উপয়র্াগী িওোে 

উক্ত মাস থেয়ক থমাবাইল থিায়ন Short Code ১৬১০০ ব্যবিার কয়র রববাি রনবন্ধন কার্ েক্রম শুরু করা িয়েয়ি। প্রকয়ল্পর কার্ েক্রম 

শুরু িওোর পর থেয়ক প্রকল্পভূক্ত রিনটি উপয়জলা িাোও অন্যান্য উপয়জলাগুয়লায়িও এর ইরিবািক প্রভাব পেয়ি শুরু কয়রয়ি। 

বাল্যরববাি বয়ন্ধ ব্যাপক জনমি সৃরষ্ট িওোে প্রকল্প এলাকার পাশাপারশ অন্যান্য উপয়জলাগুয়লায়িও বাল্যরববাি হ্রাস থপয়ি শুরু 



209 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

কয়রয়ি। প্রকল্পটির ধারণা অনুসরণ এবং কাররগরর প্রযুরক্ত ব্যবিার কয়র Plan International, Bangladesh, Globlal 

Affairs Canada (GAC)-এর অে োেয়ন রংপুর ও নীলিামারী থজলার ১৪টি উপয়জলাে I’MPOWER project এর মােয়ম 

Replicate করয়ি।  

 

১০। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে  : 

কুরেগ্রাম থজলা একটি েররদ্র, নেীভাঙন ও বন্যাপ্রবন এলাকা। এখায়ন রশরক্ষয়ির িার তুলনামূলকভায়ব কম। রশরক্ষয়ির িার বৃরির 

লয়ক্ষে থমধাবী রশক্ষােীয়ের থলখাপোে উৎসারিি করার জন্য রশক্ষা সিােিা িাে গঠন করা িয়েয়ি। উক্ত িাে থেয়ক থমধাবী িাত্র-

িাত্রীয়ের বৃরত্ত/উপবৃরত্তর ব্যবস্থা করা িয়চ্ছ।  

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, গাইবান্ধা। 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-১৮ 

   

ক্রম 
অগ্রারধকার 

থক্ষত্রসমূি 
২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল 

অগ্রগরির শিকরা 

িার 

১ ২ ৩ ৪ 

০১ ভূরম ব্যবস্থাপনা ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র অগ্রারধকার রভরত্তয়ি ১৭টি ইউরনেন ভূরম অরিস থমরামি করা িয়েয়ি। ১৮৮% 

২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র ০৪টি আেেণ প্রকল্প এবং ১০টি গুচ্ছগ্রাম প্রকয়ল্পর প্রস্তাব থপ্ররণ করা িয়েয়ি। ৭৮% 

০২ ই-গভয়ন েস 

/ইয়নায়ভশন 

(ক) থজলা ইয়নায়ভশনটিয়মর সভা প্ররিমায়স আয়োজন কয়র সভার কার্ েরববরণী উর্ধ্েিন কর্তেপক্ষ এবং 

থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ের সকল েপ্তয়র থপ্ররণ এবং উপয়জলা ইয়নায়ভশনটিয়মর সভা প্ররিমায়স রনেরমি 

আয়োজয়নর রবষেটি মরনটররং করা িয়চ্ছ। 

১০০% 

(খ) উদ্ভাবনী কম েকায়ণ্ড উৎসাি প্রোন কয়র থজলাে িলমান উদ্ভাবনী উয়যাগসমূি কার্ েকরভায়ব বাস্তবােয়ন 

সিয়র্ারগিা প্রোন ও উদ্ভাবনী কম েকাণ্ড অন্য েপ্তয়র িরেয়ে থেওোর উয়যাগ বাস্তবােন। মরন্ত্রপররষে 

রবভায়গর রনয়ে েশনা থমািায়বক থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ের সকল সরকারর েপ্তর থেয়ক One Office 

One Idea শীষ েক উদ্ভাবনী উয়যাগ গ্রিণ কয়র থজলা ইয়নায়ভশনটিয়মর সভাে পর্ োয়লািনার জন্য 

উত্থাপন এবং সিল উদ্ভাবনী উয়যাগ মরন্ত্রপররষে রবভায়গ থপ্ররণ। 

১০০% 

(গ) উদ্ভাবনী প্রকল্প থররেয়কশয়নর সুপাররশ এবং ভাল কায়জর জন্য ০২ জনয়ক পুরস্কার প্রোন কয়র এ ধারা 

অব্যািি রয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়কর থিসবুক থপজ সিল রয়েয়ি এবং থজলা প্রশাসয়কর থিসবুক থপজ 

থরটিং করা ইিোরে রবষেসমূি প্ররিপালন পূব েক মরন্ত্রপররষে রবভাগয়ক অবরিি করা িে। 

১০০% 

(ঘ) জনগয়ণর থোরয়গাোে স্বল্প সময়ে এবং সােয়ে িেরারনমুক্তভায়ব খরিোয়নর জায়বো নকল 

থপৌৌঁিায়নার কার্ েক্রম শুরুয়ি স্বচ্ছিার সয়ঙ্গ বাস্তবােন করা সম্ভব না িওোে থসবা প্রিোশীজনগণ নানাভায়ব 

িেরারনর রশকার িয়েয়িন। জনগণয়ক িেরারন থেয়ক মুক্ত/য়ভাগারন্ত হ্রাস কয়ল্প পরবিীকায়ল ২০১৫ 

রিষ্টায়ে স্থানীে রিরজটাল থসন্টার থেয়ক অনলাইয়ন খরিোয়নর জায়বো নকল প্রারপ্তর কার্ েকর উয়যাগ 

গ্রিণ করা িে। এ উয়যাগ গ্রিয়ণর িয়ল এখন জনগণ িায়ের জরম-জমার প্রিোরশি খরিোয়নর জন্য 

স্থানীে রিরজটাল থসন্টায়র রগে অনলাইয়ন আয়বেন োরখল করয়িন। খরিোয়নর জন্য অনলাইয়ন প্রাপ্ত 

আয়বেন ৪ কার্ েরেবয়স রনষ্পরত্ত কয়র খরিোয়নর জায়বো নকল িাকয়র্ায়গ দ্রুিিম সময়ে থসবা 

প্রিোশীজনগয়ণর িায়ি থপৌৌঁয়ি র্ায়চ্ছ। জায়বো নকল প্রারপ্তয়ি জনগণয়ক থকায়নাোলাল বা িরেোয়ের 

খপ্পয়র পেয়ি িয়চ্ছ না। 

১০০% 

(ঙ) ইউরিরস গুয়লা আরও কার্ েকর ও শরক্তশালী করার লয়ক্ষে প্রয়োজনীে র্ন্ত্রাংশ সরবরাি এবং ব্যবহৃি 

র্ন্ত্রাংশ ত্রুটিমুক্ত রাখার রবষয়ে পররেশ েয়নর মােয়ম উপয়জলা রনব োিী অরিসার ও ইউ.রপ থিোরম্যানগণয়ক 

প্রয়োজনীে রেকরনয়ে েশনা প্রোন করা িে। ইউরিরস-থি এয়জন্ট ব্যাংরকং থসবা কার্ েক্রম িালুর লয়ক্ষে 

ব্যাংক এরশোর কর্তেপক্ষ সমন্বয়ে ৮২টি ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর উয়যাক্তায়ক রনয়ে কম েশালা 

আয়োজন করা িে। 

১০০% 
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(ি) ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়র উয়যাক্তা রনয়োয়গর প্রয়োজন িয়ল অরভজ্ঞ উয়যাক্তা রনয়োয়গর রবষয়ে 

সংরলিষষ্টয়ের পরামশ ে প্রোন করা িে। 

১০০% 

 

২।  ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনাঃ  

ক্রম অগ্রারধকার থক্ষত্রসমূি রবস্তাররি পররকল্পনা ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়রর গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা 

১ ২ ৩ ৪ 

০১ ভূরম ব্যবস্থাপনা ইউরনেন ভূরম অরিসয়ক 

রিরজটালাইজ করণ 

অগ্রারধকার রভরত্তয়ি ৩০টি ইউরনেন ভূরম অরিস সমূয়ি করম্পউটার 

রবিরণ করা িয়ব। 

০২ প্ররশক্ষণ কম েকিো কম েিারীয়ের বিয়র ৬০ 

ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রোন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের িত্ত্বাবধায়ন কম েকিো ও কম েিারীয়ের বিয়র ৬০ 

ঘণ্টা প্ররশক্ষণ রনরশ্চি করা িয়ব। 

০৩ রিরজটাল বাংলায়েশ রফ্র-ল্যারন্সং প্ররশক্ষণ িথ্য ও প্রযুরক্ত রবভায়গর লারন েং অোণ্ড আরন েং প্রকয়ল্পর সিয়র্ারগিাে 

লারন েং অোণ্ড আরন েং রবষয়ে ২০০জনয়ক রফ্র-ল্যারন্সং রবষয়ে প্ররশক্ষণ 

প্রোন। 

 

 

 

 থবরসক করম্পউটার প্ররশক্ষণ স্থানীেভায়ব রনজস্ব উয়যায়গ থবরসক করম্পউটার রবষয়ে ৪২ জন ইউরনেন 

ভূরম সিকারী/ইউরনেন ভূরম উপ-সিকারী কম েকিো ও রনজ েপ্তয়রর 

কম েকিো/ কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন ও সনে রবিরণ। 

নাগররক থসবাে উদ্ভাবন রবষেক 

প্ররশক্ষণ 

(ক্) গ্রজলা প্রশািডনর আডয়াজডন গ্রজলা ও উপডজলাপর্ মাডয়র অন্তত ২০টি 

বিিাড র ক্র্ মক্তমাডরর না বরক্ গ্রিিায় উদ্ভািন বিষয়ক্ ০২টি প্রবশক্ষণ 

ক্র্ মশালা আডয়াজন। 

 (খ) ভূরমসংক্রান্ত উদ্ভাবনী আইরিোগুয়লায়ক অগ্রারধকার রভরত্তয়ি 

রবয়বিনাে রনয়ে বাস্তবােয়নর উয়যাগ গ্রিণ। 

নরে (ই-িাইরলং) প্ররশক্ষণ (ক) থজলা প্রশাসয়নর ০৬টি শাখা ও সকল উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর 

কার্ োলয়ে আবরশ্যকভায়ব নরে (ই-িাইরলং) কার্ েক্রম বাস্তবােন এবং 

থজলার অবরশষ্ট েপ্তরসমূয়ি নরে(ই-িাইরলং) রবষয়ে প্ররশক্ষণ 

সম্পন জকরণ। 

(খ) নরে (ই-িাইরলং) ব্যবস্থাপনাে অরধকির সিল ১০জনয়ক পুরস্কার  

প্রোন। 

রিরজটাল থসন্টার (ক) রিরজটাল থসন্টারগুয়লা অরধকির সরক্রে করার জন্য উপয়জলা 

পররষে/ইউরনেন পররষয়ের সিােিাে ৪০টি রিরজটাল থসন্টায়র র্ন্ত্রাংশ 

ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রিণ। 

(খ) রিরজটাল থসন্টায়রর উয়যাক্তায়ের সক্ষমিা বৃরির জন্য রফ্র ল্যারন্সং 

রবষয়ে ৮২জন নারী উয়যাক্তায়ক প্ররশক্ষণ প্রোয়নর উয়যাগ গ্রিণ। 

এম এম রস (ক) প্রােরমক ও মােরমকপর্ োয়ের সকল রবযালয়ে মারল্টরমরিো ক্লাস 

পররিালনার উয়যাগ গ্রিণ ও মারল্টরমরিো ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েয়ম িথ্য 

আপয়িটকরয়ণর জন্য উপয়জলা রভরত্তক প্রধানরশক্ষক ও সংরলিষষ্ট 

রশক্ষকবৃয়ন্দর প্ররশক্ষণ প্রোন  ও ট্াগ অরিসার রনয়োগ। 

(খ) মারল্টরমরিো ক্লাস পররিালনার ররয়পাট ে আপয়লায়ির িার ১০০% 

রনরশ্চিকরণ। 

সামারজক থর্াগায়র্াগ মােম/ 

facebook 

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােন িো মাননীে প্রধানমন্ত্রী থঘারষি রিরজটাল 

বাংলায়েশ রবরনম োণ কার্ েক্রয়মর অংশ রিয়সয়ব এ থজলাে অন্যান্য উদ্ভাবনী 
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কার্ েক্রয়মর পাশাপারশ থজলা প্রশাসক, গাইবান্ধা পররিারলি থিসবুক 

থপয়জর (www.facebook.com/dcgaibandha)-এর 

পাশাপারশ থজলা ও উপয়জলার সকল সরকারর েপ্তয়র থিসবুক থখালা 

রনরশ্চিকরণ এবং থিসবুক থপয়জর মােয়ম নাগররক থসবা প্রোয়নর 

উয়যাগ সাম্প্রসারণ। 

ওয়েব থপাট োল (ক) ইউরনেন, উপয়জলা ও থজলার সকল েপ্তয়রর িথ্য ওয়েব থপাট োয়ল 

িালনাগাে করার জন্য কম েকিো ও কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন কয়র 

থপাট োয়ল িথ্য িালনাগােকরয়ণর কার্ েক্রম অব্যািি রাখা। 

(খ) থপাট োলগুয়লায়ি রনভু েল িথ্য আপয়িটকরয়ণর ব্যবস্থা গ্রিণ করা এবং 

এনরজও থপাট োল আয়রা সমৃিকরণ । 

(গ) সরকায়রর রবরভন জ উন জেনমূলক কম েকায়ণ্ডর িথ্য ওয়েব থপাট োয়ল 

আপয়লািকরয়ণর কার্ েক্রম অব্যািি রাখা। 

০৪ রশক্ষা রমি থি রমল কার্ েক্রম (ক) প্রােরমক রবযালয়ের কোিয়মন্ট এলাকার ৬+ বেয়সর সকল রশশুর 

সঠিক জররপ এবং জররপকৃি সকল রশশুর শিভাগ প্রােরমক রবযালয়ে 

ভরিে রনরশ্চিকরণ। 

(খ) প্রােরমক রবযালয়ে ভরিেকৃি িাত্র-িাত্রীয়ের  য়র পো থরাধ করা, 

িাত্র-িাত্রীয়ের পুরষ্টমান বজাে রাখা এবং রশক্ষার মান আরও উন জি ও 

আনন্দোেক করার লয়ক্ষে এ থজলাে ১৫০টি রবযালয়ে রমি থি রমল 

কম েসূরি সম্প্রসারণ। 

 

৩।  SDG -এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  : 

প্ররিটি ওোয়ি ে উমুক্ত সভা কয়র ওোি ে রভরত্তক পররকল্পনা গ্রিণ : 

ক. অংশগ্রিণকারী : ইউরপ থিোরম্যান, ওোি ে থমম্বার, বীর মুরক্তয়র্ািা, ট্াগ অরিসার, রশক্ষক, ইমাম, পুয়রারিি, এনরজও 

কমী, নারী প্ররিরনরধ, ব্যাবসােী, সাংবারেক, গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ে; 

খ. ওোয়ি ের সম্পে ও ঝৌঁরকর িারলকা প্রণেন; 

গ. এসরিরজ ২০৩০ বাস্তবােয়ন ওোয়ি ে থর্ সকল প্রকল্প/কম েসূরি গ্রিণ করা প্রয়োজন িার িারলকা প্রণেন; 

ঘ. উক্ত কম েসূরি বাস্তবােয়ন সম্ভাব্য অয়ে ের উৎস; 

  

প্ররিটি ইউরনেয়ন উমুক্ত সভা কয়র পররকল্পনা গ্রিণ : 

ক. অংশগ্রিণকারী : ইউরপ থিোরম্যান, ইউরপ সেস্যবৃন্দ, ট্াগ অরিসার,  বীর মুরক্তয়র্ািা, ইউরনেনপর্ োয়ে কম েরি সরকারর 

কম েকিো, কম েিারীবৃন্দ, রশক্ষক, ইমাম, পুয়রারিি, িাত্র-িাত্রীয়ের প্ররিরনরধ, নারী সংগঠয়নর প্ররিরনরধ, রবরভন জ থেরণ 

থপশার প্ররিরনরধ, ব্যাবসােী প্ররিরনরধ, সুশীল সমায়জর প্ররিরনরধ, সাংবারেক, গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ে; 

খ. ওোি েসমূি িয়ি প্রাপ্ত প্ররিয়বেয়নর আয়লায়ক ইউরনেয়নর সম্পে ও ঝৌঁরকর িারলকা প্রণেন; 

গ. এসরিরজ ২০৩০ বাস্তবােয়ন ইউরনেনপর্ োয়ে থর্ সকল প্রকল্প/কম েসূরি গ্রিণ করা প্রয়োজন িার িারলকা প্রণেন; এবং 

ঘ. উক্ত কম েসূরি বাস্তবােয়ন সম্ভাব্য অয়ে ের উৎস। 

  

উপয়জলাপর্ োয়ে পররকল্পনা প্রণেন  : 

ক. অংশগ্রিণকারী  : উপয়জলা পররষে থিোরম্যান, উপয়জলা রনব োিী অরিসার, উপয়জলা পররষয়ের ভাইস থিোরম্যান, 

বীরমুরক্তয়র্ািা, উপয়জলাপর্ োয়ে কম েরি সরকারর কম েকিোবৃন্দ, ইউরপ থিোরম্যানবৃন্দ, এনরজও প্ররিরনরধ, রশক্ষক, নারী 

সংগঠয়নর প্ররিরনরধ, সুশীল সমায়জর প্ররিরনরধ, ব্যাবসােী প্ররিরনরধ, িাত্র-িাত্রীয়ের প্ররিরনরধ, ইমাম, পুয়রারিি, রবরভন জ 

থেরণ থপশার প্ররিরনরধ, ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর প্ররিরনরধ, সাংবারেক, গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ে; 

http://www.facebook.com/dcgaibandha
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খ. ইউরনেন থেয়ক প্রাপ্ত প্ররিয়বেয়ন উপয়জলার আয়লায়ক সম্পে ও ঝৌঁরকর িারলকা প্রণেন; 

গ. এসরিরজ ২০৩০ বাস্তবােয়ন উপয়জলাপর্ োয়ে থর্ সকল প্রকল্প/কম েসূরি গ্রিণ করা প্রয়োজন িার িারলকা প্রণেন; এবং 

ঘ. উক্ত কম েসূরি বাস্তবােয়ন সম্ভাব্য অয়ে ের উৎস। 

  

৫।  েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ  : 

ক. মিান মুরক্তযুি ও জািীে থিিনা সমুন জি রাখার জন্য জািীে উৎসবসি রাষ্ট্রীে প্ররিটি থক্ষয়ত্র আমায়ের স্বাধীনিা 

সংগ্রাময়ক অন্তভু েক্তকরণ, মুরক্তয়র্ািায়ের অংশগ্রিণ রনরশ্চি করা; 

খ. সম্ভাব্য প্ররিটি থক্ষয়ত্র জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমা-এর অবোনয়ক তুয়ল ধরা, পুরস্কার রিসায়ব কারাগায়রর 

থরাজনামিা, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী- থেষ্ঠ পুরস্কার রিসায়ব প্রোন; 

গ. োররদ্ররবয়মািয়ন রবয়শষি রভক্ষুক পুনব োসয়ন িাণ্ড গঠন, প্ররশক্ষণ, পুনব োসন রনরশ্চি করা ২০১৮ রিষ্টায়ের পর থজলাে 

র্ায়ি একজনও রভক্ষুক না োয়ক িার কম েপররকল্পনা প্রণীি িয়েয়ি; 

ঘ. পররয়বশ সুরক্ষা, বাল্যরববাি, মানবারধকার, দুনীরি প্ররিয়রায়ধ ওোনেপ থসল গঠন, থজলা প্রশাসয়নর থনর্তয়ে িা 

বাস্তবােন করা; এবং 

ঙ. সামারজক শৃঙ্খলা সুরনরশ্চিসি মােকদ্রব্য বজেন, পাররবাররক ঐরিিে পুনরুিায়র রবরভন জ কম েসূরি গ্রিণ। 

৬।  শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি  :  

ক. দুনীরি প্ররিয়রাধসংক্রান্ত গণশুনারনয়ি জনাব এ এি এম আরমনুল ইসলাম, মাননীে দুেক করমশনার উপরস্থি রিয়লন; 

খ. থিসবুয়কর মােয়মও দুনীরিসংক্রান্ত থকায়নাঅরভয়র্াগ পাওো থগয়ল িাৎক্ষরণকভায়ব ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ে োয়ক; এবং 

গ. শৃঙ্খলা ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ রবরভন জ সমে প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন করা িয়ে োয়ক। 
 

৭।  ই-গভয়ন েস/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : 

ক্ররমক অগ্রারধকার থক্ষত্রসমূি ২০১৭-২০১৮ অে েবির-সংক্রান্ত কার্ োবরল 

০১ ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে 

গৃিীি কার্ েক্রম 

(১) থজলা ইয়নায়ভশনটিয়মর সভা প্ররিমায়স আয়োজন কয়র সভার কার্ েরববরণী ঊর্ধ্েিন কর্তেপক্ষ 

এবং থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ের সকল েপ্তয়র থপ্ররণ এবং উপয়জলা ইয়নায়ভশনটিয়মর সভা 

প্ররিমায়স রনেরমি আয়োজয়নর রবষেটি মরনটররং করা িয়চ্ছ; 

(২) উদ্ভাবনী কম েকায়ণ্ড উৎসাি প্রোন কয়র থজলাে িলমান উদ্ভাবনী উয়যাগসমূি কার্ েকরভায়ব 

বাস্তবােয়ন সিয়র্ারগিা প্রোন ও উদ্ভাবনী কম েকাণ্ড অন্য েপ্তয়র িরেয়ে থেওোর উয়যাগ 

বাস্তবােন। মরন্ত্রপররষে রবভায়গর রনয়ে েশনা থমািায়বক থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ের সকল সরকারর 

েপ্তর থেয়ক One Office One Idea শীষ েক উদ্ভাবনী উয়যাগ গ্রিণ কয়র থজলা 

ইয়নায়ভশনটিয়মর সভাে পর্ োয়লািনার জন্য উত্থাপন এবং সিল উদ্ভাবনী উয়যাগ মরন্ত্রপররষে 

রবভায়গ থপ্ররণ; 

 

(গ) উদ্ভাবনী প্রকল্প থররেয়কশয়নর সুপাররশ এবং ভায়লা কায়জর জন্য ০২ জনয়ক পুরস্কার প্রোন 

কয়র এ ধারা অব্যািি রয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়কর থিসবুক থপজ সিল রয়েয়ি এবং থজলা 

প্রশাসয়কর থিসবুক থপজ থরটিং করা ইিোরে রবষেসমূি প্ররিপালনপূব েক মরন্ত্রপররষে রবভাগয়ক 

অবরিি করা িে; 

 

(ঘ) জনগয়ণর থোরয়গাোে স্বল্পসময়ে এবং সােয়ে িেরারনমুক্তভায়ব খরিোয়নর জায়বো নকল 

থপৌৌঁিায়নার কার্ েক্রম শুরুয়ি স্বচ্ছিার সয়ঙ্গ বাস্তবােন করা সম্ভব না িওোে থসবা প্রিোশী জনগণ 

নানাভায়ব িেরারনর রশকার িয়েয়িন। জনগণয়ক িেরারন থেয়ক মুক্ত/য়ভাগারন্ত হ্রাস কয়ল্প 

পরবিীকায়ল ২০১৫ রিষ্টায়ে স্থানীে রিরজটাল থসন্টার থেয়ক অনলাইয়ন খরিোয়নর জায়বো 

নকল প্রারপ্তর কার্ েকর উয়যাগ গ্রিণ করা িে। এ উয়যাগ গ্রিয়ণর িয়ল এখন জনগণ িায়ের 
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জরম-জমার প্রিোরশি খরিোয়নর জন্য স্থানীে রিরজটাল থসন্টায়র রগে অনলাইয়ন আয়বেন 

োরখল করয়িন। খরিোয়নর জন্য অনলাইয়ন প্রাপ্ত আয়বেন ৪ কার্ েরেবয়স রনষ্পরত্ত কয়র 

খরিোয়নর জায়বো নকল িাকয়র্ায়গ দ্রুিিম সময়ে থসবা প্রিোশীজনগয়ণর িায়ি থপৌৌঁয়ি র্ায়চ্ছ। 

জায়বো নকল প্রারপ্তয়ি জনগণয়ক থকায়নাোলাল বা িরেোয়ের খপ্পয়র পেয়ি িয়চ্ছ না। 

 

(ঙ) ইউরিরসগুয়লা আরও কার্ েকর ও শরক্তশালী করার লয়ক্ষে প্রয়োজনীে র্ন্ত্রাংশ সরবরাি এবং 

ব্যবহৃি র্ন্ত্রাংশ ত্রুটিমুক্ত রাখার রবষয়ে পররেশ েয়নর মােয়ম উপয়জলা রনব োিী অরিসার ও 

ইউ.রপ থিোরম্যানগণয়ক প্রয়োজনীে রেকরনয়ে েশনা প্রোন করা িে। ইউরিরস-থি এয়জন্ট 

ব্যাংরকং থসবা কার্ েক্রম িালুর লয়ক্ষে ব্যাংক এরশোর কর্তেপক্ষ সমন্বয়ে ৮২টি ইউরনেন রিরজটাল 

থসন্টায়রর উয়যাক্তায়ক রনয়ে কম েশালা আয়োজন করা িে; এবং 

 

(ি) ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়র উয়যাক্তা রনয়োয়গর প্রয়োজন িয়ল অরভজ্ঞ উয়যাক্তা রনয়োয়গর 

রবষয়ে সংরলিষষ্টয়ের পরামশ ে প্রোন করা িে। 

  

৮।  কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  :  

ক. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের িত্ত্বাবধায়ন কম েকিো ও কম েিারীয়ের বিয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ রনরশ্চি করণ; 

খ. রবরভন জ ঋণ অনুোয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ র্োসময়ে থপৌৌঁয়ি থেওো; 

গ. স্থানীে িিরবল, ব্যরক্তগি উয়যায়গ অসুস্থ কম েকিো কম েিারীগণয়ক আরে েক সিােিা প্রোন; এবং 

ঘ. দুঃস্থ/অনােয়ের রবয়ের ব্যবস্থা করা। 

 

৯।  িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা (ইিোরে)  : 

  (ক) িথ্য সরবরায়ির থমাট প্রাপ্ত আয়বেয়নর সংখ্যা- ৩২টি; 

 (খ) সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা - ২৯টি; 

 (গ) িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা- শূন্য। 

 

১০।  মাঠপর্ মাডয় বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 

অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি)  : থজলাে স্থানীেভায়ব কৃরষ ঋণ থমলার আয়োজন করা িয়েয়ি। উক্ত থমলাে শিারধক 

কৃষক-কৃষারনর মায়  ঋণ রবিরণ করা িয়েয়ি। 

১১।  প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা থকায়না রবষে  :  

ক. কৃষকয়ের ব্যাংক ঋয়ণর ব্যাপায়র সরাসরর প্রশাসয়নর িস্তয়ক্ষয়প কৃরষ ঋণ থমলার আয়োজন, কৃষকয়ের সমস্যা ও 

সম্ভাবনা বুয়  কৃরষ ঋণ রবিরণ; 

খ. রভক্ষুকয়ের পুনব োসয়ন স্থানীেভায়ব ৬১ লক্ষ টাকার িিরবল গঠন, প্ররশক্ষণ ও পুনব োসন প্ররক্রো শুরু করা িয়েয়ি; এবং 

গ. গাইবান্ধা িাউয়ন্ডশন-এর কম েকাণ্ড পুণঃর্াত্রা। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নীলিামারী। 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-১৮ 

 

ক্র.নং

. 

রবষে িথ্য/উপাত্ত 

  ২০১৭-১৮ অে েবির- (১) রকয়শারগঞ্জ উপয়জলার সকল রভক্ষুকয়ক পুনব োসন কয়র উপয়জলায়ক রভক্ষাবৃরত্তমুক্ত করা 
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সংক্রান্ত কার্ োবরল   িয়েয়ি। নীলিামারী থজলায়ক রভক্ষাবৃরত্তমুক্তকরয়ণর জন্য িিরবল গঠয়নর লয়ক্ষে থজলা ও 

উপয়জলাপর্ মাডয়র সকল সরকারর েপ্তয়রর কম েকিো ও কম েিারর কর্তেক থস্বচ্ছাে প্রেত্ত ০১ রেয়নর মূল 

থবিয়নর সমপররমাণ অে ে এ-সংক্রান্ত িিরবয়ল জমা করা িয়েয়ি। এ িিরবয়লর রিসাব নং- 

৫৩০৯০০২০০১২১০, বিেমান রস্থরি  ১৩,০৬,২৪৭/-টাকা; 

(২) জলঢাকা ও নীলিামারী সের উপয়জলায়ক বাল্যরববািমুক্ত থঘাষণা করা িয়েয়ি এবং অন্যান্য 

উপয়জলায়ক বাল্যরববািমুক্ত করার কার্ েক্রম িলমান; 

(৩) থজলার সকল উপয়জলাে থমাট ১,০৭১টি প্রােরমক রবযালয়ে রমি-থি রমল িালু করা িয়েয়ি; 

(৪) জািীে রবীন্দ্র সংগীি সয়ম্মলন ও নজরুল সয়ম্মলন র্োর্েভায়ব অনুরষ্ঠি িয়েয়ি; 

 (৫) রিরজটাল থমলা, উন জেন থমলা, রবজ্ঞান সপ্তাি উের্ারপি িয়েয়ি; 

(৬) ক্রীোঙ্গয়ন গরিশীলিা আনেন করা িয়েয়ি; 

(৭) রবয়শষ অে েবনরিক অঞ্চল প্ররিষ্ঠার জন্য থবজা-এর অনুকূয়ল ১০৬.০৬ একর অকৃরষ বয়ন্দাবস্ত 

প্রোন, েরলল সম্পােন ও িস্তান্তর করা িয়েয়ি। আরও ২৫১.৭০ একর জরম অরধগ্রিয়ণর লয়ক্ষে 

প্রয়োজনীে কাগজপত্র প্রস্তুি কয়র অে েবনরিক অঞ্চল কর্তেপক্ষ বরাবর থপ্ররণ করা িয়েয়ি; 

(৮) নীলিামারী িীি জুরিরশোল ম্যারজয়েট আোলি ভবন রনম োয়ণর জন্য নীলিামারী পুরািন 

থজলা কারাগায়রর ১.৪৫ একর জরম িস্তান্তর কার্ েক্রম সব েয়শষপর্ মাডয় রয়েয়ি; 

(৯) িাইয়টক পাকে স্থাপয়নর জন্য জােগা চূোন্ত করা িয়েয়ি; 

(১০) থপরন্ডং সকল থরন্ট সাটি েরিয়কট মামলা রনেরত্ত করা িয়েয়ি; 

(১১) উদ্ভাবনীর থক্ষয়ত্র ৫টি পাইলট প্রকল্প বাস্তবােয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

(১২) থসাশ্যাল রমরিো আড্ডার আয়োজন করা িয়েয়ি; 

(১৩) ইউরিরসর মােয়ম খরিোয়নর জায়বো নকল সরবরাি করা িয়চ্ছ; 

(১৪) ৩ বিয়রর অরধক সমে ধয়র একই কম েস্থয়ল কম েরি ২৫৫ জন কম েিারীয়ক রবরভন জ 

অরিস/শাখাে বেরল করা িয়েয়ি; 

(১৫) গণশুনারনর মােয়ম ১৯৫৪ জয়নর শুনারন রনয়ে উত্থারপি অরভয়র্াগ িাৎক্ষরণকভায়ব রনষ্পরত্ত 

করা িয়েয়ি; 

(১৬)‘এরপ/রভরপ ইজ নবােন সিজীকরণ’ শীষ েক উদ্ভাবয়নর মােয়ম ২১১টি রলজ নরেনবােয়নর 

মােয়ম ১৫,৬৪,৬২০/-টাকা আোে করা িয়েয়ি; 

(১৭) ৩০৪টি ভূরমিীন পররবারয়ক ১৯.৬৪৫৮ একর জরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন করা িয়েয়ি; 

(১৮) ১২৫৪ জন রভক্ষুকয়ক পুনব োরসি করা িয়েয়ি। ৩৮৭ জন রভক্ষুকয়ক একটি বারে একটি খামার 

প্রকয়ল্প অন্তভু েক্ত করা িয়েয়ি। ৭৯১ জন রভক্ষুকয়ক ‘জরম আয়ি ঘর নাই’ প্রকয়ল্পর মােয়ম পুনব োসন 

করা িয়েয়ি। ৪১৭ জন রভক্ষুকয়ক গরু, ৮৯ জনয়ক িাগল প্রোন করা িয়েয়ি। এ িাো ৬০ জন 

রভক্ষুকয়ক রভরজরি ও ১৫০ রভক্ষুকয়ক বেস্ক/রবধবাভািার উপকারয়ভাগী রিয়সয়ব অন্তভূ েক্ত করা 

িয়েয়ি; 

(১৯) নীলিামারীয়ি থশখ কামাল থেরিোম প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি এবং উপয়জলাপর্ মাডয় ০৪টি থশখ 

রায়সল রমরন থেরিোম রনম োণ। িস্তান্তয়রর অয়পক্ষাে রয়েয়ি; 

(২০) ড্রাগন িয়লর িাষ সম্প্রসারয়ণ প্রয়োজনীে ব্যবস্থা থনওো িয়েয়ি; 

(২১) নীলিামারী থজলাে সার সংরক্ষণ ও রবিরয়ণর সুরবধায়িে ১০,০০০ থম. টন ধারণক্ষমিাসম্পন জ 

একটি বািার গুোম রনম োয়ণর লয়ক্ষে নীলিামারী বাজার থমৌজাে ৩.৮০ একর জরম অরধগ্রিণ করা 

িয়েয়ি; 

(২২) সসেেপুর রবমানবন্দরয়ক সম্প্রসাররি কয়র আন্তজোরিক রবমানবন্দয়র রূপান্তরকরয়ণর লয়ক্ষে 

অরধগ্রিয়ণর জন্য প্রস্তারবি ৯১২.৯৮২৮ একর জরমর ময়ে নীলিামারী থজলাধীন সসেেপুর থমৌজাে 

৬৪.১৬২৬ একর, বাংগালীপুর থমৌজাে ২০১.১০৩২ একর, লক্ষণপুর পরশ্চমপাো থমৌজাে ১২৭.০৫৭ 

একর ও বাোইশালপাো থমৌজার ১৫৬.৮১৫ একর জরম অরধগ্রিণ কার্ েক্রম িলমান; 

(২৩) দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা এবং ত্রাণ ও পুনব োসন কার্ েক্রম গ্রিণ, রজআর,টিআর, কারবখা, কারবটা, 

রভরজরি, রভরজএি, অরি েররদ্রয়ের জন্য কম েসৃজন ইিোরে কার্ েক্রম বাস্তবােন, িত্ত্বাবধান ও 

পররবীক্ষণ করা িয়েয়ি; 

 (২৪) ‘সসেেপুর-নীলিামারী মিাসেক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুিকরণ’ শীষ েক প্রকয়ল্পর 

আওিাে সসেেপুর-নীলিামারী আঞ্চরলক মিাসেক প্রশস্তকরয়ণর  লয়ক্ষে সব েয়মাট ৫৪.৬১৫ একর 

জরম অরধগ্রিণ কার্ েক্রম িলমান; 
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(২৫) রনম্ন আয়ের থেশ িয়ি রনম্ন মেমআয়ের থেয়শ উত্তরণ উপলয়ক্ষে জািীে থসবা সপ্তাি পালন 

করা িয়েয়ি; 

(২৬) থজলার ৬টি উপয়জলার ময়ে থিামার, জলঢাকা ও রকয়শারগঞ্জ উপয়জলার মুরক্তয়র্ািা 

কময়েক্স ভবন রনম োণ কাজ থশষ িয়েয়ি এবং নীলিামারী সের, সসেেপুর ও রিমলা উপয়জলাে 

মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স ভনন রনম োণ কার্ েক্রম িলমান; 

(২৭) নীলিামারী থজলাে থমরিকোল কয়লজ ও িাসপািাল স্থাপয়নর লয়ক্ষে নীলিামারী বাজার ও 

রকসামি থোগারি থমৌজাে ৩০.০০২ একর জরম রনব োিন করা িয়েয়ি এবং প্রয়োজনীে িথ্য স্বাস্থে 

অরধেপ্তয়র থপ্ররণ করা িয়েয়ি; 

(২৮) ২০১৭-১৮ অে েবিয়র এ থজলাে কৃরষ ২.৬৪ একর এবং অকৃরষ ১.৮৩৫ একর পরিি/খাসজরম 

উিার করা িয়েয়ি; 

(২৯) রনেরমি পররস্কার-পররচ্ছন জিা অরভর্ান পররিালনা করা িয়চ্ছ; এিং 

(৩০) ০২ (দুই) রেনব্যাপী সাংস্কৃরিক উৎসব উের্ারপি িয়েয়ি; 

০২ ২০১৮-১৯ অে েবিয়র 

গৃিীিব্য 

কম েপররকল্পনা 

(১) িা-িাষয়ক আয়রা সম্প্রসারয়ণর লয়ক্ষে ওোকেশপ/থসরমনার এর আয়োজন ও রবরভন জ পেয়ক্ষপ 

গ্রিণ; 

(২) ২০১৯ রিষ্টায়ের ময়ে রকয়শারগঞ্জ, রিমলা ও থিামার উপয়জলায়ক বাল্যরববাি মুক্তকরণ; 

(৩) ব্যবিাররভরত্তক ভূরম উন জেন কর রনধ োরয়ণ সয়ব োচ্চ গুরুে প্রোন; 

(৪) রভক্ষুক পুনব োসন কার্ েক্রম থটকসইকরয়ণ কম েপররকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােন; 

(৫) মারল্টরমরিো ক্লাসরুম  ১০০ ভাগ িালুকরণ; 

(৬) রমিয়ি রমল কার্ েক্রম সম্প্রসারণ; 

(৭) োররদ্ররবয়মািয়ন সিােক রবরভন জ কার্ েক্রম র্োর্েভায়ব বাস্তবােন; 

(৮) কমপয়ক্ষ ১,২০০ ভুরমিীন পররবারয়ক পুনব োরসিকরণ; 

(৯) নীলিামারী থজলাে একটি রবয়শষ অে েবনরিক অঞ্চল প্ররিষ্ঠাকরণ; 

  

 

 

(১০)আইটিয়ক্ষয়ত্র কম েসংস্থায়নর লয়ক্ষে একটি িাইয়টকে পাকে স্থাপন; 

 
(১১) নীলিামারী থজলায়ক বাল্যরববাি ও মােকমুক্তকরণ; 

 (১২) রিলািাটি স্থলবন্দর িালুকরণ; 

 
(১৩) নীলিামারী থজলায়ক সম্পূণ েরূয়প বাল্যরববাি ও মােকমুক্তকরণ; এবং 

(১৪) থজলা প্রশাসয়নর শূন্যপয়ে থলাক রনয়োগ কয়র অরধকির জনবান্ধব প্রশাসন প্ররিষ্ঠাকরণ; 

 

৩ SDG-এর 

লক্ষেসমূি অজেয়ন 

গৃিীি কম েপররকল্পনা  

: 

(১) থজলাে োররদ্র রবয়মািয়ন রভরজরি/রভরজএি কম েসূরি র্োর্েভায়ব বাস্তবােন 

(২) মানসম্মি রশক্ষা ব্যবস্থা িালুর কার্ েক্রম গ্রিণ; 

(৩) নারীর ক্ষমিােয়ন গুরুোয়রাপ; 

(৪) স্বাস্থেকর জীবনর্াপয়ন জনগণয়ক সয়িিনকরণ; 

(৫) সুয়পে পারন ব্যবিার এবং পে :রনষ্কাশয়ন জনগণয়ক সয়িিনকরণ; এবং 

(৬) জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্থাপনার আওিাে অরভয়র্াগ 

রনষ্পত্তীকরণ। 

০৪ 

 

শৃঙ্খলা ও দুনীরি 

প্ররিয়রায়ধ গৃিীি 

কার্ েক্রম  : 

(১) থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেনপর্ মাডয় দুনীরি প্ররিয়রাধ করমটির সভা রনেরমিভায়ব অনুরষ্ঠি 

িয়চ্ছ; 

(২) কায়লক্টয়রয়টর থিল্প থিক্স শাখাে স্থারপি দুনীরি েমন করমশয়নর থলায়গা ও নাম থলখা সংবরলি 

অরভয়র্াগ বাক্স  থেয়ক প্ররিমায়স প্রাপ্ত অরভয়র্াগসমূি দুনীরি েমন করমশয়ন থপ্ররণ করা িে; 

(৩)  রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন দুনীরি েময়ন সিিা সংঘ গঠয়নর জন্য সংরলিষষ্ট সকলয়ক অনুয়রাধ জারনয়ে পত্র 

প্রোন করা িয়েয়ি। 

০৫ ই-

গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন 

রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  

: 

(০১) ভূরম উন জেন কর আোে, নামজাররসি ভূরম সংরলিষষ্ট কার্ েক্রয়ম িেরারন লাঘয়ব ব্যবস্থা গ্রিণ করা 

িয়েয়ি; 

(০২) রভরপ/এরপ সম্পরত্ত রলজনবােন/নাম পররবিেন সিজীকরণ করা িয়েয়ি; 

(০৩) রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা করমটির রনব োিয়ন রপ্রজাইরিং অরিসার রনয়োগ ও এিিক 
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করমটিয়ি অরভভাবক সেস্য ময়নানেয়নর আয়বেন রনষ্পরত্ত প্ররক্রো সিজীকরণ করা িয়েয়ি; 

(০৪) থপনসন থকস রনষ্পরত্ত সিজীকরণ করা িয়েয়ি; 

(০৫) থটকসই উন জেয়ন মরিলায়ের আত্মকম েসংস্থায়নর জন্য প্ররশক্ষণ ও ঋণ প্রোন কার্ েক্রম িলমান; 

(০৬) থজলার সকল উপয়জলাে আেেণ প্রকল্পসমূয়ির উপকারয়ভাগীয়ের অনুকূয়ল ক্ষুদ্র ঋণ প্রোন 

করা িয়েয়ি এবং রনরবে মরনটররং-এর মােয়ম স্বাবলম্বীকরয়ণর কার্ েক্রম িলমান; এবং 

(০৭) সমবাে পয়ণ্যর বাজার ও ই-কমাস ে সৃরষ্টর মােয়ম সমবােীয়ের আরে েক উন জেন। 

০৮ কম েকিো/কম েিারীয়ের 

কল্যায়ন গৃিীি 

কার্ েক্রম (র্রে োয়ক) 

(০১) ৩ে থেরণর কম েিারীয়ের পেরব পররবিেন ও পয়োন জরির রবষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র 

থপ্ররণ করা িয়েয়ি;  

(০২) প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়র সাধারণ প্রশাসয়ন ১১ জন ৪ে ে থেরণর এবং রাজস্ব প্রশাসয়ন ১৭ জন 

৪ে ে থেরণর কম েিারী রনয়োয়গর কার্ েক্রম িলমান; 

(০৩) জনাব থমা : শািীন ইসলাম সুমন, অরিস সিােক, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নীলিামারীয়ক 

িার িীর রসজারজরনি ৫,০০০/- টাকা রিরকৎসা সিােিা প্রোন করা িয়েয়ি; 

(০৪) জনাব রনরজৎ কুমার রাে, রনরাপত্তা প্রিরী, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নীলিামারীয়ক িার 

িীর রসজারজরনি ৫,০০০/- টাকা রিরকৎসা সিােিা প্রোন করা িয়েয়ি; 

(০৫) জনাব থমা : বািারাম আলী, অরিস সিােক, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, নীলিামারীয়ক িার 

থিয়লর উচ্চরশক্ষার জন্য ৫,০০০/- টাকা রশক্ষা সিােিা প্রোন করা িয়েয়ি; এবং 

(০৬) থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয়র থসরা ২৪ জন কম েিারীয়ক জািীে পাবরলক সারভ েস রেবস, ২০১৮-

থি পুরস্কার প্রোন করা িয়েয়ি। 

০৯ িথ্য অরধকার আইন, 

২০০৯-এর আয়লায়ক 

গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য 

সরবরায়ির থমাট 

আয়বেয়নর সংখ্যা, 

সরবরািকৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা এবং িথ্য 

করমশন বরাবর 

োয়েরকৃি আরপয়লর 

সংখ্যা ইিোরে)  : 

(০১) ২০১৭-১৮ অে েবিয়র থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা-১১১টি । 

(০২) ২০১৭-১৮ অে েবিয়র  সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা-১১১টি । 

(০৩) ২০১৭-১৮ অে েবিয়র  আরপল োয়েয়রর সংখ্যা-০০ । 

১০ মাঠপর্ মাডয় বাস্তবারেি 

উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম 

(গণপূিে রবভাগ/স্থানীে 

সরকার রবভাগ, 

দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 

অধীন বাস্তবারেি 

প্রকল্প ব্যিীি) 

(০১) নীলিামারী থজলার রাজস্ব প্রশাসয়নর আওিাে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র উপয়জলা, থপৌর ও 

ইউরনেন ভূরম অরিসসমূি থমরামি ও সংরক্ষণ বাবে প্রাপ্ত ২৯,৬৪,৬৮১/- টাকা রেয়ে ০৬টি 

ইউরনেন ভূরম অরিস থমরামি ও সংরক্ষণ এবং সীমানা প্রািীর রনমাণ ে কাজ সম্পন জ করা িয়েয়ি; 

এবং 

(০২) ২০১৭-১৮ অে েবিয়র এ থজলার নীলিামারী সের উপয়জলাে িররজন সম্প্রোয়ের জন্য আেেণ 

প্রকয়ল্পর মাটির কাজ বাস্তবােয়ন বরােকৃি ১৪৭.৪০৬ থম. টন গম এবং থিামার উপয়জলার 

থমলাপাঙ্গা আেেণ প্রকয়ল্পর মাটির কাজ বাস্তবােয়ন বরােকৃি ১২৯.৩৪৪ থম.টন গম-এর মােয়ম 

প্রকয়ল্পর মাটির কাজ সম্পন জ করা িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, ঠাকুরগাঁও। 

বারষ েক প্ররিয়বেন, ২০১৭-১৮ 

ঠাকুরগাঁও থজলার িলমান উদ্ভাবনী উয়যাগসমূয়ির িারলকা 

 

ক্রম 
কম েকিোর নাম 

ও পেরব 

অরিয়সর ঠিকানা উদ্ভাবয়নর নাম থমাবাইল ই-থমইল মন্ত

ব্য 
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১ 
থমা : রায়শদুর 

রিমান, সরিব 

ঠাকুরগাঁও থপৌরসভা নাগররকে বা অন্যান্য সনে 

প্রোন কার্ েক্রম সিজীকরণ 

০১৭১৬-৯২০১১০ rashed.rahman11@

yahoo.com 

 

২ 

থমা : 

কামরুোমান, 

উপয়জলা যুব 

উন জেন কম েকিো  

রাণীশংবকল, 

ঠাকুরগাঁও 

যুব প্ররশক্ষণ অরধকির 

বাস্তব উপয়র্াগী কয়র 

আত্মকমী সৃজন 

০১৭১৩-৭৮৪২৮৯ zaman_mahir@yaho

o.com 

 

৩ 

থমা : সরিউিাি 

সরোর, সরিব 

রাণীশংবকল 

থপৌরসভা 

ওোরররশোন সনে সি 

অন্যান্য সনে প্রোন কার্ েক্রম 

সিজীকরণ 

০১৭১৮-৬১৭৫৯৯ safi00425@yahoo.c

om 

 

৪ 

থমা : সারিোর 

রিমান,  

উপয়জলা কৃরষ 

অরিসার  

বারলোিাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও 

সঠিক সময়ে সঠিক বািো, 

অরধক িসয়লর রনশ্চেিা 

০১৭১৫-১৩৭৬৫৯ -  

৫ 

থমাঃ শরিকুল 

ইসলাম, সিকারী 

প্রয়কৌশলী 

রবএমরিএ, 

ঠাকুরগাঁও সের, 

ঠাকুগাঁও 

থসি সুরবধা প্রোন 

সিজীকরণ 

০১৭৩৮৭৭৯৮৮০ ae_thakurgaon_thak

ur@bmda.gov.bd 

 

৬ 

থমাঃ মিরসন 

আলী, ইন্সিাক্টর 

(গরণি) 

ঠাকুরগাঁও 

থটকরনকোল স্কুল 

অোণ্ড কয়লজ, 

ঠাকুরগাঁও 

জব থিোয়রর মােয়ম 

িাকুরী প্রোন কার্ েক্রম 

সিজীকরণ 

০১৭১৮-০০৭৬৪৩ 

 

mohsin.birgong@g

mail.com 

 

৭ 

থমাঃ থরজাউল 

কররম, উপয়জলা 

সমবাে অরিসার 

ঠাকুরগাঁও সের, 

ঠাকুরগাঁও 

সমবাে সরমরি রনবন্ধন 

প্ররক্রো সিজীকরণ 

০১৭১৯-৫১৩৪১৩ ucosadarthakurgao

n@gmail.com 

 

৮ 

কৃরষরবে থমাঃ 

মায়জদুল ইসলাম, 

উপয়জলা কৃরষ 

অরিসার  

 

রাণীশংবকল, 

ঠাকুরগাঁও 

মাটির স্বাস্থে সুরক্ষাে  

ব্যাপকভায়ব সজব সার 

উৎপােন ও ব্যবিার  

০১৭২১-৭৮৫৭৬৩ 

 

mazed1968@gmail.

com 

 

৯ 

থমাঃ আলমগীর, 

ইন্সিাক্টর 

(করম্পউটার) 

(েপ) 

ঠাকুরগাঁও 

পরলয়টকরনক 

ইনরেটিউট, 

ঠাকুরগাঁও 

িাত্র-িাত্রীয়ের োেমুরক্ত 

সিজীকরণ 

০১৭১৬-৩৬৯১৬০ shahriaralam7@gm

ail.com 

 

১০ 

থমাঃ আঃ মান জান  

উপয়জলা রনব োিী 

অরিসার 

বারলোিাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও 

বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধর 

মােয়ম স্কুয়ল  য়র পো 

থরাধ 

০১৭১৫০০৪১২৭ mannanfh354@gm

ail.com 

 

১১ 

থমাঃ জুলরিকার 

আলী, উপয়জলা 

যুব উন জেন 

কম েকিো 

পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও সংগঠয়নর মােয়ম 

প্ররশক্ষণােী ও আত্মকমী 

সৃজন 

-- --  

১২ 

থমাঃ আঃ মান জান, 

উপয়জলা রনব োিী 

অরিসার ও 

সিকারী করমশনার 

(ভূরম) (অরিররক্ত 

োরেে) 

বারলোিাঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও 

ভূরম থসবা গ্রিীিায়ের 

িেরারন লাঘয়ব SMS-এর 

মােয়ম অবরিিকরণ 

০১৭১৫০০৪১২৭ mannanfh354@gm

ail.com 

 

   

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-১৮ 

 

৬। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  : প্ররিমায়স রনেরমি আইন-শৃঙ্খলা করমটির সভা, থমাবাইল থকাট ে 

পররিালনা, সেক ও মিাসেয়কর পায়শ্বে অববধ স্থাপনা উয়চ্ছে, মােকদ্রব্য থরাধকয়ল্প মােক রবয়রাধী অরভর্ান, বাল্যরববাি ও 

ইভটিরজং থরায়ধ গণসয়িিনিা সভা থসরমনার এবং দুনীরি প্ররিয়রায়ধর লয়ক্ষে দুনীরি রবয়রাধী গণসয়িিনিা গয়ে থিালা, 

দুনীরি প্ররিয়রাধ সপ্তাি ২০১৭-১৮ পালনসি সকল কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি।  

mailto:safi00425@yahoo.com
mailto:safi00425@yahoo.com
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িথ্য করমশয়নর বারষ েক প্ররিয়বেয়ন অন্তভু েরক্তর লয়ক্ষে ২০১৭ রিষ্টায়ের সমরন্বি িথ্যারে 

 

ক্রম 

নং 

কর্তেপয়ক্ষর 

নাম 

িথ্য 

অরধকার 

আইন, 

২০০৯ এর 

িরয়মট 

অনুর্ােী 

িথ্য 

সরবরায়ির 

জন্য প্রাপ্ত 

আয়বেয়নর 

সংখ্যা 

িথ্য 

সরবরায়ির 

মােয়ম 

রনষ্পরত্তকৃি 

আয়বেয়নর 

সংখ্যা 

অনুয়রাধকৃি 

িথ্য না 

থেওোর 

রসিায়ন্তর 

সংখ্যা ও 

উক্ত রসিান্ত 

গ্রিয়ণর 

কারণ 

োরেেপ্রা

প্ত 

কম েকিোর 

রসিায়ন্তর 

রবরুয়ি 

আরপয়লর 

সংখ্যা 

আরপল 

রনষ্পরত্তর 

সংখ্যা  

কর্তেপক্ষ 

কর্তেক 

োরেেপ্রা

প্ত 

কম েকিোর 

রবরুয়ি 

গৃিীি 

শারস্তমূলক 

ব্যবস্থার 

সংখ্যা 

িথ্য অরধকার 

(িথ্যপ্রারপ্তসংক্রান্ত) 

রবরধমালা ২০০৯-

এর রবরধ ৮ 

অনুর্ােী িয়থ্যর 

মূল্য বাবে 

আোেকৃি অয়ে ের 

পররমাণ 

কিেপক্ষ 

কর্তেক 

গৃিীি 

রবরভন জ 

কার্ েক্রয়মর 

রববরণ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

থজলা 

প্রশাসয়কর 

কার্ োলে, 

ঠাকুরগাঁও 

০১ ০১ - - - - ১০.০০ - 

িথ্য 

প্রোয়নর 

আোেকৃি 

মূল্য 

িালায়নর 

মােয়ম 

জমা করা 

িয়েয়ি। 

 

 

শুিািার থকৌশল কম ে-পররকল্পনা ও অগ্রগরি পররবীক্ষণ কাঠায়মা (২০১৮-২০১৯) 

 

কার্ েক্রম সূিক একক োরেে প্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/ 

প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই১৭ – জুন১৮  

সময়ের জন্য  পররকল্পনা 

অগ্রগরি পররবীক্ষণ ম

ন্ত

ব্য রভরত্তয়রখা লক্ষেমাত্রা  ১ম 

থকা

োট ো

র 

২ে 

থকা

োট ো

র 

৩ে 

থকা

োট ো

র 

৪ে ে 

থকাো

ট োর 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যবস্থা 

১.১ সনরিকিা করমটি গঠন সনরিকিা 

করমটি গঠিি 

িাররখ অ :থজ :প্র : 

(সারব েক) 

- ৩১ জুলাই 

২০১৭ 

লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

১.২ সনরিকিা করমটির  

     সভা আয়োজন 

আয়োরজি 

সভা 

 

আয়োরজি 

সভা 

সনরিকিা 

করমটি 

 

- 

 

- 

লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

১.৩ শুিািার ও সুশাসয়নর 

সমস্যাসমূি রিরিিকরণ ও 

সমাধায়ন আয়লািনা অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠি সভা সংখ্যা সনরিকিা 

করমটি 

 

- 

 

- 

লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

১.৪ উপয়জলাপর্ মাডয় সনরিকিা 

করমটি গঠন ও রনজস্ব 

প্রণীি 

কম েপররকল্প

িাররখ উপয়জলা রনব োিী 

অরিসার 

 

- 

 

- 

লক্ষে

মাত্রা 
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কম েপররকল্পনা প্রণেন না  প্রকৃি 

অজেন 

    

১.৫ শুিািার থিাকাল         

     পয়েন্ট রনয়োগ 

রনয়োগকৃি 

থিাকাল 

পয়েন্ট  

িাররখ অ :থজ :প্র : 

(সারব েক) 

- ৩১ জুলাই 

২০১৭ 

লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

১.৬ শুিািার থিাকাল         

     পয়েয়ন্টর োরেে-কিেব্য  

রনধ োরণ ও কম েবন্টয়ন 

অন্তভু েক্তকরণ 

প্রস্তুিকৃি 

কম েবন্টন 

িাররখ সনরিকিা 

করমটি 

- ৩১ জুলাই 

২০১৭ 

লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

২. সয়িিনিা বৃরি 

২.১ শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়নর 

লয়ক্ষে  কম েকিোয়ের প্ররশক্ষণ / 

সভা আয়োজন 

অনুরষ্ঠি সভা  সংখ্যা সনরিকিা 

করমটি 

-  ল

ক্ষে

মা

ত্রা 

     

প্রকৃ

ি 

অজে

ন 

    

২.২ শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়ন 

মাঠপর্ মাডয়র কম েকিোয়ের 

সয়িিনিা বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ  

 

প্ররশক্ষণােী 

সংখ্যা সনরিকিা 

করমটি 

-  লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৩. শুিািার িি োর জন্য প্রয়ণােনা প্রোন 

৩.১ কম েকিোয়ের শুিািার 

পুরস্কার প্রোন 

প্রেত্ত পুরস্কার সংখ্যা সনরিকিা 

করমটি 

- পুরস্কায়র

র সংখ্যা  

লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৩.২ কম েিারীয়ের শুিািার 

পুরস্কার প্রোন 

প্রেত্ত পুরস্কার সংখ্যা সনরিকিা 

করমটি 

- পুরস্কায়র

র সংখ্যা  

লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

৪. ই-গভন্যোন্স  

৪.১ সকল কম েকিো/কম েিারীয়ক 

ই-পাইরলং ও ওয়েব থপাট োল 

িথ্যব্যবস্থাপনা রবষয়ে প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

প্ররশক্ষণ প্রোনকৃি িাররখ সনরিকিা 

করমটি 

- প্ররশক্ষণা

েী- 

লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৪.২ অনলাইন থরসপন্স রসয়েম 

িালু করণ 

ই-

থমইল/এসএমএস-

এর মােয়ম 

রনষ্পরত্তকৃি 

িাররখ অ;থজ :প্র : 

(আইরসটি) 

- ৩১ 

রিয়সম্বর 

১৭ 

লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

৪.৩ রভরিও কনিায়রন্স অনুরষ্ঠি রভরিও 

কনিায়রন্স 

সংখ্যা সনরিকিা 

করমটি 

- ৪ লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

৪.৪ ই-থটন্ডার িালু করণ ই-থটন্ডার িালুকৃি িাররখ অ :থজ :প্র : 

(সারব েক) 

- ৩১ 

রিয়সম্বর১

৭ 

লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি     
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অজেন 

৪.৫ অনলাইয়ন থসবাপ্রোন 

িালুকরণ 

 

অনলাইয়ন থসবা  

িালুকৃি 

সংখ্যা অ;থজ :প্র : 

(আইরসটি) 

- ৩১ 

রিয়সম্বর১

৭ 

লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

৪.৬ ই-িাইরলং িালুকরণ 

 

ই-িাইরলং 

িালুকৃি 

িাররখ অ;থজ :প্র : 

(আইরসটি) 

- - লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

৫. উদ্ভাবনী উয়যাগ 

৫.১  থজলা প্রশায়কর কার্ োলয়ে 

ইয়নায়ভশনটিম গঠন 

ইয়নায়ভশনটিম গঠিি িাররখ অ;থজ :প্র : 

(আইরসটি) 

গঠনকৃি - লক্ষেমা

ত্রা 

     

 

প্রকৃি 

অজেন 

     

৫.২  ইয়নায়ভশনটিথমর সভা 

আয়োজন 

আয়োরজি সভা সংখ্যা অ;থজ :প্র : 

(আইরসটি) 

১২ ১২ লক্ষেমা

ত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

৫.৩ ইয়নায়ভশনটিম কর্তেক 

উপস্থারপি উদ্ভাবনী ধারণা  

( Innovative Idea)   

বাস্তবােন 

বাস্তবারেি উদ্ভাবনী 

ধারণা    

সংখ্যা অ;থজ :প্র : 

(আইরসটি) 

১৭ ৩০       

৬.  জবাবরেরি  শরক্তশালীকরণ 

৬.১ অরিট রনষ্পরত্তর লয়ক্ষে সভা 

আহ্বান 

আয়োরজি সভা সংখ্যা অ :থজ :প্র : 

(সারব েক) 

২ ২ লক্ষেমা

ত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৭. শুিািার সংরলিষষ্ট অন্যান্য কার্ েক্রম 

৭.১ রসটিয়জন িাট োর 

িালনাগােকরণ 

িালনাগােকৃি িাররখ অঃয়জঃপ্রঃ 

(সারব েক) 

িালুকৃি - লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৭.২ ওয়েবসাইট িালনাগােকরণ িালনাগােকৃি িাররখ অঃয়জঃপ্রঃ 

(আইরসটি) 

- প্ররি 

মায়সর প্রেম 

সপ্তাি  

লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

     

৭.৩ সাপ্তারিক গণশুনারন 

আয়োজন 

গণশুনারন 

আয়োজনকৃি 

প্ররি সপ্তায়ি থজলা 

প্রশাসক 

৫২ ৫২ লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৭.৪ দ্রুিিম সময়ে অরভয়র্াগ 

রনষ্পরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃি ৩০ রেন শাখা 

প্রধানগণ 

- ১০০% লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৭.৫ অরভয়র্াগ রনষ্পরত্তসংক্রান্ত 

িথ্য প্রয়র্াজে থক্ষয়ত্র 

অবরিিকরণ 

সংখ্যা 

রনষ্পরত্তর 

১০ রেয়নর 

অঃয়জঃপ্রঃ 

(আইরসটি) 

- ১০০% লক্ষে

মাত্রা 
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অরভয়র্াগকারীয়ক অবরিিকরণ ময়ে প্রকৃি 

অজেন 

    

৭.৬ িথ্য অরধকার আইয়নর 

আওিাে োরেেপ্রাপ্ত কম েকিোর 

নাম ও িথ্য প্রকাশ 

নাম  ও 

থর্াগায়র্ায়গর 

ঠিকানা 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকারশি 

প্রকারশি 

িয়েয়ি 

অঃয়জঃপ্রঃ 

(আইরসটি) 

প্রকারশি 

িয়েয়ি 

- লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৭.৭ িথ্য অরধকার আইন 

অনুর্ােী স্বপ্রয়ণারেিভায়ব িথ্য 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকারশি 

প্রকারশি 

িয়েয়ি 

অঃয়জঃপ্রঃ 

(আইরসটি) 

প্রকারশি 

িয়েয়ি 

৩১ 

রিয়সম্ব

র ১৭ 

লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৮. বায়জট বরাে 

৮.১ শুিািার থকৌশল 

কম েপররকল্পনা বাস্তবােয়নর জন্য 

বায়জট িারিো থপ্ররণ 

িারিো থপ্ররণকৃি রনধ োররি 

সময়ে 

অঃয়জঃপ্রঃ 

(সারব েক) 

-  লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৯.পররবীক্ষণ 

৯.১ জািীে শুিািার থকৌশল 

কম েপররকল্পনা রনেরমি 

পররবীক্ষণ  

পররবীক্ষণ কাঠায়মা 

প্রণীি 

রিন মাস 

অন্তর 

সনরিকিা 

করমটি 

- . 

 

 

লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

৯.২ শুিািার থকৌশল 

কম েপররকল্পনা িালনাগােকরণ ও 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

 িালনাগােকৃি ও 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাশকৃি 

প্ররিবির অঃয়জঃপ্রঃ(

আইরসটি) 

- ৩১ 

রিয়সম্ব

র ১৭ 

লক্ষে

মাত্রা 

    

প্রকৃি 

অজেন 

    

৯.৩ মরন্ত্রপররষে রবভায়গ 

পররবীক্ষণ প্ররিয়বেন োরখল 

পররবীক্ষণ প্ররিয়বেন 

োরখলকৃি 

রিন মাস 

অন্তর 

অঃয়জঃপ্রঃ 

(আইরসটি) 

- ৪ লক্ষে

মাত্রা 

     

প্রকৃি 

অজেন 

    

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, পঞ্চগে। 

 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-২০১৮ (সেক ও জনপে রবভাগ) 

 

অে ে বির রবভাগ/েপ্তয়রর 

নাম 

প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প 

এলাকা 

বরাে/প্রাক্করলি 

ব্যে 

সকল অগ্রগরি/প্রয়ক্ষপণ 

কাল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

সেক রবভাগ, 

পঞ্চগে 

নাই নাই নাই নাই  

০১৮-২০১৯ ১। পঞ্চগে-থগাোলপাো-

রুরিো(থজি-৫০০১) মিাসেয়কর 

০+০০০ রক.রম. িয়ি ১৪+৪০০ 

রক.রম. পর্ন্তে সেক 

প্রশস্তকরণসি উন জেন; 

২। পঞ্চগে-রিরনকল-ব্যাঙিারে-

মায়েো-শালিাঙ্গা-থেবীগঞ্জ 

(থজি-৫০২১) মিাসেয়কর 

 

 

পঞ্চগে 

 

 

এখনও পাওো 

র্াে নাই 

 

 

২০১৮-২০১৯ িয়ি ২০১৯-

২০২০ (২ বির থমোরে)  
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৭+৮০০ রক.রম. িয়ি ১৮+২৫০ 

রক.রম. পর্ন্তে সেক প্রশস্তকরণ 

সি উন জেন। 

২০১৯-

২০২০ িয়ি  

২০২২-

২০২৩  

পর্ েন্ত 

সেক রবভাগ, 

পঞ্চগে 

 

এখন পর্ েন্ত রনধ োররি িেরন। 

    

 

 

থনজারি শাখা 

 

২০১৭-২০১৮ থনজারি শাখা - - - - - 

২০১৮-২০১৯ - - - - - - 

২০১৯-২০২০ িয়ি ২০২২-২০২৩    

পর্ন্তে 

- - - - - - 

 

 

কােমস, এক্সাজ ও ভোট রবভাগ, পঞ্চগে 

 
 

২০১৭-২০১৮ কােমস, এক্সাইজ ও 

ভোট রবভাগ, পঞ্চগে 

- - - - - 

২০১৮-২০১৯ - - - - - - 

২০১৯-২০২০ িয়ি ২০২২-২০২৩ 

পর্ েন্ত 

- - - - - - 

 

 

অে ে বির রবভাগ/েপ্তয়রর 

নাম  

প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প এলাকা বরাে/প্রাক্করলি 

ব্যে 

প্রকল্প 

অগ্রগরি/প্রয়ক্ষপণ 

কাল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

উপয়জলা 

রন েবািী 

অরিসায়রর 

কোর্ালে, 

পঞ্চগে সের, 

পঞ্চগে 

১। িালমা রাবার িোয়ম্পর 

উভে পাডশ্বম পর্ েটকয়ের 

বসার িাউরন রনম োণ, নলকূপ 

স্থাপন ও টেয়লট রনম োণ; 

পঞ্চগে 

সের 

১৫,০০,০০০/- 

 

১০০% সম্পন জ 

 

- 

২। মিারাজা রেরঘয়ি 

পারখয়ের অভোেম সিরর; 

৪,০০,০০০/- ১০০% সম্পন জ 

৩।প্রােরমক রবযালয়ের 

রশক্ষকয়ের রপআরএল-ল্যাণ্ড 

এবং থপনশন আনুয়িারষক 

কার্ েক্রম িলমান 
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ভািার আয়বেন দ্রুিিম 

সময়ে রনষ্পত্তীকরণ। 

২০১৭-

২০১৮ 

রবরসক, 

পঞ্চগে 

- - - - - 

২০১৮-

২০১৯ 

- - - - - - 

২০১৯-

২০২০ 

িয়ি 

২০২২-

২০২৩ 

পর্ন্ত 

- - - - - - 

২০১৭-

২০১৮ 

রশক্ষা প্রয়কৌশল 

অরধেপ্তর, 

পঞ্চগে থজান, 

পঞ্চগে। 

িথ্য প্রযুরক্তর 

সিােিাে রশক্ষার 

মায়নান জেয়নর লয়ক্ষে 

বনি মারিি থবসরকারর 

কয়লজসমূয়ির উন জেন 

(৩ে পর্ োে) শীষ েক 

পঞ্চগে 

থজলা 

কয়লজ ০৯টি 

পুিে কাজ 

(নতুন)= 

১২৩৪.৪৭ 

 

২১৬৭.৫৮ ১০০% 

 

 

১০০% 

 

৪২% 

৭টি কয়লয়জর 

কাজ সমাপ্ত ও 

উয়দ্বাধনসি 

িস্তান্তর করা 

িয়েয়ি এবং 

০৩টি কাজ 

সমাপ্ত। 

 

িলমান 

কয়লজ ১০টি 

পু েি কাজ 

(সম্প্রসারণ)= 

১২৩৫.৩১ 

 

 

কয়লজ ০২টি 

নতুন ভবন 

রন েমাণ= 

৪৪৭.৫০ ১৩৫.০০ 

২০১৭-

২০১৮ 

রন েবারিি থবসরকারর 

উচ্চ রবযালে সমূয়ি 

থভৌি অবকাঠায়মা 

উন জেন শীষক প্রকল্প। 

পঞ্চগে 

থজলা 

স্কুল ২২টি পু েি 

কাজ= 

১১৮০.৩৩ ১১৫৭.২০ ১০০% ২২টি স্কুল ভবন  

িস্তান্তর 

স্কুল ২২টি 

আসবাবপত্র 

কাজ= 

১০৩.১২ ১০৩.১২ ১০০% ০৪টি িস্তান্তর 

২০১৭-

২০১৮ 

অনুন জেন বায়জয়ট 

সরকারর ও 

থবসরকারর 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর পুন 

: রন েমাণ কাজ (থকাি 

নং-৭০১৬)  

পঞ্চগে 

থজলা 

স্কুল ০৪টি পু েি 

কাজ= 

২২৮.০০ ১৮০.০০ ১০০% িলমান 

স্কুল ০৬টি পু েি 

কাজ= 

৪০১.৮২ ৩১৬.০০  িলমান 

২০১৭-

২০১৮ 

 ১০০টি উপয়জলাে 

একটি কয়র 

থটকরনকোল স্কুল 

স্থাপন শীষক প্রকল্প 

পঞ্চগে 

থজলা 

কাজ= ০২টি ২৯০৩.৪৪ ৪২৫.০০ ১৫% িলমান 

২০১৭-

২০১৮ 

 অনুন জেন বায়জয়ট থব-

সরকারর িশক্ষা 

প্ররিষ্ঠায়নর 

সংস্কার(থকাি নং-

 পঞ্চগে 

থজলা 

১২টি  ৫৭.০০ ৩৭.০০ ৮৫.০০ িলমান 
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৫৯৭৪) 

২০১৭-

২০১৮ 

Secondary 

Education 

Sector 

Investment 

Program 

‘SESIP'' শীষক 

প্রকল্প। 

পঞ্চগে 

থজলা 

কাজ=০৬টি ৪৫০.০০ ০০ ০০ B- রজরপয়ি 

েরপত্র আহ্বান 

করা িয়েয়ি। 

২০১৮-

২০১৯ 

রন েবারিি থবসরকারর 

মােরমক 

রবযালেসমূয়ির 

ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ 

শীষ েক প্রকল্প 

পঞ্চগে 

থজলা 

কাজ= ২০টি ২৫০০.০০ ০০ ০০ উক্ত প্রকয়ল্প 

পঞ্চগে থজলার 

দুু্টি সংররক্ষি 

আসয়ন থমাট 

২০টি 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর 

িারলকা পাওো 

র্াে। অরি শীঘ্রু্ 

েরপত্র আহ্বান 

করা িয়ব। 

২০১৮-

২০১৯ 

রন েবারিি থবসরকারর 

মােরমক 

রবযালেমূয়ির  

শীষক প্রকল্প 

পঞ্চগে 

থজলা 

কাজ= ২০টি ৪৫০০.০০ ০০ ০০ ,, 

২০১৮-

২০১৯ 

অনুন জেন বায়জয়ট 

সরকারর ও 

থবসরকারর 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর 

পুনঃরন েমাণ কাজ।  

পঞ্চগে 

থজলা 

কাজ= ১০টি ৭৫০.০০ ০০ ০০ িারলকা পাওো 

থগয়ি। 

২০১৮-

২০১৯ 

অনুন জেন বায়জয়ট 

থবসরকারর 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর  

পঞ্চগে 

থজলা 

কাজ= ১৬টি ৮০ ০০ ০০ উক্ত প্রকয়ল্পর 

আওিাে পঞ্চগে 

থজলার প্ররিটি 

৫.০০ লক্ষ টাকার 

১৬টি 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর 

িারলকা পাওো 

র্াে। 

 

 

 

 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-২০১৮ (আঞ্চরলক পাসরয়পাট ে অরিস, পঞ্চগে) 

 

 

অে ে বির রবভাগ/েপ্তয়রর নাম  প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প 

এলাকা 

বরাে/প্রাক্করলি 

ব্যে 

প্রকল্প অগ্রগরি/প্রয়ক্ষপণ 

কাল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

আঞ্চরলক পাসয়পাট ে 

অরিস, পঞ্চগে 

- - - - - 
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২০১৮-

২০১৯ 

- - - - - 

২০১৯-

২০২০ 

িয়ি 

২০২২-

২০২৩ 

পর্ন্ত 

- - - - - 

২০১৭-

২০১৮ 

থজলা 

থররজষোয়রর 

কার্ োলে, পঞ্চগে 

- - - - - 

২০১৮-

২০১৯ 

- - - - - 

২০১৯-

২০২০ 

িয়ি 

২০২২-

২০২৩ 

পর্ন্ত 

- - - - - 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

২০১৭-

২০১৮ 

পঞ্চগে রবরপ 

সরকারর উচ্চ 

রবযালে, পঞ্চগে 

আসবাবপত্র থমরামি 

ও সংরক্ষণ কাজ 

রবযালে 

প্রাঙ্গণ 

১,০০,০০০/- কাজ সমাপ্ত  

 

 

 

অে ে বির রবভাগ/েপ্তয়রর 

নাম  

প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প এলাকা বরাে/প্রাক্করল

ি ব্যে 

প্রকল্প 

অগ্রগরি/প্রয়ক্ষপণ 

কাল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৭-২০১৮ ব্যাবসাবারণ

জে শাখা, 

পঞ্চগে 

- - - - - 

২০১৮-২০১৯ - - - - - 

২০১৯-২০২০ 

িয়ি 

২০২২-২০২৩ 

পর্ন্ত 

- - - - - 

২০১৭-২০১৮ স্থানীে সরকার 

রবভাগ/পঞ্চগে 

থপৌরসভা, 

পঞ্চগে 

উন জেন সিােিা িিরবল (এরিরপ) 

এর আওিাে পঞ্চগে থপৌর এলাকার 

রাস্তা উন জেন, থড্রন উন জেন, ল্যারিন ও 

িােরবন রনম োণ, বাজায়র থশি 

সংস্কার 

পঞ্চগে থপৌর 

এলাকা 

৭৬,০০,০০০/- ১০০% - 

২০১৮-২০১৯       ,, উন জেন সিােিা িিরবল (এরিরপ)-

এর আওিাে পঞ্চগে থপৌর এলাকার 

রাস্তা উন জেন, থড্রন উন জেন  

পঞ্চগে থপৌর 

এলাকা 

১,০০,০০,০০০

/- 

            

িলমান 

- 



226 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

২০১৯-২০২০ 

িয়ি 

২০২২-২০২৩ 

পর্ েন্ত 

 

       ,, বাংলায়েশ সরকার, ADB এবং 

OFID সিােিাপুষ্ট র্তিীে নগর 

পররিালনা ও অবকাঠায়মা 

উন জরিকরণ (থসক্টর) প্রকল্প 

(UGIIP-III)-এর আওিাে ১ম 

থিয়স ২টি প্রকল্প  

পঞ্চগে থপৌর 

এলাকা 

১১,০০,০০,০০

০/- 

প্ররক্রোধীন - 

      ,, বাংলায়েশ সরকার, ADB এবং 

OFID সিােিাপুষ্ট র্তিীে নগর 

পররিালনা ও অবকাঠায়মা 

উন জরিকরণ (থসক্টর) প্রকল্প 

(UGIIP-III) এর আওিাে ২ে 

থিয়স ৩টি প্রকল্প 

পঞ্চগে থপৌর 

এলাকা 

২০,০০,০০,০০

০/- 

প্ররক্রোধীন  

,, জলবায়ু পররব েিন িাে অে োেয়ন 

জলবায়ু পররবিেনজরনি প্রভাব 

থমাকারবলার জন্য পঞ্চগে থপৌর 

এলাকার জলাবিিা রনরসন ও 

পররয়বশ উন জেন শীষক প্রকয়ল্পর 

আওিাে ৬টি প্রকল্প। 

পঞ্চগে থপৌর 

এলাকা 

২.০০,০০,০০০

/- 

প্ররক্রোধীন - 

 সব েয়মাট ৩৪,৭৬,০০,০

০০/- 

  

 

অে ে বির রবভাগ/েপ্তয়রর নাম  প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প এলাকা বরাে/প্রাক্করলি 

ব্যে 

প্রকল্প 

অগ্রগরি/

প্রয়ক্ষপণ 

কাল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৭-২০১৮ বয়রন্দ্র বহুমুখী উন জেন 

কর্তেপক্ষ, পঞ্চগে 

- - - - প্রকল্প 

প্রস্তাব

না 

থপ্ররণ 

করা 

িয়েয়ি। 

অনুয়মা

েন ও 

বরাে 

প্রারপ্তসা

থপয়ক্ষ 

বাস্তবা

েন 
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করা 

িয়ব। 

২০১৮-২০১৯ - - - - - 

২০১৯-২০২০ 

িয়ি 

২০২২-২০২৩ 

পর্ন্ত 

১) থসির্ন্ত্র পূণব োসন ও উন জেন। 

২) খাস খাল-বারে পুনঃখনন। 

৩)  এল এল রপ থসির্ন্ত্র স্থাপন। 

পঞ্চগে থজলা ৩৯২৫০০০০০/- - - 

সবয়মাট - -  ৩৯২৫০০০০০/- - - 

২০১৭-২০১৮ থজলা খায রনেন্ত্রয়কর 

কার্ োলে, পঞ্চগে। 

‘১.০৫ লক্ষ থম. টন নতুন খায গুোম 

রনম োণ’ শীষক প্রকল্প (১ম পর্ োে) এর 

আওিাে ১০০০ থম. টন 

ধারণক্ষমিাসম্পন জ নতুন খাযগুোম 

রনম োণ। 

পাঁিপীর বাজার 

এলাকা, থবাো, 

পঞ্চগে। 

 

৩,৫০,০০,০০০/- 

 

 

            

৯০% 

 

 

 

 

 

‘১.০৫ লক্ষ থম. টন নতুন খায গুোম 

রনম োণ’ শীষ েক প্রকল্প (৩ে পর্ োে) এর 

আওিাে ১০০০ থম. টন ধারণক্ষমিা 

সম্পন জ নতুন খায গুোম রন েমাণ। 

থেঁতুরলো 

উপয়জলাে 

থিতুৌঁরলো 

এলএসরি’র 

অভেন্তয়র 

২,২৫,১৫,৩২২/৫৫ 

টাকা 

 

 

 

 

৫০% 

 

 

 

 

 

 

‘‘১.০৫ লক্ষ থমঃ টন নতুন খায গুোম 

রন েমাণ’’ শীষক প্রকল্প (৩ে পর্ োে) এর 

আওিাে ১০০০ থমঃ টন ধারণক্ষমিা 

সম্পন জ নতুন খায গুোম রন েমাণ। 

 

 

থেঁতুরলো 

উপয়জলাে 

ভজনপুর 

এলএসরি’র 

অভেন্তয়র 

 

২,২৫,১৫,৩২২/৫৫ 

টাকা 

 

৫

০% 

২০১৭-২০১৮ প্রধান িাকঘর, 

পঞ্চগে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- - - - - 

২০১৮-২০১৯ - - - - - 

২০১৯-২০২০ 

িয়ি 

২০২২-২০২৩ 

পর্ন্ত 

- - - - - 

২০১৭-২০১৮ থজলা রনব োিন 

অরিসায়রর কার্ োলে, 

পঞ্চগে 

- - - - - 

২০১৮-২০১৯ - - - - - 

২০১৯-২০২০ 

িয়ি 

২০২২-২০২৩ 

পর্ েন্ত 

- - - - - 

২০১৭-২০১৮ যুব উন জেন অরধেপ্তর, 

পঞ্চগে 

- - - - - 

২০১৮-২০১৯ - - - - - 

২০১৯-২০২০ 

িয়ি 

- - - - - 
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২০২২-২০২৩ 

পর্ন্ত 

২০১৭-২০১৮ - - - - - - 

২০১৮-২০১৯ থজলা সমাজয়সবা 

কার্ োলে, পঞ্চগে 

পঞ্চগে িাোয়বটিক িাসপািায়লর 

উন জেন ও আধুরনকীকরণ শীষ েক প্রকল্প 

পঞ্চগে সের, 

পঞ্চগে। 

প্রাক্করলি ব্যে (লক্ষ 

টাকাে) 

ক) রজওরব-

৭৭৬.৫৬/- 

খ) সংস্থা-

২৭০.৬৪/- 

(রপরিএস) 

কার্ েক্রম 

প্ররক্রো

ধীন। 

রিয়সম্বর, 

২০১৮ 

পর্ েন্ত 

 

অে ে বির বিিা /রিডরর 

নার্ 

প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প এলাকা বরাে /প্রাক্করলি 

ব্যে 

প্রক্ে 

অে বত/ 

প্রডক্ষপণ ক্াল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৭ -২০১৮  বাংলায়েশ িা 

থবাি ে, পঞ্চগে 

এক্সয়টনশন অব স্মল থিারল্ডংটি 

কারল্টয়ভশন ইন নে োন 

বাংলায়েশ 

(য়সয়েম্বর ২০১৫-জুন ২০২১) 

পঞ্চ ড়, ঠার্কর াঁও, 

নীলিার্ারী ও বরনাজপুর 

৩৪৮ .৭১  

লক্ষ টাকা  

)২০১৬-১৭ 

অে েবিয়র বরাে 

রিল ৪৩.৫৮ 

লক্ষ টাকা)   

প্রকয়ল্পর 

আরে েক 

অগ্রগরি 

৮৫.৫৩% 

ওয়ভৌি 

অগ্রগরি 

৬১ .০৪% । 

বাংলা

থেশ িা 

থবাি ে 

কর্তেক 

এ 

পর্ েন্ত 

প্রকয়ল্প

র 

আওিা

ে 

থজলাস

মূয়ি 

৪৬৫ 

জন 

রনবরন্ধ

ি 

িারষর 

৩২০.৪

৩ 

একর

িা 

আবারে  

প্রকল্প 

কর্তেক 

সম্প্রসা

ররি 

িয়েয়ি

।প্রকল্প 

কর্তেক 

ঠাকুর

গাও ও 

নীলিা

মারর

থি ২টি  

ও 

পঞ্চগে

, 

ঠাকুর

গাঁও 

রেনাজ

পুর ও  
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নীলিা

মারর

থি 

১৯টি 

প্ররশক্ষ

ণ 

কম েশা

লা ও 

প্রকয়ল্প

র ৪ 

থজলাে 

থমাট 

৩১টি 

মটিয়ভ

শন 

কম েশা

লার 

আয়ো

জন 

করা 

িয়েয়ি

। 

২০১৮ -২০১৯  এক্সয়টনশন অব স্মল থিারল্ডংটি 

কারল্টয়ভশন ইন নোন ে 

বাংলায়েশ 

(য়সয়েম্বর ২০১৫-জুন ২০২১) 

পঞ্চগে  ,ঠাকুরগাঁও, 

নীলিামারী ও রেনাজপুর 

৪২ .২০  

লক্ষ টাকা  

-  এ 

অে েবি

থর 

৫০০ 

একর 

জরম 

িা 

আবােী 

সম্প্রসা

রয়ণর 

অরভল

ক্ষে 

থনওো 

িয়েয়ি

। 

প্রকল্প 

কর্তেক 

রেনাজ

পুয়র 

১টি ও 

পঞ্চগে

, 

ঠাকুর

গাঁও 

রেনাজ

পুর ও  

নীলিা

মারর

থি 

২০টি 

প্ররশক্ষ

ণ 

কম েশা

লা ও 

প্রকয়ল্প

র ৪ 

থজলাে 

থমাট 

৪০টি 

মটিয়ভ
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শন 

কম েশা

লার 

আয়ো

জন 

করা 

িয়ব। 

২০১৯ -২০২০  

িয়ি  

২০২০ -২০২১  

এক্সয়টনশন অব স্মল থিারল্ডংটি 

কারল্টয়ভশন ইন নোন ে 

বাংলায়েশ 

(য়সয়েম্বর ২০১৫-জুন ২০২১) 

পঞ্চগে  ,ঠাকুরগাঁও, 

নীলিামারী ও রেনাজপুর 

৬৩ .১১   

লক্ষ টাকা  

- দ্যই 

অে মিছ

গ্রর 

৪১৪.৫

০ 

এক্র 

জবর্ 

চা 

আিারী 

িম্প্রিা

রডণর 

অবিল

ক্ষয 

থনওো 

িডয়ডছ

। 

সব েয়মাট   এক্সয়টনশন অব স্মল থিারল্ডংটি 

কারল্টয়ভশন ইন নোন ে 

বাংলায়েশ 

(য়সয়েম্বর ২০১৫-জুন ২০২১) 

পঞ্চগে  ,ঠাকুরগাঁও, 

নীলিামারী ও রেনাজপুর 

৪৯৭ .৬০  

লক্ষ টাকা 

- প্রকল্প 

কর্তেক 

থমাট 

১২৩৫ 

একর 

িা 

আবারে 

সম্প্রসা

রয়ণর 

লক্ষে

মাত্রা 

রয়েয়ি

। 

 

 

 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-১৮ 

অথ মবছর 
চবভাে/দপ্তররর 

োর্ 
প্রকরল্পর চববরণ প্রকল্প এলাকা বরাে/প্রাক্কচলত ব্যয় প্রকল্প অগ্রেচত/প্ররযপণ কাল র্েব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

2017-

2018 

জেস্বাস্থ্ে 

প্ররকৌশল 

অচিদপ্তর, 

পঞ্চেড় 

পচল্ল অঞ্চরল পাচে 

সরবরাি প্রকরল্পর 

আওতায় পাচের উৎস 

স্থ্াপে কাজ 

পঞ্চগড় 

সদর/য়বাদা/আয় াোরী/য়েঁতুরিো/য়দবীগঞ্জ 

উপয়েিার পরি এিাকা 

গভৌত- 191ট প্রাক্কচলত ব্যয়- 

57,09,000.00 

গভৌত- 191ট       আচথ মক- 

57,09,000.0001/7/2017 

িরত 30/6/2018 

অগ্রেচত 

শতভাে 

  

সারবক চছটর্িল 

এলাকাসমূরি চবরশষ 

গুরুত্ব প্রদাে পূবক 

পঞ্চেড় 

সদর/গবাদা/আরটায়ারী/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ 

উপরজলা 

গভৌত পাচের উৎস- 375ট, 

উন্নত স্যাচেটারী টয়রলট- 

1250ট    প্রাক্কচলত ব্যয়- 

পাচের উৎস-325ট 

স্যাচেটাচর টয়রলট- 388ট 

আচথ মক- 1,44,34,000.00 

অগ্রেচত 

50% 
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লালর্চেরিাট, 

কুচড়গ্রার্, ণীলিার্ারী 

ও পঞ্চেড় গজলায় 

চেরাপদ পাচে সরবরাি 

ও স্যাচেরটশে প্রকল্প 

2,89,14,765.00 01/7/2017 িরত 

31/12/2019 

 

  

জাতীয় স্যাচেরটশে 

প্রকরল্পর আওতায় 

পাবচলক টয়রলট, 

কচর্উচেট টয়রলট ও 

স্বল্প মূরল্যর ল্যাচট্রে 

চের্ মাণ 

পঞ্চেড় সদর/গবাদা/আরটায়ারী 

/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ উপরজলা 

গভৌত- পাবচলক টয়রলট- 

01ট, কচর্উচেট টয়রলট- 

04ট ও স্বল্প মূরল্যর ল্যাচট্রে 

চের্ মাণ- 2000 গসট   

প্রাক্কচলত ব্যয়- 

75,00,000.00 

গভৌত- পাবচলক টয়রলট- 

01ট, কচর্উচেট টয়রলট- 

04ট ও স্বল্প মূরল্যর ল্যাচট্রে 

চের্ মাণ- 2000 গসট  

আচথ মক- 75,00,000.00 

অগ্রেচত 

শতভাে 

  

37 গজলা শিরর পাচে 

সরবরাি প্রকরল্প 

আওতায় পাচে 

গশািোোর, উৎপাদক 

েলকুপ ও পাইপ 

লাইে স্থ্াপে কাজ  

পঞ্চেড় গপৌরসভা 

গভৌত- পাচে গশািোোর- 

01ট উৎপাদক েলকুপ- 

03ট  পাইপ লাইে স্থ্াপে- 

10 চক.চর্. িাংশোল 

চবচডং- 01ট প্রাক্কচলত ব্যয়- 

12,50,00,000.00 

গভৌত- পাচে গশািোোর- 

01ট উৎপাদক েলকূপ- 

03ট  পাইপ লাইে স্থ্াপে- 

10 চক.চর্. িাংশোল 

চবচডং- 01ট আচথ মক- 

10,0,00,000.00 

01/7/2017 িরত 

31/12/2019 

75% 

  

PEDP-3 প্রকরল্পর 

আওতায় 

সরকাররপাথচর্ক 

চবদ্যালরয় পাচের উৎস 

ও ওয়াশলকেক চের্ মাণ 

কাজ 

পঞ্চেড় সদর/গবাদা/আরটায়ারী 

/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ উপরজলা 

গভৌত- পাচের উৎস- 73ট 

ওয়াশলকেক- 100ট প্রাক্কচলত 

ব্যয়-6,53,13,000.00 

গভৌত- পাচের উৎস- 73ট 

ওয়াশলকেক- 100ট      

প্রাক্কচলত ব্যয়-

6,53,13,000.00 

01/7/2017 িরত 

30/6/2018 

অগ্রেচত 

শতভাে 

 

 

 

 2018-2019 

  
পরি অঞ্চয়ল পারন সরবরাি প্রকয়ল্পর আওিাে পারনর 

উৎস স্থাপন কাজ 

পঞ্চগে সের/থবাো/আয়টাোরী 

/থেঁতুরলো/থেবীগঞ্জ উপয়জলার পরি 
এলাকা 

থভৌি- 172টি প্রাক্করলি ব্যে- 49,00,000.00 

01/7/201৮ 
িয়ি 

30/6/201৯ 

 

  

সায়বক রিটমিল এলাকাসমূয়ি রবয়শষ গুরুে 
প্রোনপূব েক লালমরনরিাট, কুরেগ্রাম, নীলিামারী ও 
পঞ্চগে থজলাে রনরাপে পারন সরবরাি ও স্যারনয়টশন 

প্রকল্প 

পঞ্চগে সের/থবাো/আয়টাোরী 

/থেঁতুরলো/থেবীগঞ্জ উপয়জলা 

থভৌি পারনর উৎস- 75টি, উন জি স্যারনটারী টেয়লট- 

862টি    প্রাক্করলি ব্যে- 1,44,80,765.00 

01/7/201৮ 
িয়ি 

31/12/2019 

 

 

  
জািীে স্যারনয়টশন প্রকয়ল্পর আওিাে পাবরলক 
টেয়লট, করমউরনটি টেয়লট ও স্বল্পমূয়ল্যর ল্যারিন 

রনম োণ 

পঞ্চগে সের/থবাো/আয়টাোরী 

/থেঁতুরলো/থেবীগঞ্জ উপয়জলা 

থভৌি- স্বল্প মূয়ল্যর ল্যারিন রনম োণ- 348 থসট        

প্রাক্করলি ব্যে- 5,22,000.00 

01/7/201৮ 
িয়ি 

31/12/2019 

 

  
অগ্রারধকারমূলক গ্রামীণ পারন সরবরাি প্রকয়ল্পর 
আওিাে পারনর উৎস ও পাবরলক টেয়লট রনম োণ 

পঞ্চগে সের/থবাো/আয়টাোরী 

/থেঁতুরলো/থেবীগঞ্জ উপয়জলা 

থভৌি-       পারনর উৎস- 620টি পাবরলক টেয়লট- 

02টি        প্রাক্করলি ব্যে- 2,66,00,000.00 

01/7/2018 
িয়ি 

 



232 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

30/6/201৯ 

  

অথ ম বছর 
চবভাে/দপ্তররর 

োর্ 
প্রকরল্পর চববরণ প্রকল্প এলাকা বরাে/প্রাক্কচলত ব্যয় 

প্রকল্প 

অগ্রেচত/প্ররযপণ 

কাল 

র্েব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

  

িাচিদাচভচত্তক সরকাররপ্রাথচর্ক 

চবদ্যালয় ও েতুে জাতীয়করেকৃত 

সরকাররপ্রাথচর্ক চবদ্যালরয় পাচের 

উৎস ও ওয়াশলকেক চের্ মাণ কাজ 

পঞ্চেড় 

সদর/গবাদা/আরটায়ারী 

/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ 

উপরজলা 

গভৌত- পাচের উৎস- 37ট 

ওয়াশলকেক- 23ট      

প্রাক্কচলত ব্যয়-

3,31,00,000.00 

01/7/2018 

িরত 

30/6/201৯ 

 

  

PEDP-4 প্রকরল্পর আওতায় 

সরকাররপ্রাথচর্ক চবদ্যালয় ও েতুে 

জাতীয়করেকৃত সরকাররপ্রাথচর্ক 

চবদ্যালরয় ওয়াশলকেক চের্ মাণ কাজ 

পঞ্চেড় 

সদর/গবাদা/আরটায়ারী 

/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ 

উপরজলা 

গভৌত- ওয়াশলকেক- 100ট      

প্রাক্কচলত ব্যয়-

14,00,00,000.00 

01/7/2018 

িরত 

30/6/201৯ 

 

২০১৯-২০ িরত ২০২২-২৩      

  
পচল্ল অঞ্চরল পাচে সরবরাি প্রকরল্পর 

আওতায় পাচের উৎস স্থ্াপে কাজ 

পঞ্চেড় 

সদর/গবাদা/আরটায়ারী 

/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ 

উপরজলার পচল্ল এলাকা 

গভৌত- 500ট প্রাক্কচলত 

ব্যয়- 15,00,00,000.00 

01/7/2019 

িরত 

30/6/2023 

 

  

জাতীয় স্যাচেরটশে প্রকরল্পর 

আওতায় পাবচলক টয়রলট, 

কচর্উচেট টয়রলট ও স্বল্প মূরল্যর 

ল্যাচট্রে চের্ মাণ 

পঞ্চেড় 

সদর/গবাদা/আরটায়ারী 

/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ 

উপরজলা 

গভৌত- স্বল্প মূরল্যর ল্যাচট্রে 

চের্ মাণ- 5000 গসট 

প্রাক্কচলত ব্যয়- 

75,00,000.00 

01/7/2019 

িরত 

30/6/2023 

 

  

অগ্রআচিকারমূলক গ্রার্ীণ পাচে 

সরবরাি প্রকরল্পর আওতায় পাচের 

উৎস ও পাবচলক টয়রলট চের্ মাণ 

পঞ্চেড় 

সদর/গবাদা/আরটায়ারী 

/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ 

উপরজলা 

গভৌত-পাচের উৎস- 620ট 

পাবচলক টয়রলট- 02ট        

প্রাক্কচলত ব্যয়- 

2,66,00,000.00 

01/7/2019 

িরত 

30/6/2023 

 

  

িাচিদাচভচত্তক সরকাররপ্রাথচর্ক 

চবদ্যালয় ও েতুে জাতীয়করেকৃত 

সরকাররপ্রাথচর্ক চবদ্যালরয় পাচের 

উৎস ও ওয়াশলকেক চের্ মাণ কাজ 

পঞ্চেড় 

সদর/গবাদা/আরটায়ারী 

/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ 

উপরজলা 

গভৌত- ওয়াশলকেক- 100ট      

প্রাক্কচলত ব্যয়-

14,00,00,000.00 

01/7/2019 

িরত 

30/6/2023 

 

  

PEDP-4 প্রকরল্পর আওতায় 

সরকাররপ্রাথচর্ক চবদ্যালয় ও েতুে 

জাতীয়করেকৃত সরকাররপ্রাথচর্ক 

চবদ্যালরয় ওয়াশলকেক চের্ মাণ কাজ 

পঞ্চেড় 

সদর/গবাদা/আরটায়ারী 

/গেঁতুচলয়া/গদবীেঞ্জ 

উপরজলা 

গভৌত- ওয়াশলকেক- 400ট      

প্রাক্কচলত ব্যয়-

56,00,00,000.00 

01/7/2019 

িরত 

30/6/2023 

 

 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-২০১৮ (বয়রন্দ্র বহুমুখী উন জেন কর্তেপক্ষ, পঞ্চগে) 

 

অে েবির রবভাগ/েপ্তয়রর 

নাম  

প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প এলাকা বরাে/প্রাক্করলি ব্যে প্রকল্প 

অগ্রগরি/প্রয়ক্ষপণ 

কাল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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২০১৭-

২০১৮ 

বয়রন্দ্র বহুমুখী 

উন জেন কর্তেপক্ষ, 

পঞ্চগে 

- - - - প্রকল্প প্রস্তাবনা থপ্ররণ করা 

িয়েয়ি। অনুয়মােন ও বরাে 

প্রারপ্তসায়পয়ক্ষ বাস্তবােন করা 

িয়ব। 

২০১৮-

২০১৯ 

- - - - - 

২০১৯-

২০২০ 

িয়ি 

২০২২-

২০২৩ 

পর্ েন্ত 

১) থসির্ন্ত্র পূণবাসন ও 

উন জেন। 

২) খাস খাল-বারে 

পুনঃখনন; এবং 

৩)  এল এল রপ থসির্ন্ত্র 

স্থাপন। 

পঞ্চগে থজলা ৩৯২৫০০০০০/- - - 

সবয়মাট - -  ৩৯২৫০০০০০/- - - 

২০১৭-

২০১৮ 

রবরসক, পঞ্চগে - - - - - 

২০১৮-

২০১৯ 

- - - - - - 

২০১৯-

২০২০ 

িয়ি 

২০২২-

২০২৩ 

পর্ েন্ত 

- - - - - - 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-২০১৮ (উপয়জলা পররষে, পঞ্চগে)  

 

 

অে ে বির রবভাগ/েপ্তয়রর 

নাম  

প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প এলাকা বরাে/প্রাক্করলি 

ব্যে 

প্রকল্প অগ্রগরি/প্রয়ক্ষপণ 

কাল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৭-২০১৮ উপয়জলা পররষে 

(স্থানীে সরকার 

প্রয়কৌশল 

অরধেপ্তর) 

এরিরপর অে ে দ্বারা উন জেন 

(অবকাঠায়মা/রেজকালভাট ে) 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

৮৩৯২০০০.০০ ১০০% (৩০ জুন/২০১৮) - 

সরকারর প্রােরমক রবযালে নতুন ভবন রনম োণ 

(৫টি) 

সরকারর প্রােরমক রবযালে সীমানা প্রািীর 

রনম োণ (১০টি) 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

২৫৩৬১৮০০.০০ ১০০% (৩০ জুন/২০১৮) 

২০১৮-২০১৯ - এরিরপর অে ে দ্বারা উন জেন 

(অবকাঠায়মা/রেজকালভাট ে) 

 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

১২০০০০০০.০০/- ৩০ জুন/২০১৯ - 

২০১৯-২০২০  এরিরপর অে ে দ্বারা উন জেন 

(অবকাঠায়মা/রেজকালভাট ে) 

 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

১৩৫০০০০০.০০/- ৩০ জুন/২০২০  

সরকারর প্রােরমক রবযালে (০৮টি) থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

১৫০০০০০০/- ৩০ জুন/২০২০  

 

২০২০-২০২১ 

 এরিরপর অে ে দ্বারা উন জেন 

(অবকাঠায়মা/রেজকালভাট ে) 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

১২৫০০০০০/- ৩০ জুন/২০২১  
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  সরকারর প্রােরমক রবযালে (০২টি) থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

১৬০০০০০০/- ৩০ জুন/২০২১  

২০২১-২০২২  এরিরপর অে ে দ্বারা উন জেন 

(অবকাঠায়মা/রেজকালভাট ে) 

 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

১২৫০০০০০/- ৩০ জুন/২০২২  

সরকারর প্রােরমক রবযালে (০৫টি) থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

২৯০০০০০০/- ৩০ জুন/২০২২  

 

২০২২-

২০২৩ 

 এরিরপর অে ে দ্বারা উন জেন 

(অবকাঠায়মা/রেজকালভাট ে) 

 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

১২৫০০০০০/- ৩০ জুন/২০২৩ - 

সরকারর প্রােরমক রবযালে (০৫টি) থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

২৯০০০০০০/- ৩০ জুন/২০২৩  

২০১৭-২০১৮ উপয়জলা রন েবািী 

অরিসায়রর 

কোর্ালে (ত্রাণ 

শাখা) 

ক) থসতু/ কালভোট রনম োণ  =১০টি 

খ)থিররং বন বণ্ড রাস্তা রনম োণ = ৭টি 

গ)কারবখা/ কারবটা প্রকল্প = ৩০টি  

ঘ)টিআর ও ইরজরপরপ =১০০টি 

ঙ) বৃক্ষয়রাপণ = ০৩টি 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

৮০০০০০০০/- ৩০ জুন/২০১৮  

 সব েয়মাট উন জেনমূলক কাজ = ১৫০টি 

২০১৮-২০১৯ উপয়জলা রন েবািী 

অরিসায়রর 

কোর্ালে (ত্রাণ 

শাখা) 

ক) থসতু/ কালভোট রনম োণ  =১২টি 

খ)থিররং বন বণ্ড রাস্তা রনম োণ = ৮টি 

গ)কারবখা/ কারবটা প্রকল্প = ৩৩টি  

ঘ)টিআর ও ইরজরপরপ =১০০টি 

                      ঙ) বৃক্ষয়রাপণ = ০৪টি 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

৮৫০০০০০০/- ৩০ জুন/২০১৯  

সব েয়মাট উন জেনমূলক কাজ = ১৬৭টি 

২০১৯-২০২০  ক) থসতু/ কালভোট রনম োণ  =১২টি 

খ)থিররং বন বণ্ড রাস্তা রনম োণ = ৮টি 

গ)কারবখা/ কারবটা প্রকল্প = ৩৫টি  

ঘ)টিআর ও ইরজরপরপ =১১২টি 

                      ঙ) বৃক্ষয়রাপণ = ০৫টি 

সব েয়মাট উন জেনমূলক কাজ = ১৭২টি 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

৯০০০০০০০/- ৩০ জুন/২০২০  

২০২০-২০২১  ক) থসতু/ কালভোট রনম োণ  =১৪টি 

খ)থিররং বন বণ্ড রাস্তা রনম োণ = ৮টি 

গ)কারবখা/ কারবটা প্রকল্প = ৩৮টি  

ঘ)টিআর ও ইরজরপরপ =১১৫টি 

 ঙ) বৃক্ষয়রাপণ = ০৬টি 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

৯৫০০০০০০/- ৩০ জুন/২০২১  

সব েয়মাট উন জেনমূলক কাজ = ১৮১টি 
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২০২১-২০২২  ক) থসতু/ কালভোট রনম োণ  =১৪টি 

খ)থিররং বন বণ্ড রাস্তা রনম োণ = ৮টি 

গ)কারবখা/ কারবটা প্রকল্প = ৪০টি  

ঘ)টিআর ও ইরজরপরপ =১২০টি 

                      ঙ) বৃক্ষয়রাপণ = ০৭টি 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

১১০০০০০০০/- ৩০ জুন/২০২২  

সব েয়মাট উন জেনমূলক কাজ = ১৮৯টি 

২০২২-

২০২৩ 

 ক) থসতু/ কালভোট রনম োণ  =১৫টি 

খ)থিররং বন বণ্ড রাস্তা রনম োণ = ১০টি 

গ)কারবখা/ কারবটা প্রকল্প = ৫০টি  

ঘ)টিআর ও ইরজরপরপ =১২৫টি 

  ঙ) বৃক্ষয়রাপণ = ০৭টি 

থেঁতুরলো 

উপয়জলা 

 

১৫০০০০০০০/- ৩০ জুন/২০২৩  

সব েয়মাট উন জেন মূলক কাজ = ২০৭টি 

 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-২০১৮ ( িাোর সারভ েস ও রসরভল রিয়িন্স, পঞ্চগে) 

 

অে ে বির রবভাগ/েপ্তয়রর 

নাম  

প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প এলাকা বরাে/প্রাক্করলি 

ব্যে 

প্রকল্প 

অগ্রগরি/প্রয়ক্ষপণ কাল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

উপ- সিকারী 

পররিালয়কর 

েপ্তর,িাোর 

সারভ েস ও 

রসরভল 

রিয়িন্স, 

পঞ্চগে) 

থেবীগঞ্জ, িাোর থেশন 

রনম োণ 

থেবীগঞ্জ, 

িাোর থেশন 

২,৪৫,৪৭,৮৯১/০১৪ 

থেবীগঞ্জ, িাোর 

থেশন রনম োনাধীন 

১০% কাজ 

িয়েয়ি। 

- গণপূিে 

রবভাগ, 

পঞ্চগে 

কর্তেক 

রনম োণ 

কাজ 

সম্পােন 

করা 

িয়চ্ছ। 

২০১৭-

২০১৮ 

’’ আয়টাোরী, িাোর থেশন 

রনম োণ 

আয়টাোরী, 

িাোর থেশন 

জরম অরধগ্রিণ 

কাজ সম্পন জ 

- ’’ 

২০১৮-

২০১৯ 

- - - - - - 

২০১৯-

২০২০ 

িয়ি 

২০২২-

২০২৩ 

পর্ন্তে 

- - - - - - 

 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-২০১৮ (রবরসক, পঞ্চগে) 

 

অে ে বির রবভাগ/েপ্তয়রর 

নাম  

প্রকয়ল্পর রববরণ প্রকল্প 

এলাকা 

বরাে/প্রাক্করলি 

ব্যে 

প্রকল্প অগ্রগরি/প্রয়ক্ষপণ 

কাল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৭-২০১৮ রবরসক, - - - - - 
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পঞ্চগে 

       

২০১৮-২০১৯ - - - - - - 

       

২০১৯-২০২০ িয়ি 

২০২২-২০২৩ 

পর্ েন্ত 

- - - - - - 

সব েয়মাট - - - - - - 

 

৩.   SDG -এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  :   

SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়নর রনরমত্ত এ থজলা িয়ি ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র সকল উপয়জলাে ঘয়র ঘয়র রবদুেৎ সংয়র্াগ 

কার্ক্রম সম্পূণ ে িয়েয়ি। এ থজলা িয়ি ১৩৪ জন রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি। ১২৬৭ জন পুনব োসয়নর অয়পক্ষাে রয়েয়ি। 

পঞ্চগে সের উপয়জলাে ২৭০টি পররবারয়ক  র্ায়ের জরম আয়ি রকন্তু বারে নাই িায়ের বারে রনম োয়ণর কার্ েক্রম অব্যািি আয়ি। 

কলকারখানার উন জেন এবং উয়যাক্তায়ের উদ বুিকরণ কার্ েক্রম অব্যািি আয়ি।কলকারখানার স্থাপন িয়ল কম েসংস্থান বৃরি পায়ব 

এবং থবকার সমস্যার সমাধান িয়ব। থশখ রায়সল রমরন থেরিোম রনম োয়ণর কার্ েক্রম প্ররক্রোধীন। এখায়ন থেরিোম রনরম েি িয়ল 

মানসম্মি ক্রীোরবে সিরর িয়ব। আরেবাসীয়ের উন জেয়নর জন্য সাংস্কৃরিক ভবন রনম োয়ণর পররকল্পনা রয়েয়ি।  

৪.       শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃরিীি কোর্ক্রম  : শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ এ থজলার ৩ে ও ৪ে ে থেরণর 

কম েিারীয়ের বাৎসররক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ  

প্রোন কার্ক্রম অব্যািি রয়েয়ি। 

 

৫.        ই- গভন্যোন্স / ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কোর্ক্রম  : 

 থজলাপর্ োয়ে ১৯টি ইয়নায়ভশন কার্ েক্রম িলমান আয়ি 

উপয়জলার 

নাম 
ক্রঃনং প্রস্তাবসমূি বাস্তবােনকারী কর্তেপক্ষ থমন্টর 

থেবীগঞ্জ 

 

 

 

১ 
ই-কম োস-এর মােয়ম িীনা বাোয়মর ক্রে-

রবক্রয়ের প্ররক্রো সম্পন জকরণ। 
উপয়জলা কৃরষ কম েকিো 

উপ-পররিালক, 

কৃরষ সম্প্রসারণ 

২ 
থরাগীয়ের আলিাসয়নাগ্রাম থসবা প্রোন 

প্ররক্রো সিজীকরণ। 
উপয়জলা স্বাস্থে ও প.প কম েকিো রসরভল সাজেন 

৩ 
ই-লাইয়েরর উপয়জলা মােরমক রশক্ষা অরিসার 

থেবীগঞ্জ 

থজলা রশক্ষা 

অরিসার, পঞ্চগে 

৪ 
রশক্ষকয়ের র্োসময়ে আগমন ও প্রস্থান 

রনরশ্চিকরণ 

উপয়জলা রশক্ষা অরিসার 

থেবীগঞ্জ 

থজলা প্রােরমক 

রশক্ষা অরিসার 

থেঁতুরলো 

৫ 

োম্পয়িের শুরুয়িই পররবার পররকল্পনা 

উপয়জলা প.প. কম েকিো ও উপয়জলা 

মরিলা রবষেক কম েকিো 

উপ-

পররিালক,পররবার 

পররকল্পনা /  

থজলা মরিলা 

রবষেক কম েকিো 

৬ 

ইউরনেনপর্ োয়ে সমরন্বিভায়ব কৃরষ,মৎস্য ও 

প্রারণসম্পে থসবা প্রোন। উপয়জলা কৃরষ, মৎস্য ও প্রারণসম্পে 

কম েকিো 

উপ-পররিালক, 

কৃরষ সম্প্রসারণ/ 

থজলা মৎস্য 

কম েকিো/ 
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থজলা প্রারণসম্পে 

কম েকিো 

থবাো 

 

 

৭ 
িথ্য প্রযুরক্ত ব্যবিায়রর মােয়ম প্রারণস্বাস্থে 

থসবা িালুকরণ। 
প্রারণসম্পে কম েকিো 

থজলা প্রারণসম্পে 

কম েকিো 

৮ 
ইউরনেন রভরত্তক কৃরষ থসবাকুয়ঞ্জর মােয়ম 

থসবা প্রোন সিজীকরণ। 
উপয়জলা কৃরষ কম েকিো 

উপ-পররিালক, 

কৃরষ সম্প্রসারণ 

আয়টাোরী 

৯ 
উপজলা রনবািী অরিসায়রর রনকট সাধারণ 

অরভয়র্াগ োরখল সিজীকরণ। 
উপয়জলা রনব োিী অরিসার থজলা প্রশাসক 

১০ 
এস.এম.এস.-এর মােয়মসায়রর সেনরন্দন 

মজুি প্ররিয়বেন আোন-প্রোন 
উপয়জলা কৃরষ কম েকিো 

উপ-পররিালক, 

কৃরষ সম্প্রসারণ 

১১ 
উপয়জলা রশক্ষা অরিয়সর রবরভন জ ধরয়নর 

িারিি িথ্য সিজীকরণ 
উপয়জলা রশক্ষা কম েকিো 

থজলা প্রােরমক 

রশক্ষা কম েকিো 

পঞ্চগে 

সের 

১২ 

‘িারন্দনা রভটির লাইয়সন্স ব্যবস্থাপনা 

সিজীকরণ’ 

থমা : এিয়িশাম থরজা 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার 

পঞ্চগে সের 

অরিররক্ত থজলা 

প্রশাসক (সারব েক) 

১৩ 

‘স্থাপনকৃি নলকূয়পর থররজোরভৃক্তকরণ ও 

পারনর গুণগিমান পরীক্ষাকরণ’ 
থমা : মরনরুল ইসলাম 

উপ-সিকারী প্রয়কৌশলী (জনস্বাস্থে) 

পঞ্চগে সের 

রনব োিী প্রয়কৌশলী 

জনস্বাস্থে 

প্রয়কৌশল 

অরধেপ্তর 

 

১৪ 

‘সম্ভাবনামে িসল উৎপােনকারী িাষীর েল 

গঠন ও প্ররশক্ষণ প্রোন এবং েয়লর 

িারষয়েরয়ক কায়লকটিভ রবপণন ব্যবস্থাে 

সম্পৃক্তকরয়ণর মােয়ম িসয়লর লাভ 

রনরশ্চিকরণ’ 

থমা : আব্দুল মরিন 

উপয়জলা কৃরষ  অরিসার 

পঞ্চগে সের 

উপ-পররিালক, 

কৃরষ সম্প্রসারণ 

 

১৫ 

‘সরমরি রনবন্ধন সিজীকরণ ও থটকসই 

সমবাে সরমরি গঠন’ 

থমাঃ মামুন করবর 

উপয়জলা সমবাে অরিসার, পঞ্চগে সের 

থজলা সমবাে 

অরিসার,পঞ্চগে 

 
‘সমবােীয়ের উৎপারেি পণ্য ন্যয্য মূয়ল্য 

বাজারজািকরণ’ 
  

 ‘িারিোরভরত্তক ভ্রম্যমাণ প্ররশক্ষণ প্রোন’   

১৬ 

‘মােরমক রবযালয়ে সকয়শারকালীন প্রজনন 

স্বাস্থেরবষেক প্রিারণ’ 

সারবিা কবীর 

উপয়জলা প.প. কম েকিো 

পঞ্চগে সের 

উপ-পররিালক, 

পররবার 

পররকল্পনা 

থজলা 

পর্ োে 

১৭ দু’টি পািা একটি কুৌঁরে ি. শামীম আল মামুন  

১৮ 

ই-অরভয়র্াগ সিকারী পররিালক 

থভাক্তা অরধকার সংরক্ষণ অরধেপ্তর, 

পঞ্চগে 

 

১৯ রসরসএম ক্রাইম কয়িাল ময়িল পুরলশ সুপার, পঞ্চগে  
 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, লালমরনরিাট। 

বারষ েক প্ররিয়বেন ২০১৭-১৮ 

১।  ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল; ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা িার উয়িখসি : 

 

২০১৬-১৭ অে েবিয়রর কার্ োবরল : বাস্তবােয়নর 

িার 
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(ক) থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন কয়ক্ষ রপএ রসয়েম স্থাপন করা িয়েয়ি; ১০০% 

(খ)  প্রাপ্ত বরাে দ্বারা প্রয়োজনীে করম্পউটার সামগ্রী সরবরাি করা িয়েয়ি; ১০০% 

(গ)  থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন কয়ক্ষ ভারটিকোল ব্লাইণ্ডস লাগায়না িয়েয়ি; ১০০% 

(ঘ)  সারকেট িাউয়জর জন্য ঘাস কাটা থমরশন ও থক্রাকাররজ ক্রে করা িয়েয়ি এবং ১০০% 

(ঙ)  কায়লক্টয়রট ভবয়ন রবিারপ্রােী ও থসবা প্রিোরশয়ের জন্য ওোই-িাই থজায়নর থশি রনম োণ করা িয়েয়ি। ১০০% 

 

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কম ে-পররকল্পনা ও বাস্তবােন  : 

 

 

 

 

 

(ক)  থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন কয়ক্ষ ২ টন ক্ষমিাসম্পন জ ৪টি এরস স্থাপন করা; 

১০০% 

(খ)  সারকেট িাউয়জর সভা কয়ক্ষ ২ টন ক্ষমিাসম্পন জ ৩টি এরস স্থাপন করা; ১০০% 

(গ)  সারকেট িাউয়জর িাইরনং কয়ক্ষ ২ টন ক্ষমিাসম্পন জ ৩টি এরস স্থাপন করা; ০০% 

(ঘ)  থজলা প্রশাসয়কর বাস ভবয়নর ড্ররেং রুয়ম ২ টন ক্ষমিাসম্পন জ ১টি এরস স্থাপন করা; ১০০% 

(ঙ)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের বাইয়রর রেয়ক ওয়েোর থকাট ে এবং অভেন্তরীণ রংকরণ; ১০০% 

(ি)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের অভেন্তরীণ কক্ষসমূয়ির টেয়লট সংস্কার করা; ১০০% 

(ি)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সবদুেরিক Earthing System পুনঃস্থাপন করা; ১০০% 

(জ)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের িায়ে শ্যাওলা জয়ম ঘাস গরজয়ে িায়ের রিরপং নষ্ট িয়ে র্াওো থরাধকয়ল্প     

     প্রয়োজনীে সংস্কারকরণ; 

১০০% 

( )  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রবযমান সয়ম্মলন কক্ষটি প্রয়োজয়নর তুলনাে থিায়টা িওোে পুরলশ  

      ব্যারায়কর উপয়র (২ে িলাে) আর একটি নতুন সয়ম্মলনকক্ষ রনম োণ করা; 

০০% 

(ঞ)  সারকেট িাউয়জর প্রয়বশ পয়ে দৃরষ্ট নন্দন থিারণ রনম োণ করা; ১০০% 

(ি)  সারকেট িাউয়জর বাউন্ডারর ওোল উঁচুকরণ; ১০০% 

(ে)  থিজারর রুয়মর রভিয়রর িাে রংকরণ; ০০% 

(ে)  থিজারর রুয়মর িাবল লক-এ থলািার থগইট লাগায়না; ০০% 

(ধ)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের ২২২ নং কক্ষটি থরকি ে রুম রিয়সয়ব প্রস্তুিকরণ এবং ১০% 

(ন)   থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রসরস কোয়মরা স্থাপন। ১০০% 

 

২।  ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর কম ে-পররকল্পনা  : 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের জন্য  :  

(ক)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রবযমান সয়ম্মলনকক্ষটি প্রয়োজয়নর তুলনাে থিায়টা িওোে পুরলশ  

      ব্যারায়কর উপয়র (২ে িলাে) আর একটি নতুন সয়ম্মলন কক্ষ রনম োণ করা; 

 

(খ)  গ্রেজাবর রুয়মর রভিয়রর িাে রংকরণ;  

(গ)  গ্রেজাবর রুয়মর িাবল লক-এ থলািার থগইট লাগায়না;  

(ঘ)  গ্রেজাবর অরিস রুয়মর িোন পররবিেনকরণ;  

(ঙ)  রদ্বিীে িলার সকল টেয়লয়টর িল্স িােসি অন্যান্য টেয়লটসমূয়ির প্রয়োজনীে থমরামি ও  

      টাইলসকরণ; 

 

(ি)  েরক্ষণ পায়শ্বের রনি িলাে (থরকি ে রুমসংলগ্ন) টেয়লট পররষ্কাকরণ, থমরামি ও টাইল্স রিটিং;  

(ি)  রনরাপত্তার স্বায়ে ে প্রয়োজনীে িোয়লায়জন লাইট স্থাপন;  

(জ)  রনি িলার পূব ে পায়শ্বের গ্রেজাবর গাি েরুয়ম র্াওোর রাস্তার পায়শ্বের ইন্সয়পকশন রপটসমূি (বিেমায়ন ঢাকনা  

      না োকাে িা বন্ধ িওোর উপক্রম এবং ওভারয়ফ্ল্া িওোে পররয়বয়শর ক্ষরি িয়চ্ছ) জরুরর রভরত্তয়ি     

      পররষ্কারকরণসি ঢাকনা স্থাপন; 

 

( )  ০২/০৮ নং রুয়মর (রদ্বিীে িলাে) রভিয়র সাধারণ শাখার কম েকিো কর্তেক ব্যবহৃি রুম িয়ি েরক্ষণ  

      পায়শ্বে একটি েরজা স্থাপন; 
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(ঞ)  বাউন্ডারর ওোল উঁচুকরণসি কাঁটািায়রর বারবায়রটর স্থাপন;  

(ি)  প্রয়বশদ্বায়র আধুরনক মানসম্মি থিারণ রনম োণ;  

(ে)  রবরভন জ রেবস/অনুষ্ঠায়ন ব্যবিায়রর জন্য থসািা, থিোর, ব্যানার/থিস্টুন/অন্যান্য প্রয়োজনীে সামগ্রী  

     সংরক্ষয়ণর জন্য সুরবধাজনক স্থায়ন (গ্রাউণ্ড থফ্ল্ায়র) একটি থোর রুম রনম োণ; 

 

(ে)  উপয়র উঠার রেরেয়ি লুরকং গ্লাস ও থজলার ম্যাপ স্থাপন;  

(ধ)  উপপররিালক, স্থানীে সরকার ও অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়েট-এর রুম, আধুরনকীকরণ;  

(ন)  ই-থসবা থকন্দ্র ও লাইয়েরর শাখা আধুরনকীকরণ;  

(প)  কনিায়রন্স রুয়মর জানালাে োই ও গ্লাস স্থাপন;  

(ি)  মরিলায়ের জন্য একটি নামাজ ঘর আধুরনকীকরণ;  

(ব)  ৩ে িলাে থজএম ও আর এম শাখার িাে থমরামি;  

(ভ)  সকল কম েকিোর রুম আধুরনকীকরণ;  

(ণ)  এস এ শাখার জানালাে োই ও গ্লাস লাগায়না;  

(ট)  থরকি ে রুয়মর িাে সংস্কার, েরজা-জানালা থমরামি, লাইট ও িোয়নর সুব্যবস্থাকরণ এবং  

(ঢ)  গায়ি েন লাইটিং-এর ব্যবস্থা করা।  

থজলা প্রশাসয়কর বাসভবন;  

(ক)  থজলা প্রশাসয়কর বাস ভবয়নর বাউন্ডাররর বারবায়রটর এবং পিাকা েোণ্ড স্তম্ভ থমরামিকরণ এবং  

(খ)  গায়ি েন লাইটিং_এর ব্যবস্থাকরণ।  

সারকেট িাউস; 

 

 

(ক)  সারকেট িাউয়জ গারে থমরাময়ির জন্য সরকাররভায়ব প্রাপ্ত র্ন্ত্রাংশ সংরক্ষণ এবং গারে থমরাময়ির জন্য      

      একটি থশি ঘর রনম োণ; 

 

(খ)  সারকেট িাউয়জ গারে পারকেং এর ব্যবস্থাকরণ;  

(গ)  গায়ি েন লাইটিং-এর ব্যবস্থাকরণ; এবং  

(ঘ)  সারকেট িাউয়জর িাইরনংকয়ক্ষ ২ টন ক্ষমিা সম্পন জ ৩টি এরস স্থাপন করা।  

৫। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ  : ২নং ক্ররময়ক বরণ েি কম ে-পররকল্পনা   

থমািায়বক। 

৬। শৃংখলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  :   

থজলা আইন-শৃঙ্খলা করমটির সভা ও থজলা আইন-শৃঙ্খলা থকার করমটির সভা রনেরমিভায়ব অনুরষ্ঠি িয়চ্ছ এবং থজলার 

আইন শৃঙ্খলা পরররস্থরি স্বাভারবক রাখার লয়ক্ষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূি সিকে অবস্থান করয়ি। দুনীরি প্ররিয়রায়ধ 

থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেনপর্ োয়ে গঠিি করমটিয়ক কার্ েকর করা িয়েয়ি। 

৭। ই-গভন্যোন্স /ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  :  

গ্রজলা ও উপডজলাপর্ মাডয়র অবিিিমূডি গৃিীত ইডনাডিশন আইবেয়ার িংখ্যা ৫৭টি। িতমর্াডন জনাি গ্রর্াোঃ আহ্িান িাবিি, অবতবরক্ত 

গ্রজলা প্রশািক্ (রাজস্ব), লালর্বনরিাট ক্র্তমক্ গৃিীত ‘অবপ মত িম্পবি বলজনিায়ন িিজীক্রণ’, জনাি নুর আলর্, উপডজলা কৃবষ 

অবিিার, পাটোর্, লালর্বনরিাট ক্র্তমক্ গৃিীত ‘উির্ গ্রিিা বনবিত ক্রডণর লডক্ষয আত্ম্মূল্যায়ন পিবত চালুক্রণ এিং জনাি গ্রর্াোঃ 

িাইডয়দ্যল, বিবনয়র উপডজলা র্ৎস্য ক্র্ মক্তমা, ক্ালী ঞ্জ, লালর্বনরিাট ক্র্তমক্ গৃিীত ‘র্ৎস্য চাষ িিায়ক্ গ্রক্ন্দ্র’ শীষ মক্ আইবেয়া 

৩টি িাডলা ও জনিান্ধি আইবেয়া বিডিডি বিডিবচত িওয়ায় উির্ চচ মা (Best Practice) িডি। 

জনাব নুর আলম, উপয়জলা কৃরষ অরিসার, পাটগ্রাম, লালমরনরিাট কর্তেক গৃিীি ‘উির্ থসবা রনরশ্চিকরয়ণর লয়ক্ষে 

আত্মমূল্যােন পিরি িালুকরণ আইরিোটি সিল পাইলট উয়যাগ রিয়সয়ব রবয়বরিি িওোে থজলাে থররেয়কট করার জন্য থজলার 

সকল অরিয়স পত্র থপ্ররণ করা িয়েয়ি। বরণ েি উয়যাগটি রবভাগীেপর্ োয়ে থররেয়কট করার জন্য রবভাগীে করমশনার, রংপুর রবভাগ, 

রংপুর বরাবর প্রস্তাব থপ্ররণ করা িয়েয়ি। জনাব থমাঃ থিৌরিদুর রিমান, সিকারী করমশনার (ভূরম), পলাশবারে, গাইবান্ধা কর্তেক 

গৃিীি ‘ওয়েবসাইট (ব্লগ) এবং রিিব্যাক অোয়ড্ররসং অোরেয়কশন ব্যবিার কয়র উপয়জলা ভূরম অরিয়সর কার্ োবরলর স্বচ্ছিা 
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বৃরিকরণ’ ইয়নায়ভশন প্রকল্পটি থজলাধীন সকল উপয়জলা ভূরম অরিয়স থররেয়কশন করা িয়েয়ি। এ িাো জনাব থজবুন নািার, 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, মিায়েবপুর, নওগাঁ কর্তেক গৃিীি ‘থসবাকুঞ্জ’ নামক ইয়নায়ভশন প্রকল্পটি থজলার সকল উপয়জলাে 

থররেয়কট করার কাজ িলমান। 

৮। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  :  

(ক) ০৩ জন কম েকিো এবং ৩৯ জন ৩ে/৪ে ে থেরণর কম েিারীয়ক োরন্ত রবয়নােন ছুটি মঞ্জুর ও ভািা প্রোন; 

(খ) িাকরররি মৃতুেবরণ/স্থােী অক্ষমিাজরণি ৫ (পাঁি) লক্ষ টাকা কয়র ০৭ জন, ৪ (িার) লক্ষ টাকা কয়র ০১ (এক) 

এবং ৮ (আট) লক্ষ টাকা কয়র ১১ জন সব েয়মাট ১৯ জনয়ক ১,২৭,০০,০০০/- প্রোন করা িয়েয়ি; 

(গ) ০৯ জন কম েিারীয়ক রপআরএল, ১১ জনয়ক থপনশন এবং ০৮ জন  কম েিারীর পাররবাররক থপনশন মঞ্জুরর; 

(ঙ)  ১৮-২০িম থগ্রয়ির ৪৪ জন কম েিারীয়ক থড্রস ও জুিা প্রোন;  

(ি) ৩৩টি প্ররশক্ষণ কম েসূরির মােয়ম ৪০ জন কম েকিো এবং ৪৬টি কম েসূরির মােয়ম ১৩৮৫ জন কম েিারীয়ক  

প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 (ি) মরিলা কম েিারীয়ের জন্য পৃেক টেয়লয়টর ব্যবস্থাকরণ; 

 (জ) মরিলা কম েিারীয়ের  জন্য পৃেক নামাজ ঘয়রর ব্যবস্থাকরণ এবং 

  ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রশশুয়ের পররির্ ো করার জন্য পৃেক কয়ক্ষর ব্যবস্থাকরণ। 

৯।   িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম ( িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি 

িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে) :  

(ক)  িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা  :  ০৬টি 

(খ) সরবরািকৃি িয়থ্যর  সংখ্যা  : ০৩টি 

(গ) িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা : থনই। 

১০। মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ/দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের  

অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি)  :  েিগ্রাম আঙ্গরয়পািাে রিস্তা বাঁধ রনম োণ কাজ িলমান। ২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র ৭৫% 

এবং ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র ৮৫% কাজ সম্পন জ িয়েয়ি। 

১১। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে  : এ থজলাে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র এস.এ.অোণ্ডটি. অোক্ট অনুর্ােী 

উিারকৃি পরিি/খাসজরমর পররমাণ-০.২৩ একর। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র ১০০৮১ জন গৃিিীনয়ক গৃি প্রোয়নর পররকল্পনা রয়েয়ি । 
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মেমনরসংি রবভাগ 

11.5.1   ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র সম্পারেি কার্ োবরল  : 

11.5.2 চবভােীয় কচর্শোররর কায মালয়, র্য়র্েচসংি  : 

• রবভাগীে রিরে াি উদ্ভাবনী মেিা, রবভাগীে রবজ্ঞান ও প্রযুরি মেিা এবং রবভাগীে ইয়নায়ভশন সায়কযি আয়োেন করা হয়েয়ে। 

• সকি রবভাগীে দপ্তয়রর েনবি সৃেয়নর েন্য প্রস্তাব মপ্ররণ করা হয়েয়ে; 

• েনবান্ধব উপয়েিা ভূরে অরিস রবরনে যায়ণর েন্য রবভাগীে করেশনার কর্তযক গৃহীত 24টি উয়যাগ অরধকাংশ বাস্তবারেত হয়েয়ে; 

• রশশুয়দর প্রাথরেক রবযািে হয়ত ঝয়র পড়া মরাধকয়ে 2,807টি রবযািয়ে রেি মি রেি চালু করা  হয়েয়ে। রেি মি রেি-এর অংশ 

রহয়সয়ব 5,189টি রবযািয়ে 7,62,000 (সাত িক্ষ বাষরি হাোর)টিটিরিন বক্স োত্র-োত্রীয়দর েয়ে রবতরণ করা হয়েয়ে; 

• 2017-2018 রিষ্টায়ে 664টি বাল্যরববাহ প্ররতয়রাধ করা হয়েয়ে। এ পর্ যন্ত েেেনরসংয়হর 04টি, োোিপুয়রর 03টি এবং মশরপুয়রর 

01টি উপয়েিাসহ মো  08টি উপয়েিা বাল্যরববাহ মুি ম াষণা করা হয়েয়ে; 

• সন্ত্রাস ও েরিবাদ রনরসয়ন মেিাপর্ যায়ে 04টি, উপয়েিাপর্ যায়ে 35টি, মপৌরসভাপর্ যায়ে 25টি, ইউরনেনপর্ যায়ে 352টি এবং 

ওোি যপর্ যায়ে 3168টি করেটি করা হয়েয়ে। সন্ত্রাস ও েরিবায়দর রবরুয়ে সাোরেক আয়দািন গয়ড় মতািা  হয়েয়ে; 

• সকি রবভাগীে দপ্তয়রর রবভাগীেপ্রধানগয়ণর পদােয়নর েন্য প্রস্তাব মপ্ররণ করা হয়েয়ে।  ইয়তােয়ে সংরিষ্ট েন্ত্রণািে/রবভাগ মথয়ক 

17 েন রবভাগপর্ যায়ের কে যকতযায়ক পদােন করা হয়েয়ে; 

• োতীে শুোচার মকৌশি চচ যাে উৎসাহ প্রদায়নর িয়ক্ষে রবভাগীেপর্ যায়ে 01 (এক) েন মেিা প্রশাসক, 01 (এক) েন রসরনের সহকারী 

করেশনার এবং 01 (এক) েন অরিস সহকারীয়ক শুোচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েয়ে; 

• উপ-েহাপুরিশ পররদশ যয়কর কার্ যািে, েেেনরসংহ, মেিা প্রশাসয়কর কার্ যািে, মনত্রয়কাণা, পুরিশ সুপায়রর কার্ যািে, োোিপুরসহ 

রবরভন্ন দপ্তয়র মো  23টি শূন্যপয়দ েনবি রনয়োগ প্রদান করা হয়েয়ে। এ োড়া এ কার্ যািয়ে আউ য়সারস যং এর োেয়ে 21 েন 

কে যচারী রনয়োগ করা হয়েয়ে; 

• েেেনরসংহ রবভায়গর নতুন রবভাগীে সদর দপ্তর ও রবভাগীে শহর স্থাপয়নর েন্য ব্রহ্মপুত্র নয়দর অপর পায়ড় 4366.88 একর ভূরে 

অরধগ্রহয়ণর েন্য প্রশাসরনক অনুয়োদন গ্রহণ কয়র ভূরে অরধগ্রহয়ণর প্রাথরেক কার্ যক্রে শুরু করা হয়েয়ে; 

• ভূরে প্রশাসন প্ররশক্ষণ মকয়ের সহয়র্ারগতাে রবভাগীেপর্ যায়ে ইউরনেন ভূরে সহকারী কে যকতযা, সায়ভ যোর, রােস্ব সহকারী, মপশকার, 

সাটি যরিয়ক  সহকারীসহ সেপর্ যায়ের 160 েন কে যচারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হয়েয়ে; 

• েরন্ত্রপররষদ সরচয়বর সয়ি রবভাগীে করেশনায়রর এবং রবভাগীে করেশনায়রর সয়ি মেিা প্রশাসকগয়ণর বারষ যক কে যসম্পাদন চুরি 

স্বাক্ষর করা হয়েয়ে; 

• 11তে রশক্ষা মবাি য রহয়সয়ব োেরেক ও উচ্চ োেরেক রশক্ষা মবাি য, েেেনরসংহ কার্ যক্রে শুরু কয়রয়ে; 

• বাংিায়দশ পাবরিক সারভ যস করেশয়নর আঞ্চরিক কার্ যািে-এর কার্ যক্রে শুরু হয়েয়ে; 

• বাংিায়দশ স্কাউ স-এর েেেনরসংহ অঞ্চি প্ররতষ্ঠা করা হয়েয়ে; 

• রবভাগীে করেশনায়রর কার্ যািয়ে েনবি রনয়োগ প্ররক্রো সম্পন্ন করা হয়েয়ে; এবং 

• গত এক বেয়র দুই হাোয়রর অরধক রভক্ষুকয়ক পুনব যাসন করা হয়েয়ে। সরকারর কে যচারীয়দর এক রদয়নর মবতন রহয়সয়ব 

1,75,22,768/-  াকার রভক্ষুক পুনব যাসন তহরবি গঠন করা হমেয়ে। 

11.5.3 2018-19 অথ যবেয়র গৃহীতব্য কে যপররকেনা  : 

• েেেনরসংহ রবভায়গর রবভাগীে সদর দপ্তর ও রবভাগীে শহর স্থাপয়নর কার্ যক্রে অব্যাহত রাখা; 

• েনবান্ধব উপয়েিা প্রশাসন রবরনে যায়ণ 39টি উয়যাগ বাস্তবােন; 

• 2018 রিষ্টায়ের েয়ে এ রবভায়গর অয়ধ যকসংখ্যক উপয়েিায়ক বাল্যরববাহমুি ম াষণা করা; 

• োননীে প্রধানেন্ত্রীর রনয়দ যশনা অনুর্ােী আগােী রিয়সম্বর 2019 রিষ্টায়ের েয়ে পর্ যােক্রয়ে এ রবভায়গর সকি রভক্ষুকয়ক 

পুনব যাসন কয়র এ রবভাগয়ক রভক্ষুকমুি ম াষণা করা; 

•  বারষ যক কে যসম্পাদক চুরি বাস্তবােন; 

• রবভাগীে ইয়নায়ভশন সায়কযি আয়োেন; 

• েন্ত্রণািে/রবভাগ/দপ্তর-এর োঠপর্ যায়ের কে যকতযায়দর েন্য উদ্ভাবন সংস্কৃরতর রবকায়শ মেন্টররংরবষেক প্ররশক্ষয়ণর 

আয়োেন; 

• মসবার োন সম্পয়কয মসবা গ্রহীতায়দর েতােত পররবীক্ষণ; 

•  অরি  আপরি রনষ্পরি কার্ যক্রয়ের উন্নেন; 

• ভূরে উন্নেন কয়রর সাধারণ দারব শতভাগ আদােকরণ; 
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• শতকরা 75 ভাগ প্রাথরেক রবযািয়ে রেি মি রেি চালু ওটিরিনবক্স রবতরণ; এবং 

• ৫0০০টি মচারাচািানরবয়রাধী অরভর্ান পররচািনা করা। 

11.5.4  SDG-এর িক্ষেসমূহ অেযয়ন গৃহীত কে যপররকেনা  :  এ রবভায়গর অধীন সকি মেিাে িক্ষেসমূহ অেযয়ন সহােতা প্রদান। 

3. দপ্তর/সংস্থাসমূয়হর উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকেনা ও কার্ যক্রয়ের রববরণ  : 

 এ কার্ যািয়ের অধীন সকি দপ্তয়র রসরসটিরভ কোয়েরা স্থাপন; 

 উপয়েিাপর্ যায়ের দপ্তরসমূহ মথয়ক েনবান্ধব েনয়সবা প্রদান রনরিতকরণ; 

 উপয়েিা ও ইউরনেনপর্ যায়ের ভূরে মসবা রনরিতকরণ; এবং 

 মেিা প্রশাসয়কর কার্ যািে, উপয়েিা রনব যাহী অরিসায়রর কার্ যািে, উপয়েিা ভূরে অরিস, ইউরনেন ভূরে 

অরিয়সর রনে যাণ/য়েরােত রনরিতকরণ। 

4. শৃঙ্খিােরনত ও দুনীরত প্ররতয়রায়ধ গৃহীত কার্ যক্রে  : 

 গণশুনারনর আয়োেন; 

 োতীে শুোচার মকৌশি বাস্তবােন; এবং 

 মেিা ও উপয়েিাপর্ যায়ের সকি কার্ যক্রে রনেরেত েরন ররং করা। 

11.5.5 ই-গভন্যযান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহীত কার্ যক্রে  : 

 ই-িাইরিং ব্যবস্থাপনা বাস্তবােন;  

 মিসবুক, ওয়েব মপা যায়ির োেয়ে অরভয়র্াগ গ্রহণ ও রনষ্পিীকরণ; এবং 

 রােস্ব আরপয়ির শুনারনর তাররখ ও রবস্তাররত তথ্যারদ ওয়েব মপা যায়ির োেয়ে অবরহতকরণ। 

11.5.6 কে যকতযা/কে যচারীয়দর কল্যায়ণ গৃহীত কার্ যক্রে  : 

রবভাগীে কে যচারী কল্যাণ সরেরত গঠয়নর িয়ক্ষে কার্ যক্রে গ্রহণ। 

  

ক্র : 

নং 

মেিার নাে সম্পারদত কার্ যাবরি 

ক্র/েং কাজ/ গসবা ২০১৭-২০১৮ অথ মবছররর সম্পাচদত কাজ/রসবা  

01 েেেনরসংহ 01 থজলা আইন-শৃঙ্খলা করমটির মারসক সভা থজলা আইন-শৃঙ্খলা করমটির মারসক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি 

িয়েয়ি।  

02 আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত থজলা থকার করমটির 

মারসক সভা 

আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত থজলা থকার করমটির ০৬টি সভা 

অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

03 থজলা ম্যারজয়েরসর মারসক সভা থজলা ম্যারজয়েরসর মারসক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

04 িাঞ্চল্যকর ও থলামিষ েক ঘটনা অবরিিকরণ িাঞ্চল্যকর ও থলামিষ েক ০৬টি ঘটনার রবষে মরন্ত্রপররষে 

রবভায়গ অবরিি করা িয়েয়ি।   

05 আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বারিনী কর্তেক গুরল 

বষ েয়ণর রবষয়ে রনব োিী িেন্ত  

পুরলশ সুপার ও অরধনােক র োব-১৪, মেমনরসংি িয়ি প্রাপ্ত 

িারিোর পবরপররয়প্ররক্ষয়ি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বারিনী 

কর্তেক গুরল বষ েয়ণর ০৩টি ঘটনার রবষয়ে রনব োিী িেন্তপূব েক 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্ররিয়বেন থপ্ররণ করা িয়েয়ি।  

06 সন্ত্রাস রবয়রাধী আইন, ২০০৯ (সংয়শাধনী- পুরলশ সুপার, মেমনরসংি িয়ি প্রাপ্ত িারিোর পররয়প্ররক্ষয়ি 
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২০১৩)-এর রবধানময়ি মামলার রবিাররক 

কার্ েক্রম পররিালনার রনরময়ত্ত অরভয়র্াগ পত্র 

োরখয়লর পূব োনুয়মােন । 

সন্ত্রাস রবয়রাধী আইন, ২০০৯ (সংয়শাধনী-২০১৩)-এর 

রবধানময়ি মামলার রবিাররক কার্ েক্রম পররিালনার রনরময়ত্ত 

অরভয়র্াগপত্র োরখয়লর পূব োনুয়মােন এর জন্য  স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ে ০৪টি প্রস্তাব থপ্ররণ করা িয়েয়ি।  

07 রবজ্ঞ আোলয়ির রনয়ে েশনা থমািায়বক 

আোলিয়র্ায়গ েখল প্রোয়ন রবজ্ঞ রনব োিী 

ম্যারজয়েট রনয়োগ 

রবজ্ঞ আোলয়ির রনয়ে েশনা থমািায়বক রিরক্রকৃি ভূরময়ি 

আোলিয়র্ায়গ েখল প্রোয়নর জন্য ০৪ জন্য রবজ্ঞ রনব োিী 

ম্যারজয়েট রনয়োগ করা িয়েয়ি। 

08 সববারিক সনেপত্র প্রোন 

 

রবয়েয়শ বসবাসরি ১১ জন বাংলায়েরশর সববারিক সনেপত্র 

প্রোন করা িয়েয়ি।  

09 ধমীে সভা, ওোজ মািরিল ও ওরশ 

মািরিয়লর অনুমরি প্রোন 

৪০টি ধমীে সভা, ওোজ মািরিল ও ওরশ মািরিয়লর 

অনুমরি প্রোন করা িয়েয়ি। 

10 রবজ্ঞ সরকারর থকৌশলীগয়ণর ররয়টইনার, 

সেরনক ভািা প্রোন 

রবজ্ঞ রপরপ, রবয়শষ রপরপ, অরিররক্ত রপরপ, থেইি রিয়িন্স 

এবং এরপরপগয়ণর ররয়টইনার, সেরনক ভািা বাবে 

=৫৫,৩৯,৮০০/- (পঞ্চান জ িাজার ঊনিরিশ িাজার আটশি) 

টাকা প্রোন করা িয়েয়ি। 

11 রবজ্ঞ সরকারর থকৌশলীগয়ণর অরিস 

ব্যবস্থাপনাবাবে ময়নািারী দ্রব্যারে  প্রোন 

রবজ্ঞ রপরপ, রবয়শষ রপরপ, অরিররক্ত রপরপ, থেইি রিয়িন্স 

এবং এরপরপগয়ণর অরিস ব্যবস্থাপনাবাবে =২,৭৯,৯৯৮/-

(দুই লক্ষ ঊনসত্তর িাজার নেশি আটানব্বই)  টাকার 

ময়নািারী দ্রব্যারে প্রোন করা িয়েয়ি। 

12 থমাবাইল থকাট ে পররিালনার  সম্মারন ভািা 

প্রোন 

 উপয়জলা রনব োিী অরিসার, সিকারী করমশনার (ভূরম), রবজ্ঞ 

রনব োিী ম্যারজয়েট, প্ররসরকউশন, থবঞ্চ সিকারী, অরিস 

সিকারী ও অরিস সিােকগণয়ক ৯,৯৯,৯০০/- (নেলক্ষ 

রনরানব্বই িাজার নেশি) টাকা প্রোন করা িয়েয়ি।  

13 এরসি, রিষ্টােিার এর লাইয়সন্স প্রোন ও 

লাইয়সন্স নবােন। 

 

০৩টি প্ররিষ্ঠায়নর অনুকূয়ল নতুন এরসি লাইয়সন্স প্রোন করা 

িয়েয়ি। িা িাো ০৭টি রিষ্টােিার এর লাইয়সন্স নবােন করা 

িয়েয়ি এবং ২৯টি এরসি লাইয়সন্স নবােন করা িয়েয়ি।  

নবােয়নর কার্ েক্রম িলমান। 

14 পরত্রকাসংক্রান্ত রবষে ০৩টি পরত্রকা প্রকায়শর অনুমরি  থেওো  িয়েয়ি। 

15 িাপাখানাসংক্রান্ত রবষে ০২টি িাপাখানা স্থাপয়নর অনুমরি  থেওো  িয়েয়ি। 

16 থিারািালান টাস্কয়িোস সভা ১২টি 

17 নারী ও রশশু পািারসংক্রান্ত সভা ১২টি 

18 থর্ৌতুয়কর রবরুয়ি সামারজক আয়ন্দালন গয়ে 

থিালার লয়ক্ষে সভা 

১২টি 

19 বাল্যরববাি বন্ধ/প্ররিয়রায়ধর  সংখ্যা ১৪৬টি 

 

 

ক্র : 

নং 

মেিার নাে সম্পারদত কার্ যাবরি 

ক্র 

:েং 

কাজ/ গসবা ২০১৭-২০১৮ অথ মবছররর সম্পাচদত কাজ/রসবা  
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01 েেেনরসংহ 20 থর্ৌতুয়কর রবরুয়ি সামারজক আয়ন্দালন গয়ে 

থিালার লয়ক্ষে  

১৩টি উপয়জলাে ইউরনেয়ন ওোি েরভরত্তক- ৩৩০ উঠান সবঠয়কর 

মােয়ম ২২,২৮০ জন নারী ও পুরুষয়ক থর্ৌতুয়কর কুিল সম্পয়কে 

সয়িিন করা িে। 

21 চবচভন্ন  আইরের আওতায় গর্াবাইল গকাট ম 

পচরিালো 

গর্াবাইল গকাট ম  অচভযাে পচরিালোর  সংখ্যা= ৫৫৯ট, 

র্ার্লার সংখ্যা=১১৪৬ট, আদায়কৃত জচরর্াোর 

পচরর্াণ=৫৭,২৮,১৪০  ও কারাদচণ্ডত আসাচর্র সংখ্যা=১৬৭ 

জে।  

22 পরীযায় ম্যাচজরেট চেরয়াে  চবচভন্ন পরীযায় =৪৬০ জে ম্যাচজরেট চেরয়াে গদওয়া িয়।  

23 চবচভন্ন প্রচতষ্ঠারের আরবদরের পচররপ্রচযরত  

ম্যাচজরেট চেরয়াে 

চবচভন্ন প্রচতষ্ঠারের আরবদরের পচররপ্রচযরত=১৫ জে  

ম্যাচজরেট চেরয়াে।  

24 স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালরয়র আরদরশ চবচভন্ন চদবস 

উপলরযে  কারা বচন্দরদর মুচক্ত  

স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালরয়র আরদরশ চবচভন্ন চদবস উপলরযে ০৫ জেরক  

মুচক্ত  প্রদাে করা িয়।  

25 লারশর সুরতিাল চররপাট ম প্রস্তুরতর সর্য় 

ম্যাচজরেট চেরয়াে 

লারশর সুরতিাল চররপাট ম প্রস্তুরতর ১১ জে ম্যাচজরেট চেরয়াে 

গদওয়া িয়।  

26 কারাোরর বচন্দরদর প্যাররারল মুচক্ত কারাোরর বন্দীরদর  র্রধ্য =০১ জেরক প্যাররারল মুচক্ত গদওয়া 

িয়।  

 

27 আয়গ্নোি লাইয়সন্স ইসুে ১। রপস্তল/ররভলবার-১৫টি ।   ২। বন্দুক-২৫টি ।  

28 আয়গ্নোি লাইয়সন্স নবােন ১। রপস্তল/ররভলবার-১২৬টি ।  ২। রাইয়িল-৬৩টি। 

৩। বন্দুক-৬২৪টি ।  

29 আয়গ্নোি লাইয়সয়ন্সর নবােন, ইসুে রি ও 

ডুরেয়কট লাইয়সন্সবাবে আোে 

৫২,২৩,৭৫৮/- 

 

30 মাননীে রবয়রাধী েলীে থনিার ঐরচ্ছক 

িিরবল িয়ি প্রেত্ত অনুোন  

২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র ১০০ জয়নর অনুকূয়ল ৭,৩৫,০০০/- (সাি 

লক্ষ পঁেরত্রশ িাজার) টাকা রবিরয়ণর কাজ সমন্বে করা িয়েয়ি। 

31 ধম ে রবষেক মন্ত্রণালয়ের মাননীে মন্ত্রীর 

থস্বচ্ছাধীন িিরবল িয়ি প্রেত্ত অনুোন  

২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র ৫৭ জয়নর অনুকূয়ল ৫,৫০,০০০/- (পাঁি 

লক্ষ পঞ্চাশ িাজার) টাকা রবিরয়ণর কাজ সমন্বে করা িয়েয়ি। 

32 ইউরনেন পররষয়ের রনব োিন ২০১৬-২০১৭ অে েবিয়র মেমনরসংি থজলার ০১টি থপৌরসভার 

সাধারণ রনব োিন ২০১৮ এবং ০১টি থপৌরসভার কাউরন্সলর ও 

০৯টি ইউরনেন পররষয়ের সেস্য পয়ের উপ-রনব োিন সুষ্ঠুভায়ব 

সম্পন জকরয়ণ সমন্বে করা িয়েয়ি। 

33 মেমনরসংি থজলাে কম েরি েিাোর, 

মিিাোর (পুরুষ), মিিাোর (মরিলা) ও  

গ্রামপুরলয়শর মায়  থপাশাক ও অন্যান্য 

মেমনরসংি থজলাে কম েরি েিাোর ১৪৫ জন, মিিাোর 

(পুরুষ) ১১৫৭ জন ও মিিাোর (মরিলা) ৩২ জনসি থমাট 

১,৩৩৪ জন গ্রামপুরলয়শর মায়  ৬৪,৭০,৯৬০ (থিৌষরি লক্ষ সত্তর 
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সরঞ্জামা সরবরাি করা িে িাজার নেশি ষাট) টাকা ব্যয়ে ২০১৭ রিষ্টায়ে থপাশাক ও 

অন্যান্য সরঞ্জামা সরবরাি করা িে। 

34 ইউরপ সরিব ও উয়যাক্তায়ের  প্ররশক্ষণ প্রোন ইউরপ সরিব ও উয়যাক্তায়ের  ০৩ (রিন) রেন ব্যাপী 

ম্যায়নজয়মন্ট ইনিরয়মশন রসয়েম (এমআইএস) প্ররশক্ষণ প্রোন 

করা িয়েয়ি। 

35 গ্রাম আোলি সরক্রেকরণ রবষয়ে প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

গ্রাম আোলি সরক্রেকরণ প্রকল্প (২ে পর্ োে)-এর আওিাে 

ইউরপ থিোরম্যান ও প্যায়নল থিোরম্যান-১-থের ০৩ রেন ব্যাপী 

এবং ইউরপ সরিব ও গ্রাম আোলি সিকারীয়ের ০৫ রেন ব্যাপী 

গ্রাম আোলি বাস্তবােন রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

36 রিরজটাল িারজরা িালুকরণ  জাতীয় শুদ্ধািার গকৌশল-এর অংশ চিরসরব গজলা প্রশাসরকর 

কায মালয়, র্য়র্েচসংরি চডচজটাল িাচজরা িালু করা িয়। 

এরযরত্র গজলা প্রশাসরকর কায মালয়, র্য়র্েচসংরির সকল 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীরদর প্রদােকৃত আইচড কাড ম পাঞ্চ করার 

র্াধ্যরর্ তারদর উপচস্থ্চত চেচিত কররবে। গজলা প্রশাসরকর 

কায মালয়, র্য়র্েচসংরি কর্ মরত সকল কর্ মিারীরদর স্মাট ম 

পচরিয়পত্র প্রদাে করা িয়। এর িরল সরকাচর চবচভন্ন কর্ মকারণ্ড 

অচিকতর স্বেতা চেচিত িরব। 

 

ক্র : 

নং 

মেিার নাে সম্পারদত কার্ যাবরি 

ক্র/েং কাজ/ গসবা ২০১৭-২০১৮ অথ মবছররর সম্পাচদত কাজ/রসবা  

01 েেেনরসংহ 37 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে সম্পূণ ে 

ওোই িাই-এর আওিাে আনা 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে সম্পূণ ে ওোই িাই-এর আওিাে আনা 

িয়েয়ি। এর িয়ল রবরভন জ সরকারর কাজ থমাবাইল এবং ল্যাপটয়পর 

মােয়ম করা সম্ভব িয়চ্ছ। 

38 দ্রুি গরিসম্পন জ ইন্টারয়নট আনেন দ্রুি গরিসম্পন জ ইন্টারয়নট িাো সরকারর কম েকায়ণ্ড গরি আনা অসম্ভব। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে নরে রসয়েম, ই-থমইল, থিসবুয়কর মােয়ম 

সমস্যা সমাধান ইিোরে কম েকায়ণ্ড প্ররিরনেি ইন্টারয়নট ব্যবহৃি িয়চ্ছ। 

ইন্টারয়নট সংয়র্ায়গর রনররবরচ্ছন জিা এবং দ্রুি গরি রনরশ্চি করার জন্য 

সাভ োর রুয়ম উচ্চ ক্ষমিাসম্পন জ মাইয়ক্রাটিক রাউটার স্থাপন করা 

িয়েয়ি। 

39 ‘োরী আইচসট চি ল্যান্সার এবং 

উরদ্যাক্তা উন্নয়ে কর্ মসূচি’ 

‘োরী আইচসট চি ল্যান্সার এবং উরদ্যাক্তা উন্নয়ে কর্ মসূচি’ প্রচশযণ : 

র্য়র্েচসংি গজলা আইচসটচবষয়ক কচর্টর চেজস্ব উরদ্যারে চবচভন্ন 

উপরজলায় চিল্যাচন্সং প্রচশযণ করারো িরয়রছ। এ যাবৎ গর্াট ১৩৫ 

জে চিল্যাচন্সং চবষরয় প্রচশচযত িরয়রছ। 

40 চভচডও কেিাররচন্সং চসরের্ স্থ্াপে National e-government Network চবষয়ক ৪০ জেরক 

প্রচশযণ প্রদাে  : বাংলা েভ. গেট ও ইেরিা সরকার-২ প্রকরল্পর 

র্াধ্যরর্ গজলা ও উপরজলাপয মারয় সরকাচর দপ্তরর গেটওয়াকম 

কারেচক্টচভট প্রদাে করর National e-Government Network 

স্থ্াপে করা িরয়রছ। এ গেটওয়ারকম সরকাচর সকল ওরয়ব সাইট ও 

চবচভন্ন িররের সাচভ মসসি ইিাররেট গসবা িালু ররয়রছ। উপরজলা 



246 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

কায মালয়সি গুরুত্বপূণ ম সরকাচর দপ্তরর চভচডও কেিাররচন্সং চসরের্ 

স্থ্াপে করা িরয়রছ। চডচজটাল বাংলারদশ েঠরে এ গেটওয়ারকমর 

সরব মাত্তর্ ব্যবিার চেচিতকরল্প এ গেটওয়াকম ব্যবিারকারীরদররক 

একচদেব্যাপী প্রচশযরণর আরয়াজে করা িরয়রছ। 

41 র্াচেচর্চডয়া িাসরুর্ চবষরয় প্রচশযণ 

ও ওচররয়রিশে গপ্রাগ্রার্ : 

র্াচেচর্চডয়া িাসরুর্ চবষরয় প্রচশযণ ও ওচররয়রিশে গপ্রাগ্রার্ : 

চপচছরয় পড়া উপরজলার র্াধ্যচর্ক চবদ্যালয়সমূরির প্রিাে চশযক ও 

অচভভাবকেণ ওচররয়রিশে গপ্রাগ্রারর্ অংশগ্রিণ কররে। গজলা প্রশাসক 

র্াচেচর্চডয়া িাসরুরর্র ব্যবিার চবষরয় গজলার চিত্র তুরল িররে। 

চশযকরদর বতচর র্রডল কেরটি চবতরণ এবং প্ররয়াজেীয় চেরদ মশো 

প্রদাে করা িয়।  

42 সকল ওরয়ব সাইট ও চবচভন্ন িররের 

সাচভ মসসি ইিাররেট গসবা িালুকরণ 

National e-government Network চবষয়ক ৪০ জেরক প্রচশযণ 

প্রদাে  : বাংলা েভ. গেট ও ইেরিা সরকার-২ প্রকরল্পর র্াধ্যরর্ গজলা 

ও উপরজলাপয মারয় সরকাচর দপ্তরর গেটওয়াকম কারেচক্টচভট প্রদাে করর 

National e-Government Network স্থ্াপে করা িরয়রছ। এ 

গেটওয়ারকম সরকাচরসকল ওরয়ব সাইট ও চবচভন্ন িররের সাচভ মসসি 

ইিাররেট গসবা িালু ররয়রছ। উপরজলা কায মালয়সি গুরুত্বপূণ ম সরকাচর 

দপ্তরর চভচডও কেিাররচন্সং চসরের্ স্থ্াপে করা িরয়রছ। চডচজটাল 

বাংলারদশ েঠরে এ গেটওয়ারকমর সরব মাত্তর্ ব্যবিার চেচিতকরল্প এ 

গেটওয়াকম ব্যবিারকারীরদররক একচদেব্যাপী প্রচশযরণর আরয়াজে 

করা িরয়রছ। 

43 র্য়র্েচসংি গজলারক 

চভক্ষুকমুক্তকরণ। 

র্য়র্েচসংি গজলারক চভক্ষুকমুক্তকররণর লরযে চবেত ১৩/০৩/২০১৭ 

তাচররখ চভচডও কেিাররন্স অনুচষ্ঠত িয়। র্চন্ত্রপচরষদ চবভাে ও 

চবভােীয় কচর্শোররর কায মালরয়র চসদ্ধাে গর্াতারবক এ গজলার প্রচতট 

উপরজলায় চভক্ষুকরদর জচরপ কায মক্রর্ পচরিালো করা িরয়রছ। 

চভক্ষুকরদর পুেব মাসরের লরযে একট িলচত চিসাব গখালা িরয়রছ। 

র্য়র্েচসংি গজলািীে ১৩ট উপরজলায় ১০,৭৩৩ জে চভক্ষুরকর 

োরর্র তাচলকা করা িরয়রছ এবং ইরতার্রধ্য জুে-২০১৮ র্াস পয মে 

৮৪০ জে চভক্ষুকরক পুেব মাসে করা িরয়রছ। িলচত অথ মবছরর চূড়াে 

তাচলকার ৫০% চভক্ষুকরক পুেব মাসরের প্ররয়াজেীয় ব্যবস্িা গ্রিণ করা 

িরে।  

 

 

 

ক্র : 

নং 

মেিার নাে সম্পারদত কার্ যাবরি 

ক্র 

:েং 

কাজ/ গসবা ২০১৭-২০১৮ অথ মবছররর সম্পাচদত কাজ/রসবা  

01 েেেনরসংহ 44 অচত বষ মরণর এবং পািাচড় ঢরলর িরল 

সৃষ্ট বন্যা এবং বন্যাতমরদর পুেব মাসরের 

গর্ ২০১৭ গথরক আেে ২০১৭ সর্রয়র র্রধ্য র্য়র্েচসংি গজলার 

গিাবাউড়া, িালুয়াঘাট, গেৌরীপুর, ঈশ্বরেঞ্জ, ফুলপুর, েিরোঁও এবং 

সদর উপরজলায় অচত বষ মরণর এবং পািাচড় ঢরলর িরল সৃষ্ট বন্যা 
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ব্যবস্থ্া করা। সিলভারব গর্াকাচবলা করা এবং বন্যাতমরদর পুেব মাসরের ব্যবস্থ্া করা। 

45 োরীর যর্তায়ে প্রচক্রয়া ত্বরাচিত 

করা। 

13ট উপরজলায় োরী সংলাপ আরয়াজে, োরীর প্রচত সচিংসতা গরাি, 

োরীবান্ধব কর্ মপচররবশ বতচরসি সকল প্রচতকূলতার চবরুরদ্ধ সার্াচজক 

সরিতেতা সৃচষ্টর র্াধ্যরর্ োরীর যর্তায়ে প্রচক্রয়া ত্বরাচিত করা । 

46 গজলা প্রশাসরের কারজ অচিকতর  

স্বেতা, জবাবচদচি এবং েচতশীলতা 

আেয়ে। 

ই-েচথ, আরটুআই, চজআরএস, চসটরজে িাট মার, এেআইএস প্রভৃচতর 

সিল প্ররয়ারের র্াধ্যরর্ গজলা প্রশাসরের কারজ অচিকতর  স্বেতা, 

জবাবচদচি এবং েচতশীলতা আেয়ে। 

02।  2018-2019 অথ যবেয়র গৃহীতব্য কে যপররকেনা  : 

01. মেিা প্রশাসয়কর কার্ যািয়ের েন্য 10 তিা রবরশষ্ট ভবন রনে যাণ; 

02. েেেনরসংহ সারকয  হাউয়ের ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারয়ণর োেয়ে রিতি ভবয়ন উন্নীতকরণ; 

03. মেিার সকি উপয়েিাে মুরিয়র্াো কেয়েক্স ভবন রনে যাণ; 

04.  মেিা প্রশাসয়নর শূন্যপয়দ েনবি রনয়োগ; 

05. প্রয়তেক কে যচারীর েন্য বেয়র 60  ণ্টা প্ররশক্ষয়ণর আয়োেন; 

06. ভূরে উন্নেন কর এবং করবরহভূ যত রােস্ব আদাে বৃরেকরণ; 

07. সারা বেরব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃরতক কে যকাণ্ড পররচািনা; 

08. কেপয়ক্ষ 576টি ভূরেহীন পররবায়রর োয়ঝ কৃরষ খাসজচর্ বয়দাবস্ত প্রদান; 

09. মেিাে অন্তত একটি ইয়কায়নারেক অঞ্চি প্ররতষ্ঠা; 

10. প্ররতটি উপয়েিাে 1টি কয়র প্রাকৃরতক েিাধার সংরক্ষয়ণর োেয়ে এবং ভূ-উপরস্থ পারনর উৎসসমূয়হর 

সংরক্ষয়ণর োেয়ে েীবববরচত্রে সংরক্ষণ করা; 

      ১১.  নদী দূষণ প্ররতয়রাধ করা নদ-নদী খাি অববধ দখি মুি করা এবং োতীে ও স্থানীে কে যসূরচর োেয়ে  

পর্ যােক্রয়ে খনন করা। 

03। SDG- এর িক্ষেসমূহ অেযয়ন গৃহীত কে যপররকেনা  : 

01. মেিায়ক শতভাগ বাল্যরববাহ মুিকরণ; 

02. নারী উয়যািায়দর পৃষ্ঠয়পাষকতা প্রদায়নর োেয়ে রিি সেতা আনেন; 

03. সাোরেক বনােনসহ বৃক্ষয়রাপয়ন েনগণয়ক উৎসারহতকরণ; এবং 

      ০৪.  রশশু শ্রে বন্ধকরণ। 

0৪। দপ্তর/সংস্থাসমূয়হর উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকেনা ও কার্ যক্রয়ের রববরণ  : কে যকতযা-কে যচারীয়দর দক্ষতা উন্নেয়ন 

প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

0৫। শৃঙ্খিােরনত ও দুনীরত প্ররতয়রায়ধ গৃহীত কার্ যক্রে  : োতীে শুোচার মকৌশয়ির োেয়ে মসবামুখী দুনীরতমুি প্রশাসন 

প্ররতষ্ঠা। ভাি কায়ের স্বীকৃরত প্রদানসহ অদক্ষ ও দুনীরতমুি কে যকতযা-কে যচারীয়দর রবভাগীে শারস্তর আওতাে আনেন। 

0৬। ই-গভন্যযান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহীত কার্ যক্রে  : ই-মোবাইি মকা য চালু করা হয়েয়ে। ই-িাইি ব্যবস্থাপনা      

      বাস্তবােন, সাোরেক মর্াগায়র্াগ োেে (মিসবুক) ও ই-মেইয়ির োেয়ে অরভয়র্াগ গ্রহণ ও প্ররতকার ইতোরদ। 

0৭। কে যকতযা/কে যচারীয়দর কল্যায়ণ গৃহীত কার্ যক্রে (র্রদ থায়ক) : েেেনরসংহ কায়িক্টয়র  কে যচারী কল্যাণ সরেরতয়ক  

       আরথ যক সহােতা প্রদান করা হয়েয়ে। 
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0৮। তথ্য অরধকার আইন, 2009-এর আয়িায়ক গৃহীত কার্ যক্রে (তথ্য সরবরায়হর মো  আয়বদয়নর সংখ্যা, সরবরাহকৃত 

তয়থ্যর সংখ্যা এবং তথ্য করেশন বরাবর দায়েরকৃত আরপয়ির সংখ্যা ইতোরদ)  : তথ্য অরধকার আইয়নর আওতাে এ 

কার্ যািয়ে মো  13টি আয়বদন রনষ্পরি করা হয়েয়ে। তথ্য প্রদানকারী কে যকতযা রনয়োগ প্রদান করা হয়েয়ে। তথ্য অরধকার 

আইন 2009 েনগয়ণর েয়ে ব্যাপক প্রচায়রর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েয়ে। আইয়নর উয়িখয়র্াগ্য রদক ও তথ্য প্রদানকারী ও 

আরপি কর্তযপয়ক্ষর নােসহ রিিয়ি  প্রস্তুত (করপ সংযুি) কয়র ব্যাপক প্রচায়রর ব্যবস্থা করা হয়েয়ে। 

 

 

02 গেত্ররকাণা 01। ২০১৬-২০১৭ অথ মবছররর সরি প্রচতরবদোিীে অথ মবছররর অগ্রেচতর শতকরা িার ১০০%। 

 

 ২০১7-১8 অথ মবছররর কায মাবচল  :  

* কারলক্টররট িত্তররর গসৌন্দয ম বি মরের জন্য ল্যাণ্ড স্কোচপং ও োচড়র পাচকমং স্থ্াে উন্নয়ে, গর্াটর সাইরকল েোণ্ড  

            চের্ মাণ; 

* কারলক্টররট স্কুরলর অোকারডচর্ক ভবে চের্ মাণ; 

* গেত্ররকাণা পাবচলক িল সংস্কার ও গর্রার্ত; 

* অচতচরক্ত গজলা প্রশাসক (সাচব মক/রাজস্ব)/অচতচরক্ত গজলা ম্যাচজরেট, গেত্ররকাণা-এর অচিস কয সংস্কার;  

* সাতট ইউচেয়ে র্ভচর্ অচিরস অরপযাোর চের্ মাণ; 

* গজলা প্রশাসরকর কায মালরয়র কর্ মকতমা/কর্ মিারীেরণর চডচজটাল হারেরা ব্যবস্থা িালুকরণ; 

* চবয়ার্ স্কুরলর ছাত্র/ছাত্রীরদর চডচজটাল উপচস্থ্চত িালুকরণ; 

* কারলক্টররট ভবে ও সাচকমট িাউজরক চসচসটচভ কোরর্রার আওতায় আেয়ে; 

* গজলা প্রশাসরকর বাসভবরের সীর্াো প্রািীররর উচ্চতা বৃচদ্ধকরণ; 

* সাচকমট িাউজ ও গজলা প্রশাসরকর বাসভবরের োরড মে লাইট স্থ্াপে; 

* চতেট উপরজলা গেইট চের্ মাণ; 

* সদর উপরজলা র্ভচর্ অচিরস গেইট চের্ মাণ  এবং 

            গজলা প্রশাসরকর কায মালরয় কচম্পউটার ল্যাব স্থ্াপে। 

 

০২. ২০১৮-১৯ অথ মবছরর গৃিীতব্য কর্ মপচরকল্পো  : 

  

*          পাবচলক িল সংস্কার ও উন্নয়ে; 

* গকার ভবোচদ চের্ মাণ  : টাস্ক গিাস ম কচর্টর ১৬৩তর্ সভায় সাচকমট িাউজ ভবে ঊর্ধ্মমূখী সম্প্রসাররণর প্রস্তাব 

অনুরর্াদরের পরও অথ ম ছাড় ো করায় কাজট গপচন্ডং থাকায় সাচকমট িাউরজ আেত অচতচথরদর আবাসে সর্স্যা 

দূরীকরণ; 

* গজলা প্রশাসরকর কায মালরয়র িতুচদ মরক সীর্াো প্রািীররর উচ্চতা বৃচদ্ধকরণ; 

* গজলা প্রশাসরকর কায মালরয়র গড্ররেজ ব্যবস্থ্াকরণ; 

* সাচকমট িাউরজ প্ররতেকট কয, ডাইচেং রুর্ এবং অভেথ মো করয এচস স্থ্াপে; 

* সাচকমট িাউরজর গসৌন্দয ম বি মরে সর্চিত কায মক্রর্ গ্রিণ এবং 

* সকল কর্ মকতমার কয়ক্ষ  কচম্পউটার সুরবধা সংয়র্ােন । 

  

০৩.  SDG-এর লযেসমূি অজমরে গৃিীত কর্ মপচরকল্পো  : 

*           লযে ১ অজমরের জন্য চভক্ষুক পুেব মাসরের কাজ িলরছ এবং চতেশত চতয়াত্তর জে চভক্ষুকরক পুেব মাসে করা   

            িরয়রছ; 

* লযে ৩ অজমরে র্া অোর্বুরলন্স  সরবরাি িরয়রছ এবং আরও সরবরাি করা িরব; 

* লযে ৪ অজমরেটচিে বি চবতরণ কায মক্রর্ িলরছ এবং ছাত্র-ছাত্রীরদর উৎসাচিত করার জন্য ১,৪৭,২০৫টটচিে 

বি চবতরণ িরয়রছ; 

* লযে ৪ অজমরে র্াচেচর্চডয়া িাসরুরর্র কায মক্রর্ অব্যািত আরছ এবং র্াচেচর্চডয়া িাসরুরর্র সংখ্যা ৫৮৬ট; 

* ৪৯ট গশখ রারসল চডচজটাল ল্যাব স্থ্াপে িরয়রছ এবং চডচজটাল ল্যাব স্থ্াপরের কার্ যক্রর্ অব্যািত আরছ; 
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* লযে ৫ অজমরের জন্য  োরী উরদ্যাক্তারদর রি-ল্যাচন্সং-এর প্রচশযণ গদওয়া িরে; 

* লযে ৬ অজমরের জন্য  ১০ট উপরজলার র্ভচর্ অচিরস চবশুদ্ধ পাচের ব্যবস্থ্া চেচিত করা িরয়রছ; 

* লযে ৭ অজমরের জন্য গসালার প্যারেল সরবরাি কায মক্রর্ িলরছ; এবং 

* লযে ৮ অজমরে আউটরসাচস মংচবষয়ক প্রচশযণ গদওয়া িরে।   

 

০৪. শৃঙ্খলাজচেত ও দ্যেীচত প্রচতররারি গৃিীত কায মক্রর্ (যচদ থারক) : র্াঠ প্রশাসরের কর্ মকতমা-কর্ মিারীেরণর র্রধ্য 

শৃঙ্খলাজচেত কায মক্রর্ গজারদার করার চেচর্ত্ত সর্চিত প্রচশযণ কায মক্রর্ গ্রিণ এবং দ্যেীচত প্রচতররারি চেয়চর্ত 

র্চেটচরং করা, কর্ মকতমা-কর্ মিারী সর্িরয় সভা-সর্ারবরশর র্াধ্যরর্ দ্যেীচত গথরক চবরত রাখার গকৌশল গ্রিণ 

করা িরে। 

 

০৫. ই-েভন্যমান্স/ইরোরভশে চবষরয় গৃিীত কায মক্রর্  

গজলাপয মারয় ইরোরভশেচবষয়ক কায মক্রর্  : 

 

*  গজলা প্রশাসরকর কায মালয় সভাকরযর পারশ অরপযাোর চের্ মাণ; 

* গেত্ররকাণা সাচকমট িাউরজর গসৌন্দয ম বি মে; 

* গজলা প্রশাসরকর কায মালরয়র প্রািরণ উন্মুক্ত স্থ্ারে গজলা প্রশাসক কতৃমক েণশুোচে র্ঞ্চ স্থ্াপে; 

* ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর র্রধ্য উপজাতীয় সেদ প্রদাে প্রচক্রয়া সিজীকরণ; 

* োেচরক গসবা উদ্ভাবে চবষরয় িারট  প্রচশযণ কর্ মসূচির আরয়াজে; 

* র্া-অোমু্বরলন্স স্বাস্থ্েরসবায় েতুে সংরযাজে; 

* ভ্রাম্যর্াণ পচররষবা গকরের র্াধ্যরর্ সরকাররর সকল চবভারের গসবাসমূি জেেরণর গদাররোড়ায় গপৌুঁছারো; 

* িিরডস্ক িালু করা ও ই-সাচভ মস গসিাররর র্াধ্যরর্ গেত্ররকাণা সদর উপরজলার সকল অচিসসমূরির ইরলক্ট্রচেক 

পদ্ধচতরত কায মক্রর্ িালুকররণর র্াধ্যরর্ জেেণরক দ্রুত গসবা প্রদাে; 

* গেত্ররকাণা সদর উপরজলার শতভাে জচর্র পি মা, চবদ্যেত চবল, পাচের চবল, গ্যাস চবল, চশযাথীরদর গরচজরেশে, 

পরীযার িলািল চডচজটাল গসিাররর র্াধ্যরর্ গ্রিণ; 

* প্রচতট অচিস চসচস কোরর্রার আওতায় চেরয় আসা; 

* চেচদ মষ্ট চদে ও সর্রয় সংচিষ্ট ইউচেয়ে চডচজটাল গসিাররর র্াধ্যরর্ অেলাইরে স্কাইপ অথবা গিসবুরক সরাসচর 

েণশুোচের বাস্তবায়ে; 

* প্রচতট সরকাচর অচিরস গিসবুক গিজ িালু করা এবং অচিরসর কায মক্রর্ জেেরণর সার্রে তুরল িরা; 

* প্রচতট চেব মািী অচিস ও সিকারী কচর্শোর (র্ভচর্) অচিরস ওয়াে েপ সাচভ মস িালু করা; এবং 

* এচপ্লরকশে চভচত্তক ওরয়বসাইরটর র্াধ্যরর্ োর্জাচর কায মক্রর্ সিজীকরণ, উপরজলা র্ভচর্ অচিরস অরপযাোর 

চের্ মাণ, অচিস প্রািণ পচরষ্কার-পচরেন্ন রাখা, চবশুদ্ধ খাবার পাচে সরবরাি, গিল্পরডস্ক স্থ্াপে, গিল্পরডস্ক গথরক 

চবোমূরল্য চবচভন্ন আরবদে িরর্ সরবরাি, চসটরজে িাট মার প্রদশ মে, র্ভচর্ সরিতেতামূলক গিস্টুে ও ব্যাোর 

প্রদশ মে এবং ভ্রাম্যর্াণ র্ভচর্ গসবা িালু করা িরয়রছ।  

ই-েভন্যমান্স  : 

 

 সরকাচর অচিরস ই-েভন্যমান্স বাস্তবায়রের অংশ চিরসরব গজলা ও উপরজলাপয মারয় অেলাইে েচথ ব্যবস্থ্াপো 

কায মক্রর্ শুরু িরয়রছ। ইরতার্রধ্য ২০১৭-২০১৮ অথ মবছরর গজলা ও উপরজলাপয মারয় ২৭৫ জে কর্ মকতমা ও 

কর্ মিারী-গক অেলাইরে েচথ ব্যবস্থ্াপো প্রচশযণ প্রদাে করা িরয়রছ। 

 

০৮. কর্ মকতমা/কর্ মিারীরদর কল্যারণ গৃিীত কায মক্রর্  : গপেশে কায মক্রর্ সিজীকরণ করা  

            িরয়রছ। 

   

০৯. তথ্য অচিকার আইে, ২০০৯-এর আরলারক গৃিীত কায মক্রর্ (তথ্য সরবরারির গর্াট আরবদরের সংখ্যা, 

সরবরািকৃত তরথ্যর সংখ্যা এবং তথ্য কচর্শে বরাবর দারয়রকৃত আচপরলর সংখ্যা ইতোচদ)  : তথ্য অচিকার 

আইে, ২০০৯-এর আরলারক ২০১৭-১৮ অথ মবছরর তথ্য সরবরারির আরবদে সংখ্যা- 24ট, সরবরািকৃত তরথ্যর 

সংখ্যা-22ট, তথ্য কচর্শে বরাবর আচপরলর সংখ্যা- 08ট, অবচশষ্ট ০২ট  আরবদে চবচি গর্াতারবক ো 

িওয়ায় গ্রিণরযাগ্য িয়চে। 

১০. র্াঠপয মারয় বাস্তবাচয়ত উরল্লখরযাগ্য কায মক্রর্ (েণপূতম চবভাে/স্থ্ােীয় সরকার চবভাে, দ্যরয মাে ব্যবস্থ্াপো ও ত্রাণ 

র্ন্ত্রণালরয়র অিীে বাস্তবাচয়ত প্রকল্প ব্যতীত)  :   

ননত্র

নকাণা 
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শচিদ স্মৃচত র্িাচবদ্যালয় স্থ্াপে 

চশয়ালজাচে খাল খেে ও ওয়াকওরয় চের্ মাণ 

গেচডয়ার্ চের্ মাণ। 

 

 

 

 

03 জার্ালপুর 2017-2018 অথ যবেরসংক্রান্ত কার্ যাবরি 

 

01 োোিপুর মেিার সদর উপয়েিাে ১০০ মেগাওো  রবদুেৎ মকে স্থাপন; 

02 োোিপুর মেিার  ০৫টি উপয়েিাে িাোর সারভ যস ও রসরভি রিয়িন্স মেশন স্থাপন; 

03 বকশীগঞ্জ উপয়েিার কাোিপুয়র আেদারন রপ্তারনর েন্য এিরস মেশন চিোন রাখা; 

04 োোিপুর মেিা সদয়র ১টি সরকারর মেরিকোি কয়িে স্থাপন - ৩.০০ একর েরের উপর রনে যাণাধীন; 

05 োোিপুর মেিার মেিাদহ উপয়েিাে (RDA) পরি উন্নেন অোকায়িরে প্ররতষ্ঠাকরণ ৫০.০০ একর েরের 

উপর; 

06 মেিাদহ উপয়েিাে ১.৫০ একর েরের উপর কাররগরর প্ররশক্ষণ মকে রনে যাণাধীন; 

07 োোিপুর শহয়রর র্ানে  রনরসয়নর িয়ক্ষে ফ্লাইওভার রনে যাণ প্রকে – ৩.০০ একর; 

08 োোিপুর শহয়রর র্ানে  রনরসয়নর িয়ক্ষে ফ্লাইওভার রনে যাণ প্রকে – ৩.০০ একর; 

09 সারব যক আইনশৃঙ্খিা পরররস্থরতর উন্নেন; 

10 রােস্ব প্রশাসয়ন গরতশীিতা আনেন, ভূরে ব্যবস্থাপনাে েনবান্ধব মসবা কার্ যক্রে চালুকরণ; 

11 ই-নরথ ব্যবস্থাপনাে শতভাগ নরথ রনষ্পরি কার্ যক্রে গ্রহণ; 

12 মেিা প্রশাসয়কর কার্ যািে এবং োোিপুর সদর এবং মেিাদহ উপয়েিাে ই- নরথ কার্ যক্রয়ের নতুন ভাস যন 

চালুকরণ; 

13 োোিপুর অথ যবনরতক অঞ্চি ২ে পর্ যাে – ২৬৩.২৫ একর কার্ যক্রে চিোন; 

14 োোিপুর মেিায়ক বাল্যরববাহ মুিকরয়ণর িয়ক্ষে েনসয়চতনতা সৃরষ্ট; 

15 ০৩টি আশ্রেন প্রকে বাস্তবােয়নর োেয়ে ২৭০টি গৃহহীন পররবারয়ক পুনব যাসন করা হয়ে; 

16 ০৭টি গুেগ্রাে-এর  র রনে যাণ কাে প্রাে সোপ্ত; এবং 

17 ৪৭.২৪২৫ একর কৃরষ খাসজচর্ ১৯৭টি ভূরেহীন পররবায়রর োয়ঝ রবতরণ করা হয়েয়ে। 

(২) 2017-2018 অথ যবেয়র গৃহীতব্য কে যপররকেনা  : 

01 পয মটে চশরল্পর চবকারশ বকশীেঞ্জ উপরজলায় লাউিাপড়ারক আকষ মণীয় পয মটে গকে চিরসরব েরড় গতালা; 

02 কার্ালপুর স্থ্লবন্দররর কায মক্রর্ িালুর র্াধ্যরর্ রাজস্ব আদায় বৃচদ্ধসি গজলায় কর্ মসংস্থ্াে ও ব্যাবসা বাচণরজের 

প্রসার; 

03 যমুো ও েহ্মপুত্র েদীর ভািে প্রচতররারি প্রচতরযা বাি চের্ মাণ; 

04 েকশীকাঁথা ও সু ুঁচি চশরল্পর প্রসারর েকশী পচল্ল এবং র্ারকমট স্থ্াপে; 

05 সর্গ্র গজলারক বাল্যচববাি মুক্তকরণ জেসরিতেতা সৃচষ্ট; 

06 চেরয়ারের র্াধ্যরর্ গজলা প্রশাসরের জেবল সংকট দূরীকরণ; 

07 ভ্রাম্যর্াণ োেচরক পচররষবাসি সািারণ র্ানুরষর গদাররোড়ায় সরকাচর গসবাসমূি গপৌুঁরছ গদওয়ার লরযে  েতুে 

েতুে ইরোরভশে বতচরকরণ; 

08 গজলা প্রশাসরকর কায মালরয় একট েতুে ভবে চের্ মাণ; 
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09 জার্ালপুর গজলা কারাোরর েতুে ভবে চের্ মাণ; 

10 গরকড মরুর্ চডচজটালাইরজশে এবং চবচভন্ন উদ্ভাবেী উরদ্যাে গ্রিরণর র্াধ্যরর্ গসবা সিজীকরণ; এবং 

11 োদক, নারী ও রশশু রনর্ যাতন, মর্ৌন হেরারন ইতোরদ সাোরেক অপরায়ধর রবরুয়ে েনগণয়ক সয়চতন করা। 

ক্র : েং গজলার োর্ সম্পাচদত কার্ যাবরি 

03 জার্ালপুর 12 মেিা ম্যারেয়েরসর োেয়ে েনশৃঙ্খিা ও েনরনরাপিা সংহতকরণ; 

13 েনসয়চতনতামূিক কার্ যক্রে মোরদারকরণ; 

14 সারব যক আইন-শৃঙ্খিা পরররস্থরতর উন্নেন; এবং 

15 োোিপুর মেিা কারাগায়র নতুন ভবন রনে যাণ। 

(৩) SDG -এর িক্ষেসমূহ অেযয়ন গৃহীত কে যপররকেনা  : 

 

(১) ক্ষুধামুি, খায রনরাপিা ও উন্নত পুরষ্টর িক্ষে অেযন ও ম কসই কৃরষ ব্যবস্থা চালুর েন্য সরকারর ‘একটি  

বারড় একটি খাোর’ প্রকল্প্প, ‘সাোরেক রনরাপিা মবষ্টনী’, ‘রভক্ষুকমুিকরণ কে যসূরচ’ ইতোরদর োেয়ে অবদান 

রাখা; 

(২) স্বাস্থেকর েীবনর্াপন রনরিত করা ও সব বেয়সর সবার কল্যায়ণ কাে করা; 

(৩) েিবায়ু পররবতযন ও এর প্রভাব মোকারবিার েন্য মেিা পররয়বশ ও বন উন্নেন করেটির োেয়ে কার্ যকর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

(৪) েরুকরণ মরাধ, ভূরেক্ষে মরাধ ও বন্ধ করা এবং েীব ববরচয়ত্রের ক্ষরত মরাধ করার েন্য মেিা পররয়বশ ও 

বন উন্নেন করেটির োেয়ে কার্ যকর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা; 

(৫) মেিার পরি অঞ্চয়ি প্ররত ৫০ েয়নর েন্য ১টি রনরাপদ পারনর উৎস স্থাপন; 

(৬) মেিার স্যারনয় শন কভায়রে ১০০%-এ উন্নীত করা; 

(৭) োদারগঞ্জ, মেিাদহ, বকশীগঞ্জ, মদওোনগঞ্জ, ইসিােপুর মপৌরসভাে পাইপ িাইয়নর োেয়ে পারন 

সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন; 

(৮) োোিপুর ও সররষাবাচড় মপৌরসভার রবযোন পাইপ িাইয়নর োেয়ে পারন সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও 

উন্নেন; 

(৯) োোিপুর শহয়রর মগই পাড় এিাকাে মরিওয়ে ওভারপাস রনে যাণ; 

(১০) োোিপুর-ধানুো, কাোিপুর-কদেতিা (মরৌোরী) মেিা েহাসড়ক (কাোিপুর স্থিবদর রিংকসহ)  

 প্রশস্তকরণ ও েেবুতকরণ  প্রকে; 

(১১) োোিপুর-কারিবাচড়-সররষাবাচড় সড়ক প্রশস্তকরণ ও েেবুতকরণ (বদ যে=১৬.০০ রক.রে); 

(১২) োোিপুর-মচচুো-মুিাগাো সড়ক প্রশস্তকরণ ও েেবুরতকরণ (ব্রহ্মপুত্র মসতু অোয়প্রাচসহ) কাে  

 (বদ যে=১৬.০০ রক.রে); 

(১৩) এয়িিা-োোিপুর োতীে েহাসড়ক (এন-৪) প্রশস্তকরণ (োোিপুর অংশ বদ যে=১৯.১২ রক.রে); 

(১৪) োোিপুর মেিাধীন সররষাবাচড়, মেিাদহ, ইসিােপুর ও বকশীগঞ্জ উপয়েিাে মো  ৩৮টি গ্রাে 

আদািত স্থাপন; 

(১৫) গ্রাে আদািত রবষেক প্রকে এিাকাে ৩৮টি ইউরনেয়নর ইউরপ মচোরম্যান, প্যায়নি মচোরম্যান এবং 

ইউরপ সদস্যয়দর রতনরদনব্যাপী প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত হয়েয়ে; 

(১৬) প্রকে এিাকাে ৩৮টি ইউরনেয়নর ইউরপ সরচব ও গ্রাে আদািত সহকারীয়দর ৫ রদন ব্যাপী প্ররশক্ষণ; 

(১৭) প্রকে এিাকাে ৩৮টি ইউরনেয়নর েনগণয়ক সয়চতন করার েন্য র োরি, যুবকয়দর রনয়ে কে যশািার 

আয়োেন করা; 

(১৮) সাংবারদক, সরকারর ও মবসরকারর প্ররতষ্ঠায়নর কে যকতযায়দর রনয়ে অরি ররচ কে যশািা; এবং 

(১৯) রনেরেতভায়ব করেউরনটির েনগয়ণর সয়ি উঠান ববঠক, কাউরন্সির এবং করেউরনটি েতরবরনেে সভা 

অনুষ্ঠান। 

 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8
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(৪)  দপ্তর/সংস্থাসমূয়হর উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকেনা ও কার্ যক্রয়ের রববরণ  : 

 

01 উপরজলা ও ইউচেয়ে র্ভচর্ অচিসসমূরি জেবান্ধব র্ভচর্ গসবা চেচিতকরণ; 

02 গজলার পয মটে স্থ্ােসমূরি র্ােসেত অবকাঠারর্াসি অন্যান্য পয মটে বান্ধব পদরযরপর র্াধ্যরর্ পয মটে চশরল্পর 

চবকাশ করা; 

03 র্ারছর ৭ট অভয়াশ্রর্ চিচিত ও গঘাষণা করার র্াধ্যরর্ গজলায় র্ারছর িাচিদা পূরণ; 

04 জার্ালপুর গজলার সদর উপরজলায় ‘জার্ালপুর অথ মভেচতক অঞ্চল’ স্থাপন; 

05 জার্ালপুর গজলায় একট আইট পাকম স্থ্াপে; 

06 জার্ালপুর গজলারক বাল্যচববািমুক্তকরণ; 

 

07 প্রয়তেক কর্ মকতমা/কর্ মিারীর েন্য ৬০  ণ্টা প্ররশক্ষণ রনরিতকরণ। 

08 র্াদক, োরী ও চশশু চেয মাতে, গযৌে িয়রাচে ইতোচদ সার্াচজক  অপরায়ধর রবরুয়ে েনসাধারণয়ক সয়চতন 

করা। 

 

ক্র : 

েং 

গজলার োর্ সম্পাচদত কার্ যাবরি 

03 জার্ালপুর 09 সারাবের ব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃরতক  কর্ মকাণ্ড পররচািনা; 

10 মেিার সকি অরিস এবং ৭টি উপয়েিা রনব যাহী অরিসায়রর কার্ যািয়ে ই-িাইরিং কার্ যক্রে চালুকরণ; 

11 োোিপুর মেিাে একটি সরকারর রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবযািে স্থাপন; 

12 গজলা প্রশাসরকর কায মালরয়র সকল কর্ মিারীরক কচম্পউটার ব্যবিারর আরও পারদশীকরণ; 

13 গজলা প্রশাসরের সকল কর্ মিারীর জন্য একট করর কচম্পউটার চেচিতকরণ; 

14 গজলা প্রশাসরের সকল শূন্যপদ পূররণর র্াধ্যরর্ কারজর েচতশীলতা বৃচদ্ধকরণ; 

15 সাচকমট িাউরজর বাোে, আচিো ও কয সমূরির র্ারোন্নয়ে; 

16 গজলা প্রশাসরকর কায মালয়রক একট আধুচেক, পচরেন্ন ও জেবান্ধব গসবালরয় রুপাের করা; 

17 এ মেিায়ক রভক্ষুকমুি মেিা রহয়সয়ব প্ররতরষ্ঠত করা, মর্খায়ন মকায়না োনুষ আর দররদ্রসীোর রনয়চ থাকয়ব না; 

18 এ মেিাে পর্ যাপ্ত বৃক্ষয়রাপয়নর োেয়ে বনােন সৃরষ্ট করা এবং োনুয়ষর েয়ে বৃক্ষয়রাপয়নর উপকাররতা ও রগ্রন 

হাউস এয়িক্ট সম্পয়কয সয়চতনতা সৃরষ্ট করা; 

19 এনরেও-এর োেয়ে মেিার রবরভন্ন উন্নেনকয়ে কাে করা; 

20 মুরিযুয়ের মচতনায়ক সমুন্নত রাখয়ত মুরিয়র্াোয়দর সারব যক কল্যায়ণ সরকায়রর রসোন্তসমূহ বাস্তবােন; এবং 
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21  দক্ষ প্রবাসী শ্রেশরি গয়ড় মতািা ও প্রবাসীয়দর কল্যায়ণ সরকায়রর রসোন্তসমূহ বাস্তবােন। 

(7) ই-গভন্যযান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহীত কার্ যক্রে  :  

১। সাোরেক উয়যাগ ‘Clean Jamalpur Green Jamalpur’ ; 

২। োোিপুয়রর োদারগয়ঞ্জ এস এে এস রভরিক পা  ক্রে-রবক্রে ব্যবস্থা; 

৩। রসটিয়েন োন যারিে মিারাে গঠন; 

৪। েনয়সবাে স্বেতা, েবাবরদরহ, তথ্য প্রবাহ ও রিরে ািাইয়েশয়ন NGO ওয়েবসাইয় র উদ্মবাধন; 

৫। ই- কোস য ওয়েবসাই  ম্যায়নেয়েন্ট প্ররশক্ষণ মকাস য অনুরষ্ঠত; 

৬। োোিপুয়রর ঐরতহেবাহী ‘নকরশ কাঁথা’ মপাশাক সােগ্রীর ই- কোস য ওয়েবসাই  চালুকরণ; 

7। মেিা প্রশাসয়কর কার্ যািয়ের সম্ভাব্য সকি শাখার কার্ যক্রে ই-নরথয়ত হয়ে। অনিাইয়ন আয়বদন গ্রহণসহ মসবা প্রদান   

    করা হে; এবং 

8। রবআরটি-এ এর িান যার িাইয়সন্স প্রদায়ন ইউরিরস উয়যািায়দর সম্পৃিকরয়ণর োেয়ে নাগররক মসবা প্ররক্রো 

সহেীকরণ। 

 

(৮) কে যকতযা/কে যচারীয়দর কল্যায়ণ গৃহীত কার্ যক্রে  : 

১. োোিপুর মেিাে অবসরপ্রাপ্ত সরকারর কে যচারীয়দর েন্য হাসপাতাি স্থাপন; 

২. োোিপুর মেিাে মপনশনারয়দর েন্য স্বাস্থেয়সবা চালু; এবং 

৩. এ কার্ যািে হয়ত মৃত কে যকতযা/কে যচারীয়দর অনুকূয়ি েন্ত্রণািে হয়ত মপ্রররত আরথ যক অনুদায়নর মচকসমূহ দ্রুততে 

সেয়ের েয়ে হস্তান্তর করা হে। 

 

(৯) তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়িায়ক গৃহীত কার্ যক্রে (তথ্য সরবরায়হর মো  আয়বদয়নর সংখ্যা, 

সরবরাহকৃত তয়থ্যর সংখ্যা এবং তথ্য করেশন বরাবর দায়েরকৃত আরপয়ির সংখ্যা ইতোরদ)  : 

১)  তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়িায়ক তথ্য সরবরায়হর মো  আয়বদয়নর সংখ্যা ১৫টি, সরবরাহকৃত তয়থ্যর 

সংখ্যা ০৮টি। 

 

 

ক্র : েং গজলার োর্ সম্পাচদত কার্ যাবরি 

03 জার্ালপুর (১০) োঠপর্ যায়ে বাস্তবারেত উয়িখয়র্াগ্য কার্ যক্রে (গণপূতয রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ েন্ত্রণািয়ের অধীন বাস্তবারেত প্রকে ব্যতীত)  : 

(১) উপয়েিা রনব যাহী অরিসারগণ কর্তযক মেিার রভক্ষুকয়দর পুনব যাসয়নর কার্ যক্রে বাস্তবােন।  
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(১১)  প্ররতয়বদয়ন উয়িখ করার েয়তা অন্য মকায়না রবষে  : 

(ক) মেিার অসেি সংস্কৃরত মসবীয়দর অনুকূয়ি েন্ত্রণািে হয়ত প্রাপ্ত আরথ যক সাহায়ের মচক হস্তান্তর; 

(খ) মুরিয়র্াোয়দর অনুকূয়ি েন্ত্রণািে হয়ত প্রাপ্ত ভাতার মচক হস্তান্তর; 

(গ) এনরেও’র রবরভন্ন প্রকয়ের উপর প্রতেেন প্রদান; 

( ) মহায় িসমূয়হর িাইয়সন্স প্রদান ও নবােন; 

(ঙ) সকি োতীে রদবস পািন; 

(চ) োতীেপর্ যায়ের রবরভন্ন মেিা উদর্াপন; 

(ে) িরয়ে রর ও সরকারর বাসা সুষ্ঠুভায়ব বরায়ের ব্যবস্থা করা; এবং 

(ে) োরসক সেন্বে সভার আয়োেন ও কার্ যক্রে গ্রহণ। 

 04 গশরপুর ১।   ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল ; ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা 

িার উয়িখসি  : 

(ক) রিরজটাল নরে ব্যবস্থাপনা িালুকরণ ১০০%; 

(খ) খাস সম্পরত্ত, অরপ েি সম্পরত্ত, ওোকফ সম্পরত্তর থিটায়বজ প্রস্তুিকরণ ৮০%; 

(গ) সমগ্র অরিয়স রসরসটিরভ কোয়মরা স্থাপন ১০০%; 

(ঘ) থজলার সকল এনরজও এর থিটায়বজ প্রস্তুিকরণ ২০%; 

(ঙ) থরকি েরুয়ম ররক্ষি সকল খরিোন স্কোনকরণ ৯৮%; 

(ি) রাজস্ব মামলা ও থিৌজোরর মামলাসমূি বিররভরত্তক থেরণরবন্যাসকরণ এবং করম্পউটায়র থিটায়বজ 

প্রস্তুিকরণ; 

(ি) ভূরমিীনয়ের িারলকা প্রস্তুিকরণ ৫০%; 

(জ) সিকারী করমশনার (ভূরম) এর মােয়ম উপয়র্াগী জােগা রনধ োরয়ণর মােয়ম বারের সাময়ন সমরন্বি বাগান 

ব্যবস্থাপনা ও পশুপালয়ন উদ বুিকরণ ৮০%; 

( ) প্রারণসম্পে অরধেপ্তয়রর সিােিাে স্বাস্থেসম্মি মাংয়সর উৎপােন বৃরির জন্য সয়িিনিামূলক কম েসূরি গ্রিণ 

১০০%; 

(ঞ) ই- থমাবাইল থকাট ে বাস্তবােন ১০০%; 

(ট) সকল থিায়টল ও থবকাররর উপয়জলারভরত্তক থিটায়বজ প্রস্তুিকরণ, মারলকয়ের অপরাধ ও শারস্ত সম্পয়কে 

প্ররশক্ষণ প্রোন এবং রবশুি খায প্রস্তুি ও সরবরায়ির উদ বুিকরণ ৭০%; 

(ঠ) ভ্রাম্যমাণ আোলি সম্পয়কে জনসয়িিনিা বৃরির লয়ক্ষে থসরমনার আয়োজন, রলিয়লট রবিরণ এবং 

প্ররসরকউশন এয়জরন্সর সয়ঙ্গ সমন্বে সভা আয়োজন ১০০%; 

(ি) সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর ওয়েবসাইট প্রস্তুিকরণ ও রশক্ষকয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন ৮৫%; 

(ঢ) রবযালেয়ক দৃরষ্টনন্দন করা, বৃক্ষয়রাপণ ও পররষ্কার পররচ্ছন জিা কার্ েক্রম গ্রিণ ৮৫%; 

(ণ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সকল শাখাে ই- িাইরলং কার্ েক্রম বাস্তবােন ১০০%; 

(ি) থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেন থপাট োল-এর সকল রলংক িালনাগােকরণ এবং আকষ েণীে কনয়টন্ট-এর মােয়ম  

     সমৃিকরয়ণর জন্য সকল ইউজারয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন ১০০%; 

(ে) গৃিিীনয়ের থিটায়বজ প্রস্তুিকরণ ২০%; এবং 

(ে) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে থসালার প্যায়নল স্থাপন ১০০%। 

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  : 

(ক) রভক্ষুকমুক্ত থশরপুর বাস্তবােন করা; 

(খ) রিরস থলয়কর থসৌন্দর্ েবধ েন ও রিত্ত রবয়নােন পাকে স্থাপন; 

(গ) রিরস উযান -এর থসৌন্দর্ েবধ েন করা; 

(ঘ) ২০১৮ রিষ্টায়ে কায়লক্টয়রট ইয়নায়ভটিভ স্কুল-এ কয়লজপর্ োয়ের কার্ েক্রম বাস্তবােন করা; 

(ঙ) থসবা প্রােীয়ের রবশুি পারনর ব্যবস্থা ও অয়পক্ষাগার সিরর; 

(ি) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের নাগররক থসবা থকন্দ্র বাস্তবােন ও দ্রুি থসবা প্রোন; 

(ি) কম েকিো-কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোয়নর জন্য করম্পউটার ল্যাব কাম থিরনং কক্ষ রনম োণ করা িয়েয়ি; 

(জ) পর্ েটনয়ক থজলা ব্র্যারন্ডং রিয়সয়ব বাস্তবােন ও গজনী অবকাশ থকয়ন্দ্রর থসৌন্দর্ ে বধ েন করা; 

 ( ) ক্ষুদ্র-নৃয়গাষ্ঠীর সংস্কৃরি ও ঐরিিেরবষেক গ্রন্থ প্রকাশ এবং ক্রীো ও সাংস্কৃরিক প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন; 

(ঞ) োপ্তররক কায়জ পারেরশ েিার জন্য পুরস্কার প্রোন; 

(ট) কায়লক্টয়রট িেয়র রসরসটিরভ স্থাপন ও িের থসৌন্দর্ ে বধ েন করা; 

(ঠ) অে েবনরিক অঞ্চল বাস্তবােয়ন প্রশাসরনক সিােিা প্রোনে; 
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(ি) অরিসরবিীন েপ্তরসমূি ও থসবাধমী প্ররিষ্ঠায়নর জন্য সরকারর খাসজরমথি বহুিলভবয়নর প্রস্তাব থপ্ররণ; 

(ঢ) পর্ েটন থমায়টল স্থাপয়ন প্রশাসরনক সিােিা; 

(ণ) রজআইপণ্য রিয়সয়ব তুলশীমালা িায়লর প্রিার ও প্রসার; 

(ি) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রিরজটাল িারজরা স্থাপন; 

(ে) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, সারকেট িাউজ ও গজনী অবকায়শর থসালার প্যায়নল স্থাপন করা; 

(ে) নতুন বাগান সৃজন করা; এবং 

(ধ) সারকেট িাউয়জর কক্ষসমূয়ির অভেন্তরীণ সো পুনরব েন্যাস ও উন জেন করা। 

 

৩। SDG -এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  : 

০১. থশরপুর থজলায়ক রভক্ষুকমুক্ত করার কম েসূরি গৃিীি িয়েয়ি। (এসরিরজ-১) 

০২. রিনটি উপয়জলায়ক রভক্ষুকমুক্ত থঘাষণা, EGPP কম েসূরির সঠিক িোররক ও বাস্তবােন, VGF সি 

সামারজক রনরাপত্তা  

     কম েসূরির সঠিক িোররক ও বাস্তবােয়নর মােয়ম ক্ষুধামুক্ত থশরপুর গোর কম েসূরি গৃিীি িয়েয়ি। (এসরিরজ-

২) 

০৩. EPI ১০০% রনরশ্চি করা িয়েয়ি, ০৪টি উপয়জলা সের িাসপািায়ল ANC, PNC, one stop service 

রনরশ্চি  

     করা িয়েয়ি,  Breast feeding কন োর স্থারপি িয়েয়ি। ( এসরিরজ-৩) 

০৪. প্রােরমক রবযালয়ে ১০০% এনয়রালয়মন্ট রনরশ্চিকরণ ও ড্রপ আউট থরট ০%থি অবনময়নর ব্যবস্থা গ্রিণ 

করা িয়েয়ি এবং মারল্টরমরিো ক্লাসরুম কার্ েকরভায়ব পররিালনার ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। (এসরিরজ-৪) 

০৫. থশরপুর থজলায়ক ২০১৭ রিষ্টায়ের জুয়নর ময়ে বাল্যরববাি মুক্ত থঘাষণা করার ব্যবস্থা গৃিীি  িয়েয়ি। প্রয়িেক 

উপয়জলাে নারী উন জেন থিারাম গঠন করা িয়েয়ি। সকল উপয়জলায়ি পুরুষ উয়যাক্তার পাশাপারশ নারী 

উয়যাক্তায়ের কার্ েক্রয়ম অংশগ্রিণ রনরশ্চি করা িয়েয়ি। নারীয়ের রফ্রল্যারন্সং থিরনং, থসলাই প্ররশক্ষণ প্রোয়নর 

মােয়ম উন জেয়নর মূল থরািধারাে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। (এসরিরজ-৫) 

০৬. থজলার রবশুি থপে পারন ও স্যারনটারর থলরিন ব্যবিারকারীর িার ১০০% এ উন জীিকরয়ণর লয়ক্ষে পেয়ক্ষপ 

গৃিীি িয়েয়ি।  (এসরিরজ-৬) 

০৭. ন্যাশনাল সারভ েস কম েসূরির আওিাে থশরপুর সের উপয়জলাে ১৭০৮ জন থবকার যুবক ও যুব মরিলায়ক 

রবরভন জ সরকারর েপ্তর ও রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন ২ বিয়রর জন্য কম েসংস্থায়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। থবকার যুবকয়ের 

রফ্র-ল্যারন্সং থিরনংসি বৃরত্তমূলক প্ররশক্ষণ প্রোয়নর মােয়ম কম েসংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃরষ্ট করা িয়েয়ি। (এসরিরজ-৮) 

০৮. েরলি, িররজন, থবয়ে সম্প্রোয়ের জনয়গাষ্ঠীর থলাকয়ের থসলাই করম্পউটিং, ইয়লকরিরশোন-এর প্ররশক্ষণ 

প্রোয়নর  

     ব্যবস্থা গৃিীি িয়েয়ি। িায়ের রশক্ষাভািা প্রোন করা িে। এ িাোও থশরপুর সের উপয়জলার নৃ-িারওক 

জনয়গাষ্ঠীর   

    িাত্র/িাত্রীয়ের জন্য করম্পউটার প্ররশক্ষণ থকন্দ্র স্থারপি িয়েয়ি এবং প্ররশক্ষণ প্রোন অব্যািি আয়ি। িয়ল মূল 

ধারার      

    জনয়গাষ্ঠীর সয়ঙ্গ িায়ের কম েসংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃরষ্ট িয়চ্ছ এবং সামারজক অসমিা দূরীভূি িয়চ্ছ। (এসরিরজ-

১০) ০৯.থশরপুর থজলাে জলবায়ুসংক্রান্ত রবষয়ে কার্ েক্রম গৃিীি িয়েয়ি। সামাারজক বনােন কম েসূরিয়ি শালবৃক্ষ 

থরাপণ,   

    িলজ ওষরধ বৃক্ষয়রাপয়ণ উৎসাি প্রোন, থজলা নেী রক্ষা করমটির মােয়ম নেী সুরক্ষার কার্ েক্রম গৃিীি িয়েয়ি।  

থশরপুর থপৌরসভা এলাকাে রগ্রণ অোণ্ড রক্লন থশরপুর গঠন কার্ েক্রম শুরু িয়েয়ি। বৃক্ষ রনধন, পািাে কাটা, অববধ 

বালু উয়ত্তালন বয়ন্ধ কার্ েকর পেয়ক্ষপ গ্রিণ করা িয়েয়ি। (এসরিরজ-১৩) 

১০.থশরপুর থজলার সীমান্তবিী অঞ্চয়ল র নাইগারি, শ্রীবরেীয়ি বন্য িারির রবিরণ োকাে বাংলায়েশ, ভারি ও 

IUCN-  
    এর থর্ৌে উয়যায়গ এবং উভে থেয়শর রিরস-রিএম কনিায়রয়ন্স ‘Trans boundary Elephant Sanctuary’   

     রবষয়ে কার্ েক্রম গৃিীি িয়েয়ি। (এসরিরজ-১৫) 

৪। েপ্তর/সংস্থা সমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা  ও কার্ েক্রয়মর রববরণ  : 

 থশরপুর থজলার কয়েকটি েপ্তয়রর উন জেন পররকল্পনা বনডম্ন থেওো িয়লা। 

(১) গণপূিে রবভাগ থশরপুর  : 

(ক) ই- থটন্ডায়রর মােয়ম উমুক্ত ও সীরমি েরপয়ত্রর ঠিকাোর রনব োিনকরণ; 
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(খ) পরীক্ষামূলকভায়ব জনগণয়ক স্থাপনা রনম োণ ও রিজাইয়ন সিােিা প্রোনকরণ; 

(গ) থজলাে অবরস্থি স্থাপনা সমূয়ির অবকাঠায়মাগি গুণাগুণ রবিারকরণ; 

(ঘ) অত্রারিয়সর কার্ োবরল সম্পয়কে অরভয়র্াগ গ্রিণ ও রনষ্পত্তীকরণ; এবং 

(ঙ) থিসবুয়ক থশরপুয়র রপ.িরব্ল.ও.রি. রিরভশন নায়ম গ্রুপ সিররকরণ। 

(২) প্রারণসম্পে রবভাগ  : 

(ক) প্ররি উপয়জলাে একটি কয়র রমল্করভয়লজ স্থাপন এবং র্াবিীে কাররগরর সিােিা প্রোন; 

(খ) প্ররি উপয়জলাে ০২টি উচ্চ রবযালয়ে জুয়নাটিক থরাগ ও প্রারণজ আরমষ সম্পয়কে পাঠোন কার্ েক্রম গ্রিণ; এবং 

(গ) মাঠকমী কর্তেক খামার পররেশ েয়নর সমে উন জে জায়ির ঘাস রনজ োরেয়ে থরাপয়ণর ব্যবস্থাকরণ ও িাইরেি   

     থনরপোর ঘাস সম্পয়কে খামারীয়ক উদ বুিকরণ। 

 

 

(৩) থজলা পররষে  : 

(ক) থজলা পররষে িাকবাংয়লাসমূি আধুরনকােন; 

(খ) নারলিাবারে উপয়জলাে কাকরকারন্দ ইউরনেয়ন বরুোজারন শরিে মুরক্তয়র্ািা কয়লয়জর ০৫ িলা িাউয়ন্ডশন 

রবরশষ্ট রবজ্ঞানাগার ও লাইয়েররর রনম োণাধীন ভবয়নর ২ে িলা িয়ি ৫ম িলা পর্ েন্ত রনম োণকরণ; এবং 

(গ) থশরপুর সেয়র বীরমুরক্তয়র্ািা আরিউর রিমান ময়িল কয়লজ-এর িাত্রী থিায়েল-এর ৩ে িলা পর্ েন্ত রনম োণ। 

৬। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

 (ক) GRS কার্ েকর আয়ি। প্ররি বুধবার সকল েপ্তয়র গণশুনারন করা িে; 

 (খ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে রসটিটিরভর আওিাে আনা িয়েয়ি; 

 (গ) রনেরমি থজলা প্রশাসক কর্তেক গণশুনারনর আয়োজন করা িয়েয়ি; এবং 

 (ঘ) সঠিক সময়ে কম েকিো/কম েিারীয়ের অরিয়স উপরস্থরি রনরশ্চি করার রনরমত্ত বায়োয়মরিক িারজরা 

স্থাপন করা িয়েয়ি। 

৭। ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  :  

(ক) থজলা/ উপয়জলায়ক বাল্যরববাি, রভক্ষুকমুক্ত, মােকমুক্ত করার কার্ েক্রম গৃিীি িয়েয়ি; 

(খ) র নাইগািীয়ি গুচ্ছগ্রাম প্ররিষ্ঠা প্ররক্রোধীন, নারলিাবারেথি অনলাইয়ন কৃরষ িথ্য থসবা িলমান : 

(গ) ইয়নায়ভশন িাণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত Simplification of case disposal process in Ac (Land) 

Office through SMS based software development অনলাইনরভরত্তক সিটওেোর সিরর ও 

থমাবাইল অোরেয়কশন থিভলাপকর প্ররক্রো ৯০% থশষ িয়েয়ি; 

(ঘ) ২০১৮ রিষ্টায়ের ময়ে থশরপুর সের, শ্রীবরেী ও নকলা উপয়জলা বাল্যরববািমুক্ত অব্যািি আয়ি; 

(ঙ) ২০১৮ রিষ্টায়ের ময়ে থশরপুর সের ও নকলা উপয়জলায়ক রভক্ষুকমুক্ত উপয়জলা থঘাষণা করা িয়ব; 

(ি) নকলা উপয়জলায়ক মােকমুক্ত উপয়জলা করার লয়ক্ষে একটি মােক থসবীর থিটায়বজ সিরর করা িয়চ্ছ; 

(ি) নারলিাবারে উপয়জলার কৃষকয়ের সমস্যাসমূি রনয়ে একটি অনলাইন থিটায়বজ সিরর করা িয়চ্ছ র্া 

পরবিীকায়ল রবরভন জ সম্যস্যাে কৃষকয়ের কায়জ লাগয়ব; 

(জ) র নাইগারিয়ি রবরভন জ ভািা সুরবধায়ভাগীয়ের রিরজটাল থিটায়বজ সিরর করা িয়ব; 

(ঞ) অনলাইয়ন গনশুনারন কার্ েক্রম িালু আয়ি; 

(ট) অনলাইয়ন থিইসবুয়কর মােয়ম অরভয়র্াগ গ্রিণ ও প্ররিকার প্রোন অব্যািি আয়ি; 

(ঠ) থপনশনারয়ের বসার ব্যবস্থা করা; 

(ি)  গণশুনারনয়ি আগি ও থজলা রবোম কক্ষ স্থাপন করা; 

(ঢ) অনলাইয়ন পি ো সরবরাি করা িয়ব; 

(ণ) থজলা প্রশাসয়নর কম েিারীয়ের থিটায়বজ সিরর করা িয়ব; 

(ি)  অনলাইয়ন ইউরনেন পররষে থিোরম্যান ও সরিবয়ের থবিন ভািারে প্রোন করা িয়ব;  

(ে) বেস্কভািা প্রোয়নর থক্ষয়ত্র ওোন-েপ সারভ েস িালু করা িয়ব; 

(ে) থশরপুর সের উপয়জলাে নৃিারত্ত্বক করম্পউটার প্ররশক্ষণ থকন্দ্র রয়েয়ি;  

(ধ) সকল জািীে রেবয়সর প্রিারণার স্বায়ে ে থবাি ে স্থাপন করা িয়েয়ি; এবং 

(ন) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনিিলাে আগি েশ েনােীয়ের সুরবধায়ে ে কক্ষ নং সংবরলি িারলকা স্থাপন করা 

িয়েয়ি। 

৮। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

(ক) কম েিারীয়ের থিটায়বজ কার্ েক্রম সম্পন জ, থপনশন প্রারপ্ত সিজীকরণ, নারলিাবারেথি কম েজীরব মরিলা থিায়েল 
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প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি; 

(খ) নামায়র্র ব্যবস্থা করা িয়েয়ি; 

(গ) পুরুষ ও মরিলায়ের আলাো প্রাক্ষলন কয়ক্ষর ব্যবস্থা করা িয়েয়ি; 

(ঘ) রবশুি পারনর ব্যবস্থা করা িয়েয়ি; 

(ঙ) কম েিারীয়ের থড্রসসি আইরি কাি ে সরবরাি করা িয়েয়ি; এবং  

(ি) কম ে পররয়বয়শর উন জেয়নর জন্য অরিয়সর অভেন্তয়র রবরভন জ স্থায়ন ফুয়লর টব স্থাপনসি পররষ্কার-পররচ্ছন জ করা 

িয়েয়ি। 

৯। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে  : ০১টি রনষ্পন জ িয়েয়ি 

১০। মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি ; 

(ক) রবএরিরসর িত্ত্বাবধায়ন থিিাখারল রাবার িোম, নাকুগাঁও স্থল বন্দর, নাকুগাঁও- নারলিাবারে িার থলন  

সেক; (খ)  দুগ্ধগ্রাম স্থাপন করা িয়েয়ি। 
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খুলনা রবভাগ  

 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, খুলনা 

 

11.5.7  ২০১৭-১৮ অথ মবছরসংক্রাে কায মাবচল  : 

 ১) রবকল্প কম েসংস্থান সৃরষ্টর মােয়ম রভক্ষুকয়ের পুনব োসন কয়র খুলনা রবভাগয়ক রভক্ষুকমুক্ত থঘাষণা এবং এটায়ক থটকসই করা। 

     অগ্রগরির িার  : ৭৬ %  

 ২) ভূরম অরিয়স অন লাইয়নর মােয়ম থসবা োন প্ররিষ্ঠা করা।  অগ্রগরির  িার  : ৬০ %; 

 ৩) ই-নরের মােয়ম নরে রনষ্পত্তীকরণ। অগ্রগরির  িার  : ৮০ %; 

 ৪) ইন্টারয়নট ও করম্পউটার রভরত্তক সব ধরয়নর থসবা প্রোন করা।  অগ্রগরির  িার  : ৮০ % ; 

 ৫) ওোন েপ সারভ েয়সর কার্ েক্রম রিয়সয়ব েক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন।  অগ্রগরির িার  : ৮০ % ; 

  ৬) নাগররক থসবা সিজীকরণ।  অগ্রগরির িার  : ৯০ %;  

 ৭) রভরিও কনিায়ররন্সং-এর মােয়ম নাগররক শুনারন ও থসবা প্রোন।  অগ্রগরির িার  : ১০০ % ; 

 ৮) বাল্যরববাি থরায়ধ কার্ েক্রম গ্রিণ এবং এ কার্ েক্রময়ক থটকসই করা। অগ্রগরির  িার  : ৭০ %; 

 ৯) নারী উন জেয়ন রবয়শষ উয়যাগ গ্রিণ।অগ্রগরির িার  : ৬০%; 

১০) থবকার যুবক ও যুব মরিলায়ের রফ্র ল্যারন্সং ও রবরভন জ প্রকার আে বধ েনমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন। অগ্রগরির িার  : ৪০%; 

১১) রবভাগীে করমশনার, খুলনা অরিয়স রসরস কোয়মরা স্থাপন। অগ্রগরির িার  : ১০০ %; 
 

০২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  : 

 খুলনা রবভাগয়ক শিভাগ রভক্ষুকমুক্তকরণ এবং এর কার্ েক্রম স্থােীকরণ; 

 ই-নরেরর মােয়ম শিভাগ নরে রনষ্পত্তীকরণ; 

 অোরমরনয়েটিভ কনয়ভনশন থসন্টার স্থাপন; 

 জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়ন কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন;  

 কায়জর গরি ও থসবার মান উন জেয়ন কম েপররকল্পনা প্রনেন; 

 ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়র কায়জর গরিশীলিা বৃরিকরণ; 

 করম্পউটার ল্যাব স্থাপন; 

 নতুন অরিস ভবন রনম োণ; 

 রবভাগীে সারকেট িাউজ রনম োণ; 

 রবভাগীে পররবিণ পুল রনম োণ; 

 ওোটার রিটয়মন্ট োন্ট স্থাপন; এবং 

 জািীে শুিািার কম ে-পররকল্পনা বাস্তবােয়ন কম েকিো/কম েিারীয়ের ময়ে পুরস্কার প্রোয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ।  

০৩। SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  : 

 (১) রভক্ষুক পুনব োসয়নর মােয়ম রভক্ষাবৃরত্ত দূরীকরণ; 

 (২) বাল্যরববাি দূরীকরয়ণ অোকশন োন সিররকরণ; 

 (৩) গৃিিীনয়ের (ভাসমান, বরস্তবাসী, থবেীবায়ধ বসবাসকারী) জন্য ঘর রনম োণ কয়র থেওো; 

 (৪) জলবায়ু সরিষ্ণু কৃরষ পিরির রবস্তার; 

 (৫) কৃরষ পয়ণ্যর নায্য মূল্য রনরশ্চিকরয়ণর লয়ক্ষে ‘কৃরষ বাজার’ স্থাপন; 

(৬) রবষমুক্ত সবরজ ও িল উৎপােন রনরশ্চিকরণ; এবং 

(৭) সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো ক্লাশরুম িালুকরণ; 

০৫। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ  : 

 (১) থসবা সিজীকরয়ণর জন্য উপয়জলা ভূরম অরিয়স ভূরম থমলার আয়োজন; 

 (২) িথ্য প্রযুরক্তর ব্যবিার রনরশ্চিকরয়ণ রবরভন জ রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন সভা/থসরমনায়রর আয়োজন; 
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 (৩) রবকল্প কম েসংস্থান সৃরষ্টর মােয়ম রভক্ষুকয়ের পুনব োসন করা; এবং 

 (৪) শুিািার থকৌশল বাস্তবােন। 

০৬। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

 (১) দুনীরি প্ররিয়রায়ধ মানব বন্ধন, আয়লািনা সভা, থসরমনারসি রবরভন জ কম েসূরি পালন করা িয়েয়ি; 

 (২) সকল কম েকিো ও কম েিারীয়ের রনেরমি মরনটররং করা িে; 

 (৩) সরকারর কম েিারী (শৃঙ্খলা ও আরপল) রবরধ মালা, ১৯৮৫-এর আয়লায়ক  ০৮ জন কম েিারীর িাকরর  

      আরপল মামলার কার্ েক্রম সম্পন জ  করা িয়েয়ি; 

 (৪) সরকারর কম েকিো/কম েিারীয়ের বারষ েক সম্পয়ের রিসাব োরখল; এবং 

 (৫) অরিসয়ক রসরসটিরভ এর আওিাে আনা িয়েয়ি।  
 

০৭। ই-গভেয়নন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : 

 (১) মরন্ত্রপররষে রবভায়গর সিােিাে িথ্য ও থসবা জনগয়ণর থোরয়গাোে থপৌৌঁয়ি থেওোর লয়ক্ষে ন্যাশনাল থপাট োল 

 থফ্রমওোয়কের আওিাে ইয়নায়ভশন ইন পাবরলক সারভ েস শীষ েক কম েশালা/আয়লািনা সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

  

০৮। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম   :  

(১) কম েকিো/কম েিারীয়ের রিরজটাল পররিে পত্র প্রোয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি; এবং 

(২) কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ থেওো িয়েয়ি।  

০৯। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি 

িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে)  :  

(১) িথ্য অরধকার আইয়ন িথ্য সরবরাি করার জন্য িথ্য কম েকিো রনয়োগ করা িয়েয়ি।   

১০। মাঠপর্ মাডয় বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 

অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প রবষে  : 

 

(১) রভক্ষুক মুক্তকরণ; 

(২) সুয়পে পারন সংরক্ষয়ণর রনরমত্ত পুকুর খনন; এবং 

(৩) িারিো  রভরত্তক কৃষক প্ররশক্ষণ। 

১১। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে  : 

 (১) এ কার্ োলয়ে থক্লাজ সারকেট কোয়মরা স্থাপন; 

 (২) খুলনা রবভাগীে করমশনায়রর নতুন ভবন রনম োণ; 

 (৩) রবভাগীে পররবিন পুল রনম োণ; এবং 

 (৪) কনয়ভনশন থসন্টার স্থাপন। 

 

11.5.8 গজলা প্রশাসরকর কায মালয়, খুলো 

০১। ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল  :  

(ক) কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণসংক্রান্ত  : 

গি ২০১৭-১৮ অে েবিয়র আইন ও প্রশাসন থকায়স ে-০৪ (িার) জন, ই-িাইলসংক্রান্ত প্ররশক্ষয়ণ-৬২৫ জন, a2i কর্তেক 

আয়োরজি ইয়নায়ভশন প্ররশক্ষয়ণ-২০ জন, Capacity Dvevlopment of Field Administration’ শীষ েক 

প্ররশক্ষয়ণর আওিাে-০২ (দুই) জন, রবএমএ-০২ (দুই) জন, বুরনোরে থকায়স ে-০৬ (িে) জন এবং এ িাো রবরভন জ 

প্রকায়রর ০৫ (পাঁি) জন কম েকিো প্ররশক্ষণ সম্পন জ কয়রয়িন। এ িাো Basic Office management course-এ 

০৪ (িার) জন কম েিারী, Computer Application & English Language Course-এ ০৬ (িে) জন, 

Basic Conduct & Discipline Course-এ ০২ (দুই) জন এবং Financial Management Course-

০২ (দুই) জন কম েিারী প্ররশক্ষণ গ্রিণ কয়রয়িন। এ িাো ০১ (এক) জন ৪ে ে থেরণর কম েিারীয়ক রবরভন জ প্ররশক্ষণ প্রোন 

করা িয়েয়ি।  
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(খ) থমাবাইল থকাট ে পররিালনাসংক্রান্ত  : 

প্রমাপ অনুর্ােী রনেরমি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা িয়েয়ি এবং িয়চ্ছ। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র থমাট থমাবাইল থকাট ে 

পররিালনা করা িয়েয়ি ৭০৩টি ও থমাট মামলা রুজু করা িয়েয়ি ১০৮০টি। ৯৮৬ জনয়ক ৪১,২১,৯৪৭/-টাকা অে েেনয়ণ্ড 

েরণ্ডি করা িয়েয়ি এবং ২৯৯ জনয়ক রবরভন জ থমোয়ে কারােণ্ড োন করা িয়েয়ি। ৯৬টি মামলাে আরপল িয়েয়ি। 

 

(গ) থপনশনসংক্রান্ত  : 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র  ০৮ (আট) জন র্তিীে থেরণর কম েিারী এবং ০৪ (িার) জন িতুে ে থেরণর কম েিারীয়ক থপনশন মঞ্জুরর 

প্রোন করা িয়েয়ি।  

 

(ঘ) আইরসটিসংক্রান্ত  : 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, খুলনাে ই-গভন্যোন্স রনরশ্চি করার লয়ক্ষে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র www.nothi.gov.bd-এর মােয়ম 

োপ্তররক কাজ করা িয়েয়ি। এ কার্ োলয়ের কম েকিো/কম েিারীয়ের অরিয়সর উপরস্থরি/প্রস্থান রিরজটাল িারজরা থমরশয়নর মােয়ম 

গ্রিণ করা িয়চ্ছ। অরিয়সর রনরাপত্তাকয়ল্প সমগ্র অরিসয়ক রসরসটিরভর আওিাে আনা িয়েয়ি। থপপারয়লস অরিস বাস্তবােয়ন 

কাগয়জর ব্যবিার হ্রাস করার জন্য রবরভন জ সভার থনাটিশ থপ্ররয়ণ SMS এর মােয়ম সংরলিষষ্ট প্রাপয়কর রনকট থপ্ররণ করা িয়চ্ছ। 

রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনম োয়ণ আইরসটিিংিান্ত কার্ েক্রম পররিালনা করা িে। 

২।  ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  : 

মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ। েক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন। নাগররক থসবা সিজীকরণ। থজলা প্রশাসয়নর সকল স্তয়র রসরস 

কোয়মরা স্থাপয়নর মােয়ম থসবা কার্ ে মরনটররং ও রনরাপত্তা ব্যবস্থার উন জেন। রিরজটাল থরকি েরুম স্থাপন। কম েকিো ও কম েিারীয়ের 

প্ররশক্ষণ প্রোন। রিরজটাল িারজরা পিরি প্রবিেন। নারী উন জেয়ন রবয়শষ উয়যাগ গ্রিণ। বাল্যরববাি থরায়ধ কার্ েক্রম গ্রিণ। রশশুয়ের 

জম রনবন্ধন রনরশ্চিকরণ। দুয়র্ োগ থমাকারবলাে সরকায়রর আধুরনক পররকল্পনা বাস্তবােন। 

নেী িীরবিী বাঁধ ভাঙ্গন থরাধ ও সুয়পে পারনর রনরাপত্তা প্রোন। বাল্যরববািমুক্ত থজলা থঘাষণার উয়যাগ গ্রিণ করা। ক্ষরিকর 

রাসােরনক দ্রব্যমুক্ত িল ও সবরজ উৎপােন ও বাজারজািকরণ কার্ েক্রম গ্রিণ। গৃিিীনয়ের জন্য গৃি রনম োণ কয়র থেওো। থবকার 

যুবক ও যুব মরিলায়ের রফ্র ল্যারন্সং ও রবরভন জ প্রকার আেবধ েনমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন। খুলনা থজলার মরিলা উয়যাক্তায়ের সিরর পণ্য 

বাজারজািকরয়ণর থক্ষয়ত্র রবয়শষ উয়যাগ গ্রিণ। 

 

৩। SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  :  

 (১) রভক্ষুক পুনব োসয়নর মােয়ম রভক্ষাবৃরত্ত রনবারণ; 

 (২) বাল্যরববাি দূরীকরণ থজলা অোকশন েোন; 

 (৩) গৃিিীনয়ের (ভাসমান, বরস্তবাসী ও থভরেবাঁয়ধ বসবাসকারী) জন্য আরও ঘর সিরর কয়র থেওো; 

 (৪) জলবায়ুসরিষ্ণু কৃরষ পিরির রবস্তার; 

 (৫) প্রিেন্ত অঞ্চয়ল স্বাস্থেয়সবা রনরশ্চিকরয়ণ থটরলয়মরিরসন থসবার রবস্তার; 

 (৬) লবণাক্তিার সমস্যা রনরসয়ন সুয়পে পারনর পুকুর, খাল খনন ও পারন সংরক্ষণ, পারন থশাধনাগার স্থাপন,  

     বারে বারে পারন থপৌৌঁয়ি থেওোর জন্য গারে সরবরাি; 

 (৭) নাগররক সমস্যা সমাধায়ন থমাবাইল থিান ও থিসবুয়কর সব োত্মক ব্যবিায়রর মােয়ম নাগররক অরধকাররয়ে  

      অংশগ্রিণ রনরশ্চিকরণ; 

 (৮) কৃরষ পয়ণ্যর ন্যায্য মূল্য রনরশ্চিকরয়ণর লয়ক্ষে ‘কৃষক বাজার’ স্থাপন; 

৪। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  : িলমান রবভাগীে মামলার সংখ্যা ০২টি এবং ০২ জন র্তিীে থেরণর 

কম েিারীয়ক সামরেকভায়ব বরখাস্ত করা িয়েয়ি।  

৫।  ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : মরন্ত্রপররষে রবভায়গর রনয়ে েশনা থমািায়বক খুলনা থজলাে ‘ইয়নায়ভশনটিম’ গঠন 

করা িয়েয়ি। ইয়নায়ভশনটিথমর সেস্যয়ের রনয়ে প্ররিমায়স রনেরমিভায়ব সভা অনুষ্ঠান করা িয়চ্ছ। থজলা/উপয়জলা প্রশাসনসি 

রবরভন জ েপ্তর কর্তেক গৃিীি উদ্ভাবনী উয়যাগ বাস্তবােয়ন মরনটররং করা িয়চ্ছ।  
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থজলা প্রশাসন খুলনা-এর DC Khulna থিসবুক থপয়জর মােয়ম প্রাপ্ত সমস্যা/অরভয়র্ায়গর রবষয়ে সমাধান করা িয়চ্ছ। এ 

কার্ োলয়ের রবরভন জ কার্ েক্রয়মর িথ্য থিসবুয়ক আপয়লাি করা িে। এর িয়ল জনগণ থজলা প্রশাসয়নর থসবা সম্পয়কে জানয়ি পারয়ি। 

৬।  কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম (র্রে োয়ক); গি ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১৪ জন কম েকিোয়ক এবং ৩০৫ জন 

কম েিারীয়ক রবরভন জ প্রকার প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে; র্া িায়ের কম েজীবয়নর েক্ষিা অজেয়ন সিােক িয়ব। এ িাো কম েকিোগয়ণর 

জন্য সাপ্তারিক ‘আইন-িি ো কম েসূরি’ প্রণেন করা িয়েয়ি। 

৭।  িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা 

এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে);  

িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেন সংখ্যা সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা 

০৯ ০৯ - 

 

৮। মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন 

বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি)  :  

 রভক্ষুক মুক্তকরণ; 

 থশখ রায়সল ইয়কা পাকে (৪৩ একর খাসজরময়ি বাস্তবােনাধীন); 

 ইয়লকিরনক িাণ্ড িান্সিার (EFT) এর মােয়ম কম েকিো/কম েিারীগয়ের থবিন সরাসরর স্ব-স্ব ব্যাংক রিসায়ব থপ্ররণ; 

এবং 

 অরপ েি সম্পরত্ত রক্ষণায়বক্ষণ এবং ইজারা কার্ েক্রয়ম সমস্যাসমূি সমাধানকয়ল্প ‘রভরপ আকোইভ্স’ প্রবিেন। 

 

11.5.9 গজলা প্রশাসরকর কায মালয়, বারেরিাট  : 

১। ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল  : ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা িার 

উয়িখসি : 

(ক) অসিাে ও দুরায়রাগ্য ব্যারধর রিরকৎসার রনরময়ত্ত মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ িিরবল থেয়ক আরে েক অনুোন মঞ্জুরর 

প্রোয়নর জন্য প্রাপ্ত আয়বেনসমূি অগ্রারেি করা িে। মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ িিরবল থেয়ক আরে েক অনুোন মঞ্জুররবাবে 

রবরভন জ ব্যরক্তর নায়ম ইসুেকৃি রবরভন জ অংয়কর টাকার থমাট ৩৪টি থিক সংরলিষষ্ট প্রাপকয়ের রনকট িস্তান্তর করা িয়েয়ি।   

(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রনালে থেয়ক িাকুরররি অবস্থাে মৃয়ির পররবায়রর সেস্যয়ের অনুকূয়ল এককালীন আরে েক মঞ্জুররকৃি পাঁি 

লক্ষ/আট লক্ষ টাকা কয়র থমাট ১৭ জয়নর অনুকূয়ল ইসূেকৃি  ১৭টি থিক িস্তান্তর করা িয়েয়ি।   

(গ) বঙ্গবন্ধু  ক্রীোয়সবী কল্যাণ িাঊয়ন্ডশন িয়ি এ থজলাে ৮ (আট) জন অস্বিল ক্রীোরবে/সংগঠকয়ের অনুকুয়ল ১০,০০০/= 

টাকা কয়র থমাট ৮০,০০০/=টাকার থিক আনুষ্ঠারনকিার মােয়ম সংরলিষষ্টয়ের  ময়ে রবিরণ করা িয়েয়ি। এ িাো ১৮ জন অসচ্ছল 

ক্রীোরবেয়ক ১৫,০০০/-টাকা কয়র থমাট ২,৭০,০০০/-টাকা অবসরভািা প্রোন করা িয়েয়ি।  

(ঘ)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের জন্য  ১৬,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে রভরিও কনিাররন্সং প্রয়জক্টর, ০২টি মারল্টরমরিো প্রয়জক্টর, 

০১টি িয়টায়মরশন ও ০৫টি করম্পউটার ক্রে করা িয়েয়ি । 

 

(ঙ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের িেয়র ৮৫,৪৮,৬৪৬/- টাকা ব্যয়ে থসরম পাম োয়নন্ট ভবন রনম োণ কাজ িলয়ি । 

 

(ি) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও িার অধীন উপয়জলআ অরিয়সর কম েকিো ও কম েিারীয়ের ‘অরিস ব্যবস্থাপনা, থসবা প্রোন 

পিরি, E-Nothi’এবং সনরিক ও রশষ্টািার প্ররশক্ষণ প্রোন ।   

 

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীি কম েপররকল্পনা  :   

(ক) বায়গরিাট থজলার  রবরভন জ অরিয়সর কম েকিো ও কম েিারীয়ের ‘অরিস ব্যরবস্থাপনা, থসবা প্রোন পিরি,              
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 E-Nothi’ এবং সনরিক ও রশষ্টািার প্ররশক্ষণ প্রোন;   

 

(খ)   থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ১০ িলা নতুন ভবন রনম োণ,  এ থজলাে সারকেট িাউয়জ নতুন ভবন রনম োণ, থজলা প্রশাসয়নর 

ব্যবস্থাপনাে থমাংলা উপয়জলাে সারকেট িাউজ/থরে িাউজ রনম োণ করা ও বায়গরিাট থজলাে ৩ িাজার ফুয়টর গ্রেজাবর কক্ষ রনম োণ 

করা। ইয়িাময়ে প্রস্তারবি স্থায়নর রিরজটাল সায়ভ ে নকশা প্রস্তুি কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে থপ্ররণ করা িয়েয়ি; 

 

(গ)  উপয়জলাসমূয়ি িথ্য জ্ঞানসম্পন জ জনবল সিরর । উপয়জলা পররষয়ের থসবা সিজীকরণ। সরকায়রর লক্ষে ও উয়েশ্য অজেয়ন, 

রভশন-২০২১ বাস্তবােয়ন এবং থটকসই উন জেনমূলক (SDG) বাস্তবােয়ন প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ প্রোন ও আন্তঃরবভাগীে সমন্বে সাধন । 

(ঘ)    ষাটগমু্বজ মসরজে ও খানজািান আলী মাজায়র আগি পর্ েটকয়ের জন্য টুেররজম থবায়ি ের অে োেয়ন আধুরনক মায়নর ০২ 

(দুই)টি ওয়েটিং রুম রনম োণ; 

 

(ঙ) থজলা-ব্র্যারন্ডং-এর রনরমত্ত ব্র্যাণ্ড-বুক প্রকাশ; এবং 

 

(ি)  থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে রশক্ষার মায়নান জেয়নর পাশাপারশ থকা-কাররকুলার কার্ েক্রম থজারোরকরণ, সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন 

িল, ফুল বাগান সৃজন এবং পররচ্ছন জ পররয়বশ রনরশ্চিকরণ। থখলারপ ঋন আোে েরারন্বিকরণ।  

 

৩। SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  :  

(ক) রভক্ষুক মুক্তকরণ কম েসূরি বাস্তবােন; 

(খ) একটি বারে একটি খামার প্রকল্প বাস্তবােন; 

(গ)  আেেন প্রকয়ল্পর আওিাে ‘জরম আয়ি ঘর থনই’ ব্যরক্তয়ের গৃি রনম োণ কয়র থেওো;  

(ঘ) স্যারনয়টশন কার্ েক্রম ও টিকাোন কম েসূরি মরনটররং; 

(ঙ) রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান সমূি পররেশ েন ও অরবভাবক সমায়বশ; 

(ি)  নারীয়ের কম েসংস্থান সৃজন/নারী উয়যাগিায়ের সিােিাকরণ; 

(ি) ইভটিরজং প্ররিয়রায়ধ থমাবাইল থকাট ে পররিালনা; 

(জ) বৃরষ্টপারন সংরক্ষয়ণর জন্য জলাধার রনম োণ; 

( ) বৃক্ষ থরাপণ;  

(ঞ) গি ২৯-১১-২০১৭ রি. িাররখ থটকসই উন জেন অভীষ্ট অজেয়ন স্থানীেকরণ, রবরনয়োগ পররকল্পনা এবং ব্যরক্ত খায়ি উযাক্তা 

সৃরষ্ট ও েক্ষিা উন জেনরবষেক কম েশালা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি; এবং  

(ট) SDG- বাস্তবােয়ন সরকার কর্তেক গৃিীি কম েপররকল্পনা র্োর্েভায়ব প্ররিপালন বাস্তবােয়নর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি । 

৪। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ  :  

 

(ক)  িরকরিাট উপয়জলাে আধুরনক মায়নর থিল্প থিক্স স্থাপণ, ই-নরের মােয়ম জনয়সবা বৃরিকরণ এবং কম েজীরব মরিলায়ের 

সন্তানয়ের  জন্য অরিস সংলগ্ন থি-থকোর থসন্টার স্থাপন । সকল উপয়জলাে ই-নরে ব্যবস্থা ও জবাবরেরিমূলক জনয়সবা রনরশ্চি 

করা; 

(খ) উপয়জলা রনব োিী অরিসার, থমাংলা, বায়গরিাট  Voluntary Service Oversees (VSO) ও International 

Citizen Service (ICS) এর উয়যায়গ রবউটিরশোন, থপারি, রিসাররজ, রিয়জোর ম্যায়নজয়মন্ট, স্বাস্থেরবষেক সয়িিনিা বৃরি 

ও স্কুয়ল স্কুয়ল িাত্র-িাত্রীয়ের বেসরন্ধরবষেক প্ররশক্ষণ গ্রিণ কয়রয়িন। 

 

৫। শৃংঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  :  

 

(ক) দুনীরি েমন করমশয়নর রনয়ে েশনা থমািায়বক দুনীরি প্ররিয়রায়ধ র্োর্ে কার্ েক্রম গ্রিয়ণর জন্য সকল উপয়জলা রনব োিী 

অরিসারবৃন্দয়ক অনুয়রাধ জারনয়ে রবরভন জ সময়ে পত্র প্রোন করা  । থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয় আইন-শৃঙ্খলা করমটির রনেরমি সভার 

মােয়ম শৃংখলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রাধমূলক আয়লািনা, রসিান্ত গ্রিণ এবং বাস্তবােন । সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে প্ররিয়রায়ধ  ইউরনেন 

পর্ োে থেয়ক উপয়জলাপর্ মাডয় সভা সমায়বয়শর মােয়ম জনসাধারণয়ক অবরিি করা । বাল্যরববাি থরায়ধ জনসয়িিনা বৃরি এবং 

আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ ।  
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৭। ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : 

(ক) সভরব নেী দূষণমুক্তকরয়ণ প্রয়োজনীে পেয়ক্ষপ গ্রিণ; 

(খ) থজলা প্রশাসয়ন রিরজটাল িারজরা থমরশন স্থাপন করা িয়েয়ি, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলেয়ক রসরস কোয়মরার আওিাে 

আনা এবং ই-নরে কার্ েক্রম বাস্তবােন করা িয়চ্ছ। এ িাোও উপয়জলাপর্ োয়ে িারজরা থমরশন স্থাপন করা এবং ই-নরে কার্ েক্রম 

বাস্তবােন ও রসরস কোয়মরার আওিাে আনা িয়চ্ছ। 

 

৮। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  :  
 

 (ক) থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে প্ররিমায়স োি সভার মােয়ম কম েকিো/কম েিারীয়ের ব্যারক্তগি সমাস্যা থশানা এবং সমাস্যার 

সমাধান করার থিষ্টা করা । রবরভন জ কল্যাণকর রবষয়ে আয়লািনা করা িে । বায়গরিাট থজলাে ৭৫ জন ইউরপ সরিবয়ের ভরবষ্য 

িিরবল রিসাব থখালা িয়েয়ি । কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ রপ আর এল ছুটি মঞ্জুর ও থপনশন প্ররক্রো দ্রুি রনরশ্চি করা। 

 

৯। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর অয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে)  :  

(ক) আয়বেন সংখ্যা - ৩টি; 

(খ) সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা -০৩টি; 

(গ) আরপল োয়ের িেরন। 

 

১০। মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 

অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি)  :  

 

(ক)  বায়গরিাট থজলার ষাটগমু্বজ মসরজে ও ির্রি পীর খানজািান আলী (র :)-এর মাজার সংলগ্ন এলাকাে অবকাঠায়মা 

উন জেন কাজ িলমান; 
 

(খ)  বায়গরিাট সেয়র ইয়কা পাকে রনম োণ; 
 

(গ) সের উপয়জলাে ০১টি গুচ্ছগ্রাম সৃজনপূব েক ৩০টি ভুরমিীন রিন জমূল পররবারয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি। মাননীে প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ োলয়ের আেেণ-২ প্রকয়ল্পর অধীন জরম আয়ি ঘর থনই এমন ৭৬১টি পররবায়রর গৃিরনম োণ কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি;  

(ঘ) থমাংলা উপয়জলাে আঁিল নায়ম ১টি থি থকোর থসন্টার স্থাপন করা িয়েয়ি ; 

(ঙ) রামপাল উপয়জলাে খাসজরময়ি ইয়কা পাকে রনম োণ কার্ েক্রম িলমান; এবং 

(ি) বায়গরিায়টর উয়িখয়র্াগ্য পূরাকীরিেসমূয়ির সংরক্ষণ এবং সংস্কার রবষয়ে প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ। এ লয়ক্ষে প্রত্নিত্ত্ব ও 

সুন্দরবন থকরন্দ্রক ইয়কাটুররজয়মর ব্যবস্থা গ্রিণ।  

১১। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে  :  

(ক)  রামপাল উপয়জলাে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রাে ০৪ (িার) থকাটি টাকা থখলাপী ঋণ আোে; এবং  

(খ)  রভক্ষুকমুক্ত করয়ণ সিয়র্ারগিা প্রোনসি সয়িিনিামূলক কার্ েক্রম থজারোরকরণ । 
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11.5.10 গজলা প্রশাসরকর কায মালয়, চুয়াডািা  :                          

২০১৭-১৮ 

অে েবিরসংক্রান্ত 

কার্ োবরল; 

২০১৬-১৭ 

অে েবিয়রর 

সয়ঙ্গ 

প্ররিয়বেনাধীন 

অে েবিয়রর 

অগ্রগরির 

শিকারা িার 

উয়িখসি 

 

* সািক্ষীর থজলাে রভক্ষুকমুক্ত করণ কম েসূরি বাস্তবােন :  

সািক্ষীরা থজলায়ক রভক্ষুকমুক্তকরণ কয়ল্প রভক্ষুকমুক্তকরণ রভক্ষুকয়ের কম েসংস্থান ও পুনবাস েন 

সংস্থা, সািক্ষীরা নায়ম সংস্থা সৃজনপূব েক সমাজয়সবা অরধেপ্তর িয়ি রনবন্ধন করা িে ।( রনবন্ধন 

নম্বর-১২৭২/১৬) এ সংস্থার লক্ষে ও উয়েশ্য িয়লা রভক্ষুকয়ের কম েসংস্থান ও পুনব োসয়নর মােয়ম 

সািক্ষীরা থজলায়ক রভক্ষুক মুক্ত করা। গঠনিন্ত্র থমািায়বক কার্ ে রনব োিী করমটি গঠন করা িে । 

* রভক্ষুকয়ের জররপ কাজ সম্পন জ করা িয়েয়ি এবং ৩০৬১ জনয়ক (৯১৮জন ও মরিলা ২১৪৩ 

জন এবংিলমান; 

* পুনব োসন িিরবল গঠন  : থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর এবং সরকারর অরিয়সর 

কম েকিো/কম েিাররগয়ণর একরেয়নর থবিন থবসরকরর সংস্থার অনুোন োনশীন ব্যরক্তয়ের 

করমশনার, খুলনা রবভাগ, খুলনা কার্ োলে িয়ি প্রেত্ত অনুোন গ্রিয়ণর মােয়ম থজলা ও উপয়জলা 

িিরবল সংগ্রি করা িে এবং পুনব োসন কায়জ ব্যে করা িয়েয়ি; 

* পুনব োসন কার্ েক্রম  : শারীররক সক্ষমিা ও অক্ষমিা, বেস, সমারজক অবস্থান পাররপারশ্বকিা 

নানারবধ রবষেগুরল রবয়বিনাে এয়ন পুনব োসন কার্ েক্রম গ্রিণ করা িে। পুনব োসন প্ররক্রোর ময়ে 

রয়েয়ি সামারজক রনরাপত্তার কম েসূরির অধীন, থর্মন-রভরজরি, রভরজএি, ইজরপরপ, রবধবা 

ভািা, প্ররিবন্ধী ভািা, বেস্কভািা, ৪০ রেয়নর কম েসূরি, িিেররদ্রয়ের জন্য িাল রবিরণ, আোেণ 

প্রকয়ল্পর ঘর বরাে ইিোরে। সরকরর ত্রাণ িিরবল িয়ি গৃিিীয়ের গৃি রনম োয়ণর জন্য থঢউটিন ও 

নগে অে ে প্রোন, স্থানীে ভায়ব গরু, িাগল, িাঁস, মুররগ ও থসলাই থমরশন প্রোন। সবরজ বাগান 

সৃজন, ওজন মাপা র্ন্ত্র প্রোন, ব্যাবসার জন্য থোকান বরাে, আেবধ েক কায়জর জন্য অে ে সািায্য, 

রবরভন জ প্ররিষ্ঠায়ন ও বাসাবারেয়ি কম েসংস্থানসি সন্তানয়ের মােয়ম ভরণয়পাষয়ণর ব্যবস্থা প্রভৃরি। 

রবরভন জ সরকারর েপ্তর স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠান থবসরকরর উন জেন সংস্থা ও এনরজওয়ের সিােিাে 

থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর িত্ত্বাবধায়ন পুনব োসন কার্ েক্রম পররিারলি িে; 

মরনটররং কার্ েক্রম  : থজলা প্রশাসক, সািক্ষীরা রবরভন জ স্থয়র মরনটররং কয়রয়িন। উপপররিালক, 

স্থানীে সরকার ও ০৩ জন অরিররক্ত থজলা প্রশাসকয়ক উপয়জলা রভরত্তক মরনটররং-এর োরেে 

প্রোন করা িয়েয়ি। িারা মাঠপর্ োয়ে মরনটররং ও প্রয়োজনীে পরামশ ে প্রোন কয়রয়িন। উপয়জলা 

রনব োিী অরিসারগণ এবং উপয়জলাপর্ োয়ে রবরভন জ রবভায়গর কম েকিো ও ইউরনেন ট্াগ 

অরিসারয়ক মরনটররং ও কম েসূরি বাস্তবােয়ন সম্পৃক্ত করা িয়েয়ি।  

  

  *ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীয়ের জন্য প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবােন  : প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলে িয়ি বাস্তবােনাধীন 

‘রবয়শষ এলাকার উন জেন সিােিা (পাব েিে িিগ্রাম ব্যিীি)’ শীষ েক কম েসূরির আওিাে ১৭-১৮ 

অে েবিয়র বরােকৃি অে ে রেয়ে ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীভুক্ত িাত্র-িাত্রীয়ের ময়ে রশক্ষাবৃরত্ত, রিরকৎসা 

সিােিা এবং আে বধ েনমূলক কম েসূরি বাস্তবােন করা িয়েয়ি। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র বরায়ের 

জন্য মাননীে প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়ের প্রকল্প প্রণেন করা িয়চ্ছ। বরায়ের রবপরীয়ি প্রকল্প গ্রিণ 

করা িয়ব।  

 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৮১৮টি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা কয়র ১৩৯৬টি মামলার রবপরীয়ি ১২১১ 

জনয়ক অে েেয়ণ্ডর মােয়ম ২৬,০৫,৪৩১/-টাকা  জররমানা আোে করা িয়েয়ি ৩৬৪ জনয়ক রবরভন জ 

থমোয়ে কারােয়ণ্ড েরণ্ডি করা িয়েয়ি। 

 

*২০১৭-১৮ অে েবিয়র থমাট ৮,৯২,০৬,৩৯৯/- টাকা ভূরম উন জেন কর আোে করা িয়েয়ি । 

*২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১০০.৩৫৫ একর অকৃরষ জরম জবর েখল িয়ি উিার করা িয়েয়ি উক্ত 

জরমর মূল্য ১৫,০৫,৩৫০০০/-টাকা । 

* ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৬০টি পররবারয়ক ৫১.৯৬একর খাস   

  জরম বয়ন্দাবস্ত থেওো িয়েয়ি। 
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২। 

 

 

২০১৭-১৮ 

অে েবিয়র 

গৃিীিব্য 

কম েপররকল্পনা  

 

 

* রমউয়টশন থকস ১০০% রনষ্পরত্তর মােয়ম খরিোন িাল নাগাে করা িয়ব। 

* ভূরম উন জেন কর ও করবরিভু েি রাজয়স্বর রবরভন জ খাি িয়ি থমাট  

   ১০ থকাটি ৪০ লক্ষ টাকা আোে করা িয়ব ।   

*অরপ েি সম্পরত্তর সাঠিক ব্যবস্থাপনার মােয়ম ১ থকাটি ২০ লক্ষ টাকা  রলজ মারন আোে করা 

িয়ব।     

* ১০০% থরন্ট সাটি েরিয়কট থমাকেমা ও ১০০% রমস থকস রনষ্পরত্ত করা  িয়ব ।  

* ১টি গুচ্ছগ্রাম সৃজয়নর মােয়ম ৪০-৫০টি ভূরমিীন পররবারয়ক পুন েবাসন  করা িয়ব । 

* কমপয়ক্ষ একটি উপয়জলা ভূরম অরিয়সর সকল কার্ েক্রম     

   রিরজলাইয়জশন করা িয়ব। 

*রাজস্ব প্রশাসয়নর সকল কম েিারীর অনলাইন থিটায়বজ প্রস্তুি করা িয়ব * ৩৫২ জন 

ভূরমিীনয়ের মায়  ৬০.০০ একর খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন   করা িয়ব ।    

* ১০০% িাট বাজার ইজারা প্রোন করা িয়ব। 

* থরকি েরুয়মর নকল প্রোন ব্যবস্থা সিজীকরণ ও স্বচ্ছিা আনােয়নর   

   প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব। 

* এল এ ক্ষরিপূরণ প্রোন করা িয়ব।  

*থগয়জট িয়েয়ি এরুপ থকসসমূয়ির ১০০% নামজারর রনরশ্চি করা িয়ব। 

*2017-18অথ মবিয়র থমাবাইল থকাট ে পররিালনার লক্ষমাত্রা ধার্ ে করা িয়েয়ি ৮০০টি 

* ২০১৭-১৮ অে েবিয়র থমাবাইল থকাট ে পররিালনার লক্ষেমাত্রা ধার্ ে করা িয়েয়ি ৮০০টি । 

 

  

৩। েপ্তর/সংস্থা সমূয়ি উন জেয়নর 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা  ও 

কার্ েক্রয়মর রববরণ  

 *থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের কম েকিো ও কম েিারীয়ের রবষেরভরত্তক প্ররশক্ষণ প্রোন । 

েক্ষিা উন জেন রবষয়ে কম েশালার আয়োজন করা িয়েয়ি । 

৪। শৃঙ্খলাজরনি দুনীরি 

প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  

 

থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে গঠিি ইয়নায়ভশনটিয়মর সমন্বয়ে সকল সরকারর েপ্তয়রর 

থসবায়ক স্বল্প ব্যয়ে, কম সময়ে এবং রবনা িেরারনয়ি সাধারণ জনগয়ণর মায়  থপৌৌঁয়ি 

রেয়ি নানারবধ উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি।  উয়যাগসমূি থজলা ইয়নায়ভশন সায়কেয়লর 

মােয়ম এয়জন্ডাভুক্ত কয়র পর্ োেক্রয়ম বাস্তবােন করা িয়চ্ছ । থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ের 

রবরভন জ েপ্তর কর্তেক গৃিীি আইরিো বাস্তবােয়নর মােয়ম জনগণ রবনা িেরারনয়ি এবং 

দ্রুিিার সয়ঙ্গ িায়ের কারিি থসবা গ্রিণ করয়ি পারয়ি । ইয়নায়ভশয়নর অংশ রিয়সয়ব 

এবং থজলা োরন্ডং কার্ েক্রময়ক থজারোর করার লয়ক্ষে থজলা প্রশাসন-উপয়জলা প্রশাসয়নর 

পক্ষ থেয়ক এ থজলাে থবশ কয়েকটি পর্ েটন েট সৃরষ্ট করা িয়েয়ি, থর্ গুয়লার উন জেয়নর 

কাজ এরগয়ে িলয়ি। র্া রনম্নরূপ 

১.  সািক্ষীরা সের এলাকাে ‘রিরস ইয়কাপাকে’ স্থাপন। 

২. থভামরা স্থলবন্দয়র রিরস থসবাকুঞ্জ রনম োণ। 

৩. সািক্ষীরা থজলার শ্যামনগর উপয়জলাে করমউরনটি থবজি ইয়কা-টুোররজম থসন্টার 

‘আকাশলীনা’ স্থাপন। 

 ৪. প্ররিটি উপয়জলাে অোয়গ্রা থটকয়নায়লারজ পাকে স্থাপন।  

৫. শ্যামনগর উপয়জলার মুরন্সগয়ঞ্জ থজলা প্রশাসক অোয়গ্রা- রিশাররজ থটকয়নালরজ পাকে 

স্থাপন ।  

৬. আশাশুরন উপয়জলাে ‘ররভাররভউ থকওো পাকে ও রবয়নােন থকন্দ্র’ প্ররিষ্ঠা ।  

৭. জনগয়ণর রনম েল রবয়নােয়নর জন্য থেবিাটা উপয়জলাে ‘রূপসী থেবিাটা ম্যানয়গ্রাভ 

পর্ েটন থকন্দ্র’ স্থাপন। 

৮. িালা বাজার সংলগ্ন কয়পািাক্ষ নয়ের ধায়র ০৬ (িে) একর জরমর উপর রবয়নােন 

পাকে স্থাপন। 

৯. কলায়রাো থপৌরসভা ইয়কা পাকে স্থাপন। 

১০. উপকূলীে বনােন এর আওিাে রেপ, থভষজ, সুপারর, থশাভাবধ েনকারী বাগান সৃজন।   
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-১৫- 

৫ ই-গভয়ন েন ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি 

কার্ েক্রম 

(র্রে োয়ক); 

 

                                                                             

১১. রবলুপ্ত প্রাে থেশীে প্রজারির মাি সংরক্ষয়ণ বলুো বাওে মৎস্য অভোেম; 

১২. সাইিাস জাম েোজম থসন্টার স্থাপন; 

১৩. উপয়জলাপর্ োয়ে ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম ভূরম রবষয়ের আয়বেন গ্রিণ 

১৪.সািক্ষীরা থজলার শ্যামনগর ও কারলগঞ্জ উপয়জলা ভূরম অরিয়সর ই- নামজারর িালু 

করা িয়েয়ি; 

১৫. অয়টায়মশয়নর মােয়ম নামজাররকরণ; 

১৬উপয়জলা ভূরম অরিয়স কার্ েক্রম িথ্য থকন্দ্র-কাম থিল্প থিস্ক স্িাপন; 

১৭.ভূরমরবষেক রবরভন জ থসবার িথ্যসংবরলি থিস্টুন টাঙায়না এবং পুরস্তকা প্রকাশনা; 

১৮.থরকি েরুম িয়ি জায়বো নকয়লর করপ করম্পউটারাইজ কয়র সরবরাি করা িয়চ্ছ । 

৬।             িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-

এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম 

(িথ্য সরবরায়ির থমাট 

আয়বেয়নর সংখ্যা, 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা 

এবং িথ্য করমশন বরাবর 

োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা 

ইিোরে  : 

 

থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ০৫টি ; সরবরািকৃি 

আয়বেয়নর সংখ্যা ০৪টি; িথ্য করমশন বরাবর থকায়না আরপল োয়ের করা িেরন। ১টি 

আয়বেয়নর িারিি িথ্য এ কার্ োলয়ে না োকাে আয়বেনকারীয়ক িথ্য সরবরাি করা 

সম্ভব িেরন র্া আয়বেনকারীয়ক পত্র মারিি অবরিি করা িয়েয়ি । িথ্য অরধকার 

বাস্তবােয়ন অবয়ক্ষপণ (সুপাররভশন) ও পররবীক্ষণ থজলা ও উপয়জলা করমটি গঠন করা 

িয়েয়ি। এ িাো থজলাপর্ োয়ে ২ রেনব্যাপী িথ্য থমলা আয়োজনসি িথ্য জানার অরধকার 

রেবস উের্াপন করা িয়েয়ি। 

 
 

11.5.11 গজলা প্রশাসরকর কায মালয়, যরশার  : 

 ০১।  ২০১৭-২০১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল : 

o ভূরম অরিস অয়টায়মশন; 

o ভূরম অরিস Wi-FiZone প্ররিষ্ঠা ; 

o বিরওোরর সুরনরে েষ্টসংখ্যক মারল্টরমরিো ক্লাসরুম স্থাপন; 

o প্ররিটি ইউরনেয়ন ক্ষরিকর কীটনাশকমুক্ত সবরজ,কাব োইি মুক্ত কলা ও িরমারলন মুক্ত আম উৎপােন; 

o ওোন েপ সারভ েস এর কার্ েক্রম রিয়সয়ব থজলা থরকি েরুম িয়ি রিরজটাল পিরিয়ি জরমর পি ো 

সরবরািকরণ 

o রিরজটাল থরকি েরুম (DDR) করয়ণর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ; 

o উপয়জলা রভরত্তক রনেরমি রভরিও কনিায়ররন্সং-এর মােয়ম নাগররক শুনারন ও থসবা প্রোন; 

o ২ে প্রজয়মর রসটিয়জন িাট োর প্রণেন ও বাস্তবােন; 

 ভূরম উন জেন কর থমলার আয়োজন; 

o বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধ উদ বুিকরণ সভার মােয়ম বাল্যরববািয়ক লাল কাি ে থেখায়না এবং কারজ ও  

o কারজ ব্যিীি র্ারা রবয়ে পোন িায়ের থিটায়বজ সিরর; 

o র্য়শার থজলার বাঘারপাো উপয়জলার 86 নং ইন্দ্রা থমৌজাে ইয়কা পাকে স্থাপন; 

o E-mobile থকায়ট ের মােয়ম সকল থমাবাইল থকাট ে পররিালনা; 

 িলমান ইয়নায়ভশন প্রকল্পসমূয়ির কার্ েক্রম গরিশীলকরণ এবং নতুন নতুন প্রকল্প গ্রিণপূব েক নাগররক  
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 থসবা সিজীকরণ; 

o ১১৪.৯২ একর অববধ েখয়ল োকা সরকারর খাসজরম উিারপূব েক ২০.৩৮ একর জরম ৩০৫ জন  

 ভূরমিীনয়ের বয়ন্দাবস্ত থেওো িয়েয়ি। অবরশষ্ট ৮৪.৫৪ একর জরম ভূরমিীনয়ের ময়ে বয়ন্দাবস্ত থেওোর  

 কার্ েক্রম প্ররক্রোধীন। 

o কায়লক্টয়রট স্কুল  স্থাপন এবং থজলার ৮০ ভাগ  রবযালয়ে মারল্টরমরিো ক্লাস পিরি িালুকরণ; 

o খুলনা রবভাগয়ক রভক্ষুকমুক্ত করার ইয়নায়ভশন কার্ েক্রয়মর অংশ রিসায়ব এ থজলাে ৩০২৯ (রিন িাজার  

 উনরত্রশ) জন রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি; 

o থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রসরসটিরভ কোয়মরা স্থাপয়নর মােয়ম রনরবে মরনটররং-এর আওিাে  

আনেন; 

 বাল্যরববাি রশশু, নআরী রনর্ োিন, থিারািালান ও পািার থরায়ধ সয়িিনামূলক সভার আয়োজন; 

o জনপ্রশাসন প্ররশক্ষণ নীরিমালা-অনুর্ােী কম েকিো /কম েিারীয়ের জন্য বারষ েক ৬০ (ষাট) ঘণ্টা প্ররশক্ষণ  

 কম েসূরি : 

o থসবা প্রোয়নর প্রযুরক্তর ব্যবিার রনরশ্চি করয়ি থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে ২২৫ (দুইশি পঁরিশ) জন   

o কম েিারীয়ক E-নরেয়ি  প্রয়োজনীে রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন; 

০২। ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা; 

 রবরভন জ সরকারর অরিয়স োলালয়ের থেৌরাত্মে করময়ে থসবা প্রোয়ন গরিশীলিা আনেয়ন থমাবাইল থকাট ে 

অরভর্ান বৃরি র্া সরকাররঅরিস ও থসবা সম্পয়কে নাগররক আস্থা বাোয়ব; 

 নব প্ররিরষ্ঠি ইয়কা পাকেয়ক আধুরনকীকরণ ও জািীেপর্ োয়ে উন জীিকরয়ণর কম েপররকল্পনা গ্রিণ; 

 পররয়বয়শর ভারসাম্য রক্ষাে সকল উপয়জলাে পর্ োেক্রয়ম একটি কয়র ইয়কাপাকে স্থাপয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ  

 র্য়শার থজলাে থবসরকারর  উয়যায়গ অরধকসংখ্যক  পাকে স্থাপয়ন উৎসাি প্রোন।  

 বাংলা সারিয়িে অরমত্রাক্ষর িয়ন্দর প্রবিেক মিাকরব মাইয়কল মধুসূেন েয়ত্তর স্মৃরি রক্ষায়ে ে করবর জম 

জেন্তীয়ি প্ররিবির মাইয়কল মধুসূেন পেক প্রবিেন এবং করবর জম স্থানয়ক একটি পর্ েটক আকষ েণীে 

স্থায়ন রূপান্তরকরয়ণর মিা পররকল্পনা গ্রিণ। 

 নাগররক থসবা আয়রা গরিশীল করার জন্য থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেনপর্ োয়ে কম েিারীয়ের িথ্য 

প্রযুরক্তয়ি েক্ষ করার প্ররশক্ষণ; 

 আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ েময়নর জন্য সকল থক্ষয়ত্র থমাবাইল থকাট ে পররিালনা ও অরভর্ান বৃরি; 

 প্ররিবন্ধীয়ের রশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কায়জ সিােিা; 

     ০৩।  SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  :  

 SDG-এর  ১৭টি লক্ষে অজেয়ন র্য়শার থজলাে রবরভন জ েপ্তর/রবভায়গর সয়ঙ্গ সমন্বে কয়র রনম্নবরণ েি  

           কম েপররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

   (ক) গৃিীি রবরভন জ উন জেনমূলক কার্ েক্রম বাস্তবােয়ন িোররক থজারোর করা িয়েয়ি এবং থজলা উন জেন সমন্বে 

সভাে পৃেক আয়লািেসূরিয়ি অন্তভু েক্ত কয়র রনেরমি মারসক সভাে আয়লািনা করা িয়চ্ছ।  

 (খ) ওোি ে পেোয়ে থর্সমস্ত প্রকল্প রপরিয়ে রয়েয়ি থসসব প্রকল্প রনধ োররি লক্ষেমাত্রাে উন জীিকরয়ণর জন্য নতুন 

নতুন পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়চ্ছ। 

  (গ) পররয়বয়শর ভারসাম্য রক্ষাে এ থজলাে বাঘারপাো উপয়জলার থোিাকুলা ইউরনেয়নর ইন্দ্রা থমৌজাে ইয়কা 

পাকে প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি।  উক্ত ইয়কা পায়কে ৬৫ প্রজারির ১৯৬০টি প্ররসি ও রবলুপ্তপ্রাে িলে, বনজ ও ঔষরধ 

গাি থরাপণ করা িয়েয়ি। 

 (ঘ) ক্ষুধা ও োররদ্রেমুক্ত বাংলায়েশ গোর লয়ক্ষে এ থজলাে গররব দুস্ি ও অসিােয়ের আত্ম কম েরনভ েরশীল কয়র 

গয়ে থিালার উয়যাগ থনওো িয়েয়ি।  

 (ঙ) মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চি করয়ি মারল্ট রমরিো ক্লায়সর সংখ্যা বাোয়না এবং িাত্র িাত্রীয়ের সনরিক  
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িররত্র গঠন ও রশক্ষার মানউন জেয়ন রনরবে িোররকসি রবরভন জ উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

 (ি) নারী উন জেন থিারায়ম কার্ েক্রময়ক গরিশীল করাসি নারীর ক্ষমিােয়ন রবরভন জ পেয়ক্ষপ থনওো িয়েয়ি।  

 (ি) খুলনা রবভাগয়ক রভক্ষুকমুক্ত করার ইয়নায়ভশন কার্ েক্রয়মর অংশ রিসায়ব এ থজলাে ৩০২৯ (রিন িাজার 

উনরত্রশ) জন রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি।  

 

৪। শৃঙ্খলাজরনি দুনীরি ও প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  :  

(ক) র্য়শার থজলা প্রশাসয়নর থকায়না কম েিারী শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরিসংক্রান্ত থকায়না কম েকাণ্ড সংঘটিি করয়ল 

রবভাগীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িে। রবগি অে েবিয়র থকায়না কম েিারীর রবরুয়ি এ-সংক্রান্ত থকায়না অরভয়র্াগ নাই। 

(খ) দুনীরি প্ররিয়রাধ রবষয়ে এ থজলাে মানববন্ধন, আয়লািনা সভা, রবিকে প্ররিয়র্রগিা রিনা প্ররিয়র্ারগিা ও 

র োরলসি রবরভন জ কম েসূরি পালন করা িয়েয়ি। রবযালে, কয়লজ ও মাদ্রাসার রশক্ষক ও িাত্র িাত্রীয়ের রনয়ে সিিা 

সংঘ ও পরামশ ে কাউরন্সল গঠন করা িয়েয়ি।  

৫। ই-গভেন্যান্স/ ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : 

(ক) ইয়নায়ভশন রবষয়ে এ থজলাে ২৪টি প্রকয়ল্পর কাজ িলমান। নতুন আয়রা ৪৫টি প্রকয়ল্পর কার্ েক্রম সম্পন জ 

িয়েয়ি। সব েয়মাট এ থজলাে ইয়নায়ভশন প্রকয়ল্পর সংখ্যা ৯৯ (রনরানব্বই)টি ।  

(খ) মরন্ত্রপররষে রবভায়গর রনয়েশ েনা থমািায়বক ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র র্য়শায়র থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে বারষ েক 

কয়েকটি নতুন উদ্ভাবনী কম েপররকল্পনা প্রণেন করা িয়েয়ি।  

৬। কম েকিো কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কর্ েক্রম  :   

 (ক)োপ্তাররক কার্ োরে সুষ্ঠ ুও সিজীকরয়ণর জন্য ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র প্ররিমায়স ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ রিয়সয়ব 

র্য়শার থজলা প্রশাসয়ন কম েরি ৩ে ও ৪ে ে থেরণর কম েিারীয়ের ময়ে প্ররি ব্যায়ি ১২০ জন কয়র থমাট ১২০০ জন 

কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ থেওো িয়েয়ি। 

 (খ) প্ররিটি উপয়জলাে থেষ্ঠ ইউরনেন ভূরম সিকারী কম েকিোয়ক পুরস্কৃি করা িয়েয়ি।  

 (গ)  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের ০১ জন কয়র থেষ্ঠ কম েয়যাগী ও েক্ষ র্তিীে থেরণর কম েিারীয়ক মাস থসরা 

কম েিারী থঘাষণা কয়র রনেরমি পুরস্কৃি করা িয়চ্ছ।  

৭। িথ্য অরধকার আইন,২০০৯-এর আয়লায়ক কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর  সংখ্যা , সরবরািকৃি 

িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা িথ্যারে ।  

(ক) িথ্য সরবরাি থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা  : ১৮টি  

(খ) সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা   : ১৭টি 

(গ) িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা  :  নাই 

৮। মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/ স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি); 

(ক)  ইয়কা পাকে  :  পররয়বশ ভারসাম্য রক্ষাে এ থজলাে বাঘারপাো উপয়জলার থোিাকুলা ইউরনেয়নর ৮৩ নং 

ইন্দ্রা থমৌজাে ইয়কা পাকে প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি। উক্ত ইয়কা পায়কে ৬৫ প্রজারির ১৯৬০টি প্ররসি ও রবলুপ্তপ্রাে িলে, 

বনজ ও ঔষরধ গাি থরাপণ করা িয়েয়ি।; এ িাো অবরশষ্ট উপয়জলাে পালাক্রয়ম পাকে স্থাপয়নর উয়যাগ থনওো 

িয়েয়ি।  

(গ) র্য়শার কায়লক্টয়রট স্কুল : র্য়শার থজলার প্রাণ থকয়ন্দ্র অবরস্থি ১.০০ একর জরমর উপর র্য়শার কায়লক্টয়রট 

স্কুল প্ররিষ্ঠা িয়েয়ি। 

 

11.5.12 গজলা প্রশাসরকর কায মালয়, েড়াইল  : 

১।  ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল; 

(ক) ফ্রন্ট থিস্ক এবং ই-থসবা থকন্দ্র স্থাপয়নর মােয়ম থসবা গ্রিীিায়েরয়ক সরকারর থসবা সম্পয়কে প্রয়োজনীে ধারণা প্রোনসি                  

      রনধ োররি সমেসীমার ময়ে প্রিোরশি থসবা প্রোন করা িয়চ্ছ।  

      অগ্রগরি  :  ৯৫% 
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(খ) থজলা ও উপয়জলা ওয়েবয়পাট োল স্থাপয়নর মােয়ম থজলার আে ে-সামারজক উন জেন, মুরক্তযুয়ির ইরিিাস, প্রত্নিারত্ত্বক    

     রনেশ েন, েশ েনীে স্থান, পর্ েটন, গুরুেপূণ ে ব্যরক্তে ও প্রাকৃরিক সম্পেসমূয়ির িথ্য তুয়ল ধরা িয়েয়ি। পাশাপারশ সরকারর-   

     থবসরকারর েপ্তরসমূয়ির থসবা ও গুরুেপূণ ে িথ্য আপয়লাি করা িয়েয়ি।  

      অগ্রগরি  :  ৯৮% 

(গ) োররদ্রে রবয়মািয়ন বিেমান সরকায়রর অঙ্গীকার বাস্তবােন ও অমর্ োোকর থপশা রভক্ষাবৃরত্ত বয়ন্ধ প্রকৃি রভক্ষুকয়েরয়ক  

     রিরিি কয়র থজলায়ক রভক্ষুকমুক্ত করা িয়েয়ি। 

      অগ্রগরি  :  ১০০% 

(ঘ) জানমায়লর রনরাপত্তা রবধানকয়ল্প থমাবাইল থকাট ে ও অন্যান্য যুয়গাপয়র্াগী পেয়ক্ষপ গ্রিণ কয়র আইন-শৃঙ্খলা পরররস্থরি  

     স্বাভারবক রাখা িয়েয়ি। 

      অগ্রগরি  :  ৯৫% 

(ঙ) ইউরনেন ও থপৌর রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম র্তণমূলপর্ োয়ে সরকারর থসবা জনগয়ণর থোরয়গাোে থপৌৌঁয়ি থেওো িয়চ্ছ    

      এবং উয়যাক্তা সিরর করার মােয়ম থবকারে লাঘব ও নারীর ক্ষমিােন করা িয়েয়ি। 

      অগ্রগরি  :  ৮০% 

(ি) মারল্টরমরিো ক্লাসরুম স্থাপনসি রবরভন জ সিপাঠ কার্ েক্রম িালু কয়র রশক্ষার  মায়নান জেন করা িয়েয়ি। র্োর্ে কার্ েকর  

     পেয়ক্ষপ গ্রিয়ণর িয়ল সংস্কৃরি, িারুকলা ও ক্রীোে নোইল  থজলার সুখ্যারি থেশব্যাপী িরেয়ে পয়েয়ি। 

      অগ্রগরি  :  ৯০% 

(ি) থজলা প্রশাসক ও রবভাগীে করমশনায়রর ময়ে বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত সম্পােন ও বাস্তবােন করা িয়েয়ি। 

     অগ্রগরি  :  ১০০% 

(জ) এ কার্ োলয়ের প্রয়িেক কম েকিো ও কম েিারীয়ক বিয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

      অগ্রগরি  :  ১০০% 

( ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রিরজটাল িারজরা িালু করা িয়েয়ি। 

      অগ্রগরি  :  ১০০% 

  

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  : 

 

(ক)  নোইল থজলায়ক পররচ্ছন জ ও সবুজ নগরী রিয়সয়ব গয়ে থিালা; 

(খ) েক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গয়ে তুয়ল নাগররক থসবা রনরশ্চিকরণ; 

(গ) সামারজক রনরাপত্তায়বষ্টনী কার্ েক্রম বাস্তবােন থজারোরকরয়ণর মােয়ম পুনব োরসি ব্যরক্তয়ের (প্রাক্তন রভক্ষুক) জীবনমান উন জেন; 

(ঘ)  আইনানুগভায়ব রববাি পোয়না রনরশ্চিকরয়ণর মােয়ম বাল্যরববািমুক্ত নোইল থজলা গঠন; 

(ঙ) থমাবাইল থকাট ে পররিালনা ও জনসয়িিনিা সৃরষ্টর মােয়ম মােকমুক্ত নোইল থজলা গঠন; 

(ি)  আেেণ-২ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রাম ও ‘র্ার জরম আয়ি ঘর থনই িার রনজ জরময়ি গৃি রনম োণ’ কম েসূরির আওিাে গৃিিীনয়ের গৃি 

রনম োয়ণর মােয়ম গৃিিীনমুক্ত নোইল থজলা গঠন;    

(ি) িথ্য প্রযুরক্তর ব্যবিার সম্প্রসারণ কয়র সরকারর থসবা জনগয়ণর থোরগোে থপৌৌঁিায়না; 

(জ) প্ররশক্ষণ, পররেশ েন, মারল্টরমরিোর ব্যবিার প্রভৃরির মােয়ম রশক্ষার গুণগি মায়নান জেন; 

( ) মানবসম্পে উন জেন ও প্রারিষ্ঠারনক েক্ষিা বৃরিকরণ; 

(ঞ) আইন-শৃঙ্খলা পরররস্থরির অরধকির উন জেন সাধন; 

(ট) ভূরম ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেন; 

(ঠ) রিত্রা নেীসি অন্যান্য নেী েখল ও দূষণমুক্তকরণ এবং  

(ি) ইয়কাপাকে ও ওোকওয়ে রনম োয়ণর মােয়ম পর্ েটনবান্ধব নোইল থজলা গঠন।      

                                        

৩। SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  : 

(ক) SDG-র  লক্ষেসমূি অজেয়নর জন্য সরকারর কম েকিো, স্থানীে জনপ্ররিরনরধ ও গণ্যমান্য ব্যরক্তবয়গ ের সমন্বয়ে থজলা,  

      উপয়জলা ও ইউরনেনপর্ োয়ে সভা/য়সরমনার অনুষ্ঠান,  

(খ) থজলার প্ররিটি ওোয়ি ে ওোি ে সভার মােয়ম জনগণয়ক সম্পৃক্ত কয়র অগ্রারধকাররভরত্তক উন জেন পররকল্পনা গ্রিণ ও  

     পর্ োেক্রয়ম বাস্তবােন, 

(গ) ইউরনেনপর্ োয়ে স্বাস্থেয়সবা রনরশ্চিকরয়ণর জন্য ইউরনেন স্বাস্থে কময়েক্স ও করমউরনটি রক্লরনকগুয়লা রনেরমি পররেশ েন  

     ও িত্ত্বাবধান,  

(ঘ)  িথ্য প্রযুরক্ত ব্যবিায়রর মােয়ম গুণগি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ, 
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(ঙ) থজলা ও উপয়জলাে নারী উন জেন থিারায়মর সিয়র্ারগিাে রপরিয়ে পো ও রনর্ োরিিা নারীয়ের আেবধ েক প্ররশক্ষয়ণর  

     মােয়ম জীবনমান উন জেন ও ক্ষমিােন, 

(ি) ‘রক্লন নোইল রগ্রন নোইল’ কম েসূরির মােয়ম স্থানীে জনপ্ররিরনরধ, রাজবনরিক ব্যরক্তবগ ে ও গণ্যমান্য ব্যরক্তগয়ণর  

      সিােিাে সামারজক বনােন কার্ েক্রম গ্রিণ ও পররয়বয়শর থটকসই উন জেন সাধন এবং 

(ি)  নেী েখল ও দুষণয়রায়ধ কার্ েকর পেয়ক্ষপ গ্রিণ। 
 

                     

৪। েপ্তর/সংস্িাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ   : 

 

(ক) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে করম্পউটার ল্যাব স্থাপন, 

(খ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে  নরে ব্যবস্থাপনাে 5S রসয়েম িালুকরণ, 

(গ) প্রাপ্ত িাক শিভাগ ই-িাইরলং রসয়েয়ম আপয়লাি ও রনষ্পরত্ত করা, 

(ঘ) রশক্ষা উপকরণ, রশখন প্রণালী, সিপাঠ্ক্ক্রম  ও িথ্যপ্রযুরক্তর ব্যবিার রনরশ্চি কয়র রবযালয়ে িাত্র-িাত্রীর উপরস্থরি বৃরি,  

      য়রপো থরাধ এবং গুণগি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ,  

(ঙ) থজলাপর্ োয়ের েপ্তরসমূয়ির উন জেনমূলক কার্ েক্রসমূয়ির কার্ েকর সমন্বেসাধন, 

(ি) দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা, বনােন, জলবায়ু পররবিেন ও পররয়বশ সংরক্ষণসি থটকসই উন জেন লক্ষেমাত্রা অজেন েরারন্বিকরণ, 

(ি) ইয়নায়ভশয়নর মােয়ম পাবরলক সারভ েস সিজীকরণ এবং  

(জ) রসটিয়জন জান োরলজম ও থসাশ্যাল রমরিো ব্যবিায়রর মােয়ম নাগররকয়ের রবরভন জ সমস্যা সমাধান ও নাগররক থসবা  

     প্রোন। 

০৫। শৃংখলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ  গৃিীি কার্ েক্রম  :  
 

(ক) রিরজটাল িারজরা রসয়েম িালুকরণ, 

(খ) অরিয়স অরভয়র্াগ বাক্স স্িাপন, 

(গ) ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম েসূরিয়ি শুিািার রবষে অন্তভু েক্তকরণ, 

(ঘ) জনগয়ণর অরভয়র্ায়গর শুনারন অয়ন্ত অরভয়র্াগ রনষ্পত্তীকরণ,  

(ঙ) শুিািাররবষেক কম েপররকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােন, 

(ি) থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে সনরিকিা করমটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠান, 

(ি) রসটিয়জন িাট োর-অনুর্ােী র্োসময়ে থসবা প্রোন, 

(জ) দুনীরি ও অসোিরয়ণর প্রমাণ থপয়ল রবভাগীে শারস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রিণ, 

(ি) স্বচ্ছিা ও জবাবরেরি রনরশ্চিকরয়ণর জন্য ওয়েবয়পাট োয়ল িথ্য আপয়লািকরণ, 

( ) িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ র্োর্েভায়ব বাস্তবােন এবং 

(ঞ) উন জেন প্রকল্প িোররক কার্ েক্রম থজারোরকরণ। 

 

৬। ই-গভন্যোন্স /ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  :  
  

 

(ক) নোইল থজলায়ক পররচ্ছন জ ও সবুজ নগরী রিয়সয়ব গয়ে তুলয়ি ৭ (সাি) লক্ষারধক গায়ির িারা থরাপণ ও পররষ্কার  

     পররচ্ছন জিা কার্ েক্রম পররিালনা। 

(খ) থজলার রবরভন জ েপ্তর/ রবভায়গর সমন্বয়ে  রবরভন জ উদ্ভাবনী আইরিো সংগ্রি কয়র িার রভরত্তয়ি  প্রকল্প  গ্রিণ ও বাস্তবােন,  

(গ) রিরজটাল বাংলায়েশ ও ই-নরে ব্যবস্থাপনা সম্পয়কে জনগণয়ক  অবরিিকরণ এবং ই-নরের কার্ েক্রম বাস্তবােয়নর          

     মােয়ম জনয়সবা রনরশ্চিকরণ, 

(ঘ) গৃিিীন পুনব োরসি ব্যরক্তয়ের (প্রাক্তন রভক্ষুক) গৃি রনম োয়ণর মােয়ম আবাসয়নর ব্যবস্থাকরণ। 

 

৭। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

  

(ক) কম েকিো/কম েিারীয়ের েক্ষিা বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন।  

 (খ) কম েকিো/ কম েিারীয়ের পররিেপত্র প্রোন। 

 (গ) প্ররিমায়স মাসয়সরা কম েিারী রনব োিন, সনে ও পুরস্কার প্রোয়নর মােয়ম কয়ম ে উৎসারিিকরণ। 

 (গ) কায়লক্টয়রট স্কুল প্ররিষ্ঠাকরণ। 

৮।  িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে)  :  
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     থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা       :   ৬টি 

     সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা  :    ৫টি 

     িথ্যকরমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা  : নাই 

৯।  মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্িানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 

অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি)  : 

 

(ক) নোইল থজলায়ক রভক্ষুকমুক্ত  করা িয়েয়ি; 

(খ) থজলার রসএস ও এসএ থরকয়ি ের সকল খরিোয়নর িাটা করম্পউটায়র এরি করা িয়েয়ি;  

(গ)  থজলখানাে অপরাধী সংয়শাধয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি এবং কয়েরেয়ের প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্িা গ্রিণ করা িয়েয়ি; এবং  

(ঘ) শিভাগ ই-থকাট ে বাস্তবােন করা িয়েয়ি।   

 

১১। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে  :  
 

(ক) িথ্য প্রযুরক্ত ব্যবিায়রর মােয়ম রশক্ষার গুণগিমান উন জেয়নর জন্য রবরভন জ রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো প্রয়জক্টর,  

      ল্যাপটপসি অন্যান্য রশক্ষা উপকরণ রবিরণ; 

(খ) ‘রক্লন নোইল রগ্রন নোইল’ কম েসূরির মােয়ম নোইল থজলায়ক পররচ্ছন জ ও সবুজ নগরী রিয়সয়ব গয়ে থিালার জন্য  

      থজলার রবরভন জ স্থায়ন ৭ (সাি) লক্ষারধক বৃয়ক্ষর িারা থরাপণ এবং থজলার রবরভন জ পয়েয়ন্ট িােরবন স্থাপন,  

      সয়িিনিামূলক সভা অনুষ্ঠান ও পররষ্কার পররচ্ছন জিা কার্ েক্রম পররিালনা; 

(গ) বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধ সকল বারলকা মােরমক রবযালে, মাদ্রাসা ও কয়লয়জ সয়িিনিামূলক সভার আয়োজন করা; 

(ঘ) কয়লজ, মােরমক রবযালে ও মাদ্রাসার রশক্ষক এবং মসরজয়ের ইমাময়ের জন্য সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে প্ররিয়রায়ধ োরেে ও  

     কিেব্যরবষেক সভা আয়োজন; এবং 

(ঙ) গৃিিীন পুনব োরসি ব্যরক্তয়ের (প্রাক্তন রভক্ষুক) গৃি রনম োয়ণর মােয়ম আবাসয়নর ব্যবস্থাকরণ।  

 

11.5.13 গজলা প্রশাসরকর কায মালয়, চেোইদি  : 

১ ।  ২০১৭-২০১৮  অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল  :  

ক্ররমক রববরণ  বাস্তবােন  

1.  

ভূরম উন জেন কর ভূরম উন জেন কর বাবে ৭,৬২,৬০,৪৭৮/- টাকা আোে িয়েয়ি। রবগি বিয়র আোে 

িয়েরিল ৭,৮৭,৭০,৯৩৯/-টাকা। োরবর পররমাণ কম োকাে রবগি বিয়রর তুলনাে প্রাে 

০৩% কম আোে িয়েয়ি। 

2.  

নামজারর মামলা রনষ্পরত্ত নামজারর মামলা রনষ্পরত্ত িয়েয়ি ২০,০৭৫টি।  পূব েবিী  অে েবিয়রর রনষ্পরত্ত িয়েরিল 

২১,০৬০টি। এ বির  আয়বেন কম পোে প্রাে ৪.৬% কম রনষ্পরত্ত িয়েয়ি। 

3.  
রভরপ আোে িয়েয়ি রভরপ আোে িয়েয়ি ১৪,১৮,৩২৬/- টাকা।  ২০১৬-১৭ অে েবিয়র আোে িয়েরিল 

১১,৮৫,৭৮৬/- টাকা। রবগি বিয়রর  তুলনাে প্রাে ২০% থবরশ আোে িয়েয়ি। 

4.  

সােরাি মিাল ইজারা প্রোন কয়র 

আোে 

২০টি সােরাি মিাল ইজারা প্রোন কয়র আোে িয়েয়ি ২,৫১,৬১,৭৬৫/- টাকা। রবগি 

বিয়র ইজারামূল্যবাবে আোে িয়েরিল ২,৩৮,২১,৫০০/-টাকা। এ বির  প্রাে ০৬%  থবরশ 

আোে িয়েয়ি। 

5.  
 

উন জেনমূলক কার্ েক্রম পররেশ েন 

উন জেনমূলক কার্ েক্রম পররেশ েন ২৪টি। রবগি অে ে বিয়রও একই সংখ্যক  কার্ েক্রম 

পররেশ েন করা িে। 
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-২৬- 

6.  

ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রম ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রম পররেশ েন করা িে ২৪টি। রবগি অে েবিয়রও একই সংখ্যক ক্ষুদ্রঋণ   

কার্ েক্রম পররেশ েন করা িে। 

7.  
দুয়র্ োগ ক্ষরিগ্রস্ত এলাকা শিভাগ দুয়র্ োগ ক্ষরিগ্রস্থ এলাকা িাৎক্ষরণক পররেশ েন করা িয়েয়ি। 

8.  

 

রজ আর প্রোন 

৬০.৮৬ থম.টন রজ আর প্রোন করা িয়েয়ি। রবগি অে েবিয়র প্রোন করা িয়েরিল ১৮০ 

থম.টন। এ বির ১১৯.১৪ থম.টন কম প্রোন করা িয়েয়ি। 

9.  

রভরজএি প্রোন ১২৫৪.৩৫  থম.টন রভরজএি প্রোন করা িয়েয়ি। রবগি অে েবিয়র প্রোন করা িয়েরিল 

১০১৯.৭৩ থম.টন। এ বির প্রাে ২৩% থবরশ িয়েয়ি।                                                                                                                                                                                                                   

10.  

থটে রররলি প্রোন ২১,৪৩,২৯,৬৯১/- টাকার থটে রররলি প্রোন করা িয়েয়ি। রবগি অে েবিয়র প্রোন করা 

িয়েরিল ১০.৬৬ থকাটি টাকা। এ বির রদ্বগুয়ণরও থবরশ থটে রররলি প্রোন করা িয়েয়ি।  

11.  

 

সামারজক বনােন 

িলরি অে েবিয়র সামারজক বনােয়নর জন্য ৬০,০০০টি  গায়ির িারা রবিরণ করা িয়েয়ি।  

রবগি অে েবিয়র রবিরণ করা িয়েরিল ৩০,৫৫০টি িারা।  এবার গি বিয়রর তুলনাে প্রাে  

রদ্বগুণ িারা রবিরণ করা িয়েয়ি।                                                                                                                                                                                    

12.  

 

থমাবাইল থকাট ে পররিালনা 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৩৪৫টি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা িয়েয়ি। অে েেণ্ড আোে 

িয়েয়ি -৮৪,৮২,৫৪০/-টাকা।  গি অে েবিয়র থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা িয়েরিল 

৪৮০টি। এ বির প্রাে ২৮% কম। 

13.  

 

বাল্যরববাি   

বাল্যরববাি  থরায়ধ কম েপররকল্পনা সিরর করা িয়েয়ি এবং এ রবষয়ে জনসয়িিনিামূলক 

সভার আয়োজন করা িয়েয়ি। রবগি বিয়রও একই কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

14.  

 

সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে েময়ন 

সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে েময়ন, নারী ও রশশু পািার থরায়ধ,  থিারািালান প্ররিয়রায়ধ, থর্ৌন 

িেরারন, জালয়নাট ও হুরন্ড ব্যাবসা রনেন্ত্রয়ণ  ১২টি কয়র জনসয়িিনিামূলক সভা করা 

িয়েয়ি। 

15.  

রব.রস.এস. (প্রশাসন) রশক্ষানরবশ 

কম েকিোয়ের প্ররশক্ষণ 

রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর ৩৫িম ব্যায়ির ৫ জন রশক্ষানরবশ সিকারী করমশনায়রর 

১৮০ রেয়নর ইনসারভ েস প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

16.  

থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েিারীয়ের 

প্ররশক্ষণ 

থজলা প্রশাসয়ন কম েরি ১৫০ জন কম েিারীয়ক বিয়র ৬০ ঘণ্টা কয়র প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

িয়েয়ি। রবগি বিয়রও একইভায়ব প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে। 

17.  
আইরসটি ব্যবিার রনরশ্চি করা থজলা প্রশাসয়ন কম েরি শিভাগ কম েিারীর  আইরসটি ব্যবিার রনরশ্চি করা িয়েয়ি।  

18.  

প্ররশক্ষণ কম েসূরির আয়োজন ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৪৯টি প্ররশক্ষণ কম েসূরির আয়োজন করা িয়েয়ি। রবরভন জ েপ্তর থেয়ক 

২০৮৪ জন প্ররশক্ষণােী এয়ি অংশ থনে। রবগি বিয়রর তুলনাে রিনগুয়ণরও থবরশ 

প্ররশক্ষণােী এসকল প্ররশক্ষয়ণ অংশ থনে। 

19.  

থসরমনার ও ওোকেশপ এ বির ০৬টি থসরমনার/ওোকেশপ অনুরষ্ঠি িে। অংশগ্রিণকারী রিল  ৫৩০ জন। ২০১৬ -

১৭ অে েবিয়রর তুলনাে এবির  ২০% থবরশ থসরমনার/ওোকেশপ আয়োরজি িয়েয়ি। 

20.  

 নন-ট্াক্স থররভরনউ আোে িয়েয়ি ২,৪১,৫৭,৯৭০/-টাকা। রবগি অে েবিয়র আোে িয়েরিল 

১,৭১,১৪,৭৭৩/-টাকা। এ বির প্রাে ৪১% থবরশ আোে িয়েয়ি। 
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নন-ট্াক্স থররভরনউ আোে 

21.  

 

মারল্টরমরিো ক্লাসরুম িালু 

৪৬৯টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর ময়ে ৩৮৪টি  রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো ক্লাসরুম িালু করা 

িয়েয়ি। প্রাে ৮২% রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান মারল্টরমরিোর আওিাে এয়সয়ি। 

22.  

ভূরম থসবার উন জেয়ন পি োসমূি 

আকোইভ করা 

ভূরম থসবার উন জেয়ন জরমর পি োসমূি রিরজটারল আকোইভ করার কাজ িলমান। এ বির  

৩,৭১,৮২৭টি এস এ পি ো এবং ২,১৬,৭৭০টি রসএস পি ো আকোইভ করা িয়েয়ি। 

23.  

প্রবাসীয়ের থিটায়বজ প্রস্ত্তি, প্রবাসীয়ের থিটায়বজ প্রস্ত্তি, রবয়েশগামী ব্যরক্তয়ের প্রিারণা ও িেরারন প্ররিয়রাধ এবং 

মানব পািার থরাধসি প্রবাসীয়ের কল্যায়ণ র্াবিীে কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

24.  

থসবাপ্রিোশীর শুনারন গ্রিণ ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৩৫ রেয়ন ২১৪ জন থসবাপ্রিোশীর শুনারনগ্রিণপূব েক প্রয়োজনীে 

ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

25.  

এনরজওয়ের  কার্ েক্রম এনরজওয়ের  কার্ েক্রম িোররক ও সমন্বে, এনরজও কার্ েক্রয়মর ওভারল্যারপং প্ররিয়রায়ধ 

কম েয়ক্ষত্র রনধ োরয়ণ মিামি প্রোন এবং এনরজওয়ের অনুকূয়ল িােকৃি অয়ে ের পররবীক্ষণ 

ও উপ-আনুষ্ঠারনক রশক্ষা কার্ েক্রমসি অন্যান্য কার্ েক্রম রনেরমি পররেশ েন/েশ েন করা িে। 

26.  

 

থসবা পিরি সিজীকরণ 

প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী থসবা প্রোন, থজলা িথ্য বািােন িালনাগােকরণ, থসাশ্যাল রমরিো 

ব্যবিার এবং রবরভন জপর্ োয়ে িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসি অন্যান্য রবষয়ে প্ররশক্ষণ 

কার্ েক্রম পররিালনা ও িোররক অব্যািি আয়ি। 

27.  

 

রনরাপত্তাসংক্রান্ত কার্ োবরল 

থজলা ম্যারজয়েরস ও রনব োিী ম্যারজয়েরসসম্পরকেি র্াবিীে ক্ষমিা প্রয়োগ, থমাবাইল 

থকাট ে পররিালনা, থজলার সারব েক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব েক জনজীবয়ন স্বরস্ত আনেন এবং 

রভরভআইরপয়ের রনরাপত্তাসংক্রান্ত কার্ োবরল গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

28.  
এরপএ স্বাক্ষররি রনধ োররি সময়ের ময়ে এরপএ স্বাক্ষররি এবং সিলভায়ব িা বাস্তবােন করা িয়েয়ি। 

29.  

জািীে শুিািার থকৌশল জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্থাপনার আওিাে 

অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি। 

 

২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র  গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  :  

ক্ররমক রববরণ  বাস্তবােন   

1.  

রিনা/রিত্রাকন প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন। 

বঙ্গবন্ধুর আেশ ে ও মুরক্তযুয়ির থিিনা সমুন জিকরণায়ে ে রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন অরভভাবক 

সমায়বশ এবং এ রবষয়ে রনেরমি রিনা/রিত্রাংকন প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন করা। 

2.  

মুরক্তযুি কন োর স্থাপন। থজলা/উপয়জলাপর্ োয়ের মােরমক ও উচ্চ রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর লাইয়েররয়ি মুরক্তযুি কন োর 

স্থাপন করা। 

3.  

কায়লক্টয়রট স্কুলয়ক মােরমক 

রবযালয়ে পররণি করা 

এই বির কায়লক্টয়রট স্কুলয়ক মােরমক রবযালয়ে পররণি করা। 

4.  রবজ্ঞানাগার প্ররিষ্ঠা থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে একটি কয়র রবজ্ঞানাগার প্ররিষ্ঠা করা। 

5.  লাইয়েরর স্থাপন প্রয়িেক উপয়জলাে একটি কয়র লাইয়েরর স্থাপন করা। 

6.  

পাবরলক পরীক্ষার থকন্দ্রসমূয়ির 

রনরাপত্তা রবধান 

প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ স্থান এবং উয়িখয়র্াগ্য পাবরলক পরীক্ষার থকন্দ্রসমূয়ি রসরসটিরভ সংয়র্াগ 

প্রোন করা। 

7.  

ওোশকন োর স্থাপন। মােরমক ও উচ্চমােরমক স্তয়রর সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন থময়েয়ের জন্য পৃেক ওোশকন োর 

স্থাপন করা। 
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8.  

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন ওয়েবসাইট িালুকরণ সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন ওয়েবসাইট িালুকরণ এবং রসরস কোয়মরা স্থাপন। প্ররিটি 

রবযালয়ে রিরজটাল িারজরা িালুকরণ এবং আগমন ও প্রস্থান রবষয়ে িাৎক্ষরণকভায়ব 

থমাবাইল ম্যায়সয়জর মােয়ম অরভভাবকয়ের অবরিিকরণ। 

9.  থেরিোম আধুরনকীকরণ থজলা থেরিোম আধুরনকীকরণ। 

10.  রশক্ষােীয়ের জন্য থিলেকাি ে রশক্ষােীয়ের জন্য থিলেকাি ে িালুকরণ। 

11.  

রমি থি রমল িালু শিভাগ প্রােরমক রবযালয়ে রমি থি রমল িালু করা িয়ব। 

12.  ভূরম অরিয়স পাবরলক টেয়লট উপয়জলা ও ইউরনেন ভূরম অরিয়স পাবরলক টেয়লট রনম োণ করা িয়ব। 

13.  ভূরমিীনয়ের থিটায়বজ প্রকৃি ভূরমিীনয়ের থিটায়বজ প্রস্ত্তি করা। 

14.  

নেী ব্যবস্থাপনা নবগঙ্গা নেী খনন এবং নেীর জরম অববধ েখল মুক্তকরণ করা। ইরিময়ে এর জন্য 

প্রস্তাব থপ্ররণ করা িয়েয়ি। 

15.  থি-থকোর থসন্টার িালু কম েজীরব মায়েয়ের জন্য থি-থকোর থসন্টার িালু করা। 

16.  

ব্লাি থসন্টার স্থাপন। র নাইেি থজলাে একটি ব্লাি থসন্টার স্থাপন করা। 

17.  রনরাপে পারন এবং স্যারনয়টশন রনরাপে পারন এবং স্যারনয়টশন কার্ েক্রময়ক সম্প্রসারণ করা িয়ব। 

18.  মৎস্য অভোেম  র নাইেি থজলাে মৎস্য অভোেম প্ররিষ্ঠা করা িয়ব। 

19.  

মসরজয়ের ইমাময়ের থিটায়বজ থজলার সকল মসরজয়ের ইমাময়ের থিটায়বজ প্রস্ত্তি ও সংরক্ষণ করা িয়ব। িাঁয়ের সয়ঙ্গ 

মায়  মায়  মিরবরনমে সভা করা িয়ব। 

20.  বারষ েক প্ররিয়বেন প্রকাশ  থজলার উন জেন কম েকায়ণ্ডর রিত্র তুয়ল ধয়র বারষ েক প্ররিয়বেন প্রকাশ করা। 

21.  

রিরজটাল থরকি েরুম রবরনম োণ থরকি েরুয়ম ররক্ষি সকল পি ো করম্পউটায়র এরির মােয়ম পূণ োঙ্গ রিরজটাল থরকি েরুম 

রবরনম োণ করা। 

22.  
সিটওেোয়রর মােয়ম মামলার 

আয়বেন  

সিটওেোয়রর মােয়ম নামজারর মামলাে আয়বেনকারীয়ক মামলার িাররখ এবং 

অনুয়মােয়নর পর রিরসআর-এর খরি জানায়না িয়ব। 

23.  
অববধ েখলোর উয়চ্ছে খাসজরম (কৃরষ-অকৃরষ), অরপ েি সম্পরত্ত, ওো্ি ও থেয়বাত্তর সম্পরত্তর থিটায়বজ 

প্রস্ত্তিকরণ এবং পর্ োেক্রয়ম অববধ েখলোর উয়চ্ছয়ের ব্যবস্থা গ্রিণ। 

24.  

ভূরম থসবা সিজীকরণ ভূরম উন জেন কর রনধ োরণ কয়র ভূরম মারলকয়ের থমাবাইয়ল এসএমএস-এর মােয়ম িা  

জানায়না এবং Online Land Tax Assessment & Collection System 

িালুকরণ। 

25.  এনরজও’র থিটায়বজ সকল এনরজওর থিটায়বজ প্রস্ত্তি করা িয়ব এবং রনেরমি িালনাগাে করা িয়ব। 

26.  ই-থমাবাইল থকাট ে ই-থমাবাইল থকাট ে সম্পূণ েভায়ব বাস্তবােন ও পররিালনা অব্যািি রাখা িয়ব। 

27.  

ভূরম থসবাে িথ্য-প্রযুরক্তর ব্যবিার 

রনরশ্চিকরণ। 

ভূরম ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেয়নর জন্য অনলাইন রভরত্তক নামজাররসি অন্যান্য 

কার্ েক্রয়ম িথ্য-প্রযুরক্তর ব্যবিার রনরশ্চিকরণ। 

28.  
ভূরমর কার্ েক্রম রিরজটালাইয়জশন  

করা 

সকল উপয়জলা ও ইউরনেন ভূরম অরিয়স ই-নামজারর  পিরি িালুকরণ এবং বায়জয়টর  

সকল প্ররক্রো রিরজটালাইয়জশন  করা । 

29.  

ভূরম  অরিয়সর থনটওোরকেং  স্থাপন ইউরনেন ভূরম অরিসসমুয়ির  সয়ঙ্গ  সংরলিষষ্ট  সকল উপয়জলা  ভূরম  অরিয়সর 

থনটওোরকেং  স্থাপন  করাসি অয়টায়মশন  রসয়েম িালুকরণ। 

30.  
রিরজটাল িারজরা   সকল উপয়জলা রনব োিী অরিসার ও সিকারী করমশনার (ভূরম) এর কার্ োলয়ে রিরজটাল 

িারজরা িালু  করা। 

31.  

থক্লাজ  সারকেট কোয়মরা স্থাপন সকল ইউরনেন ভূরম অরিয়স থক্লাজ  সারকেট কোয়মরা স্থাপনসি  সকল থপৌর/ ইউরনেন  

ভূরম অরিয়স ল্যাপটপ রবিরণ 

32.  

খরিোন সংস্কার ও  সংরক্ষণ এস এ খরিোন সংস্কার ও  সংরক্ষণ রনরশ্চিকরণ করা িয়েয়ি। সকল রসএস খরিোন ও 

ম্যাপ আকোইভ করার কাজ িলমান। 
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33.  

খাসজরম বয়ন্দাবস্ত  অববধ েখলকৃি সরকারর খাসজরম  উিারসি ভূরমিীনয়ের মায়  র্োর্েভায়ব  খাসজরম 

বয়ন্দাবস্ত  প্রোন  ও ব্যবিাররভরত্তক ভূরম উন জেন কয়রর োরব  প্রস্ত্তি কার্ েক্রম সুিারুরূয়প 

বাস্তবােন করা 

34.  
নামজাররর আয়বেন রনষ্পত্তীকরণ জনগয়ণর ভূরমর নামজাররর শিভাগ আয়বেন রনরে েষ্ট সময়ের ময়েই রনষ্পরত্ত করা। 

35.  
ইজারা প্রোন। ইজারায়র্াগ্য জলমিাল ও বালুমিাল ইজারা প্রোন। 

36.  

সাধারণ ভূরম  উন জেন   সাধারণ ভূরম  উন জেন  কয়রর শিভাগ  আোেসি  সংস্থার  আোে  কার্ েক্রম থজারোর 

করা। 

37.  
কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্তকরণ থক রপ আই অনুর্ােী  কৃরষ খাসজরম ভূরমিীনয়ের  মায়  বয়ন্দাবস্ত  প্রোন করা। 

 

 SDG এর লক্ষসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

ক্ররমক রববরণ  বাস্তবােন   

১ রভক্ষুকয়ের পুনব োসন রভক্ষুকয়ের পুনব োসনপূব েক রভক্ষকমুক্তকরণ। ইয়িাময়ে পূনব োসয়নর কার্ েক্রম শুরু িয়েয়ি। 

২ 
আরেবারসয়ের জীবনর্াত্রার মান- 

উন জেন 

আরেবাসীয়ের জীবনর্াত্রার মান উন জেয়নর জন্য রশক্ষা বৃরত্ত ও আেবধ েনমূলক উপকরণ 

রবিরণ করা িয়চ্ছ। 

৩ 
রশক্ষােীয়ের মায়  রশক্ষাবৃরত্ত প্রোন রশক্ষার মান বৃরির জন্য রবরভন জ রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রশক্ষােীয়ের মায়  রশক্ষাবৃরত্ত সি রবরভন জ 

উপকরণ রবিরণ করা িয়চ্ছ। 

৪ 
গুচ্ছগ্রাম রনম োণ ‘জরম আয়ি ঘর থনই’ ব্যরক্তয়ের জন্য ঘর রনম োণ এবং ‘জরম  থনই ঘর  থনই’ এমন 

পররবায়রর জন্য গুচ্ছগ্রাম রনম োণ করা িয়চ্ছ। 

 

েপ্তর/ সংস্থাসমূয়ির  উন জেয়নর  ভরবষ্যৎ  পররকল্পনা  ও কার্ েক্রয়মর রববরণ  : 

 র নাইেি কায়লক্টয়রট ভবন ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রসারণ এবং েরক্ষণ রেয়কর  রনি িলার  একটি কক্ষ কনিায়রন্স রুম রিয়সয়ব ব্যবিায়রর জন্য 

প্রয়োজনীে থমরামি ও সংস্কার; 

 র নাইেি সারকেট িাউজ আধুরনকােনসি পূব ে পায়শ  প্রািীর সররয়ে সীমানা বরধ েিকরণ ও প্রািীর রনম োণ; 

 সরকারর গারে সংরক্ষয়ণর জন্য বহুিলরবরশষ্ট গ্যায়রজ রনম োণ; 

 র নাইেি কায়লক্টয়রট ভবয়ন উন জিমায়নর  টেয়লট রনম োণ ও থমরামিকরণ; 

 র নাইেি কায়লক্টয়রট ভবয়ন একটি অিোধুরনক থি-থকোর থসন্টার স্থাপন; এবং 

 থজলা প্রশাসয়কর নতুন বাসভবন রনম োণ। 

 

শৃঙ্খলাজরনি  ও দুনীরি  প্ররিয়রায়ধ  গৃিীি কার্ েক্রম  : 

 রবরভন জ েপ্তর ও স্থানীে জনপ্ররিরনরধয়ের রনয়ে  মিরবরনমে সভা আয়োজন; 
 

 রনরে েষ্ট সময়ে অরিয়স আগমন ও প্রস্থান রনরশ্চি করার জন্য রিরজটাল িারজরার ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি; 
 

 র নাইেি কায়লক্টয়রট রসরস কোয়মরাে আবৃি; 
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 কায়লক্টয়রট ভবয়নর সাময়ন উমুক্ত স্থায়ন একটি অরভয়র্াগ বাক্স স্থাপন করা আয়ি; 
 

 রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন সিিা থোর স্থাপন; 
 

 প্ররিটি েপ্তয়র সনরিকিা করমটি গঠন; 
 

 শিভাগ কম েকিো কম েিারীয়ের  সম্পে রববরণী গ্রিণ; 
 

 দুেয়ক স্থারপি িটলাইন নম্বর ১০৬ (য়টাল রফ্র) িথ্য বািােয়ন সংযুক্তকরণ এবং িা কম েকিো-কম েিারীয়ের অবরিিকরণ; 
 

 ই-থটন্ডার/ই-রজরপ-এর মােয়ম ক্রেকার্ ে সম্পােন; 
 

 রনেরমি গণশুনারনর আয়োজন; 
 

 থরকি েরুম, রবআরটিএ ও পাসয়পাট ে অরিস োলালমুক্তকরণ; এবং 
 

 জািীে শুিািার থকৌশলসংক্রান্ত প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রিণ। 

 

ই- গভন্যোন্স/ ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি  কার্ েক্রম :  

এ থজলাে থমাট ৮৫টি  ইয়নায়ভশন কার্ েক্রম িলমান আয়ি। িময়ে র নাইেি সের  উপয়জলাে ১৫টি ইয়নায়ভশন কার্ েক্রম িলয়ি। ইয়নায়ভশন  

কার্ েক্রম ইয়িাময়ে ৫০% থেয়ক ৯০% থশষ িয়েয়ি।  

কম েকিো/ কম েিারীয়ের কল্যায়ণ  গৃিীি  কার্ েক্রম  : 
 কম েিারীয়ের থমধাবী সন্তানয়ের রশক্ষার মান উন জেয়নর জন্য এককালীন অনুোন প্রোন করা িয়েয়ি; 

 

 মরিলা কম েকিো/কম েিারীয়ের অরিস টাইয়ম রশশুর র্ত্ন থনওোর জন্য কায়লক্টয়রট সি প্ররিটি উপয়জলা পররষে কোম্পায়স থি-থকোর 

থসন্টার  স্থাপন করা িয়েয়ি; 
 কম েিারীয়ের কল্যায়ণ কায়লক্টয়রট কম েিারী কল্যাণ িাে িালু আয়ি;  

 অরিসাস ে ক্লাব, থলরিস ক্লাব ও কম েিারী ক্লাব  নায়ম রিনটি প্ররিষ্ঠান এ কায়লক্টয়রয়ট রয়েয়ি; এবং 

 কম েকিো-কম েিারী সমন্বয়ে প্ররিবির রশক্ষামূলক ভ্রমণ/বনয়ভাজয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িে। 

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর  সংখ্যা, 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা  এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর  সংখ্যা  ইিোরে); 

 আয়বেয়নর সংখ্যা-০২টি; 

 সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ০২টি; 

 থকায়না আরপল োয়ের িেরন। 

মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি  উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম ( গণপূিে রবভাগ/ স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয়ের  অধীন বাস্তবারেি  প্রকল্প ব্যিীি): 

বিেমায়ন থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে এবং সকল উপয়জলা রনব োিী অরিসায়রর কার্ োলয়ে ই-িাইরলং-এর মােয়ম নরে-পয়ত্রর সকল কার্ েক্রম গ্রিণ 

করা িয়চ্ছ।  থজলার গুরুেপূণ ে অন্যান্য েপ্তর থর্মন- থজলা সমাজ থসবা অরধেপ্তরসি রবরভন জ সরকারর েপ্তর ই নরের মােয়ম িাঁয়ের কার্ েক্রম 

পররিালনা কয়র ইয়িাময়ে সুনাম কুরেয়েয়ি। সরকাররর চভশে-২০২১ বাস্তবায়রের লরযে চেোইদি গজলায় ৬৭ট ইউচডচস স্থ্াপে করা িরয়রছ 

এবং ৭৪ট ওরয়ব গপাট মাল বতচরর কাজ সম্পন্ন িরয়রছ। জনয়সবাে প্রশাসন-এ প্ররিপাযয়ক সাময়ন থরয়খ নাগররকয়ের সয়ঙ্গ প্রশাসয়নর রমেরিো 

সৃরষ্টয়ি সামারজক থর্াগায়র্াগ মােম থিসবুয়ক একটি থপজ থখালা িয়েয়ি। District Administration  Jhenaidah-এই থপইজ এ থজলা 

প্রশাসয়নর নানামুখী কম েকাণ্ড ও থসবা সম্পরকেি থপাে থেওো িে। জনগণ এয়ি িায়ের মূল্যবান মিামি প্রোন করয়ি পায়রন। রূপ কল্প ২০২১ 

ও রূপকল্প ২০৪১ সম্পয়কে ধারণা ও এর বাস্তবােয়ন িরুণ রশক্ষােীয়ের সয়ঙ্গ থজলা প্রশাসয়কর সংলাপ রিল থজলা প্রশাসয়নর একটি ব্যরিক্রমধমী 

উয়যাগ। ই-গর্াবাইল গকাট ম সিলভারব পররিালনার জন্য চেোইদি গজলা প্রশাসে প্রিাের্ন্ত্রীর কায মালয় গথরক প্রশংসাপত্র অজমে করররছ । 
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কর্ মকতমা-কর্ মিারীরদর অচিরস সঠিক সর্রয় উপচস্থ্চত চেচিত করার জন্য চডচজটাল অোরটেরডন্স চসরের্ স্থ্াপে করা িরয়রছ । ভূরময়সবা সিজ 

ও আধুরনকােন করয়ি গ্রিণ করা িয়েয়ি রবরভন জ উয়যাগ। বিেমায়ন ঘয়র বয়সই করা র্াে ভূরমর পর্ োর আয়বেন। ভূরম থসবা উন জেয়ন জরমর 

পি োসমূি রিরজটারল আকোইভ করার কাজ িলমান আয়ি। ইয়িাময়ে এসএ আকোইভ িয়েয়ি ৩,৭১,৮২৭টি এবং রসএস আকোইভ িয়েয়ি 

২,১৬,৭৭০টি। র নাইেি থজলা ও থজলাবাসীর উন জেয়ন থজলা প্রশাসন র নাইেি রনরলসভায়ব কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। অেলাইরে োর্জাচরসি 

র্ভচর্সংক্রাে োোচবি কর্ মকাণ্ড দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্ররতেকট র্ভচর্ অচিরস ল্যাপটপ সরবরাি করা িরয়রছ । 

প্ররিয়বেয়ন  উয়িখ করার ময়িা  অন্য থকায়না রবষে : 

থজলা প্রশাসয়নর কায়জর পরররধ ও ব্যাপকিা অয়পক্ষা জনবল খুবই অপ্রতুল। জনবল রনয়োয়গর রবষয়ে সেে দৃরষ্ট আকষ েণ করা িয়লা। িথ্য-

প্রযুরক্তর মােয়ম জনগণয়ক থসবা প্রোয়নর জন্য প্রয়োজনীে অবকাঠায়মা ও করম্পউটারসি অন্যান্য সরঞ্জামারেরও সংকট রয়েয়ি। মাঠপর্ োয়ের 

নানারবধ সরকারর কম েকাণ্ড পররিালনা ও িোররকর জন্য প্রাপ্ত বরাে  অপ্রতুল োকাে অয়নক উন জেন পররকল্পনার র্োে ে বাস্তবােন সম্ভব িয়চ্ছ না। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, মাগুরা : 

 

১। ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল  : 

ক্ররমক নং রববরণ বাস্তবােন 

০১ থমাবাইল থকাট ে পররিালনা ৩২২টি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা করা িয়েয়ি। জররমানাবাবে ২৫,৩৫,৮৫০/- 

টাকা আোে করা িয়েয়ি এবং ৫৪ জনয়ক কারােণ্ড প্রোন করা িয়েয়ি। 

০২ ভূরম উন জেন কর আোে  ৩,২৪,৩০,৬৯৮/- টাকা ভূরম উন জেন কর আোে করা িয়েয়ি। 

০৩ মারল্টরমরিো ক্লাসরুম (mmc) মাগুরা থজলাে 273টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো ক্লাসরুম আয়ি। এসব 

প্ররিষ্ঠায়ন রনেরমি রিরজটাল কনয়টন্ট উপস্থাপন করা িয়চ্ছ।  

০৪ সােরাি মিাল বয়ন্দাবস্ত প্রোন জলমিাল ইজারা/বয়ন্দাবস্ত প্রোন িয়ি ৩৩,৩৪,১০১/-টাকা রাজস্ব আে িয়েয়ি। 

০৫ করম্পউটার ল্যাব মাগুরা থজলাে ৪৬টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন পূণ োঙ্গ করম্পউটার ল্যাব আয়ি। ৩৭টি 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন থশখ রায়সল করম্পউটার ও ভাষা প্ররশক্ষণ ল্যাব স্থারপি িয়েয়ি।  

০৬ ভূরম থরকি ে িালনাগােকরণ  ৫,৬৭৪টি ভূরম থরকি ে িালনাগােকরণ করা িয়েয়ি। 

০৭ প্ররশক্ষণ থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে করম্পউটার থবরসক ও রফ্রল্যারন্সং রবষয়ে প্ররশক্ষয়ণর 

জন্য একটি ল্যাব স্থাপন করা িয়েয়ি। এখায়ন ০১ (এক) মাসব্যাপী প্ররশক্ষণ 

কার্ েক্রম িলয়ি। ২১টি ব্যায়ি ৪২০ জনয়ক প্ররশক্ষণ থেওো িয়েয়ি। 

০৮ ফ্রন্ট থিস্ক ফ্রন্ট থিস্ক আধুরনকােন করা িয়েয়ি। সকল সরকারর রবনামূয়ল্যর িম ে এখায়ন 

পাওো র্াে। 

০৯ ই-নরে কার্ েক্রম  ই-নরের মােয়ম অরিয়সর র্াবিীে রিঠিপত্র উপস্থাপন ও রনষ্পরত্ত করা িয়চ্ছ।  

১০ রসটিয়জন িাট োর রসটিয়জন িাট োর প্রণেন করা িয়েয়ি। রসটিয়জন িাট োর উমুক্ত স্থায়ন টানায়না িয়েয়ি 

এবং থজলার ওয়েব থপাট োয়ল আপয়লাি করা িয়েয়ি। 

১১ গ্রামীণ অবকাঠায়মা রনম োয়ণর জন্য কারবখা প্রকল্প 

বাস্তবােন 

গ্রামীণ অবকাঠায়মা রনম োয়ণর লয়ক্ষে কারবখা প্রকয়ল্পর আওিাে থকায়না বরাে 

পাওো র্ােরন। 

১২ গ্রামীণ অবকাঠায়মা রনম োয়ণর জন্য কারবটা প্রকল্প 

বাস্তবােন 

গ্রামীণ অবকাঠায়মা রনম োয়ণর লয়ক্ষে কারবটা প্রকয়ল্পর আওিাে ১২০ রক.রম রাস্তা 

রনম োণ করা িয়েয়ি। 

১৩ অরিেররদ্রয়ের জন্য কম েসংস্িান কম েসূরি অরিেররদ্রয়ের জন্য কম েসংস্িান কম েসূরির আওিাে ৯,৯২৭ জনয়ক আরে েক 

সিােিা প্রোন করা িয়েয়ি। 

১৪ ওয়েব থপাট োল ক্) ওডয়িডপাট মাডল তথ্য বনয়বর্ত িালনা ার ক্রা িডি। 

খ) অিার্ঞ্জস্যতা নুযনতর্পর্ মাডয় বনডয় আিা িডয়ডছ। মাগুরা থজলাে ০৫টি থপাট োল 

রয়েয়ি। এ সব থপাট োয়ল ২১১টি সরকারর অরিয়সর িথ্য রয়েয়ি। 

১৫ ই - থমইল ব্যবিার  বিবিন্ন রিডর ই-গ্রর্ইডলর র্াধ্যডর্ পে গ্রর্া াডর্া  ক্রা িডি। এ ক্ার্ মালডয় 

প্রবতর্াডি  ডড় প্রাি গ্রর্ইডলর িংখ্যা প্রায় ২৩০টি এিং গ্রপ্রবরত গ্রর্ইডলর িংখ্যা 

প্রায় ৩৬০টি।   
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১৬ ই - থসবা থকন্দ্র  প্ররিরেন ০৩ জন কম েিারী অরিস িলাকালীন সময়ে সাধারণ জনগণয়ক থসবা প্রোন 

করয়ি। প্ররিরেন গয়ে ১২০ জনয়ক থসবা প্রোন করা িয়চ্ছ। 

১৭ থিসবুয়কর ব্যবিার থিসবুক ব্যবিায়রর মােয়ম থজলা প্রশাসয়নর রবরভন জ কম েকাণ্ড জনসাধারণয়ক 

অবরিি করা িয়চ্ছ। ২৭০টি (প্রাে) থপায়ের মােয়ম থজলা প্রশাসন, মাগুরা এর 

কার্ েক্রম অবরিি করা িয়েয়ি এবং রবরভন জ সমস্যা/অরভয়র্াগ রনেরত্ত করা িয়েয়ি। 

১৮ নাগররক থসবাে উদ্ভাবন এ থজলাে ৪৫টি ইয়নায়ভশন উয়যাগ িলমান। 

১৯ ইউরনেন রিরজটাল থসন্টার )ইউরিরস(  মাগুরা থজলার ৩৬টি ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়র থসবার িারলকা ঝলায়না িয়েয়ি। 

রিরজটাল থসন্টার ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েয়ম সেরনক িথ্য আপয়লাি করা িয়চ্ছ। 

ইউরিরসসমূয়ি ৭২ জন নারী-পুরুষ উয়যাক্তার কম েসংস্থান িয়েয়ি।  

২০ থজলা উন জেন সমন্বে করমটির সভা অনুষ্ঠান মাগুরা থজলা উন জেন সমন্বে করমটির ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

২১ রভরিও কনিায়রন্স মাননীে প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলে, রবভাগীে করমশনার কার্ োলয়ের সয়ঙ্গ রনেরমি 

রভরিও কনিায়রন্স করা িয়চ্ছ। ১৫টি রভরিও কনিায়রন্স িয়েয়ি। 

২২ রজআর প্রোন সামারজক রনরাপত্তামূলক কার্ েক্রম বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে ১২৪.৫০০ থম.টন রজ.আর 

িাউল রবিরণ করা িয়েয়ি। 

২৩ রভরজএি প্রোন সামারজক রনরাপত্তামূলক কার্ েক্রয়মর আওিাে থকায়না বরাে পাওো র্ােরন। 

২৪ থটে রররলি প্রোন সামারজক রনরাপত্তামূলক কার্ েক্রম বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে ২.১৪২৭ (য়কাটি টাকা) টাকা 

রবিরণ করা িয়েয়ি। 

২৫ সভা মাগুরা থজলা আইরসটি করমটির ১২টি এবং ইয়নায়ভশন করমটির ১২টি সভা অনুরষ্ঠি 

িে। 

২৬ থজলা উন জেন সমন্বে করমটির সভার রসিান্ত 

বাস্তবােন 

সভাে গৃিীি রসিান্ত বাস্তবােয়নর অগ্রগরি ৯০% । 

২৭ রবরভন জ উন জেনমূলক কার্ েক্রম পররেশ েন মাগুরা থজলার ২৪টি উন জেনমূলক কার্ েক্রম পররেশ েন করা িয়েয়ি। কায়জর মান 

সয়ন্তাষজনক প্রিীেমান িয়েয়ি। 

২৮ এনরজও কার্ েক্রম সমন্বেরবষেক সভা অনুষ্ঠান মাগুরা থজলা এনরজও সমন্বে করমটির ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

২৯ এনরজও কার্ েক্রম সমন্বেরবষেক সভার রসিান্ত 

বাস্তবােন 

সভাে গৃিীি রসিান্ত বাস্তবােয়নর অগ্রগরি ৯০%। 

৩০ এনরজওয়ের অনুকূয়ল িােকৃি অয়ে ের পররবীক্ষণ ০৬টি এনরজওর অনুকূয়ল িােকৃি অয়ে ের পররবীক্ষণ কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

৩১ ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রম পররেশ েন/েশ েন ২৪টি এনরজওর ক্ষুদ্র ঋণ কার্ েক্রম পররেশ েন/েশ েন করা িয়েয়ি। 

৩২ ত্রাণ ও পুনব োসন এবং দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা 

সম্পরকেি সভা অনুষ্ঠান 

মাগুরা থজলা ত্রাণ ও পুনব োসন এবং দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা সম্পরকেি করমটির ১২টি 

সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

৩৩ ত্রাণ ও পুনব োসন এবং দুয়র্ োগ 

ব্যবস্িাপনাসম্পরকেি সভার রসিান্ত বাস্তবােন 

সভাে গৃিীি রসিান্ত বাস্তবােয়নর অগ্রগরি ৯৭%। 

৩৪ দুয়র্ োগ ক্ষরিগ্রস্ত এলাকা িাৎক্ষরণক 

পররেশ েন/েশ েন 

৯৮% দুয়র্ োগ ক্ষরিগ্রস্ত এলাকা িাৎক্ষরণক পররেশ েন/েশ েন করা িয়েয়ি। 

৩৫ বৃক্ষয়রাপয়ণর জন্য জনগণয়ক উদ বুিকরণ থমলার 

আয়োজন 

বৃক্ষয়রাপয়ণর জন্য জনগণয়ক উদ বুিকরণ রবষেক ০১টি থমলার আয়োজন করা 

িয়েয়ি। 

৩৬ সামারজক বনােয়নর জন্য রবরভন জ প্রকার বৃয়ক্ষর 

িারা রবিরণ 

সামারজক বনােয়নর জন্য রবরভন জ প্রকার বৃয়ক্ষর ৫০০টি িারা রবিরণ করা িয়েয়ি।  

৩৭ থজলা পররয়বশ করমটির সভা আয়োজন মাগুরা থজলা পররয়বশ করমটির ০১টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি।  

৩৮ থজলা পররয়বশ করমটির সভার রসিান্ত বাস্তবােন সভাে গৃিীি রসিান্ত বাস্তবােয়নর অগ্রগরি ৯০%। 

৩৯ জলবায়ু পররবিেন থরায়ধ গৃিীি প্রকল্প বাস্তবােন  জলবায়ু পররবিেন থরায়ধ ০১টি প্রকল্প বাস্তবারেি িয়েয়ি।  

৪০ মুরক্তয়র্ািায়ের সম্মারন ভািা রবিরণ কার্ েক্রম 

িোররক 

মুরক্তয়র্ািায়ের সম্মারন ভািা রবিরণ কার্ েক্রম িোররক কার্ েক্রম ১০০% 

৪১ প্ররিবন্ধী ভািা প্রোন কার্ েক্রম িোররক প্ররিবন্ধী ভািা প্রোন কার্ েক্রম িোররক কার্ েক্রম ১০০% 

৪২ রবধবা ভািা রবিরণ কার্ েক্রম িোররক রবধবা ভািা রবিরণ কার্ েক্রম িোররক কার্ েক্রম ১০০% 
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৪৩ প্ররিবন্ধীয়ের রশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কায়জ 

সিােিা প্রোন 

প্ররিবন্ধীয়ের রশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কায়জ ১৯ লক্ষ টাকা সিােিা প্রোন 

করা িয়েয়ি। 

৪৪ উপয়জলা ভূরম অরিস পররেশ েন ১২টি উপয়জলা ভূরম অরিস পররেশ েন করা িয়েয়ি। 

৪৫ ইউরনেন ভূরম অরিস পররেশ েন ২৪টি ইউরনেন ভূরম অরিস পররেশ েন করা িয়েয়ি। 

৪৬ কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন ১৩৬ জনয়ক কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন করা িয়েয়ি। 

৪৭ অকৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন ০১টি প্ররিষ্ঠায়নর অনুকূয়ল ১০ শিাংশ জরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন করা িয়েয়ি। 

৪৮ ভূরম উন জেন কয়রর সঠিক োরব রনধ োরণ ভূরম উন জেন কয়রর সঠিক োরব রনধ োরণ রনরশ্চি করা িয়েয়ি। 

৪৯ রাজস্ব মামলা রনষ্পরত্ত রাজস্ব মামলা রনষ্পরত্ত ৬৯.২৩%। 

৫০ ভূরম রবয়রাধরবষেক মামলার এসএি রবজ্ঞ 

আোলয়ি থপ্ররণ 

মায়স ২২ রেন ভূরম রবয়রাধরবষেক মামলার এসএি রবজ্ঞ আোলয়ি থপ্ররণ করা 

িয়চ্ছ। 

৫১ থেওোরন মামলা রনষ্পরত্ত থেওোরন মামলা রনষ্পরত্তর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

৫২ থরন্ট সাটি েরিয়কট মামলা রনষ্পরত্ত  ২৭.৬৯% থরন্ট সাটি েরিয়কট মামলা রনষ্পরত্ত িয়েয়ি। 

৫৩ ১নং খরিোনভুক্ত সরকারর সম্পরত্তর অববধ েখল 

উিার 

১নং খরিোনভুক্ত সরকারর সম্পরত্তর অববধ েখল উিার কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি। 

৫৪ অন্যান্য সরকারর সম্পরত্তর অববধ েখল উিার অন্যান্য সরকারর সম্পরত্তর অববধ েখল উিার কার্ েক্রম প্ররক্রোধীন রয়েয়ি। 

৫৫ সুষ্ঠভুায়ব পাবরলক পরীক্ষা পররিালনা সুষ্ঠভুায়ব ১০টি পাবরলক পরীক্ষা পররিারলি িয়েয়ি। 

৫৬ এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়েয়টর আোলি পররেশ েন এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়েয়টর আোলি পররেশ েন সংখ্যা ১২টি । 

৫৭ থজলখানা পররেশ েন থজলখানা পররেশ েন সংখ্যা ১২টি। 

৫৮ োনা পররেশ েন োনা পররেশ েন সংখ্যা ১২টি। 

৫৯ থজলা আইন শৃঙ্খলা করমটির সভা অনুষ্ঠান থজলা আইন শৃঙ্খলা করমটির অনুরষ্ঠি সভা সংখ্যা ১২টি। 

৬০ থজলা আইন শৃঙ্খলা করমটির সভার রসিান্ত 

বাস্তবােন  

থজলা আইন শৃঙ্খলা করমটির সভার রসিান্ত বাস্তবােন অগ্রগরি ৯০%। 

৬১ পারক্ষক থগাপনীে প্ররিয়বেন থপ্ররণ মায়স ০২টি পারক্ষক থগাপনীে প্ররিয়বেন থপ্ররণ করা িে। 

৬২ অোরসয়ির অপব্যবিার থরাধসংক্রান্ত সভা 

আয়োজন 

অোরসয়ির অপব্যবিার থরাধিংিান্ত ১২টি সভা আয়োজন করা িয়েয়ি। 

 

৬৩ অোরসয়ির লাইয়সন্স প্রোন ও নবােন অোরসয়ির লাইয়সন্স প্রোন ও নবােন অগ্রগরি ৯৫%। 

৬৪ মােকদ্রয়ব্যর অপব্যবিার রনেন্ত্রয়ণ 

জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজন 

মােকদ্রয়ব্যর অপব্যবিার রনেন্ত্রয়ণ ১২টি জনসয়িিনিামূলক সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

৬৫ নারী ও রশশু রনর্ োিন থরায়ধ জনসয়িিনিামূলক 

সভা আয়োজন 

নারী ও রশশু রনর্ োিন থরায়ধ জনসয়িিনিামূলক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

৬৬ থর্ৌতুক রনয়রায়ধর লয়ক্ষে  জনসয়িিনিামূলক 

সভা আয়োজন 

থর্ৌতুক রনয়রায়ধর লয়ক্ষে  জনসয়িিনিামূলক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

৬৭ বাল্যরববাি থরায়ধ কম েপররকল্পনা প্রণেন বাল্যরববাি থরায়ধ কম েপররকল্পনা প্রণেন অগ্রগরি ৯০%। 

৬৮ বাল্যরববাি রনয়রায়ধর লয়ক্ষে জনসয়িিনিামূলক 

সভা আয়োজন 

বাল্যরববাি রনয়রায়ধর লয়ক্ষে জনসয়িিনিামূলক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

৬৯ সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে েময়ন জনসয়িিনিামূলক 

সভা আয়োজন 

সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে েময়ন জনসয়িিনিামূলক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

৭০ নারী ও রশশু পািার  থরায়ধ জনসয়িিনিামূলক 

সভা আয়োজন 

নারী ও রশশূ পািার  থরায়ধ জনসয়িিনিামূলক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

৭১ থিারািালান প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা 

আয়োজন 

থিারািালান প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিামূলক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

৭২ থর্ৌন িেরারন প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা 

আয়োজন 

থর্ৌন িেরারন প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিামূলক ১২টি সভা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি। 

৭৩ সামারজক রনরাপত্তামূলক প্রকয়ল্পর বাস্তবােন 

পররবীক্ষণকৃি 

সামারজক রনরাপত্তামূলক ৩০০টি প্রকয়ল্পর বাস্তবােন পররবীক্ষণ করা িয়েয়ি। 
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৭৪ রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর রশক্ষানরবশ 

কম েকিোয়ের ইনসারভ েস প্ররশক্ষণ আয়োজন 

১১৮ রেন রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর রশক্ষানরবশ কম েকিোয়ের ইনসারভ েস 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

৭৫ থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েিারীয়ের জন্য 

প্ররশক্ষণ আয়োজন 

থজলা প্রশাসয়ন কম েরি ৬৮ জন কম েিারীর জন্য প্ররশক্ষণ আয়োজন করা িয়েয়ি। 

৭৬ থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েকিো- কম েিারীয়ের 

আইরসটি ব্যবিার রনরশ্চি করা 

থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েকিো- কম েিারীয়ের আইরসটি ব্যবিার রনরশ্চি করা 

িয়েয়ি। এজন্য িায়ের প্ররশক্ষণ থেওো িয়েয়ি। 

৭৭ সারকেট িাউজ ব্যবস্িাপনা সারকেট িাউজ ব্যবস্িাপনা সম্পয়কে সংরলিষষ্ট সকলয়ক সম্যক ধারণা থেওো িয়েয়ি। 

সারকেট িাউজ ব্যবস্থাপনা সয়ন্তাষজনক। 

৭৮ রভরভআইরপগয়ণর জন্য সভার আয়োজন রভরভআইরপয়ের জন্য সভা করা িয়েয়ি। 

৭৯ রভরভআইরপগয়ণর থজলা সিয়রর সমে িাউজ গাি ে 

ও পুরলশ এস্কট ে ব্যবস্িার সমন্বে 

রভরভআইরপ থজলা সিয়রর সমে িাউজ গাি ে ও পুরলশ এস্কট ে ব্যবস্থার সমন্বে সাধন 

করা িয়েয়ি। 

৮০ থজলাপর্ মাডয় বারষ েক  ক্রীো প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন 

সরকারর কম েকিো-কম েিারীয়ের থিয়ল-থময়েয়ের জন্য থজলাপর্ মাডয় বারষ েক  ক্রীো 

প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন করা িয়েয়ি।  

 

২। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা : 

ক্ররমক রববরণ বাস্তবােন 

০১ ইউরনেন রিরজটাল থসন্টার )ইউরিরস(  মাগুরা থজলার ৩৬টি ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর কার্ েক্রম আয়রা গরিশীল 

করা িয়ব। সকল ইউরিরসর িথ্য আপয়লায়ির রবষে রনরশ্চি করা িয়ব। 

০২ মারল্টরমরিো ক্লাসরুম মাগুরা থজলাে ৩১১টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো ক্লাসরুম আয়ি। এসব 

প্ররিষ্ঠায়ন রনেরমি রিরজটাল কনয়টন্ট উপস্থাপন রনরশ্চি করা িয়ব। ২০১৮-১৯ 

অে েবিয়র থজলার ৪০০টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো ক্লাসরুম স্থাপয়নর জন্য 

ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব। mmc.e-service.gov.bd-এ শিভাগ এরি রনরশ্চি 

করা িয়ব।  

০৩ করম্পউটার ল্যাব মাগুরা থজলাে ৪৬টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন পূণ োঙ্গ করম্পউটার ল্যাব আয়ি। ৩৭টি 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন থশখ রায়সল করম্পউটার ও ভাষা প্ররশক্ষণ ল্যাব স্থারপি িয়েয়ি। 

এই ল্যাবগুয়লার সয়ব োত্তম ব্যবিার রনরশ্চি করা িয়ব। থজলাে আয়রা ৫০টি 

করম্পউটার ল্যাব র্ায়ি স্থারপি িে থস জন্য ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব। 

০৪ ওয়েব থপাট োল থজলার সকল ওয়েব থপাট োয়ল িথ্য রনেরমি িালনাগাে  করা িয়ব। পূণ োঙ্গ 

িথ্যসংবরলি স্বেংসম্পূণ ে ওয়েব থপাট োল গয়ে থিালা িয়ব। 

০৫ রসটিয়জন িাট োর রসটিয়জন িাট োর প্রণেন করা িয়েয়ি। রসটিয়জন িাট োর-অনুর্ােী কার্ েক্রম রনরশ্চি 

করা িয়ব। 

০৬ ফ্রন্ট থিস্ক ফ্রন্ট থিস্ক আয়রা আধুরনকােন করা িয়ব এবং থসবার মান আরও বৃরি করা িয়ব। 

০৭ ই- থসবা থকন্দ্র ই-থসবা থকয়ন্দ্র থসবার মান আয়রা বাোয়না িয়ব। 

০৮ ই-িাইল ই-িাইল-এর মােয়ম অরিয়সর র্াবিীে রিঠিপত্র উপস্থাপন ও রনষ্পরত্ত করা 

িয়ব।  

০৯ নাগররক থসবাে উদ্ভাবন কমপয়ক্ষ ৮০টি ইয়নায়ভশন উয়যাগ বাস্তবােন করা িয়ব। 

১০ ই - থমইল ব্যবিার  বিবিন্ন রিডর ই-গ্রর্ইডলর র্াধ্যডর্ পে গ্রর্া াডর্া  ক্রা িডি। 

১১ থিসবুয়কর ব্যবিার থিসবুক ব্যবিায়রর মােয়ম থজলা প্রশাসয়নর রবরভন জ কম েকাণ্ড জনসাধারণয়ক 

অবরিি করা িয়ব। 

১২ প্ররশক্ষণ প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম আয়রা যুয়গাপয়র্াগী করা িয়ব। 

১৩ রভরিও কনিায়রন্স মাননীে প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলে, রবভাগীে করমশনার কার্ োলয়ের সয়ঙ্গ রনেরমি 

রভরিও কনিায়রন্স করা িয়চ্ছ। এ কার্ েক্রম অব্যািি রাখা িয়ব। 

১৪ সভা প্ররিমায়স থজলা আইরসটি করমটির এবং ইয়নায়ভশন করমটির সভা কয়র কার্ েক্রম 

থজারোর করা িয়ব। 

১৫ থজলা উন জেন সমন্বে করমটির সভা  সভার লক্ষেমাত্রা ১২টি (প্ররিমায়স ০১টি কয়র)। 

১৬ থজলা উন জেন সমন্বে করমটির সভার রসিান্ত বাস্তবােন সভার রসিান্ত বাস্তবােয়নর লক্ষেমাত্রা ৯০%। 

১৭ রবরভন জ উন জেনমূলক কার্ েক্রম পররেশ েন রবরভন জ উন জেনমূলক কার্ েক্রম পররেশ েয়নর লক্ষেমাত্রা ২৪টি 

১৮ এনরজও কার্ েক্রম সমন্বেরবষেক সভা  এনরজও কার্ েক্রম সমন্বেরবষেক সভার লক্ষেমাত্রা ১২টি 
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১৯ এনরজও কার্ েক্রম সমন্বেরবষেক সভার রসিান্ত 

বাস্তবােন 

এনরজও কার্ েক্রম সমন্বেরবষেক সভার রসিান্ত বাস্তবােয়নর লক্ষেমাত্রা ৯০%। 

২০ এনরজওয়ের অনুকূয়ল িােকৃি অয়ে ের পররবীক্ষণ এনরজওয়ের অনুকূয়ল িােকৃি অয়ে ের পররবীক্ষণ ৯০%। 

২১ ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রম পররেশ েন/েশ েন ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রম পররেশ েয়নর লক্ষেমাত্রা ২৪টি 

২২ ত্রাণ ও পুনব োসন এবং দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনাসম্পরকেি 

সভা  

ত্রাণ ও পুনব োসন এবং দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনাসম্পরকেি সভার লক্ষেমাত্রা ১২টি 

২৩ ত্রাণ ও পুনব োসন এবং দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা সম্পরকেি 

সভার রসিান্ত বাস্তবােন 

ত্রাণ ও পুনব োসন এবং দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনাসম্পরকেি সভার রসিান্ত বাস্তবােয়নর 

লক্ষেমাত্রা ৯০%। 

২৪ দুয়র্ োগ ক্ষরিগ্রস্ত এলাকা িাৎক্ষরণক পররেশ েন/েশ েন দুয়র্ োগ ক্ষরিগ্রস্ত এলাকা িাৎক্ষরণক পররেশ েয়নর লক্ষেমাত্রা ১০০%। 

২৫ রজআর প্রোন রজআর িাউল প্রোয়নর লক্ষেমাত্রা ১৫০ থম.টন। 

২৬ রভরজএি প্রোন রভরজএি প্রোয়নর লক্ষেমাত্রা ৩৫০ থম.টন। 

২৭ থটে রররলি প্রোন থটে রররলি প্রোয়নর লক্ষেমাত্রা ২.২৫ থকাটি টাকা।  

২৮ গ্রামীণ অবকাঠায়মা রনম োয়ণর জন্য কারবখা প্রকল্প 

বাস্তবােন 

গ্রামীণ অবকাঠায়মা রনম োয়ণর জন্য কারবখা প্রকয়ল্পর আওিাে রাস্তা রনম োয়ণর 

লক্ষেমাত্রা ১.৩০ রক.রম। 

২৯ গ্রামীণ অবকাঠায়মা রনম োয়ণর জন্য কারবটা প্রকল্প 

বাস্তবােন 

গ্রামীণ অবকাঠায়মা রনম োয়ণর জন্য কারবটা প্রকল্প বাস্তবােয়নর লক্ষেমাত্রা ১.২০ 

রক.রম। 

৩০ অরিেররদ্রয়ের জন্য কম েসংস্িান কম েসূরি অরিেররদ্রয়ের জন্য কম েসংস্িান কম েসূরির লক্ষেমাত্রা ৯৯০০ জন। 

৩১ বৃক্ষয়রাপয়ণর জন্য জনগণয়ক উদ বুিকরণ থমলার 

আয়োজন 

বৃক্ষয়রাপয়ণর জন্য জনগণয়ক উদ বুিকরণ থমলার লক্ষেমাত্রা ০১টি। 

৩৩ থজলা পররয়বশ করমটির সভা আয়োজন থজলা পররয়বশ করমটির সভা সংখ্যা ০১টি। 

৩৪ থজলা পররয়বশ করমটির সভার রসিান্ত বাস্তবােন থজলা পররয়বশ করমটির সভার রসিান্ত বাস্তবােয়নর লক্ষেমাত্রা ৯০%। 

৩৫ জলবায়ু পররবিেন থরায়ধ গৃিীি প্রকল্প বাস্তবােন  জলবায়ু পররবিেন থরায়ধ গৃিীি প্রকল্প বাস্তবােন সংখ্যা ০১টি। 

৩৬ মুরক্তয়র্ািায়ের সম্মারন ভািা রবিরণ কার্ েক্রম 

িোররক 

মুরক্তয়র্ািায়ের সম্মারন ভািা রবিরণ কার্ েক্রম িোররকর লক্ষেমাত্রা ১০০%। 

৩৭ প্ররিবন্ধী ভািা প্রোন কার্ েক্রম িোররক প্ররিবন্ধী ভািা প্রোন কার্ েক্রম িোররকর লক্ষেমাত্রা ১০০%। 

৩৮ রবধবা ভািা রবিরণ কার্ েক্রম িোররক রবধবা ভািা রবিরণ কার্ েক্রম িোররকর লক্ষেমাত্রা ১০০%। 

৩৯ সামারজক রনরাপত্তামূলক প্রকল্প বাস্তবােন পররবীক্ষণ সামারজক রনরাপত্তামূলক প্রকল্প বাস্তবােন পররবীক্ষয়ণর লক্ষেমাত্রা ৩০০টি। 

৪০ প্ররিবন্ধীয়ের রশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কায়জ 

সিােিা প্রোন 

প্ররিবন্ধীয়ের রশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কায়জ সম্ভাব্য সিােিা প্রোন ১৯ 

লক্ষ টাকা। 

৪১ উপয়জলা ভূরম অরিস পররেশ েন উপয়জলা ভূরম অরিস পররেশ েন ১২টি 

৪২  ইউরনেন ভূরম অরিস পররেশ েন ইউরনেন ভূরম অরিস পররেশ েন ২৪টি 

৪৩ ভূরম থরকি ে িালনাগােকরণ ভূরম থরকি ে িালনাগােকরণ ৫,৯০০টি 

৪৪ কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন কৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন ৪০ জন 

৪৫ অকৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন আয়বেন প্রারপ্তসায়পয়ক্ষ অকৃরষ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন ০৫ জন। 

৪৬ ভূরম উন জেন কয়রর সঠিক োরব রনধ োরণ ভূরম উন জেন কয়রর সঠিক োরব রনধ োরয়ণর লক্ষেমাত্রা ১০০%। 

৪৭ ভূরম উন জেন কর আোে  ভূরম উন জেন কর আোয়ের লক্ষেমাত্রা ৩.৮০ টাকা (য়কাটি টাকাে)। 

৪৮ সােরাি মিাল বয়ন্দাবস্ত প্রোন সােরাি মিাল বয়ন্দাবস্ত প্রোন িয়ি আয়ের লক্ষেমাত্রা .৫০ (য়কাটি টাকাে) 

টাকা  

৪৯ রাজস্ব মামলা রনষ্পরত্ত রাজস্ব মামলা রনষ্পরত্তর লক্ষেমাত্রা ৮০%। 

৫০ ভূরম রবয়রাধরবষেক মামলার এসএি রবজ্ঞ আোলয়ি 

থপ্ররণ 

ভূরম রবয়রাধরবষেক মামলার এসএি রবজ্ঞ আোলয়ি থপ্ররণ মায়স  

২২ রেন। 

৫১ থেওোরন মামলা রনষ্পরত্ত থেওোরন মামলা রনষ্পরত্তর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়ব। 

৫২ থরন্ট সাটি েরিয়কট মামলা রনষ্পরত্ত  থরন্ট সাটি েরিয়কট মামলা রনষ্পরত্তর লক্ষেমাত্রা ৯০%। 

৫৩ ১নং খরিোনভুক্ত সরকারর সম্পরত্তর অববধ েখল 

উিার 

১নং খরিোনভুক্ত সরকারর সম্পরত্তর অববধ েখল উিার লক্ষেমাত্রা .৫০ একর 

৫৪ অন্যান্য সরকারর সম্পরত্তর অববধ েখল উিার অন্যান্য সরকারর সম্পরত্তর অববধ েখল উিায়রর লক্ষেমাত্রা .২০ একর 

৫৫ থমাবাইল থকাট ে পররিালনা থমাবাইল থকাট ে পররিালনার লক্ষেমাত্রা ৪৫০টি। 

৫৬ সুষ্ঠভুায়ব পাবরলক পরীক্ষা পররিালনা সুষ্ঠভুায়ব পাবরলক পরীক্ষা পররিালনার লক্ষেমাত্রা ১০টি। 

৫৭ এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়েয়টর আোলি পররেশ েন এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়েয়টর আোলি পররেশ েয়নর লক্ষেমাত্রা ১২টি। 

৫৮ থজলখানা পররেশ েন থজলখানা পররেশ েয়নর লক্ষেমাত্রা ১২টি। 

৫৯ োনা পররেশ েন োনা পররেশ েয়নর লক্ষেমাত্রা ১২টি। 

৬০ থজলা আইন শৃঙ্খলা করমটির সভা অনুষ্ঠান থজলা আইন শৃঙ্খলা করমটির সভা অনুষ্ঠায়নর লক্ষেমাত্রা ১২টি। 
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৬১ থজলা আইন শৃঙ্খলা করমটির সভার রসিান্ত বাস্তবােন  থজলা আইন শৃঙ্খলা করমটির সভার রসিান্ত বাস্তবােয়নর লক্ষেমাত্রা ৯৫%। 

৬২ পারক্ষক থগাপনীে প্ররিয়বেন থপ্ররণ পারক্ষক থগাপনীে প্ররিয়বেন থপ্ররয়ণর লক্ষেমাত্রা প্ররিমায়স ২ রেন। 

৬৩ অোরসয়ির অপব্যবিার থরাধসংক্রান্ত সভা আয়োজন অোরসয়ির অপব্যবিার থরাধসংক্রান্ত সভার লক্ষেমাত্রা ১২টি। 

৬৪ অোরসয়ির লাইয়সন্স প্রোন ও নবােন অোরসয়ির লাইয়সন্স প্রোন ও নবােয়নর লক্ষেমাত্রা ৯৫%। 

৬৫ মােকদ্রয়ব্যর অপব্যবিার রনেন্ত্রয়ণ জনসয়িিনিামূলক 

সভা আয়োজন 

মােকদ্রয়ব্যর অপব্যবিার রনেন্ত্রয়ণ জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজয়নর 

লক্ষেমাত্রা ১২টি। 

৬৬ নারী ও রশশূ রনর্ োিন থরায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা 

আয়োজন 

নারী ও রশশূ রনর্ োিন থরায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা 

১২টি। 

৬৭ থর্ৌতুক রনয়রায়ধর লয়ক্ষে  জনসয়িিনিামূলক সভা 

আয়োজন 

থর্ৌতুক রনয়রায়ধর লয়ক্ষে  জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা 

১২টি। 

৬৮ বাল্যরববাি থরায়ধ কম েপররকল্পনা প্রণেন বাল্যরববাি থরায়ধ কম েপররকল্পনা প্রণেয়নর লক্ষেমাত্রা ১০০%। 

৬৯ বাল্যরববাি রনয়রায়ধর লয়ক্ষে জনসয়িিনিামূলক সভা 

আয়োজন 

বাল্যরববাি রনয়রায়ধর লয়ক্ষে জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা 

১২টি। 

৭০ সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে েময়ন জনসয়িিনিামূলক সভা 

আয়োজন 

সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে েময়ন জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা 

১৮টি। 

৭১ নারী ও রশশু পািার  থরায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা 

আয়োজন 

নারী ও রশশু পািার  থরায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা 

১২টি। 

৭২ থিারািালান প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা 

আয়োজন 

থিারািালান প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা ১২টি। 

৭৩ থর্ৌন িেরারন প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা 

আয়োজন 

থর্ৌন িেরারন প্ররিয়রায়ধ জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা ১২টি। 

৭৪ জাল থনাট ও হুরন্ড ব্যাবসা রনেন্ত্রয়ণ 

জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজন 

জাল থনাট ও হুরন্ড ব্যাবসা রনেন্ত্রয়ণ জনসয়িিনিামূলক সভা আয়োজয়নর 

লক্ষেমাত্রা ০৬টি । 

৭৫ সামারজক সমস্যাসমূি সমাধায়ন স্িানীেভায়ব প্রকল্প 

গ্রিণ 

সামারজক সমস্যাসমূি সমাধায়ন স্িানীেভায়ব প্রকল্প গ্রিয়ণর লক্ষেমাত্রা ৩০০টি। 

৭৬ রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর রশক্ষানরবশ 

কম েকিোয়ের ইনসারভ েস প্ররশক্ষণ আয়োজন 

রব.রস.এস. (প্রশাসন) কোিায়রর রশক্ষানরবশ কম েকিোয়ের ইনসারভ েস প্ররশক্ষণ 

আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা ১১৮ রেন। 

৭৭ থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েিারীয়ের জন্য প্ররশক্ষণ 

আয়োজন 

থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েিারীয়ের জন্য প্ররশক্ষণ আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা ৬০ 

জন। 

৭৮ থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েকিো- কম েিারীয়ের 

আইরসটি ব্যবিার রনরশ্চি করা 

থজলা প্রশাসয়ন কম েরি কম েকিো- কম েিারীয়ের আইরসটি ব্যবিার রনরশ্চিকরণ 

লক্ষেমাত্রা ৯০%। 

৭৯ সারকেট িাউজ ব্যবস্িাপনা সারকেট িাউজ ব্যবস্িাপনা লক্ষেমাত্রা ১০০%। 

৮০ রভরভআইরপগয়ণর জন্য সভার আয়োজন রভরভআইরপগয়ণর জন্য সভার আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা ১০০%। 

৮১ রভরভআইরপগয়ণর থজলা সিয়রর সমে িাউজ গাি ে ও 

পুরলশ এস্কট ে ব্যবস্িার সমন্বে 

রভরভআইরপগয়ণর থজলা সিয়রর সমে িাউজ গাি ে ও পুরলশ এস্কট ে ব্যবস্িার 

সমন্বে সাধয়নর লক্ষেমাত্রা ১০০%। 

৮২ থজলাপর্ মাডয় বারষ েক  ক্রীো প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন থজলাপর্ মাডয় বারষ েক  ক্রীো প্ররিয়র্ারগিার আয়োজয়নর লক্ষেমাত্রা ০২টি। 

৩। SDG-র লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা :  

১. থজলার আন্তঃরবভাগীে কম েকায়ণ্ডর সমন্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুি প্রকল্পসমূিসি থজলার প্রধান উন জেন কম েকাণ্ড বাস্তবােয়ন 

সমন্বেকারীর োরেে পালন; 

২. সরকার কর্তেক কৃরষ, স্বাস্িেয়সবা ও জনস্বাস্িে, পররবার পররকল্পনা, নারী ও রশশু, ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রােরমক ও গণরশক্ষা 

এবং রশক্ষারবষেক গৃিীি সকল নীরিমালা ও কম েসূরির সুষ্ঠু বাস্তবােন, িত্ত্বাবধান, পররবীক্ষণ ও সমন্বেসাধন; 

৩.  দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা এবং ত্রাণ ও পুনব োসন কার্ েক্রম গ্রিণ, রজআর,টিআর, কারবখা, কারবটা, রভরজরি, রভরজএি, অরি েররদ্রয়ের 

জন্য কম েসৃজন ইিোরে কার্ েক্রম বাস্তবােন, িত্ত্বাবধান ও পররবীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃরিক সবরশষ্টেসমূি সংরক্ষণসি পররয়বশ দূষয়ণর িয়ল সৃষ্ট জলবায়ু পররবিেয়নর রবরূপ প্রভাব থমাকায়বলাে জনসয়িিনিা 

সৃরষ্ট, বনােন, রবরভন জ প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবােয়ন সারব েক সিােিা প্রোন এবং সারব েক সমন্বে সাধন ও পররবীক্ষণ; 
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৫. সামারজক রনরাপত্তা ও োররদ্রে রবয়মািয়ন রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভাগ কর্তেক গৃিীি ন্যাশনাল সারভ েস কম েসূরি, একটি বারে একটি 

খামারসি রবরভন জ  প্রকল্প বাস্তবােয়ন সারব েক সিােিা প্রোন ও কার্ েকর সমন্বে সাধন; 

৬. থজলার রাজস্ব প্রশাসয়নর সারব েক রনেন্ত্রণ, িত্ত্বাবধান এবং পররবীক্ষণ; 

৭. থজলা ম্যারজয়েরস ও রনব োিী ম্যারজয়েরসসম্পরকেি র্াবিীে ক্ষমিা প্রয়োগ, থমাবাইল থকাট ে পররিালনা, থজলার সারব েক আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষাপূব েক জনজীবয়ন স্বরস্ত আনেন এবং রভরভআইরপয়ের রনরাপত্তাসংক্রান্ত কার্ োবরল; 

৮. জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্িাপনাে আওিাে অরভয়র্াগ রনরষ্পরত্ত; 

৯. রবরভন জ সামারজক সমস্যা থর্মন থর্ৌন িেরারন, নারী রনর্ োিন, মােক থসবন, থিারািালান, থর্ৌতুক, বাল্যরববাি ইিোরে  

প্ররিয়রাধ/রনরসয়ন কার্ েক্রম গ্রিণ; 

১০. স্থানীে সরকারসংক্রান্ত কার্ েক্রম; 

১১. প্রবাসীয়ের িাটায়বজ প্রস্তুি, রবয়েশগামী ব্যরক্তয়ের প্রিারণা ও িেরারন প্ররিয়রাধ এবং  মানব পািার থরাধসি প্রবাসী কল্যায়ণ 

র্াবিীে কার্ েক্রম গ্রিণ; 

১২. এনরজওয়ের কার্ েক্রম িোররক ও সমন্বে, এনরজও কার্ েক্রয়মর ওভারল্যারপং প্ররিয়রায়ধ কম েয়ক্ষত্র রনধ োরয়ণ মিামি প্রোন এবং 

এনরজওয়ের অনুকূয়ল িােকৃি অয়ে ের পররবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসি অন্যান্য কার্ েক্রম পররেশ েন/েশ েন; এবং 

১৩. জািীে ই-গভন্যোন্স কার্ েক্রম বাস্তবােন : থসবা পরিি সিজীকরণ, থসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী থসবা প্রোন, থজলা িথ্য 

বািােন িালনাগােকরণ, থসাশ্যাল রমরিো ব্যবিার, এবং রবরভন জপর্ োয়ে িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসি অন্যান্য রবষয়ে প্ররশক্ষণ 

কার্ েক্রম পররিালনা ও িোররক। 

৪। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ :  

 মাগুরা থজলায়ক বাল্যরববািমুক্তকরণ। 

 মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ। 

 ভূরম প্রশাসয়নর সকল স্তয়র স্বচ্ছিা ও গরিশীলিা আনেন। 

 রিরজটাল ভূরম ব্যবস্থাপনা বাস্তবােন। 

 শুিািার থকৌশল বাস্তবােন। 

 িথ্য প্রযুরক্তর ব্যবিার সম্প্রসারণ। 

 আইনশৃঙ্খলা পরররস্থরি স্বাভারবক রাখা। 

 েক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন। 

 নাগররক থসবা সিজীকরণ। 

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে স্থারপি করম্পউটার ল্যায়বর সম্প্রসারণ। 

 থজলা প্রশাসয়নর সকল স্তয়র রসরস কোয়মরা স্থাপন।  

 থজলা প্রশাসয়নর সকল েপ্তয়র থিল্প থিস্ক স্থাপন। 

 রিরজটাল থরকি েরুম স্থাপন। 

 রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মারল্টরমরিো ক্লাস বৃরিকরণ। 

 কম েকিো ও কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 সামারজক রনরাপত্তা থবেনী কার্ েকরীকরণ। 

 সামারজক রনরাপত্তা ও োররদ্রে রবয়মািয়ন কার্ েকরী পেয়ক্ষপ গ্রিণ। 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি রবয়শষ উয়যাগ বাস্তবােন। 
 

৫। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : (১) শৃঙ্খলা ভয়ঙ্গর োয়ে ০৪ জন কম েিারীর রবরুয়ি রবভাগীে মামলা রুজু 

করা িয়েয়ি  (২) দুনীরি প্ররিয়রাধ সপ্তাি পালন করা িয়েয়ি। 

৬। ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবেয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : মাগুরা থজলাে বিেমায়ন ৪৫টি ইয়নায়ভশন কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি। 
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ক্ররমক প্রস্তাবকারী ইয়নায়ভশন প্রস্তায়বর নাম ইয়নায়ভশন প্রস্তায়বর রববরণ 

 

০১ 

 

থমািাম্মে আরিকুর রিমান 

থজলা প্রশাসক, মাগুরা। 

মাগুরা সরকারর রশশু পররবায়রর 

রশশুয়ের সক্ষম ও সুনাগররক 

রিয়সয়ব গয়ে থিালার লয়ক্ষে 

সমরন্বি উয়যাগ-’স্বপ্নিারায়ের 

স্বপ্নর্াত্রা : থিামায়ের পায়শ 

আমরা’। 

মাগুরার সরকারর রশশু পররবায়রর থময়েয়ের প্রয়োজন 

অনুর্ােী রবরভন জ সমস্যা সমাধান এবং উদ বুিকরয়ণর 

মােয়ম িায়েয়রয়ক ভরবষ্যয়ির জন্য কম েক্ষম, েক্ষ, 

আত্মরবশ্বাসী ও সুনাগররক রিয়সয়ব গয়ে থিালা র্ায়ি িারা 

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােয়ন কার্ েকর ভূরমকা রাখয়ি পয়র 

এবং এসরিরজর অন্যিম লক্ষে অন্তভু েরক্তমূলক সমাজ 

গঠয়ন সিােক ভূরমকা পালন করয়ব। এ িাো এসরিরজর 

৩,৪ ও ৫ নম্বর লক্ষেসমূি থর্মন রশশু পররবায়রর রশশুয়ের 

মানসম্মি রশক্ষা, সুস্বাস্থে, নারীর সমিা অজেয়ন কার্ েকর 

ভূরমকা পালন করয়ব।  

০২ 

 

থমািাম্মে আরিকুর রিমান 

থজলা প্রশাসক, মাগুরা। 

অরিয়সর আপ্যােয়ন 

সরকাররঅয়ে ের সােে 

রমরষ্ট, রবস্কুট-এর পররবয়িে থমৌসুমী থেরশ িল ব্যবিায়রর 

মােয়ম আপ্যােন বাবে সরকায়রর অে ে সােে করা িয়চ্ছ।  

০৩ 

 

থমািাম্মে আরিকুর রিমান 

থজলা প্রশাসক, মাগুরা। 

অরিরে অভেে েনাে ব্যে সােে অরিরে অভেে েনাে বে আকায়রর ফুয়লর থিাোর পররবয়িে 

বাংলায়েয়শর সংরবধায়নর িারটি মূলনীরির 

(জািীেিাবাে, সমাজিন্ত্র, গণিন্ত্র ও ধম ে রনরয়পক্ষিা) 

সয়ঙ্গ সংগরি থরয়খ িারটি ফুয়লর রেক রেয়ে 

রভআইরপসি সকল অরিরেয়ক অভেে েনা।  

০৪ 

 

থমািাম্মে আরিকুর রিমান 

থজলা প্রশাসক, মাগুরা। 

মােক প্ররিয়রায়ধ ‘মােকমুক্ত 

মাগুরা’ শীষ েক কার্ েক্রম গ্রিণ। 

মােক প্ররিয়রায়ধ রিরিি মােক ব্যাবসােীয়ের নায়মর 

িারলকা রবরভন জ সরকারর অরিয়সর থনাটিশ থবায়ি ে 

টাঙ্গায়নার ব্যবস্থা করা িে। সকল কাজীয়ক রবয়ে 

পোয়নার সমে বর ও কয়ন মােকমুক্ত এবং িায়ের থকউ 

মােক ব্যাবসার সয়ঙ্গ জরেি নে ময়ম ে প্রিেেনপত্র প্রারপ্তর 

পর রবয়ে পোয়নার রনয়ে েশনা থেওো িয়েয়ি। 

০৫ 

 

থমািাম্মে আরিকুর রিমান 

থজলা প্রশাসক, মাগুরা। 

থকারিং বারণজে থরায়ধ পেয়ক্ষপ 

গ্রিণ। 

এসরিরজর ৪নং লক্ষে মানসম্মি রশক্ষা বাস্তবােয়নর 

লয়ক্ষে মাগুরা থজলার মােরমকপর্ োয়ের রবযালেগুয়লার 

রশক্ষার মান উন জেয়ন পত্রজাররর মােয়ম রবরভন জ উয়যাগ 

গ্রিণ ও থকারিং বারণজে থরাধ করা িয়চ্ছ। 

 ০৬ 

 

থমািাম্মে আরিকুর রিমান 

থজলা প্রশাসক, মাগুরা। 

থজলা ব্র্যারন্ডং-এর থলায়গা ও রেম 

সং রনম োণ। 

মাগুরা থজলায়ক থেরশ-রবয়েরশ পর্ েটকয়ের কায়ি পরররিরি 

করার লয়ক্ষে একটি সুন্দর থলায়গা এবং ‘আমায়ের মাগুরা’ 

শীষ েক একটি রেম সং রিনা ও এর ব্যাপক প্রিার করা 

িয়চ্ছ। 

০৭ 

 

থমািাম্মে আরিকুর রিমান 

থজলা প্রশাসক, মাগুরা। 

দুনীরি প্ররিয়রাধ ও রবরভন জ 

সমস্যার িাৎক্ষরণক প্ররিকায়র 

রসটিয়জন জান োরলজয়মর ব্যবিার। 

DC মাগুরা থিসবুক থপয়জর মােয়ম দুনীরি প্ররিয়রাধ, 

বাল্যরববাি থরাধসি জনগয়ণর সমস্যার দ্রুি সমাধায়নর 

পেয়ক্ষপ গ্রিণ। 

০৮ 

 

থমািাম্মে আরিকুর রিমান 

থজলা প্রশাসক, মাগুরা। 

পর্ েটন গন্তব্য রিয়সয়ব মাগুরায়ক 

প্রিায়রর উয়েয়শ্য পরত্রকার রবয়শষ 

সংখ্যা প্রকাশ। 

মাগুরা একটি থিাট থজলা িয়লও সবুজ থজলাে এমন রকছু 

আয়ি র্া অন্য থজলাে থনই। মাগুরা থজলায়ক পর্ েটন গন্তব্য 

রিয়সয়ব থেশ ও রবয়েয়শর পর্ েটকয়ের সয়ঙ্গ পররিে 

কররয়ে থেওোর লয়ক্ষে থজলা প্রশাসন মাগুরার 

সিয়র্ারগিাে ভ্রমণ কর্তেপক্ষ কর্তেক ‘রূপ-রস-গয়ন্ধ ভরা 

মাগুরা’ শীষ েক রবয়শষ থজলা সংখ্যা থবর করা িয়েয়ি।  

এসরিরজ বাস্তবােয়ন ৮ ও ১১ নং লয়ক্ষের সয়ঙ্গ সংগরি 

থরয়খ মাগুরার পররয়বশবান্ধব পর্ েটয়নর প্রসার ঘটায়নার 

কাজ িলয়ি।  

০৯ 

 

থমািাম্মে আরিকুর রিমান 

থজলা প্রশাসক, মাগুরা। 

আন্ত :রবভাগীে সম্পকে উন জেয়ন 

পেয়ক্ষপ গ্রিণ। 

থজলার রবভাগীেপ্রধানগয়ণর ময়ে পারষ্পররক সম্পকে 

উন জেনকয়ল্প রাজবনরিক থনিায়ের  পাশাপারশ থজলা 

প্রশাসয়নর প্ররিটি অনুষ্ঠায়ন িাঁয়ের সম্পৃক্ত করা িে। এয়ি 

রবরভন জ থসক্টয়রর কায়জ গরি সঞ্চার িয়েয়ি এবং এসরিরজ 
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বাস্তবােয়নর ১৭ নম্বর উয়েশ্য ‘অংশীোররে সৃরষ্ট 

(Partnership for the goals)’  বাস্তবােন করার লয়ক্ষে 

সবাই কাজ করয়ি। 

১০ 

 

উপয়জলা কৃরষ অরিসার 

মাগুরা সের 

ইউরনেনপর্ োয়ে কৃষক িথ্য ও 

পরামশ ে থকয়ন্দ্রর মােয়ম থসবা 

প্রোন। 

কৃষকগণ কৃরষসংক্রান্ত থর্-থকায়না িথ্য জানয়ি পারয়বন এবং  

পরামশ ে গ্রিণ করয়ি পারয়বন।  

১১ 

 

উপয়জলা প্রয়কৌশলী 

মাগুরা সের 

উৎয়স কর কিেন সরকারর রাজস্ব আে বৃরি পায়ব। 

১২ 

 

উপয়জলা সমাজয়সবা অরিসার, 

মাগুরা সের 

ভািা প্রোন সিজীকরণ বেস্ক ভািা, রবধবা ভািা, মুরক্তয়র্ািা ভািা, প্ররিবন্ধী ভািা 

রবিরণ সিজীকরণ করা। এ পররয়প্ররক্ষয়ি ভািায়ভাগীয়ের 

িেরারন দূরীভূি িয়ব এবং সঠিক  নাগররক থসবা প্রোন রনরশ্চি 

িয়ব। 

১৩ 

 

উপয়জলা মােরমক রশক্ষা 

অরিসার, মাগুরা সের 

ক্লাোর রভরত্তয়ি আইরসটির 

উন জেয়নর জন্য ইন িাউজ প্ররশক্ষণ 

প্রোন। 

ক্লাোর রভরত্তয়ি আইরসটির উন জেয়নর জন্য ইন িাউজ প্ররশক্ষণ 

প্রোন করা িয়ল র্োর্েভায়ব প্ররশক্ষণােীবৃন্দ আইরসটি সম্পয়কে 

জ্ঞান ও ধারণা লাভ করয়ি পারয়ব।  

১৪ 

 

রিষ্টােমা খাতুন, থপ্রাগ্রামার 

মাগুরা সের উপয়জলা 

বেঃসরন্ধকায়ল রকয়শারীয়ের 

প্রজনন স্বায়স্থের সুরক্ষা 

বেঃসরন্ধকায়ল রকয়শারীয়ের প্রজনন স্বায়স্থের সুরক্ষা রনরশ্চি 

করা িয়ল মার্তমৃতুে ও রশশু মৃতুের িার হ্রাস পায়ব।  

১৫ উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

মিম্মেপুর 

জনবান্ধব প্রশাসন ও শুিািার জনবান্ধব প্রশাসন ও জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবারেি 

িয়ল থসবা গ্রিীিাবৃন্ধ উপকৃি িয়ব।  

১৬ 

 

সিকারী করমশনার (ভূরম), 

মিম্মেপুর 

ভূরম উন জেন কর আোে 

সিজীকরণ 

ভূরম উন জেন কর আোে সিজীকরণ করা িয়ল ভূরমর 

মারলকগণ ভূরম উন জেন কর প্রোয়নর থক্ষয়ত্র িেরারন থেয়ক 

মুক্ত িয়ব এবং ভূরম উন জেন কর পররয়শায়ধ আগ্রিী িয়ব।  

১৭ ১৭ 

 

উপয়জলা কৃরষ অরিসার 

মিম্মেপুর 

রবষমুক্ত িল ও সবরজ উৎপােন রবষমুক্ত িল ও সবরজ উৎপােন করা িয়ল স্বাস্থে ঝৌঁরক 

অয়নকাংয়শ হ্রাস পায়ব।  

১৮ 

 

উপয়জলা মৎস্য কম েকিো 

মিম্মেপুর 

খািাে মাি িাষ প্রকল্প খািাে মাি িাষ প্রকল্প বাস্তবারেি িয়ল স্থানীেভায়ব পুরষ্ট 

িারিো থমটায়না সম্ভব িয়ব। নেীয়ি খাঁিাে মাি িাষ 

করয়ল িাষীর রনজস্ব জলাশায়ে প্রয়োজন িে না। একই 

জলাশয়ে প্রাকৃরিক মাি ও কাপ ে জািীে মায়ির িাষ করা 

র্াে বয়ল উৎপােন বৃরি পাে। 

১৯ 

 

উপয়জলা সমাজয়সবা অরিসার, 

মিম্মেপুর 

বেস্ক, রবধবা ও স্বামী রনগৃিীি 

এবং অস্বচ্ছল প্ররিবন্ধী ভািা 

রবিরণ সিজীকরণ। 

বেস্ক, রবধবা ও স্বামী রনগৃিীি এবং অস্বচ্ছল প্ররিবন্ধী 

ভািা রবিরণ সিজীকরণ করা িয়ল ভািায়ভাগীগণ 

িেরারনমুক্ত িয়ব। 

২০ 

 

উপয়জলা মরিলা রবষেক 

কম েকিো, মিম্মেপুর 

বেঃসরন্ধকায়ল রকয়শারীয়ের স্বাস্থে 

সুরক্ষা 

বেঃসরন্ধকায়ল রকয়শারীয়ের প্রজনন স্বায়স্থের সুরক্ষা 

রনরশ্চি করা িয়ল মার্তমৃতুে ও রশশু মৃতুের িার হ্রাস 

পায়ব। 

২১ 

 

উপয়জলা মােরমক রশক্ষা 

অরিসার, মিম্মেপুর 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রশক্ষােীয়ের 

থমাবাইল থিান ব্যবিার 

থরাধকরণ। 

থেরণকয়ক্ষ রশক্ষােীয়ের ময়নারনয়বয়শর জন্য 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রশক্ষােীয়ের থমাবাইল থিান ব্যবিার 

থরাধকরণ প্রয়োজন। 

২২ 

 

উপয়জলা রশক্ষা অরিসার 

মিম্মেপুর 

উপবৃরত্ত সিজীকরণ। উপবৃরত্ত প্রোন কার্ েক্রম সিজীকরণ করা িয়ল উপবৃরত্ত 

প্রাপ্ত িাত্র-িাত্রীবৃন্দ উপকৃি িয়ব।  

২৩ 

 

উপয়জলা যুব উন জেন অরিসার, 

মিম্মেপুর 

যুব সংগঠন রনবন্ধন/িারলকাভুক্ত 

করণ 

যুব সংগঠন রনবন্ধন/িারলকাভুক্ত করণ িয়ল একরেয়ক 

সরকায়রর রাজস্ব আে বৃরি পায়ব অন্যরেয়ক 

সংগঠনগুয়লার ময়ে শৃঙ্খলা বজাে োকয়ব।  

২৪ 

 

উপয়জলা পররবার পররকল্পনা 

অরিসার, মিম্মেপুর 

সক্ষম েম্পরিয়ক পররবার 

পররকল্পনার আওিাে আনা 

সক্ষম েম্পরিয়ক পররবার পররকল্পনার আওিাে আনা 

িয়ল জনসংখ্যা বৃরি হ্রাস পায়ব।  
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২৫ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শারলখা 

দুঃস্থ ও গররব থমধাবীয়েরটিরিন 

বক্স, জোরমরি বক্স, স্কুল ব্যাগ ও 

রবরবধ রশক্ষা উপকরণ রবিরণ। 

দুঃস্থ ও গররব থমধাবী রশক্ষােীয়েরটিরিন বক্স, জোরমরি 

বক্স, স্কুল ব্যাগ ও রবরবধ রশক্ষা উপকরণ রবিরণ করা 

িয়ল রশক্ষােীরা থলখাপোে আগ্রিী িয়ব এবং  য়র পোর 

িার হ্রাস পায়ব।  

২৬ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শারলখা 

উপয়জলার সকল মােরমক 

প্ররিষ্ঠায়ন থময়ে রশক্ষােীয়ের 

বেঃসরন্ধকালীন সয়িিনিা বৃরির 

লয়ক্ষে স্যারনটারর ন্যাপরকন 

রবিরণ। 

উপয়জলার সকল মােরমক প্ররিষ্ঠায়ন থময়ে রশক্ষােীয়ের 

বেঃসরন্ধকালীন থসরনটারী ন্যাপরকন রবিরণ করা িয়ল 

সংরলিষষ্ট রশক্ষােীয়ের মানরসক দুরশ্চন্তা এবং স্বাস্থে ঝৌঁরক 

এোয়না সম্ভব িয়ব।  

২৭ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শারলখা 

বাল্যরববাি ও মােক রবয়রাধী 

প্রিার ও প্রিারণা এবং 

উদ বুিকরণ সভা। 

বাল্যরববাি ও মােক রবয়রাধী প্রিার ও প্রিারণা এবং 

উদ বুিকরণ সভার মােয়ম উপয়জলায়ক 

বাল্যরববািমুক্তকরণ এবং মােকমুক্তকরণ সম্ভব িয়ব।  

২৮ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শারলখা 

আেপাো বুরি প্ররিবন্ধী ও পুলুম 

বুরিপ্ররিবন্ধী স্কুয়লর জন্য ০২টি 

ভোন ক্রে এবং শারীররক 

প্ররিবন্ধী ব্যরক্তয়ের ময়ে হুইল 

থিোর রবিরণ। 

আেপাো বুরি প্ররিবন্ধী ও পুলুম বুরি প্ররিবন্ধী স্কুয়লর 

জন্য ০২টি ভোন সরবরাি করা িয়ল এবং শারীররক 

প্ররিবন্ধী ব্যরক্তয়ের ময়ে হুইল থিোর সরবরাি করা িয়ল 

সংরলিষষ্ট রশক্ষােীয়ের থলখাপোর প্ররি ময়নায়র্াগ বৃরি 

পায়ব। 

২৯ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শারলখা 

রভরপ রলজগ্রিীিা ও জরমর 

িথ্যসি Dynamic 

Database    সিররকরণ। 

রভরপ রলজগ্রিীিা ও জরমর িথ্যসি Dynamic 

Database    সিররকরয়ণর িয়ল একরেয়ক সরকারর 

জরমর রিসাব র্োর্েভায়ব সংররক্ষি িয়ব অন্যরেয়ক 

রলজপ্রোন কার্ েক্রম অরধকির সিজির িয়ব।  

 ৩০ উপয়জলা কৃরষ অরিসার, 

শারলখা 

পররয়বশ ও মাটির স্বাস্থে সুরক্ষা  

(য়েঁয়িা কয়ম্পাে ও ভূরম 

কয়ম্পাে) উৎপােন, সংরক্ষণ ও 

ব্যবিারশীষ েক প্রকল্প। 

পররয়বশ ও মাটির স্বাস্থে সুরক্ষা (য়েঁয়িা কয়ম্পাে ও ভূরম 

কয়ম্পাে) উৎপােন, সংরক্ষণ ও ব্যবিারশীষ েক প্রকল্প গ্রিণ 

ও বাস্তবােয়নর িয়ল পররয়বশ দুষণ ঘটয়ব না, মাটির 

গুণাগুণ ভাল োকয়ব, িসয়লর উৎপােন বৃরি পায়ব।  

৩১ 

 

উপয়জলা কৃরষ অরিসার, 

শারলখা 

কৃষক সংগঠয়নর মােয়ম 

পররয়বশ বান্ধব কৃরষ প্রযুরক্ত 

সম্প্রসারণ ও কৃরষ পয়ণ্যর 

বাজারজাি সিজীকরণ। 

কৃষক সংগঠয়নর মােয়ম পররয়বশ বান্ধব কৃরষ প্রযুরক্ত 

সম্প্রসারণ ও কৃরষ পয়ণ্যর বাজারজাি সিজীকরণ িয়ব। 

৩২ 

 

উপয়জলা সমবাে অরিসার, 

শারলখা 

সমবায়ের মােয়ম কম েসংস্থান 

সৃরষ্টর জন্য সরমরিয়ক উদ বুি 

করা। 

সমবায়ের মােয়ম কম েসংস্থান সৃরষ্টর জন্য সরমরিয়ক 

উদ বুি করণ করা িয়ল থবকার সমস্যার সমাধান িয়ব।  

৩৩ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শ্রীপুর 

৮টি ইউরনেয়নর গ্রামীণ 

জনয়গাষ্ঠীর রবকল্প 

রিত্তরবয়নােয়নর ব্যবস্থা ও 

কম েসংস্থান সৃরষ্ট। 

৮টি ইউরনেয়নর গ্রামীণ জনয়গাষ্ঠীর রবকল্প রিত্তরবয়নােয়নর 

ব্যবস্থা গ্রিণ ও কম েসংস্থান সৃরষ্টর মােয়ম স্থানীে 

জনসাধারয়ণর মানরসকিার পররবিেন ঘটায়না সম্ভব িয়ব 

এবং থবকার সমস্যার সমাধান িয়ব।  

৩৪ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শ্রীপুর 

প্রােরমক ও মােরমকপর্ োয়ের 

রশক্ষকয়ের আইরসটি প্ররশক্ষণ 

প্রোন। 

প্রােরমক ও মােরমকপর্ োয়ের রশক্ষকয়ের আইরসটি 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়ল আইরসটির উপর থেরণকয়ক্ষ 

সঠিকভায়ব পাঠোন সম্ভব িয়ব এবং রশক্ষােীবৃন্দ আইরসটির 

উপর সম্যক ধারণা ও জ্ঞান অজেন করয়ি পারয়ব।  

৩৫ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শ্রীপুর 

৫টি কয়লয়জর রশক্ষকয়ের জন্য 

রবষে রভরত্তক প্ররশক্ষণ 

আয়োজন।  

রশক্ষকয়ের রবষেরভরত্তক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়ল 

রশক্ষকবৃন্দ সংরলিষষ্ট রবষয়ের উপর সম্যক ধারণা ও জ্ঞান 

অজেন করয়ি পারয়ব এবং থস অনুর্ােী থেরণকয়ক্ষ পাঠোন 

করয়ি পারয়ব।   

৩৬ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শ্রীপুর 

ইংয়ররজ রশক্ষকয়ের ইংয়ররজয়ি 

েক্ষিা বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ 

প্রোন। 

ইংয়ররজ রশক্ষকয়ের ইংয়ররজয়ি েক্ষিা বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ 

প্রোন করা িয়ল রশক্ষকবৃন্দ সংরলিষষ্ট রবষয়ের উপর সম্যক 

ধারণা ও জ্ঞান অজেন করয়ি পারয়ব এবং থস অনুর্ােী 

থেরণকয়ক্ষ পাঠোন করয়ি পারয়ব।   
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৩৭ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শ্রীপুর 

িাত্র-িাত্রীয়ের প্রায়োরগক 

রবষয়ের থমধাবৃরত্ত প্রোন। 

িাত্র-িাত্রীয়ের প্রায়োরগক রবষয়ের থমধাবৃরত্ত প্রোন করা 

িয়ল রশক্ষােীবৃন্দ থলখাপোই  উৎসািী িয়ব।  

৩৮ 

 

উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শ্রীপুর 

সকল সরকারর েপ্তয়র থসাশ্যাল 

রমরিোর ব্যবিার রনরশ্চিকরণ। 

সকল সরকারর েপ্তয়র থসাশ্যাল রমরিোর ব্যবিার 

রনরশ্চিকরণ। 

৩৯ উপয়জলা রনব োিী অরিসার, 

শ্রীপুর 

 য়র পো থরায়ধ প্রােরমক ও 

মােরমকপর্ োয়ের সকল 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন থসাশ্যাল 

রমরিোর ব্যবিার রনরশ্চিকরণ। 

 য়র পো থরায়ধ প্রােরমক ও মােরমকপর্ োয়ের সকল 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন থসাশ্যাল রমরিোর ব্যবিার রনরশ্চিকরণ। 

৪০ 

 

উপয়জলা কৃরষ অরিসার 

শ্রীপুর 

ইউরনেন কময়েয়ক্স বীয়জর 

আদ্রিা মাপক র্য়ন্ত্রর ব্যবিার। 

ইউরনেন কময়েয়ক্স বীয়জর আদ্রিা মাপক র্য়ন্ত্রর ব্যবিার। 

৪১ 

 

উপয়জলা প্রয়কৌশলী 

শ্রীপুর 

থসপটিক ট্াংক-কাম-থসাপ 

ওয়েল রনম োণ। 

থসপটিক ট্াংক-কাম-থসাপ ওয়েল রনম োণ করা। 

৪২ 

 

উপয়জলা মােরমক রশক্ষা 

অরিসার, শ্রীপুর 

সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন থিসবুক 

আইরি থখালা। 

সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন থিসবুক আইরি থখালা। 

৪৩ 

 

উপয়জলা সমাজয়সবা অরিসার, 

শ্রীপুর 

সকল ভািায়ভাগীর 

অনলাইনরভরত্তক থিটায়বজ 

ব্যবস্থাপনা প্রণেন। 

সকল ভািায়ভাগীর অনলাইন রভরত্তক থিটায়বজ ব্যবস্থাপনা 

প্রণেন করা। 

৪৪ 

 

উপয়জলা রশক্ষা অরিসার শ্রীপুর থিাট েয়ল রনরবে পররির্ োে 

মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ। 

থিাট েয়ল রনরবে পররির্ োে মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ 

করা। এর িয়ল রশক্ষােীরা পাঠোয়ন ময়নায়র্াগী িয়ব। 

সংরলিষষ্ট রবষয়ে সিয়জই অনুধাবন করয়ি িয়ব।  

৪৫ 

 

উপয়জলা মরিলা রবষেক 

কম েকিো, শ্রীপুর 

রকয়শারীয়ের বেঃসরন্ধকালীন 

স্বাস্থে সুরক্ষা প্রকল্প। 

বেঃসরন্ধকায়ল রকয়শারীয়ের প্রজনন স্বায়স্থের সুরক্ষা 

রনরশ্চি করা িয়ল মার্তমৃতুে ও রশশু মৃতুের িার হ্রাস পায়ব। 

 

৮। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম : মাগুরা কায়লক্টয়রট কম েিারী কল্যাণ সরমরি গঠন করা িয়েয়ি।  

ৱ 

৯। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে) : ২০১৭-১৮ অে েবিয়র 

থমাট আয়বেয়নর  সংখ্যা ০৫টি, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ০৩টি, িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপল সংখ্যা-থনই।  

১০। মাঠপর্ মাডয় বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) : 
   

(১) থপৌরসভা : এরিরপর অে োেয়ন আরবান র্তিীে নগর পররিালন ও অবকাঠায়মা উন জরিকরণ প্রকল্প (য়সক্টর) বাস্তবােয়নর আওিাে 

     মাগুরা থপৌরবাসীয়ের বসবায়সর সুরবধায়ে ে পারন রনষ্কাশয়নর লয়ক্ষে থড্রন রনম োণ ও থমরামি এবং রাস্তা রনম োণ ও থমরামি কাজ সম্পন জ  

     িয়েয়ি। 

(২) মধুমরি নেীর উপর থশখ িারসনা থসতু রনম োণ : মাগুরা থজলাধীন মিম্মেপুর উপয়জলাে এলাংখালী ঘায়ট মধুমরি নেীর উপর ৬০০.৭০  

     রমটার রপরস গাি োর রেজ রনম োণ সম্পন জ িয়েয়ি।  

(৩) মাগুরা বীর মুরক্তয়র্ািা আিাদুোমান থেরিোম উন জেন :  জািীে ক্রীো পররষয়ের অে োেয়ন মাগুরা বীর মুরক্তয়র্ািা আিাদুোমান  

      থেরিোয়মর গ্যালারর, প্যায়ভরলোন রবরল্ডং রনম োণ  এবং রজময়নরসোম ভবন রনম োণ সম্পন জ িয়েয়ি।  

১১। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে  :   

(১) গ্রাম েশ েন কম েসূরির মােয়ম গ্রায়মর সমস্যা সমাধান করা িয়চ্ছ।  

(২) মাগুরা থজলায়ক বাল্যরববািমুক্ত থজলা থঘাষণার কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি।  

(৩) মানসম্মি রশক্ষা কার্ েক্রম বাস্তবােয়নর জন্য ২৮ েিা বাস্তবােন করা িয়চ্ছ। 



288 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

(৪) গররব িাত্র-িাত্রীয়ের জন্য থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ রশক্ষাবৃরত্ত িালু করা িয়েয়ি।  

(৫) থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে আেশ ে রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান গয়ে থিালার লয়ক্ষে ৪২টি মােরমক রবযালে, ০৮টি মাদ্রাসা এবং ১০০টি সরকারর 

     প্রােরমক রবযালয়ের িারলকা প্রস্তুিপূব েক রবয়শষ পাঠোয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, কুরষ্টো : 
 

১। ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল :     

(ক) কুরষ্টো সারকেট িাউয়জ ৬০ থকরভএ সবদুেরিক থজনায়রটর স্থাপন কার্ েক্রম সমাপ্ত িয়েয়ি এবং নতুন সারকেট িাউজ রনম োয়ণর  

           স্থারনক নকশা অনুয়মােন িয়েয়ি । 

(খ) থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর অভেন্তরীণ পেঃপ্রণালী ও পারন সরবরাি কায়জর থমরামি কার্ েক্রম সমাপ্ত িয়েয়ি । 

(গ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের থোিলা রেরেয়ি উঠার রিন পায়শ গুণীজয়নর রিত্র প্ররিস্থাপন করা িয়েয়ি । 

(ঘ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রেরেয়ি, উঠার বারান্দাে এবং থোিলার রেরেয়ি টাইলস প্ররিস্থাপন করা িয়েয়ি ।  
 

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা :     

(ক) কুরষ্টো থজলাে নতুন সারকেট িাউজ রনম োণ। 

(খ) থগয়জয়টি কম েকিোয়ের িরয়মটরর ভবন  রনম োণ। 

(গ) কুরষ্টো থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সীমানা প্রািীর রনম োণ। 

(ঘ) কুরষ্টো থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনি িলাে রগ্রল রেয়ে রনরাপত্তা থবষ্টনী স্থাপন। 

(ঙ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের পুয়রা ভবন রংকরণ। 

(ি) কায়লক্টয়রয়টর ৩ে িলাে (ভবন নম্বর-৩০৬) লাইয়েরর-কাম-থিরনং থসন্টার টাইলস দ্বারা সংস্কার করা এবং এরস সংয়র্াগ। 

(ি) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের েরজা জানালা থমরামি/সংস্কারকরণ (রংসি)। 

(জ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রভরজটরস রুম সংস্কার ও সরেি করণ। 

( ) সারকেট িাউয়জর সম্ভাব্য সংস্কার/থমরাময়ির জন্য আলাো কয়র রকছু অে ে সংরক্ষণ করয়ি িয়ব। 

(ঞ) থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর পুকুয়রর পাঁে ইয়িাময়ে থভয়ঙ্গ র্াওোে পুকুয়রর পাঁে ভাঙ্গণ থরাধকয়ল্প িারপাশ জরুরর 

রভরত্তয়ি প্যালাসাইটিং ওোল রনম োণ। 

(ি) থজলা প্রশাসয়কর বাসবয়নর ০৪টি গারে রাখার জন্য গ্যায়রজ-কাম-রসরকউররটি  গাি ে োকার জন্য থশি রনম োণ। 

(ি) থজলা প্রশাসয়কর বাসভবয়নর থোিলার িাে িলস্ রসরলং রনম োণ/থমরামি। 
 

৩। SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা (২০১৮ জুলাই িয়ি ২০১৯ জুন পর্ েন্ত)  :     

থটকসই উন জেন লক্ষেমাত্রা SDG-এ থমাট ২৬টি লক্ষেমাত্রা ও ১৭১টি সুরনরে েষ্ট লক্ষেয়ক অন্তভু েক্ত করা িয়েয়ি । এরই 

ধারাবারিকিাে মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়ে েশনা এবং মরন্ত্রপররষে রবভায়গর সারব েক িত্ত্বাবধােয়ন SDG-এর  লক্ষেমাত্রা 

অজেয়নর জন্য থজলা প্রশাসন কুরষ্টো কর্তেক গৃিীি কার্ েক্রম পররকল্পনা রনম্নরূপ : 
 

(ক) রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রশক্ষা উপকরণসি স্বাস্থে থসবা ও স্যারনয়টশন ব্যবস্থার উন জরিকরণ ৬৮৮টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন।   

(খ) রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন ও ইউরনেন পররষয়ের লাইয়েররয়ি বই সরবরািকরণ ৮৩২টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন এবং ৬৫টি ইউরনেন 

পররষয়ে। 

(গ) নারীয়ের স্বাবলম্বী করয়ি আেবধ েক প্ররশক্ষণ প্রোন ও নারী কম েসংস্থান রনভ ের ব্যাবসা প্ররিষ্ঠান সিরর- প্ররি উপয়জলাে 

০২টি কয়র ০৬টি উপয়জলাে থমাট ১২টি  নারীবান্ধব ও নারী উয়যাক্তার মােয়ম পররিারলি ব্যাবসা প্ররিষ্ঠান সিরর এবং 

থমাট ১০০০ জন নারীয়ক স্বাবলম্বী করার লয়ক্ষে প্ররশক্ষণ প্রোন।  

(ঘ) রভক্ষুক পুনব োসন ও সুরবধায়ভাগীয়ের data base সিরর (সামারজক রনরাপত্তা থবষ্টনী) :  ০৬টি উপয়জলায়ি সামারজক  

রনরাপত্তা থবষ্টনীর সুরবধায়ভাগীয়ের  থিটায়বজ সিরর ও িালনাগােসি এ থজলার থমাট ২২৭৩ জন রভক্ষুকয়ক স্থােীভায়ব 

রবরভন জ সামারজক রনরাপত্তার আওিাে পুনব োসন করা িয়েয়ি । এ িাো রভক্ষুক পুনব োসয়ন প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলে িয়ি 

২৫,০০,০০০/- টাকা রবাে প্রোন করা িয়েয়ি। 
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(ঙ) নারী ও রশশু রনর্ োিন এবং বাল্যরববাি রনয়রায়ধর লয়ক্ষে জনসয়িিনিামূলক সভা - থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয় থমাট ৩৩৭টি 

জনসয়িিনািামূলক সভা পররিালনা করা িয়ব ।  
 

 (ি) ইয়কা পাকে স্থাপন ও বৃক্ষয়রাপণ-০৩টি উপয়জলাে থমাট ০৬টি ইয়িাময়ে ইয়কাপাকে স্থাপন করা িয়েয়ি । এজন্য 

৯০,০০,০০০/-(নব্বই লক্ষ) টাকা বরাে পাওো থগয়ি এবং রজও ও এনরজওসি রবরভন জ সংস্থার মােয়ম ৪,৮০,০০০ (িার 

লক্ষ আরশ িাজার)টি ঔষরধ,  থভষজ  এবং  ৩৮,১৪০ (আটরত্রশ িাজার একশি িরিশ)টি িলজ  বৃক্ষ থরাপণ করা িয়েয়ি। 

(ি) সবার জন্য আেেণ-এ কম েসূরি বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে ৩৪০০ ঘরিীন ব্যরক্তয়ক আেেণ প্রকয়ল্প ঘর সিররর মােয়ম পুনব োসন 

করার উয়যাগ িলমান । এ িাো জরম আয়ি ঘর থনই এরূপ ১৩১৪টি পররবারয়ক ঘর সিরর কয়র পুনব োসন কার্ েক্রম িলমান 

। 

(জ) এ িাো ২৯২টি ভূরমিীন পররবায়রর মায়  গি অে েবিয়র খাসজরম বরাে প্রোন করা িয়েয়ি এবং ২০১৮-১৯ অে েবিয়র 

৩০০টি ভূরমিীন পররবায়র অনুরূপ খাসজরম বয়ন্দাবস্ত কার্ েক্রম িলমান । 

 

 

৪। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ :  

 

(ক) রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনম োণ রভশন-২০২১ গোর লয়ক্ষে সকল েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির সমন্বয়ে েপ্তররভরত্তক উন জেন থমলা, 

রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলা, এসএমই পণ্য থমলা, ভূরম সপ্তায়ির আয়োজন করা িয়েয়ি । িা িাো জনগণয়ক দ্রুি থসবা 

প্রোয়নর স্বায়ে ে গি ২৩ জুন ২০১৮ িাররখ জািীে পাবরলক সারভ েস রেবস উের্াপন করা িয়েয়ি।  

(খ)  নামজারর মামলা সিজীকরয়ণর জন্য সকল উপয়জলাে ই-রমউয়টশন প্রিলন কার্ েক্রম িলমান। রবগি ৩ মায়স ২৫৪৪টি 

নামজারর রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি। 

(গ) স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরয়ি  স্ব-স্ব ইউরনেন রিরজটাল থসন্টার িয়ি পি ো /খরিোন সরবরাি করা িয়চ্ছ। 

(ঘ) থভোমারা উপয়জলাে অে েবনরিক অঞ্চল গঠয়নর জন্য অে েবনরিক অঞ্চল স্থাপন কার্ েক্রম িলমান রয়েয়ি।  

(ঙ) ইউরিরস িয়ি ৮৬টি থসবা প্রোন করাসি রবশ্বরবযালে ভরিে িম ে পূরণসি িজ রনবন্ধন, পাসয়পাট ে রনবন্ধনসি অন্যান্য 

আন্তজোরিক থসবা প্রোন করা িে । র্া সব েমিয়ল প্রশংরসি কার্ েক্রম রিয়সয়ব রবয়বরিি িয়েয়ি। 

 

৫। ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম :  

 

এ থজলাে থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে থমাট ১৩৬টি ইয়নায়ভশন রয়েয়ি । কুরষ্টো থজলা ও উপয়জলা ইয়নায়ভশনটিয়মর বারষ েক 

কম েপররকল্পনা-২০১৮ গৃিীি িয়েয়ি । এর ময়ে িলমান প্রকল্প ১০৩টি, সমাপ্ত ৩০টি এবং বন্ধ ০৩টি ।  

 থজলা প্রশাসক কুরষ্টো থমা. জরির রােিান থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে কুরষ্টো'র থিসবুক থপইয়জ লাইয়ভর মােয়ম সংযুক্ত 

িয়ে কুরষ্টো থজলার নাগররক থসবা প্রোনকারী সরকারর েপ্তরসমূয়ির প্রধান কম েকিোগয়ণর কম েপররকল্পনা, সম্ভাবনা, সমস্যা ও 

জনসাধারণ কর্তেক উত্থারপি প্রয়শ্নর মুয়খামুরখ করার উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি । 

  জনগয়ণর থোরয়গাোে দ্রুি থসবা থপৌৌঁয়ি রেয়ি ইয়নায়ভশনটিয়মর সৃজনশীলিা, উদ্ভাবনী রিন্তা-ভাবনা ও উৎকষ ে সাধয়ন নতুন 

নতুন োন-ধারণা উপস্থাপন এবং ইয়নায়ভশন আইরিো রনয়ে প্রণীি পাইলট প্রকল্প পর্ োয়লািনা ও বাস্তবােয়নর রবষয়ে প্ররিমায়স থজলা 

ও উপয়জলাপর্ োয়ে ইয়নায়ভশনটিয়মর মারসক রমটিং/সভা রনেরমিভায়ব অনুরষ্ঠি িে ।  

৬। কম েকিো/ কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম (র্রে োয়ক ২০১৬-১৭ অে েবিয়র) : 

(ক)  থপনশনয়ভাগীয়ের জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনি িলাে রবোমাগার রনম োণ করা িয়েয়ি। 

(খ) থজলা ও উপয়জলাপর্ মাডয় থমাট ৭টি Day Care Centre স্থাপন করা িয়েয়ি। 

(গ) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের নারী কম েিারীয়ের জন্য পৃেক প্রক্ষালনকক্ষ স্থাপন করা িয়েয়ি। 

)ঘ        (         থমাট ০৮ জন কম েকিো ও কম েিারীয়ক ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা আরে েক অনুোনস্বরূপ থিক প্রোন করা িয়েয়ি। 

(ঙ) মানব সম্পে উন জেয়ন প্ররিবির ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম েসূরি িলমান রয়েয়ি। 
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৭। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর  

সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা  এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে :  
 

আয়বেয়নর সংখ্যা-০৬টি, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা-০৬টি, োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা - নাই । 

 

৮। মাঠপর্ মাডয় বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

 মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) :   

(ক) িররপুর থসতু - রনম োণ (সমাপ্ত)। 

 (খ) কুরষ্টো থমরিকোল কয়লজ - রনম োণাধীন (িলমান)। 

  

৯। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে :  

 (ক)নারী মায়কেটঃ  

রবরদ্র ও আত্ম্ক্র্ মিংস্থাডন আেিী প্রবশবক্ষত নারীডরর গ্রর্াগ্যতা অনুর্ায়ী আত্ম্ক্র্ মিংস্থাডনর লডক্ষয ব্যািিা প্রবতষ্ঠাডন 

গ্ররাক্ান িরাদ্দ গ্ররওয়ার বনবর্ি র্কবষ্টয়া গ্রজলায় বনবর্ মত িডয়ডছ ০৩টি নারী িান্ধি র্াডক্মট। তার র্ডধ্য ১। র্কর্ারখালী ২। র্কবষ্টয়া িরর 

এিং ৩। বর্রপুর উপডজলা উডল্লখডর্াগ্য । 

(খ) ২০১৭-১৮ অে মিছডর ২৫১টি ভূবর্ পবরিাডরর র্ডধ্য ১২.৩১ এক্র খািজবর্ িডন্দািস্ত প্ররান ক্রা  িডয়ডছ। 

( ) ২০১৭-১৮ অে মিছডর অনিধ রখলরার িডত ১৯.২৯ এক্র খািজবর্ উিার ক্রা িডয়ডছ। 

(র্) গ্রজলা প্রশািডনর গ্রিিবুক্ গ্রপইডজর র্াধ্যডর্ এ পর্ মন্ত গ্রর্াট ১০৬টি অবিডর্া /ডিিার বিপরীডত তাৎক্ষবণক্িাডি ২৭টির 

ির্াধান/ডিিা প্রাবি বনবিত ক্রা িডয়ডছ । 

 (ঙ) ৬টি উপডজলায় গ্রর্াট ৭৯টি আডিরডনর পবরডপ্রবক্ষডত ছাে-ছােীডরর র্ডধ্য (ডর্ধািী ও দ্যস্থ বিডিচনায়) গ্রর্াট ৩,৪০,০০০/-

(বতন লক্ষ চবল্লশ িাজার) টাক্া স্থানীয় িাডি িািায্য প্ররান ক্রা িডয়ডছ । 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, চুোিাঙ্গা  : 

 

০১।  ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল  : 

  ১)  থজলার ০২ (দুই)টি সরকারর মােরমক রবযালয়ে কম েরি রশক্ষয়কর সংখ্যা ৫০% িওোে রশক্ষার ময়নান জেয়ন থজলা প্রশাসয়নর 

উয়যায়গ অবসর প্রাপ্ত রশক্ষক এবং রবরভন জপর্ মাডয়র সরকারর কম েকিোয়ের রনয়ে রশক্ষক পুল গঠন করা িয়েয়ি, র্া রশক্ষার থক্ষয়ত্র 

সয়বাচ্চে অবোন রাখয়ি; 

  ২)  সবুজ চুোিাঙ্গা সমৃি বাংলায়েশ-এই প্ররিপায রবষেয়ক সাময়ন থরয়খ চুোিাঙ্গা থজলাে গি ০৯ থসয়েম্বর, ২০১৭ িাররয়খ ০১ 

ঘণ্টাে ৭,৫০,০০০ (সাি লক্ষ পঞ্চাশ িাজার) িলজ, বনজ ও ঔষরধ বৃক্ষ থরাপণ করা িয়েয়ি; 

  ৩) জীবননগর উপয়জলাে আেেণ প্রকয়ল্পর জরময়ি জাইকার অে োেয়ন রভক্ষুক পুন েবাসন মায়কেট সিরর করা িয়েয়ি। প্রাে ১৫ লক্ষ 

টাকা ব্যয়ে রভক্ষুকয়ের জন্য ২০ (রবশ)টি থোকনঘর থেওো িয়েয়ি এবং িায়ের প্রয়িেকয়ক ২০,০০০/- (রবশ িাজার) টাকা িায়র 

পু ৌঁরজ থেওো িয়েয়ি। উয়িখ্য, খুলনা রবভাগয়ক রভক্ষুকমুক্ত করার ইয়নায়ভশন কার্ েক্রয়মর অংশ রিয়সয়ব এ থজলাে ১৫৭৫ (এক 

িাজার পাঁিশি পঁিাত্তর) জন রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি।  

  ৪)  চুোিাঙ্গা থজলার োমুেহুো উপয়জলার পারকৃষ্ণপুর মেনা ইউরনেয়নর রবরভন জ গ্রায়ম মুরক্তয়র্ািায়ের নায়ম ৫২ (বাোন জ)টি রাস্তা 

নামকরণ করা িয়েয়ি; 

৫)     পরি অোমু্বয়লন্স িালুকরণ  : উপয়জলা রনব োিী অরিসার, চুোিাঙ্গা সের-এর উয়যায়গ চুোিাঙ্গা সের উপয়জলার প্ররিটি ইউরনেয়ন 

পরি অোমু্বয়লন্স িালু করা িয়েয়ি, র্া স্বাভারবক সময়ে র্াত্রী পররবিন করয়ব এবং েরকার ময়িা রসট কনভারসয়নর মােয়ম 

এমু্বয়লন্স রিয়সয়ব কাজ করয়ব। পরি অোমু্বয়লন্স িালুকরণ এ থজলার সাধারণ মানুয়ষর জন্য আশীব োেস্বরূপ। এই অোমু্বয়লয়ন্সর 

মােয়ম অল্প খরয়ি থরাগীয়ক থর্-থকায়না সমে িাসপািায়ল থনওো র্ায়ব।  

  ৬)   থেওোরন মামলা ও এস এি থিটায়বজ সিররকরণ করা িয়েয়ি; 

  ৭)  জন িারিো সম্পন জ স্থায়ন মানসম্পন জ পাবরলক টেয়লট স্থাপন করা িয়েয়ি; 

  ৮)      পারখয়ের অভোেম প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি; 

  ৯)  কায়লক্টয়রট ভবয়ন িােবাগান প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি; 
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  ১০) কায়লক্টয়রট ভবয়নর আয়শপায়শ পররষ্কার রাখার জন্য থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ কম েিারীয়ের রনয়ে মায়স ০১ (এক) বার 

পররচ্ছন জিা অরভর্ান পররিালনা করা িে।  

  ১১) ভূরম অরিয়স Wi-Fi Zone প্ররিষ্ঠা; 

  ১২) বিরওোরী সুরনরে েষ্টসংখ্যক মারল্টরমরিো ক্লাসরুম স্থাপন; 

  ১৩) প্ররিটি ইউরনেয়ন ক্ষরিকর কীটনাশকমুক্ত সবরজ, কাব োইিমুক্ত কলা ও িরমারলনমুক্ত আম উৎপােন; 

১৪)  ওোন েপ সারভ েস এর কার্ েক্রম রিয়সয়ব থজলা থরকি েরুম িয়ি রিরজটাল পিরিয়ি জরমর পি ো সরবরািকরণ; 

  ১৫)  রিরজটাল থরকি েরুম (DRR) করয়ণর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ;  

-৬৬- 

  ১৬)  উপয়জলারভরত্তক রনেরমি রভরিও কনিায়ররন্সং-এর মােয়ম নাগররক শুনারন ও থসবা প্রোন; 

১৭)  ২ে প্রজয়মর রসটিয়জন িাট োর প্রণেন ও বাস্তবােন ; 

  ১৮) ভূরম উন জেন কর থমলার আয়োজন; 

  ১৯) বাল্যরববাি প্ররিয়রায়ধ উদ বুিকরণ সভার মােয়ম বাল্যরববািয়ক লাল কাি ে থেখায়না এবং কারজ ও কারজ ব্যিীি র্ারা রবয়ে 

পোন িায়ের থিটায়বজ সিরর; 

  ২০) চুোিাঙ্গা থজলার োমুেহুো উপয়জলার রশবনগর নামক স্থায়ন রিরস ইয়কা পাকে স্থাপন; 

  ২১)  E-mobile থকায়ট ের মােয়ম সকল থমাবাইল থকাট ে পররিালনা;  

  ২২)  িলমান ইয়নায়ভশন প্রকল্পসমূয়ির কার্ েক্রম গরিশীলকরণ এবং নতুন নতুন প্রকল্প গ্রিণপূব েক নাগররক থসবা সিজীকরণ।  

  ২৩) ৭.৪৭৯৯ একর অববধ েখয়ল োকা সরকারর খাসজরম উিার এবং ৯.২১৪৩ একর জরম ১২৯ জন ভূরমিীনয়ের থপ্ররণ। 

  ২৪)  বাল্যরববাি, রশশু , নারী রনর্ োিন, থিারািালান ও পািার থরায়ধ সয়িিনিামূলক সভার আয়োজন; 

  ২৫)  জনপ্রশাসন প্ররশক্ষণ নীরিমালা অনুর্ােী কম েকিো/কম েিারীয়ের জন্য বারষ েক ৬০ (ষাট) ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম েসূরি গ্রিণ; 

  ২৬) থসবা প্রোয়ন প্রযুরক্তর ব্যবিার রনরশ্চি করয়ি থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে ৯৫ (পঁিানব্বই) জন কম েিারীয়ক NESS, E-mobile 

court সি প্রয়োজনীে রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 

০২।  ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  : 

  ১)  রবরভন জ সরকারর অরিয়স োলালয়ের থেৌরাত্মে করময়ে থসবা প্রোয়ন গরিশীলিা আনেয়ন থমাবাইল থকাট ে অরভর্ান বৃরি র্া সরকারর 

অরিস ও থসবা সম্পয়কে নাগররক আস্থা বাোয়ব; 

  ২)  রিরস ইয়কা পাকেয়ক আধুরনকীকরণ ও জািীেপর্ োয়ে উন জীিকরণ; 

  ৩) পররয়বয়শর ভারসাম্য রক্ষাে সকল উপয়জলাে ইয়কাপাকে সিরর; 

  ৪)   চুোিাঙ্গা থজলা শিয়র থশখ রায়সল রশশু পাকে স্থাপন; 

  ৫)  নজরুয়লর স্মৃরি রবজরেি আটিালা ঘর সংরক্ষণ ও নজরুল স্মৃরি গয়বষণা থকন্দ্র স্থাপন; 

  ৬)   নাগররক থসবা আয়রা গরিশীল করার জন্য থজলা, উপয়জলা ও ইউরনেনপর্ োয়ের কম েিারীয়ের িথ্য প্রযুরক্তয়ি েক্ষ করার প্ররশক্ষণ 

ব্যবস্থাকরণ; 

  ৭)  আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ েময়নর জন্য সকল থক্ষয়ত্র থমাবাইল থকাট ে পররিালনা ও অরভর্ান বৃরি; 

  ৮)  প্ররিবন্ধীয়ের রশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কায়জ সিােিা প্রোন। 

০৩।  SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  :  

(ক) পররয়বয়শর ভারসাম্য রক্ষাে এ থজলার োমুেহুো উপয়জলার কাপ োসিাঙ্গা ইউরনেয়নর রশবনগয়র বাগান ও বটিরল রবল রময়ল প্রাে 

১২৮ (একশি আটাশ) একর জরমর উপর রিরস ইয়কা পাকে প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি। উক্ত রিরস ইয়কা পায়কে ১০৬ প্রজারির ১২,১৫৮ (বার 

িাজার একশি আটান জ)টি প্ররসি ও রবলুপ্তপ্রাে িলজ, বনজ ও ওষুরধ গাি থরাপণ করা িয়েয়ি।   

 (খ) ক্ষুধা ও োররদ্রেমুক্ত বাংলায়েশ গোর লয়ক্ষে এ থজলাে গররব, দুঃস্থ ও অসিােয়ের আত্ম কম েরনভ েরশীল কয়র গয়ে থিালার উয়যাগ 

থনওো িয়েয়ি।  

(গ) মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চি করয়ি মারল্টরমরিো ক্লায়সর সংখ্যা বাোয়না এবং িাত্র-িাত্রীয়ের সনরিক িররত্র গঠন ও  রশক্ষার 

মানয়ন জােয়ন রনরবে িোররকসি রবরভন জ উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

(ঘ) নারী উন জেন থিারায়মর কার্ েক্রময়ক গরিশীল করাসি নারীর ক্ষমিােয়ন রবরভন জ পেয়ক্ষপ থনওো িয়েয়ি। এ িাো রপরিয়ে পো 

রশশুয়ের উন জেয়নর মূল ধারাে রনয়ে আসার পররকল্পনাসি রলঙ্গ সমিাকরয়ণর পেয়ক্ষপ থনওো িয়েয়ি।  

(ঙ) খুলনা রবভাগয়ক রভক্ষুকমুক্ত করার ইয়নায়ভশন কার্ েক্রয়মর অংশ রিসায়ব এ থজলাে ১৫৭৫ (এক িাজার পাঁিশি পঁিাত্তর ) জন 

রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি। 
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০৪।  শৃঙ্খলাজরনি দুনীরি ও প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : 

দুনীরি প্ররিয়রাধ রবষয়ে এ থজলাে মানববন্ধন, আয়লািনা সভা, রবিকে  প্ররিয়র্ারগিা, রিনা প্ররিয়র্ারগিা ও রবরভন জ কম েসূরি পালন 

করা িয়েয়ি । রবযালে, কয়লজ ও মাদ্রাসার রশক্ষক এবং িাত্র-িাত্রীয়ের রনয়ে সিিা সংঘ ও পরামশ ে কাউরন্সল গঠন করা িয়েয়ি।  

০৫।   ই-গভন্যোন্স/ ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

ইয়নায়ভশন রবষয়ে এ থজলাে ৬৩টি প্রকয়ল্পর কাজ  িলমান রয়েয়ি। নতুন আয়রা ১৮টি প্রকল্প বািাই করা িয়েয়ি। সব েয়মাট এ থজলাে 

ইয়নায়ভশন প্রকয়ল্পর সংখ্যা ৮১ (একারশ) টি। 

০৬।   থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে কম েরি ১১০ (একশি েশ) জন কম েিারীর স্বাস্থে পরীক্ষা করা িয়েয়ি। এ িাো প্ররিটি উপয়জলার থেষ্ঠ 

ইউরনেন ভূরম সিকারী কম েকিোয়ক পুরস্কৃি করা িয়ব।  

০৭।   মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন 

বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি); 

(ক)    রভক্ষুক পুনব োসন মায়কেট রনম োণ  : জীবননগর উপয়জলাে আেেণ প্রকয়ল্পর জরময়ি জাইকার অে োেয়ন রভক্ষুক পুনব োসন মায়কেট সিরর 

করা িয়েয়ি। প্রাে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে রভক্ষুকয়ের জন্য ২০ (রবশ)টি থোকনঘর থেওো িয়েয়ি এবং িায়ের প্রয়িেকয়ক ২০,০০০/- 

(রবশ িাজার) টাকা িায়র পুরজ থেওো িয়েয়ি। উয়িখ্য, খুলনা রবভাগয়ক রভক্ষুকমুক্ত করার ইয়নায়ভশন কার্ েক্রয়মর অংশ রিয়সয়ব এ 

থজলাে ১৫৭৫ (এক িাজার পাঁিশি পঁিাত্তর) জন রভক্ষুকয়ক পুনব োসন করা িয়েয়ি।  

(খ)    রিরস ইয়কা পাকে : পররয়বয়শর ভারসাম্য রক্ষাে এ থজলার োমুেহুো উপয়জলার কাপ োসিাঙ্গা ইউরনেয়নর রশবনগয়র বাগান ও বটিলী 

রবল রময়ল প্রাে ১২৮ (একশি আটাশ) একর জরমর উপর রিরস ইয়কা পাকে প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি। উক্ত রিরস ইয়কা পায়কে ১০৬ প্রজারির 

১২,১৫৮ (বার িাজার একশি আটান জ)টি প্ররসি ও রবলুপ্তপ্রাে িলজ, বনজ ও ওষুরধ গাি থরাপণ করা িয়েয়ি। বারক রিন উপয়জলাে 

ইয়কা পাকে স্থাপয়নর উয়যাগ থনওো িয়েয়ি।  

   (গ) বৃক্ষ থরাপণ  : সবুজ চুোিাঙ্গা সমৃি বাংলায়েশ এই প্ররিপায রবষেয়ক সাময়ন থরয়খ চুোিাঙদ্গা থজলাে গি ০৯ থসয়েম্বর, 

২০১৭ িাররয়খ ০১ ঘণ্টাে ৭,৫০,০০০ (সাি লক্ষ পঞ্চাশ িাজার) িলজ, বনজ ও ঔষরধ বৃক্ষ থরাপণ করা িয়েয়ি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থময়িরপুর  : 

১। ২০১৭-১৮ অে েবিরসংক্রান্ত কার্ োবরল :  

(ক) কর ব্যিীি রাজস্ব আোয়ের পররমাণ ৭৩,৮৩,৪৩০.০০ ( রিোত্তর লক্ষ রিরারশ িাজার িারশি রত্রশ ) টাকা। অগ্রগরির 

শিকরা িার ৩৯% 

(খ) ০২ (দুই) জন কম েিারীয়ক থপনশন প্রোন করা িয়েয়ি। 

(গ) কায়লক্টয়রয়টর লাইয়েররর জন্য ২৫,০০০/-(পরিঁশ িাজার) টাকার বই ক্রে করা িয়েয়ি। 

(ঘ) ৩৫ (পেরত্রশ) জন র্তিীে থেরণর কম েিারীর বারষ েক থগাপনীে প্ররিয়বেন সংরক্ষণ করা িয়েয়ি। 

(ঙ) ০২ (দুই) জন কম েকিোয়ক রবয়েশ প্ররশক্ষণ, ১৫ জন কম েকিো এবং ৪০ জন কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

(ি) ৩০ (রত্রশ) জন কম েিারীয়ক ভূরম ব্যবস্থাপনারবষেক প্ররশক্ষণ এবং সাধারণ প্রশাসন ও ই-থমাবাইল থকায়ট ে নরে 

ব্যবস্থাপনা রবষেক ০২ (দুই) রেয়নর  প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

(ি) ই-সারভ েস এবং করম্পউটার রবষয়ে পর্ োেক্রয়ম সকল কম েিারীয়ক ০৩ (রিন) রেয়নর প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

২। ২০১৭-১৮ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম ে পররকল্পনা : 

(ক) প্রয়িেক কম েিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রোয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ। 

(খ) অনলাইনরভরত্তক নরে ব্যবস্থাপনা এবং কার্ েক্রম শুরু। 

(গ) ই-সারভ েয়সর মােয়ম শিভাগ নরে রনষ্পত্তীকরণ। 

(ঘ) থমাবাইল থকাট ে পররিালনার থক্ষয়ত্র এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়েটগণয়ক যুয়গাপয়র্াগী প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রিণ। 

৩। SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

(ক) োররদ্রে দূরীকরণঃ এ থজলাে ভূরমিীনয়ের িারলকা প্রস্তুি করা িয়েয়ি এবং িায়েরয়ক পর্ োেক্রয়ম খাসজরম বরাে থেওোর 

পেয়ক্ষপ গ্রিণ করা িয়চ্ছ। 

(খ) োররদ্রে রবয়মািয়ন রভক্ষুক পুনব োসন  : োররদ্রে রবয়মািয়ন রভক্ষুক পুনব োসয়নর পেয়ক্ষপ গ্রিণ করা িয়চ্ছ। 

(গ) গুণগি রশক্ষাোন :  এখন পর্ েন্ত প্রােরমক রবযালয়ে ৭২টি এবং মােরমক/উচ্চ মােরমক রবযালে ও মাদ্রাসাে ১৫০টি 

মারল্টরমরিো ক্লাসরুম স্থাপন করা িয়েয়ি। সিররকৃি রিরজটাল কনয়টন্ট-এর মােয়ম  মারল্টরমরিো ক্লাসরুয়ম পাঠোন 

িলয়ি।   

 

৪। আন্তজোরিক সংস্থাসমূয়ির সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািা স্মারক/চুরক্ত এবং  সবয়েরশক সিয়র অরজেি সিলিার রববরণ : 
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(ক) সীমান্ত এলাকায়ি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, চুরর, িাকারি ও অন্যান্য রক্ররমনাল প্ররিয়রাধ। 

(খ)  সীমান্ত  এলাকাগুয়লায়ি রবএসএি কর্তেক বাংলায়েরশ নাগররকয়ক  িিো বন্ধ। 

(গ)  মানব পািার, অববধ অনুপ্রয়বশ, থনশাজাি দ্রব্য, আয়গ্নোি, গবারে পশু ইিোরের থিারািালান প্ররিয়রাধ রবষয়ে ভারয়ির 

সিয়র্ারগিার আশ্বাস প্রোন। 

(ঘ) বি োর িাট, রবট, খাটাল ইিোরের প্ররিষ্ঠা রবষয়ে উয়যাগ গ্রিণ। 
 

৫। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর  ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 

(ক) কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররশক্ষয়ণর জন্য করম্পউটার ল্যাব স্থাপন। 

(খ) কার্ োলয়ের রনরাপত্তা প্রািীর ও থগট সিরর। 

৬। শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম : 

(ক) িেন্ত করমটি গঠন কয়র সংরলিষষ্ট ব্যরক্তর রবরুয়ি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ।  

(খ)  থমাবাইল থকায়ট ের মােয়ম িাৎক্ষরণক ব্যবস্থা গ্রিণ ও েণ্ড প্রোন। 

(গ) রনজ কার্ োলয়ের গুরুেপূণ ে স্থায়ন রসরস কোয়মরার স্থাপন করা িয়েয়ি। 

(ঘ) অর্ারিি আগন্তকয়ের প্রয়বশ পয়ে  থলাক ও থররজোর  বই রাখা িয়েয়ি। 

 (ঙ) থজলা দুনীরি েমন করমটির সেস্যয়ের কার্ েক্রয়ম উৎসাি প্রোন।  

 

৭। ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : 

(ক) ২০১৭ রিষ্টায়ে ৬০টি ইয়নায়ভশন আইরিো বাস্তবােন কার্ েক্রম পররিারলি িয়েয়ি।  

(খ) NESS-এর মােয়ম পত্র গ্রিণ ও রনষ্পরত্ত করা িয়চ্ছ। 

 

৮। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  :  

কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ িায়ের সন্তানয়েরয়ক রশক্ষাবৃরত্তর আওিাে এয়ন িায়ের পোশুনার ব্যেভার লাঘব করা িয়চ্ছ। 

৯। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম ( িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং 

িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে) : 

(ক) থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা: ০৭টি। 

(খ) সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা: ০৭টি । 

(গ) িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা:  থনই। 

১০। মাঠপর্ মাডয় বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন 

বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) : 

(ক) খননকৃি সভরব নেীর উভে িীয়র বৃক্ষয়রাপণ কার্ েক্রম;  

(খ) মুক্ত জলাশেগুয়লায়ি  ও সভরব নেীয়ি মৎস্য অবমুক্তকরণ ও অভোেম থঘাষণা; 

(গ) েররদ্র জনয়গাষ্ঠীর আরে েক উন জেয়ন িায়েরয়ক থসলাই থমরশন, কাপে বুনয়নর সুিা, িাগল ও থভো এবং গবারে পশু প্রোন; 

(ঘ) উন জি জায়ির গােল থভো পালন; 

(ঙ) বাল্যরববাি প্ররিয়রাধ; 

(ি)  রভক্ষুকয়ের পুনব োসন ও িায়ের কম েসংস্থান; এবং 

(ি) থময়িরপুর সের উপয়জলাে আমঝরপ ও গাংনী উপয়জলাে ভাটপাো নীলকুঠিয়ি রিরস ইয়কাপাকে স্থাপন। 

১১। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে : 

(ক) ওোন েপ সারভ েস এর কার্ েক্রম রিয়সয়ব থজলা থরকি েরুম িয়ি রিরজটাল পিরিয়ি জরমর সাটি েিাইি করপ (পি ো) 

সরবরািকরণ; 

(খ) ই-সারভ েয়সর মােয়ম সকল প্রকার আয়বেনপত্র/ পত্র গ্রিণ ও নরে ব্যবস্থা কার্ েক্রম সম্পন জকরণ; 

(গ) ফ্রণ্ট থিয়স্কর মােয়ম জনগয়ণর থসবা প্রোন; 

(ঘ) িথ্য অরধকার আইন থমািায়বক িথ্য সরবরািকরণ; 

(ঙ) থজলা িথ্য বািােয়নর মােয়ম সকল প্রকার িথ্য প্রেশ েয়নর ব্যবস্থাকরণ; 

(ি) থমাবাইল ভূরময়সবা প্রোন; এবং 

(ি)  বাল্যরববাি প্ররিয়রাধসংক্রান্ত থরাি থশা। 
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বররশাল রবভাগ  : 

11.5.14 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, বররশাল  :  

11.5.15 ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র সম্পারেি কার্ োবরল  : 

• এ ক্ার্ মালডয়র বিবিন্নপর্ মাডয়র ক্র্ মক্তমা-ক্র্ মচারীডরর বিবিন্ন বিষয়বিবিক্ প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডয়ডছ; 

• িরক্াবর বনডর মশনার আডলাডক্ বিবিন্ন বিষডয় গ্রিবর্নার ও ক্র্ মশালার অডয়াজন ক্রা িডয়ডছ;  

• আ ত গ্রিিা প্রতযাশীডরর গ্রিিা প্ররাডনর লডক্ষয প্রবত বুধিার  ণশুনাবনর ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডয়ডছ;  

• ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর তথ্য প্রযুবক্ত ও অবিি ব্যিস্থাপনা বিষডয় প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডয়ডছ; 

• ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর তথ্য প্রযুবক্ত বিডশষ ক্ডর ই-নবে ক্ার্ মিডর্র উপর িাস্তিমুখী প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা িডয়ডছ; 

• িাডয়াডর্বেক্ পিবতডত ক্র্ মচারীডরর উপবস্থবত বনবিত ক্রা িডয়ডছ; 

• বিিা ীয়পর্ মাডয় বিজ্ঞান গ্রর্লার আডয়াজন ক্রা এিং সুষ্ঠুিাডি িম্পন্ন ক্রা িডয়ডছ; এিং 

• তথ্য প্রযুবক্ত উন্নয়ডনর লডক্ষয প্রডয়াজনীয়িংখ্যক্ ক্বম্পউটার িরিরাি ক্রা িডয়ডছ।  

11.5.16 ২০১৮-২০১৯ অে মিছডরর ক্র্ মপবরক্েনা  :  

 আইরসটি ও ফ্রন্ট থিস্ক -এর প্রয়োজনীে আসবাবপত্র সরবরািসি শাখা দুটি আধুরনকীকরণ; 

 এ কার্ োলয়ের ৩ে ও ৪ে ে  থেরণর শূন্যপে পূরয়ণর প্রয়োজনীে পেয়ক্ষপ গ্রিণ; 

 কম েকিো ও কম েিারীয়ের ই-নরে েক্ষিা অজেয়নর জন্য আয়রা থবরশ প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 APA-এর প্ররিেরিময়ি বিয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ কম েসূরির আয়োজন করা; 

 অরিস প্রাঙ্গয়ণর থসৌন্দর্ ে বধ েন পররকরল্পিভায়ব ফুয়লর বাগান ও বৃক্ষয়রাপয়ণর পেয়ক্ষপ থনওো;  

 স্বল্প সময়ে জনগণয়ক সয়ব োচ্চ থসবা প্রোন রনরশ্চিকরণ। 

 

11.5.17 SDG-এর লক্ষযিমূি অজমডন গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

২০৩০ বিষ্টাডের র্ডধ্য জাবতিংর্ গ্রর্াবষত Sustainable Development Goals (SDGs) িা গ্রটক্িই উন্নয়ন 

লক্ষযর্াো অজমডন িবরশাল বিিা ীয় প্রশািন িিপবরক্র। গ্রজলাপর্ মাডয় ও স্থানীয় িরক্ার প্রবতষ্ঠানিমূডির র্াধ্যডর্ গ্রটক্িই 

উন্নয়ন বনবিতক্ডে, অিীষ্টিমূি অজমডনর লডক্ষয এ ক্ার্ মালয় িডত নানাবিধ পরডক্ষপ েিণ ক্রা িডয়ডছ। বিিা ীয় প্রশািন, 

িবরশাল ক্র্তমক্ SDG অজমডন গৃিীত ক্র্মপবরক্েনািমূি বনম্নরূপ  :  

 SDG-এর লক্ষযর্াোিমূি অজমনডক্ অোবধক্ার বরডয় ২০১৮-১৯ অে মিছডর িাবষ মক্ ক্র্ মিম্পারন চুবক্ত রাবখল তো স্বাক্ষর 

ক্রা িডয়ডছ; 

 তথ্য ও গ্রর্া াডর্া  প্রযুবক্তর িডি মাির্ ব্যিিার তো উদ্ভািনী উডযাড র র্াধ্যডর্ জনডিিা বনবিতক্রণ এিং না বরক্ গ্রিিার 

র্ান আরও বৃবিপূি মক্ জন ডণর গ্ররারড াড়ায় গ্রিিা গ্রপৌৌঁডছ গ্ররওয়ার উডযা  েিণ ক্রা িডয়ডছ; 

 দ্যডর্ মা  ব্যিস্ত্িাপনা, িনায়ন, জলিায়ু পবরিতমডনর প্রিাি গ্রর্াক্াবিলা ও পবরডিশ িংরক্ষণিি গ্রটক্িই উন্নয়ন লক্ষযর্াো 

অজমন ত্বরাবন্বতক্রডণ িিা অনুষ্ঠান ও গ্রিবর্নার আডয়াজন ক্রার উডযা  েিণ ক্রা িডয়ডছ; 

 স্থানীয় িরক্ার প্রবতষ্ঠাডনর গ্রটক্িই উন্নয়ন লক্ষযর্াো (SDGs) অজমডন স্থানীয় িরক্ার প্রবতষ্ঠানিমূডির ভূবর্ািংিান্ত 

বিিা ীয় ক্র্ মশালা আডয়াজন (১৪ গ্রর্ , ২০১৮) ক্রা িডয়ডছ; 

 গ্রটক্িই উন্নয়ন লক্ষর্াো (এিবেবজ) অজমডন স্থানীয়ক্রণ, বিবনডয়া  পবরক্েনা এিং উডযক্তা সৃবষ্ট ও রক্ষতাবিষয়ক্ 

ক্র্ মশালা  ত ১৮/১০/২০১৭ বি : তাবরখ িক্াল ০৯.০০ টায় িবরশাল িাবক্মট িাউডজ অনুবষ্ঠত িয়। উক্ত ক্র্ মশালায় প্রধান 

অবতবে বিডিডি উপবস্থত বছডলন জনাি গ্রর্া : আবুল ক্ালার্ আজার,মুখ্য ির্ন্িয়ক্ (এিবেবজ), প্রধানর্ন্ত্রীর ক্ার্ মালয়। 

বিডশষ অবতবে বিডিডি উপবস্থত বছডলন জনাি  ক্াজী গ্রর্া : আবর্নুল ইিলার্, বনি মািী গ্রচয়ারম্যান, িাংলাডরশ বিবনডয়া  

উন্নয়ন ক্র্তমপক্ষ, ে. শার্সুল আলর্, িরস্য (বিবনয়র িবচি), িাধারণ অে মনীবত বিিা , পবরক্েনা ক্বর্শন, জনাি আিদ্যল 

র্াডলক্, প্রাক্তন িবচি, স্থানীয় িরক্ার বিিা , স্থানীয় িরক্ার, পবল্ল উন্নয়ন ও ির্িায় র্ন্ত্রণালয়। উক্ত ক্র্ মশালায় 

অংশেিণক্ারীর িংখ্যা বছল ১০০ জন। ক্র্ মশালায় উপবস্থত বছডলন রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর বশক্ষক্ ও বশক্ষােী, না বরক্ 

ির্াডজর প্রবতবনবধ, বশক্ষাবির, খ্যাতনার্া ব্যবক্তত্ব, ির্াজক্র্ী, বিবিন্ন ধডর্ মর ধর্ীয় গ্রনতা, এনবজও ক্র্ীবৃন্দ, বর্বেয়া ক্র্ী, 

ব্যাংক্ ও আবে মক্ প্রতষ্ঠানিমূডির প্রবতবনবধ, ব্যবক্তখাডতর উডযাক্তা, বিবিন্ন গ্রপশাজীিী িং ঠডনর প্রবতবনবধবৃন্দ, 

ব্যািিায়ী/ডচম্বার অি ক্র্াি ম অযান্ড ইন্ডাবিজ এর প্রবতবনবধ (নারী উডযাক্তািি প্রবত গ্রজলা গ্রেডক্ ৪/৫ জন), গ্রিিরক্াবর 

খাডতর প্রবতবনবধ, কৃবষজীিী, র্ৎস্যজীিী, েবর্ক্ প্রবতবনবধ, র্বিলা িং ঠডনর প্রবতবনবধ, অনেির জনড াষ্ঠীর প্রবতবনবধ ণ; 

 এিএও এিং ঢাক্া বিশ্ববিযালডয়র গ্রেডিলপডর্ন্ট স্টযাবেি বিিাড র গ্রর্ৌে উডযাড  এিং বিিা ীয় ক্বর্শনাডরর ক্ার্ মালয়, 

িবরশাল-এর িিডর্াব তায় Implementing SDGs in Bangladesh শীষ মক্ বরনব্যাপী ক্র্ মশালা  ত ১৪ গ্রর্, ২০১৮ 
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বি: তাবরখ িক্াল ০৯ :৩০ টায় িবরশাল িাবক্মট িাউডজর িডেলনক্ডক্ষ অনুবষ্ঠত িয়। উক্ত ক্র্ মশালায় বিবিন্ন বিিাড র 

৪০ জন িরস্য উপবস্থত বছডলন; এিং 

 

 গ্রিিা প্রবিয়ায় তথ্য প্রযুবক্তর ব্যিিার ও রক্ষ র্ানিিম্পর উন্নয়ডন ক্র্ মরত ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর জন্য প্রবশক্ষণ 

আডয়াজডনর পবরক্েনা েিণ ক্রা িডয়ডছ। 

11.5.18 রির/িংস্থািমূডির উন্নয়ডনর িবিষ্যৎ পবরক্েনা ও ক্ার্ মির্-এর বিিরণ  : 

িাবষ মক্ ক্র্ মিম্পারন চুবক্তর আওতায় বিিা ীয় ক্বর্শনাডরর িডঙ্গ র্বন্ত্রপবরষর িবচি র্ডিারডয়র এিং বিিা ীয় 

ক্বর্শনাডরর িডঙ্গ গ্রজলা প্রশািক্ ডণর চুবক্ত িম্পারন ক্রা িডয়ডছ। 

11.5.19 ই- িন্যমান্স/ইডনাডিশন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

 WiFi  িংডর্া  স্থাপন; 

 ইডনাডিশনটিডর্র িিা অনুষ্ঠান; 

 বেবজটাল স্বাক্ষর ব্যিিার; 

 ইডনাডিশন বিষডয় প্রবশক্ষণ েিণ; এিং 

 ই- িাইবলং এর ব্যিিার। 

11.5.20 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯-র আডলাডক্ গৃিীত ক্ার্ মির্ (তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরন িংখ্যা, িরিরািকৃত তডথ্যর 

িংখ্যা এিং তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা ইতযাবর) : 

তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরন িংখ্যা   : ০৩টি 

িরিরািকৃত তডথ্যর িংখ্যা    : ০৩টি 

তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা    :    নাই 

 

11.5.21 মাঠপর্ মাডয় িাস্তিাবয়ত উডল্লখডর্াগ্য ক্ার্ মির্ : দ্যডর্ মা ক্ালীন বনয়বর্ত র্িড়ার আডয়াজন। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, বররশাল 

 

11.5.22 ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল  : 

 গ্রজলাপ্রশািডক্র ক্ার্ মালয় ও িাবক্মট িাউডজর প্রায় ৯০০ ি মবর্টার এলাক্ায় WiFi িংডর্া  ও ৩৫টি বিবিটিবি ক্যাডর্রা 

স্থাপন;   

 গ্রিিবুক্ গ্রপইজ ও গ্রুডপর র্াধ্যডর্ প্রায় শতাবধক্ না বরক্ ির্স্যার ির্াধান; 

 িাডয়াডর্বেক্ পিবতডত ক্র্ মক্তম ক্র্ মচারীডরর উপবস্থবত মূল্যায়ডন প্রবতর্াডি Best Staff of the Month এিং Best 

Section of the Month বনি মাচন; 

 ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর তথ্যপ্রযুবক্ত ও অবিি ব্যিস্থাপনা বিষয়ক্ ১২টি প্রবশক্ষণ গ্রক্াডি মর আডয়াজন; 

 র্াবিবর্বেয়া ক্লািরুর্ প্রচলডন বশক্ষক্ ও বশক্ষােীডরর বনডয় গ্রিবর্নার আডয়াজন; 

 এবক্সবক্উটিি ম্যাবজডিট ডণর জন্য ০৬টি প্রবশক্ষণ ক্র্ মশালা আডয়াজন; 

 িাবক্মট িাউডজ িাি মক্ষবণক্ বিদ্যযৎ িরিরাি বনবিত ক্রার জন্য গ্রজনাডরটর ব্যিিার; 

 ই-নবের উপর বিবিন্ন রিডরর ২৫০ জনডক্ প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 শতিা  বিযালডয় ওয়াশিক্ বনর্ মাণ, র্াঠ িংস্ক্ার এিং র্া ির্াডিশ-এর আডয়াজন বনবিতক্রণ; এিং 

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয় ইন্টারডনডটর  বত 25 mbps পর্ মন্ত উন্নীতক্রণ। 

11.5.23 ২০১৮-১৯ অে মিছডর গৃিীতব্য ক্র্ মপবরক্েনা  : 

িাংলাডরশ িরক্ার গ্রর্াবষত বিশন ২০২১ এিং গ্রটক্িই উন্নয়ন লক্ষযর্াো (SDGs) অজমডনর লডক্ষয না বরক্ডিিা 

িিজীক্রণ এিং জনক্ল্যাণ ও উন্নয়নমুখী জনডিিা প্ররান বনবিতক্রডণ তথ্যপ্রযুবক্তর িডি মাচ্চ ব্যিিারডক্ অোবধক্ার বরডয় 

জনিান্ধি অবিি ব্যিস্থাপনা  গ্রড় গ্রতালা। E-Filing ব্যিস্থাপনার র্াধ্যডর্ অবিি ব্যিস্থাপনায়  বতিঞ্চার ক্রার লডক্ষয 

বিবিন্ন শাখায় তাডরর চাবিরা অনুর্ায়ী ক্বম্পউটার ও  স্ক্যানার িরিরাি ক্রা; ইন্টারডনডটর  বত বৃবি ক্রা। জনিডলর 

র্াটবত লার্ডির লডক্ষয ইডতার্ডধ্য ৩য় গ্রেবণর শূন্যপডর জনিল বনডয়া  ক্রা িডয়ডছ এিং ৪ে ম গ্রেবণর শূন্যপডর জনিল 

বনডয়াড র উডযা  েিণ। িরাডদ্দর অপ্রতুলতার ক্ারডণ প্রডয়াজনীয় িরাডদ্দর চাবিরাপে িংবিষ্ট র্ন্ত্রণালডয় গ্রপ্ররণ। এ িাো 

৭র্ পঞ্চিাবষ মক্ পবরক্েনার িডঙ্গ ির্ন্বয় গ্ররডখ গৃিীত ক্ার্ মির্ ও িাবষ মক্ ক্র্ মপবরক্েনা চুবক্ত শতিা  িাস্তিায়ন ক্রার 

লডক্ষয প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা েিণ। 

11.5.24 SDG-এর লক্ষযিমূি অজমডন গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা  : 
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২০৩০ বিষ্টাডের র্ডধ্য জাবতিংর্ গ্রর্াবষত Sustainable Development Goals (SDGs) িা গ্রটক্িই অিীষ্ট লক্ষয অজমডন 

িবরশাল গ্রজলা প্রশািন িিপবরক্র। গ্রজলাপর্ মাডয় ও স্থানীয় িরক্ার প্রবতষ্ঠানিমূডির র্াধ্যডর্ গ্রটক্িই উন্নয়ন বনবিতক্ডে, বনধ মাবরত 

অিীষ্ট লক্ষযিমূি অজমডনর উডদ্দডমান ক্ার্ মালয় িডত নানবিধ পরডক্ষপ েিণ ক্রা িডয়ডছ। গৃিীত পরডক্ষপিমূি বনম্নরূপ- 

 র্তণমূলপর্ মাডয় িিলিাডি SDG িাস্তিায়ডনর লডক্ষয গ্রলাক্াল  িন মডর্ন্ট িাডপাট ম প্রডজক্ট-২ (LGSP-2) প্রক্ডের ওয়াে ম 

িিািমূিডক্ SDG-এর  অিীষ্ট লক্ষযিমূি িম্পডক্ম অিবিতক্রণ/প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 িবরশাল গ্রজলাডক্ বিক্ষুক্ মুক্তক্রডণর লডক্ষয বিক্ষুক্ জবরপ পবরচালনা; বিক্ষুক্ পুনি মািন িংস্থা  ঠন এিং বিক্ষুক্ 

পুনি মািনিংিান্ত গ্রটক্িই ক্র্ মপবরক্েনা প্রণয়ন। ইডতার্ডধ্য িম্পূণ ম িাবু ঞ্জ উপডজলািি গ্রজলার ৩৬টি ইউবনয়ন বিক্ষুক্মুক্ত 

গ্রর্াবষত; 

 িডি মাচ্চিংখ্যক্ রবরদ্র জনড াষ্ঠীডক্ িার্াবজক্ বনরাপিা গ্রিষ্টনীর আওতায় আনয়ন; 

 িবরশালডক্ িাল্যবিিািমুক্ত গ্রজলা গ্রর্াষণার র্াধ্যডর্ িাল্যবিিাি গ্ররাডধ ক্ার্ মক্র পরডক্ষপ েিডণর পাশাপাবশ িার্াবজক্ সুরক্ষা 

এিং সুস্থ ও িডচতন জীিনর্াপন বনবিতক্রণ; নারী ও বশশুর অবধক্ার রক্ষায় র্া এক্টি যুড াপডর্া ী পরডক্ষপ; 

 গ্রজলার বশক্ষার র্াডনান্নয়ডনর ব্রত বনডয় িবরশাল ক্াডলক্টডরট স্কুল প্রবতষ্ঠা; 

 গ্রজল খালিি ন রীর আডরা ২৩টি খাল অনিধ রখলমুক্তক্রণ, পবরস্ক্ারক্রণ এিং পুনোঃখনডনর র্াধ্যডর্ িরক্াবর িম্পবিডত 

জন ডণর অবধক্ার প্রবতষ্ঠা এিং গ্রিইিডঙ্গ ন রীর পবরডিশ ও পয়বনষ্কাশন ব্যিস্থার উন্নয়ন; 

 িরক্াবর ও গ্রিিরক্াবর বিবিন্ন ক্ার্ মরত িংস্থািমূডির র্ডধ্য ির্ন্বয় িাধডনর র্াধ্যডর্ গ্রজলায় সুডপয় পাবন ও পয় োঃবনষ্কাশডনর 

ব্যিস্থা বনবিতক্রণ; 

 নানাবিধ উদ্ভািনী উডযা  েিডণর র্াধ্যডর্ জন ডণর জন্য িরক্াবর গ্রিিা িিজীক্রণ; 

 পবরডিশ ও প্রবতডিশ উন্নয়ডন খাল উিার অবির্ান, িবরশাল ন রী পবরিন্নতা অবির্ান, বৃক্ষ গ্ররাপণ ও ফুল িরবণ বনর্ মাডণর র্ত 

যু ান্তক্ারী ক্ার্ মির্ পবরচালনা; 

 গ্রজল খালিি িবরশাল ন রীর ২৩টি উিারকৃত খাল এিং িবরশাডলর সুপ্রাচীন দ্য মািা র বরর্ীডক্ পর্ মটক্ আক্ষ মণডক্ন্দ্র বিডিডি 

 ডড় গ্রতালার লডক্ষয ির্বন্বত পবরক্েনা েিণ এিং ক্ার্ মির্ পবরচালনা; 

 Barisal- Problem and Prospect (িবরশাল-ির্স্যা ও িম্ভািনা) গ্রিিবুক্ গ্রুডপর র্াধ্যডর্ জন ডণর অংশেিডণর 

র্াধ্যডর্ গ্রজলার উন্নয়ন ও ির্স্যা ির্াধাডনর অনন্য নবজর স্থাপন; এক্ই িডঙ্গ জন ডণর ক্াডছ িরক্াবর গ্রিিা প্ররাডন স্বিতা ও 

জিািবরবি বনবিতক্রণ;  

 গ্রজলার জীিনিবচে রক্ষা ও পুনরুিার ক্ার্ মিডর্র অংশ বিডিডি িবরশাডলর নরীিমূডি র্া ইবলশ ও জাটক্া রক্ষাক্ডে ব্যাপক্ 

গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম অবির্ান পবরচালনা;  

 িবরশাল গ্রজলাডক্ ‘ইবলডশর বনিাি’ গ্রর্াষণা ক্ডর গ্রজলা ব্র্যাবন্ডং ক্ার্ মির্ পবরচালনা। 

11.5.25 রির/িংস্থািমূডির উন্নয়ডনর িবিষ্যৎ পবরক্েনা ও ক্ার্ মিডর্র বিিরণ  : 
তথ্য ও গ্রর্া াডর্া  প্রযুবক্ত বনি মর ক্র্ মিম্পারডনর র্াধ্যডর্ িবরশাল গ্রজলা প্রশািডনর জনক্ল্যাণ ও উন্নয়মুখী গ্রিিািমূি িিজ, 

স্বি,জিািবরবিমূলক্িাডি জন ডণর গ্ররারড াড়ায় গ্রপৌডছ গ্ররওয়ার লডক্ষয বনডম্নাক্ত ক্ার্ মির্ েিণ ক্রা িডি  : 

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয় ও িাবক্মট িাউডজ ওয়াই িাই িংডর্া  ও বিবিটিবি ক্যাডর্রা স্থাপন; 

 গ্রজলা প্রশািডনর িডঙ্গ িম্পৃক্ত বিবিন্ন গ্রুপ সিরর  ক্ডর প্রডয়াজনীয়  গ্রুপ এিএর্এি গ্রপ্ররডণর ব্যিস্থাক্রণ; 

 ইডনাডিশনটিডর্র িিা অনুষ্ঠান; 

 না বরক্ গ্রিিা প্ররাডন গ্রিিবুক্ গ্রপইজ/গ্রুপ সিরর ক্রা এিং গ্রিিবুক্ গ্রপইজ ও গ্রূডপর র্াধ্যডর্ না বরক্ ির্স্যা ির্াধান; 

 ফ্রন্টডেডস্ক্ আডিরন েিণ এিং ফ্রন্টডেস্ক্ িডত গ্রিিা প্ররান; 

  ণশুনাবন  এিং ির্স্যা ির্াধান; 

 িাডয়াডর্বেক্ পিবতডত ক্র্ মক্তমা-ক্র্ মচারীডরর উপবস্থবত মূল্যায়ডন প্রবতর্াডি  Best Staff of the Month এিং Best 

Section of the Month বনি মাচন; 

 ক্র্ মক্তমা ও  ক্র্ মচারীডরর তথ্যপ্রযুবক্ত ও অবিি ব্যিস্থাপনা বিষয়ক্ প্রবশক্ষণ প্ররান; 

 গ্রজলা প্রশািন পবরচাবলত গ্রিিবুক্ গ্রপইডজর র্াধ্যডর্ গ্রজলা ম্যাবজডিবির র্ার্লার তথ্য অিবিতক্রণ; 

 গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম পবরচালনা এিং এবক্সবক্উটিি ম্যাবজডিট ডণর প্রবশক্ষণ ক্র্ মশালা আডয়াজন; 

 জন ডণর ক্াডছ গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম আইন ২০০৯-এর আইন এিং িাজা িম্পডক্ম িডচতনতা সৃবষ্টর লডক্ষয বিবিন্ন  জনিহুল স্থাডন 

গ্রিবর্নার িা িিার আডয়াজন ক্রা; 

 বিবিন্ন প্রবিবক্উিন এডজবন্স এিং ম্যাবজডিটডরর র্ডধ্য ির্ন্বয় িিার আডয়াজন ক্রা; 

 বিযালয় পবররশ মন এিং র্াবিবর্বেয়া  ক্লািররুর্ প্রচলডন বশক্ষক্ ও বশক্ষােীডরর বনডয় গ্রিবর্নার; 
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 বিক্ষুক্ডরর পুনি মািডন প্রবত উপডজলায় তাবলক্া প্রণয়ন ও বিক্ষুক্ডরর পুনি মািন ক্র্ মসূবচ েিণ; 

 িার্াবজক্ বনরাপিা উন্নয়ডন জন ণডক্ গ্রিিারান, িার্াবজক্ বনরাপিা গ্রিস্টনীর অধীডন জন ণডক্ উন্নত গ্রিিা প্ররাডনর  লডক্ষয 

প্রবত উপডজলায় ন বরক্ গ্রিিা েিণক্ারীডরর তাবলক্া প্রণয়ন; এিং 

 িনায়ন বিডশষত রাস্তার দ্যইপাডশ ও চরাঞ্চডল বৃক্ষডরাপণ। 

11.5.26 শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মির্  : 
শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধর লডক্ষয অবিডির ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর বিবিন্নপর্ মাডয়র  ণিডচতনতামূলক্ প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা 

িয়। ইিা ছাড়াও দ্যনীবত রর্ন ক্বর্শডনর িাবি মক্ িিডর্াব তায় জনিডচতনতামূলক্ ক্ার্ মির্ পবরচালনার জন্য িছরব্যাপী 

দ্যনীবতবিডরাধী গ্রিবর্নার, ক্র্ মশালা, গ্রপাস্টাবরং, র্তবিবনর্য় িিা, পেিিা, র্ানিিন্ধন, পের্াো, িাংস্কৃবতক্ অনুষ্ঠান, রচনা 

প্রবতডর্াব তা, বিতক্ম  প্রবতডর্াব তা, ক্াটু মন প্রবতডর্াব তা ও বচোঙ্কন প্রবতডর্াব তার র্াধ্যডর্ দ্যনীবত প্রবতডরাডধর প্রবশক্ষণ প্ররান ক্রা 

িয় । 

11.5.27 ই- িন্যমান্স/ইডনাডিশন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মির্  : 

গ্রজলা ইডনাডিশন ক্বর্টি  ঠিত িডয়ডছ। প্রবতর্াডি ইডনাডিশন ক্বর্টির িিা অনুবষ্ঠত িয়। এ ক্ার্ মালডয়র ০২টি উদ্ভািনী উডযা িি 

২২টি উদ্ভািনী উডযা  চলর্ান। 

11.5.28 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ গৃিীত ক্ার্ মির্  : 
অে ক্ার্ মালডয়র বপ.আর.এল. গ্রিা রত ক্র্ মচারীডরর গ্রপনশডনর আডিরন র্োির্ডয় বনস্পবি ক্রা িয়।  

এ ক্ার্ মালডয় ক্র্ মরত ক্র্ মচারীডরর গৃি বনর্ মাণ ঋণ ও ক্বম্পউটার িডয়র জন্য ঋডণর  আডিরন  দ্রুত ির্ডয় বনষ্পবি  ক্রা িয়।  

 

11.5.29 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯-এর আডলাডক্ গৃিীত ক্ার্ মির্ (তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরডনর িংখ্যা, িরিরািকৃত 

তডথ্যর িংখ্যা এিং তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা ইতযাবর) : 

তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী গ্রজলা ক্বর্টি  ঠন ক্রা িডয়ডছ এিং উপডজলা ক্বর্টি  ঠন চলর্ান রডয়ডছ। এ 

ক্ার্ মালডয় তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী গ্রর্াট আডিরডনর িংখ্যা ১৮টি। িরিরািকৃত আডিরনিমূডির র্ডধ্য তথ্য 

ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা ০১টি। 

 

11.5.30 র্াঠপর্ মাডয় িাস্তিাবয়ত উডল্লখডর্াগ্য ক্ার্ মির্  : 

 িড়ক্ ও জনপে অবধরিডরর আওতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংডক্র অে মায়ডন Technical Assistance for sub-Regional 

Road Transport Project Preparatory Facility (SRTPPF) শীষ মক্ ক্াবর রী িিায়তা প্রক্ডের আওতায় িবরশাল-

িবররপুর র্িািড়ক্ ৪ (চার) গ্রলডন উন্নীতক্রডণর Feasibility Study & Detail Design-এর ক্াজ িম্পন্ন িডয়ডছ।  

 বেডটইল বেজাইন চূড়ান্ত িওয়ার পর PDPP Submit ক্রা িডয়ডছ;  

 Donor Agency এর র্াধ্যডর্ অে ম প্রাবিিাডপডক্ষ র্িািড়ক্টি ৪ (চার) গ্রলডন উন্নীত ক্রার প্রক্ে েিণ ক্রা িম্ভি িডি। তডি 

িতমর্াডন িাডন্ড িবণ মত প্রক্ডের ভূবর্ অবধেিডণর লডক্ষয এক্টি বেবপবপ অনুডর্ারডনর জন্য পবরক্েনা ক্বর্শডন বপইবি িিা 

গ্রশডষ বেবপবপ পুন মঠডনর ক্াজ চলর্ান রডয়ডছ; 

 পবরচালক্, (স্বাস্থয) অবধরিডরর আওতায় িবরশাল গ্রজলায় ০১ প্রক্ডের ভূবর্ অবধেিণ, জলাশয় িরাট এিং নক্শার ক্াজ 

িম্পন্ন িডয়ডছ। িাইট িযান প্রস্তুডতর জন্য র্াস্টার িযান স্থাপতয অবধরিডর গ্রপ্ররণ ক্রা িডয়ডছ; 

 ‘Establishment of 07 (Seven) Govt. Secondary School In Sylhet, Barisal & Khulna Metropolitan City’ 

শীষ মক্ প্রক্ডের আওতায় বশক্ষা প্রডক্ৌশল অবধরির ক্র্তমক্ িবরশাল গ্রজলার বিটি ক্ডপ মাডরশন এলাক্ার র্ডধ্য ০২টি  িরক্াবর 

র্াধ্যবর্ক্ বিযালডয়র িিন বনর্ মাণক্াজ চলর্ান। অনুডর্াবরত ররপডের মূল্য ১৩ গ্রক্াটি ৪৯ লক্ষ টাক্া। িিন বনর্ মাণক্াডজর  ড় 

অে বত ৪২.৫০%;  

 বিবিল িাজমন, িবরশাল-এর আওতায় র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী প্রবতেবত অনুর্ায়ী ২০০ শয্যা বিবশষ্ট ‘‘শরিে সুক্ান্ত িাবু বশশু 

িািপাতাল’’ এর বেজাইন অনুডর্ারন িডয়ডছ। িতমর্াডন িািপাতাডলর বনর্ মাণক্াজ প্রবিয়াধীন; এিং  

 স্বাস্থয প্রডক্ৌশল অবধরির, িবরশাল এর অধীন িবরশাল গ্রজলায় ০৭ (িাত) টি ক্বর্উবনটি বক্লবনক্ বনর্ মাডণর ররপে প্রবিয়া িম্পন্ন 

িডয়ডছ। প্রক্ল্প্প িাস্তিায়ন অে বত ২০%। 

গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, পটুয়াখালী  : 

11.5.31 ২০১৭-১৮ অে মিছরিংিান্ত ক্ার্ মািবল :  

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, পটুয়াখালী এর িার্ডন ‘বেবজটাল পািবলবিটি স্ক্রীন’ স্থাপন; 

 ‘পটুয়াখালী ক্াডলক্টডরট স্কুল অযান্ড ক্ডলজ’ প্রবতষ্ঠািি এর নতুন পাঁচতলা অযাক্াডেবর্ক্ িিন বনর্ মাণ; 

 র্ানিেত বশক্ষা বিস্তাডরর লডক্ষয ‘পটুয়াখালী ক্াডলক্টডরট স্কুল অযান্ড ক্গ্রলজ’ এ প্রের্ ইংডরবজ িাি মন চালুক্রণ; 
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 গ্ররক্ে মরুডর্র গ্রিিা িিজীক্রডণর লডক্ষয িক্ল গ্ররক্ে ম সুবিন্যস্তক্রণ অে মাৎ গ্ররক্ে মিমূডির গ্ররক্ে ম বিন্যািিংিান্ত  বেবজটাল 

গ্রিাে ম স্থাপন; 

 অবধেিডণর ক্ষবতপূরণ প্ররাডনর জন্য ওয়ানস্টপ িাবি মিডিন্টারিি ক্ষবতপূরডণর গ্রচক্ স্থানীয় জনপ্রবতবনবধডরর উপবস্থবতডত 

প্ররানক্রণ; 

 অবিডির বিবিন্ন গুরুত্বপূণ ম স্থাডন বিবি ক্যাডর্রা স্থাপন ক্রা িডয়ডছ র্াডত রালাল, র্কচিী র্িডলর পরচারণা িন্ধিি ক্াডজ 

স্বিতা, জিািবরবি এিং ক্র্ মচারীডরর র্ডধ্য দ্যনীবতপ্রিণতা হ্রাি পায়; 

 িাবক্মট িাউজ, পটুয়াখালীডত বেবজটাল স্ক্রীন িংডর্াজন ও অবতবেডরর জন্য প্রতীক্ষা র্র বনর্ মাণ; 

 গ্রজলা প্রশািডক্র িডেলন ক্ডক্ষ িঙ্গিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান ও র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী গ্রশখ িাবিনার ছবি স্থাপন; 

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র পূি ম পাডশ ‘বেবি র্ঞ্চ’ স্থাপন; 

 বেবি পুডলর র্ানিািডনর সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনার জন্য র যাম্প ও গ্যাডরজ বনর্ মাণ; 

 িডঙ্গাপিা ডর গ্রজড  ওঠা নতুন চডরর  ‘চর বিজয়’ নার্ক্রণিি তাডত প্রের্ জাতীয় পতাক্া উডিালন; 

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, পটুয়াখালী এর িার্ডন ‘আবর্ এিং আর্ার অবিি দ্যনীবতমুক্ত’ শীষ মক্ গ্রিা ান স্থাপন; 

 গ্রজলা প্রশািডক্র িািিিডনর িার্ডন গ্রিৌন্দর্ মিধ মক্ ‘গ্রলাটাি’ নার্ক্ গ্রিায়ারা স্থাপন; 

 ভূবর্ উন্নয়ন ক্র আরায়; 

 খাসজরম ব্যিস্থাপনা ও িডন্দািস্ত; 

 িায়রাত র্িাল ব্যিস্থাপনা ও িডন্দািস্ত; 

 অবপ মত িম্পবি বলজডক্ি নিায়ন; এিং 

 অবপ মত িম্পবিিংিান্ত োইবুযনাল র্ার্লা পবরচালনা ও বিবিধ আডিরন বনষ্পবি। 

 

11.5.32  ২০১৮-১৯ অে মিছডর গৃিীতব্য ক্র্ মপবরক্েনা : 

 রাজস্ব আয় বৃবিক্রণ; 

 ভূবর্ ব্যিস্থাপনা আধুবনক্ায়ন; 

 স্বে ির্ডয় অবধক্তর র্ানিেত গ্রিিা বনবিতক্রণ; 

 ই-িাবি মডির র্াধ্যডর্ িাইল বনষ্পবির িংখ্যা বৃবিক্রণ; 

 অবেট আপবি বনষ্পবির িার বৃবিক্রণ; 

 বিিা ীয় র্ার্লা বনষ্পবির িার বৃবিক্রণ; এিং 

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়ডক্ দ্যনীবতমুক্তক্রণ। 

 

11.5.33  শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মির্ :  

 বিটিডজন চাট মাডরর র্াধ্যডর্ গ্রিিািংিান্ত তথ্য প্রক্ামান স্থাডন প্ররশ মন; 

 ই-গ্রিিার র্াধ্যডর্ জন ণডক্ দ্রুত গ্রিিা প্ররান; 

 শৃঙ্খলা িডঙ্গর শাবস্ত িম্পডক্ম ক্র্ মচারীডররডক্ অিবিতক্রডণর র্াধ্যডর্ িডচতনতা সৃবষ্ট; 

 শুিাচার নীবত েিণ; 

 ভূবর্ অবধেিডণর ক্ষবতপূরণ প্ররাডনর জন্য ওয়ানস্টপ িাবি মি গ্রিন্টারিি ক্ষবতপূরডণর গ্রচক্ স্থানীয় জনপ্রবতবনবধডরর উপবস্থবতডত 

প্ররান; 

 অবিডির বিবিন্ন গুরুত্বপূণ ম স্থাডন বিবি ক্যাডর্রা স্থাপন ক্রা িডয়ডছ র্াডত রালাল, র্কচিী র্িডলর পরচারণা িন্ধিি ক্াডজ 

স্বিতা, জিািবরবি এিং ক্র্ মচারীডরর র্ডধ্য দ্যনীবতপ্রিণতা হ্রাি পায়।  

 

11.5.34   গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র বিটিডজন চাট মার প্রণয়ন : 

 গ্রজলা প্রশািডনর পক্ষ গ্রেডক্ এ ক্ার্ মালয় িডত না বরক্ডরর গ্রর্ িক্ল গ্রিিা প্ররান ক্রা িয় তার বিস্তাবরত বিিরণ উবল্লবখত 

এক্টি পূণ মাঙ্গ বিটিডজন চাট মার নাডর্ িই প্রক্াশ ক্রা িডয়ডছ; 

 গ্রজলা ওডয়ি গ্রপাট মাডল বিটিডজন চাট মার প্রক্াশ ক্রা িডয়ডছ; 

 িংবিষ্ট শাখার িার্ডন বিটিডজন চাট মার টানাডনা িডয়ডছ; এিং 

 গ্ররক্ে মরুডর্র গ্রিিা িিজীক্রডণর লডক্ষয িক্ল গ্ররক্ে ম সুবিন্যস্তক্রণ অে মাৎ গ্ররক্ে মিমূডির গ্ররক্ে ম বিন্যািিংিান্ত বেবজটাল 

গ্রিাে ম স্থাপন। 
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11.5.35  উপডজলা ভূবর্ অবিডি ভূবর্ গ্রিিািংিান্ত : 

 নার্জাবরর শুনাবনর তাবরখ গ্রর্ািাইল এিএর্এডির র্াধ্যডর্ অিবিতক্রণ; 

 ভূবর্ গ্রিিা গৃি গ্রেডক্ িাধারণ জন ণ গ্রর্-গ্রক্াডনা ধরডনর তথ্য জানডত এিং িিডর্াব তা গ্রনওয়ার িডল ির্য় িােয় িডি। 

 গ্রর্ািাইডল এিএর্এডির র্াধ্যডর্ তথ্য জানার ক্ারডণ অবিডি গ্রিিা েিীতাডরর বিবজট ক্ডর্ডছ। 

11.5.36 ভূবর্ অবধেিণিংিান্ত গ্রিিা প্ররান : 

 গ্রজলা প্রশািক্ ক্র্তমক্ র্াডঠ ব ডয় ক্ষবতেস্থ জনিাধারডণর র্াড  গ্রচক্ বিতরণ; 

 র্াডঠ ব ডয় শুনাবন েিডণর জন্য এলএও গ্রক্ বনয়বর্ত বনডর মশনা প্ররান; এিং 

 ক্ষবতপূরডণর আডিরন এিং গ্ররক্ে মরুর্ গ্রেডক্ চাবিত নক্ডলর আডিরন বিনামূডল্য ফ্রন্টডেস্ক্ গ্রেডক্ পূরণ ক্রা িয় িডল 

গ্রিিােিীতাডররডক্ রালালডরর গ্রক্াডনা অবতবরক্ত টাক্া বরডত িয় না। 

        

11.5.37 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ গৃিীত ক্ার্ মির্  :  

 ই-বর্উডটশনবিষয়ক্ প্রবশক্ষণ-০৪ বরন (১৮-২২ অডক্টাির ২০১৭)=১৭ জন; 

 নবে ব্যিস্থাপনা, ই গ্রর্ইল, রািবরক্ পে এর উপর প্রবশক্ষণ (তয় গ্রেবণ)-০৩ বরন (১২-১৪ গ্রিব্রুয়াবর ২০১৮)=৫১ জন; 

 অবিি ব্যিস্থাপনা প্রবশক্ষণ (৪ে ম গ্রেবণ)-০২ বরন (১২-১৩ র্াচ ম ২০১৮)=৪০ জন; 

 ভূবর্ ব্যিস্থাপনা ও ভূবর্ ব্যিস্থাপনায় তথ্য প্রযুবক্ত-০৪ বরন (০৫-০৮ গ্রর্ ২০১৮)=২০ জন; 

 ই-িাইবলং বিডস্টডর্র উপর প্রবশক্ষণ-(তয় গ্রেবণ)-০৩ বরন (০৮-০৯ গ্রর্ ২০১৮)=৫০ জন; 

 অবিডির রািবরক্ ক্াজক্র্ ম ও আপ্যায়ন (৪ে ম গ্রেবণ)-০২ বরন (১৪-১৫ গ্রর্ ২০১৮)=৩৬ জন; 

 ভূবর্ ব্যিস্থাপনা ও ভূবর্ ব্যিস্থাপনায় তথ্য প্রযুবক্ত-০৩ বরন (০৭-১০ জুন ২০১৮)=২৪ জন; 

 ভূবর্ ব্যিস্থাপনা ও ভূবর্ ব্যিস্থাপনায় তথ্য প্রযুবক্ত-০৩ বরন (১৯-২২ জুন ২০১৮)=২৪ জন; 

 গ্রজলা ব্রাবণ্ডংিংিান্ত-০১ বরন (১০.০৮.২০১৭)=১০০ জন; 

 বিটিডজন চাট মার প্রবশক্ষণ-০১ বরন (২০.১২.২০১৭)=১৬ জন; এিং 

 ইউবেবি শবক্তশালীক্রণ প্রবশক্ষণ ০৩ বরন (৪-৬ বেডিম্বর ২০১৭) িক্ল উডযাক্তা। 

11.5.38 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯-এর আডলাডক্ গৃিীত ক্ার্ মির্ (তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরডনর িংখ্যা, িরিরািকৃত তডথ্যর 

িংখ্যা এিং তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা ইতযাবর) :  

তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরডনর িংখ্যা ১৭, িরিরািকৃত তডথ্যর 

িংখ্যা ১৭, তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা গ্রনই। 

 

11.5.39 র্াঠপর্ মাডয় িাস্তিাবয়ত উডল্লখডর্াগ্য ক্ার্ মির্ ( ণপূতম বিিা /স্থানীয় িরক্ার বিিা , দ্যডর্ মা  ব্যিস্থাপনা ও োণ র্ন্ত্রণালডয়র 
অধীন িাস্তিাবয়ত প্রক্ল্প্প ব্যতীত) : 

 ভূবর্িীন ও গৃিিীনডরর িঠিক্ তাবলক্া প্রস্তুতপূি মক্ িংরক্ষণ; এিং 

 আেয়ন প্রক্ডল্প্পর র্াধ্যডর্ আেয়িীনডরর পুনি মািন। 

 

11.5.40 প্রবতডিরডন উডল্লখ ক্রার র্ডতা অন্য গ্রক্াডনা বিষয় : 

 ২০১৭-১৮ অে মিছডর ২৪,৩৬,৮০০/- টাক্ার ক্র ব্যতীত রাজস্ব (নন-ট্যাক্স গ্ররবিবনউ) আরায় িডয়ডছ; এিং  

 এি.এ.অযাণ্ডটি. অযাক্ট অনুর্ায়ী গ্রর্াট উিারকৃত পবতত/খাসজরমর পবরর্াণ ২৩.৫০ এক্র। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থভালা 

 

11.5.41 ২০১৭-১৮ অে মিছডর গৃিীতব্য ক্র্ মপবরক্েনা বনম্নরূপ : 

11.5.42 িরািবর বনডয়া  :  

২০১৭-১৮ অে মিছডর গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, গ্রিালা এিং অধীনস্থ উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালয়িমূডি বনম্নরূপ পডর 

বনডয়াড র পবরক্েনা েিণ ক্রা িডয়ডছ : 

 িাঁট বলবপক্ার-ক্ার্-ক্বম্পউটার অপাডরটর ০৩ (বতন) জন; 

 িাঁট মুদ্রাক্ষবরক্-ক্ার্-ক্বম্পউটার অপাডরটর ০৩ (বতন) জন; এিং 

 ৪ে ম গ্রেবণর ক্র্ মচারীর পডর বনডয়া  : িাধারণ প্রশািডন-৩৪ (ডচৌবেশ)টি পডর বনডয়াড র জন্য ছাড়পে গ্রচডয় জনপ্রশািন 

র্ন্ত্রণালডয় পে গ্রলখা িডয়ডছ এিং রাজস্ব প্রশািডন ০৮ (আট)টি পডরর বনডয়া  প্রবিয়াধীন রডয়ডছ।  
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11.5.43 পডরান্নবত :  

২০১৭-১৮ অে মিছডর গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, গ্রিালা এিং অধীনস্ত উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালয় ও উপডজলা 

ভূবর্ অবিিিমূডি বনম্নরূপ পডর পডরান্নবতর পবরক্েনা েিণ ক্রা িডয়ডছ : 

 অবিি সুপার ০৬ (ছয়)টি; 

 বি.এ-ক্ার্-ইউ.বে.এ ০৩ (বতন)টি; 

 প্রধান িিক্ারী ০১ (এক্)টি; 

 গ্রেজাবর বিিািরক্ষক্ ০১ (এক্)টি; 

 উচ্চর্ান িিক্ারী ০৯ (নয়)টি; এিং 

 প্রধান িিক্ারী-ক্ার্-বিিািরক্ষক্ ০৭ (িাত)টি (উপডজলা ভূবর্ অবিডির জন্য বনধ মাবরত)। 

 

11.5.44 অবেট আপবি বনষ্পবি :  

১৯৮৪-২০১৮ অে মিছর পর্ মন্ত গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, গ্রিালা এিং অধীন উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালয়িমূডির গ্রর্াট 

১৯৪টি অবেট আপবির র্ডধ্য ক্র্পডক্ষ ১০১টি অবেট আপবি বনষ্পবির জন্য সুপাবরশ ক্রা িডয়বছল। তন্মডধ্য ইডতার্ডধ্য ৩০টি 

বনষ্পবি িডয়ডছ এিং অিবশষ্ট অবেট আপবির বনষ্পবির ক্ার্ মির্ প্রবিয়াধীন। এ িাোও ২০১২-১৬ অে মিছডরর ০৩টি গুরুতর অবেট 

আপবির র্ডধ্য ০২টি অবেট আপবি বনষ্পবি িডয়ডছ এিং অিবশষ্ট ০১টি অবেট আপবি বনষ্পবির ক্ার্ মির্ প্রবিয়াধীন। 

 

11.5.45 িরক্ার ক্র্তমক্/িরক্াডরর বিরুডি রাডয়রকৃত র্ার্লা : িরক্াবর িম্পবি/স্বাে ম রক্ষাডে ম িরক্ার ক্র্তমক্/িরক্াডরর বিরুডি 

রাডয়রকৃত র্ার্লািমূি র্োর্েিাডি বনষ্পবির জন্য িংবিষ্ট আরালডত গ্রর্াক্াবিলার ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডয় োডক্।  

 

11.5.46 র্ানি িম্পর উন্নয়ন :  

 গ্রজলার িক্ল উপডজলায় বিবিন্ন ক্র্ মসূবচর র্াধ্যডর্ ১০০(এক্শত) জন ক্র্ মক্তা ও ক্র্ মচারীর প্রবশক্ষণ লক্ষযর্াো বনধ মারণ ক্রা 

িডয়ডছ; 

 রব.রস.এস. (প্রশািন) ক্যাোডরর ০৪ (চার) জন ক্র্ মক্তমাডক্ বিডরডশ প্রবশক্ষডণ র্ডনানয়ডনর লক্ষযর্াো বনধ মারণ ক্রা িডয়ডছ; 

এিং  

 গ্রজলা প্রশািডনর িক্ল ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডররডক্ ন্যযনতর্ ৬০(ষাট) র্ণ্টা প্রবশক্ষণ প্ররাডনর লক্ষযর্াো বনধ মারণ ক্রা িডয়ডছ।  

 

11.5.47 SDG-এর লক্ষযিমূি অজমডন গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা :   ত অে মিছডরর বিিাডন্তর আডলাডক্ গ্রটক্িই উন্নয়ডনর লডক্ষয গ্রিালা 

গ্রজলা ও িাতটি উপডজলায় ওয়াে ম পর্ মায় গ্রেডক্ শুরু ক্ডর উপডজলাপর্ মাডয় চাবিরাবিবিক্ উন্নয়ন ক্র্ মপবরক্েনা েিণ ক্রা িডয়ডছ; এ 

িাো গ্রটক্িই উন্নয়ডনর লডক্ষয িক্লডক্ উদ্ভুিক্রডণর জন্য গ্রজলা ও উপডজলাপর্ মাডয়র ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর প্রডয়াজনীয় বরক্ 

বনডর মশনা প্ররান ক্রা িডয়ডছ।   

 

11.5.48 শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মির্ :  

র্াবিক্ স্টাি িিায় বনয়বর্ত ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডরর িতক্ম োক্ার জন্য শৃঙ্খলািংিান্ত বিষডয় ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ 

ক্রণীয় িম্পডক্ম বনয়বর্ত আডলাচনা ক্রা িয়।  

 

 

11.5.49 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯-এর আডলাডক্ গৃিীত ক্ার্ মির্ (তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরডনর িংখ্যা, িরিরািকৃত তডথ্যর 

িংখ্যা এিং তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা ইতযাবর) :  

আডিরডনর িংখ্যা ৮টি িরিরািকৃত তডথ্যর িংখ্যা ৮টি তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা গ্রনই। 

  

 

11.5.50 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রপয়রাজপুর  : 
11.5.51 ২০১৭-১৮  অে মিছরিংিান্ত ক্ার্ মািবল  : 

 ভূবর্ উননননয়ন ক্র আরায়; ২০১৬-১৭ অে মিছডরর গ্রচডয় ২০১৭-১৮ অে মিছডর ভূবর্ উন্নয়ন ক্র আরাডয়র অে বতর িার 

১.০৪%; 

 খাসজরম ব্যিস্থাপনা ও িডন্দািস্ত; 
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 িায়রাত র্িাল ব্যিস্থাপনা ও িডন্দািস্ত; 

 অবপ মত িম্পবি বলজ গ্রক্ি নিায়ন; 

 অবপ মত িম্পবিিংিান্ত ে্্াইবুযনাল র্ার্লা পবরচালনা ও বিবিধ আডিরন বনষ্পবি; 

11.5.52 ২০১৭-১৮ অে মিছডর গৃিীতব্য ক্র্ মপবরক্েনা : 

 রাজস্ব আয় বৃবিক্রণ; 

 ভূবর্ ব্যিস্থাপনা আধুবনক্ায়ন; 

 স্বে ির্ডয় অবধক্তর র্ানিেত গ্রিিা বনবিতক্রণ; এিং 

 ই-িাবি মডির র্াধ্যডর্ িাইল বনষ্পবির িংখ্যা বৃবিক্রণ। 

 

11.5.53 শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মির্  : 

 বিটিডজন চাট মাডরর র্াধ্যডর্ গ্রিিািংিান্ত তথ্য প্রক্ামান স্থাডন প্ররশ মণ; 

 ই-গ্রিিার র্াধ্যডর্ জন ণডক্ দ্র্্ুত গ্রিিা প্ররান; 

 শৃঙ্খলা িডঙ্গর শাবস্ত িম্পডক্ম ক্র্ মচারীডররডক্ অিবিতক্রডণর র্াধ্যডর্ িডচতনতা সৃবষ্ট; এিং 

 শুিাচার নীবত েিণ। 

 

11.5.54 ই-  িন্যমান্স/ইডনাডিশন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মির্ : 

 

 গ্রজলা ই-গ্রিিা গ্রক্ন্দ্র স্থাপন : গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র িি ধরডনর গ্রিিা স্বে ির্ডয়, স্বে মূডল্য ও িয়রাবনমুক্ত উপাডয় 

জন ডণর গ্ররারড াড়ায় গ্রপৌৌঁছাডনা বনবিত ক্রার লডক্ষয ২০১১ বিষ্টাডের ১৪ নডিম্বর বপডরাজপুর গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয় 

গ্রজলা ই-গ্রিিা গ্রক্ন্দ্র স্থাপন ক্রা িয়; গ্ররক্ে মরুডর্র পচ মা গ্রেডক্ শুরু ক্ডর িি ধরডনর গ্রিিা গ্রপডত জন ণ এখন িরািবর ই-গ্রিিা 

গ্রক্ডন্দ্র এডি, োক্ডর্াড  অেিা অনলাইডন গ্রজলা ওডয়ি গ্রপাট মাল গ্রেডক্ আডিরন ক্রডত পারডছ; 

 ফ্রন্টডেস্ক্ স্থাপন  :  জনিাধারডণর ক্াবিত গ্রিিা প্ররাডনর লডক্ষয ২০১১ বিষ্টাডে এ ক্ার্ মালডয়র বনচ তলায় ফ্রন্টডেস্ক্ স্থাপন ক্ডর 

ওয়ান স্টপ িাবি মি চালু ক্রা িডয়ডছ; 

 বেবজটাল স্বাক্ষর গ্রর্বশন স্থাপন : গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয় ক্র্ মচারীডরর িাবজরা বনবিত ক্রার লডক্ষয বেবজটাল স্বাক্ষর 

গ্রর্বশন স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; 

 বিবিটিবি ক্যাডর্রা স্থাপন : গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয় বিবিন্ন গুরুত্বপূণ মস্থাডন বনবিদ্র জনবনরাপিা বনবিত ক্রার লডক্ষয 

বিবিটিবি ক্যাডর্রা স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; 

 Wi - Fi গ্রজান স্থাপন : বপডরাজপুর গ্রজলা আইবিটি গ্রিডলর উডযাড  গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র ক্নিাডরন্স রুর্িি িম্পূণ ম 

চত্বর এিং গ্রজলা িাবক্মট িাউডজ Wi - Fi গ্রজান স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; 

 গ্রিিবুক্ গ্রপইজ চালু : District Administration Pirojpur নাডর্ ২০১৪ বিষ্টাডে বপডরাজপুর গ্রজলা প্রশািডনর গ্রিিবুক্ 

গ্রপজ চালু ক্রা িডয়ডছ; এ গ্রপইডজ গ্রজলা প্রশািন, বপডরাজপুর-এর বিবিন্ন কম েসূরির িবচে িণ মনা গ্ররওয়া িয়। বিবিন্ন িিার 

গ্রনাটিশ, বিবিন্ন গুরূত্বপূণ ম বলংক্িি বিবিন্ন প্রডয়াজনীয় তথ্য বনয়বর্ত গ্রপাস্ট ক্রা িয়; 

 গ্রিবিক্ ক্বম্পউটার প্রবশক্ষণ : িতমর্াডন তথ্য ও গ্রর্া াডর্া  প্রযুবক্ত (Information and Communication 

Technology-ICT) র্ানুডষর জীিন ধারডণর পিবতডক্ িরডল বরডয়ডছ- জীিনডক্ ক্ডরডছ িিজ ও আনন্দর্য়। রূপক্ে ২০২১ 

িিলতা এিং রূপক্ে ২০৪১ িাস্তিায়ডনর র্াধ্যডর্ তথ্য প্রযুবক্তর চরর্ অে বতর িডল িাংলাডরশ র্ধ্যর্ আডয়র গ্ররডশ পরাপ মণ 

ক্ডরডছ; ‘বেবজটাল িাংলাডরশ’  ডড় গ্রতালার অের্াোয় প্রধান িাবতয়ার র্াঠপর্ মাডয়র প্রজাতডন্ত্রর ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীবৃন্দ। 

র্াঠপর্ মাডয়র এই বিশাল ক্র্ ম র্ডজ্ঞর ির্ন্বয়ক্ারী গ্রজলা প্রশািন আর গ্রজলা প্রশািডনর মূল চাবলক্া শবক্ত এর িক্ল ক্র্ মক্তমা ও 

ক্র্ মচারী। ক্র্ মচারীডরর আইবিটিডত রক্ষ ক্ডর  ডড় গ্রতালা িডল দ্রম্নত বেবজটাল িাংলাডরশ  ডড় গ্রতালা িম্ভি। গ্রি ক্ারডণ গ্রজলা 

প্রশািডনর (ডজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালয় ও উপডজলা ভূবর্ অবিডির) িক্ল ক্র্ মচারীডক্ 

আইবিটিডত রক্ষ ক্রার লডক্ষয গ্রজলা আইবিটি গ্রিডলর র্াধ্যডর্ গ্রিবিক্ ক্বম্পউটার প্রবশক্ষডণর ব্যিস্থা েিণ ক্রা িডয়ডছ; এিং 

 বপডরাজপুর িরর উপডজলা ভূবর্ অবিডি জনিাধারণডক্ িয়রাবনমুক্ত এিং ভূবর্ডিিা প্ররাডনর জন্য ভূবর্ডিিা গৃি বনর্ মাণ ক্রা 

িডয়ডছ। 

11.5.55 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ গৃিীত ক্ার্ মির্  : 
আবে মক্ সুবিধা িংিার্ত্ম্ নবেিমূি দ্র্্ুত বনষ্পিীক্রণ। 

11.5.56 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯-এর আডলাডক্ গৃিীত ক্ার্ মির্ (তথ্য িরিরাডির গ্রর্াট আডিরডনর িংখ্যা, িরিরািকৃত তডথ্যর 

িংখ্যা এিং তথ্য ক্বর্শন িরাির রাডয়রকৃত আবপডলর িংখ্যা ইতযাবর) : ১৫ (পডনর)টি। 
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11.5.57 র্াঠপর্ মাডয় িাস্তিাবয়ত উডল্লখডর্াগ্য ক্ার্ মির্ ( ণপূতম বিিা /স্থানীয় িরক্ার বিিা , দ্যডর্ মা  ব্যিস্থাপনা ও োণ র্ন্ত্র্্ণালডয়র 
অধীন িাস্তিাবয়ত প্রক্ে ব্যতীত) : 

 ভূবর্িীন ও গৃিিীনডরর িঠিক্ তাবলক্া প্রস্ত্িতপূি মক্ িংরক্ষণ; এিং 

 আেয়ণ প্রক্ডের র্াধ্যডর্ আেয়িীনডরর পুনি মািন। 

11.5.58 প্্্্রবতডিরডন উডল্লখ ক্রার র্ডতা অন্য গ্রক্াডনাবিষয় : 
রাজস্ব আয় ২০১৬-১৭ অে মিছডর ভূবর্ উন্নয়ন ক্র আরাডয়র িার ৯৪.৫২% এিং ২০১৭-১৮ অে মিছডর ভূবর্ উন্নয়ন ক্র  

আরাডয়র িার ৯৫.৫৬%। 

11.5.59 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, বরগুনা  : 
11.5.60 ২০১৭-১৮ অে মিছডরর ক্ার্ মািবল;  

 ২০১৬-১৭ অে মিছডরর িডঙ্গ প্রবতডিরনাধীন অে মিছডরর অে বতর শতক্রা িার উডল্লখিি  : (২০১৬-১৭ অে মিছডরর ক্ার্ মািবল 

২০১৭-১৮ অে মিছডর ৮৫% িাস্তিায়ন িডয়ডছ। এ িাো বনডম্নিবণ মত ক্াডজর অডনক্গুডলা প্রবিয়াধীন িওয়ায় ক্ার্ মির্ চলর্ান);    

 িরগুনা ক্াডলক্টডরট স্কুল অযাণ্ড ক্ডলজ স্থাপন; 

 স্বে ির্য় স্বে ব্যডয় গ্রিিা প্ররান; 

 ই-গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম চালু; 

 গ্রিিা েিীতা ও গ্রিিা প্ররানক্ারীর র্ডধ্য িরািবর িংডর্া  এিং তাডরর র্ডধ্য িন্ধুত্বপূণ ম িম্পক্ম স্থাপন; 

 ই-িাইবলং ক্ার্ মির্ িাস্তিায়ডনর জন্য প্রবশক্ষডণর ব্যিস্থা েিণ; 

  ণক্র্ মচারীডরর জন্য িছডর ৬০ র্ণ্টা প্রবশক্ষণ ক্র্ মসূবচর আডয়াজন; 

 অবেট আপবি বনষ্পবির ক্ার্ মির্ ত্বরাবন্বত ক্রা; 

 প্রডতযক্ ক্র্ মচারীডক্ রািবরক্ ক্ার্ মিডর্ রক্ষ, জনক্ল্যাণমুখী ও আর্ত্ম্বরক্ িওয়ার জন্য প্রডনারনা প্ররানিি পডরান্নবত প্ররাডনর 

জন্য প্রডয়াজনীয় পরডক্ষপ েিণ; 

 ৩য় ও ৪ে ম থেরণর শূন্যপর পূরডণর জন্য প্রডয়াজনীয় পরডক্ষপ েিণ;  

 প্রবতর্াডি ইন-িাউজ প্রবশক্ষডণর  ব্যিস্থা ক্রা; 

 বেবজটাল র্াডক্মটিং ক্ার্ মির্ েিণ; 

 অনিধ খাল, নরী উিার; এিং 

 বিক্ষুক্মুক্ত িরগুনা  ঠন।  

11.5.61 ২০১৮-১৯ অে মিছডর গৃিীতব্য ক্র্ মপবরক্েনা  : 

 গ্রজলা ব্র্যাবন্ডংডয়র র্াধ্যডর্ িরগুনা গ্রজলাডক্ বিশ্ব ররিাডর উপস্থাপন ক্রা; 

 গ্রজলার িক্ল স্তডর র্ানিেত বশক্ষা বনবিতক্রণ; 

 গ্রজলায় বনয়বর্ত িা-ডু-ডু টুন মাডর্ন্ট আডয়াজন ক্রা; 

 িার্াবজক্ বনরাপিামূলক্ কম েসূরির িাস্তিায়ন গ্রজাররার এিং িার্াবজক্ অিক্ষয়মূলক্ ক্ার্ মির্ গ্ররাধ ক্রা; 

 বৃক্ষডরাপণ ক্ার্ মির্ গ্রজাররাডরর র্াধ্যডর্ িরগুনা গ্রজলাডক্ িবুজ িরগুনা বিডিডি গ্রর্াষণা ক্রা এিং ইডক্া  টুযবরজর্ডক্ প্রডর্াট 

ক্রা; 

 জলিায়ু পবরিতমডনর বিরূপ প্রবতবিয়া গ্রর্াক্াবিলায় গৃিীত প্রক্ল্প্প িাস্তিায়ডনর র্াধ্যডর্ িরগুনা গ্রজলার িক্ষর্তা বৃবি ক্রা;  

 গ্রজলা প্রশািডনর ক্র্ মপবরডিশ উন্নয়ন এিং গ্রিিা প্রতযাশী ও রশ মনােীডরর গ্রিিার র্ানবিষয়ক্ পবরিীক্ষণ ব্যিস্থা চালুক্রণ 

 গ্রজলার িীড়া ও িাংস্কৃবতক্ পবরডিডশর অিক্াঠাডর্া উন্নয়ন; 

 র্ারক্বিডরাধী ও জনিডচতনতামূলক্ ক্ার্ মির্ (িাল্যবিিাি, িহুবিিাি, িন্ত্রাি ও জবঙ্গিার রর্ন ইতযাবর) গ্রজাররারক্রণ;  

 দ্যডর্ মা  ব্যিস্থাপনা ও িাস্তিায়ডন ক্ার্ মির্ গ্রজাররারক্রণ;  

 জনশৃঙ্খলা ও জনবনরাপিা িংিতক্রডণর লডক্ষয আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত উন্নয়ডনর জন্য গ্রক্ার ক্বর্টি, গ্রজলা আইন-শৃঙ্খলা 

ক্বর্টি, টাস্ক্ডিাডি মর অবির্ান এিং গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম পবরচালনা ক্ার্ মির্ গ্রজাররারক্রণ; 

 ভূবর্ উন্নয়ন ক্ডরর িাধারণ ও িংস্থার রাবি বেবজটাল পিবতডত বনধ মারণ ও আরায়; 

 গ্রর্ৌজা ম্যাপ ও খবতয়ানিমূি শতিা  বেবজটালাইজ্েক্রণ; 

 িক্ল গ্রজনাডরল িাটি মবিডক্ট র্ার্লার থিটায়বজ বতবর; 

 নতুন গ্রজড  ওঠা চরভূবর্ডত অে মননবতক্ অঞ্চল প্রবতষ্ঠার উডযা  েিণ; 

 ১৯৪৮ বিষ্টাডের আইডনর আওতায় রুজুকৃত এল.এ গ্রক্িিমূডির গ্র ডজট প্রক্াডশর জন্য গ্রপ্ররণ; 

 োর্ আরালতডক্ অবধক্তর ক্ার্ মক্রক্রডণর র্াধ্যডর্ োর্ীণ জনড াষ্ঠীডক্ িিডজ বিচাবরক্ গ্রিিা প্ররান; 
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 ক্র্ মডক্ষডে  রক্ষ জনিল  ডড় গ্রতালা এিং শুিাচার গ্রক্ৌশল, তথ্য অবধক্ার আইন ও অবিডর্া  বনষ্পবি ব্যিস্থাপনা 

গ্রজাররারক্রণ; 

 িরগুনা গ্রজলাডক্ িাল্যবিিািমুক্ত গ্রর্াষণা ক্রা; 

 গ্ররক্ে মরুর্ডক্ বেবজটালাইডজশন ক্ডর িম্পূণ ম আধুবনক্ায়ন ক্রা; 

 প্রবতর্াডি ক্র্পডক্ষ ৫টি ভূবর্িীন পবরিারডক্ খািজবর্ প্ররান ক্ডর পুনি মািন;  

 ই-িাইবলং ক্ার্ মির্ িাস্তিায়ডনর জন্য প্রবশক্ষডণর ব্যিস্থা েিণ; 

  ণক্র্ মচারীডরর জন্য িছডর ৬০ র্ণ্টা প্রবশক্ষণ ক্র্ মসূবচর আডয়াজন; 

 প্রডতযক্ ক্র্ মচারীডক্ রািবরক্ ক্ার্ মিডর্ রক্ষ, জনক্ল্যাণমুখী ও আর্ত্ম্বরক্ িওয়ার জন্য প্রডনারনা প্ররানিি পডরান্নবত প্ররাডনর 

জন্য প্রডয়াজনীয় পরডক্ষপ েিণ; 

 ৩য় ও ৪ে ম থেরণর শূন্র্পর পূরডণর জন্য প্রডয়াজনীয় পরডক্ষপ েিণ; এিং  

 প্রবতর্াডি ইন-িাউজ প্রবশক্ষডণর  ব্যিস্থা ক্রা।  

 

11.5.62 রির/িংস্থািমূডির উন্নয়ডনর িবিষ্যৎ পবরক্েনা ও ক্ার্ মিডর্র বিিরণ  :  
০৩ (বতন) িছর গ্রর্য়াবর ক্র্ ম পবরক্েনা েিণ ক্রা িডয়ডছ।  

 

11.5.63 শৃঙ্খলাজবনত ও দ্যনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মির্  :  

গ্রজলা, উপডজলা ও ইউবনয়নপর্ মাডয় অনুবষ্ঠত িিািমূডি এিং বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাডন আডয়াবজত অনুষ্ঠানর্ালায় এ বিষডয় বনয়বর্ত 

আডলাচনা ক্রা িয়। 

 

11.5.64 ই-  িন্যমান্স/ইডনাডিশন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মির্ :  

 উদ্ভািনী ধারণার বিক্াশ ও  চচ মা বৃবিডত নানামুখী পরডক্ষপ েিণ; 

 ভূবর্ উন্নয়ন ক্র আরায় বৃবির লডক্ষয ভূবর্ উন্নয়ন ক্র গ্রর্লার আডয়াজন; 

 বনয়বর্ত বিবেও ক্নিাডরন্স আডয়াজন; এিং 

 ইন্টারডনডটর ক্াডজ  বতশীলতা আনায়ডনর জন্য প্রডতযক্ শাখায় র্ডের্ িরিরাি ক্রা িডয়ডছ। 

 

11.5.65 ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডরর ক্ল্যাডণ গৃিীত ক্ার্ মির্ : ক্র্ মচারীডরর বপ.আর.এল ছুটি ন রায়ন ও গ্রপনশন বপ আর এল 

গ্রশষ িওয়ার ২ র্াি আড  বনবিতক্রণ।  

11.5.66 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে,  ালকাঠি  : 

২০১৭-২০১৮ অথ মবছররর কায মাবচল  : 

 

 ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর 

কার্ োবরল 

প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর সয়ঙ্গ 

অগ্রগরির শিকরা িার/মন্তব্য 

১ পত্র প্রারপ্ত  :   ৬৫৪০টি 

পত্র জারর  :   ৮২৭৭টি 

৫৮৭৩টি 

৭৬৪৯টি 

পত্রপ্রারপ্ত বৃরির িার ১১% 

পত্রজারর বৃরির িার ৮% 

২ 

 

রবরভন জ প্রকায়রর লাইয়সন্স ইসুে  :     ৩৮টি 

রবরভন জ প্রকায়রর লাইয়সন্স নবােন :   ৫১৭টি 

৪৪টি 

৪৭৯টি 

হ্রাস থপয়েয়ি 

লাইয়সন্স নবােন বৃরির িার ৭.৯% 

৩ 

 

রপআরএল মঞ্জুর  :  ০৫ জনয়ক 

থপনশন মঞ্জুর  :      ১১ জনয়ক 

১২ জন 

১০ জন 

-- 

থপনশন মঞ্জুর বৃরির িার ১০% 
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২০১৭-২০১৮ অথ মবছররর কায মাবচল  : 

 

 ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর কার্ োবরল ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর 

কার্ োবরল 

প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর সয়ঙ্গ 

অগ্রগরির শিকরা িার/মন্তব্য 

১ পত্র প্রারপ্ত  :   ৬৫৪০টি 

পত্র জারর  :   ৮২৭৭টি 

৫৮৭৩টি 

৭৬৪৯টি 

পত্রপ্রারপ্ত বৃরির িার ১১% 

পত্রজারর বৃরির িার ৮% 

২ 

 

রবরভন জ প্রকায়রর লাইয়সন্স ইসুে  :     ৩৮টি 

রবরভন জ প্রকায়রর লাইয়সন্স নবােন :   ৫১৭টি 

৪৪টি 

৪৭৯টি 

হ্রাস থপয়েয়ি 

লাইয়সন্স নবােন বৃরির িার ৭.৯% 

৩ 

 

রপআরএল মঞ্জুর  :  ০৫ জনয়ক 

থপনশন মঞ্জুর  :      ১১ জনয়ক 

১২ জন 

১০ জন 

-- 

থপনশন মঞ্জুর বৃরির িার ১০% 

৪ 

 

 

 

সকল প্রকার নকল সরবরায়ির িথ্য  : 

রবএস ৯৬২৭টি,এসএ ১৫২৩৮টি,আরএস  ৩৮৯৫টি 

রসএস  ১৪৬৬টি, সংয়শাধনী পি ো  ১৪২০টি, থকয়সর নকল  

১৩১৫টি     সব েয়মাট =  ৩২৯৬১টি 

 থমৌজা ম্যাপ  :   ৬০৯টি 

 

 

 

৩১৩২৭টি 

৪৪১টি 

 

নকল সরবরাি বৃরির িার ৫.২১% 

থমৌজা ম্যাপ সরবরাি বৃরির িার ৩৮% 

৫ 

 

কম েকিোয়ের প্ররশক্ষণ  : ৭২৫ জন ঘণ্টা 

কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ  : ৫২৩৪ জন ঘণ্টা                     

৭১০ জন ঘণ্টা 

৫২২৫ জন ঘণ্টা 

 

কম েকিোয়ের প্ররশক্ষণ বৃরির িার ২% 

কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ বৃরির িার .১৭% 

৬ 

 

রভআইরপ প্রয়টাকল প্রোন  :   ১৮৬ জন  

রভরভআইরপ প্রয়টাকল প্রোন :  ৬৫ জন 

১৬২ জন 

৫৮ জন 

রভআইরপ প্রয়টাকল বৃরি ১৪.৮১% 

রভরভআইরপ প্রয়টাকল বৃরি ১২% 

৭ 

 

 

মােরমক ও সমমায়নর পরীক্ষা পররিালনার সংখ্যা  :  ০৩ 

উচ্চমােরমক ও সমমায়নর পরীক্ষা পররিালনার সংখ্যা 

:০৩ 

্ািক ও সমমায়নর পরীক্ষা পররিালনার সংখ্যা  : ০৬ 

০৩ 

০৩ 

০৬ 

- 

- 

- 

৮ 

 

জুরিরসোল েোম্প রবক্রে  :   ৬৬,৩৯,৪৫৫ টাকা 

নন-জুরিরসোল েোম্প রবক্রে  :  ২,৯০,২৯,৩০০ টাকা 

িাক রবভাগীে েোম্প রবক্রে  :  ১৮,৮৫,৩৮৯ টাকা 

৫৭,০৭,৯১৫ টাকা 

৩,০৮,৫০,৫০০ টাকা 

১৬,৮৬,২৫৫ টাকা 

জুরিরসোল েোম্প রবক্রে বৃরি ১৬% 

নন-জুরি : েোম্প রবক্রে হ্রাস থপয়েয়ি 

িাক রবভাগীে েোম্প রবক্রে বৃরি ১১% 

৯ 

 

ভূরম অরধগ্রিণ মামলার ক্ষরিপূরণ  :   ৭৫ জনয়ক 

ক্ষরিপূরয়ণর পররমাণ  :  ১,২৯,৪৩,৯৯২ টাকা 

৮৪ জন 

৩,০৬,৩৩,১৮৭ টাকা 

-- 

-- 

 

১০ 

 

 

 

ভূরম উন জেন কর আোে  :   ১,২৫,৪২,৭৪৮ টাকা 

খাসজরম উিার  :  ৬.১৬৫ একর 

খাসজরম বয়ন্দাবস্ত প্রোন  :    ১৬.২৭৩১ একর 

নামজারর থমাকেমা রনষ্পরত্ত  :   ৫৭৬২টি 

১,০৭,০২,৭৬৮ টাকা 

৩.৭১ একর 

িেরন 

৩৭৮১টি 

ভূরম উন জেন কর আোে বৃরি ১৭% 

খাসজরম উিার বৃরি ৬৬% 

বয়ন্দাবস্ত প্রোন বৃরি ১০০% 

নামজারর থমাকেমা রনষ্পরত্ত বৃরি ৫২% 

 

১১ 

 

থমাবাইল থকাট ে পররিালনা  :    ৪২২টি 

৪৬৩টি থমাবাইল থকাট ে পররিালনা হ্রাস থপয়েয়ি 

১২ েিাোর মিিাোরয়ের থপাশাক সরবরাি  :   ২৯৪ জনয়ক 

 

জম রনবন্ধন সনে সংয়শাধন  :     ৩০টি 

৩০১ জনয়ক 

 

-- 

েিাোর মিিাোরয়ের সংখ্যা কয়ম 

র্াওোে থপাশাক সরবরাি হ্রাস থপয়েয়ি 

সনে সংয়শাধন ১০০% বৃরি 
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২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  :  

১২ েিাোর মিিাোরয়ের থপাষাক সরবরাি  :   ২৯৪ জনয়ক 

 

জম রনবন্ধন সনে সংয়শাধন  :     ৩০টি 

৩০১ জনয়ক 

 

-- 

েিাোর মিিাোরয়ের সংখ্যা কয়ম 

র্াওোে থপাষাক সরবরাি হ্রাস থপয়েয়ি 

সনে সংয়শাধন ১০০% বৃরি 

২। ২০১৮-১৯ অে েবিয়র গৃিীিব্য কম েপররকল্পনা  :  

 থজলা প্রশাসন,  ালকাঠি ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর জন্য রবভাগীে করমশনার ময়িােয়ের সয়ঙ্গ বরষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত 

কয়রয়ি। উক্ত বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্তর বাইয়র থজলা প্রশাসন রনয়ম্নাক্ত কার্ েক্রম সম্পােয়নর পররকল্পনা গ্রিণ কয়রয়ি : 

 (ক) থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের অবকাঠায়মাগি দুবল েিা দূর কয়র সংস্কার ও থমরামি করা ; 

 (খ) ইউরনেন ভূরম অরিসসমূয়ি করম্পউটার সরবরাি ও ইন্টারয়নট সংয়র্াগ প্রোন ; 

 (গ) পাবরলক পরীক্ষার থকন্দ্রসমূয়ি রসরসটিরভ কোয়মরা সংয়র্াজন ; 

 (ঘ) থজলার সকল ব্যাবসা প্ররিষ্ঠায়নর থিটায়বইজ সিরর ও রিরলং লাইয়সন্স এর আওিাে রনয়ে আসা ; 

 (ঙ) প্রয়িেক উপয়জলাে নারী উয়যাক্তায়ের সমন্বয়ে রনরাপে বারণরজেক থসলস কন োর িালুকরণ ; 

 (ি) রনজ অরিয়সর প্রয়িেক সরকারর কম েিারীর জন্য বারষ েক নূেনিম ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ আয়োজন ; 

 (ি) সরকারর স্বাে ে সংরলিষষ্ট মামলা দ্রুি রনষ্পরত্তর রবয়শষ উয়যাগ গ্রিণ ; 

(জ) জািীে জীবয়ন বঙ্গবন্ধুর আেশ ে ও মুরক্তযুয়ির থিিনা সমুন জিকরয়ণর লয়ক্ষে রশক্ষােীয়ের ময়ে রিনা/রিত্রাকন  

     প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন ; 

 ( ) ক্রীো, রশল্প ও সংস্কৃরির থক্ষয়ত্র ট্ায়লন্টিান্ট কার্ েক্রম গ্রিণ; এিং 

 (ঞ) রশক্ষার মান উন জেয়ন সৃজনশীলিার রবকাশ।  

 

৩।     SDG -এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা : 

      প্রিার প্রিারণা, রবলয়বাি ে স্থাপন, উন জেন সমন্বে সভাে এয়জন্ডাভুক্তকরণ, িাত্র/িাত্রীসি রবরভন জ সভা সমায়বয়শ   

                SDG রবষয়ে আয়লািনা।  

৫। েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ : 

           (ক)    রসরসটিরভ কোয়মরা সংয়র্াজন ;  

(খ)    প্ররিবন্ধীয়ের ওঠা নামার সুরবধায়ে ে অরিয়স রলিট সংয়র্াজন।  

 

৬। শৃঙখলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম :  

 (ক) সরকারর কম েিারী (শৃঙখলা ও আরপল) রবরধমালা, ১৯৮৫ এর আওিাে ২ জন কম েিারীয়ক েন্ডায়েশ প্রোন করা    

                িয়েয়ি; এবং   

 (খ) দুনীরি প্ররিয়রায়ধর লয়ক্ষে মারসক োি সভাসি রবরভন জ সভাে ও প্ররশক্ষয়ণ কম েকিো/কম েিারীয়েরয়ক উপয়েশ  

                থেওো িে। এ িাো সনাক এর সিয়র্ারগিাে এ রবষয়ে ০২টি সভা/য়সরমনার আয়োজন করা িয়েয়ি। এ রবষয়ে কো   

                নজরোরর অব্যািি আয়ি। শুিািার থকৌশল বাস্তবােয়ন সমোবি কম েপররকল্পনা প্রণেন এবং বাস্তবােন করা িয়চ্ছ।  

৭। ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম : 

 (ক) থিসবুয়কর মােয়ম জনগণয়ক থসবা প্রোন এবং জরূরর সমস্যার িাৎক্ষরণক সমাধান; 

 (খ) ভূরম মারলকয়ের এসএমএস এর মােয়ম ভূরম উন জেন কয়রর োরব অবরিিকরণ; 

 (গ) রবরভন জ সভার সেস্যয়ের থমাবাইয়ল থময়সয়জর মােয়ম সভার থনাটিশ জাররকরণ; এবং  

 ঘ) কম েকিো/কম েিারীয়ের ই-িাইরলং প্ররশক্ষণ প্রোন  :  ২৭৫ জনয়ক  

৮। কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম :   

 (ক) কম েেক্ষিা মূল্যােন কয়র কম েিারীয়ের প্ররিমায়স পুরস্কৃি করার ব্যবস্থা থনওো িয়েয়ি; এিং 

 (খ) েীঘ েরেন িাকরর কয়রও র্ারা স্থােী িনরন িায়ের িাকররয়ি স্থােী করার উয়যাগ থনওো িয়েয়ি। 
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৯। িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, সরবরািকৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিোরে)  :  

 

ক্রম িথ্য সরবরায়ির থমাট 

আয়বেয়নর সংখ্যা 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা িথ্য করমশন বরাবর 

োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা 

মন্তব্য 

১. ৩টি ৩টি -- -- 

 

১০। মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 

অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অে োেয়ন ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর উন জেন ও সংস্কার কায়জর রববরণ  : 

 

 

 

 

 

১১। প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার মি অন্য থকায়না রবষে :  এ িাো থজলা প্রশাসয়নর স্ব উয়যায়গ নারী উন জেয়ন ১১ জন থবকার যুবা 

থময়েয়ক রনয়ে জরেিা কন োর নায়ম একটি থপাশায়কর থশা-রুম করা িয়েয়ি এবং ৬ জন থময়েয়ক রবরভন জ  থক্ষয়ত্র েক্ষিার জন্য োরন্ডং 

গাল ে থঘাষণা কয়র লয়গাসি ৬টি বাইসাইয়কল প্রোন করা িয়েয়ি। রভক্ষুক পুনব োসয়ন সরকারর কম েকিো-কম েিারীয়ের রনকট থেয়ক 

এক রেয়নর থবিন রনয়ে ২৩,৬৫,৬৭৩/- টাকা সংগ্রি কয়র রভক্ষুক পুনব োসয়নর উয়যাগ থনওো িয়েয়ি; 

িথ্য ও থর্াগয়র্াগ প্রযুরক্তর উন জেয়ন স্ব উয়যায়গ সকল ইউরনেন পররষে সরিব ও সকল ইউরনেন ভূরম সিকারী ও উপসিকারী 

কম েকিোয়ক ৩ রেয়নর করম্পউটার প্ররশক্ষণ থেওো িয়েয়ি। আউট থসারস েং-এ েক্ষিা উন জেয়ন ২২ জন যুবয়ক ৬ মাস ব্যাপী রবয়শষ 

ইংয়ররজ থকাস ে-এ প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন করা িয়েয়ি; 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে ও সারকেট িাউয়জর থসৌন্দর্ ে বধ েন কয়র থসবার মান বৃরি করা িয়েয়ি। মােকদ্রব্য রনেন্ত্রয়ণ রবয়শষ প্রিারণা 

রবয়শষ কয়র সাইয়কল ও বাঁরশ র োরলর আয়োজন করা িয়েয়ি; 

থজলা প্রশাসয়কর িত্ত্বাবধায়ন োকা আব্দুল ওিাব গাজী রশশু রনয়কিনয়ক িথ্য প্রযুরক্ত রনভ ের পররচ্ছন জ পররপাটি মানসম্মি রবযালয়ে 

উন জীি করা িয়েয়ি। শিয়রর পররষ্কার পররচ্ছন জিার রবষয়ে রবয়শষ অরভর্ান পররিালনা কয়র জনসয়িিনিা সৃরষ্টয়ি রলিয়লট িাপায়না 

ও েীকার লাগায়না িয়েয়ি। 

রসয়লট রবভাগ  : 

২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর সম্পারেি কার্ োবরল  : 

11.5.66.1 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, রসয়লট  : 

 রসয়লট রবভায়গর সরকারর েপ্তর সমূয়ির কম েকায়ণ্ডর সমন্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর প্ররিশ্রুি প্রকল্পসমূিসি প্রধান উন জেন 

কম েকাণ্ড বাস্তবােয়ন সমন্বেকারীর োরেে পালন; 

ক্ররমক কায়জর নাম বরােকৃি টাকার 

পররমাণ 

ব্যরেি টাকার 

পররমাণ 

১. সারকেট িাউয়জর সীমানা প্রািীর ঊর্ধ্েমুখীকরণসি থমরামি ১৯,৫০,৪০৬/- ১৯,৫০,৪০৬/- 

২. থজলা প্রশাসয়কর বাংয়লার অভেন্তয়র রাস্তা থমরামি, 

গায়ি েন গ্রীল স্থাপন ও আউটয়লট থড্রন রনম োণ 

১৩,১১,৬০৩/- ১৩,১১,৬০৩/- 
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 সরকার কর্তেক কৃরষ, স্বাস্িেয়সবা ও জনস্বাস্িে, পররবার পররকল্পনা, নারী ও রশশু, ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রােরমক ও 

গণরশক্ষা এবং রশক্ষারবষেক গৃিীি সকল নীরিমালা ও কম েসূরির সুষ্ঠু  িত্ত্বাবধান, পররবীক্ষণ ও সমন্বেসাধন; 

 দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা এবং ত্রাণ ও পুনব োসন কার্ েক্রম গ্রিণ, রজআর,টিআর, কারবখা, কারবটা, রভরজরি, রভরজএি, অরি 

েররদ্রয়ের জন্য কম েসৃজন ইিোরে কার্ েক্রম িত্ত্বাবধান ও পররবীক্ষণ; 

 ভূ-প্রাকৃরিক সবরশষ্টেসমূি সংরক্ষণসি পররয়বশ দূষয়ণর িয়ল সৃষ্ট জলবায়ু পররবিেয়নর রবরূপ প্রভাব থমাকায়বলাে 

জনসয়িিনিা সৃরষ্ট, বনােন, রবরভন জ প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবােয়ন সারব েক সিােিা প্রোন এবং সারব েক সমন্বে সাধন ও 

পররবীক্ষণ; 

 সামারজক রনরাপত্তা ও োররদ্রে রবয়মািয়ন রবরভন জ মন্ত্রণালে/রবভাগ কর্তেক গৃিীি রবরভন জ কম েসূরি, একটি বারে একটি 

খামারসি রবরভন জ  প্রকল্প বাস্তবােয়ন সারব েক সিােিা প্রোন ও কার্ েকর সমন্বে সাধন; 

 রাজস্ব প্রশাসয়নর উন জেন, িত্ত্বাবধান এবং পররবীক্ষণ; 

 এরক্সরকউটিভ ম্যারজয়েরস সম্পরকেি র্াবিীে কার্ োবরল িত্ত্বাধান, থমাবাইল থকাট ে মরনটররং, সারব েক আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষাপূব েক জনজীবয়ন স্বরস্ত আনেন; 

 জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্িাপনার আওিাে অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত; 

 রবরভন জ সামারজক সমস্যা থর্মন থর্ৌন িেরারন, নারী রনর্ োিন, মােক থসবন, থিারািালান, থর্ৌতুক, বাল্যরববাি ইিোরে  

প্ররিয়রাধ/রনরসয়ন কার্ েক্রম গ্রিণ; 

 স্থানীে সরকারসংক্রান্ত কার্ েক্রম পররিালনা; 

 রবয়েশগামী ব্যরক্তয়ের প্রিারণা ও িেরারন প্ররিয়রাধ এবং মানব পািার থরাধসি প্রবাসী কল্যায়ণ র্াবিীে কার্ েক্রম 

গ্রিণ; 

 সীমান্তবিী রবভাগ িওোে প্ররিয়বরশ থেয়শর সয়ঙ্গ সুসম্পকে সংিিকরয়ণ রিরস-রিএম সবঠক আয়োজন;  

 জািীে ই-গভেয়নন্স কার্ েক্রম বাস্তবােন; থসবা পিরি সিজীকরণ, থসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী থসবা প্রোন, থসাশ্যাল 

রমরিো ব্যবিার, এবং রবরভন জপর্ োয়ে িথ্য ও থর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তসি অন্যান্য রবষয়ে প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম পররিালনা ও 

িোররক; এবং 

 জািীে রনব োিন এবং স্থানীে সরকার রনব োিয়ন সমন্বে সাধন। 

11.5.66.2  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে রসয়লট   :  

 রসয়লট থজলায়ক বাল্যরববািমুক্ত থঘাষণা করা িয়েয়ি; 

 পর্ েটন রশল্পয়ক সম্প্রসারয়ণর লয়ক্ষে পর্ েটন অোপস সিরর করা িয়েয়ি; 

 রভক্ষুক পুনব োসন কম েসূরির আওিাে রসয়লট থজলা প্রশাসন-এর উয়যায়গ থজলা ও উপয়জলা অরিয়সর 

কম েকিো/কম েিাররগয়ণর এক রেয়নর মূল থবিনসি স্থানীেভায়ব িিরবল সংগ্রিক্রয়ম রভক্ষুক পুনব োসন এবং 

কম েসংস্থায়নর লয়ক্ষে  ১০,৬৬,৬৪১/- ( েশ লক্ষ থিষরি িাজার িেশি একিরিশ) টাকার একটি িিরবল গঠন করা 

িয়েয়ি; 

 থেয়শর থেষ্ঠ সন্তান বীর মুরক্তয়র্ািায়ের সুরবধায়ে ে এবং িাঁয়ের প্ররি োেবিিার রবষেটি মাোে থরয়খ রসয়লট থজলা 

প্রশাসন-এর উয়যায়গ সরকারর-থবসরকারর কম েকিো-কম েিাররগয়ণর এক রেয়নর মূল থবিয়নর সমপররমাণ অে ে সংগ্রি 

কয়র রসয়লট মুরক্তয়র্ািা কল্যাণ িিরবল সম্প্রসারণ করা িয়েয়ি; এ খায়ি স্থােী আমানি রিয়সয়ব বিেমায়ন 

১৫,০০,০০০/- (পয়নয়রা লক্ষ) টাকা রয়েয়ি;  

 সজন্তাপুর উপয়জলাে লালাখাল পর্ েটন থকয়ন্দ্রর রবরভন জ সুরবধা বৃরির লয়ক্ষে বাংলায়েশ পর্ েটন কয়প োয়রশয়নর অনুকূয়ল 

০.৬০ একর ভূরম েীঘ েয়মোরে বয়ন্দাবস্ত প্রোন করা িয়েয়ি; এবং 

 রসয়লট সের উপয়জলাে পশু জবাইখানা স্থাপয়নর লয়ক্ষে রসয়লট রসটি কয়প োয়রশয়নর অনুকূয়ল ০.৬০ একর ভূরম 

েীঘ েয়মোরে বয়ন্দাবস্ত প্রোন করা িয়েয়ি।  

 ২০১৬-১৭ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির িার ৯৫%।  

11.5.66.3  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িরবগঞ্জ  :  

 িরবগঞ্জ থজলায়ক বাল্যরববািমুক্ত থঘাষণা করা িয়েয়ি; 

 পর্ েটন রশল্পয়ক সম্প্রসারয়ণর লয়ক্ষে পর্ েটন থকরন্দ্রক থজলা ব্র্যারন্ডং থলায়গা প্রস্তুি করা িয়েয়ি; 

 রভক্ষুক পুনব োসন কম েসূরির আওিাে িরবগঞ্জ থজলাে থমাট রভক্ষুক সংখ্যা ৪,৯৯৪ জন। িময়ে ১২৫ জন  রভক্ষুকয়ক 

পুনব োসন করা িয়েয়ি; এবং 

 রভক্ষুক পুনব োসন ও কম েসংস্থায়নর লয়ক্ষে ২৯,৫০,০৭৫/- (ঊনরত্রশ লক্ষ পঞ্চাশ িাজার পঁিাত্তর) টাকার একটি িিরবল 

গঠন করা িয়েয়ি। 
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11.5.66.4  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, সুনামগঞ্জ  : 

 সুনামগয়ঞ্জর পর্ েটন রশয়ল্পর রবকায়শ িারিরপুর উপয়জলার থটয়করঘায়ট রিরস পাকে ও আধুরনক সুরবধা সংবরলি 

থরেিাউজ রনম োয়ণ কাজ কয়র র্ায়চ্ছ সুনামগঞ্জ থজলা প্রশাসন; 

 সুনামগঞ্জ ঐরিিে র্াদুঘয়র অিোধুরনক সুরবধা সংবরলি রসয়নয়েক্স রনম োয়ণর মােয়ম এ থজলার মানুষয়ের রিত্ত 

রবয়নােয়নর সুয়র্াগ বৃরিকরণ; 

 মুরক্তযুয়ির স্মৃরি রবজরেি বেভূরম গুয়লা রিরিি করণ ও স্মৃরিিলক স্থাপন এবং থসালারপ্যায়নল স্থাপয়নর মােয়ম 

ঐ স্থায়নর র্োর্ে সংরক্ষণ; 

 থজলাপর্ োয়ের েপ্তরসমূয়ির উন জেনমূলক কার্ েক্রমসমূয়ির কার্ েকর সমন্বেসাধন; 

 দুয়র্ োগ ব্যবস্িাপনা, বনােন, জলবায়ু পররবিেন ও পররয়বশ সংরক্ষণসি থটকসই উন জেন লক্ষেমাত্রা অজেন 

েরারন্বিকরণ; 

 রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাে গরিশীলিা আনেন; 

 সামারজক রনরাপত্তামূলককার্ েক্রম বাস্তবােন থজারোরকরণ; 

 জনশৃঙ্খলা ও  জনরনরাপত্তা সংিিকরণ, মানবসম্পে উন জেন ও প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরিকরণ; 

 সারকেট িাউস ব্যবস্িাপনার উন জেন, িথ্য অরধকার আইন বাস্তবােন থজারোরকরণ; এবং 

 ক্রীো, সংস্কৃরি ও নারী উন জেন েরারন্বিকরণ।  

 

11.5.66.5  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার  :  

 থমৌলভীবাজার থজলার আইন-শৃঙ্খলা পরররস্থরি স্বাভারবক রাখয়ি এবং রনরাপে খায ও থভাক্তা অরধকার 

রনরশ্চিকরয়ণ সয়িিনিা কার্ েক্রম গ্রিণ, বাল্যরববাি প্ররিয়রাধসি অন্যান্য আইয়ন রবগি দুই বিয়র ১০২৯টি থমাবাইল 

থকাট ে পররিালনাপূব েক ২৭০৬টি মামলাে থমাট ৭০,১৯,৬৬০/- (সত্তর লক্ষ ঊরনশ িাজার িেশি ষাট) টাকা জররমানা 

আোে করা িয়েয়ি; 

 ২০১৬ রিষ্টায়ের ০৭ থসয়েম্বর িাররয়খ এ থজলায়ক বাল্যরববািমুক্ত থজলা রিয়সয়ব থঘাষণা করা িে। থকাোও র্ায়ি 

বাল্যরববাি সংঘটিি না িে থস রেয়ক সিকে দৃরষ্ট রাখা িয়চ্ছ এবং স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠান র্ো : উপয়জলা পররষে, 

ইউরনেন পররষে, থপৌরসভার মােয়ম জনসয়িিনিামূলক কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি; 

 থমৌলভীবাজার থজলার অে েবনরিক গরিশীলিা আনেয়নর লয়ক্ষে থশরপুয়র Economic Zone প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি 

এবং বাস্তবােন কার্ েক্রম দ্রুি এরগয়ে িলয়ি; 

 িায়ের থেশ থমৌলভীবাজায়রর িা-েরমকয়ের জীবনমান উন জেয়ন রশক্ষা, স্বাস্থে, স্যারনয়টশনসি অন্যান্য রবষয়ে কার্ েক্রম 

অব্যািি রয়েয়ি; 

 থমৌলভীবাজার থজলার শ্রীমঙ্গল উপয়জলা সেয়র ২ে িা রনলাম থকন্দ্র িালু করা িয়েয়ি এবং ইয়িাময়ে ‘িায়ের থেশ 

থমৌলভীবাজার’ শীষ েক ব্র্যারন্ডং কার্ েক্রম সমাপ্ত িয়েয়ি; 

 পর্ েটন অধুেরষি এ থজলাে রভ.আই.রপসি অন্যান্য পর্ েটকয়ের রনরাপত্তা এবং অন্যান্য রবষয়ে সুষ্ঠুভায়ব পর্ েয়বক্ষণ 

করা িে। এ রবষয়ে টুেররে পুরলয়শর কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি;  

 মরিলা ও রশশু রবষেক কার্ েক্রম, মুরক্তয়র্ািা ভািা ও রবধবা ভািা রবিরণ, ত্রাণ ও পুন েবাসনসংক্রান্ত কার্ েক্রম, 

সামারজক রনরাপত্তা থবষ্টনীসংক্রান্ত কার্ েক্রম, অবসরভািা কার্ েক্রমসি অন্যান্য রবষয়ে কম েসূরি গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

 ভূরম ব্যবস্থাপনা যুয়গাপয়র্াগী ও আধুরনকােয়নর এবং িথ্য প্রারপ্ত সিজীকরয়ণর লয়ক্ষে www. 

landadminmoulvibazar.gov.bd ওয়েবসাইট িালু করা িয়েয়ি ও রনেরমি িথ্য সংয়র্াজন করা িয়চ্ছ; 

 প্ররিয়বরশ রাষ্ট্র ভারয়ির সয়ঙ্গ সুসম্পকে বজাে রয়েয়ি। ইয়িাময়ে এ থজলার কমলগঞ্জ উপয়জলাধীন কুরমাঘাট ও 

ভারয়ির কমলপুর বি োয়র ০১টি, জুেী উপয়জলার রাঘনা থমৌজাে পরশ্চম বটুলী এবং উত্তর রত্রপুরা’র পালবরস্ত সীমায়ন্ত 

০.৮৯৬৫ একর ভূরময়ি বি োর িাট স্থাপয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

 ভূরম উন জেন কর ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ৫,৯৪,০০০০/-(পাঁিয়কাটি চুরানব্বইলক্ষ) টাকা আোে করা িয়েয়ি; 

 সাম্প্ররিক অরিবৃরষ্ট ও উজান থেয়ক থনয়ম আসা পািারে ঢয়ল সৃষ্ট  বন্যাে এ থজলার সবক’টি উপয়জলাে জানমালসি 

আউশ, আমন িসয়লর ব্যাপক ক্ষেক্ষরি ও মৎস্য সম্পয়ের মারাত্মক ক্ষরিসারধি িওোে পুনব োসন কার্ েক্রম গ্রিণ 

করা িে। মনু নেীর পারন রবপে সীমার উপয়র প্রবারিি িওোে থমৌলভীবাজার শির রক্ষা করয়ি রবরভন জ বাস্তবমুখী 

পেয়ক্ষপ গ্রিণ করা িয়েরিল; 

 ভবন ও স্থাপনা খায়ি ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়র  প্রাপ্ত ৫,৫০,০০০/- (পাঁিলক্ষ পঞ্চাশিাজার) টাকা বরাে দ্বারা থজলা 

প্রশাসয়কর সয়ম্মলন কক্ষ আধুরনকােন করা িয়েয়ি; 
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 সামরগ্রক প্ররশক্ষণ ও কার্ েক্রয়ম গরিশীলিা আনেয়নর লয়ক্ষে থমৌলভীবাজার কায়লক্টয়রয়ট কম েরি 

কম েকিো/কম েিারীয়ের প্ররিমায়স ৫ ঘণ্টা কয়র ১২ মায়স প্ররশক্ষণ মরিঊল অনুসায়র ৬০ ঘণ্টার প্ররশক্ষণ কম েসূরির 

আওিাে প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে িয়ি ২০১৭-১৮ অে েবিয়র প্রাপ্ত বরাে দ্বারা ৪ ব্যায়ি ১৬০জন কম েিারীয়ক অরিস ব্যবস্থাপনা 

ইিোরে রবষয়ের উপর ররয়ফ্রশাস ে/সঞ্জীবনী প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে; 

 ই-গভন্যোন্স কার্ েক্রম সম্প্রসারণ করার লয়ক্ষে National E-Service System-এর আওিাে ই-িাইরলং 

কার্ েক্রম িালু করা িে; 

 দুনীরিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবরেরিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা রনরশ্চিকয়ল্প ২০১৭-১৮ রিষ্টায়ে ০৫টি রবভাগীে মামলা রুজু করা 

িে এবং ইয়িাময়ে মামলাগুয়লা রনষ্পরত্ত িয়েয়ি; 

 থমৌলভীবাজার কায়লক্টয়রয়ট কম েরি কম েিারীয়ের ০৫টি থপনশন ও ০৩টি পাররবাররক থপনশন মঞ্জুর, সাধারণ ভরবষ্য 

িিরবল িয়ি ঋণ প্রোন করা িে; 

 মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরয়ণ থজলা প্রশাসক, অরিররক্ত থজলা প্রশাসক ও উপয়জলা রনব োিী অরিসার কর্তেক ২০১৭-

১৮ অে েবিয়র এ থজলাে ৪৩২টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান েশ েন/পররেশ েন করা িয়েয়ি এবং ২৪২টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রমি-থি রমল 

িালু করা িয়েয়ি; 

 রাষ্ট্রীে ও সামারজক রেবসসমূি র্োর্েভায়ব উদ র্াপন, উন জেন থমলা ও উদ্ভাবনী থমলার আয়োজন এবং সাংস্কৃরিক 

উৎসব, রবরভন জ রবষয়ে কম েশালা ও থসরমনায়রর আয়োজন করা িে; এবং 

 ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর উপজািীে সনে প্রোন সিজীকরণ।  ; 

২০১৮-১৯ অে েবিয়রর কম েপররকল্পনা  : 

11.5.66.6 বিিা ীয় ক্বর্শনাডরর ক্ার্ মালয়, বিডলট  :  
উন জেন ও জারিগঠনমূলক সকল রবভায়গর কার্ েক্রয়মর সমন্বেসাধন, বাস্তবােন িত্ত্বাবধান ও পররবীক্ষণ, রাজস্ব প্রশাসন ও 

ভূরম ব্যবস্থাপনা সম্পরকেি র্াবিীে কার্ েক্রম িত্ত্বাবধান, পররবীক্ষণ ও এিেসংক্রান্ত আরপল রনষ্পত্তীকরণ, আইন 

শৃঙ্খলাসংক্রান্ত রবষোরের সমন্বে সাধন, আইন শৃঙ্খলা পরররস্থরি রনেন্ত্রণ ও সামারজক রস্থরিশীলিা বজাে রাখার থক্ষয়ত্র 

কার্ েকরী পেয়ক্ষপ গ্রিণ, জািীে শুিািার থকৌশল, িথ্য অরধকার আইন, সরকারর থসবা প্রোয়ন উদ্ভাবনী উয়যাগ ও রজ আর 

এস বাস্তবােন এবং থসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী থসবা প্রোন রনরশ্চিকরণ, স্থানীেপর্ োয়ে প্ররশক্ষণ/য়সরমনার/কম েশালা 

আয়োজন, স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠানসমূয়ির কার্ েক্রয়মর সুষ্ঠু সমন্বে, িত্ত্বাবধান ও পররবীক্ষণ, উন জেন প্রকল্প পররেশ েন, 

উন জেন, রাজস্ব প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা পরররস্থরি ইিোরে রবষয়ে ঊর্ধ্েিন কর্তেপক্ষ বরাবর প্ররিয়বেন থপ্ররণ। 

11.5.66.7 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, বিডলট  :    

মােক ও থিারািালান রনেন্ত্রণ করা, রভক্ষুকমুক্তকরণ, সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে রনমূ েল করা, োররদ্র রবয়মািন করা, অনাবারে জরম 

িায়ষর আওিাভুক্তকরণ, রশক্ষার িার ও মান বৃরি, বাল্যরববাি রনয়রাধ, শিভাগ রিরজটাল পিরি বাস্তবােয়নর মােয়ম 

থসবার মান উন জেন করা, পর্ েটন নগরী রিয়সয়ব গয়ে থিালার জন্য প্রকৃরি কন্যা রিয়সয়ব এ থজলার ব্যাপক ব্র্যারন্ডং ও 

রবরভন জ কার্ েক্রম গ্রিণ করা, থজলা প্রশাসক সয়ম্মলন ২০১৮-থি মাননীে প্রধানমন্ত্রী প্রেত্ত ২৩ েিা রনয়ে েশনার বাস্তবােন 

রবষয়ে রবয়শষ গুরুে আয়রাপ। 

11.5.66.8 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, িবি ঞ্জ  :   

মােক ও থিারািালান রনেন্ত্রণ করা, িরবগঞ্জ থজলায়ক রভক্ষুকমুক্ত করা, সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে রনমু েল করা, োররদ্রে রবয়মািন ও 

অনাবারে জরম িায়ষর আওিাভূক্তকরণ, রশক্ষার িার ও মান বৃরি, শিভাগ রিরজটাল পিরি বাস্তবােয়নর মােয়ম থসবার 

মান উন জেন, পর্ েটন নগরী রিয়সয়ব গয়ে থিালার জন্য ব্যাপক ব্র্যারন্ডং ও রবরভন জ কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

11.5.66.9 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, সুনামগঞ্জ  :  

থজলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কার্ েক্রম সুষ্ঠুভায়ব পররিালনা করা, েররদ্র জনয়গাষ্ঠীর জন্য সামারজক রনরাপত্তা কার্ েক্রম 

সুষ্ঠুভায়ব বাস্তবােন করা, থজলার রশক্ষার মান উন জেনসি িথ্য-প্রযুরক্তর সয়ব োচ্চ ব্যবিায়রর মােয়ম এ থজলার সারব েক উন জেন 

কার্ েক্রম সমন্বয়ের মােয়ম জনগয়ণর থোরয়গাোে নাগররক থসবা থপৌৌঁিায়না, থজলাপর্ োয়ে ই-িাইল বাস্তবােন করা এবং 

োপ্তররক কায়জ কাগয়জর ব্যবিার র্োসম্ভব করময়ে এয়ন সম্পূণ ে  করম্পউটারাইজড্ পিরিয়ি নরে রনষ্পরত্ত করা, রসটিয়জন 

িাট োয়র প্রেত্ত সমেসীমার ময়ে থসবা প্রোন রনরশ্চি করা, থজলার অবরশষ্ট িাষয়র্াগ্য অনাবােী জরম িাষাবায়ের আওিাে 

রনয়ে আসা, সুনামগঞ্জ থজলায়ক পর্ েটন নগরী রিয়সয়ব প্ররিষ্ঠার জন্য আকষ েণীে স্থান, প্রত্নিারত্ত্বক রনেশ েনসমূিয়ক 

র্োর্েভায়ব সংরক্ষণ ও উন জেন সাধন করা। 

11.5.66.10 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার  : 

 নাগররকয়ের জন্য সুশাসন প্ররিষ্ঠা করার লয়ক্ষে আইয়নর শাসন, সমিা ও ন্যাে রবিার রনরশ্চিকরণ; সমাজ ও 

রাষ্ট্রয়ক দুনীরিমুক্ত রাখা এবং জািীে জীবয়নর সব েয়ক্ষয়ত্র শুিািার থকৌশয়লর িি ো ও বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে সরকার 

কর্তেক গৃিীি জািীে শুিািার থকৌশল (National Integrity Strategy-NIS) র্োর্েভায়ব বাস্তবােন করা; 
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 অনলাইয়ন পি োর আয়বেন গ্রিণ ও রবিরণ; ই-িাইরলং-এর মােয়ম শিভাগ নরে রনষ্পত্তীকরণ, ইন্টারয়নট ও 

করম্পউটার রভরত্তক সব ধরয়নর থসবা প্রোন, মানসম্মি রশক্ষা রনরশ্চিকরণ, েক্ষ ও জনববান্ধব প্রশাসন গঠন, 

নাগররক থসবা সিজীকরণ, নারী উন জেয়ন রবয়শষ উয়যাগ গ্রিণ, বাল্যরববাি থরায়ধ কার্ েক্রম গ্রিণ, থবকার যুবক ও যুব 

মরিলায়ের রফ্রল্যারন্সং ও রবরভন জ প্রকার আেবধ েনমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন রনরশ্চিকরণ; 

 রশক্ষার িার শিভায়গ উন জীিকরণ; 

 Citizen Charter-এ বরণ েি সময়ের ময়ে থসবা গ্রিীিায়ের থসবা প্রোন রনরশ্চি করণসি One Stop Mutation 

কার্ েক্রম এর মােয়ম থসবা গ্রিীিায়ের দ্রুিিম সময়ে থসবা থেওোর ব্যবস্থা করা; রবরনয়োয়গর অনুকূল পররয়বশ 

সৃরষ্টর মােয়ম কম েসংস্থান সৃরষ্ট করা;  অনাবােী িাষয়র্াগ্য জরম িায়ষর আওিাে আনেন করা; কৃরষ জরমর সয়ব োচ্চ 

ব্যবিার রনরশ্চিকরয়ণ সয়িিনিামূলক কার্ েক্রম বৃরি করণ; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস ও জরঙ্গবাে রনমূ েয়ল 

জনসয়িিনিামূলক সভা অনুষ্ঠান অব্যািি রাখা; রবযালেসমূয়ি রনেরমি মা-সমায়বশ এবং রশক্ষক, অরভভাবক, িাত্র 

সমায়বশ আয়োজন; মােকদ্রয়ব্যর ব্যবিার থরায়ধ জনসয়িনিামূলক সভা অনুষ্ঠান; ভূরমকম্প ও বজ্রপায়ির রবষয়ে 

সিকেিামূলক ব্যবস্থা গ্রিণ ও প্ররশক্ষণ আয়োজন; রশক্ষােীয়ের থমধা রবকায়শ রবরভন জ প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন; িা 

বাগান ও িাওে এলাকার অনগ্রসর জনয়গাষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর জীবনমান উন জেন করা।   

 

11.5.66.11 SDG-এর লক্ষেসমূি অজেয়ন গৃিীি কম েপররকল্পনা  :    

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, রসয়লট ; 

১. িাওে ও িা বাগান অধুেরষি এলাকার রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর পররয়বশ উন জেনমূলক সভা করা। 

২.পররচ্ছন জ মিানগরী গোর লয়ক্ষে উদ বুিকরণ সভা করা। 

৩. রবভাগয়ক বাল্যরববাি মুক্ত রাখার জন্য উদ বুিকরণ সভা করা। 

৪. রশক্ষােী  য়র পো থরাধকয়ল্প অরভভাবকয়ের রনয়ে উদ বুিকরণ সভা করা। 

৫.িাওে ও িা-বাগান অধুেরষি এলাকাে স্বাস্থেকমীয়ের প্ররশক্ষণ ও অন্যান্য রবষয়ে সিােিা প্রোন। 

৬. িা-বাগায়ন স্থারপি রিরকৎসা থকয়ন্দ্রর সংস্কায়র প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা। 

৭. WASH কম েসূরি বাস্তবােয়ন সক্ষমিা বৃরির জন্য জনপ্ররিরনরধ ও স্কুল ম্যায়নরজং করমটির সেস্য, রশক্ষকয়ের  প্ররশক্ষয়ণ 

সিােিা প্রোন।  

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রসয়লট : 

১. SDG বা থটকসই উন জেয়নর লক্ষে অজেয়ন সুরিরন্তি কম েপররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি; সরকায়রর যুগান্তকারী কম েসূরি 

বাস্তবােয়ন অে েবিয়রর শুরুয়ি ইয়িাপূয়ব ে গঠিি রেংক ট্াষ্ক-এর সয়ঙ্গ আয়লািনার রভরত্তয়ি থকায়না কাজ কীভায়ব েক্ষিা ও 

স্বচ্ছিার সয়ঙ্গ সুসম্পন জ করা র্াে; 

২. কম েসম্পােয়নর কায়জর পর্ েয়বক্ষণ , িোররক ও জবাবরেরি রনরশ্চিকয়ল্প কার্ েকর মরনটররং ব্যবস্থা রনরশ্চি করা িয়েয়ি; 

এবং  

৩. উন জেন প্রকল্পসমূি রনেরমি পররেশ েন, অরভয়র্ায়গর িেন্ত এবং থজলা উন জেন সমন্বে করমটির সভাে রবরভন জ েপ্তয়রর ময়ে 

সমন্বে সাধন, কায়জর অগ্রগরি পর্ োয়লািনা কয়র ক্রটি-রবচুেরি িয়ল জবাবরেরির মােয়ম রেকরনয়ে েশনা প্রোন এবং 

প্রয়োজয়ন উর্ধ্েিন কর্তেপয়ক্ষর দৃরষ্ট আকষ েণ। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িরবগঞ্জ : 

 ১. কম েসংস্থায়নর মােয়ম অরিেররদ্র জনগয়ণর োররদ্র রবয়মািয়নর লয়ক্ষে সরকার কর্তেক বাস্তবারেি ৮০ রেয়নর কম েসৃজন 

কম েসূরি িোরক করার পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

২. োররদ্রে রবয়মািন কম েসূরি/ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রম বাস্তবােয়নর মােয়ম ক্ষুধা মুরক্তর জন্য গৃিীি সকল কার্ েক্রম পররেশ েয়নর 

পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি;  

৩. মানসম্মি রশক্ষা অজেয়নর লয়ক্ষে প্ররিমায়স কমপয়ক্ষ ০৫টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান েশ েন/পররেশ েন করার পররকল্পনা গ্রিণ করা 

িয়েয়ি। থশখ রায়সল রিরজটাল ল্যাব ও মারল্টরমরিো ক্লাসরুম িোররকসি সকল প্রােরমক রবযালয়ে রমি-থি রমল িালু 

রাখার কম েপররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

৪. সবার জন্য রনরাপে পারন ও স্যারনয়টশন রনরশ্চি করার লয়ক্ষে সাধারণ জনগণয়ক উদ বুি করয়ি কমপয়ক্ষ ০৫টি 

সভা/য়সরমনার আয়োজয়নর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

৫.টিআর/কারবটা/কারবখা প্রকয়ল্পর মােয়ম গ্রামীণ েররদ্র জনয়গাষ্ঠীর ময়ে রবনামূয়ল্য থসৌর রবদুেৎ সরবরাি করা িয়ব; 
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৬. নাগররকয়ের অনুকূয়ল প্রেত্ত থসবা সিজীকরণ ও নতুন নতুন থসবা প্রোয়নর জন্য ইয়নায়ভশনয়ক উৎসারিি করার লয়ক্ষে 

পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি; থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে প্ররিমায়স কমপয়ক্ষ ০১টি কয়র ইয়নায়ভশন করমটির সভা আহ্বান 

করার পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি;  

৭. জলবায়ু পররবিেয়নর প্রভাব করময়ে আনার লয়ক্ষে িরবগঞ্জ থজলাে বিেমান অে েবিয়র প্রাে ৫০,০০০ বৃক্ষয়রাপণ করার 

কম েপররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি; 

৮. সবুজ বনােন বৃরি ও মরুকরণ রুখয়ি অরধক বৃক্ষয়রাপণ করার জন্য জনগণয়ক উদ বুি করয়ি কমপয়ক্ষ ০৯টি 

সভা/য়সরমনার/য়মলা আয়োজয়নর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি; এবং 

৯. থটকসই উন জেন রনরশ্চি করার লয়ক্ষে সমায়জ শারন্ত-শৃঙ্খলা বজাে রাখার স্বায়ে ে থজলা ও উপয়জলাপর্ োয়ে প্ররিমায়স 

কমপয়ক্ষ ০১টি আইন-শৃঙ্খলা করমটির সভা আহ্বান করার জন্য কম েপররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি; সকল প্ররিষ্ঠায়ন স্বচ্ছিা ও 

জবাবরেরি রনরশ্চি করয়ি প্ররিষ্ঠান প্রধানয়ক সয়িিন করার পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, সুনামগঞ্জ : 

 ১. সকয়লর স্বাস্থেয়সবা রনরশ্চি করয়ণর লয়ক্ষে সরকারর িাসপািাল ও করমউরনটি রক্লরনক সমূয়ি িোররক এবং িাসপািাল 

সমূয়ির পর্ োপ্ত জনবল রনরশ্চি করা; 

২. রবদুেৎরবিীন এলাকাে রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর জন্য থসালার প্যায়নল এবং আইরসটি সুরবধা সৃরষ্ট করা; 

৪. রশশুরববাি, বাল্যরববাি ও থজারপূব েক রববাি এবং নারী থর্ৌনাঙ্গয়চ্ছয়ের ময়িা সকল ধরয়নর কু-প্রোর অবসান করা; এবং 

৫. সকয়লর জন্য রনরাপে পারন ও স্যারনয়টশয়নর ব্যবস্থা রনরশ্চি করা। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার : 

 ১. রবকল্প কম েসংস্থান সৃরষ্টর মােয়ম রভক্ষুকয়ের পুনব োসন কয়র রভক্ষুকমুক্ত থমৌলভীবাজার থজলা থঘাষণার কার্ েক্রম 

অব্যািি আয়ি; ইয়িাময়ে থজলার জুেী উপয়জলায়ক রভক্ষুকমুক্ত উপয়জলা থঘাষণা করা িয়েয়ি। 

11.5.66.12 েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উন জেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ েক্রয়মর রববরণ  : 

11.5.66.13 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, রসয়লট : 

োপ্তররক সকল কার্ েক্রয়ম স্বচ্ছিা, জবাবরেরি ও গরিশীলিা আনেন, ফ্রন্ট থিয়স্কর মােয়ম থসবা প্রিোশীয়ের দ্রুি 

থসবা প্রোন, ই-িাইরলং বাস্তবােন করা। 

 

11.5.66.14 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রসয়লট  : 

থজলা প্রশাসয়নর োপ্তররক কায়জ ব্যবহৃি ভবয়ন স্থানাভাব পূরণ এবং প্রশাসয়নর লাগসই অরিসসমূয়ির থর্গুয়লা 

শিয়রর রবরভন জ এলাকাে ভাো করা ভবয়ন িরেয়ে রিটিয়ে আয়ি, থসগুয়লায়ক থজলা প্রশাসন কমপাউয়ন্ড এরকভূি 

করার রনরমত্ত থজলা প্রশাসন কমপাউয়ন্ড পররিেক্ত দুিলা ভবয়নর স্থয়ল বহুিল ভবন রনম োয়ণর উয়যাগ গ্রিণ করা 

িয়েয়ি। 

11.5.66.15 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িরবগঞ্জ  : 

োপ্তররক সকল কার্ েক্রয়ম স্বচ্ছিা ও গরিশীলিা আনেন করা, থজলা প্রশাসয়নর ফ্রন্ট থিয়স্কর মােয়ম থসবা 

প্রিোশীয়ের দ্রুি থসবা প্রোন করা, থজলার সকল ভূরম অরিয়স ভূরমসংক্রান্ত থসবা প্রিোশীয়ের জন্য One Stop 

Service প্রোন কার্ েক্রম থজারোর করা, থজলা ও উপয়জলা মারসক সমন্বে সভার কার্ েক্রম অরধকির কার্ েকর 

করা। 

 

11.5.66.16 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার  : 

থমৌলভীবাজার থজলার ‘থশরপুর’ অে েবনরিক অঞ্চল দ্রুি  বাস্তবােন এবং কম েসংস্থান সৃরষ্ট করা, ভূরমকম্প ও বজ্রপাি 

থরায়ধ জনসয়িিনিা বৃরিমূলক কার্ েক্রম গ্রিণ, ই-িাইরলং কার্ েক্রম শিভাগ বাস্তবােন এবং থিইসবুক/ওয়েবসাইট 

র্োর্ে ব্যবিায়রর মােয়ম জনসাধারণয়ক উন জি থসবা প্রোন রনরশ্চিকরণ। 

11.5.66.17 শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, রসয়লট : 

প্ররিমায়স রবভাগীে আইন-শৃঙ্খলার সভা এবং রবভাগীে থকার করমটির সভা অনুরষ্ঠি িে, দুনীরি প্ররিয়রায়ধ রবভাগীেপর্ োয়ে 

থিারািালান প্ররিয়রাধসংক্রান্ত টাস্কয়িাস ে সভা প্ররিমায়স অনুরষ্ঠি িে। 
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থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রসয়লট; 

থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর রনয়োরজি কম েকিো/কম েিারীয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দুনীরির অরভয়র্াগ পাওো থগয়ল রবভাগীে ও প্রিরলি 

আইয়ন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রিয়ণ কার্ েকর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি, জনগণ র্ায়ি থকায়নাভায়ব িেরারনর রশকার না িে বা িায়ের 

থকায়না অরভয়র্াগ োকয়ল রনেন্ত্রকারী কম েকিোর কায়ি সরাসরর রলরখি বা থমৌরখক অরভয়র্াগ োয়েয়রর ব্যবস্থা রয়েয়ি, থজলা ও 

উপয়জলা কার্ োলয়ে অরভয়র্াগ বক্স স্থাপয়নর মােয়ম  থর্-থকায়না সমে অরভয়র্াগ োয়েয়রর সুয়র্াগ রাখা িয়েয়ি এবং প্রাপ্ত অরভয়র্াগ 

িেয়ন্তর মােয়ম পরবিী কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়চ্ছ; গণশুনারনর মােয়ম এসব রবষয়ে পেয়ক্ষপ গ্রিণ করা িয়চ্ছ, জনগণয়ক  

প্রিেক্ষভায়ব থসবা প্রোয়নর রবষেসমূি রনবীে পর্ েয়বক্ষয়ণ রাখা িয়েয়ি, উপয়জলা ভূরম অরিসসমূয়ি থসবা কুটির স্থাপন করা িয়েয়ি, 

আয়গ্নোিসি সব ধরয়নর রিরলং লাইয়সন্স ও পি ো প্রোন ইিোরে রবষয়ে কয়ঠার নজরোরর করা িয়চ্ছ।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িরবগঞ্জ; 

থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়ন রনয়োরজি কম েকিো/কম েিারীয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দুনীরির অরভয়র্াগ পাওো থগয়ল রবভাগীে ও প্রিরলি 

আইয়ন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রিয়ণ কার্ েকর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি, জনগণ র্ায়ি থকায়নাভায়ব িেরারনর রশকার না িে বা িায়ের 

থকায়না অরভয়র্াগ োকয়ল রনেন্ত্রণকারী কম েকিোর কায়ি সরাসরর রলরখি বা থমৌরখক অরভয়র্াগ োয়েয়রর সুয়র্াগ রাখা িয়েয়ি এবং 

প্রাপ্ত অরভয়র্াগ িেয়ন্তর মােয়ম পরবিী কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়চ্ছ, গণশুনারনর মােয়ম এসব রবষয়ে পেয়ক্ষপ গ্রিণ করা িয়চ্ছ; 

জনগণয়ক প্রিেক্ষভায়ব থসবা প্রোয়নর রবষেসমূি রনবীে পর্ েয়বক্ষয়ণ রাখা িয়েয়ি; উপয়জলা ভূরম অরিসসমূয়ি থসবা কুটির স্থাপন 

করা িয়েয়ি; আয়গ্নোিসি সব ধরয়নর রিরলং লাইয়সন্স ও পি ো প্রোন ইিোরে রবষয়ে কয়ঠার নজরোরর করা িয়চ্ছ। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, সুনামগঞ্জ; 

 থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর রনয়োরজি কম েকিো/কম েিারীয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দুনীরির অরভয়র্াগ পাওো থগয়ল রবভাগীে ও প্রিরলি 

আইয়ন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রিয়ণ কার্ েকর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি, কায়রা থকায়না অরভয়র্াগ োকয়ল রনেন্ত্রণকারী কম েকিোর কায়ি 

সরাসরর রলরখি বা থমৌরখক অরভয়র্াগ োয়েয়রর সুয়র্াগ রাখা িয়েয়ি এবং প্রাপ্ত অরভয়র্াগ িেয়ন্তর মােয়ম পরবিী কার্ েক্রম গ্রিণ 

করা িয়চ্ছ।  

 

থজলা  প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার : 

 দুনীরিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবরেরিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা রনরশ্চিকয়ল্প, ২০১৭-১৮ অে েবিয়র কম েিারীয়ের রবরুয়ি োয়েরকৃি ০১টি 

রবভাগীে মামলা িেন্তাধীন/রনষ্পরত্তর অয়পক্ষাে আয়ি, জািীে শুিািার নীরিমালা, ২০১৭-এর আওিাে রনেরমি সভাকরণ, 

কম েিারীয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন ও নীরিমালার আওিাে গৃিীি রসিান্ত বাস্তবােন করা িয়েয়ি। 

11.5.66.18 ই-গভন্যোন্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, রসয়লট  : এ কার্ োলে থেয়ক রাজস্ব আরপল মামলার নকল প্রোয়নর থক্ষয়ত্র শুধুমাত্র আয়েয়শর 

করপ িয়ল ০৩ (রিন) রেয়নর ময়ে এবং পররপূণ ে নকল িয়ল ০৫ (পাঁি) রেয়নর ময়ে সরবরাি করা িয়চ্ছ; ২০১৭-১৮ অে েবিয়র এ 

কার্ োলে থেয়ক আরপল মামলার ২৪১টি নকল সরবরাি করা িয়েয়ি, থসবা প্রিোশী ব্যরক্তর অরভয়র্াগ পরামশ ে গ্রিয়ণর জন্য এ 

কার্ োলয়ে স্বচ্ছ অরভয়র্াগ বক্স স্থাপন করা িয়েয়ি; প্রাপ্ত নাগররক আয়বেয়নর রবষয়ে প্রয়োজনীে কার্ েক্রম গ্রিয়ণর জন্য সংরলিষষ্ট 

কর্তেপক্ষ বরাবর থপ্ররণ করা িে; জনগয়ণর অরভয়র্াগ েরখাস্ত প্রারপ্তর ০২ (দুই) কার্ েরেবয়সর ময়ে রনষ্পরত্তর রসিান্ত রয়েয়ি; 

সকল শাখাে ই-িাইরলং কার্ েক্রম িালু করা িয়েয়ি; ০১ জুলাই ২০১৭ িাররখ িয়ি ৩০ জুন ২০১৮ িাররখ পর্ েন্ত ৬৮৫০টি িাক 

গ্রিণ করা িয়েয়ি। রবগি সময়েরসি ৭২৮২টি িাক রনষ্পন জ িয়েয়ি; িময়ে থনায়ট রনষ্পন জ িয়েয়ি ১৯৮৯টি; পত্রজারর িয়েয়ি 

৯৩৪টি; ই-িাইয়লর মােয়ম নরে রনষ্পরত্তর িার বৃরি এবং ই-থসবা কার্ েক্রম অব্যািি রাখার জন্য ফ্রন্ট থিস্ক িালু করা িয়েয়ি; 

কম েিারীয়ের  অরিয়স রনেরমি সঠিক সময়ে উপরস্থরি ও প্রস্থায়নর জন্য রিরজটাল িারজরা স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 

 মরন্ত্রপররষে রবভাগ ও এটুআই থপ্রাগ্রায়মর সিয়র্ারগিাে রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়ের আয়োজয়ন ২০১৭ রিষ্টায়ে 

মাঠপর্ োয়ের থসবা প্রোনকারী রবরভন জ েপ্তয়রর ১১৯ জন কম েকিোয়ক প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম ২৬টি উদ্ভাবনী আইরিো গ্রিণ করা 
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িয়েয়ি; গৃিীি উয়যাগসমূয়ির পাইলটিং কার্ েক্রম শুরু করার জন্য উয়যাগ গ্রিণকারী কম েকিোগণয়ক পত্র থেওো িয়েয়ি; এ সকল 

উয়যাগ সমাপ্ত িয়ল সরকারর েপ্তরসমূয়ি সিয়জ থসবাপ্রারপ্ত রনরশ্চি িয়ব। 

 সরকারর-থবসরকারর থসবাপ্রোনকারী প্ররিষ্ঠায়নর রবরভন জ ই-থসবা সম্পয়কে জনসাধারণয়ক অবরিি করার লয়ক্ষে রসয়লট 

রবভাগীেপর্ োয়ে ০৩ রেন ব্যাপী (১০-১২ এরপ্রল ২০১৮) রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলা অনুরষ্ঠি িয়েয়ি; এ থমলাে রসয়লট রবভায়গর 

থজলাসমূি এবং রবভাগীেপর্ োয়ের রবরভন জ েপ্তর/প্ররিষ্ঠান অংশগ্রিণ কয়রয়ি; থমলাে ০৭টি কোটাগররয়ি ০৯ জন ব্যরক্ত ও 

প্ররিষ্ঠানয়ক পুরস্কার প্রোন করা িে। 

 গি ২৯ মাি ে ২০১৮ এবং ২৩-২৪ থম ২০১৮ িাররখ সরকারর ক্রে রবরধমালা, বারষ েক কম েসম্পােন চুরক্ত, অরিস ব্যবস্থাপনা ও 

জািীে শুিািার থকৌশল, ই-িাইরলং, ই-থমইল/ইন্টারয়নট, আিরণ রবরধমালা রবষেসমূয়ির উপর ০২ রেনব্যাপী অভেন্তরীণ 

প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠি িে। এ িাোও এ কার্ োলয়ে রসয়লট রবভায়গর সিকারী করমশনার (ভূরম)গণয়ক এবং ইউরনেন পররষয়ের 

সরিবগণয়ক েক্ষিা উন জেনরবষেক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। 

 জনগয়ণর থসবা আয়রা সিজির করার জন্য প্ররিটি থজলা ও উপয়জলাে থিসবুক থপইজ সিরর করা িয়েয়ি; থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলয়ের সিররকৃি থিসবুক থপইয়জর মােয়ম নাগররক থসবা প্রোন করা িয়চ্ছ; রসয়লট রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলয়েও 

থিসবুক থপইজ রয়েয়ি-র্ার ঠিকানা http ://www.facebook.com/sylhetdiv, বিেমায়ন থপইজটির িয়লাোর প্রাে 

৩৬২২ জন। 

 রসয়লট রবভায়গ বিেমায়ন ৬৭টি উয়যাগ পাইলটিং িলয়ি; রবভাগীে ইয়নায়ভশনটিয়মর সভাে রবভাগীেপর্ োয়ের কম েকিোয়ের এবং 

থজলা ইয়নায়ভশনটিয়মর সভাে রবষেটি স্থােী এয়জন্ডাভুক্তক্রয়ম আয়লািনা এবং সয়রজরমন িোররক অব্যািি রাখা িয়চ্ছ। 

 একটি উপয়জলার কম েরি সকল েপ্তয়রর কম েকিো/কম েিারী সকয়ল রময়ল মায়স একরেন সমরন্বি উন জেন উয়যায়গর মােয়ম 

রশক্ষা,টিকাোন কম েসূরি, জম রনেন্ত্রণ, পুরষ্ট, স্যারনয়টশন, মার্তস্বাস্থে, প্ররিবরন্ধিা এবং ভূরমিীন ও গৃিিীয়নর উন জেয়ন কাজ কয়রন; 

রসয়লট রবভায়গর প্ররিটি থজলার ০১টি উপয়জলাে ০১টি ইউরনেয়ন ইয়িাময়ে এই কম েসূরি বাস্তবারেি িয়েয়ি; আয়রা ০১টি কয়র 

ইউরনেয়ন এ কম েসূরি বাস্তবােনাধীন রয়েয়ি এবং ইয়িাময়ে সরকার সমরন্বি উন জেন উয়যাগ থেয়শর অন্যান্য সকল থজলাে 

বাস্তবােয়নর জন্য রনয়ে েশনা প্রোন কয়রয়িন। 

 রসয়লট রবভাগাধীন ৩৯টি উপয়জলায়ক পর্ োেক্রয়ম বাল্যরববািমুক্ত রাখার লয়ক্ষে সয়িিনিামূলক কার্ েক্রম, সভা, থসরমনার, পে 

নাটক ইিোরেসি ব্যাপক কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি; এরই ধারাবারিকিাে করমশনার, রসয়লট রবভায়গর থনর্তয়ে করব নজরুল 

অরিয়টাররোয়ম রবরভন জ রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর িাত্রিাত্রী , রশক্ষক, কম েকিো-কম েিারী, জনপ্ররিরনরধ ও সুশীল সমায়জর প্ররিরনরধসি 

সমায়জর সব েস্তয়রর মানুয়ষর অংশগ্রিয়ণ রসয়লট রবভাগয়ক বাল্যরববািমুক্ত রাখার থঘাষণা প্রোন করা িে; এ িাোও থজলা ও 

উপয়জলাপর্ োয়ে এ রবষয়ে সভা ও সয়িিনামূলক কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি। 

 রসয়লট রবভাগয়ক আয়রা পর্ েটন আকষ েণীে করয়ি রসয়লট রবভায়গর িারটি থজলার সম্ভাবনামে পর্ েটন আকষ েণসমূি রিরিিকরণ 

ও পর্ েটন রবকায়শর সমস্যা ও সম্ভাবনারবষেক কার্ েক্রম অব্যািি আয়ি; পর্ েটন সুরবধা উন জেয়নর জন্য রবভাগীে করমশনায়রর 

উয়যায়গ রসয়লট থজলার থগাোইনঘাট ও সজন্তাপুর উপয়জলা এবং সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে বাংলায়েশ টুেররজম থবাি ে-এর 

অে োেয়ন প্রাে এক থকাটি টাকার উন জেনমূলক প্রকল্প বাস্তবােন শুরু িয়েয়ি। 

 ‘রসয়লয়টর কৃরষ ভাবনা রেবারনরশ’ উয়যায়গর মােয়ম অনাবারে জরম পর্ োেক্রয়ম িায়ষর আওিাে আনা িয়চ্ছ; এই কার্ েক্রয়মর 

আওিাে থমাট ১,৬৪,০০০ থিক্টর অনাবারে জরমর ময়ে ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ররব থমৌসুয়ম ৭১,২৭২ থিক্টর জরম িায়ষর আওিাে 

আনার লক্ষেমাত্রা রনধ োরণ করা িয়েয়ি; গি বির ২৩,৮৬৩ (৩৩%) থিক্টর জরময়ক িায়ষর আওিাে আনা িয়েয়ি; প্ররিটি 

উপয়জলা থেয়ক ০৩টি ইউরনেন রনয়ে থমাট ১১৭টি ইউরনেয়ন ৭১,২৭১ থি. পরিি জরম রিরিি করা িয়েয়ি; এয়ক্ষয়ি উপয়জলা 

পররষয়ের িিরবল, রিএই-এর প্রকল্প সিােিা ও রবএরিরস গুরুেপূণ ে ভূরমকা পালন কয়র; এসব কার্ েক্রম িোররক করার জন্য 

মরন্ত্রপররষে রবভায়গর রনয়ে েশনাে গঠিি িয়েয়ি রসয়লট রবভাগীে কৃরষ উন জেন থকার করমটি, থজলা থকার করমটি ও উপয়জলা থকার 

করমটি। 

 রসয়লট রবভায়গর ভূরম অরিসসমূিয়ক জনবান্ধব ভূরম অরিস রিয়সয়ব প্ররিরষ্ঠি করার প্রয়িষ্ঠা অব্যািি রয়েয়ি। এ রবষয়ে ১২ েিা 

রনয়ে েশনা প্রোন কয়র উিা কার্ েকর করা িয়চ্ছ।   

 ভূরম অরিসসমূয়ির থসবা সিয়জ প্রারপ্তর লয়ক্ষে ‘থসবাকুঞ্জ’ বা রভন জ রভন জ নায়ম থিল্পয়িস্ক স্থাপন করা িয়েয়ি। 
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 রবভায়গর অরধকাংশ প্রােরমক রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নটিরিন বক্স রবিরয়ণর মােয়ম রশক্ষােীয়েরয়ক দুপুয়রর খাবার আনার রবষয়ে 

উৎসারিি করা িয়েয়ি। 

 সময়ে সময়ে সরকায়রর রবরভন জ গুরুেপূণ ে ইসুে রনয়ে থজলা প্রশাসকসি থজলার রবরভন জপর্ োয়ের কম েকিোয়ের সয়ঙ্গ রভরিও 

কনিায়ররন্সং অনুরষ্ঠি িয়চ্ছ; প্ররিমায়স রবভাগ, থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর ময়ে রভরিও কনিায়রন্স করার জন্য রনয়ে েশনা 

রয়েয়ি। 

 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র রবভাগীে ইয়নায়ভশনটিম কর্তেক ০৪টি সভা করা িয়েয়ি; রবভাগীেপর্ োয়ের কম েকিোয়ের পাইলট উয়যাগ 

থররেকশয়নর জন্য প্রস্তাব থপ্ররণ করার অনুয়রাধ করা িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রসয়লট  : 

 থসবার মান আধুরনকােয়ন সরকায়রর গৃিীি রিরজটাল পিরি বাস্তবােন কার্ েক্রম অয়নক দূর এরগ্রয়ে থগয়ি; নরে ব্যবস্থাপনাে 

রিরজটাল পিরির ব্যবিার শিভাগ পূরয়ণ থজার প্রয়িষ্ঠা অব্যািি আয়ি।  

 ইয়িাময়ে প্রশাসরনক কায়জর অরধকাংশ থক্ষয়ত্র রিরজটাল পিরি শুরু করাে কায়জর গরি ও মান বৃরি থপয়েয়ি।  

 থসবার মান বৃরিকয়ল্প কম েকিো/কম েিারীয়ের উদ্ভাবনী শরক্ত বৃরি ও িি োর লয়ক্ষে প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। ইয়িাময়ে 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক (রশক্ষা ও আইরসটি), রসয়লট  ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ইয়নায়ভশন রবষয়ে প্ররশক্ষণ গ্রিণ কয়রয়িন।  

 ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ০৬জন কম েকিোয়ক রনয়ে রসয়লট থজলা ইয়নায়ভশনটিম গঠন করা িে।  

 ২৭ জন প্ররশক্ষণােীয়ক নাগররক থসবাে উদ্ভাবন রবষেক প্ররশক্ষণ প্রোন করা িে; প্ররশক্ষয়ণ ১৪টি সরকারর েপ্তর িয়ি ১৩টি 

আইরিো গৃিীি িে; এ পর্ েন্ত রসয়লট থজলাে বাস্তবােনাধীন উয়যাগসমূয়ির সংখ্যা ১১টি।  

 রসয়লট থজলা ও আয়শপায়শর প্রাে ৪৯টি টুেররে েয়টর িথ্য ও গুগল ম্যাপ সংযুক্ত কয়র পর্ েটকয়ের সিােক রিয়সয়ব ‘রসয়লট 

টুেররজম’ নায়ম একটি অোপ িালু করা িয়েয়ি। গুগল থে থোয়র  রলয়খ সাি ে রেয়ল অোপটি পাওো র্ায়ব।  

 

 

 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, সুনামগঞ্জ  : 

 থজলার সকল ইউরনেয়ন (৮৮টি) ‘ইউরনেন মুরক্তযুি র্াদুঘর ও লাইয়েরর’ স্থাপয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ এবং বাস্তবােয়নর মােয়ম 

মুরক্তযুয়ি সুনামগঞ্জ থজলার থগৌরয়বাজ্জ্বল ইরিিায়সর র্োর্ে সংরক্ষয়ণর পেয়ক্ষপ রিয়সয়ব ৩১টি ইউরনেয়ন ইয়িাময়ে ‘ইউরনেন 

মুরক্তযুি র্াদুঘর ও লাইয়েরর’ স্থারপি িয়েয়ি।  

 থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সাময়ন ‘থসবা িের’ স্থাপন, থজলা শিয়রর উয়িখয়র্াগ্য স্থায়ন রসরস কোয়মরা স্থাপন, পর্ োেক্রয়ম 

সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রিরজটাল িারজরা িালু করা, ‘থররিও সুনামগঞ্জ’ িালু করা। ‘রশশু মার্তদুি পান ও মরিলা নামাজ’ কন োর 

িালু, র্ানবািয়ন এবং শিয়রর দৃশ্যমান স্থানসমূয়ি সয়িিনিামূলক থলাগান লাগায়না।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িরবগঞ্জ  : 

 থশখ রায়সল রিরজটাল ল্যায়বর রশক্ষকয়ের রনয়ে ২০১৬-১৭ অে েবিয়র ৫টি ব্যায়ি প্ররশক্ষণ থনওো িয়েয়ি; ২০১৭-১৮ অে েবিয়র 

থজলাে ই-নরে রবষয়ে ৪টি ব্যায়ি ৭ রেয়নর প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম সম্পন জ িে; এ িাো ইউরিরস উয়যাক্তায়ের রনয়ে ৪টি ব্যায়ি ‘এক 

থসবা’ রবষেক প্ররশক্ষণ কম েসূরি সম্পন জ িে। 

 

 ফ্রন্ট থিস্ক আধুরনকােন করা িয়েয়ি; সকল সরকারর িরম রবনামূয়ল্য এখায়ন পাওো র্াে; সকল নাগররক আয়বেন ফ্রন্ট থিস্ক 

শাখাে গ্রিণ করা িে। 

 ই-নরের মােয়ম অরিয়সর র্াবিীে রিঠিপত্র উপস্থাপন ও রনষ্পরত্ত করা িয়চ্ছ; ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ই-নরের মােয়ম ১২,৪৬৯টি 

পত্র রনষ্পরত্ত করা িয়েয়ি। 



316 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

 রসটিয়জন িাট োর প্রণেন করা িয়েয়ি; রসটিয়জন িাট োর উমুক্ত স্থায়ন টানায়না িয়েয়ি ও থজলা ওয়েব থপাট োয়ল আপয়লাি করা 

িয়েয়ি। ওয়েব থপাট োয়লর িথ্য রনেরমি িালনাগাে করা িয়চ্ছ। সামঞ্জস্যিা শূয়ন্যর থকাঠাে রনয়ে আসা িয়েয়ি; িরবগঞ্জ থজলার 

ওয়েব থপাট োয়ল ৬৭টি সরকারর অরিয়সর িথ্য থপাট োল রয়েয়ি এবং থসবাবয়ক্স ৪৮টি রলংক রয়েয়ি। 

 রবরভন জ েপ্তয়র ই-থমইয়লর মােয়ম পত্র থর্াগায়র্াগ করা িয়চ্ছ; এ কার্ োলয়ে প্ররিমায়স গয়ে প্রাপ্ত থমইয়লর সংখ্যা প্রাে ৭৮২টি 

এবং থপ্রররি থমইয়লর সংখ্যা প্রাে ২০০টি। 

 প্ররিরেন ০৪ জন কম েিারী অরিস িলাকালীন সাধারণ জনগণয়ক থসবা প্রোন করয়ি; প্ররিরেন গয়ে ২০০ জনয়ক থসবা প্রোন 

করা িয়চ্ছ, িরবগঞ্জ থজলাে ৩৮টি উদ্ভাবনী উয়যাগ িলমান। 

 

 িরবগঞ্জ থজলার ৭৭টি ইউরনেন রিরজটাল থসন্টায়র থসবার িারলকা ঝলায়না িয়েয়ি; জানুোরর’ ২০১৮ থেয়ক সকল উয়যাক্তা 

‘একয়সবা’ রসয়েয়ম রনেরমি িথ্য আপয়লাি করয়ি; ইউরিরস সমূয়ি ১৩৮ জন নারী-পুরুষ উয়যাক্তায়ের কম েসংস্থান িয়েয়ি; 

প্ররিটি ইউরিরসর মারসক গে আে প্রাে ২৫,৪৪৬ টাকা, মাননীে প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলে, রবভাগীে করমশনার এর কার্ োলয়ের 

সয়ঙ্গ রনেরমি রভরিও কনিায়রন্স করা িয়চ্ছ এবং ২০১৭-১৮ অে েবিয়র ১৩টি রভরিও কনিায়রন্স িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার  :  

রিরজটাল অোয়টনয়িন্স িালু করা, থজলা প্রশাসয়কর থিইস-বুক থপইয়জর মােয়ম দ্রুি নাগররক সমস্যা সমাধান, ওোনেপ সারভ েয়সর 

মােয়ম  ভূ-সম্পরত্তর খরিোন প্রোন, েক্ষিা উন জেয়নর থক্ষত্র রিরিিকরণ; বারষ েক ক্রে পররকল্পনা প্রণেন, ক্ষুয়ে বািো বা এসএমএস 

এর মােয়ম থসবা প্রােীয়ের ভূরমসংক্রান্ত রবষয়ে অবগিকরণ,অনলাইয়ন পি োর আবয়েন গ্রিণ ও পি ো প্রোন। 

 

11.5.66.19 কম েকিো/কম েিারীয়ের কল্যায়ণ গৃিীি কার্ েক্রম  : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, রসয়লট  : 

থর্াM¨Zv Abyhvqx Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i c‡`vbœwZ c Ö̀ vb, কম েকিো ও কম েিারীয়ের শুিািার, বারষ েক কম ে-সম্পােন, অরিস 

ব্যবস্থাপনাসি রবরভন জ রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন, এ রবভায়গর কম েকিো ও কম েিারীয়ের সন্তানয়ের রনয়ে প্ররিবির রবভাগীে বারষ েক ক্রীো 

প্ররিয়র্ারগিা অনুরষ্ঠি িে। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রসয়লট  : 

কম েিারীয়ের কল্যায়ণ রসয়লট কায়লক্টয়রয়ট কায়লক্টরট ওয়েলয়িোর থসাসাইটি নায়ম একটি সরমরি রবযমান আয়ি; এর কার্ েক্রম 

আয়রা রবস্তৃি ও থসবামুখী করা িয়েয়ি, থজলা প্রশাসয়কর প্রিেক্ষ িত্ত্বাবধায়ন পররিারলি এ প্ররিষ্ঠায়নর মােয়ম কম েিারীয়ের 

রিরকৎসায়ে ে আরে েক সিয়র্ারগিা, িায়ের থিয়লয়ময়েয়ের রশক্ষাবৃরত্ত প্রোনসি রবরভন জ ধরয়নর থসবামূলক কার্ েক্রম পররিারলি িয়চ্ছ। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িরবগঞ্জ   : 

 কম েকিো-কম েিারীয়ের রবরভন জ প্রকার প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি, থর্াগ্যিা অনুর্ােী কম েকিো-কম েিারীয়ের পয়োন জরি প্রোন করা 

িয়েয়ি, কম েিারীয়ের কল্যায়ণ িরবগঞ্জ কায়লক্টয়রয়ট কম েিারী কল্যাণ সরমরি নায়ম সরমরি রবযমান আয়ি; সরমরির মােয়ম 

প্ররিবির কম েিারীয়ের থিয়লয়ময়েয়ের বারষ েক ক্রীো প্ররিয়র্ারগিা ও বনয়ভাজয়নর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িে। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, সুনামগঞ্জ : থর্াM¨Zv Abyhvqx Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i c‡`vbœwZ c Ö̀ vb, কম েকিো ও কম েিারীয়ের রবরভন জ 

রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন, এ রবভায়গর কম েকিো ও কম েিারীয়ের সন্তানয়ের রনয়ে প্ররিবির রবভাগীে বারষ েক ক্রীো প্ররিয়র্ারগিা অনুরষ্ঠি 

িে। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার : 

ব্যাংক রিসায়বর মােয়ম কম েিারীয়ের মারসক থবিনভািা প্রোন, গারে িালকয়ের জন্য উন জি সুয়র্াগ সুরবধা সম্পন জ রবোমাগার সিরর, 

মরিলা থসবাপ্রােী ও মরিলা কম েকিো/কম েিারীয়ের জন্য আধুরনক সুয়র্াগ-সুরবধা সংবরলি ওয়েটিং রুম ও পৃেক থশৌিাগার ও 

নামায়জর কক্ষ রনম োণ, কম েকিো/কম েিারীয়ের জন্য আধুরনক সুয়র্াগ-সুরবধা সংবরলি অরিস কক্ষ সরজ্জ্বিকরণ। 
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11.5.66.20 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম  : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, রসয়লট : িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ০৩টি, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ০৩টি,  িথ্য 

করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ০৩টি। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রসয়লট  : িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ৫১, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ৪৯,  িথ্য করমশন 

বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ০১। 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িরবগঞ্জ  : িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা ১২, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা ১০, বারক ০২টি 

আয়বেয়নর পররয়প্ররক্ষয়ি িথ্য সংগ্রি করা িয়েয়ি এবং আয়বেনকারীয়ক িথ্য মূল্য িালায়নর মােয়ম থসানালী ব্যাংয়ক জমা রেয়ে 

িালায়নর করপ োরখল কয়র িথ্য সংগ্রি করার জন্য পত্র থেওো িয়েয়ি; 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, সুনামগঞ্জ  : ২০১৭-১৮ রিষ্টায়ের িথ্য সরবায়রর থমাট আয়বেন সংখ্যা-৩৪টি, সরবারকৃি িয়থ্যর সংখ্যা-

২৭টি, িথ্য করমশয়ন োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা - ০ (শূন্য) 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার  : আয়বেয়নর সংখ্যা- ২০টি, সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা-০৫টি, করমশন বরাবর 

োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা- শূন্য 

  

11.5.66.21 মাঠপর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়িখয়র্াগ্য কার্ েক্রম  : 

রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, রসয়লট  : সজন্তাপুর উপয়জলার লালাখাল এবং থগাোইনঘাট উপয়জলার রািারগুল দুটি 

েয়ট পর্ েটকয়ের  র্ািাোয়ির সুরবধার জন্য ঘাট স্থাপন করা িয়েি, ‘পররচ্ছন জ রসয়লট মিানগরী’ গয়ে থিালার জন্য রবগি 

২৮ থিব্রুোরর, ২০১৮রি: িাররয়খ রসয়লট রবভায়গর সকল থেরণয়পশার জনগয়ণর অংশগ্রিয়ণ গ্রোন্ড র োরলর মােয়ম এই 

পররচ্ছন জিারবষেক কম েসূরির শুভ সূিনা। 

 

পরবত্র রমজায়ন খাযদ্রয়ব্য রনরাপত্তার সম্ভাব্য ঝরকসমূি থমাকারবলাে ইিিার সামগ্রী সিরর ও রবক্রয়ের জন্য রনয়োরজি 

খাযকমীগণয়ক এপ্রন, কোপ ও িোণ্ড গ্লাভস রবিরণ করা িয়েয়ি, থিঞ্চুগঞ্জ উপয়জলাে গ্রাম পুরলশয়ের মায়  সাইয়কল 

রবিরণ এবং রভক্ষুকয়ের পুনব োসয়ন ২৫ জনয়ক ১০,০০০/- কয়র নগে অে ে, ১৪ জনয়ক টং থোকান এবং ০২ জনয়ক ররক্সা 

প্রোন করা িয়েয়ি, রনেরমি টাস্কয়িাস ে অরভর্ান ও অববধ পাের থকাোরী বন্ধ করার িয়ল থভালাগয়ঞ্জর ধলাই নেীর মুয়খ 

জমা িয়েয়ি ‘ধলা থসানা’ নায়মর থশ্বি শুভ্র পাের র্ার মােয়ম থভালাগয়ঞ্জ আকষ েণীে পর্ েটন থকন্দ্র স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 

উপয়জলা প্রশাসন, সজন্তাপুর পাের উয়ত্তালয়নর থমৌসুয়ম পােরয়কাোরীয়ি কম েরি েরমকয়ের সয়ঙ্গ আসা রশশুয়ের রশশুেম 

থরাধ করার জন্য এবং িায়ের রশক্ষার আয়লাে আয়লারকি করার জন্য ‘সজন্তাপুর রশলকুরী রশশু রনয়কিন’ স্থাপন করা 

িয়েয়ি, উপয়জলা প্রশাসন, রবোনীবাজার ও উপয়জলা কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর থর্ৌে উয়যায়গ কৃরষ থক্ষয়ত্র নারীর সম্পৃক্তিা 

বৃরি করয়ি এবং অে েবনরিকভায়ব সাবলম্বী করয়ি ‘থমওো মরিলা সমবাে সরমরি’, রবোনীবাজার-থক সারব েকভায়ব সিােিা 

প্রোন করা িয়েয়ি, নবীন প্রজময়ক সুরশরক্ষি ও ইরিিাস সয়িিন কয়র গয়ে থিালার লয়ক্ষে কুলাউো উপয়জলা পররষে এর 

সমু্ময়খ ‘রিরজটাল রিসয়ে থসন্টার’ স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 

থমৌলভীবাজার থজলার কমলগঞ্জ উপয়জলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ এবং এলরজএসরপ-এর অে োেয়ন রবরভন জ স্কুয়লর িাত্রীয়ের 

মায়  ৪৫০টি বাই সাইয়কল রবিরণ করা িয়েয়ি, শিভাগ জনবান্ধব ভূরম অরিস প্ররিষ্ঠা এবং োলাল থেৌরাত্মেমুক্ত থসবা 

প্রোয়নর লয়ক্ষে উপয়জলা ভূরম অরিস, থোোরাবাজায়র ২৫টি উদ্ভাবনমূলক উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রসয়লট : থগাোইনঘাট উপয়জলার জািলং এর সংগ্রাম কোয়ম্পর পায়শ্বে ৯০ একর জােগার উপর 

ইয়কা টুেররজম পাকে রনম োণ করার পররকল্পনা রয়েয়ি, বাংলায়েশ টুেররজম থবাি ে এর অে োেয়ন ইয়িাময়ে ৬০জন 

উয়যাক্তায়ক টুেররে/পর্ েটক গাইি রিয়সয়ব প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি। পর্ োেক্রয়ম আয়রা টুেররে/পর্ েটক গাইিয়ের 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়ব।  টুেররে পুরলশ, িাোর সারভ েয়সস ডুবুরর েল, থস্বচ্ছায়সবক েল ও আনসার বারিনীর সমন্বয়ে 

পর্ েটনয়কন্দ্রগুয়লায়ি পর্ েটকয়ের রনরাপত্তা রনরশ্চিকরয়ণর পেয়ক্ষপ গ্রিণ করা িয়েয়ি, 
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থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িরবগঞ্জ  : ‘প্রকৃরির জন্য আমরা , আমায়ের জন্য প্রকৃরি’ এই প্ররিপায রবষেয়ক সাময়ন থরয়খ 

বাংলায়েশ স্কাউট, িরবগঞ্জ থজলা থরাভায়রর সেস্যয়ের রনয়ে থজলা ব্র্যারন্ডং রেয়ম ৭-১০ রিয়সম্বর, ২০১৭ পর্ েন্ত সাইয়কল 

র োরল পররিালনা করা িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, সুনামগঞ্জ  : ১. AiwÿZ (msKUvcbœ) Rb‡Mvôxmn c ÖwZeÜx Rb‡Mvôx, ক্ষুদ্র b„-‡Mvôx I 

AiwÿZ cwiw ’̄wZi g‡a¨ emevmKvix wkï‡`র Rb¨ 2030 রিষ্টায়ের g‡a¨ wkÿv I e„wËg~jK c Öwkÿ‡Yi mKj ch©v‡q 

mgvb cÖ‡ekvwaKvi wbwðZ Kiv Ges wkÿvq bvix cyiæl ˆel‡g¨i Aemvb Nটায়না; 

 

রাজবনরিক, অে েবনরিক ও সামারজক অঙ্গয়ন রসিান্ত গ্রিয়ণর সকলপর্ োয়ে থনর্তে োয়নর জন্য নারীয়ের পূণ োঙ্গ ও কার্ েকর 

অংশগ্রিণ ও সুয়র্ায়গর সমিা রনরশ্চি করা,  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার  :  থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলনকক্ষ সংস্কায়রর মােয়ম আধুরনকীকরণ, সারকেট 

িাউজ  সংস্কায়রর মােয়ম আধুরনকােন। 

11.5.66.22 প্ররিয়বেয়ন উয়িখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে  : 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, রসয়লট  : থজলা ব্র্যারন্ডং কার্ েক্রয়মর আওিাে প্রকৃরি কণ্যা রসয়লট (The daughter of the 

Nature) ব্র্যাণ্ড-বুক সিরর সম্পন জ িয়েয়ি এবং ি. থমািাম্মৎ নাজমানারা খানুম, রবভাগীে করমশনার, রসয়লট কর্তেক বইয়ের 

থমােক উয়মারিি িয়েয়ি, রসয়লট থজলার থগাোইনঘাট উপয়জলার সিলাখাল থমৌজাে রবয়শষ অে েবনরিক অঞ্চল স্থাপয়নর 

জন্য ১৬৯ একর জরম অরধগ্রিয়ণর প্রস্তাব থপ্ররণ করা িয়েয়ি,  রবমান বন্দয়রর সাময়ন িাইভ োর থিায়টল রনম োয়ণর উয়যাগ 

গ্রিণ করা িয়েয়ি।  

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থমৌলভীবাজার  : থমৌলভীবাজার থজলায়ক বাল্যরববািমুক্ত থঘাষণা করা িয়েয়ি এবং এর 

মরনটররং কার্ েক্রম অব্যািি আয়ি, থমৌলভীবাজার থজলার অে েবনরিক গরিশীলিা আনেয়নর লয়ক্ষে থশরপুয়র অে েবনরিক 

অঞ্চল প্ররিষ্ঠা করা িয়েয়ি, রভক্ষুক পুনব োসন কম েসূরির আওিাে থমৌলভীবাজার থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ সরকারর 

কম েকিো/কম েিাররগয়ণর এক রেয়নর মূল থবিয়নর সমপররমাণ অে ে সংগ্রি কয়র রভক্ষুক পুনব োসন িলরি রিসাব নং 

৫৮১১৫০২০০০থি ৩১/০৭/২০১৮রিঃ িাররখ পর্ েন্ত ২৫৫৩৬৬৬/- টাকা জমা রয়েয়ি, ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর সনে প্রোন সিজীকরণ 

করা িয়েয়ি। 

 

 

 

 

 



319 

F:\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮\বার্ষ িক প্রর্িববদন 2017-2018\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ Correction.doc 

 

১২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর বায়জট বরাে 

 

জেপ্রশাসে র্ন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থ্া এবং র্াঠ প্রশাসরের  ২০১7-১8 অথ মবছররর বারজট 

 
 

 

  

অংকসমূি িাজার 

টাকায় 

ক্ররমক 

নং 
প্ররিষ্ঠায়নর নাম রিসায়বর প্রধান খাি বায়জট ২০১৭-১৮ 

১ 

০৭-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে 

০৭০১-সরিবালে ৩৩১৭০৫৬ 

২ ০০০৩-সরকারর কম েিারী িাসপািাল ২৬৮৪৯৯ 

৩ 

০৭০৫-স্বােত্তশারসি ও অন্যান্য প্ররিষ্ঠান 

২৯১১-বাংলায়েশ থলাক প্রশাসন প্ররশক্ষণ থকন্দ্র ৬৮২৮৭৬ 

৪ 
২৯১২-বাংলায়েশ ইনরেটিউট অব গভন্যোন্স এণ্ড 

ম্যায়নজয়মন্ট (রবআইরজএম) 
৮০০০০ 

৫ ২৯১৯-বাংলায়েশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপানা ইনরেটিউট ২২৯৯৬ 

৬ ৩৫৪১-অবসরপ্রাপ্ত সরকারর কম েিারী কল্যাণ সরমরি ৫০০০০ 

৭ ৩৫৪৫-বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবাি ে ৮৫৮৫১৭ 

৮ ০৭০৭-প্ররশক্ষণ সুরবধা ০০০৫-রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িমী ১৮১০৪৯ 

৯ ০৭৪১-রবভাগীে প্রশাসন ০০০০-রবভাগীে প্রশাসন ৩০৩২৭৯ 

১০ 

০৭৪২-থজলা প্রশাসন 

০০০১-থজলা প্রশাসকগণ ৪৫৯০৮২৪ 

১১ ০২০০-থেরজং বাংয়লা ২৪০ 

১২ ০৩০০-সারকেট িাউস ৩৪২৬৪৭ 

১৩ ০৭৪৩-উপয়জলা প্রশাসন ০০০০-উপয়জলা প্রশাসন ৩০৪৪৯৭৪ 

১৪ 

০৭৫১-মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধেপ্তর 

০০০১-সের েপ্তর ৪৩৮৭২ 

১৫ ০০১১-থেশনারী অরিস ৪০৮২৬ 

১৬ ০০১৩-থেশনারী থোরস ৪৬৪৫০০ 

১৭ ০০১৫-বাংলায়েশ িরম ও প্রকাশনা অরিস ৪১৭৪৭ 

১৮ ০৭৫২-০০০০-আঞ্চরলক কার্ োলেসমূি ৪৪৩১৯ 

১৯ ০৭৫৫-০০১৭-গণ েয়মন্ট রপ্ররন্টং থপ্রস ৩৮৪৪৭৫ 

২০ ০৭৫৫-০০১৯-বাংলায়েশ সরকারর মুদ্রণালে ৮৬২৭৭৪ 

২১ ০৭৫৫-০০২১-রনরাপত্তা মুদ্রণালে ২৪০৫৫২ 

২২ ০৭৬১-সরকারর র্ানবািন অরধেপ্তর ০০০১-সের েপ্তর ২৭৭৮৬ 
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২৩   ০০০৫-সরকারর সেক পররবিণ ২০২৯৭৪৭ 

২৪   ০০০৯-সরকারর র্ানবািন থমরামি কারখানা ১৯০৯১২ 

২৫   ০০১১-সরকারর থনৌ-পররবিণ ১১৯৬৩৩ 

২৬ রাজস্ব বায়জট থেয়ক অে োেনকৃি উন জেন কম েসূরি ০৭৯৬- রাজস্ব বায়জট থেয়ক অে োেনকৃি উন জেন কম েসূরি ০ 

থমাট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে (অনুন জেন) = ১৮২৩৪১০০ 

২৭ উন জেন বায়জট   ২২৫০০০০ 

    থমাট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে (উন জেন) = ২২৫০০০০ 

সব েয়মাট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে = ২০৪৮৪১০০ 

 

একনজয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূয়ির বায়জট ব্যবস্থাপনা  : 

 

ক্ররমক প্রকয়ল্পর নাম 

 

 

২০১৭-২০১৮                   

অে েবিয়র বরাে  

(লক্ষ টাকা) 

ব্যে  

(লক্ষ টাকা) 

আরে েক 

(%) 

১ রব.রপ.এ.টি.রস.-এর আন্তজোরিক প্ররশক্ষণ কময়েক্স এর 

ঊর্ধ্েমুখী সম্প্রসারণ 

২৪,০০.০০ ২৩,৬৫.৫৩ ৯৮.৫৬% 

২ রব.রপ.এ.টি.রস. থকার থকাস ে সমুয়ির সক্ষমিা বৃরিকরণ ১৫,৬৫.০০ ১৫,৬৪.৯০ ৯৯.৯৯% 

৩ Improving Public Services through Total Quality 

Management (IPS-TQM). 
(রজওরব ও জাইকা)  

২,১১.০০ ২,০৫.১২ ৯৭.২২% 

৪ রব.রপ.এ.টি.রস.-এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ ১৬,১২.০০ ৮,০৫.৯৫ ৪৯.৯৯% 

৫ রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরমর সক্ষমিা বৃরিকরণ  ১০,৯৯.০০ ৭,৭০.০০ ৭০% 

৬ রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম ভবন সম্প্রসারণ এবং প্ররশক্ষণ 

সুরবধা বৃরিকরণ 

২২,৪৮.০০ ২২,৪৮.০০ ১০০% 

৭ রংপুর রবভাগীে সের েপ্তর রনম োণ ২০,০০.০০ ১৯,২০.০০ ৯৬% 

৮ কুরমিা সারকেট িাউজ সম্প্রসারণ ১,৬০.২৫ ০.০০ ০.০০% 

৯ রব.রস.এস. কোিার কম েকিোয়ের সক্ষমিা বৃরির মােয়ম 

সরকারয়ক শরক্তশালীকরণ- ২ে পর্ োে  

৪৮,২০.০০ ৪২,৮১.৮০ ৮৮.৮৩% 

 ১০ খুলনা শিয়র অোিরমরনয়েটিভ কনয়ভনশন থসন্টার      রনম োণ    ২,৪৯.৭৫ ১২৩.১২ 

 

০.২৫% 

সব েয়মাট ১,৬২১,৪৩.৩৪ ১৬৩,৬৫.০০ ৮৭.৩% 

 


